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Уәкілетті органның облигацияларды (облигациялық бағдарламаны) шығару жобасын 

мемлекеттік тіркеуі осы шығару жобасында сипатталған облигацияларды алуға қатысты 

инвесторларға қандай да бір нұсқау беруді білдірмейді және уәкілетті орган осы құжаттың 

мазмұны үшін жауап бермейді. Акциялар эмиссиясының жобасын уәкілетті орган тек 

Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сай келуі тұрғысынан ғана қарастырды. 

Осы жобада эмитентке қатысты қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 

жариялануға тиісті ақпарат көрсетілген. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы жобада 

көрсетілген ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда көрсетілген барлық 

мәліметтер шынайы болып табылатынын және орналастырылатын акциялар мен эмитент 

туралы жаңсақ пікір туғызбайтынын растайды.   
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I. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТТЕР 

 

2. Эмитенттің атауы: 

 

толық  

мемлекеттік тілде  –  “Банк ЦентрКредит” Акционерлiк қоғамы 

орыс тілінде – Акционерное общество “Банк ЦентрКредит” 

ағылшын тілінде – Joint stock сompany “Bank CenterCredit” 

 

қысқаша 

мемлекеттік тілде   – “Банк ЦентрКредит” АҚ 

орыс тілінде – АО “Банк ЦентрКредит” 

ағылшын тілінде - JSC “Bank CenterCredit” 

 

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі туралы мәліметтер. 

 

Банк 1998 жылғы 30 маусымда мемлекеттік тіркеуге тұрды. Тіркеу нөмірі  № 3890-1900-

АО.   

Мемлекеттік тіркеуді жүргізген органның атауы - Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігі.  

 

Мемлекеттік қайта тіркелген күні 2004 жылғы 25 мамыр.  Тіркеу нөмірі өзгерген жоқ. 

Мемлекеттік қайта тіркеуді жүргізген органның атауы - Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігі. 

 

4. «Банк ЦентрКредит» ААҚ Алматы қаласы Әділет басқармасында мемлекеттік тіркеуге 

тұрған «Банк ЦентрКредит» Ашық акционерлік қоғамы (куәлігінің № 7738 – 1910 – АО, 

07.01.1998ж. берілген) мен Алматы қаласы Әділет басқармасында мемлекеттік тіркеуге 

тұрған «Тұрғын үй құрылыс банкі» Жабық акционерлік қоғамының (куәлігінің № 391 – 

1910 – АО, 25.07.1997ж. берілген) бірігуі арқылы құрылған, осы аталған банктердің 

құқықтық мұрагері болып табылады. 

 

2003 жылғы 13 мамырда “Акционерлік қоғамдар туралы” жаңа заңның шығуына 

байланысты 2004 жылғы 25 мамырда «Банк ЦентрКредит» ААҚ «Банк ЦентрКредит» АҚ 

болып қайта тіркеліп, жаңа заңға сәйкес барлық уәкілеттерді қабылдады. 

 

5. салық төлеушінің тіркеу нөмірі 600700033173 

 

6.  Эмитент орналасқан жер туралы ақпарат: 
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Пошталық және заңды мекенжайы: индексі  050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-

Фараби даңғылы, 38 

Байланыс телефондарының нөмірлері: 259-85-50; 258-89-55, факс 259-85-50, 259-86-22 

Электрондық пошта мекенжайы: mail@centercredit.kz 

 

7. Эмитенттің банктік реквизиттері: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі 

корреспонденттік шоты № 800161556, Алматы қ., БИК 190501109, коды 109. 

 

8. Эмитенттің құрылуның және қызметінің мақсаттары:  

Банк қызметінің мақсаттары: еліміздің экономикасының дамуына ықпал ету, Банк 

акционерлерінің таза табыс алуын қамтамасыз ету.  

 

Банк 2003 жылдың 25 қарашасында теңге және шетел валютасында банктік және басқа да  

операцияларды жүргізуге берілген № 248 лицензиясына сәйкес төмендегідей негізгі 

қызмет түрлерін жүзеге асырады: 

1) ұлттық валютамен және шетел валютасымен жасалатын банк операцияларын:  

 заңды тұлғалардың  депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу; 

 жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу; 

 банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерімен айналысатын ұйымдардың 

корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; 

 жеке тұлғалар және заңды ұйымдардың оларға тиесілі тазартылған асыл металдардың 

нақты саны көрсетілетін металдық шоттарын ашу және жүргізу;  

 кассалық операциялар: банкноталар мен монеталарды қабылдау, беру, қайта санау, 

айырбастау, майдалау, сұрыптау, орау және сақтау;  

 ақша аудару операциялары: жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың ақша аударуға 

қатысты тапсырмаларын орындау; 

 есеп жүргізу операциялары: заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың вексельдері мен 

басқа борыштық міндеттемелерінің есебін жүргізу (дисконттау); 

 қарыз операциялары: ақылы, мерзімді және қайтару шарттарымен ақшалай несие беру;  

 жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың, соның ішінде корреспондент-банктердің 

тапсырмаларымен олардың банктік шоттары бойынша есеп айырысуды жүргізу;  

 сенімдік операциялар: сеніп тапсырушының мүддесінде және оның тапсырмасы 

бойынша ипотекалық қарыздар мен тазартылған асыл металдар жөнінен талап ету 

құқықтарын, ақшасын басқару; 

 клиринг операциялары: төлемдерді жинақтау, салыстыру, сұрыптау және растау, 

сондай-ақ олардың өзара есеп айырысуын жүргізу және клирингке қатысушылардың 

таза позицияларын анықтау; 

 сейф операциялары: клиенттердің құжаттық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, 

құжаттары мен құндылықтарын сақтау, оған қоса сейф жәшіктерін, шкафтар мен 

бөлмелерді жалға беру жөнінде қызмет көрсету; 

 ломбард операциялары: депозитке салынатын  тез өтімді бағалы қағаздарды және өзге 

де жылжымалы мүлікті кепілге алып, қысқа мерзімге несие беру;  

 төлем карточкаларын шығару; 

mailto:mail@centercredit.kz
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 банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау және басқа жаққа  

жөнелту;   

 шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;  

 төлем құжаттарын (вексельдерден басқа) инкассоға қабылдау;  

 чек кітапшаларын шығару;  

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

 ақшалай орындалатын банк кепілдіктерін беру;  

 үшінші тұлғалар үшін ақшалай орындалатын банк кепілдіктері мен өзге де 

міндеттемелерді беру.  

 

2) банк заңдарында көзделген басқа да операцияларды: 

 тазартылған  қымбат металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын 

металдар) құйма күйінде, қымбат металдардан жасалған монеталарды сатып алу, 

кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату; 

 құрамында асыл металдар мен қымбат тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, 

кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату; 

 вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау,  

төлемшілерге вексельдерді төлеу жөнінен қызмет көрсету, сондай-ақ төлем орны 

белгіленген вексельдерді төлеу, вексельдерді делдалдық тәртіппен акцептеу; 

 лизинг қызметін жүзеге асыру;  

 өз меншігіндегі бағалы қағаздарды (акциялардан басқа) шығару;  

 факторинг операциялары: төлем жасалмай қалу қаупін өзіне қабылдай отырып, 

тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемді талап ету құқығын 

иелену;   

 форфейтинг операциялары (форфейтингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) 

сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға қайтарылмайтын вексель сатып 

алу арқылы төлеу.  

 

9. Эмитентке берген рейтингтер туралы мәліметтер: 

 

Moody’s рейтинг агенттігі төмендегі рейтингтерді белгіледі:  

 

Ва2  –  шетел валютасындағы банктік депозиттер бойынша ұзақ мерзімді рейтинг; 

NP  – шетел валютасындағы банктік депозиттер бойынша қысқа мерзімді рейтинг; 

D-   - қаржылық тұрақтылық рейтингі. 

Болжам тұрақты.  

 

Fitch Ratings рейтинг агенттігі төмендегі рейтингтерді белгіледі: 

 

«В+ - шетел валютасындағы ұзақ мерзімді рейтинг 

  В   - шетел валютасындағы қысқа мерзімді рейтинг 

  Болжам тұрақты 

  D/E – жеке рейтинг 

  4Т  - қолдау рейтингі.» 
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10. Эмитент филиалдарының атаулары, тіркелген күндері, мекен-жайлары және 

пошталық мекен-жайлары:  

№

рн 

№

рн 

"Банк ЦентрКредит" ААҚ 

филиалдары мен ЕКБ 

Филиалдар мен ЕКБ мекен-

жайлары 

ҚР ҚБ тіркелген 

күндері мен 

нөмірлері  

1 2 3 4 5 

1  Алматы қалалық 

филиалы 

480012, Алматы қ., Бөгенбай 

батыр көшесі, 156 

№ н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 1 ЕКБ № 1 480011, Алматы қ., Рихард Зорге 

көшесі, 9 

№ н/з, 30 желтоқсан 

1998ж. 

 2 ЕКБ № 2 480096, Алматы, Төле би көшесі, 

143а 

№ н/з, 30 желтоқсан 

1998ж. 

 3 ЕКБ № 3 480091, Алматы, Қарасай батыр 

көшесі, 62 

№ н/з, 30 желтоқсан 

1998ж. 

 4 ЕКБ № 4 480057, Алматы, Бұхар Жырау, 

66 

№ н/з, 30 желтоқсан 

1998ж. 

 5 ЕКБ № 5 480031, Алматы, Ақсай-1 

ықшамауданы, 15-б 

№ н/з, 30 желтоқсан 

1998ж. 

 6 ЕКБ № 6 480072, Алматы, Шевченко 

көшесі, 100 

№ н/з, 30 желтоқсан 

1998ж. 

 7 ЕКБ № 7 480086, Алматы қ., Рысқұлов 

даңғылы, 97 

№248/13, 23 шілде 

1999ж. 

 8 ЕКБ № 8 480004, Алматы, "Hayatt 

Regency" қонақ үйі, Сәтпаев 

көшесі, 29/6 

№248/13, 23 шілде 

1999ж. 

 9 ЕКБ №9  487300, Алматы облысы,  

Қарасай ауданы, Қаскелең 

қаласы, Наурызбай көшесі, №27-

үй 

№248/21, 12 сәуір 

2000ж. 

 10 ЕКБ №10 480091, Алматы қ., Құрманғазы 

көшесі, 72 

№248/43,  23 тамыз 

2001ж. 

 11 ЕКБ №11 480004, Алматы қ., Жібек Жолы 

көшесі, 70 

№ 248/45, 22 қазан 

2001ж. 

 12 ЕКБ №12 480006, Алматы қ., Төлебаев 

көшесі, 172 

№248/49, 12 желтоқсан 

2001 ж. 

 13 ЕКБ №13 480091, Алматы қ., Панфилов 

көшесі, 98 

№248/57, 12 қыркүйек 

2002ж. 

2  Астана қаласындағы 

филиал 

473000, Астана қ., ул. Дружба 

көшесі, 29-б 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 14 ЕКБ №1 473000, Астана қ.,Пушкин 

көшесі, 164/2 

№248/37, 16 сәуір 

2001ж. 

 15 ЕКБ №2  473000, Астана қ, Ш.Уәлиханов 

көшесі, 85 

№248/25, 05 ақпан 

2001ж. 
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 16 ЕКБ №3 473000, Астана қ., Тілендиев 

даңғылы, 10 

№248/26, 05 ақпан 

2001ж. 

 17 ЕКБ №4  473000, Астана қ., Абай 

даңғылы, 94 

№248/52, 22 ақпан 

2002ж. 

3  Көкшетау қаласындағы 

филиал 

475000, Ақмола обл., Көкшетау 

қ., Әуезов көшесі, 210 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 18 Көкшетау қаласындағы №1 

ЕКБ 

475000, Ақмола обл., Көкшетау 

қ., М.Горький көшесі, 21 "а" 

№248/27,  05 ақпан 

2001ж. 

 19 Көкшетау қаласындағы ЕКБ 

№2  

475000, Ақмола обл., Көкшетау 

қ., Ш.Уәлиханов көшесі, 179 

№248/28,  05 ақпан 

2001ж. 

 20 Көкшетау қаласындағы ЕКБ 

№3 

475000, Ақмола обл., Көкшетау 

қ., Сәтпаев көшесі, 13 

№248/29,  05 ақпан 

2001ж. 

 21 Щучье қаласындағы ЕКБ №1  476410, Ақмола обл.,Щучье қ., 

Луначарский көшесі, 90 

№248/22, 12 сәуір 

2000ж. 

 22 Щучье қаласындағы ЕКБ №2 476410, Ақмола обл.,Щучье қ., 

С.Сейфуллин көшесі, 90 

№248/30, 05 ақпан 

2001ж. 

 23 Щучье қаласындағы ЕКБ №3 476410, Ақмола обл.,Щучье қ., 

Абылай хан көшесі, 1а 

№248/31, 05 ақпан 

2001ж. 

4  Ақтау қаласындағы 

филиал 

466200, Маңғыстау обл., Ақтау 

қ., 12-ықшамаудан, 12а-үй. 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 24 Ақтау қаласындағы ЕКБ №1  466200, Маңғыстау обл., Ақтау 

қ., 2-ықшамаудан, 17-үй 

№248/33, 05 ақпан 

2001ж. 

5  Ақтөбе қаласындағы 

филиал  

463000, Ақтөбе обл., Ақтөбе, 

101 Стрелковой Бригада 

көшесі, 2 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 25 Ақтөбе қаласындағы ЕКБ 

№1 

463019, Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., 

Есет Батыр көшесі, 101 

№248/38, 16 сәуір 

2001ж. 

6  Атырау қаласындағы 

филиал 

465021, Атырау обл., Атырау 

қ., Азаттық көшесі, 24-а 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 26 Құлсары кентіндегі ЕКБ 466030, Атырау обл., Жылыой 

ауданы,  Мир көшесі, 30 

№ н/з, 30 желтоқсан 

1998ж. 

 27 Теңіз кентіндегі ЕКБ 466030, Атырау обл., Жылыой 

ауданы, Мажарлық вахталық 

кент 

№248/12, 23 шілде 

1999ж. 

 28 Атырау қаласындағы ЕКБ 

№3 

465050, Атырау обл., Атырау қ., 

Сәтпаев көшесі, 14 

№ 248/51, 06 ақпан 

2002ж. 

7  Қарағанды қаласындағы 

филиал 

470060, Қарағанды обл., 

Қарағанды қ., Музейный 

переулок, 3 

№б/н, 29 маусым 

1998ж. 

 29 Қарағанды қаласындағы 

ЕКБ №1 

470060, Қарағанды обл., 

Қарағанды қ., Қазақстанның 40 

жылдығы көшесі, 5 

№248/11,  23 шілде 

1999ж. 

 30 Теміртау қаласындағы ЕКБ 472316, Карагандинская обл., 

г.Темиртау, ул.Димитрова, 99 

№248/17, 17 қаңтар 

2000ж. 
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 31 Теміртау қаласындағы ЕКБ 

№ 3 

472318, Қарағанды обл., 

Теміртау қ., Металлургтер 

даңғылы, 4 

№248/42, 04 маусым 

2001ж. 

