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Өткен 2016 жыл «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы үшін табысты жобалармен және лизингтік портфельдің 
ұлғаюымен айтулы жыл болды. Бүгінгі күні Компанияның еліміздегі қаржыландыру қызметі нарығындағы лизингтік 
қаржыландыруды дамытуда маңызы зор, өз кезегінде ол инвестициялық климаттың жақсаруына және жаңа 
өндірістердің құрылуына себебін тигізді.  

«Нұрлы жол»  инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының, 
сонымен қатар Қазақстан Республикасының индустриялдық-инновациялық дамуының 2015-2019 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасының басты векторларын көрсете отырып, «ҚДБ-Лизинг» экономикада 
жүйелендіру маңызы бар секторларға баса назар аударды:  көлік және логистика, машина жасау, металлур-
гия және металл өңдеу, химия, тамақ және фармацевтика өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру. 

2016 жылдың қорытындысы бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ  сомасы 50,5 млрд. теңге болатын жобаларды 
мақұлдады. Лизингтік портфель көлемі 87,7 млрд. теңгеге дейін өсті. Сонымен қатар өткен жылы Компания 
отандық автомобиль өндірісін қолдауға бағытталған қаржы лизингінің жаңа құралын ойдағыдай енгізді. Қор 
жинау көздерін диверсификациялау мақсатында «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, Қазақстан даму банкінің қолдауымен 
экспорттық қаржыландыру нұсқасы бойынша заманауи теміржол вагондарын сатып алу бойынша вагондардың 
жеке меншік операторларымен бірге лизингтік жобаларды қаржыландыруға «ҚДБ-Лизинг» АҚ мен «РОСЭК-
СИМБАНК» АҚ арасында несие желісін ашу жөніндегі дебюттік келісімге қол қойылды.    

«ҚДБ-Лизинг» лизингтік қаржыландыруды институционалдық жетілдіру бойынша жұмыстар атқарды: корпоративтік 
табыс салығын төлеу бойынша салық жеңілдіктері сақталды, сондай — ақ, инвестициялық келісім шарт болған 
кезде, технологиялық жабдықтардың импорты кезінде лизингтік компаниялар кеден баж салықтарын төлеуден 
босатылады.

Осылай, 2016 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ тиімділіктің басты көрсеткіштерін орындау көзқарасы бойынша өнеркәсіптің 
басым салаларын дамыту міндетін ойдағыдай жүзеге асырды. 

Директорлар кеңесінің атынан компанияның алдына қойылған міндеттерін табысты жүзеге асырғаны үшін 
«ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамының командасына алғыс білдіргім келеді.

                                                                                                        
А. Саркулов 

«қдБ-лИЗИНГ» Ақ дИРеКТОРлАР  
КеҢесІНІҢ ТӨРАҒАсы ҮНдеУІ

құРМеТТІ ӘРІпТесТеР ЖӘНе сеРІКТесТеР!
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Бүгінгі күні «ҚДБ-Лизинг» АҚ өңдейтін сала мен инфрақұрылымды жобаларды лизингтік қаржыландыру бойынша 
негізгі қаржы институттарының бірі болып табылады. Қамқоршы компаниялар – «Бәйтерек» ҰБХ мен Қазақстан Даму 
банкінің қолдауының арқасында өнеркәсіп және көлік секторы кәсіпорындарының негізгі қорларын жаңартуды 
қолдау бойынша Компания 2016 жылы қойылған міндеттерді шеше алды.  

«Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамыту, индустриялдық-инновациялық даму бағдарламасын, «Бизнестің жол 
картасы-2020» кәсіпкерлікті қолдаудың бірыңғай бағдарламасын іске асыру шеңберінде Компания көлік және өңдеу 
секторының кәсіпорындарын жаңғырту  жөніндегі жобаларды қаржыландырға белсене кірісті. 

Еліміздің көліктік және транзиттік әлеуетін арттыру мақсатында «ҚДБ-Лизинг» жолаушылар және жүк вагондарының 
паркін жаңартуды бастады. 2016 жылдың маңызды жобаларының бірі «Тұлпар-Тальго» жолаушылар вагондарын са-
тып алу болып табылады.  Қазақстанда жасалған ірі тонналы жүктерді тасымалдауға арналған 1132 фитингті  вагон-
платформаларды сатып алу бойынша жоба табысты іске асырылуда. Бұл вагон парктерін жаңартып, көліктік және 
транзиттік тасымалдау көлемін арттырып қана қоймай, сонымен қатар отандық өндірушілерді қолдауға мүмкіндік 
берді.  

Қаржыландыру көздерін диверсификациялау бойынша міндеттердің шеңберінде «Твер вагон жасау зауыты» ААҚ 
шығаратын заманауи жолаушылар вагонын сатып алуға РОСЭКСИМБАНК АҚ ұзақ мерзімді несие тартылды. «ҚДБ-
Лизинг» АҚ мен РОСЭКСИМБАНК АҚ арасындағы бұл дебютті мәміле көліктік инфрақұрылымға  бюджеттен тыс ин-
вестицияларды тартуға жол ашады және ЕАЭО мүше елдердің арасында өзара сауда қатынасын жақсартуға себепші 
болады. Аталған жоба қолданыстағы паркті мынадай әлеуметтік маңызды бағыттара жайлы вагондармен ауыстыруға 
мүмкіндік береді: Қостанай – Қарағанды, Қостанай – Арқалық, Қостанай – Алматы, Қызылорда – Петропавл. 

Шығыс Қазақстан облысында Тұрғысын өзенінде гидроэлектр станциясының құрылысын қаржыландыру бастал-
ды. ГЭС электр энергиясы өндірісінің өзіндік құнын төмендетуге және облыс өңірінде оның тапшылығын азайтуға 
мүмкіндік береді.   

Компания отандық жүк автомобильдері өндірісін қолдайтын негізгі оператор ретінде өткен жылы ҚР Ұлттық 
қорынан осы мақсатқа бөлінген қаражаттың жоғары қарқында игерілгенін көрсетті. Бұған отандық өндірушілерді 
қолдау жөніндегі бағдарламаның уақытылы қабылдануы және жекелеген лизингті бағдарламаның іске асырылуы 
себеп болды.   

Жобаларды және бизнес процесстерді тиімді басқару үшін компанияның ұйымдық құрылымы қайта қаралды. 
Қайта құрылымдау және проблемалық жобаларды оңалту бойынша үлкен  жұмыс жүргізілді, компанияның лизингтік 
портфелінде проблемалық жобалардың үлесі 2015 жылы 8,5 млрд. теңгеден 2016 жылы 2,8 млрд. теңгеге дейін 
төмендеді.    

Жалпы алғанда, 2016 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ жалпы сомасы 50,5 млрд. теңге 24 лизингтік жобаны бекітті. Лизингтік 
портфель көлемі 2015 жылмен салыстырғанда 47,2% өсті және 87,7 млрд. теңгені құрады. 

2017 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ лизингтік қаржыландыру құралының «Нұрлы жол» және  «Бизнестің жол картасы-
2020» кәсіпкерлікті қолдаудың бірыңғай мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларын іске асыру шеңберінде жаңа 
өндірісті құру және жұмыс істеп тұрған өндірісті жаңғырту мақсатында жобаларды қаржыландыруды жалғастырады, 
жобаларды қаржыландыру көздерін диверсификациялау жөніндегі жұмыстар жалғасын табатын болады.  

                                                                                                        
Н. Байбазаров

«қдБ-лИЗИНГ» Ақ БАсқАРМАсыНыҢ ТӨРАҒАсы ҮНдеУІ

құРМеТТІ ӘРІпТесТеР ЖӘНе сеРІКТесТеР!





01  «ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы 
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-тың 
еншілес ұйымы болып табылады 
және «Бәйтерек» ұлттық басқарушы 
холдингі» акционерлік қоғамының 
құрылымына кіреді.  «ҚДБ-Лизинг» 
АҚ 2005 жылғы 6 қыркүйекте 
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 
ұсынатын инвестициялық жобаларды 
қаржыландыру құралдарын ұлғайту 
мақсатында құрылды.
«ҚДБ-Лизинг» АҚ құрудың мақсаты 
лизинг арқылы мемлекеттік 
инвестициялық саясатты іске 
асыру, жетілдіру және тиімділігін 
арттыру, өңдеу өнеркәсібін, өндірістік 
инфрақұрылымды дамыту, сондай-ақ, 
Қазақстанның экономикасына сыртқы 
және ішкі инвестицияларды тартуға 
көмек көрсету болып табылады. 
Басқа коммерциялық лизингтік 
компаниялардан ерекшелігі «ҚДБ-
Лизинг» АҚ пайда табуға емес, 
республиканың индустриалдық-
инновациялық даму стратегиясына 
сәйкес ірі ауқымды жобаларды 
инвестициялауға негізделген. Өңдеу 
өнеркәсібі, өндірістік және көліктік 
инфрақұрылым экономиканың 
басым секторлары. «ҚДБ-Лизинг» 
АҚ қызметінің басты бағыттары 
халықаралық маңызы бар үздік 
жобаларды, қосылған құны жоғары 
өнімдер щығаратын технологиялық 
байланысты өндіріс тізбегін құрайтын, 
қазақстандық өндірушілердің 
әлемдік нарыққа шығу тұрғысынан 
перспективалық жобаларды жүзеге 
асыру болып табылады. 

«ҚДБ-Лизинг» тураЛы
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«ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың міндеті лизингтік қаржыландыруды 
жүзеге асыру арқылы ұлттық экономиканы орнықты да-
мыту болып табылады. 

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың жалғыз акционері, менеджементі 
және қызметкерлері «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ты төмендегідей 
көрінулерге бөледі:
• мемлекеттік индустриалдық және постиндустриалдық 

саясатты іске асыруда ірі жобаларды ұзақ мерзімді 
лизингтік қаржыландыруға негізделген Қазақстан 
Республикасының жетекші лизингтік компаниясы; 

• лизинг құралы шеңберінде қазақстандық машина жа-
сау өнімдерін экспорттау/өткізуге ықпал жасайтын 
институт;

• Қазақстанның лизинг нарығында өнеркәсіп саласындағы 
даму институттарының жүйесінде неғұрлым тиімді 
инвестициялық құралдардың бірі ретінде басты 
қатысушы.