 32 Қарағанды қаласындағы 

ЕКБ № 4 

470061, Қарағанды обл., 

Қарағанды қ., Молоков көшесі, 

114 

№248/48, 05 желтоқсан 

2001ж. 

8  Жезқазған қаласындағы 

филиал 

477000, Қарағанды обл., 

Жезқазған қ., Мир көшесі, 26-а 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 33 Сәтпаев қаласындағы ЕКБ 472812, Қарағанды обл., Сәтпаев 

қ., Жеңіс көшесі, 110 

№ н/з, 30 желтоқсан 

1998ж. 

 34 Жезқазған қаласындағы ЕКБ 

№12  

477000, Қарағанды обл., 

Жезқазған қ., Сәтпаев көшесі, 7а 

№248/18, 21 қаңтар 

2000ж. 

 35 Жезқазған қаласындағы ЕКБ 

№13  

477000, Қарағанды обл., 

Жезқазған қ., Гагарин көшесі, 

37а 

№248/19, 21 қаңтар 

2000ж. 

 36 Жезқазған қаласындағы ЕКБ 

№14  

477000, Қарағанды обл., 

Жезқазған қ., Абай көшесі, 93 

№248/20, 21 қаңтар 

2000ж. 

9  Қостанай қаласындағы 

филиал 

458018, Қостанай обл., 

Қостанай қ., Урожайная 

көшесі,16 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 37 Қостанай қаласындағы ЕКБ 

№ 1 

458000, Қостанай обл.,  

Қостанай қ., Байтұрсынов 

көшесі, 72 

№ н/з, 30 желтоқсан 

1998ж. 

 38 Қостанай қаласындағы ЕКБ 

№ 2 

458007, Қостанай обл.,  

Қостанай қ., ул.О.Дощанова, 

184/1 

№248/35, 21 ақпан 

2001ж. 

 39 Қостанай қаласындағы ЕКБ 

№ 3 

458000, Қостанай обл.,  

Қостанай қ., Дулатов көшесі, 68 

№248/36, 21 ақпан 

2001ж. 

 40 Қостанай қаласындағы ЕКБ 

№ 4 

458000, Қостанай обл.,  

Қостанай қ., Гоголь көшесі, 183 

№248/46, 22 қазан 

2001ж. 

 41 Қостанай қаласындағы ЕКБ 

№ 5 

458007, Қостанай обл.,  

Қостанай қ., Индустриальная, 16 

№248/47, 22 қазан 

2001ж. 

10  Рудный қаласындағы 

филиал 

459120, Қостанай обл., Рудный 

қ., Горький көшесі, 62 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 42 Рудный қаласындағы ЕКБ 

№1 

459120, Қостанай обл., Рудный 

қ.,П.Корчагин көшесі, 88 

№ 248/34, 05 ақпан 

2001ж. 

 43 Рудный қаласындағы ЕКБ 

№2 

459120, Қостанай обл., Рудный 

қ., Топорков көшесі, 21 

№ 248/55, 06 маусым 

2002ж. 

11  Қызылорда қаласындағы 

филиал 

467019, Қызылора обл., 

Қызылорда қ., Тоқмағамбетов 

көшесі, 46 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

12  Павлодар қаласындағы 

филиал 

637000, Павлодар обл., 

Павлодар қ., Дзержинский 

көшесі, 156/1 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 
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 44 Павлодар қаласындағы ЕКБ 

№ 1 

677026, Павлодар обл., Павлодар 

қ., Суворов көшесі, "Артур-2" 

Сауда үйі 

№248/50, 28 желтоқсан 

2001ж. 

13  Петропавл қаласындағы 

филиал 

642015, Солтүстік-Қазақстан 

обл., Петропавл қ., 

Конституция көшесі, 28 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 45 Петропавл қаласындағы ЕКБ 

№1 

642000, Солтүстік-Қазақстан 

обл., Петропавл қ., Пушкин 

көшесі, 85 

№248/23, 17 сәуір 

2000ж. 

14  Өскемен қаласындағы 

филиал 

432019, Шығыс-Қазақстан 

обл., Өскемен қ., Карл 

Либкнехт көшесі, 17 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 46 Зыряновск қаласындағы ЕКБ 

№1 

493730, Шығыс-Қазақстан обл., 

Зыряновск көшесі, Советская 

көшесі, 19/14 Садовая 

№248/39, 16 сәуір 

2001ж. 

 47 Риддер қаласындағы ЕКБ 

№2 

493910, Шығыс-Қазақстан обл., 

Риддер қ., Ленин даңғылы, 1 

№ 248/53, 03 сәуір 

2002ж. 

15  Семей қаласындағы 

филиал 

490050, Шығыс-Қазақстан 

обл., Семей қ., Ленин көшесі, 

22 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 48 Семей қаласындағы ЕКБ 490035, Шығыс-Қазақстан обл., 

Семей қ., Первомайская көшесі, 

37, 133-пәтер 

№248/24, 21 сәуір 

2000ж. 

16  Тараз қаласындағы 

филиал 

484039, Жамбыл обл., Тараз қ., 

Қазыбек би көшесі, 182 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

17  Талдықорған 

қаласындағы филиал 

488031, Алматы обл., 

Талдықорған қ., Қабанбай 

батыр көшесі, 22-а 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 49 Талдықорған қаласындағы 

ЕКБ №1 

488000, Алматы обл., 

Талдықорған қ., Абылай хан 

көшесі, 132 

№248/40, 08 мамыр 

2001ж. 

 50 Талдықорған қаласындағы 

ЕКБ №2 

488000, Алматы обл., 

Талдықорған қ., Балпық би, 283 

№248/41, 08 мамыр 

2001ж. 

 51 Талдықорған қаласындағы 

ЕКБ №3 

488000, Алматы обл., 

Талдықорған қ., Шевченко, 131 

№248/32, 08 мамыр 

2001ж. 

18  Орал қаласындағы 

филиал 

417000, Батыс-Қазақстан обл., 

Орал қ., Ленин көшесі, 184/1 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 

 52 Ақсай қаласындағы ЕКБ 418440, Батыс-Қазақстан обл., 

Ақсай қ., "Ақсайгазсервис" 

өндірістік аймағы 

№248/16, 17 қаңтар 

2000ж. 

 53 Орал қаласындағы ЕКБ №2 417003, Батыс-Қазақстан обл., 

Орал қ., Фурманов көшесі, 173/1 

№248/54, 18 сәуір 

2002ж. 

19  Шымкент қаласындағы 

филиал 

486050, Оңтүстік-Қазақстан 

обл., Шымкент қ., Қонаев 

гүлзары, 13 

№н/з, 29 маусым 

1998ж. 
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 54 Ақсукент кентіндегі ЕКБ 487870, Оңтүстік-Қазақстан 

обл., Сайрам ауданы, Бекет 

Батыр көшесі, 1  

№ н/з, 30 желтоқсан 

1998ж. 

 

11. Банктің қаржылық есепшілігіне аудит жүргізген аудиторлық ұйымның ресми атауы: 

«Ernst & Young Kazakhstan» ЖШС. 

 

2-тарау. Эмитенттің органдары мен акционерлері  

 

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы 

 

Қазақстан Республикасының заңдарына және Банктің Жарғысына сәйкес Банктің басқару 

органдары:  

1) жоғарғы басқару органы – Акционерлердің жалпы жиналысы; 

2) басқару органы – директорлар кеңесі; 

3) атқарушы орган - Басқарма; 

4) Банктің қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасайтын орган – ішкі аудит 

қызметі.  

Тек қана Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына төмендегі мәселелер 

жатады: 

1. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 

2. қоғам нысанын өзгерту; 

3. Банкті ерікті түрде қайта құру немесе тарату (акционерлік қоғамдар туралы заңда 

белгіленген жағдайлардан басқа кезде); 

4. директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және олардың 

уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;    

5. Банктің жарияланған капиталының мөлшерін өзгерту; 

6. банктің ревизиялық комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін 

мерзімінен бұрын тоқтату; 

7. Акционерлік қоғамдар туралы заңда көзделген жағдайлардан басқа кезде  

директорлар кеңесінің ұсынысымен есептеу комиссиясының сандық және 

қызметкерлік құрамын белгілеу. Есептеу комиссиясының уәкілеттік мерзімін 

белгілеу; 

8. Банк жылдық қаржылық есебін және банктің ревизиялық комиссиясының 

қорытындысын бекіту; 

9. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау 

нысанын анықтау және мұндай ақпаратты баспасөз бетінде жариялау туралы шешім 

қабылдау; 

10. акцияларды бөлшектеу (сплит) және біріктіру; 

11. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңына сәйкес Банк 

акцияларын сатып алған кезде олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту; 
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12. Банктің таза табысын бөлу; 

13. жылдың қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін белгілеу; 

14. Банктің Банкке тиесілі барлық активтерінің жиырма бес және одан көп пайызын 

құрайтын сомада активтерінің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа заңды 

тұлға құруға немесе оның қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

15. Банктің күрделі мәмілелер мен  мүдделі  мәмілелер жасауы туралы шешімдерді  

бекіту; 

16. облигациялар мен Банктің туынды бағалы қағаздарын шығару талаптары мен 

тәртібін белгілеу; 

17. банктің жеке капиталыны мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын 

құрайтын сомаға Банктің міндеттемелерін өзгерту туралы шешім қабылдау;  

18. Банктің директорлар кеңесінің мүшелеріне, Банк басқармасының мүшелеріне 

төленетін сыйақының және/немесе өтемақының мөлшерін бекіту; 

19. Банктің тәуелсіз аудиторын бекіту; 

20. акционерлерге Банктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібін, соның ішінде 

баспасөз құралын анықтау. 

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің Банктің ішкі қызметіне қатысты 

кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.  

Акционерлердің жалпы жиналысы оның талдауына шығарылған басқа мәселелерді де 

қарауға құқылы.   

  

Тек қана Директорлар Кеңесінің құзырына жататын мәселелер: 

1. Банк қызметінің басым бағыттарын анықтау; 

2. операция жүргізудің жалпы талаптарын белгілейтін норомативтік құжаттарды, ішкі 

несиелік саясатты, бухгалтерлік есеп жүргізу саясатын бекіту; 

3. басқарудың негізгі ұйымдық құрылымын бекіту; 

4.  ішкі аудиттің, несие комитетінің және басқа тұрақты органдардың құрылымын, 

міндеттері мен қызметін, уәкілеттерін анықтау; 

5. сот шешімінің негізінде шақырылатын жағдайлардан басқа кезде акционерлердің 

жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;  

6. акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей-ақ сырттай дауыс беру кезінде есеп 

комиссиясын құру;   

7. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;  

8. жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін құрайтын күнді 

белгілеу және акционерлердің жалпы жиналысын дайындауға және өткізуге 

байланысты басқа мәселелер;  

9. акционерлік қоғамдар туралы заңдарда белгіленген мәселелерді акционерлердің жалпы 

жиналысының қарауына шығару;  

10. шығарылған (төленген) капиталдың мөлшерін азайту туралы және Банк шығарған 

акцияларды, облигацияларды және басқа бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім 

қабылдау; 

11. басқарманы сайлау және оның уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;  
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12. ревизия комиссиясының мүшелеріне  (ревизорға) төленетін сыйақының мөлшерін 

белгілеу және тәуелсіз аудитор көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін 

белгілеу;   

13. тоқсан немесе жартыжылдық нәтижесі бойынша төленетін дивидендтің мөлшері, төлем 

көзі мен төлеу тәртібі туралы шешім қабылдау;  

14. таза табысты, резервтік капитал қаражатын және басқа қорларды пайдалану тәртібін,  

15. Банк қызметінің тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту; 

16. Банктің филиалдары мен өкілдіктерін ашу (біріктіру, жабу) туралы шешім қабылдау, 

филиалдар мен өкілдіктер туралы қағиданы бекіту;   

17. Банктің заңда белгіленген тәртіпте басқа ұйымдарды құруға және қызметіне қатысуы 

туралы шешім қабылдау;  

18. Банктің Жарғысында белгіленген тәртіпте ірі мәмілелер жасау туралы шешім 

қабылдау;  

19. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда белгіленген тәртіпте опцион жасау туралы 

шешім қабылдау;  

20. Банк шығарған бағалы қағаздарды Банк кепілге қабылдаған жағдайда бағалы 

қағаздарды кепілге беру туралы шартты мақұлдау;  

21. тәуелсіз тіркеушіні таңдау. Тәуелсіз тіркеушімен жасалатын шартты бекіту;  

22. Банкпен ерекше байланысы бар тұлғаға несие беру (Банкпен ерекше байланысы бар 

тұлға үшін кепілдік беру) туралы мәселені қарау;   

23. жылжымайтын мүлік, өз акцияларын немесе бағалы қағаздар эмиссиясын сатып алу 

туралы шешім қабылдау;  

24. Банк активтерінің құнының 5 пайызынан асатын сомаға жауапкершілігі күшті шарттар 

жасауға рұқсат беру;  

25. Банк активтерінің құнының 5 пайызынан асатын сомаға кепілдік шарттарын жасауға, 

сондай-ақ өз мүлкін кепілге беру, кепілгер болу шарттарын жасауға рұқсат беру; 

26. Банктің лауазымды тұлғаларын мүліктік жауапкершілікке тарту туралы шешім 

қабылдау; 

27. құпия сипаты бар және Банктің коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты анықтау; 

28. акционерлік қоғамдар туралы заңдарда белгіленген мәселелерді акционерлердің жалпы 

жиналысының шешуіне ұсыну;  

29. басқарманың бастамасымен немесе акционерлердің жалпы жиналысының 

тапсырмасымен директорлар кеңесінің тақылауына шығарылған басқа да мәселелерді 

шешу.  

 

Басқарманың құзырындағы мәселелер: 

1. Банктің операциялық қызметін ағымдағы басқаруды жүзеге асыру, акционерлердің 

жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды қамтамасыз 

ету; 

2. несиеге, есеп айырысуға, қолма-қол ақшамен жасалатын операцияларға, ақша мен 

құндылықтарды жауапты сақтауға, бухгалтерлік кітаптарға қатысты мәселелерге 

және банктің қызметіне байланысты басқа да мәселелерге бақылау жасайды; 

3. Банктің жылдық есептерін, сондай-ақ баланстық есептерін дайындайды; 

4. Жарғы мен Филиалдар, өкілдіктер туралы қағиданың жобаларын дайындайды; 

5.  Банктің құрылымдық бөлімшелерінің құрылымын, міндеттерін, қызметі мен 

уәкілеттерін; құрылымдық бөлімшелер басшыларының құқықтары мен міндеттерін; 
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Банктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің Банктің атынан және есебінен 

мәмілелер жасаған кездегі уәкілеттерін анықтайтын Банктің ішкі ережелерін 

бекітеді; 

6. Кадрларды іріктеу, тағайындау, дайындау және қайта дайындықтан өткізу туралы 

мәселелерді шешеді; 

7. Банктің басшы және басқа қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және ынталандыру 

талаптарын белгілейді; 

8. Банк филиалдары мен өкілдіктерінің директорларын тағайындайды және жұмыстан 

босатады; 

9. директорлар кеңесінің келісімімен, банктің ішкі аудитінің басшысын тағайындау 

және жұмыстан босату;   

10. акционерлік қоғамдар туралы заңдарда, Банктің Жарғысында немесе Банктің 

акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерімен 

қабылданған ережелерде немесе басқа құжаттарда белгіленген, директорлар кеңесі 

мен жалпы жиналыстың ғана құзырына жатпайтын басқа Банк қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі мәселелерді жүзеге асырады.  

 

13. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері: 

Тегі, аты, әкесінің аты, 

туған жылы  

Қазіргі уақытта атқаратын және 

соңғы үш жыл ішінде атқарған,  оның 

ішінде қоса атқарған лауазымы 

Директорлар 

кеңесінің 

мүшесіне 

тиесілі 

акциялар 

санының 

Банктің дауыс 

беруші 

акцияларыны

ң санына 

қатынасы (%)   

Банктің 

еншілес 

компаниясы 

«ЦентрЛизинг

» ЖШС 

жарғылық 

капиталындағ

ы үлесі  

(%)   

Директорлар 

кеңесінің 

мүшесіне 

тиесілі 

акциялар 

санының 

Банктің 

еншілес 

компаниясы 

«Капитал» 

ЖЗҚ» АҚ 

орналастыры

лған 

акцияларыны

ң жалпы 

санына 

қатынасы  

(%)   

Байсеитов Бахытбек 

Рымбекович,  

1958 ж.т.   

- 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа 

дейін – банктің Директорлар кеңесінің 

Төрағасы,  

1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 

– «Атамекен» Қаржы-өндіріс тобы» ЖШС 

Президенті,  

2007 жылғы 29 мамырдан бастап 2012 

жылғы 29 қазанға дейін – «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК – 

Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар 

кеңесінің Төрағасы,  

2005 жылғы 3 қазаннан бастап қазіргі 

уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-

тың ЕҰ «BCC Invest» АҚ-тың 

Директорлар кеңесінің Төрағасы,  

2007 жылғы 10 қыркүйектен бастап 

қазіргі уақытқа дейін –  

«Инвестменст Компании «ЦентрИнвест» 

АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы  

30,87 3,78 7,1 
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Ли Владислав 

Сединович,  

1957 ж.т.    

- 1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа 

дейін – банктің Басқарма Төрағасы, 2000 

жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – 

Директорлар кеңесінің мүшесі,  

2007 жылғы 29 мамырдан бастап 2011 

жылғы 15 тамызға дейін «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК – 

Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар 

кеңесінің мүшесі  

 

3,68 0,85 3,57 

Аманкулов Джумагелди 

Рахишевич,    

1956 ж.т.  

- 7.03.2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа 

дейін – банктің Директорлар кеңесінің 

мүшесі,  

2003 жылғы сәуірден бастап 2010 жылғы 

желтоқсанға дейін – Банктің Директорлар 

кеңесінің мүшесі,  

2010 жылғы желтоқсаннан бастап 2011 

жылғы наурызға дейін – «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар 

кеңесі Төрағасының кеңесшісі,  

2005 жылғы 3 қазаннан бастап қазіргі 

уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-

тың ЕҰ «BCC Invest» АҚ-тың 

Директорлар кеңесінің мүшесі,  

2007 жылғы 29 мамырдан бастап 2011 

жылғы 15 тамызға дейін – «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК – 

Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар 

кеңесінің мүшесі. 

2,32 0,66 3,14 

Werner Frans Jozef Claes, 

1964 ж.т. 

- 22.04.2011 жылдан бастап қазіргі 

уақытқа дейін – банктің Директорлар 

кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор,  

2007 жылдан бастап 2008 жылғы 

маусымға дейін – Fortis Bank, директор, 

Брюссель, Бельгия,   

2008 жылғы шілдеден бастап  2008 

жылғы қазанға дейін – Steinberg Capital 

серіктесі, Украина, Киев,  

2008 жылғы қарашадан бастап қазіргі 

уақытқа дейін – International Financial 

Consulting Ltd. аға серіктесі,  Канада, 

BVBA Global Financial Consulting 

Президенті, Бельгия, International Finance 

Corporation қысқа мерзімді кеңесшісі, 

АҚШ  

 

жоқ 

 

жоқ 

 

жоқ 

Kwon, Oh-Ki,  

1954 ж.т. 

- 29.10.2013 жылдан бастап қазіргі 

уақытқа дейін – банктің Директорлар 

кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор,  

2007 жылғы қазаннан бастап 2010 жылғы 

желтоқсанға дейін – Samchully 

компаниясының Бизнесті дамыту 

жөніндегі Вице-президенті, 2011 жылғы 

қаңтардан бастап 2013 жылғы қазанға 

дейін жұмыс істемеген.   

 

жоқ 

 

жоқ 

 

жоқ 

Jeoung, Sang – Kweon, 

1961 ж.т. 

17.03.2014 жылдан бастап – банктің 

Директорлар кеңесінің мүшесі, 

2007 жылғы қаңтардан бастап 2008 жылғы 

желтоқсанға дейін – Kookmin Bank Co. 

LTD, Активтерді секьюритизациялау 

департаментінің директоры, 

2008 жылғы желтоқсаннан бастап 2010 

 

жоқ 

 

жоқ 

 

жоқ 
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жылғы желтоқсанға дейін Kookmin Bank 

Co. LTD, Жобаны қаржыландыру 

департаментінің директоры, 

2010 жылғы желтоқсаннан бастап 2012 

жылғы қаңтарға дейін – Kookmin Bank Co. 

LTD, Кымходонг филиалының бас 

менеджері, 

2012 жылғы қаңтардан бастап 2013 жылғы 

желтоқсанға дейін – Kookmin Bank Co. 

LTD, Соёыйдо Корпоративтік бизнес 

департаментінің директоры, 

2013 жылғы желтоқсаннан бастап қазіргі 

уақытқа дейін –  Kookmin Bank Co. LTD, 

Дивизион жетекшісі.   

 

Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес 2012 жылғы 27 

сәуірде Директорлар кеңесінің келесі құрамы тағайындалды: Байсеитов Бахытбек 

Рымбекович, Ли Владислав Сединович, Suh Ki Youl, Аманкулов Джумагелди Рахишевич, 

тәуелсіз директор Werner Frans Jozef Claes, тәуелсіз директор Yang Cheon Sik. Директорлар 

кеңесінің аталмыш құрамының өкілеттік мерзімі 2017 жылы акционерлердің жылдық 

жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін, қоса есептегенде, белгіленген.  

Yang Cheon Sik мырзадан келіп түскен өтінішке байланысты оның «Банк ЦентрКредит» 

АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттігі 2013 жылғы 

14 маусымнан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.  

Банк акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезектен тыс жалпы 

жиналысының қорытындысы бойынша 2013 жылғы 29 қазанда Kwon, Oh-Ki мырза 2017 

жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі, қоса 

есептегенде, өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың тәуелсіз директоры, 

Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды. 

Suh Ki Youl мырзадан келіп түскен өтінішке байланысты оның «Банк ЦентрКредит» АҚ-

тың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2014 жылдың 16 наурызынан 

бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.  

Банк акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезектен тыс жалпы 

жиналысының қорытындысы бойынша 2014 жылдың 17 наурызында Jeoung Sang – Kweon 

мырза 2017 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі, 

қоса есептегенде, өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар 

кеңесінің мүшесі болып тағайындалды. 

 

14. Эмитенттің алқалы атқарушы органы: 

 

Банктің Басқарма 

мүшесінің тегі, аты, әкесінің 

аты, туған жылы 

 

Қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде 

атқарған, оның ішінде қоса атқарған лауазымы, сондай-ақ 

лауазымына тағайындалған күн мен  өкілеттері 

 

Атқарушы органның 

мүшелеріне тиесілі 

акциялар санының  

Банктің дауыс беруші 

акцияларының 

жалпы санына 

қатынасы (%) 

Ли Владислав Сединович, 

 1957 ж.т. 

1998 жылғы 18 маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін – Банктің 

Басқарма Төрағасы;  

3,68 
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2000 жылғы 28 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің 

Директорлар кеңесінің мүшесі;  

2007 жылғы 29 мамырдан бастап 2011 жылғы 15 тамызға дейін – 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Еншілес ұйымы «БЦК – Мәскеу» 

ЖШҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі. 

 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың оперативтік қызметін жалпы 

басқаруды және бақылауды жүзеге асырады, акционерлердің 

жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін 

орындауды қамтамасыз етеді. Барлық мемлекеттік билік 

органдарында, халықаралық және басқа да ұйымдарда «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың мүддесін сенімхатсыз  танытады.  

Басқарма мүшелері – басқарушы директорлардың және 

Хатшылықтың міндеттерін бөледі және жұмысын үйлестіреді.  

Адам ресурстары департаментінің қызметін бағыттайды.  

Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді 

басқару комитетінің, Тағайындаулар мен сыйақы жөніндегі 

комитетінің жұмысына қатысады.  

Адилханов Булан 

Адилханович, 1958 ж.т.  

2012 жылғы 1 қаңтардан бастап Басқарма мүшесі – Банктің 

Басқарушы директоры;  

1995 жылғы 1 маусымнан бастап 2011 жылғы 31 желтоқсанға 

дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары, 

2008 жылғы 28 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың Еншілес ұйымы «Капитал» ЖЗҚ АҚ-тың 

Директорлар кеңесінің Төрағасы. 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың, оның құрылымдық бөлімшелерінің 

қызметін қамтамасыз етеді, тиімді қауіпсіздік жүйесін 

қалыптастырады, оның ішінде ақпараттық, материалдық-

техникалық және ұйымдық-басқарушылық қамсыздандыруды 

жүзеге асырады.  

Қауіпсіздік департаментінің және Әкімшілік департаментінің 

қызметін бағыттайды. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың азаматтық 

қорғаныс және төтенше жағдайлар жөніндегі комиссиясының, 

қызметтік тергеу жүргізу бойынша үнемі іс-әрекет ететін 

комиссияның жұмысын басқарады. 

Директорлар кеңесі жанындағы Аудит комитетінің, Директорлар 

кеңесі жанындағы Тағайындаулар мен сыйақы жөніндегі 

комитеттің, Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен 

міндеттемелерді басқару комитетінің жұмысына қатысады. 

«Капитал» ЖЗҚ еншілес ұйымының қызметін басқару жөніндегі 

үнемі іс-әрекет ететін комиссияны басқарады.  

Банк бөлімшелерінің Қаржыгерлер қауымдастығымен және 

Қазақстан банктері қауымдастығымен бірлесіп іс-әрекет етуі 

бойынша жұмысын үйлестіреді.  

«ВСС» ЖШС-мен, «Ақтас-Жол» ЖСШ-мен, «Банк ЦентрКредит» 

АҚ-тың кәсіподақ комитетімен бірлесіп іс-әрекет етеді.  

Банктің «Наш Вестник» атты ішкі басылымының жұмысын 

ұйымдастырады. 

0,21 

Альжанов Максат 

Кабыкенович, 1962 ж.т.   

2012 жылғы 1 қаңтардан бастап Басқарма мүшесі – Банктің 

Басқарушы директоры;  

1996 жылғы 12 желтоқсаннан бастап 2011 жылғы 31 желтоқсанға 

дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары, 

2012 жылғы 29 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың Еншілес ұйымы «Банк БЦК – Мәскеу» 

ЖШҚ-ның Директорлар кеңесінің Төрағасы, 

2007 жылғы 29 мамырдан бастап 2012 жылғы 29 қазанға дейін – 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Еншілес ұйымы «Банк БЦК – 

Мәскеу» ЖШҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі. 

0,8 
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Несие портфелінің сапасын арттыру, оған қоса «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың мерзімінен кешіктірілген және 

проблемалы несиелерін қайтару бойынша жүргізелетін іс-

шараларды ұйымдастыру, проблемалы қарызалушыларды қайта 

құрылымдау және оңалту мәселелері бойынша «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың бөлімшелерінің және еншілес 

ұйымдарының қызметін үйлестіреді және бақылайды, сондай-ақ 

Банктің балансына қабылданған активтерді іске асыру бойынша 

жұмыс атқарады. Банктің және оның құрылымдық 

бөлімшелерінің қызметінде заңдылықты қамтамасыз етеді, 

Банктің және оның құрылымдық бөлімшелерінің құқықтары мен 

заңды мүдделерін құқықтық құралдармен қорғайды. 

Заңды тұлғалардың несиелерін басқару департаментінің, Жеке 

тұлғалардың несиелерін басқару департаментінің және Заң 

департаментінің қызметін бағыттайды.   

Инвестициялық комитеттің қызметін басқарады. Директорлар 

кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді басқару 

комитетінің, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Бас офисінің Несие 

комитетінің, Директорлар кеңесі жанындағы Тағайындаулар мен 

сыйақы жөніндегі комитеттің, Несиелерді басқару комитетінің 

жұмысына қатысады. 

Yang Jinhwan,  

1964 ж.т. 

2014 жылғы 08 қыркүйектен бастап қазіргі кезге дейін – Банктің 

Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі;   

2013 жылғы 01 қазаннан бастап 2014 жылғы 13 қаңтарға дейін – 

Kookmin Bank Co Ltd.  «Имхак» филиалының басқарушысы;  

2011 жылғы 23 желтоқсаннан бастап 2013 жылғы 31 қыркүйекке 

дейін – Kookmin Bank Co Ltd PB ілгерілету басқармасының бөлім 

бастығы;   

2010 жылғы 21 желтоқсаннан бастап 2011 жылғы 22 желтоқсанға 

дейін –  Kookmin Bank Co Ltd WM басқармасының бөлім 

бастығы.     

Бюджеттеу және бюджетті орындау процесін, активтерді, банктің 

жеке капиталымен жасалатын операцияларды, міндеттемелерді 

басқару, банктің шығындарын талдау және бақылау, ресурстарды, 

қаржылық және операциялық тәуекелдіктерді басқару, ішкі 

бақылау, стратегиялық жоспарлау және маркетинг, бухгалтерлік 

есеп жүргізу және есептілік, соның ішінде салық салу және 

комплаенс бақылау, операциялық қызметтің есебін жүргізу және 

қолдау, пруденциалдық нормативтерді сақтау,   ағымдағы 

өтімділікті басқару, кастодиандық қызметті ұйымдастыру, 

халықаралық ынтымақтастық мәселелерін қоса есептегенде, 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың бөлімшелерін және еншілес 

ұйымдарын қаржы қызметі мәселелері бойынша үйлестіреді және 

бақылайды.  

Қазынашылық департаментінің, Бухгалтерлік есеп жүргізу және 

есептілік департаментінің, Операциялық қызметтің есебін жүргізу 

және қолдау департаментінің, Жоспарлау және қаржы 

департаментінің қызметін бағыттайды. 

Тарифтік комитеттің, Тендерлік комиссияның қызметін 

басқарады. Директорлар кеңесі жанындағы Аудит комитетінің, 

Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді 

басқару комитетінің жұмысына қатысады. 