• Ислам лизингтік қаржыландыруды дамытуға көмек 
көрсететін институт.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметінің негізгі бағыттары келесі са-
лаларды жүзеге асыратын жобалар болып табылады: 
— машина жасау; 
— металлургия және металл өңдеу; 
— химиялық және фармацевтикалық өнеркәсіп; 
— құрылыс материалдарының өндірісі; 
— жеңіл және ағаш өңдеу өнеркәсібі; 
— көлік және қоймалау; 
сондай-ақ, мыналарға негізделген жобалар: 
1) инфрақұрылым объектілерін дамыту (энергетикалық, 
көліктік, телекоммуникациялық); 
2) импортты алмастыру бойынша өнеркәсіп өндірістерін 
жасау;
3) халықаралық нарықтарда қазақстандық жоғары 
технологиялық өнімдерді ілгерілету.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ  әлеуметтік жауапкершілік 
қағидаттарын ұстана отырып, келесілерді 
қаржыландырмайды:
• қару-жарақ өндіру;
• алкогольдік өнімдер өндіру;
• есірткі, есірткі құралдарын және психотроптық зат-

тар өндіру;
• темекі өнімдерін өндіру.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ өз қызметінде басты құндылықтарды 
басшылыққа алады: 
•  Кәсіби іс – «ҚДБ-Лизинг» АҚ  өнім мен қызметтің 

сапасын жақсарта отырып, өзінің кәсіби деңгейін 
арттыруға үнемі ұмтылады;

• Нәтижелілік және айқындық – «ҚДБ-Лизинг» АҚ  
өзінің нәтижелеріне жауап береді және барынша 
айқын болуға ұмтылады;

• Сенімділік  – «ҚДБ-Лизинг» АҚ  клиенттермен, ықтимал 
жеткізушілермен, қызметкерлермен және мемлекет-
пен қарым-қатынаста іс-қимылына және келісімдерді 
сақтауға жауапкершілікте болады.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ –тың жалғыз акционері «Қазақстан 
даму банкі» АҚ Директорлар кеңесінің атынан 
«Қазақстан даму банкі» АҚ болып табылады. 

 «Қазақстан даму банкі» акционерлік қоғамы (бұдан 
әрі – Банк, Даму банкі немесе ҚДБ) ҚР Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның даму банкі туралы» 
2000 жылғы 28 желтоқсандағы №531 Жарлығына;

«Қазақстан даму банкі» жабық акционерлік қоғамын 
құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  
2001жылғы 18 мамырдағы №659 қаулысына сәйкес 
құрылды.

МИссИЯсы ЖӘНе пАЙыМы

сАлАлық БАсыМдықТАРы

ӘлеУМеТТІК ЖАУАпКеРШІлІГІ

«қдБ-лИЗИНГ» құНдылықТАРы

ЖАлҒыЗ АКЦИОНеР

«қдБ-лИЗИНГ» ТУРАлы
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«ҚДБ-Лизинг» АҚ даму стратегиясын 
әзірлеу экономикалық талдауға 
және отандық, әлемдік экономиканы 
дамыту болжамдарына негізделеді. 

Қоғамдық даму стратегиясының 
индикативті сипаты бар және 
мынадай қағидаттарға негізделеді:
— мақсаттары мен міндеттері 

еліміздің негізгі стратегиялық 
құжаттарына сәйкес болуы, 
олар: Қазақстан -2050 даму 
стратегиясы, Стратегиялық 
жоспар-2020, Қазақстан 
Республикасының индустриалдық-
инновациялық дамуының 
2015-2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы, 
«Нұрлы жол — болашаққа бастар 
жол»  инфрақұрылымдық даму 
бағдарламасы, «Бәйтерек» ҰБХ» 
АҚ 2014-2023  жылдарға арналған 
даму стратегиясы, «Қазақстан 
даму банкі» АҚ 2014-2023 жылдарға 
арналған даму стратегиясы 
және басқа экономиканы 
дамыту саласындағы Үкіметтің 
бағдарламалық құжаттары;

— ақиқаттық — болжамды 
көрсеткіштерінің Компанияның 
шамаланған даму деңгейіне 
сәйкестігі;

— реттілік — алға қойылған 
мақсаттар мен міндеттерге кезең-
кезеңмен қол жеткізу;

— тиімділік пен нәтижелілік  — «ҚДБ-
Лизинг» АҚ даму стратегиясында 
көзделген стратегиялық 
мақсаттарға уақытылы және 
сапалы түрде қол жеткізу.
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жыЛы іске асырыЛу Барысы тураЛы
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«қдБ-лИЗИНГ» сТРАТеГИЯсыНыҢ 2016 Жылы ІсКе АсыРылУ БАРысы ТУРАлы

«ҚДБ-Лизинг» АҚ даму стратегиясын әзірлеу кезінде 
құрылымдық өзгерту және ұлттық экономиканың 
өсуі жөніндегі шетелдік даму иституттуарының 
тәжірибесі, сонымен қатар стратегиялық жоспарлаудың 
және корпоративтік басқарудың заманауи әдістері 
ескерілді. Компанияның қызметі жоғарыда көрсетілген 
бағыттарға сәйкес мақсаттар мен міндеттерге 
қол жеткізуге бағдарланған. Холдинг пен Банктің 
кәсіпкерлік субъектілерінің әртүрлі санаттарын 
қолдануға, сондай-ақ, халықаралық тәжірибеге 
сәйкес  «ҚДБ-Лизинг» АҚ қаржылай қолдаудың 
маңызды құралы ретінде ұзақ мерзімді лизингтік 
қаржыландырудың одан әрі дамуына топтасты-
рылады. Аталған құралдың дамуы қаржыландыру 
шарттарын және құрылымдау тәжірибесі мен жо-
баларды сараптау шарттарын жақсартуды, сонымен 
бірге қаржыландыру көлемін арттыруды болжайды. 
Осылай, «ҚДБ-Лизинг» АҚ стратегиялық рөлі өңдеу 
өнеркәсібінде және өнеркәсіптік инфрақұрылымда 
жобаларды лизингтік қаржыландыру болып табы-
лады. 

Оң бедел қалыптастыру, капитал нарығында қаржы 
ресурстарын тарту мүмкіндіктерін кеңейту және 
халықаралық қаржы институттары және ірі шетелдік 
инвесторлардың қарыз қаражаттарын тарту үшін 2007 
жылы жетекші халықаралық рейтингтік агенттіктерден 
рейтингтік баға алу бойынша жұмыстар басталып 
кетті.  Табысты қызметтің нақты дәлелі Компанияның 
Moody’s халықаралық рейтингтік агенттігінен несие 
рейтингіне ие болуы.  Агенттіктен  «Ba3» деңгейінде 
шетелдік және ұлттық валютада ұзақ мерзімге және 
қысқа мерзімге рейтинг берілді.

Компания бүгінгі күні өңдеу өнеркәсібінде және 
өндірістік инфрақұрылымда лизингтік қаржыландыру 
жобалары бойынша негізгі қаржы институттарының 
бірі болып табылады. Сонымен қатар екінші 
деңгейдегі банктер сауда, коммерциялық жылжы-
майтын мүлік  құрылысы және қызмет көрсету са-
лалары тәрізді жоғары табыс әкелетін секторлар-
ды қаржыландыруға басым назар аударады. «ҚДБ-
Лизинг» АҚ экономиканың басым шикізат емес сек-

торларында индустиралды жобаларды жеңілдікпен 
қаржыландыруға топтастырылған.

Кәсіпорындардың қаржыландыруға аса қажеттілігі 
жағдайларында  «ҚДБ-Лизинг» АҚ  «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
және ҚДБ қамқоршы компаниялармен қатар отандық 
кәсіпорындарды жаңғырту, өнімділікті арттыру және 
жұмыс орнын құру бойынша басты институт болып 
табылады.   

Жаңартылған Даму стратегиясының шеңберінде 
қаржы институтын дамытудың  үш негізгі бағыты 
қарастырылды.  

1. Лизингтік қаржыландыру. Бұл бағыттың 
стратегиялық мақсаты 2023 жылға дейін Қазақстанның 
экономикасын дамытуға 100 млрд.теңгеге жуық қаражат 
салу.  «ҚДБ — Лизинг» даму қаржы институттарымен 
бірлесіп жобаларды қаржыландыруды жалғастырып 
келеді, оның ішінде  «Қазақстан даму банкі» және 
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ басқа еншілес ұйымдары бар. 
Қоғам отандық автоөндірушілерді және экспорттау-
шыларды қолдау бағдарламасының шеңберінде ұзақ 
мерзімді жеңілдікті қаржыландыру арқылы «Нұрлы 
жол —  болашаққа бастар жол» экономикалық сая-
сатын, «Өнімділік 2020» мемлекеттік бағдарламасын 
іске асыруға қатысуды жалғастырып келеді; лизинг 
құралы арқылы республика кәсіпорындарының негізгі 
(өндірістік) қорларын жаңартуға және жаңғыртуға 
себепші болады. Қоғам жаңа құралдарды дамытуға 
ниеттеніп отыр (исламдық қаржыландыру). 

2. Қаржы ресурстарын басқару. «ҚДБ — Лизинг» 
АҚ — тың қаржы ресурстарын басқаруының басым 
міндеттері инвестицияларды тарту, ұзақ мерзімді 
қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету. Лизингтік 
қаржыландырудың ыңғайлы жүйесін құру үшін 
жинақтаудың тұрақты ұзақ мерзімді базасы қажет. «ҚДБ 
— Лизинг» 2023 жылға дейін  шығынсыз деңгейде кем 
дегенде 1,5 % капитал рентабельділігінің көрсеткіштерін 
сақтап тұруға; Moody’s агенттігінен «Ва1» деңгейінде 
несие рейтингін немесе басқа халықаралық рейтинг 
агенттіктерінен осындай деңгейде, қарыз/капитал 
көрсеткіштерін 6:1 ара қатынасынан аспайтындай 
сақтап тұруға ұмтылады.  
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Негізгі қызмет көрсеткіштері 
2016 жыл

Жоспар Нақты

лизингтік портфель, млн.тенге 76 091 87 652

Несие портфелінің сапасы (лизинг портфеліне 
қалыптастырылған провизияның деңгейі)

12% артық емес 7,5 %

қарыздық жүктеме деңгейі (қарыз/капитал) 10:1 7,2 : 1

Таза кіріс, млн. тенге 282 365

ROE 1,85% 2,18%

ROА 0,31% 0,35%

Несиелік рейтинг Ba3 Ba3

2016 жылы «қдБ-лизинг» Ақ қызметінің стратегиялық негізгі көрсеткіштеріне жету деңгейі төменде ұсынылған 

«ҚДБ — Лизинг» АҚ портфельдың сапасын кезең-
кезеңмен жақсарту арқылы лизинг қызметінің ауқымын 
кеңейту, операция қызметінің тиімділігін арттыру 
және шығыстарды оңтайландыру, сондай-ақ, қарыз 
алу құнын төмендету есебінен табыстылық деңгейін 
арттыру жөніндегі  бар әлеуетті қолдануға ниетті.