жоқ 

Shim Moo Gil, 1957 ж.т.  2012 жылғы 1 қаңтардан бастап Басқарма мүшесі – Банктің 

Басқарушы директоры;  

2010 жылғы 1 маусымнан бастап 2011 жылғы 31 желтоқсанға 

дейін – Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары; 

2007 жылғы қаңтардан бастап 2010 жылғы мамырға дейін – 

Kookmin Bank Co Ltd., Mok-dong Jungang филиалының Бас 

директоры. 

 

жоқ 
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«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың қызметін IT-қолдауды қамтамасыз 

етеді, банктің ақпараттық жүйесін жетілдіреді, оның үздіксіз 

қызмет етуін қамтамасыз етеді, корпоративтік желілерді 

дамытады және қолдайды,  Банктің IT дамыту бойынша саясатты 

және стратегияны жүзеге асырады, бизнес-процестерді 

жетілдіреді.  

Ақпараттық технологиялар департаментінің, Бизнес-процестер 

департаментінің қызметін бағыттайды.  

«Мәліметтер қоймасы» жобасы бойынша үнемі іс-әрекет ететін 

комиссияны басқарады, ақпараттық технологиялар мәселелері 

жөніндегі алқалы органдарды басқарады. Директорлар кеңесі 

жанындағы Аудит комитетінің, Директорлар кеңесі жанындағы 

Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің жұмысына 

қатысады.  

Han Jong Hwan, 1965 ж.т. 2014 жылғы 11 наурыздан бастап Басқарма мүшесі – Банктің 

Басқарушы директоры;  

2013 жылғы 25 шілдеден бастап 2014 жылғы 13 қаңтарға дейін – 

Kookmin Bank Co Ltd, «Upkujong» филиалының басқарушысы; 

2013 жылғы 10 қаңтардан бастап 2013 жылғы 24 шілдеге дейін – 

Kookmin Bank Co Ltd, Тәуекелдіктер басқармасының бастығы; 

2012 жылғы 10 қаңтардан бастап 2013 жылғы 9 қаңтарға дейін – 

Kookmin Bank Co Ltd, Несиелік тәуекелдіктер басқармасының 

бастығы; 

2008 жылғы 3 қаңтардан бастап 2012 жылғы 9 қаңтарға дейін – 

Kookmin Bank Co Ltd, Тәуекелдіктерді басқару бөлімінің 

бастығы. 

 

Несие тәуекелдіктерін барынша азайту, банктің несие 

портфелінің сапасын арттыру және оны тиісті деңгейде ұстап 

тұру, халықаралық стандарттарды есепке ала отырып, несиелік 

тәуекелдіктерді басқару бойынша саясатты және стратегияны 

әзірлеп, оларды жүзеге асыру, несие портфелін 

диверсификациялау, несиелік тәуекелдік менеджментінің тиімді 

жүйесін құру, несиелік әкімгерлік етуді жүзеге асыру, қаржы 

құралдарымен жұмыс жасау, пруденциалдық нормативтерді 

сақтау  мәселелері бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 

бөлімшелерінің және еншілес ұйымдарының қызметін үйлестіреді 

және бақылайды. 

Несиелік тәуекелдіктер департаментінің қызметін бағыттайды.  

Несиелерді басқару комитетінің және Тәуекелдіктерді басқару 

комитетінің қызметін басқарады. Бас офистің Несие комитетінің 

жұмысына қатысады. 

жоқ 

 

15. Директорлар кеңесінің мүшелері, Банктің атқарушы органының мүшелері мен басқа 

басқарушы тұлғалары (тұлғалар тобы ретінде) соңғы үш ай ішінде алған сыйақы мен 

жалақының жалпы мөлшері – 16 939 615 (он алты миллион тоғыз жүз отыз тоғыз мың алты 

жүз он бес) теңге. 

 

16.  

1) Банктің ұйымдық құрылымы осы Жобаның №1 тіркемесінде көрсетілген. 

 

2) Банктің 19 филиалы бар. Филиалдар жөніндегі мәліметтер осы жобаның 1-тарауының 

10-тармағында көрсетілген.  Банктің өкілдіктері жоқ. 

 

3) 2002 жылдың 1 қарашасындағы мәліметтер бойынша Банк қызметкерлерінің жалпы 

саны 1 454 адамды құрайды, соның ішінде 268 адам бас офисте, 1186 адам филиалдарда 

жұмыс істейді.   
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4) Банк бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер: 

 

Анализ және тәуекелдіктерді басқару департаменті: 

 

Аты-жөні 
Атқаратын қызметі Туған 

жылы 

Боранбаев Асан Болатұлы Басқарушы директор 1972 

 

Корпоративтік қаржы департаменті: 

 

Дәуібаев Әсет 

Радылқанұлы 

Басқарушы директор 1975 

 

Несие беру департаменті: 

 

Ермаханов Ерлан 

Әмірбекұлы 

Несие беру басқармасының бастығы – 

департамент директорының олрынбасары 

1974 

Исмаилов Болат 

Исмаилұлы 

Проблемалы несиелермен жұмыс жүргізу 

басқармасының бастығы 

1967 

Масалимов Тимур 

Анварұлы 

Анализ, мониторинг және методология 

басқармасының бастығы 

1967 

Нұрғазин Мұрат 

Маралұлы 

Күрделі жобаларды несиелендіру 

басқармасының бастығы 

1973 

 

Қазынашылық департаменті: 

 

Мессерле Сергей Павлович 
Төлемдік жүйелер басқармасының 

бастығы – департамент директорының 

орынбасары 

1960 

Әлиев Әділет 

Шамильұлы Дилинг басқармасының бастығы 1972 

Шагужаев Садыр 

Маметоглы 

Халықаралық қатынастар басқармасының 

бастығы 

1967 

Қорғанбаева Мадина 

Тұрғанбекқызы 

Бэк-Офис басқармасының баастығы 1970 

Акимова Нина Ильинична Кастодиандық қызмет көрсету 

басқармасының бастығы 

1960 

 

Әкімшілік департаменті: 

 

Дорожкин Сергей 

Иванович 

Құжаттама және шаруашылық қызметін 

қамсыздандыру басқармасының бастығы – 

департамент директорының орынбасары 

1956 
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Мамбетова Айша 

Закиқызы 

Қызметкерлермен жұмыс жүргізу 

басқармасының бастығы 

1952 

Лаптев Михаил 

Германович 

Заң басқармасының бастығы 1960 

Қоспанов Болат Шапетұлы Қауіпсіздік басқармасының бастығы 1954 

 

Бизнесті дамыту департаменті: 

 

Сүндетқалиева Жібек 

Газезқызы 

Маркетинг және сатылымдар 

басқармасының бастығы – департамент 

директорының орынбасары  

1959 

Тоқтабаев Олжас Серікұлы Жүйені басқару басқармасының бастығы 1971 

Тәшенов Нұрлан 

Аманжолұлы 

Бағдарламалық қамсыздандыру 

басқармасының бастығы 

1970 

Хан Ирина Михайловна Енгізу және сүйемелдеу басқармасының 

бастығы 

1968 

Гофман Светлана 

Юрьевна 

Төлемдік карточкалар басқармасының 

бастығы 

1957 

Глаголев Сергей 

Николаевич 

 «Операторлық орталық» басқармасының 

бастығы 

1957 

 

Қаржылық департаменті: 

 

Сиденко Елена Егоровна Бюджет басқармасының бастығы – 

департамент директорының орынбасары 

1959 

Ким Татьяна Филипповна Салық саясаты басқармасының бастығы 1958 

Жақанбаев Ришат 

Сельмарұлы 

Бас бухгалтерия басқармасының бастығы 1964 

Мусина Сара Байтасқызы Банктің ішкі операциялар басқармасының 

бастығы 

1959 

Қайнарбекова Ғалия 

Қанатқызы 

Біріккен есепшілік басқармасының 

бастығы 

1966 

 

5) Филиал басшылары туралы мәліметтер 

 

Аты-жөні Атқаратын қызметі Туған 

жылы 

Нұғманов Мәлік 

Хайыржанұлы 

Алматы қалалық филиалының директоры 1958 

Мырзабеков 

Шаттықберген 

Жұмаділдаұлы 

Астана қаласындағы филиалдың директоры 
1955 

Қазкеев Нұрстан 

Тәжібайұлы 

Ақтөбе қаласындағы филиалдың директоры 1964 

Ким Вадим Васильевич Ақтау қаласындағы филиалдың директоры 1966 
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Балгимбаева Ляйля 

Салтанатовна 

Атырау қаласындағы филиалдың директоры 1961 

Мусина Рақыш 

Шахмұратқызы 

Жезқазған қаласындағы филиалдың 

директоры 

1952 

Сыздықова Роза 

Айсайқызы 

Қарағанды қаласындағы филиалдың 

директоры 

1962 

Сағандықова Қарлығаш 

Бекежанқызы  

Көкшетау қаласындағы филиалдың 

директоры 

1959 

Закарина Нұрсұлу 

Нұртасқызы 

Қостанай қаласындағы филиалдың 

директоры 

1952 

Бакирова Әсемкүл 

Серікбайқызы 

Қызылорда қаласындағы филиалдың 

директоры 

1948 

Жуаспаев Болат 

Тоқтасынұлы 

Павлодар қаласындағы филиалдың 

директоры 

1968 

Федоров Александр 

Николаевич 

Петропавлов қаласындағы филиалдың 

директоры 

1958 

Мұратбаев Ғани 

Қайыпбергенұлы 

Рудный қаласындағы филиалдың директоры 1966 

Құрбанов Серікбай 

Қасымұлы 

Семей қаласындағы филиалдың директоры 1969 

Нұрмағанбетов Амантай 

Қыдырғалиұлы 

Тараз қаласындағы филиалдың директоры 1955 

Василенко Луиза 

Гельмутовна 

Талдықорған қаласындағы филиалдың 

директоры 

1951 

Есентүгелов Жомарт 

Аққазыұлы 

Орал қаласындағы филиалдың директоры 1970 

Менкенов Муддарис 

Меңкеұлы Өскемен қаласындағы филиалдың директоры 
1947 

Кузьменко Наталья 

Николаевна 

Шымкент қаласындағы филиалдың 

директоры 

1952 

 

17. Банк акционерлері. 

 

Фамилия, имя, отчество и год 

рождения акционера 

Место нахождения Соотношение 

количества 

голосующих акций,  

принадлежащих 

акционеру к общему 

количеству 

голосующих акций 

Банка (%) 

Байсеитов Бахытбек 

Рымбекович, 1958 г.р 

г. Алматы, пр. Достык 291/21 
31,18 

Международная 

Финансовая Корпорация 

2121 Pennsylvania Ave., N.W. 

Washington, D.C. 20433 USA 

 

12,55 
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Kookmin Bank Co.Ltd 36-3, Yoido- Dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, 

Korea 150-758 
29,88 

 

18. Акцияларының (үлестерінің) бес және одан көп пайызын иеленетін ұйымдар 

Эмитентке тиесілі ұйымдар туралы мәліметтер. 

 

 

Заңды тұлғаның толық 

атауы 

Қызметінің 

түрі  

Бірінші 

басшысы 

туралы ақпарат 

Орналасқан жері 
Жарғылық 

капиталдағ

ы үлесі 

(пайызбен) 

“Қорғау” Ашық 

Жинақтаушы Зейнетақы 

Қоры” Жабық акционерлік 

қоғамы  

Зейнетақы 

жарналарын 

тарту және 

зейнетақылық 

төлемдер жасау 

Президенті 

Қайдаров Рүстем 

Есімханұлы 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., 

Қабанбай батыр 

көшесі, 95 

9,44 

 «Мұгай сақтандыру 

компаниясы» Ашық 

акционерлік қоғамы 

 

Сақтандыру 
Басқарма Төрағасы 

Әлжанов Жарқын 

Қабыкенұлы 

Қазақстан 

Республикасы, г. 

Алматы, Рахат 

кенті, 

Институтская 

көшесі, 6 

5,45 

 «Халықтық зейнетақы 

қоры» Ашық жинақтаушы 

зейнетақы қоры” 

Акционерлік қоғамы  

Зейнетақы 

жарналарын 

тарту және 

зейнетақылық 

төлемдер жасау 

Президенті – 

Қолдасов Ерболат 

Серікбайұлы  

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., 

Төремқұлов 

көшесі, 71 

6,33 

 

 

19. Акцияларының (үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін ұйымдар Эмитентке 

тиесілі ұйымдар туралы мәліметтер. 

 

 

Заңды тұлғаның 

толық атауы 

Қызметінің түрі  
Бірінші басшысы 

туралы ақпарат 
Орналасқан 

жері 

Жарғылық 

капиталдағы 

үлесі 

(пайызбен) 

 «ЦентрЛизинг» 

Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

Лизингтік қызмет Директоры Ли 

Валерий Сединович 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., Төле 

би, 143а 

100,0 

 «KIB Asset 

Management.» 

Акционерлік қоғамы 

Бағалы қағаздар 

нарығындағы кәсіби 

қызмет 

Басқарма Төрағасы 

Кышпанаков Виктор 

Алексеевич 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., 

Сейфуллин 

даңғылы, 597 

100,0 
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 «Капитал» 

Жинақтаушы 

зейнетақы қоры” 

Жабық акционерлік 

қоғамы 

Зейнетақы 

жарналарын тарту 

және зейнетақылық 

төлемдер жасау 

Президенті 

Мейіржанов Серік 

Сырғабайұлы 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., Төле 

би, 143а 

50,0 

 «Қазақстанның 

қаржыгерлер 

қауымдастығы» Заңды 

тұлғалардың бірлестігі 

Республиканың 

қаржы жүйесінің 

дамуына ықпал жасау  

ТөрағасыСовета 

Сембаев Дәулет 

Хамитұлы 

Қазақстан 

Республикасы, 

Алматы қ., 

Әйтеке би 

көшесі, 67 

16,60 

 

Акцияларының (үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін ұйымдар Эмитентке 

тиесілі ұйымдардың қаржылық көрсеткіштері: 

 

«ЦентрЛизинг» ЖШС* 

             Мың теңгемен 

Қаржылық 

көрсеткіштері 

01.01.2000ж. 01.01.2001ж. 01.01.2002ж. 1.10.2002ж. 

Жеке капиталы    3 000 

Активтері    4 637 

Таза табысы    - 2 134 

*өз қызметін 2001 жылғы 15 қаңтардан бастады. 

 

«KIB Asset Management ltd.» ЖШС 

           Мың теңгемен 

Қаржылық 

көрсеткіштері 

01.01.2000ж. 01.01.2001ж. 01.01.2002ж. 1.10.2002ж. 

Жеке капиталы 24 067 40 439 40 923 152 343 

Активтері 30 186 45 828 56 504 166 775 

Таза табысы - 15 933 - 9 591 - 9 224 - 47 812 

 

“Капитал” ЖЗҚ ЖАҚ** 

           Мың теңгемен 

Қаржылық 

көрсеткіштері 

01.01.2000ж. 01.01.2001ж. 01.01.2002ж. 1.10.2002ж. 