  3. Корпоративтік басқару. Қоғам кадр саясатын, 
персоналды таңдау рәсімдерін жетілдіру және Ком-
пания қызметкерлерін бейімдеу, еңбек тиімділігін 
арттыруға бағытталған қызметкерлерді оқыту жүйесін 
жетілдіру бойынша жұмыстарды жүргізуді және «ҚДБ — 
Лизинг» АҚ бекітілген даму стратегиясына сәйкес Ком-
панияны жоғары білікті мамандармен қамтамасыз 
ету,  үздік дағдыларға ие жоғары деңгейлі кадрлар-

ды ұстап тұруды жалғастырады. «ҚДБ — Лизинг» АҚ 
қызмет процесінде жаңа құрылымдық бөлімшелерді 
құра отырып және Компания операцияларының өсуіне 
сәйкес персоналдарды көбейте отырып, ұйымдық 
құрылымды жетілдіруді жоспарлап отыр.   «ҚДБ — Ли-
зинг» АҚ үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес Банкте және 
Холдингте ойдағыдай іске асырылатын корпоративтік 
басқару принциптерін және рәсімдерін қолданатын 
және енгізетін болады.  

2016 жылы 2014-2023 жылдарға арналған 
Стратегиялық даму жоспарында белгіленген «ҚДБ — 
Лизинг» акционерлік қоғамы қызметінің барлық  
стратегиялық көрсеткіштері орындалды.    





2016 жылы  году «ҚДБ-Лизинг» АҚ 
жалпы сомасы  50,5 млрд. теңге 
болатын 24 лизингтік мәмілені 
қаржыландыруға бекітті. Лизингтік 
портфель көлемі 2015 жылмен 
салыстырғанда 47% артты және 
87,7 млрд. теңгені құрады.

«ҚДБ-Лизинг» аҚ Қызметінің 
ҚаржыЛыҚ нәтижеЛері 
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«қдБ-лИЗИНГ» Ақ қыЗМеТІНІҢ қАРЖылық НӘТИЖелеРІ 

2016 жылдың қорытындысы бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ негізгі маңызды көрсеткіштерінің динамикасы (ау-
диттелген есеп)  282  млн. теңге жоспар кезінде 365 млн. теңгені құрады.   

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша  лизингтік портфель көлемі 87 652 млн. теңгені құрады,  2015 жылдың 31 
желтоқсанындағы кезеңмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 47,2 % немесе 28,1 млрд. теңгеге артты.  

Негізгі қызмет 
көрсеткіштері 

2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

Жоспар Нақты Жоспар Нақты Жоспар Нақты Жоспар Нақты Жоспар Нақты

ROA,% 0,2 0,24 0,2 -11,11 0,03 0,34 0,72 0,87 0,30 0,35

ROE,% 0,8 1,47 1,6 -43,97 0,12 1,15 2,89 3,72 1,85 2,18

Таза кіріс, млн. KZT 54 95 129 -4 842 18 166 429 611 282 365

лизингтiк потфель 
млн. KZT

34 772 32 530 47 411 29 891 40 580 27 956 53 258 59 540 76 091 87 652

лизингтiк потфель, млн тг.

32 5302012

2013

2014

2015

2016

29 891

27 956

59 540

87 652
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2016 жылдың қорытындысы бойынша «ҚДБ-
Лизинг» АҚ қарыз портфелінің көлемі 2016 
жылдың  басынан 66,2% артып, 102,7 млрд. теңгені 
құрады. 2016 жылы қарыз портфелі көлемінің 

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың меншік капиталы 15 138 млн. теңгені құрады, соның ішінде акционерлік капитал – 22 129 млн. теңге. 2016 
жылдың қорытындысы бойынша таза пайда 365 млн. теңгені құрады.  

2012 2013 2014

Жеке меншік капитал 

Жарғылық капитал 

Таза кіріс

2015 2016

32,3
25,7

39,5
61,8

102,7

ұлғаюы Бірыңғай жинақтау қорының, Бюджеттік 
несие қаражатын және коммерциялық қаражатты 
тартумен байланысты болды, бұл  2016 жылдың 31 
желтоқсанында 40,9 млрд. теңгені құрады.  

қарыз портфелі, млрд тг 

Капитал динамикасы, млн тг 

77
04

14
 49

9 18
 35

5

15
 13

8

14
 31

7

10
 69

2 14
 49

9

22
 12

9

22
 12

9

14
 31

7

94
,7

16
5,8

61
1

36
5

-4
 84

1,9

2012 2013 2014 2015 2016





ОперацияЛыҚ  
Қызмет

04 Лизингтік портфель құрылымында 
лизингтік мәмілелердің айрықша 
салалық шоғырлануы келесі 
салаларға тиесілі: «Көлік және 
қоймалау» – 59,6% немесе 79,5 
млрд. теңге, «Өңдеу өнеркәсібі» – 
31,0% немесе 41,4 млрд. теңге, 
«Құрылыс» – 2,8% немесе 3,7 млрд. 
теңге.

Несиелеу
«ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметінің негізгі 
бағыттарының бірі аса маңызды 
әлеуметтік-экономикалық нәтиже 
беретін жобаларды ұзақ мерзімді 
лизингтік қаржыландыру болып 
табылады.    

«ҚДБ-Лизинг» АҚ 
инвестициялық жобалары келесі 
бағдарламалардың шеңберінде 
іске асырылады: 
— «Нұрлы жол» инфрақұрылымды 
дамытудың 2015 - 2019 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы; 
— «Өнімділік 2020» 
— «Бизнестің жол картасы 2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы;
— Ұлттық қордың қаражаты 
есебінен отандық автомобиль 
өндірісін қолдау шеңберінде 
лизингтік қаржыландыру 
бағдарламасы;
— Исламдық қаржыландыру; 
— Бюджеттік қаражат;
— және өзге де коммерциялық 
шарттардағы жобалар.  
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КОМпАНИЯНыҢ АсА МАҢыЗды ЖОБАлАРыНыҢ БІРІ КелесІ ЖОБАлАРды қАРЖылАНдыРУдыҢ БАсТАлУы:

ҚазаҚстаНда өНдіріЛгеН фитиНгті вагоН-
пЛатформаЛарды сатып аЛу бойыНша 
жобаНы ҚаржыЛаНдыру

«тұЛпар Talgo» жоЛаушыЛар 
вагоНыН сатып аЛу бойыНша 
жобаНы ҚаржыЛаНдыру

2016 жылғы тамыз айынан бастап «ҚДБ-Лизинг» АҚ «ҚР вагон жасау 
саласында интегратор-компанияны құру» жобасын қаржыландыруды 
бастады, осы жобаның шеңберінде 1132 бірлік фитингті вагон-
платформаларды сатып алу жоспарланып отыр. Жобаның ба-
сым міндеттерінің бірі елімізде көлік потенциалын арттыру және 
отандық машина жасауды қолдау болып табылатын «Нұрлы жол» 
инфрақұрылымды дамытудың бағдарламасы шеңберінде жүзеге 
асырылады. Сонымен қатар «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 
«Қазақстанды көлік-коммуникациялық ағымдарға интеграциялау. 
«Еуразиялық трансконтиненталдық дәліз» мультимоделдік көлік 
дәлізін құру» жөніндегі жобаны іске қосу» 65 қадамын орындауға 
да ат салысады. 

Аталған жоба зейнетақы қаражаттарының тиімді салымын 
қамтамасыз ету үшін нарық жағдайларында «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ-пен тартылған ҰБЗҚ қаражаты есебінен іске асырылатын 
алғашқы индустриялдық жоба.

2016 жылғы қазанда «Тұлпар Talgo» ЖШС – ден вагон-
дар сатып алу арқылы «Жолаушылар вагондары паркін 
жаңарту» жобасын қаржыландыру мақұлданды. Жобаның 
аясында 43 бірлік жолаушылар вагонын сатып алу жо-
спарлануда. Жоба қолданыстағы жолаушылар вагон-
дары паркін жаңартуға, еліміздегі әлеуметтік маңызды 
бағыттар бойынша жолаушылар айналымын ұлғайтуға 
және Қазақстан Республикасында қозғалыс қауіпсіздігін 
арттыруға мүмкіндік береді.  

ОпеРАЦИЯлық қыЗМеТ

Жобаның тұжырымдамасы автомобиль 
көліктеріне халықаралық қатынастарда жүк 
тасымалы бойынша қызметтер ұсынуды және 
логистикалық орталықты құруды көздейді. 
Қызмет ауқымын кеңейту ірі логистика 
компанияларының, тауар өндірушілердің 
және сауда компанияларының автомобиль 
көлігімен жүк тасымалдау қызметтеріндегі 
сұраныстарын қанағаттандыруға мүмкіндік 
береді.   
Нәтиже: 50 жаңа жұмыс орнын құру.  

«тасымаЛдауға арНаЛғаН 
50 Iveco STralIS автоКөЛіК 
ҚұраЛдарыН сатып аЛу»

22
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шығыс ҚазаҚстаН обЛысыНдағы тұрғысыН гЭс-
іНің ҚұрыЛысы («ЭНергияНың жаңғыртыЛатыН 
КөздеріН дамыту») – еPcc – меН КеЛісім шарт 
жасасу жәНе ҚазаҚстаННың даму баНКі» аҚ-пеН 
бірЛесіп ісКе асырыЛатыН ҚаржыЛаНдыру ашу  

әзірбайжаН 
респубЛиКасыНа 
ЛоКомотивті 
ЭКспорттау 

иджара муНтахийя биттамЛиК 
өНімі бойыНша пиЛоттыҚ жобаНы 
ҚаржыЛаНдыру (исЛамдыҚ 
ҚаржыЛаНдыру)

2016 жылғы желтоқсаннан бастап «ҚДБ-Лизинг» АҚ Шығыс Қазақстан об-
лысында  «Тұрғысын ГЭС құрылысы» жобасын қаржыландыруды бастады. 
Жоба Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданының Тұрғысын өзенінде ги-
дроэлектр станциясын салуды көздейді. Тұрғысын ГЭС-інің іске қосылуының 
Зырян ауданына және жалпы Шығыс Қазақстан облысына маңызы зор.  
Гидроэлектр станция электр энергиясының жетіспеушілігін жылына 78 
млн. кВтч, атмосфераға көміртек тотығы қалдықтарын жылына 680 т. 
қысқартады. 

Аса маңызды оқиғалардың бірі 
2016 жылғы ақпанда «Локомотив-
тер экспортын қаржыландыру» 
лизингтік мәмілесінің шеңберінде 
Әзірбайжан Республикасына 
ТЭ33А сериялы 10 магистральдық 
тепловоз жеткізуді аяқтау бол-
ды. Аталған жобаның іске асы-
рылуы отандық өндірушілерді 
қолдауға себеп болды.  

«ҚДБ-Лизинг» АҚ исламдық қаржыландыруды да-
мыту шеңберінде Қазақстанда Иджара Мунтахийя 
Биттамлик жаңа өнімін енгізді. Сонымен қатар 2015 
жылы «Исламдық қаржыландыру шеңберінде ва-
гон паркінің қайтару лизингі» пилоттық жобасын 
қаржыландыру мақұлданды, бұл жоба 2016 жылғы 16 
ақпанда қаржыландырылды. Қайтару лизингі шартта-
рында ішкі, халықаралық және транзиттік қатынастарда 
сұйытылған көмір сутегі газдарын тасымалдау үшін 
113 вагон-цистерна сатып алынды. 