Жеке капиталы   1 274 159 137 

Активтері   181 475 159 610 

Таза табысы   1 274 - 22 137 

**өз қызметін 2001 жылғы 15 қазаннан бастады. 

 

“Мұнай сақтандыру компаниясы” ААҚ 

           Мың теңгемен 

Қаржылық 01.01.2000ж. 01.01.2001ж. 01.01.2002ж. 1.10.2002ж. 
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көрсеткіштері 

Жеке капиталы 30 923 100 830 160 878 266 140 

Активтері 176 638 314 528 1 235 683 2 819 658 

Таза табысы - 30 089 29 906 35 048 36 844 

 

“Халықтық зейнетақы қоры” АЖЗҚ ЖАҚ 

           Мың теңгемен 

Қаржылық 

көрсеткіштері 

01.01.2000ж. 01.01.2001ж. 01.01.2002ж. 1.10.2002ж. 

Жеке капиталы 65 735 155 816 135 678 121 415 

Активтері 66 717 157 473 146 660 145 682 

Таза табысы - 4 942 81 - 20 138 - 14 263 

 

“Қазақстан Қаржыгерлер Қауымдастығы” ЗТБ 

           Мың теңгемен 

Қаржылық 

көрсеткіштері 

01.01.2000ж. 01.01.2001ж. 01.01.2002ж. 1.10.2002ж. 

Жеке капиталы 1837,7 5452,3 8081,9 6519,1 

Активтері 2587,6 5452,3 8118,2 6519,1 

Таза табысы - 2212,5 3614,8 2629,6 - 1562,8 

 

«Қазақстандық Интернационалдық Банк» ААҚ 

           Мың теңгемен 

Қаржылық 

көрсеткіштері 

01.01.2000ж. 01.01.2001ж. 01.01.2002ж. 1.10.2002ж. 

Жеке капиталы 526 681 1 040 712 1 104 890 1 005 297 

Активтері 1 392 520 1 564 875 1 206 461 1 103 428 

Таза табысы 65 040 56 657 27 197 - 106 049 

20. Банк қатысатын  өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар туралы, холдингтер, 

концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:  

 

Толық және қысқартылған атауы Орналасқан жері 

 Қазақстан Республикасы банктерінің 

қауымдастығы (ҚР БҚ) 

 

“Қазақстан Қаржыгерлер Қауымдастығы” 

Заңды тұлғалар бірлестігі 

(“Қазақстан Қаржыгерлер Қауымдастығы” ЗТБ) 

 

Visa International Service Association (Visa 

CEMEA) 

 

Western Union Financial Services, Inc (Western 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 

Панфилов көшесі, 98 

 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,  

Әйтеке би көшесі, 67 

 

 

PO Box 253 London W85TE United 

Kingdom 

 

One Mack Centre Drive, Paramus, New 
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Union) 

 

Jersey 07652 

21. Банкпен ерекше байланыстағы басқа тұлғалар туралы мәліметтер. 

Осы жобаның 13-19 тармақтарында көрсетілген тұлғалардан басқа Банктің ревизиялық 

комиссиясының мүшелеріні Банкпен ерекше байланыста болады:  

Елешева Светлана Мандибаевна 1965 ж.т. – ревизиялық комиссияның мүшесі 

Мамбетова Айша Зәкиқызы 1952 ж.т. – ревизиялық комиссияның мүшесі 

Селюкова Валентина Юрьевна 1952 ж.т. - ревизиялық комиссияның мүшесі 

 

3-тарау. Компания қызметінің сипаты 

 

22. Эмитент қызметі саласындағы, соның ішінде эмитент қызметінің негізгі бағыттары 

бойынша жалпы ағымдардың қысқаша сипаты. 

1) Банктің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер: 

 

«Банк ЦентрКредит» ААҚ-ның негізгі бәсекелестері: «Қазкоммерцбанк» ААҚ, «Қазақстан 

халық Банкі» ААҚ, «Банк ТұранӘлем» ААҚ, «АТФБанк» ААҚ.  

«Қазкоммерцбанк» ААҚ – негізінен ірі компанияларға корпоративтік қызмет көрсетуге 

маманданып жүрген Қазақстанның ірі банкі. Соңғы уақытта әрбір клиентке жеке қызмет 

көрсетуді ұсынып, жеке тұлғаларға қызмет көрсетуді белсендіріп келеді.   

«Қазақстан халық Банкі» ААҚ - бұрынғы мемлекеттік банк, ауқымды филиалдар мен ЕКб 

желісі бар, көптеген аудан орталықтарында да орналасқан. Зейнетақы, жалақы, стипендия 

төлейді. Негізгі клиенттері – мемлекеттік және бюджеттік ұйымдар, зейнеткерлер.  

«Банк ТұранӘлем» ААҚ – керемет депозиттік база, бөлімшелерінің ең үлкен саны, шағын 

және орта бизнеске бағытталған.  

«АТФБанк» ААҚ – жас, қарқынмен дамып келе жатқан банк,  агрессивті маркетингтік 

саясат, бастапқыда корпоративтік клиенттерге қызмет көрсету үшін құрылған, қазіргі 

уақытта қызметтің барлық түрін көрсетеді.  Тұрғындарға қызмет көрсету аз дамыған.   

2) Банк қызметінің Қазақстан Республикасы ішіндегі салалық орташа көреткіштермен 

салыстырмалы сипаттамасы: 

 

Банктің атауы ЕДБ активтеріндегі үлесі, 

% 

ЕДБ міндеттемелеріндегі 

үлесі, % 

Казкоммерцбанк 24,45 25,06 

Банк ТұранӘлем 20,72 21,35 

Халық Банкі 17,09 18,07 

АТФБанк 4,73 4,82 

Банк ЦентрКредит 4,55 4,73 

 

 «Банк ЦентрКредит» ААҚ-ның банктік қызмет көрсету нарығындағы  нарықтық үлесі: 
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жеке тұлғалардың депозиттері бойынша - 6,3% 

жекелеп несие беру бойынша - 9,7% 

ағымдағы есепшоттар бойынша - 6,5% 

23. Банктің өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті лицензиялары туралы мәлімет:  

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі теңгемен және шетел валютасымен банктік 

және басқа операциялар жүргізуге 2003 жылғы 25 қарашада берген № 248 лицензия;  

 Атаулы ұстаушы ретінде клиенттердің есепшоттарын жүргізу құқығымен бағалы 

қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға 29.12.1999ж. 

берілген мерзімі шектеусіз № 0401100045 мемлекеттік лицензия. 

 Бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметпен айналысуға 30.12.1999 ж. берілген 

№ 0407100064 мемлекеттік лицензия. 

24. Соңғы үш жыл ішінде іске асырылған өнімнің (орындалған жұмыстардың, көрсетілген 

қызметтердің) көлемі. Банктер бұл тармақты толтырмайды.  

25. Банк қызметінің негізгі түрлері бойынша сатылымдардың табыстылығына оң немесе 

кері әсерін тигізетін факторлар.  

Сатылымдардың табыстылығына әсерін тигізуі мүмкін факторлар қатарына ең алдымен 

депозит және несие нарықтарындағы нарықтық пайыздық мөлшерлеме деңгейлерінің 

өзгеруін жатқызу қажет. Осы көрсеткіштерді бақылау және олардың өзгеруіне үнемі 

болжам жасау банкке табысын арттыруға және шығындар тәуекелділігін азайтуға 

мүмкіндік береді.  

 

Клиенттерге есеп айырысу-кассалық қызмет көрсетуден, ақша аудару операцияларынан, 

карточкалық бизнестен және банк қызметінің басқа бағыттарынан алатын табысы ең 

алдымен осы операцияларды жүргізу масштабына тәуелді. Әрбір өнімді нарыққа шығаруға 

бағытталған белсенді маркетингтік саясат үнемі банктің сатылымдары мен табысының 

көлемінің артуына ықпал етеді.  

 

Дилинг операцияларынан (бағалы қағаздарды, шетел валютасын, асыл металдарды сатып 

алу-сату операциялары) алынатын табыс сәйкес нарықтардың коньюнктурасына тәуелді. 

Қызметкерлердің кәсібилігі, сонымен қатар портфельдерді концентрациялауға арналған 

лимиттердің өңделген жүйесі мен операциялар бойынша барынша үлкен шығындар 

банктің нарықтық толқуларына тәуелділігін азайтуға ықпал етеді.  

26. Эмитенттің өз өнімін сатуды ұйымдастыру жөніндегі қызметі. Банктер бұл тармақты 

толтырмайды.  

27. Банктің қызметіне әсер ететін негізгі факторлар: 

1) Эмитент қызметінің маусымдылығы. Банктің қызметі маусымдық сипатта емес.  

2) эмитентке жеткізілетін шикізаттағы (орындалатын жұмыстардағы, қызмет 

көрсетулердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа шығаратын өнімнің 

(жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) сатылатын өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі. 

Банктер бұл тармақты толтырмайды. 

3) Эмитенттің маңызды шарттары мен міндеттемелері. Банктер бұл тармақты 

толтырмайды. 

Акция шығару туралы шешім қабылдаған күннен бастап алты айдың ішінде Банк 
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активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын сомада жасалуға тиісті немесе 

орындалуға тиісті мәміле (өзара байланысты мәмілелер) жоспарланбаған. 

 

4) Банк сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер.  
 
 «Банк ЦентрКредит» ААҚ-ның Ақтөбе қаласындағы филиалы 2000 жылдың 16 
тамызында «ВЭБУС» ЖШС-не отыз алты миллион теңге мөлшерінде несие берген.  
 

2002 жылдың 28 маусымында Ақтөбе қалалық сотына «ВЭБУС» ЖШС-нің 

қатысушылары Саидмуратов Б.У.,Усвак В.О., Байтлеуова А.А. мәмілені жарамсыхз деп 

тану туралы шағым айтады, яғни:  

1. 16.08.2000 жылы Ақтөбе қаласы, Жангелдин көшемі, 159 мекен-жайы бойынша 

орналасқан мүліктік кешен мен оның жабдықтарына жасалған ипотекалық шартты 

жарамсыз деп тану;  

2. 16.08.2001 жылы жасалған NQ1 Қарыз шартын, 16.08.2001 ж. NQ1 Қарыз шартына 

09.08.2001 жылы жасалған қосымша келісімді, 09.08.2001ж. жасалған Несие беру 

лимитін белгілеу туралы келісімді жарамсыз деп тану.   
 

26.08.2002 жылы шағым сот мәжілісінде қаралып, істі қарау 2002 жылғы 9 қыркүйекке 

жылжытылған. Азаматтық істі қарау талап етушінің науқастануына байланысты уақытша 

тоқтатылған. Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты талап ету арызын 

қанағаттандырған жағдайда, банк  36.000.000 теңге мөлшерінде зардап шегеді. 

Қазіргі уақытта «Банк ЦентрКредит» ААҚ-ның Ақтөбе қаласындағы филиалы «ВЭБУС» 

ЖШС-нің қарызын өтеу туралы мәселені қарастырып жатыр. 

 

5) Соңғы бір жыл ішінде уәкілетті мемлекеттік органдар және/немесе соттар Банкке және 

оның лауазымды тұлғаларына салған барлық әкімшілік санкциялар туралы мәліметтер.  

 

Санкция 

салынған 

күн 

Санкция 

салған орган 

Санкция салу 

себебі 

Санкция 

түрі 

Санкция 

мөлшері, 

мың 

теңгемен 

01.11.02ж. 

орындалу 

дәрежесі 

25.04.01 Байқоңыр 

Қалалық 

әкімшілігі 

басшысының 

қаулысы  

Байқоңыр қ. РФ 

СҚМБ талабы, 

салық жөніндегі 

қарызы – 

Байқоңыр 

қаласындағы 

таратылған 

филиалдың 

есебіндегі 

өсімақы мен 

айыпақы сомасы 

(07.09.00) 

Қаржылық 1712,7 31.10.01 ж. 

төленген 

12.11.01 Көкшетау Валюталық Қаржылық 15,0 30.11.01ж. 
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қалалық соты заңдарды 

орындамағаны 

үшін салынған 

айыпақы 

19.12.01 Қостанай 

қалалық салық 

комитеті 

Тексеру акті. 147-

б. 2-т. заңды 

тұлғалардың 

банктік 

есепшорттарынан 

бюджетке 

төленетін ақшаны 

ретімен 

ұсатамағаны үшін 

өсімақы   

Қаржылық 26,36 20.12.01 

09.08.02 Қарағанды 

қаласы, 

Қазыбек би 

аудандық соты  

Сақтандыру 

депозитінен 

комиссия сомасын 

ұстауға 

байланысты жеке 

тұлғаның 

пайдасына 

моральдық залал 

сомасын өндіріп 

алу  

Қаржылық 5,0 04.09.02 

16.04.02 Өскемен 

қалалық салық 

комитеті 

Тексеру акті. 164-

б. ҚҚС бойынша 

өсімақы 

Қаржылық 43,7 30.05.02 

07.05.02 Атырау 

облыстық 

салық комитеті 

Тексеру акті. 163-

4 бап. ҚҚС 

бойынша 

айыпақы  

Қаржылық 21,0 14.05.02 

24.05.02 Шымкент 

қалалық салық 

комитеті 

Тексеру акті. 147-

б. бұзу Банктік 

есепшоттардың 

ашылғаны туралы 

уақтылы 

хабарламау  

Қаржылық 161,0 04.06.02 

07.05.02 Талдықорған 

қалалық салық 

комитеті 

Тексеру акті. ҚҚС 

бойынша 

айыпақы 

Қаржылық 48,1 07.05.02 

07.05.02 Талдықорған 

қалалық салық 

комитеті 

Тексеру акті. ҚҚС 

бойынша 

айыпақы 

Қаржылық 72,3 15.05.02 

29.07.02 ҚР Ұлттық 

Банкі 

Валюталық 

бақылауды 

орындамау 

Қаржылық 41,2 22.08.02 
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6) Тәуекелдік факторлары. 

Банктер өз қызметіне қарай көптеген тәуекелдіктерге ұшырауы мүмкін. Осы барлық 

тәуекелдіктерді тиімді басқармай, кез келген банк табысты дами алмайды. Әсіресе, бұл 

тұрақсыз ауыспалы экономика жағдайында дамып келе жатқан қазақстандық банктер үшін 

өте маңызды.  «Банк ЦентрКредит» ААҚ Қазақстанның негізгі коммерциялық банктерінің 

қатарына жатады (іргесі 1988 жылы қаланған) және осындайқиын-қыстау кезеңде банктің 

тек шыдап қана қоймай, табысты дамуының өзі банктегі тәуекелдіктерді басқару 

тәжірибесінің ұздік сипатын көрсетеді. Сөйтсек те, банк өзінің тәуекелдіктерді басқару 

жүйесін үнемі жетілдіріп отырады. Осы мақсатта 2002 жылы банктің ұйымдық 

құрылымында арнайы Тәуекелдіктерді талдау және басқару департаменті құрылды.  Оның 

алғашқы жылға белгіленген негізгі міндеті банктің тәуекелдіктерді басқару жүйесін 

халықаралық стандарттарға сай келтіру болып табылады.  

 

Экономикалық тәуекелдіктер.   

«Банк ЦентрКредит» ААҚ дәстүрлі банктік қызметтерді көрсететін әмбебап банк болып 

табылады. Сонымен қатар ол әрқашан қызмет көрсетудің жаңа нысандарын іздестіруде. 