Жобаның мақсаты: Қазақстанда жоғары сапалы көп 
түрлі балмұздақ шығруды бір жолға қою мақсатында 
балмұздақ өндіруге және вафли стакандарын пісіруге 
арналған жабдықтарды сатып алу. «Жол картасы 
2020» бизнесті қолдау және дамытудың бірыңғай 
бағдарламасын іске асыру шеңберінде импортты 
алмастыруды және балмұздақтың экспортын арт-
тыру. 

«баЛмұздаҚ өНдіруге жәНе 
вафЛи стаКаНдарыН пісіруге 
арНаЛғаН жабдыҚтарды сатып 
аЛу» 

Жылдық есеп 2016 23
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қОР ЖИНАУ 

Лизингтік қызметтің қор жинау дереккөздері мына-
лар:

— «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ қаражаты 
(22,5%), 

— Республикалық бюджеттің қаражаты (53,3%), 
— Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты 

(6,8%), 
— «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 

қаражаты (17,0%), 
— Стрестік активтер қорының қаражаты (0,34%).

2016 жыл ішінде Компания жалпы сомасы 49,5 млрд. 
теңге болатын қарыз қаражаттарын тартты:

— отандық өндірістегі жүк вагондарын лизингтік 
қаржыландыру мақсатында 17,5 млрд. теңге мөлшерінде 
«Қазақстан Республикасының бірыңғай жинақтаушы 
қоры» АҚ қаражаты;

— «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасының шеңберінде 
10 млрд. теңге мөлшерінде бюджеттік қаражат;

— Жолаушылар вагондары паркін жаңартуды 
лизингтік қаржыландыру мақсатында 12,9 млрд. теңге 
мөлшерінде бюджеттік қаражат;

— ЕДКБ бағдарламасының шарттарына сәйкес 
80/20 арақатынасында бюджеттік қаражатты арала-
стыру үшін 2,5 млрд. теңге мөлшерінде коммерциялық 
қаражат;

—  лизингтік жобаларды қаржыландыру үшін 6,6 
млрд. теңге коммерциялық қаражат. 

2016 жылғы ақпан айында «Исткомтранс» ЖШС өтінімі 
бойынша «Исламдық қаржыландыру шеңберінде вагон 
паркінің қайтару лизингі» жобасын қаржыландыру үшін 
исламдық қаржыландырудың барлық принциптеріне 
сәйкес келетін лизингтік жобаларды қаржыландыруға 
арналған 1,1 млрд. теңге мөлшеріндегі жарғылық ка-
питал толық игерілді.  

құралдар бөлінісінде қарыздың құрылымы, %   Өтеу мерзімдеріне қарай қарыздың құрылымы, %

БЖЗҚ қаражаты ФСА қаражатыҰлттық қор 

Акционерден алынған қарыз  5 жылға дейін 10 жылға дейін

20 жылға дейін 

Бюджеттік қарыз

22,5% 25,2%

55,4%

19,3%

53,3%

17,0% 0,3%6,8%
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«ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың оң беделін қалыптастыру, 
капитал нарығында қаржы ресурстарын тарту 
мүмкіндіктерін кеңейту және халықаралық қаржы 
институттары және ірі шетелдік инвесторлардың 
қарыз қаражаттарын тарту үшін 2007 жылы жетекші 
халықаралық рейтингтік агенттіктерден рейтингтік 

Компанияның Инвестициялық портфельдерді басқару 
стратегиясына сәйкес  инвестицияық портфельді 
басқарудың негізгі мақсаты тәуекелдің біркелкі деңгейін 
және Инвестициялық портфельдерді басқару страте-
гиясы мен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ қаржы активтері мен 
міндеттемелерін басқару регламентін сақтаған кезде 
өтімділіктің және активтерден  барынша кіріс алудың 
қажетті деңгейін ұстап тұру болып табылады.  

Инвестициялық портфельді басқарудың ұзақ мерзімді 
стратегиясының міндеттері мыналар:

— Компанияның инвестициялық портфельдегі 
қаражатының нақты құнын сақтау (сатып алу 
қабілеттілігінің деңгейіне кері әсер ететін факторлардың 
әсерінен қаражатты қорғау);

— Компания активтерінің өтімділігінің деңгейін 
барынша ұстап тұру (Компанияның өз міндеттері 
бойынша төлеу қабілеттілігін қамтамасыз ету, соны-
мен қатар инветициялық қажеттіліктер туындағанда 
қаржыландыру қажеттілігі);

— Қабылданатын тәуекелдерді ескере отырып, 
активтердің кірістілік деңгейін барынша қамтамасыз 
ету  (тәуекелдің келесі түрлерінің орнын толтыра-
тын инвестициялық кіріс алу: пайыздық, валюталық, 
өтімділікті жоғалту, несиелік, саясатты, жүйелік және 
т.б.).

НесИе РеЙТИНГi 

қАЗыНАШылық қыЗМеТ
Инвестициялық портфельдің құрылымы 

Депозиттер ГЦБРЕПО оперциясы Ағымдағы шоттар

66,15% 19,78% 6,69% 7,37%

баға алу бойынша жұмыстар басталып кетті.  Табы-
сты қызметтің нақты дәлелі Компанияның Moody’s 
халықаралық рейтингтік агенттігінен несие рейтингіне 
ие болуы.  Агенттіктен  «Ba3» деңгейінде шетелдік 
және ұлттық валютада ұзақ мерзімге және қысқа 
мерзімге рейтинг берілді.
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лИЗИНГТІК қыЗМеТ

2016 жылғы желтоқсандағы салалық құрылым 

Көлік және 
қоймалау

өңдеу  
өнеркәсібі

Құрылыс Электрмен жабдықтау, 
газ, бу беру және ауа

136 млрд. теңгеден астам  111-ге жуық 
лизингтік мәмілелер бекітілді.

Компанияның қызмет ету 
кезеңінде «ҚДБ-Лизинг» АҚ 
қаржыландырған жалпы сомасы

59,6% 31,0% 2,8% 2,7%

Басқа салалар Кен өндіру өнеркәсібі 
және ............әзірлеу

Ауыл, орман және балық 
шаруашылығы

2,1% 1,0% 0,9%

Лизингтік портфельдің динамикасы, млн тг.

27 956

2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

59 540

87 652



Жылдық есеп 2016 27

25,13%

17,18%

16,53%

8,13%

8,12%

7,20%

4,52%

2,08%

2,07%

1,68%

0,66%

0,57%

6,13%

Астана

Алматы

Солтүстік Қазақстан облысы

Қарағанды облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Қостанай облысы

Әзірбайжан, Баку қ.

Шығыс Қазақстан облысы

Ақмола облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Жамбыл облысы

Қызылорда облысы

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойын-
ша лизингтік портфель құрылымында лизингтік 
мәмілелердің айрықша салалық шоғырлануы келесі 
салаларға тиесілі: «Көлік және қоймалау» – 59,6% не-
месе 79,5 млрд. теңге, «Өңдеу өнеркәсібі» – 31,0% 
немесе 41,4 млрд. теңге, «Құрылыс» – 2,8% немесе 
3,7 млрд. теңге.

Лизингтік портфель құрылымында лизингтік мәмілелердің айрықша салалық шоғырлануы Астана қаласында  – 25,13% немесе 32,9 млрд. 
теңге, Алматы қ.– 17,18% немесе 22,5 млрд. теңге, Солтүстік Қазақстан облысында – 16,53% немесе 21,7 млрд. теңге және Қарағанды облысын-
да – 8,13% немесе 10,7 млрд. теңге және басқа облыстар, оның ішінде Әзірбайжан Республикасы, Баку қ. – 6,13% немесе 8 млрд.теңге. 

ӨҢІРлІК құРылыМ  

Экономиканың басым салалары мыналар: метал-
лургия өнеркәсібі (құбырлар, құю өнімдері), машина 
жасау (мұнай газ, темір жол, автомобиль), химиялық 
және мұнай химия өнеркәсібі (полимер құбырлар, 
мұнай және газды қайта өңдеу), фармацевтика (дәрі-
дәрмек, медициналық препараттар), электр энерге-
тикасы (кіші ГЭС, ЖЭЦ), көлік қаражаты (жылжыма-
лы құрам, су және әуе көлігі).
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МеМлеКеТТІК БАҒдАРлАМАлАРҒА қАТысУ

«ҚДБ-Лизинг» АҚ тиімді инвестициялық саясат құралы 
ретінде үдемелі индустриялдық-инновациялық 
дамудың мемлекеттік бағдарламасын, «Бизнестің 
жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасын, «Отандық автоөндірушілерді 
қолдау бағдарламасын» таратушы болып табылады 
және басым жобаларды да, коммерциялық жоба-
ларды да қаржыландырады. «ҚДБ-Лизинг» жоғары 
технологияларды және ұзақ мерзімді жобалар-
ды инвестициялауға бағытталған.  Компанияның 
қаржыландырудың әртүрлі құралдарымен ірі 
инвестициялық және инфрақұрылымдық жобалар-
мен жұмыс тәжірибесі бар.

Өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының негізгі қорларын 
жаңғыртуды қаржыландыру.

—  5% мөлшерлеме
— мерзімі  3 жылдан 10 жылға дейін
— лизинг сомасы 150 млн. теңгеден кем емес.
— лизинг мәнінің (заттарының) құнынан кем де-

генде 15% өз қаражатымен қатысу 
«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау 

мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы бойынша 
экономиканың басым секторлары агроөнеркәсіптік 
кешен, кен өндіру өнеркәсібі, жеңіл және ағаш өңдеу 
өнеркәсібі, химия және фармацевтика өнеркәсібі, 
құрылыс материалдарын және басқа металл емес 
минералды өнімдерді шығару, металлургия, металл 
өңдеу, машина жасау, көлік және қоймалау, ақпарат 
және байланыс және басқа өнеркәсіп секторлары 
болып табылады.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 23 
сәуірдегі №271 «Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің отандық 

2015 жылы желтоқсанда «ҚДБ-Лизинг» АҚ исламдық 
қаржыландыруды дамыту шеңберінде Қазақстанда 
Иджара Мунтахийя Биттамлик жаңа өнімін енгізді. Со-
нымен қатар 2015 жылы «Исламдық қаржыландыру 
шеңберінде вагон паркінің қайтару лизингі» пилоттық 
жобасын қаржыландыру мақұлданды, бұл жоба 2016 
жылғы 16 ақпанда қаржыландырылды. 

2015 жылдан бастап «ҚДБ-Лизинг» АҚ заңды тұлғаларға 
және жеке кәсіпкерлерге ауыл шаруашылығы техни-
каларын және жеңіл автомобильдерді қоспағанда, 
автокөлік құралдарын және арнайы автотехникалар-
ды сатып алуға лизингтік қаржыландыру беру арқылы 
отандық автоөндірушілерді қолдау бағдарламасының 
операторы болып табылады.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2015 жылғы 23 сәуірдегі №271 «Қазақстан Республикасы 
Үкіметі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 
отандық өндірушілерді және экспорттаушыларды 
қаржыландыруды қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен 
іс-қимылының 2015 – 2016 жылдарға арналған жо-
спарын бекіту туралы» қаулысына сәйкес отандық 
автоөндірушілерді қолдауға Қазақстан Республика-
сы Ұлттық қорының қаражаты есебінен 4 (төрт) мил-
лиард теңге қаражат бөлінді. 

«БИЗНесТІҢ ЖОл КАРТАсы 2020» БИЗНесТІ 
қОлдАУ МеН дАМыТУдыҢ БІРыҢҒАЙ 
БАҒдАРлАМАсы 

ЭКспОРТТы қАРЖылАНдыРУ

ИслАМдық қАРЖылАНдыРУ

ОТАНдық АВТОӨНдІРУШІлеРдІ қОлдАУ 

2015 Жылы  
«қдБ -лИЗИНГ» 

Ақ ОТАНдық 
АВТОМОБИльдеРдІ 

қОлдАУ 
БАҒдАРлАМАсыНыҢ 

ШеҢБеРІНде 
4 МлРд. ТеҢГеГе (444 
БІРлІК АВТОМОБИль) 

22 лИЗИНГТІК ЖОБАНы 
қАРЖылАНдыРды, Бұл 

ЖОспАРлы ИГеРУдІҢ 
100% құРАЙды.

өндірушілер мен экспорттаушыларлы қаржыландыруды 
қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен іс-қимылының 
2015 – 2016 жылдарға арналған жоспарын бекіту 
туралы» қаулысының шеңберінде Әзірбайжан Ре-
спубликасына қазақстандық өнімдерді экспорттау 
бойынша алғашқы халықаралық лизингтік мәміле 
қаржыландырылды. Аталған лизингтік мәміле бойынша 
Әзірбайжан Республикасына қазақстандық өндіруші 
«Локомотив Құрастыру Зауыты» АҚ шығарған ТЭ33А 
Evolution сериялы 10 бірлік магистаральды тепло-
воз экспортталды.    
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Заңды тұлғаларға және жеке кәсіпкерлерге ауыл 
шаруашылығы техникаларын және жеңіл автомобильдерді 
қоспағанда, автокөлік құралдарын және арнайы автотех-
никаларды сатып алуға лизингтік қаржыландыру шарт-
тары төмендегідей:

— лизинг мерзімі – 3 жылдан 5 жылға дейін;
— қаржыландыру валютасы – теңге;
— номиналды сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 

3%;
— лизинг бойынша бастапқы жарна (аванс) – лизинг 

мәнінің затының құнынан 30%;
— негізгі қарызды төлеу бойынша жеңілдік кезеңі  – 

6 айға дейін;

р/с  № Отандық автоөндірушінің атауы Бас келісім бойынша лимит сомасы, теңге

1  «семАЗ» ЖШс 700 000 000

2  «КАМАЗ-Инжиниринг» Ақ 500 000 000

3  «Hyundai Trans Auto» ЖШс 2 000 000 000

4  «сарыарқаАвтопром» ЖШс 800 000 000

ЖИыНы 4 000 000 000

Автоөндірушінің атауы 
Автоөндіру-
шілерге 
лимит 

даму банкімен келісілген қарыздар Нақты берілген қарыздар 

қайтадан 
орналасты-
ру есепке 
алынған 

Тек қана 
алғашқы 
орналастыру 

Орналастырылған 
сомадан келісілген 
қаражаттың үлесі 
(бастапқы онала-
стыру)

қайтадан 
орналасты-
ру есепке 
алынған

Тек қана алғашқы 
орналастыру 

Орналастырылған сома-
дан берілген қаражаттың 
үлесі (бастапқы она-
ластыру)

 «семАЗ» ЖШс 700 824,58 699,99 100% 821,15 699,99 100%

 «КАМАЗ-Инжиниринг» 
Ақ

500 559,57 499,34 100% 559,57 499,34 100%

 «Hyundai Trans Auto» 
ЖШс

2 000 2 287,77 2 000 100% 2 287,77 2 000 100%

«сарыарқаАвтопром» 
ЖШс

800 1 034,4 800 100% 1 034,4 800 100%

ЖИыНы 4 000 4 706,32 3 999,33 100% 4 702,89 3 999,33 100%

Бағдарламаны іске асыру шеңберінде «қдБ-лизинг» Ақ төмендегі отандық автоөндірушілермен бас келісім жасасты:

Отандық автоөндірушілер бөлінісінде теңгемен нақты игерілген қаражаттар төмендегі кестеде көрсетілген.

— қосымша шығыстар (сақтандыру, сервистік 
және агенттік қызмет көрсету) – лизингті алушының 
есебінен.

2015 жылдың қорытындысы бойынша «ҚДБ-Лизинг» 
АҚ-на бөлінген қаражат толығымен игерілді. 38 лизингтік 
мәміле мақұлданды, олардың ішінде 16 лизингтік мәміле 
қайтарылған соманың есебінен жалпы сомасы 707 млн. 
теңге болатын 2016 жылы 75  бірлік автокөлік құралдарын 
сатып алу үшін қаржыландырылды. Өңірлік құрылымдарда 
лизингтік мәмілелер Алматы, Астана қалаларында, Ал-
маты, Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, Маңғыстау және 
Оңтүстік Қазақстан облыстарында ұсынылды.





2016 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның Ішкі 
аудит аудит қызметі «ҚДБ- Лизинг» 
АҚ Корпоративтік басқару жүйесінің 
диагностика әдістемесіне сәйкес 
корпоративтік басқару жүйесіне 
диагностика жүргізді. 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ Корпоративтік 
басқару келесі негізгі қағидаларға 
құрылады:   
• Акционердің құқықтары мен 
мүдделерін қорғау;
• «ҚДМ-Лизинг» АҚ Директорлар 
кеңесімен және Басқармамен тиімді 
басқару;
• «ҚДМ-Лизинг» АҚ қызметі туралы 
ақпаратты ашудың айқындығының 
мен объективтілігі;
• Заңдылық және этика;
• Тиімді кадр саясаты;
• Қоршаған ортаны қорғау; 
• Корпоративтік дауларды реттеу.

Акционерлердің құқықтары мен 
мүдделерін сақтаудың шартты 
басымдықтарымен қатар «ҚДБ-
Лизинг» АҚ корпоративтік басқару 
жүйесі клиенттердің, инвесторлардың 
және барлық жұртшылықтың және 
«ҚДМ-Лизинг» АҚ қызметіне барлық 
мүдделі тұлғалардың құқықтары мен 
мүдделерін қорғауды қамтамасыз 
етеді.  
 «ҚДБ-Лизинг» АҚ басқарушы 
органдары мыналар: 
• Жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
• Басқарушы орган  – Директорлар 
кеңесі;
• Атқарушы орган – Басқарма;
• Бақылаушы орган – Ішкі аудит 
қызметі.

кОрпОратиВтік БасҚару жҮЙесі 
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«қдБ-лИЗИНГ» КОРпОРАТИВТІК БАсқАРУдыҢ ұЙыМдық құРылыМы 

 «қдБ-лИЗИНГ» Ақ АКЦИОНеР «қАЗАқсТАННыҢ дАМУ БАНКІ»  Ақ

ІШКІ АУдИТ қыЗМеТІ

АКТИВТеР МеН пАссИВТеРдІ 
БАсқАРУ КОМИТеТІ 

БюдЖеТТІК КОМИссИЯ

ИНВесТИЦИЯлық КОМИТеТ

ӘдІсНАМАлық ТеМелІК  КеҢес

НесИе КОМИТеТІ

КОРпОРАТИВТІК хАТШы

АУдИТ ЖӨНІНдеГІ КОМИТеТ

КАдРлАР, сыЙАқылАР ЖӘНе ӘлеУМеТТІК 
МӘселелеР КОМИТеТІ

сТРАТеГИЯлық  
ЖОспАРлАУ КОМИТеТІ 

ТӘУеКелдеРдІ БАсқАРУ КОМИТеТІ 

дИРеКТОРлАР 
КеҢесІ

БАсқАРМА



Жылдық есеп 2016 33

ЖАлҒыЗ АКЦИОНеР

Жалғыз акционер «ҚДБ-Лизинг» АҚ «Қазақстанның 
Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің атынан 
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ болып табылады.  

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы ҚР 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның Даму 
Банкі туралы» 2000 жылғы  28 желтоқсандағы №531 
Жарлығына сәйкес құрылды. 

Банктің міндеті еліміздің шикізаттық емес секторы-
на инвестицияларды жүзеге асыру бойынша  ұлттық 
экономиканың орнықты дамуына ықпал ету болып та-
былады. 

Директорлар кеңесі акционерлердің мүдделерін іске 
асыруды және құқықтарын қорғауды, «ҚДБ-Лизинг» 
АҚ алдында тұрған стратегиялық міндеттерге қол 
жеткізуді қамтамасыз етеді.  

Директорлар кеңесінің басты міндеттері мына-
лар:

— «ҚДБ-Лизинг» АҚ акционерінің мүдделерін іске 
асыру және құқықтарын қорғау;

— алға қойылған міндеттердің оңтайлы орында-
луын қамтамасыз ету; 

— ұзақ мерзімді (стратегия) және орта мерзімді 
даму жоспарларын бекіту;

— тәуекелдерді басқару жүйесінде тиімді жұмысты 
қамтамасыз ету;

— қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау. 
 
Компанияның Директорлар кеңесінде екі Дирек-

торлар кеңесінің мүшесі – жоғары кәсіби деңгейі және 
басқару жұмысында тәжірибесі бар тәуелсіз директор-
лар. Тәуелсіз директорлар директорларды тәуелсіз 
деп танудың барлық критерилеріне сай келеді және 
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республика-
сы Заңының 1–бабының 20–тармақшасында көзделген 
талаптарға сәйкес келеді. 

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның тәуелсіз директорларын іріктеу 
Қазақстан Республикасының Заңында, Корпоративтік 
басқару кодексінде, Компанияның Жарғысында және 
Директорлар кеңесі туралы ережелерінде, сондай-ақ, 
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 
еншілес ұйымдарының тәуелсіз директорларын іріктеу, 
оларға сыйақылар мен шығыстар өтемақыларын төлеу 
қағидаларында белгіленген талаптардың негізінде 
жүзеге асырылады.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың Тәуелсіз директорлары келесі 
талаптарға сай болады жауап береді:

«қдБ-лИЗИНГ» Ақ дИРеКТОРлАР КеҢесІ 

2016 Жылы 
«қдБ-лИЗИНГ» 

Ақ дИРеКТОРлАР 
КеҢесІНІҢ

11 КӨЗБе-КӨЗ 
ОТыРысы, 2 сыРТТАЙ 

ОТыРысы ӨТТІ, ОлАРдА
124 қАРАлҒАН 

МӘселелеР БОЙыНША 
ШеШІМ қАБылдАНды

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның үлестес тұлғалары болып 
табылмайды;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның лауазымды тұлғаларына 
бағынысты емес немесе «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның үлестес 
тұлғалар-ұйымдарымен байланысты емес; 

• мемлекеттік қызметкер емес;
• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың аудиторлары емес және Ди-

ректорлар кеңесіне оларды алдыңғы сайлаулардағы 
үш жыл ішінде болған емес; 

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ аудитіне аудиторлық ұйымның 
құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатысқан жоқ 
және Директорлар кеңесіне алдыңғы сайлаулардағы 
үш жыл ішінде мұндай аудиттарға қатысқан жоқ. 