Банктің әр алуан аймақтарда және әр түрлі шаруашылық салалырнда еңбек ететін 

клиенттерінің бизнесінің сан түрлілігі экономикамыздың циклдік ауытқуларынан 

туындауы мүмкін тәуекелдіктерді азайтуға, тұрақты жұмыс істеп, табысты даму үшін 

барлық жағдайды жасауға мүмкіндік береді.  

Қаржылық тәуекелдіктерді басқару үшін банкте сәйкес процедуралар мен лимиттер 

енгізілген. Банктің Активтер мен міндеттемелерді басқару жөніндегі комитеті банктің 

ағымдағы және қысқа мерзімді өтімділігі мен баланстың оңтайлы құрылымы туралы 

стратегиялық шешімдерді қабылдайды және қаржылық тәуекелдіктерді басқару жөніндегі 

ішкі лимиттерді бекітеді.  

 

Өтімділікті басқару  

 

Өтімділіктің тиісті деңгейін қамтамасыз ету үшін Банк басшылығы өтімділікті басқару 

саясатының бірқатар қағидаларын бекітті.  

Банктің стратегиясы барынша тиімді өтімділікке қол жеткізу үшін қысқа мерзімді 

қаржыларды диверсификациялауды көздейді. Қысқа мерзімді қаржының негізгі көздеріне 

ең алдымен клиенттердің есепшоттарындағы қалдықтар, мерзімі бір күннен бір жылға 

дейін белгіленген банкаралық депозиттер жатқызылады.   Қаржыландыру саясатына 

сәйкес Банк үнемі өз активтерінің өтімділігіне мониторинг жасап, оның мөлшеріне, 

құрылымына, параметрлеріне талдау жасап отырады.  

Өтімділігі жоғары баланс пен жағымсыз жағдайларда өтімділікті қамтамасыз ету үшін ұзақ 

мерзімді пассивтердің маңызды көлемін сақтаумен қатар Банк Қазақстан 

Республикасының Үкіметі мен Ұлттық банкінің жүктелмеген қарыздық міндеттемелерінен 

құралатын өтімділік резервін сақтап тұруға тырысады. 

 

Валюталық тәуекелдікті басқару 

 

Банк валюта немесе шетел валютасымен берілген қаржылық құралды сатып алған немесе 

сатқан кезде ашық валюталық ұстаным тәуекелі туындайды. Осы ұстанымды осы 
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валютаның эквивалент көлемін сатып алудың немесе сатудың нәтижесінде немесе сол 

валютамен қаржылық мәміле жасаудың нәтижесінде Банк осы валюта бағамының керіс 

өзгерісі қаупін көтереді. Валюта түрлері бойынша қаражат тартудың немесе 

орналастырудың баланстан тыс болуына байланысты туындайтын тәуекелдікті басқару 

ашық валюталық ұстаным мөлшеріне лимит белгілеу арқылы басқарыладыжеке валюта 

бойынша ұстаным мөлшері эмитент елінің жағдайына байланысты және тарихи 

деректердің негізінде анықталады.  

  

 Ашық нетто валюталық ұстаным Банктің өз капиталының 40%-ынан аспауы қажет.  

 “А” дәрежесінен кем емес рейтингі бар елдердің валютасы бойынша ашық нетто 

ұстанымы банктің өз капиталының 25% шамасында болуы керек.  

 “А” дәрежесінен кем емес рейтингі бар елдердің валютасы бойынша ашық валюталық 

ұстаным мөлшері Банктің өз капиталының 5% шамасында болуы керек.  

 

Пайыздық тәуекелдікті басқару 

 

Банктің жалпы табыстарының басты бабы - пайыздық табыстар. Табыстың пайыздық 

мөлшерлемелер ауытқуына сезімталдығы Банк пайдасының азаюының бірден-бір себебі 

болып табылады. Пайыздық тәуекелдік  портфельдік ұстанымдар мен пайыздық 

мөлшерлемеге тәуелді қаржылық құралдармен жасалатын операцияларды бір деңгейде 

ұстап тұрудың салдары болып табылады. Дилерлік және арбитраждық операциялар 

жүргізген кезде Банк есептік мөлшерлемелер деңгейінің өзгеруіне, сондай-ақ табыстылық 

қисығының нысаны мен көлбеулігінің өзгеруіне байланысты туындайтын пайыздық 

тәуекелдіәктердің әсеріне ұшырайды. Пайыздық тәуекелдікті бағалау үшін қималар моделі 

қолданылады (GAP). Бұл кезде қималар алынған уақыт аралығындағы пайыздық 

мөлшерлемелердің өзгеруіне тәуелді активтер мен пассивтердің көлемдері арасындағы 

айырма ретінде есептеледі. Содан кейін активтер мен пассивтер портфелінің құрылымы 

өзгермеген кездегі пайыздық мөлшерлемелердің жағымсыз қозғалысына қарай Банктің 

пайыздық табысының өзгерісі есептеледі. Пайыздық операциялардың нәтижесінде 

туындаған өзгерістер Банк көтеретін пайыздық тәуекел болып табылады. Алынған 

қорытындының негізінде Банк алынған уақыт аралығындағы өзінің белсенділігін 

жоспарлайды.   

Пайыздық мөлшерлемелер тәуекелін басқаруда басты рөлді пайыздық мөлшерлемелер 

қозғалысы атқарады. Нарықтағы пайыздық мөлшерлемелер белгілі бір жаққаауытқыған 

жағдайда, АЛКО симметриялық емес лимиттер белгілеуі мүмкін, яғни оң немесе теріс 

ГЭП-тер қабылдауы мүмкін. Өз қызметінде Банк активтер мен пассивтерді басқару арқылы 

пайыздық тәуекелдіктерден сақтана алады, ол үшін клиенттермен жасалатын келісімдерде 

банктің бастамасымен пайыздық мөлшерлемелерді өзгерту туралы,  валютаға қатысты 

келісімдер, инвестициялау көкжиегін шектеу, айнымалы пайыздық мөлшерлемемен ұзақ 

мерзімді депозиттерді тартуға және тағы басқа жөнінде тармақтар болуы қажет.  

 

Басқа тәуекелдіктерді басқару 

 

Несиелік тәуекелдік. Банкаралық операциялар бойынша несиелік тәуекелдік – банкаралық 

нарықта берілген ақша қаражаттарының қайтарылмай қалу қаупі, оған серіктес банктерге 

берілетін несиеге лимит белгілеу арқылы қадағаланады. Валюта нарығындағы жұмыстың 
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міндетті шарты несиелік лимиттің болуы болып табылады. Банктерге берілетін несиелерге 

белгіленетін лимиттерді банктің АЛКО комитеті қарастырып, бекітеді.   

Банктердің жағдайына қаржылық анализ жасау және банкаралық операцияларға 

байланысты тәуекелдіктерге үнемі мониторинг жүргізіп отыру Қазынашылықтық Бэк-офис 

басқармасына жүктелген. Осы мақсатта Бэк-офис үнемі серіктес банктерден ақпарат алып 

отырады.  

Белгіленген лимиттер мен талаптардың орындалуына оперативтік бақылауды Бэк-офис 

жүзеге асырады. Банктер бойынша несие лимиттерін бұзуға әдетте жол берілмейді.  

Заңнамалық тәуекелдіктерге қазынашылық операцияларын заң тұрғысынан тексеру арқылы 

бақылау жасалынады. Барлық дилигтік шарттарды Банктің заңгерлері қандай да бір 

мәмілелердің заңға сәйкес келуі, дұрыс ресімделуі тұрғысынан тексеріп отырады.  

 

Операциялық тәуекелдік. Операциялық тәуекелдік адамдардық қателіктерінің және 

техникалық қателіктердің салдарынан туындауы мүмкін қаржылық шығындарды 

сипаттайды. Банк қызсметкерлердің олақтығының, бағдарламалық қамсыздандырулар мен 

компьютерлік жабдықтардың жұмысындағы ақаулардың салдарынан залал көтеруі мүмкін. 

Операциялық тәуекелдік факторлары шарттардың көлемдері, валюталау мерзімдері, 

сыйақы мөлшерлері, контрсеріктестердің реквизиттері, төлем жүргізу ұзақтығы, нарық 

жағдайларының өзгеруі болып табылады.  

Банктегі операциялық тәуекелдіктерді басқаруының мәні - шарттар жасау мен оларды 

жүзеге асыру функцияларын бөлу арқылы құжаттардың өту технологиясын жетілдіру, 

операциялар мен төлемдерің жүзеге асырылуына бақылау жасау, сондай-ақ компьютерлік 

жабдықтар мен бағдарламалық қамсыздандыруға жоспарлы тексеру жүргізу. 

Операциялық тәуекелдіктер мәмілелердің жүзеге асырылуына бақылау жасау, растаулар 

қабылдау/жөнелту, төлемдерді орындау арқылы бақыланады. Барлық мәмілелер журналда 

тіркеледі. Операциялық күннің соңында орфындалған барлық мәмілелерді салыстыру 

жүргізіледі. Бақылауды Бэк-офис басқармасының бас мамандары жүргізеді. Банкте 

мәмілелерді екіжақты бақылау қолға алынған.  

 

Бәсекелестіктің әсері.  

Соңғы кездері қаржылық қызмет көрсетудің ішкі нарығындағы бәсекелестік қатая түсті. 

Шетелдік банктер осыған дейін қазақстандық банктер берік ұстанған позицияларды 

біртіндеп ала бастады. Бағалық бәсекелестік аяқталып, қызмет көрсету сапасы тұрғысынан 

бәсекелестік дами бастады.  

Осыған байланысты «Банк ЦентрКредит» ААҚ, орын алған жағдайға болжам жасап және 

нарықтағы өз орнын анықтап, Банктің кейінгі дамуының негізі тұтынушылық нарыққа 

қарай бетбұру, шағын және орта бизнес үшін қазақстанның ең үздік Банкі болу болып 

табылатынын мәлімдеді.  

 

Банк алдағы уақытта да өз қызметкерлерінің кәсіби деңгейін көтеру, өз өнімдері мен 

қызмет көрсетулерінің ассортиментін кеңейту,  жаңа технологиялар енгізу арқылы 

клиенттерге қызмет көрсету сапасын үнемі арттырып отыруға ниеттенген. Өз қаражатын 

арттыру бизнес көлемін арттырып, Банк қызметінің аясын кеңейтуге мүмкіндік береді.  
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Операциялар көлемін арттыру Банкке дәстүрлі қаржылық операциялардың 

табыстылығының азайып кету қаупін басып, табыстылықтық абсолютті көрсеткіштерін 

арттыруға мүмкіндік береді.  

 

Әлеуметтік тәуекелдіктер.  

2002 жылдың ішінде инфляция деңгейінің төмендеуі және ұлттық валюта бағамын 

тұрақтана түскені байқалады. Жылдың қорытындысы бойынша ЖІӨ 9%-ға артуы, 

инфляция қарқынының  5-6%-ға дейін төмендеуі көзделіп отыр. Экономикамыздың дамуы 

жұмыссыздықтық деңгейінің азаюына, жалақы, зейнетақы мен жәрдемақылардың 

мөлшерінің артуына жағдай жасап отыр. Тұрғындардың әл-ауқатының және төлемдік 

қабілеттерінің артуы тұтынушылық сұраныстың кейін де арта беретініне және 

тұрғындардың банктерге жасайтын салымдарының көлемінің артуына ықпал жасайды. 

Осының бәрі Банк клиенттерінің қызметінің табысты дамуына және еліміздегі іскерлік 

белсенділіктің арта түсуіне жол ашады. Жоғарыда көрсетілген факторлар Банктің 

әлеуметтік тәуекелдікке ұшырау қаупін бәсеңдетеді.   

 

Саяси тәуекелдіктер.  

Банк қызметінің негізгі ұстанымдарының бірі саясатқа араласпау болып табылады. Банктің 

қандай да бір партиялар мен қозғалыстарға қатысы жоқ, себебі саяси процестерге қатысу 

Банк клиенттері мен серіктестерінің оқыс тәуекелдікке ұшырау қаупін арттырады.   

 

Технологиялық тәуекелдіктер.  

 «Банк ЦентрКредит» ААҚ табысты дауына қазіргі заман талаптарына сай ақпараттық 

технологияларды кеңінен пайдалану негіз болады.  

Ақпаратты өңдеу үшін банктің негізгі платформасы Oracle МҚБЖ болып табылады, ол 

Microsystems фирмасының Sun Ultra Enterprise 3000 модельді екі серверіне негізделген. 

Алматы қалалық филиалы да оысндай серверлерді қолданады. Қалған фидлиалдарда 

Oracle МҚБЖ, бірақ Intel платформасы қолданылады.   

Негізгі сервер Алматы қалалық филиалының (АҚФ) ғимаратында, ал резервтік сервер 

негізгі серверден 1 км қашықтықта Банктің Бас офисінің ғимаратында орналасқан. Олар 

нақты уақыт режимінде сандық байланыс арналары арқылы байланысады.  

Осындай схема АҚФ серверлері үшін де қолданылады. 

Банктің барлық мәлімет қорлары күн сайын магнит лентасына кқшіріледі. Файлдық 

серверлердегі ақпарат апта сайын көшіріледі.  

Банктің барлық серверлері мен телекоммуникациялық жабдықтары үздіксіз электр көзімен 

жабдықталған. Бас офисте және АҚФ-нда резервтік дизель-генераторлар қолданылады.  

Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандырулар бәірегейленген.  

Төлемдік тапсырмалар RSA (768 бит) алгоритмі бойынша шифрланады. 

Депозит модулі, Жедел ақша аударымдары жүйесі мен бірқатар басқа модульдер SSL 

шифрациясын қолданады. Бір филдиалдан басқасының барлығы Бас офиспен нақты уақыт 
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режимінде сандық байланыс арналары арқылы байланысады. Корпоративтік желі бойынша 

берілетін ақпарат Triple DES алгоритмі бойынша шифрланады. Корпоративтік желіні 

резервтеу коммутацияланған арналар арқылы жүзеге асырылады.  

Банк Автоматтандырылған Банктік Ақпарат Жүйесін (АБИС) жасап шығарды, ол 

бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарына которая отвечает  требованиям 

международных стандартов  бухгалтерского учета. В АБИС реализована Главная 

бухгалтерская книга и вспомогательные книги. Эта система позволит вести информацию 

по клиентам, счетам и документам всех филиалов централизованно. Ведется дальнейшая  

работа по ее модернизации и совершенствованию. 

 

 

4-тарау. Қаржылық жағдайы 

 

Активтері 

 

28. Бағалы қағаздарджың инвестициялық портфелі. 

 

Басқа ұйымдардың капиталына ұзақ мерзімге жасалған инвестициялар 476 703 тыс. теңге 

Сатуға арналған бағалы қағаздар: 

Мемлекеттік бағалы қағаздар 2 472 929 тыс. теңге 

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар 1 525 408 тыс. теңге 

Басқа инвестициялар 44 000 тыс. теңге 

 

Банк стратегиясының қысқаша сипаттамасы 

 

Банк Қазақстан Республикасының “Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк ісі 

туралы” Заңының 8-бабына сәйкес басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына 

қатысады. Бұл кезде банктің стратегиялық мақсаты қаржылық қызмет көрсетудің толық 

кешенін көрсететін құрылым құру, оған зейнетақы қоры, лизинг компаниясы, сақтандыру 

компаниясы жатады.  