• Қазақстан Республикасының заңнамасында, 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның Жарғысында және өзге де ішкі 
құжаттарында белгіленген тәуелсіз директорларына 
қойлатын өзге талаптарға сай келеді.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жасақталған және 
2016 жылы төмендегідей құрамда жұмыс істеді: 

2016 жылғыы 15 сәуірдегі жағдай бойынша «ҚДБ-
Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы:

• Когай елена – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар 
кеңесінің төрайымы, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 
Басқарма төрағасының орынбасары;

• саркулов абай – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшесі, «Қазақстанның Даму Банкі» 
АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;

• сисембаев ринат – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшесі, «Қазақстанның инвестициялық 
қоры» АҚ Басқарма төрағасы;

• боев алексей – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшесі, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма 
төрағасы;

• абдрахманов есиркеп – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «Қазақстан 
машина жасау одағы» ЗТҰ Басқарма төрағасының 
кеңесшісі, Кәсіпкерлер ұлттық палатасының маши-
на жасау жөніндегі комитетінің мүшесі, Металлургия 
және машина жасау жөніндегі ұлттық ғылыми кеңестің 
мүшесі, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 
даму министрлігі қоғамдық кеңесінің мүшесі;

• шакенова анель –   «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «DAA Ко-
мек Консалтинг» ЖШС директоры, «Спецконтракт» 
компаниялар тобының бас директорының орынба-
сары– қаржы директоры, «ОлсатСтрой» ЖШС қаржы 
директоры.
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2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы:

• саркулов абай – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасы, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 
Басқарма төрағасының орынбасары;

• амиртаев аскар – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшесі, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 
Басқарушы директоры;

• байбазаров Нурлан – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің мүшесі, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма 
төрағасы;

• абдрахманов есиркеп – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «Қазақстан 
машина жасау одағы» ЗТҰ Басқарма төрағасының 
кеңесшісі, Кәсіпкерлер ұлттық палатасының маши-
на жасау жөніндегі комитетінің мүшесі, Металлургия 
және машина жасау жөніндегі ұлттық ғылыми кеңестің 
мүшесі, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 
даму министрлігі қоғамдық кеңесінің мүшесі; 

• шакенова анель – «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директор-
лар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «DAA Ко-
мек Консалтинг» ЖШС директоры, «Спецконтракт» 
компаниялар тобының бас директорының орынба-
сары– қаржы директоры, «ОлсатСтрой» ЖШС қаржы 
директоры.

2016 жылы  «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 
11 көзбе-көз отырысы, 2 сырттай отырысы өтті, оларда 
124 қаралған  мәселелер бойынша шешім қабылданды, 
олардың ішінде:

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның корпоративтік басқаруды, 
кадр саясатын, тәуекелдерді басқаруды және ішкі ау-
дит жүйесін жетілдіруге бағытталған ішкі нормативтік 
құжаттарын бекіту және оларға өзгертулер енгізу;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның лизингтік жобаларын 
қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту және 
негізгі шарттарға өзгертулер енгізу;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның 2015 жылға арналған жылдық 
есебін алдын-ала мақұлдау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның 2015 жылға арналған жылдық 
қаржылық есептілігін алдын-ала мақұлдау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың Директорлар кеңесінің 
қызметін бағалау туралы ережелерді мақұлдау және 
Жалғыз акционерге бекітуге енгізу, «ҚДБ-Лизинг» 
АҚ лизингтік қызметті жүзеге асыру ережелеріне 
өзгертулер енгізу;

• Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры 
қаражатының есебінен отандық автомобиль өндірісін 
қолдау шеңберінде Лизингтік қаржыландыру 
бағдарламасына өзгертулерді және толықтыруларды 
бекіту;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы туралы ережеге 
өзгертулерді және толықтыруларды бекіту;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саяса-
тын бекіту;

• «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасының шеңберінде 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның ұзақ мерзімді лизингтік 
қаржыландыру бағдарламасын бекіту;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ 2017 жылға арналған жылдық 
жоспарын бекіту;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің және 
оның Комитеттерінің қызметін 2015 жылдың жұмыс 
қорытындысы бойынша бағалау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 
Стратегиялық жоспарлау комитетінің, Кадрлар, 
сыйақы және әлеуметтік мәселелер комитетінің, 
Аудит жөніндегі комитетінің құрамдарын белгілеу;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің, Дирек-
торлар кеңесінің комитеттерінің және  Корпоративтік 
хатшының 2015 жылғы, 2016 жылдың 9 айындағы 
қызметінің қорытындысы туралы есептерін қарау 
және бекіту;

• 2015 жылдың қорытындысы бойынша «ҚДБ-Лизинг» 
АҚ Директорлар кеңесінің  шешімдерінің орында-
луы туралы есепті қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма мүшелерінің 
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және сай-
лау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ ұйымдық құрылымына және 
штаттық кестесіне өзгертулер енгізу;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның 2014-2018 жылдарға арналған 
даму жоспарына түзетулерді бекіту;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның 2023 жылға дейінгі даму стра-
тегиясын іске асыру жөніндегі 2015-2017 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын және «ҚДБ-Лизинг» 
АҚ-тың 2023 жылға дейінгі даму стратегиясының орын-
далуы жөніндегі есебін орындау; 

• 2015 жылдың 4 тоқсанына және 2015 жылға, 2016 
жылдың 9 айына арналған Ішкі аудит қызметінің 
есептерін, Директорлар кеңесінің қызметіне қатысты 
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Түзету іс-қимыл жоспарларының және 2015 жылдың, 
2016 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша «ҚДБ-
Лизинг» АҚ-қа жүргізілген аудит нәтижелері бойын-
ша ішкі және сыртқы аудиторлардың ұсыныстарын 
орындау мониторингінің нәтижелері туралы есептерді;  
қаржыландыру процесі және лизингтік жоба-
лар аудитінің, «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның проблемалық 
лизингтік мәмілелермен жұмыс процесінің, «ҚДБ-
Лизинг» АҚ Лизингтік әкімшілендіру департаментінің 
жұмыс процесінің нәтижелері туралы аудиторлық 
есептерді қарау; Ішкі аудит қызметінің 2017 жылғы 

Компанияның Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесінің Комитеттерінің қызметін, акционердің құқықтары мен мүдделерін іске асыруға 
кепілдік беретін рәсімдік талаптарды Компанияның сақтауын, Компания туралы ақпаратты сақтауды, ашуды және беруді қамтамасыз етеді, Ком-
панияда басқарма органдарының арасындағы тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз етуді Корпоративтік хатшылықпен жүзеге асырады.  

арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның басшы қызметкерлерінің 

қызметінің 2016 жылға арналған негізгі көрсеткіштерін 
бекіту және 2015 жылдың қорытындысы бойынша «ҚДБ-
Лизинг» АҚ-ның басшы қызметкерлерінің қызметін 
бағалау нәтижелерін қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ корпоративтік хатшысының 
қызметінің негізгі көрсеткіштерінің 2016 жылға 
арналған картасын бекіту;

• «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-пен жасалуында 
мүдделілік бар мәмілелерді жасауды бекіту және с.с.

2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

Көзбе-көз 
отырыс

сырттай 
отырыс

ЖИыНы
Көзбе-көз 
отырыс

сырттай 
отырыс

ЖИыНы
Көзбе-көз 
отырыс

сырттай 
отырыс

ЖИыНы

9 1 10 12 — 12 11 2 13

2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

Көзбе-көз 
отырыс

сырттай 
отырыс

ЖИыНы
Көзбе-көз 
отырыс

сырттай 
отырыс

ЖИыНы
Көзбе-көз 
отырыс

сырттай 
отырыс

ЖИыНы

79 1 80 144 — 144 114 10 124

директорлар кеңесінің мүшесі Отырыстарға қатысуы %

Когай елена 2-ден 2-ге 100%

сисембаев Ринат 0 -ден 2-ге 0%

саркулов Абай 13-тен 13-ке 100%

Амиртаев Аскар 9-дан 11-ге 82%

Боев Алексей 4–тен 4-ке 100%

Байбазаров Нурлан 8-ден 8-ге 100%

Абдрахманов есиркеп 13-тен 13-ке 100%

Шакенова Анель 13-тен 13-ке 100%

директорлар кеңесі отырыстарының саны

қарастырылған мәселелер саны

2016 жылы директорлар кеңесі мүшелерінің отырыстарға (көзбе-көз және сырттай) қатысқандығы туралы ақпарат
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Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 
қызметін тиімді қамтамасыз ету мақсатында 
Компанияның Корпоративтік хатшысы Директорлар 
кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне Компаниядағы 
Директорлар кеңесінің және Компанияның басқа 
органдарының қызметінің қолданыстағы қағидалары 
туралы, Компанияның ұйымдық құрылымы туралы 
ақпарат береді, Директорлар кеңесінің қызметіне 
қатысты ішкі құжаттармен (Ереже, Директорлар кеңесі 
Комитеттерінің құрамы, Директорлар кеңесінің және 
оның Комитеттерінің отырыстарының хаттамалары, 
Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің 
қолданыстағы жұмыс жоспары және т.б.), сондай–ақ, 
Компанияның қызметі бөлігінде (Жарғы, Корпоративтік 
басқару кодексі, Даму стратегиясы, жылдық есеп, 
қаржылық есептілік, лизингтік қызметті реттейтін 
ішкі нормативтік құжаттар және т.б.), Жалғыз 
акционердің, Директорлар кеңесінің және Компа-
ния басқармасының шешімдерімен таныстырады, 
оның қызметін ұйымдастыру үшін және өз міндеттерін 
тиімді орындау үшін басқа да ақпараттарды ұсынады. 
Сонымен қатар Корпоративтік хатшы Директор-
лар кеңесінің мүшелеріне Заңнаманың, Директор-
лар кеңесі отырыстарын дайындау және өткізудің 
рәсімдік мәселелеріне қатысты Компания Жарғысының 
және ішкі нормативтік құжаттарының, Қоғам тура-
лы ақпаратты ашу (беру) талаптарын және басқа 
мәселелерді түсіндіреді.  

Директорлар кеңесінің жұмысын тиімді ұйымдастыру, 
неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және 
Компанияның Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдарды 
дайындау үшін тұрақты жұмыс істейтін төрт Коми-
тет құрылды:

аудит жөніндегі комитет

Комитет «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 
тұрақты жұмыс істейтін консультативтік-кеңестік 
органы болып табылады және Компанияның қаржы-
шаруашылық қызметіне тиімді бақылау жүйесін белгілеу 
(оның ішінде, қаржылық есептіліктің толықтығы және 
шынайылығына), ішкі бақылауды және тәуекелдерді 
басқару жүйесінің сенімділігіне және тиімділігіне, сондай-
ақ, корпоративтік басқару саласында құжаттардың 
орындалуына мониторинг жүргізу бойынша, сыртқы 
және ішкі аудиттің тәуелсіздігіне бақылау жүргізу бой-
ынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау 
арқылы Директорлар кеңесінің жұмысының тиімділігі 
мен сапасын арттыру мақсатында құрылған.  

2016 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Аудит 
жөніндегі комитеттің құрамы:

— Шакенова Анель, тәуелсіз директор – Директор-
лар кеңесінің мүшесі – Аудит жөніндегі комитеттің 
төрайымы;

— Мамекова Сауле – Аудит жөніндегі комитеттің 
мүшесі;

— Сауытбекова Молдир – Аудит жөніндегі комитеттің 
мүшесі.

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Ау-
дит жөніндегі комитеттің құрамы:

— Шакенова Анель, тәуелсіз директор – Директор-
лар кеңесінің мүшесі – Аудит жөніндегі комитеттің 
төрайымы;

— Мамекова Сауле – Аудит жөніндегі комитеттің 
мүшесі;

— Жусупбекова Бакыт – Аудит жөніндегі комитеттің 
мүшесі.

2016 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 
Аудит жөніндегі комитетінің 10 көзбе-көз отыры-
сы өтті, оларда 32 негізгі мәселелер қаралды және 

дИРеКТОРлАР КеҢесІНІҢ ЖАҢАдАН сАЙлАНҒАН 
МҮШелеРІН лАУАЗыМҒА еНГІЗУ 

«қдБ-лИЗИНГ» Ақ дИРеКТОРлАР КеҢесІНІҢ 
КОМИТеТТеРІ 

10 көзбе-көз  
отырысы өтті,

оларда 32 негізгі мәселелер қаралды және Компанияның директорлар кеңесіне 
ұсынымдар берілді 

2016 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің
Аудит жөніндегі комитетінің 
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Компанияның директорлар кеңесіне ұсынымдар 
берілді, олардың ішінде:

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның 2015 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған жылға қаржылық есептілігін, аудиторлық 
ұйымдардың аудит нәтижелері және қорытындылары 
(ұсынымдар) туралы есебін, сонымен қатар «ҚДБ-Лизинг» 
АҚ-ның 2016 жылдың 30 маусымында аяқталған алты 
айға аудиттелмеген аралық қысқартылған қаржылық 
есептілігін алдын ала қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның 2016-2018 жылдарға жылдық 
қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге сыртқы ауди-
тормен келісімшарт жобасына елеулі шарттарды қарау, 
сондай-ақ, «ҚДБ-Лизинг» АҚ-қа 2016-2018 жылдарға 
аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау және 
аудиторлық ұйым қызметінің ақысының мөлшерін 
анықтау;

• Ішкі аудит қызметінің қорытындылары туралы кезеңді 
есептерді, сонымен қатар ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның лизингтік 
жобаларын қаржыландыру және мониторинг жасау 
процесі аудитінің нәтижелері туралы, ҚДБ-Лизинг» 
АҚ-ның проблемалық лизингтік мәмілелермен жұмыс 
процесінің, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Лизингтік әкімшілендіру 
департаментінің жұмыс процесінің нәтижелері тура-
лы аудиторлық есептерді алдын-ала қарау;

• Аудиторлық тексерулер нәтижелері бойын-
ша берілген сыртқы және ішкі аудиторлардың 
ұсынымдарының орындалу мониторингі туралы 
есептерді (түзету іс-қимылдарының жоспарларын) 
алдын-ала қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Аудит жөніндегі қызметі 
басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату 
және сайлау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі Аудит 
жөніндегі комитетінің 2015 жылғы және 2016 жылдың 
9 айындағы қызметінің қорытындысы туралы есебін 
алдын-ала қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-да ішкі аудитті ұйымдастыру 
жөніндегі қағиданың жобасын алдын-ала қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-да ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін 
бағалау әдістемесінің жобасын алдын-ала қарау; 

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-да тәуекелдерді басқарудың 
корпоративтік жүйесінің тиімділігін бағалау әдістемесінің 
жобасын алдын-ала қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Аудит жөніндегі қызметінің  
2017 жылға арналған аудит салаларының картасын 
мақұлдау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Аудит жөніндегі қызметінің 
2017 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспа-
рын мақұлдау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның ақпараттық технологияларды 
дамыту бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2015-2018 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орында-
луы туралы есепті алдын-ала қарау және т.б. 

стратегиялық  жоспарлау комитеті 

Комитет «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің тұрақты 
жұмыс істейтін консультативтік-кеңестік органы болып 
табылады және орта және ұзақ мерзімді келешекте 
Компанияның қызметінің тиімділігін арттыруға ықпал 
ететін іс-шараларды әзірлеу мәселелерін қоса, қызметтің 
(дамудың) басым бағыттарын пысықтау мәселелері 
бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне 
ұсынымдарды әзірлеу мақсатында құрылған.

2016 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 
Стратегиялық жоспарлау комитетінің құрамы:

— Абдрахманов Есиркеп, тәуелсіз директор – Ди-
ректорлар кеңесінің мүшесі – Стратегиялық жоспар-
лау комитетінің төрағасы;

— Шакенова Анель – Стратегиялық жоспарлау 
комитетінің мүшесі, Директорлар кеңесінің мүшесі 
– тәуелсіз директор;  

— Сатаев Рахимжан – Стратегиялық жоспарлау 
комитетінің мүшесі; 

— Сауытбекова Молдир – Стратегиялық жоспар-
лау комитетінің мүшесі;

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Стратегиялық жоспарлау комитетінің құрамы:

— Абдрахманов Есиркеп, тәуелсіз директор – Ди-
ректорлар кеңесінің мүшесі – Стратегиялық жоспар-
лау комитетінің төрағасы;

— Шакенова Анель – Стратегиялық жоспарлау 
комитетінің мүшесі, Директорлар кеңесінің мүшесі 
– тәуелсіз директор;  

— Сатаев Рахимжан – Стратегиялық жоспарлау 
комитетінің мүшесі.

2016 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 
Стратегиялық жоспарлау комитетінің 6 көзбе-көз от-
ырысы өткізілді, онда 22 негізгі мәселелер бойын-
ша Компанияның Директорлар кеңесіне ұсынымдар 
берілді және қаралды, олардың ішінде:

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ даму жоспарын әзірлеу, келісу, 
бекіту, түзету, орындау және орындалу мониторингі 
қағидаларына өзгертулер мен толықтырулар жо-
басын алдын-ала қарау;
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• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 
Стратегиялық жоспарлау комитетінің 2015 жылғы және 
2016 жылдың 9 айындағы қызметінің қорытындысы 
жөніндегі есебін қарау; 

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ 2015 жылға арналған жылдық 
есебін алдын-ала қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ басқару есептілігін алдын-ала 
қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ бюджетінің орындалуы жөніндегі 
кезеңдік есептерді алдын-ала қарау; 

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ 2014-2018 жылдарға арналған 
даму жоспарының орындалуы туралы кезеңдік 
есептерді түзету жобасын алдын-ала қарау;

 «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның 2023 жылға дейінгі даму 
стратегиясының 2015 жылы орындалуы және «ҚДБ-
Лизинг» АҚ-тың 2023 жылға дейінгі даму стратегия-
сын іске асырудың 2015-2017 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі мәселені 
алдын-ала қарау;

• «Иджара мунтахийя биттамлик» (Ijarah Muntahiah 
bi Al-Tamleek) өнімін «ҚДБ-Лизинг» АҚ-да енгізу және 
өнімді өткізу бойынша атқарылған жұмыс туралы 
есепті алдын-ала қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ жариялаған акциялардың са-
нын ұлғайтуды мақұлдау туралы мәселені алдын-
ала қарау және т.б.

       
Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі комитет

Комитет «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің тұрақты 
жұмыс істейтін консультативтік-кеңестік органы бо-
лып табылады және кадр саясаты, тағайындау және 
сыйақы жүйесі аясында Директорлар кеңесі жұмысының 
тиімділігін және сапасын арттыру, сондай-ақ, Дирек-
торлар кеңесі мүшелерінің, Басқарма мүшелерінің, Ішкі 
аудит қызметінің қызметін, сондай-ақ, Корпоративтік 
хатшының, «ҚДБ-Лизинг» АҚ-на жұмысқа тартылатын 
шетелдік мамандардың қызметін бағалау мақсатында 
құрылды. 

2016 жылғы 11 шілдедегі жағдай бойынша  Кад-
рлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
комитеттің құрамы:

— Абдрахманов Есиркеп – тәуелсіз директор – 
Директорлар кеңесінің мүшесі - Кадрлар, сыйақы 
және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің 
төрағасы;

— Нишанова Замира – Кадрлар, сыйақы және 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің 
мүшесі;

— Жанадил Дина – Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі.

 
2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Кад-

рлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
комитеттің құрамы:

— Абдрахманов Есиркеп – тәуелсіз директор – 
Директорлар кеңесінің мүшесі – Кадрлар, сыйақы 
және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің 
төрағасы;

— Шонова Алия – Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі;

— Бапанова Гаухар – Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі.

2016 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 
Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
комитетінің 9 көзбе-көз отырысы өткізілді, оларда 
18 негізгі мәселелер қаралды және Компанияның 
Директорлар кеңесіне ұсынымдар берілді, олардың 
ішінде:

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Кад-
рлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
комитетінің 2015 жылғы және 2016 жылдың 9 айындағы 
қызметінің қорытындысы жөніндегі есебін қарау; 

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Корпоративтік хатшысы 
қызметінің 2015 жылдың қорытындысы бойынша 
есебін қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің 
негізгі көрсеткіштерінің 2016 жылға арналған 
картасының жобасын қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ ұйымдық құрылымын қарау;
•  «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы қызметінің кейбір 

мәселелері туралы;
•  «ҚДБ-Лизинг» АҚ басшы қызметкерлерінің 

қызметінің негізгі көрсеткіштерінің (ҚНК) 2016 жылға 
арналған жобаларын және олардың 2015 жылғы 
қызметтерін бағалау нәтижелерін қарау;

•  «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне есеп 
беретін қызметкерлердің, жаңа редакциядағы басшы 
қызметкерлерді қоса, лауазымдық еңбекақыларының 
және «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне есеп 
беретін қызметкерлердің, жаңа редакциядағы басшы 
қызметкерлерді қоса, лауазымдық еңбекақыларының 
мөлшерлерін белгілеу сызбанұсқасын қарау.