Банк өтімділік пен табыс сияқты көрсеткіштер бойынша бағалы қағаздардың оңтайлы 

портфелін ұстауға тырысады. МБҚ өтімді және тәуекелсіз болып табылады, сондықтан 

әдетте жалпы соманың басым бөлігін алады.  

 

29. Жарғылық капитал. 

 

Банктің төленген және жарияланған (шығарылған) жарғылық капиталы. 3 063 339 000 (үш 

миллиард алпыс үш миллион үш жүз отыз тоғыз) теңгені құрайды.  

 

Банк 15 316 695 (он бес миллион үш жүз он алты мың алты жүз тоқсан бес) акция 

шығарған. Банк шығарған барлық акциялар қарапайым атаулыБір акцияның атаулы құны 

200 (екі жүз) теңге.  

 

Шығарылған және орналастырылған акциялардың саны 15 316 695 (он бес миллион үш 

жүз он алты мың алты жүз тоқсан бес) акция. 
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Міндеттемелер 

30. Банкаралық қарыздар 

 

Банктің банкралық қарыздар нарығындағы позициясы төмендегі көросеткіштер арқылы 

сипатталады:  

 

Активтер мен міндеттемелердің 

баптары 

1 қараша  2002 ж. 

Сомасы (мың теңгемен) А-нің немесе М-нің %  

Банктерге берілген несиелер мен 

қаражаттар, барлығы 

1 124 725 2,39 

теңгемен 1 044 928 2,22 

валютамен 79 797 0,17 

Банктерден алынған несиелер мен 

қаражаттар, барлығы 

1 578 762 3,68 

теңгемен 395 567 0,92 

валютамен 1 183 195 2,76 

 

31. Депозиттер (салымдар). 

 

1) 

Заңды және жеке тұлғалардың және мерзімді депозиттері (салымдары) мен талап еткенге 

дейінгі депозиттер (салымдар) шегіндегі депозиттердің (салымдардың) өсу қарқыны  

Клиенттің 

түрі 

Депозиттің түрі 2000 жыл 2001 жыл 2002 жыл 01.11.02  

Жеке 

тұлғалар 

Талап еткенге 

дейінгі 

588 721 439 166 672 945 1 183 042 

 Мерзімді 2 056 529 4 364 131 9 282 502 12 798 735 

Заңды 

тұлғалар 

Талап еткенге 

дейінгі 

227 092 151 272 105 016 105 779 

 Мерзімді 2 103 881 2 474 808 3 660 113 6 370 238 

 Барлығы 4 976 223 7 429 377 13 720 576 20 457 794 

 

2) 

Тартылған депозиттер (салымдар) валютасы шегіндегі депозиттер (салымдар) бойынша 

сыйақы мөлшерлері  

Клиент 

түрі 

Депозиттің 

түрі 

2000 жыл  2001 жыл  2002 жыл  01.11.02  

  Сумма Ср. % Сумма Ср. 

% 

Сумма Ср. 

% 

Сумма Ср. 

% 

Жеке 

тұлғалар 

Теңге 759 111 21,8 1 128 555 18,2 2 583 599 15,8 3 500 662 12,1 

 ЕАВ 1 886 104 10,0 3 674 718 9,4 7 369 108 8,5 10 480 717 6,9 

 ДВВ 35 2,5 24 0,0 2 740 0,0 398 0,0 

Заңды Теңге 1 940 034 24,9 2 181 607 13,5 3 267 813 10,0 4 208 349 8,9 
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тұлғалар 

 ЕАВ 390 939 9,9 444 473 8,6 497 316 7,2 2 267 586 6,0 

 ДВВ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 82 0,0 

 Барлығы 4 976 223  7 429 377  13 720 576  20 457 794  

 

3) 

Заңды және жеке тұлғалардың депозиттері (салымдары) бойынша депохзиттердің 

(салымдардың) уақыттық құрылымы   

     

Клиент 

түрі 

Депозиттің түрі 2000 жыл 2001 жыл 2002 жыл 

Жеке 

тұлғалар 

3 айға дейін 857 577 922 005 672 945 

 3 айдан 6 айға дейін 507 759 777 852 731 209 

 6 айдан 1 жылға дейін 1 185 060 3 087 175 8 410 347 

 1 жылдан жоғары 94 854 16 265 140 946 

 Итого 2 645 250 4 803 297 9 955 447 

Заңды 

тұлғалар 

3 айға дейін 906 905 873 367 512 045 

 3 айдан 6 айға дейін 1 217 246 1 126 786 2 393 924 

 6 айдан 1 жылға дейін 196 739 620 772 849 931 

 1 жылдан жоғары 10 083 5 155 9 229 

 Барлығы 2 330 973 2 626 080 3 765 129 

 

Заңды және жеке тұлғалардың депозиттері (салымдары) бойынша депозиттердің 

(салымдардың) жеке-жеке уақыттық құрылымы (алдағы 12 ай ішінде өтелуге тиісті 

сомалар) 

     

Клиент түрі І тоқсан ІІ тоқсан ІІІ тоқсан ІV тоқсан 

Жеке 

тұлғалар 

2 676 645 3 845 994 2 693 561 3 065 515 

Заңды 

тұлғалар 

1 711 551 984 213 626 192 638 917 

 4 388 196 4 830 207 3 319 753 3 704 432 

 

4) 

1999 жыл ішіндегі депозиттердің (салымдардың) валюта түрлері бойынша  

жеке-жеке дебеттік және кредиттік айналымдары   

     

 Бастапқы 

қалдық 

Дебеттік 

айналымдар 

Кредиттік 

айналымдар 

Соңындағы қалдық 

     

Теңге 1 575 134 1 413 543 2 537 554 2 699 145 

ЕАВ 2 059 598 1 361 895 1 579 340 2 277 043 

ДВВ 34 0 0 35 
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Барлығы 3 634 766 2 775 438 4 116 894 4 976 223 

 

2000 жыл ішіндегі депозиттердің (салымдардың) валюта түрлері бойынша  

жеке-жеке дебеттік және кредиттік айналымдары   

     

 Бастапқы 

қалдық 

Дебеттік 

айналымдар 

Кредиттік 

айналымдар 

Соңындағы қалдық 

     

Теңге 2 537 509 1 391 212 2 163 865 3 310 162 

ЕАВ 3 740 630 986 829 1 365 390 4 119 191 

ДВВ 29 1 159 1 154 24 

Барлығы 6 278 168 2 379 200 3 530 409 7 429 377 

     

2001 жыл ішіндегі депозиттердің (салымдардың) валюта түрлері бойынша  

жеке-жеке дебеттік және кредиттік айналымдары   

     

     

 Бастапқы 

қалдық 

Дебеттік 

айналымдар 

Кредиттік 

айналымдар 

Соңындағы қалдық 

     

Теңге 3 740 580 1 732 461 3 843 293 5 851 412 

ЕАВ 7 333 986 1 966 758 2 499 196 7 866 424 

ДВВ 33 4 037 6 706 2 704 

Барлығы 11 074 599 3 703 256 6 349 195 13 720 540 

 

 

 

32. Қолданыстағы облигациялар шығарылымдары құрылымдарының сипаттамасы: 

 

Бірінші шығарылым. 

а) шығарылған облигациялар түрі – атаулы;  

шығарылған облигациялардың нысаны – купондық; 

 

б) айналым басталған күн – 16 желтоқсан 2000ж. 

 

в) № 02-2-5/8573  бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің орнына 

2000 жылғы 12 желтоқсанда берілген шығарылымды мемлекеттік тіркеу туралы 

мәліметтер – 2001 жылғы 27 ақпанда берілген № 02-2-22/1348 бағалы қағаздар эмиссиясын 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлік,  

 

г) өтеу күні – 17 желтоқсан 2005ж. 

 

д) шығарылым көлемі - – 4 500 000 (төрт миллион бес жүз мың) АҚШ доллары, 

облигациялардың жалпы мөлшері – 45 000 (қырық бес мың) дана; 

бір облигацияның атаулы құны – 100 (жүз) АҚШ доллары; 
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е) Пайыздық мөлшерлеме – жылына 12% 

 

ж) шығарылған облигациялар реттелген қарыз болып табылады.  

Екінші шығарылым 

а) шығарылымның жалпы көлемі – 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) теңге 

бір облигацияның атаулы құны – 15 000 (он бес мың) теңге; 

 

б) шығарылған облигациялардың түрі  – атаулы;  

шығарылған облигациялардың нысаны – купондық, индекстелген, реттелген; 

купондық мөлшерлеме – облигациялардың индекстелген атаулы құнының жылына 10%; 

 

Индекстелген атаулы құны аитаулы құнның девальвация/ревальвация қарқынының 

коэффициентіне туындысы ретінде есептеледі.  

 

Девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті (Kd) купон төленетін және 

облигация өтелетін күні КАSE негізгі (таңертеңгі) сауда сессиясына белгіленген АҚШ 

долларының орташа биржалық бағамының (Rt) облигация басталған күнге белгіленген 

осындай ұқсас бағамға (Ro) қатынасы ретінде есептеледі (Kd=Rt/Ro). 

 

Ревальвация кезінде коэффициенттің мәні Kd 1-ге теңестіріледі.  

Үтірден кейінгі белгілердің саны мен діңгелектеу әдісі КАSE регламенті арқылы 

белгіленеді. 

 

Шығарым нысаны – құжатсыз; 

 

в) шығарылымның мемлекеттік тіркеуі туралы мәліметтер – 2002 жылғы 21 наурызда 

берілген Бағалы қағаздар эмиссиясының мемлекеттік тіркелуі туралы куәліктің № А50 

 

г) шығарылған облигациялардың жалпы көлемі – 100 000 (жүз мың) дана; 

 

д) айналым мерзімі – айналым басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл 

айналым басталған күн – 2002 жылғы 1 сәуір 

 

е) облигациялар бойынша міндеттемелерді орындауды қамсыздандыру тәсілі – 

қамсыздандырусыз; 

 

ж) орналастыру мерзімі – облигациялар айналыста болатын барлық мерзім ішінде 

 

з) шығарылатын облигациялар реттелген қарыз болып табылады. 

 

Банк облигацитяларының Маркет – мейкері "KIB Asset Мanagement Ltd" ЖШС болып 

табылады, бағалы қағаздар нарығында атаулы ұстаушы ретінде клиенттердің 
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есепшоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға 2001 

жылғы 1 маусымда берілген лицензиясының № 0401200415. 

Банктің өтелген облигациялары жоқ. 

33. Банк активтерінің он пайызынан асатын қолданыстағы халықаралық қарызы туралы 

және соңғы үші жыл ішінде Банк алған және орындаған Банк активтерінің  он пайызынан 

асатын қолданыстағы халықаралық қарызы туралы  мәліметтер (сомасы, өтем жасау 

кестесі, сыйақы мөлшері)  

 

Кредитордың атауы Сомасы, 

АҚШ 

долларыме

н 

Сыйақы 

мөлшері, 

% 

Өтеу 

кестесі 

Мерзімін 

ұзарту 

Сыйақы 

мөлшері, % 

Біріккен қарыз  

өтелген 

Коммерциялық 

банктердің халықаралық 

синдикаты 

1.American Ex; 

2.Bayerische vereinsbank;  

3.Citibank;   4.HSBC bank 

Kaz;       5.Israel bank;   

6.Raiffeisen bank;         

7.Yapi ve kredi bank 

 

Біріккен қарыз  

Коммерциялық 

банктердің халықаралық 

синдикаты 

 

 

1.Citibank;     2.Raiffeisen 

Zentralbank;   3.Dresdner 

bank;       4.Bank Austria;          

5. Bayerische vereinsbank;     

6.Raiffeisen 

Boerenleenbank;     

7.Vereins-und Westbank 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

6,1225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,9569 

19.10.01 – 

14.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.02.- 

31.05.02 

16.09.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.03 

 

 

 

 

5,98% 

 

 

 

34. 2002ж. 1 қарашадағы мәліметтер бойынша Банкке төмендегі несие желілері ашылған:   

 

Еуропалық Қайта құру және даму Банкінің несиелік желісі бойынша шағын бизнесті 

несиелеу бағдарламасы. Қызмет көрсету, шағын және орта өнеркәсіп саласындағы шағын 
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және орта бизнес жобалары несиелендіріледі. Несие беру желісінің көлемі 7,5 млн. АҚШ 

долларын құрайды.  

 

Жекешелендіруден кейінгі ауыл шаруашылығын қолдау бағдарламасы, 

Халықаралық Қайта құру және Даму Банкі қаржыландырады. Ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындары қаржыландырылады. Несие беру лимитінің көлемі  932,5 мың АҚШ 

долларын құрайды.  

 

Азиялық даму Банкінің ауылшаруашылығы секторына арналған бағдарламалық 

қарызы. Ауылшаруашылығы өнімдерін өндіруге және өңдеуге арналған жабдықтарды 

алуға байланысты жобалар қаржыландырылады. Несие беру лимитінің көлемі 915 мың 

АҚШ долларын құрайды.  

 

Қаржылық көрсеткіштері 

35. Соңғы 3 жыл ішіндегі қаржылық көрсеткіштерінің өсу қарқыны мен алдағы бір жылға 

арналған болжам. 

Көрсеткіштер есебі ҚР Ұлттық Банкіне тапсырылған есепшілік негізінде жасалған.  

           

           Мың теңгемен 

Атауы 
1.01.00 ж. 1.01.01 ж. 1.01.02 ж. 01.01.03 ж. 

арналған 

болжам 

Активтер 13 829 727 19 057 205 32 646 983 48 387 000 

Пайыздық табыс 1 302 907 1 836 139 3 030 703 4 910 588 

Пайыздық шығын 663 171 1 006 771 1 607 688 2 216 399 

Пайыздық емес шығын 1 650 323 2 234 818 1 678 470 1 706 122 

Операциялық және басқа 

шығындар 

2 030 208 2 717 733 2 674 988 3 650 311 

Таза табыс 259 851 346 453 426 497 750 000 

 

36. Соңғы 3 жыл ішіндегі шығындардың құрылымы   

           мың теңгемен 

Баптардың атаулары на 1.01.00 на 1.01.01 на 1.01.02 

ТАБЫС    

I. Сыйақы алуға байланысты табыс 1 302 907 1 836 139 3 030 703 

 -  басқа банктердегі депозиттер бойынша 62 518 58 839 98 834 

 -  банктерге берілген несие бойынша       550 429 635 

 -  облигациялдар мен басқа бағалы 

қағаздар бойынша 13 468 115 236 244 024 

 - кері сату талабымен сатып алынған 

бағалы қағаздармен жасалған операциялар 

бойынша   0 319 

 -  заңды тұлғаларға берілген несие 

бойынша 1 073 276 1 609 079 2 484 083 
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  - жеке тұлғаларға берілген несие 

бойынша 104 985 40 125 130 128 

  - басқа табыс 48 110 12 431 72 680 

    

II. Сыйақы төлеуге байланысты 

шығындар 663 171 1 006 771 1 607 688 

  - заңды тұлғалардың депозиттері 

бойынша 256 865 490 132 423 163 

  - жеке тұлғалардың депозиттері бойынша 221 848 414 293 814 038 

  - ҚР Ұлттық Банкінің несиелері бойынша 25 995 22 383 21 519 

  - банкаралық қарыздар мен депозиттер 

бойынша 100 001 5 043 125 555 

  - ҚР Үкіметінің қарыздары бойынша   3 484 

  - банктік операциялардың жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың 

қарыздары бойынша  47 841 71 884 0 

  - басқа шығындар 10 621 3 036 219 929 

III. Сыйақы алуға байланысты таза 

табыс  639 736 829 368 1 423 015 

    

IV. Сыйақы алуға байланысты емес 

табыс  1 650 323 2 234 818 1 678 470 

  - акциялар мен акционерлдік капиталған 

салынған басқа инвестициялар бойынша  0 11 692 1 865 

  - көрсетілген қызметтер мен төлемдерді 

аударуға төленген төлем және 

комиссиялық алымдар  577 977 901 932 1 031 492 

  - қаржы операцияларына қатысты 

табыс/залал  209 661 524 118 467 375 

  - қайта бағалау бойынша табыс/залал 435 131 328 761 3 965 

  - басқа табыс 427 554 468 315 173 773 

    

V. Сыйақы төлеуге байланысты емес 

шығын 1 467 988 2 177 171 2 219 634 

   Банк қызметкерлеріне кеткен шығын 537 026 771 889 836 164 

     - жалақы 371 351 517 364 564 631 

     - жәрдемақы    3 317 61 577 0 

     - жалақы қорынан төленетін салық   94 220 142 361 142 936 

     - банк қызметкерлеріне кеткен басқа 

шығын  68 138 50 587 128 597 

Офис пен жабдықтарды ұстауға кеткен 

шығын 394 637 508 940 534 885 

Сот шығындары  31 2 

Салықтар мен бюджетке төленетін басқа 

міндетті төлемдерді төлеуге байланысты 247 394 517 449 315 512 
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шығындар  

Сыйақы төлеуге байланысты емес басқа 

шығындар 288 931 378 862 533 071 

    

VI. Резервке бөлерге дейінгі таза 

операциялық табыс (III+IV-V) 822 071  887 015 881 851 

    

VII. Классификацияланған активтер 

мен шартты міндеттемелер бойынша 

туындауы мүмкін залалдың  орнын 

толтыруға арналған  резервтер  

 

681  607 

 

497 782 

 

752 097 

    

VIII. Резервке бөлгеннен кейінгі таза 

операциялық табыс (VI – VII) 

 

140 464 

 

389 233 

 

129 754 

    

IX. Активтерді сатуға байланысты 

түсім/шығыс  - 17 376 -42 762 72 827 

 Бағалы қағаздарды сатуға байланысты 

түсім/шығыс  0 0 396 

Қарыздарды сатуға байланысты 

түсім/шығыс 3 952 -27 631 100 802 

Басқа активтерді сатуға байланысты 

түсім/шығыс -21 328 -15 131 -28 371 

    

X. Болжанбаған баптар 314 985 -18 223 916 

 Болжанбаған табыс 380 808 236 565 339 827 

Болжанбаған залал 65 823 236 583 115 911 

    

XI. Салық төлегенге дейінгі 

табыс/залал (VIII+IX+X) 438 073 346 453 426 497 

XII. Салық төлемдері 178 222 0 0 

XV. Таза табыс  259 851 346 453 426 497 

 

37. Қаржылық көрсеткіштер есебі 

 

Көрсеткіш 
 1.01.00 

ж. 

1.01.01 

ж. 

1.01.02

ж. 

 Табыстылық 

индикаторлары  

    

Активтердің табыстылығы 

(ROA), % 

Таза пайда/Жиынтық 

активтер 

1,2 1,9 1,8 

Капиталдың табыстылығы 

(ROE),  % 

Таза пайда/Жеке капитал 17,9 16,1 13,3 

Бір акциядан түскен таза Таза пайда/Қарапайым 48,91 43,04 41,33 
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пайда (EPS)  - тенге акциялар саны 

Таза пайыздық маржа, % 
Таза пайыздық 

пайда/Орташа активтер 

5,3 5,0 5,5 

Тиімділік 

индикаторлары 

    

Активтердің айналымдық 

коэффициенті, % 

Жиынтық табыс/Орташа 

активтер 

36,6 28,3 21,6 

Жиынтық табыстан 

алынатын төлемдер мен 

комиссиялар бойынша 

табыс, % 

Комиссиялық табыс/ 

Жиынтық табыс 

13,1 19,4 18,5 

38. Қазақстан Республикасының заңдарында 2002 жылғы 1 қарашаға белгіленген 

пруденциалдық нормативтер мен орындалуға тиісті басқа нормалар мен лимиттердің 

мәндері. 

Өз қаражатының жеткіліктілік коэффициенті К1 – 0, 071(кемінде 0,06) 

Өз қаражатының жеткіліктілік коэффициенті К2 – 0, 142 (кемінде 0,12) 

Банкпен ерекше байланыстары жоқ бір қарызалушыға берілетін несиенің (тәуекелділіктің) 

ең үлкен мөлшері К3 – 22% (25%-дан артық емес) 

Банкпен ерекше байланысы бар бір қарызалушыға берілетін несиенің (тәуекелділіктің) ең 

үлкен мөлшері К3 – 1% (10%-дан артық емес) 

Банкпен ерекше байланысы бар барлық қарызалушыларға берілетін несиенің 

(тәуекелділіктің) ең үлкен мөлшері К3 – 6% (100%-дан артық емес) 

Бланкілік несиенің (тәуекелділіктің) ең үлкен мөлшері К3 – 2% (10%-дан артық емес) 

Ағымдағы өтімділік коэффициенті К4 – 0,5 (кемінде 0,3) 

Қысқа мерзімді өтімділік коэффициенті К5 – 0,55 (кемінде 0,55) 

Банктің негізгі құрал-жабдықтарға және басқа қаржылық емес активтерге салған 

инвестициясының ең үлкен мөлшерінің коэффициенті К6 – 0,21 (0,5-тен артық емес) 

Басқа ақпарат 

 

39. Банк акциялар эмиссиясы туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы соңғы алты ай 

ішінде берілген кепілдіктердің көлемі мен саны  (мамыр – қазан 2002ж.).  

 

Ұлттық валютамен 1955 кепілдік берілген, олардың жалпы сомасы 2 434 072 837,53 теңге, 

 

Шетел валютасымен барлығы 47 кепілдік берілген,  

оның ішінде 33 кепілдік 11 568 280,61 АҚШ доллары сомасында берілген, 

11 кепілдік 987 295,83 евро сомасында берілген, 

3  кепілдік  10 901 768,44 Ресей рублі сомасында берілген. 

 

40. Эмитент бұрын берген кепілдіктердің соттық талап етулердің нәтижесінде туындауы 
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мүмкін басқа міндеттемелері туралы басқа ақпарат жоқ. 

 

Раздел 5. Бағалы қағаздар эмиссиясы туралы мәліметтер  

41. Бағалы қағаздардың бірінші шығарылымы: 

 

№ 

п/п 

Баптардың атаулары  

1 Бағалы қағаздар түрі Қарапайым атаулы акциялар  

2 Эмиссия құрылымы: 

а) қарапайым атаулы акциялар 

б) бір акцияның атаулы құны 

 

5 316 695 дана 

200 теңге 

3 Эмиссияны мемлекеттік тіркеуге алған орган Қазақстан Республикасының 

Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық 

комиссиясы 

4 Мемлекеттік тіркелу нөмірі А3628 

5 Шығарылымның мемлекеттік тіркеуге тұрған күні 27 қазан 1998 жыл 

6 Іс жүзінде орналастыру басталған күн 27 қазан 1998 жыл 

7 Орналастыру аяқталған күн  27 сәуір 1999 жыл 

8  Бағалы қағаздарды орналастыру тәсілі Жабық  

9 Эмиссия қорытындысы туралы есепті бекіткен күн 2 шілде 1999 жыл 

Бағалы қағаздардың екінші шығарылымы: 

№ 

п/п 

Баптардың атаулары  

1 Бағалы қағаздар түрі Қарапайым атаулы акциялар  

2 Эмиссия құрылымы: 

а) қарапайым атаулы акциялар 

б) бір акцияның атаулы құны 

 

5 000 000 дана 

200 теңге 

3 Эмиссияны мемлекеттік тіркеуге алған орган Қазақстан Республикасының 

Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық 

комиссиясы 

4 Мемлекеттік тіркелу нөмірі А3628-1 

5 Шығарылымның мемлекеттік тіркеуге тұрған күні 15 ақпан 2000 жыл 

6 Іс жүзінде орналастыру басталған күн 15 ақпан 2000 жыл 

7 Орналастыру аяқталған күн  12 шілде 2001 жыл 

8  Бағалы қағаздарды орналастыру тәсілі Ашық 

9 Эмиссия қорытындысы туралы есепті бекіткен күн 22 қазан 2001 жыл 

Бағалы қағаздардың үшінші шығарылымы: 

№ 

п/п 

Баптардың атаулары  

1 Бағалы қағаздар түрі Қарапайым атаулы акциялар  

2 Эмиссия құрылымы:  
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а) қарапайым атаулы акциялар 

б) бір акцияның атаулы құны 

5 000 000 дана 

200 теңге 

3 Эмиссияны мемлекеттік тіркеуге алған орган Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі  

4 Мемлекеттік тіркелу нөмірі А3628-2 

5 Шығарылымның мемлекеттік тіркеуге тұрған күні 23 қараша 2001 жыл 

6 Іс жүзінде орналастыру басталған күн 23 қараша 2001 жыл 

7 Орналастыру аяқталған күн  29 қазан 2002 жыл 

8  Бағалы қағаздарды орналастыру тәсілі Ашық 

9 Эмиссия қорытындысы туралы есепті бекіткен күн 29 қараша 2002 жыл 

 

Банктің өз бағалы қағаздарын ұстаушылар алдындағы мінлдеттемелерін орындамаған, 

облигациялар бойынша сыйақыны төлемеген (мерзімінен кешіктірген), қарапайым және 

басымдылықты акциялар бойынша дивиденд төлемеген (мерзімінен кешіктірген) 

жағдайлар болған жоқ.  

 

Банктің бірде-бір бағалы қағаздар эмиссиясы тоқтатылған немесе жарамсыз деп танылған 

емес.  

 

Облигацияларды өтеу күні және олар бойынша төлемдердің жалпы көлемі  

 Өтеу күні 

 

Төлемдердің жалпы көлемі 

1 шығарылым 16 желтоқсан 2005 жыл 2 700 000 АҚШ долларына 

тең сома  

2 шығарылым 1 сәуір 2009 жыл 1 050 000 000 теңге 

 

1999 жыл үшін қарапайым атаулы акциялар бойынша төленген дивиденд мөлшері  108 080 

мың теңге, бір акция үшін 20 теңге.  

2000 жыл үшін қарапайым атаулы акциялар бойынша төленген дивиденд мөлшері  166 805 

мың теңге, бір акция үшін 20 теңге. 

2001 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд төленген жоқ. 

 

Бағалы қағаздар “Қазақстан Қоры Биржасы” ЖАҚ-ның “А” санатындағы ресми тізімінде 

де, биржадан тыс нарықта та сатылды.  

6-тарау. Шығарылатын акциялар туралы мәліметтер 

 

42. Акциялар туралы мәліметтер: 

Акциялардың саны, түрлері – 300 000 000 (үш жүз миллион) дана, оның ішінде: 

жай акциялар – 260 750 745 (екі жүз алпыс миллион жеті жүз елі мың жеті жүз қырық бес) 

дана, 

жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялар – 39 249 255 (отыз тоғыз 

миллион екі жүз қырық тоғыз мың екі жүз елу бес) дана. 
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Жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік 

берілген мөлшері – бір акция үшін 0,01 (нөл бүтін жүзден бір) теңге. 

 

43. Қоғамның айырбасалатын бағалы қағаздары: 

Банк өзінің жай акцияларына айырбастауға болатын артықшылықты акциялар шығаруға 

құқылы. Банктің айырбастауға болатын бағалы қағаздарын тек жылына бір рет қана 

айырбастауға болады.  

Банктің артықшылықты акцияларын жай акцияларына айырбастау туралы шешімді Банк 

Басқармасының ұсынысымен Банктің Директорлар кеңесі қабылдайды. 

Директорлар кеңесі Банктің артықшылықты акцияларын жай акцияларына айырбастау 

туралы шешімді қабылдағаннан кейін үш жұмыс күні ішінде республикалық баспасөз 

құралында, Банктің Интернет желісіндегі корпоративтік www.centercredit.kz веб-сайтында, 

сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ Интернет желісіндегі ресми www.kase.kz веб-

сайтында артықшылықты акциялардың жай акцияларға айырбасталатыны туралы 

хабарлама жариялап, онда акцияларды айырбастау тәртібі мен айырбастау жүргізілетін 

кезең көрсетіледі.  

Жай акцияға айырбасталатын 39 249 255 (отыз тоғыз миллион екі жүз қырық тоғыз мың 

екі жүз елі бес) дана артықшылықты акция айырбасталуға тиісті. 

Жай акцияға айырбасталатын бір артықшылықты акция айырбастау кезінде Банктің бір 

жай акциясына айырбасталуға тиісті. 

Артықшылықты акцияларды жай акцияларға айырбастау жүргізілетін кезең – 

артықшылықты акцияларды айырбастау бойынша акциялар шығарылымының 

проспектісіне енгізілген  өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік уәкілетті орган 

тіркеген сәттен бастап жеті жұмыс күні ішінде. 

 

44. Банктің тіркеушісі туралы мәлімет: 

Тіркеуші ретінде: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы болып 

табылады, мекенжайы Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Абылай хан 

даңғылы, 141-үй, (Құрманғазы көшесімен қиылысы), телефоны: +7 (727)272-47-60, факс: 

+7 (727) 272-47-60 (ішкі 230). 

 

2012 жылғы 05 қарашадағы №00280-АО Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім 

жүйесін жүргізу туралы шарт. 

 

 

7-тарау. Қосымша ақпарат 

 

45. «Банк ЦентрКредит» ААҚ-ның акция шығару және одарды орналастыру жөніндегі 

шығындарына листинг алымдары, тәуелсіз тіркеуші, маркет-мейкер, андеррайтер, 

депозитарий көрсеткен қызметтің ақысы, сонымен қатар орналастыруға байланысты 

қосалқы шығындар жатады. 

 

http://www.centercredit.kz/
http://www.kase.kz/
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46. Инвесторлар қоғамның жарғысының көшірмесімен, акциялар шығарылымының 

проспектісімен, бұл құжаттарға енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен, «Банк 

ЦентрКредит» акционерлік қоғамында акцияларды орналастыру қорытындысының 

есептерімен 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 38-үй 

мекенжайы бойынша таныса алады.  

 

Банк қоғамның қызметі туралы ақпаратты төмендегі бұқаралық ақпарат құралдарында 

жариялайды: “Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан», «Панорама». 

Сондай-ақ Банк Банктің қызметі туралы ақпаратты Банктің Интернет желісіндегі 

www.centercredit.kz корпоративтік сайтында жариялайды. 

 

 

 

 

Басқарма Төрағасы       В.С. Ли 

 

Бас бухгалтер м.а.        C.К. Уашова 
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