•  «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін 
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бағалау туралы ереженің, «ҚДБ-Лизинг» АҚ басшы 
қызметкерлеріне еңбекақы және сыйақы төлеу 
қағидаларының жобаларын алдын-ала қарау; 

•  «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы туралы Ережеге 
өзгертулер және толықтырулар жобасын, сондай-
ақ, «ҚДБ-Лизинг» АҚ басшы қызметкерлеріне 
еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру 
қағидаларына өзгертулер және толықтырулар жо-
басын алдын-ала қарау және т.б. 

тәуекелдерді басқару комитеті

Комитет «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 
тұрақты жұмыс істейтін консультативтік-кеңестік 
органы болып табылады және Компанияның Ди-
ректорлар кеңесіне «ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдерді 
басқарудың сәйкес жүйесінің болуын және жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету, тәуекелдерді басқару жүйесін 
жетілдіру және нығайту бойынша ұсынымдар дайындау 
арқылы Директорлар кеңесінің жұмысының тиімділігі 
мен сапасын арттыру мақсатында құрылған.  

Тәуекелдерді басқару комитетінің құрамы:
— Шакенова Анель, тәуелсіз директор – Дирек-

торлар кеңесінің мүшесі - Тәуекелдерді басқару 
комитетінің төрайымы;

— Ким Вадим – Тәуекелдерді басқару комитетінің 
мүшесі;

— Аубакиров Думан – Тәуекелдерді басқару 
комитетінің мүшесі;

— Шарипов Асет – Тәуекелдерді басқару комитетінің 
мүшесі.

2016 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 
Тәуекелдерді басқару комитетінің 11 көзбе-көз оты-
рысы өткізілді, оларда 58 негізгі мәселелер қаралды 
және Компанияның Директорлар кеңесіне ұсынымдар 
берілді, олардың ішінде: 

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ лизингтік жобаларын 
қаржыландырудың негізгі шарттарын қарау және 
негізгі шарттарға өзгертулер енгізу;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің 
Тәуекелдерді басқару комитетінің 2015 жылғы және 
2016 жылдың 9 айындағы қызметінің қорытындысы 
бойынша  есебін қарау;

• 2015 жылғы және 2016 жылдың 1 
жартыжылдығындағы «ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдер 
есебін қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ банк-контрагенттеріне, контр-
агенттер тобына лимиттерді белгілеу, сондай-ақ, 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың Н49 «Құрлықтағы көлік және 
құбырлармен тасымалдау» саласына лимит белгілеу 
жөніндегі мәселелерді қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ проблемалық активтерімен жұмыс 
жөніндегі өткізілетін іс-шаралар және қабылданатын 
шаралар туралы және 2015 жыл мен 2016 жылдың 
9 айының қорытындысы бойынша проблемалық 
активтерді сату жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске 
асыру барысы туралы ақпаратты қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-да жасалуында мүдделілік бо-
латын мәмілелер ретінде бюджеттік несиені, несие 
құралын тарту, міндеттемелерді ұлғайту, қарызды 
тарту шарттары туралы мәселелерді қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның 2016 жылға арналған 
Тәуекелдер регистрін, Тәуекелдер матрицаларын, 
Тәуекелдер карталарын, сондай-ақ, Тәуекелдің 
әлеуетті маңызды индикаторларының (KRI) тізбесін 
және оларға 2016 жылға лимиттерді қарау;

• «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ақпараттық қауіпсіздік саясатының 
жобасын, «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау 
дамытудың бірыңғай бағдарламасының шеңберінде 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру 
бағдарламасының жобасын,  «ҚДБ-Лизинг» АҚ лизингтік 
қызметті жүзеге асыру қағидасына өзгертулер мен 
толықтырулар жобасын, Қазақстан Республикасының 
Ұлттық қорының қаражаты есебінен отандық автомобиль 
өндірісін қолдау шеңберінде Лизингтік қаржыландыру 
бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар жо-
басын, «ҚДБ-Лизинг» АҚ қаржы тәуекелдерін басқару 
қағидасына толықтырулар жобасын, сонымен қатар 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ коммерциялық құпияларды және 
құпия мәліметтерді сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі 
қағидаларға толықтырулар жобасын қарау және т.б. 

11 көзбе-көз отырысы өткізілді,

2016 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің
Тәуекелдерді басқару комитетінің 

оларда 58 негізгі мәселелер қаралды және Компанияның Директорлар кеңесіне 
ұсынымдар берілді.
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«ҚДБ-Лизинг» АҚ Жарғысына, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма 
туралы ережесіне және «ҚДБ-Лизинг» АҚ өзге де ішкі 
құжаттарына сәйкес «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы 
өз құзыреті шегінде 2016 жылы 59 көзбе-көз отырыс 
өткізді, 286 мәселелер қаралып, 285 мәселелер бой-
ынша шешім қабылданды, атап айтқанда:

Лизингтік мәмілелер өткізілді, қаржыландыру шарт-• 
тарына өзгертулер енгізілді және «ҚДБ-Лизинг» АҚ 
лизингтік қызметті жүзеге асыру қағидасына сәйкес 
лизингтік мәмілелер алдын-ала мақұлданды;
«ҚДБ-Лизинг» АҚ ішкі құжаттары алдын-ала мақұлданды, • 
бекітілді және өзгертулер енгізілді;
«ҚДБ-Лизинг» АҚ мониторинг және лизингтік жоба-• 
ларды қаржыландыру процесінің аудиті бойынша 
аудиторлық есептер, сонымен қатар аудиторлық тексе-
рулер нәтижелері бойынша берілген ішкі және сыртқы 
аудиторлардың ұсынымдарын орындау мониторингі 
туралы есептер алдын-ала қаралды;
«Қазақстан даму банкі» АҚ – пен жасалуында мүдделілік • 
бар мәмілелерді жасау  алдын-ала мақұлданды;
«ҚДБ-Лизинг» АҚ ұйымдық құрылымы және штаттық • 
кестесі алдын-ала мақұлданды;

БАсқАРМАНыҢ қыЗМеТІ  

«ҚДБ-Лизинг» АҚ 2016 жылға арналған бюджетінің • 
орындалуы және түзету жөніндегі кезеңдік есебі, 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ 2014-2018 жылдарға арналған даму 
жоспарының орындалуы жөніндегі кезеңдік ақпарат 
және оған түзетулер, басқарушылық есептілік, «ҚДБ-
Лизинг» АҚ негізгі тәуекелдері жөніндегі кезеңдік есептер,  
салалық лимиттерді қайта қарау және белгілеу жөніндегі 
ақпарат, сондай-ақ, 2016 жылғы 1 қазандағы жағдай 
бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдеріне жеке меншік 
капиталының, тәуекел-аппетиттің және толеранттылық 
деңгейінің жеткіліктігінің нормативтік мәндерінің 
сақталуы қаралды және назарға алынды;
«ҚДБ-Лизинг» АҚ проблемалық активтерімен жұмыс • 
бойынша жүргізілген іс-шаралар және қабылданған 
шаралар туралы кезеңдік ақпарат алдын-ала 
қаралды;
«ҚДБ-Лизинг» АҚ 2015 жылға және 2016 жылдың 1 • 
жартыжылдығына жылдық қаржылық есептілігі, 2015 
жылға арналған жылдық есебі алдын-ала қаралды;
«ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасының құрамындағы • 
өзгертулер және уәкілетті органдарының өкілеттігінің 
мерзімдері бекітілді  және т.б.

2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

Көзбе-көз 
отырыс

сырттай 
отырыс

ЖИыНы
Көзбе-көз 
отырыс

сырттай 
отырыс

ЖИыНы
Көзбе-көз 
отырыс Көзбе-
көз отырыс

сырттай 
отырыс

ЖИыНы

42 — 42 51 — 51 59 — 59

2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

Көзбе-көз 
отырыс

сырттай 
отырыс

ЖИыНы 
Көзбе-көз 
отырыс

сырттай 
отырыс

ЖИыНы
Көзбе-көз 
отырыс

сырттай 
отырыс

ЖИыНы

191 — 191 259 — 259 286 — 286

Басқарма отырыстарының саны

қарастырылған мәселелердің саны

«қдБ-лИЗИНГ» Ақ 
БАсқАРМАсы ӨЗ 

құЗыРеТІ ШеГІНде 
2016 Жылы 59 КӨЗБе-
КӨЗ ОТыРыс ӨТКІЗдІ, 

286 МӘселелеР 
қАРАлып, 285 

МӘселелеР БОЙыНША 
ШеШІМ қАБылдАНды 
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«ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы «Қазақстан даму банкі» 
жалғыз акционердің мүдделерін іске асыруды және 
құқықтарын қорғауды, «ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың мемлекеттік 
инвестициялық саясаттың тиімділігін арттыру жөніндегі 
алдына қойылған міндеттерін ойдағыдай орындауды 
қамтамасыз етеді, сондай-ақ, тәуекелдерді басқару 
жүйесінің жұмысын қамтамасыз етеді, корпоративтік 
дауларды шешуге ықпал етеді.

«қдБ-лИЗИНГ» Ақ БАсқАРМАсы

байбазаров НұрЛаН серIКұЛы
Басқарма төрағасы
туған жылы: 1975 ж.
азаматтығы: Қазақстан 
білімі: Қазақ Мемлекеттік Басқару академиясын 
«Қаржы және несие» мамандығы бойынша бітірген 
(үздік диплом),  Алматы қ.
жұмыс тәжірибесі: 
18-жыл жұмыс өтілі бар, олардың 7-і «Қазақстан 
даму банкі» АҚ-та басшылық қызметте.  
1997 жылдан 2003 жылға дейін ҚР Қаржы 
министрлігінде жұмыс істеді.
2004 - 2011 жылдары  «Қазақстан Даму Банкі» 
АҚ-та  Жобалардың агенттік қызмет көрсету 
басқармасының басшысы, Инвестициялық жоба-
лар бойынша басқарушы директор, Корпоративтік 
даму департаментінің директоры, Корпоративтік 
хатшы лауазымдарында қызмет атқарды. 
2013 - 2016 жылдары ҚР Ұлттық экономика 
министрлігінде Экономика салаларын дамыту 
департаментін басқарды.   
Әртүрлі жылдары ұлттық компанияларда 
қызмет атқарды: «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ, 
«ҚазМұнайГаз Консалтинг» АҚ, «ҚазМұнайГаз» ҰК» 
АҚ.
«Ерен еңбегі үшін» төсбелгісімен марапатталды.
2016 жылғы шілдеден бастап  «ҚДБ-Лизинг» АҚ 
Басқарма төрағасы болып тағайындалды.

ибрашева жаНар шатырхаНҚызы
Басқарма төрағасының орынбасары
туған жылы: 1979 жыл
азаматтығы: Қазақстан 
білімі:
2000 жылы «Тұран» университетін «Қаржы және не-
сие» мамандығы бойынша бітірді. 
Қазіргі уақытта Қазақ еңбек және әлеуметтік 
қатынастар академиясында экономика 
факультетінде оқиды (магистратура).
жұмыс тәжірибесі: 
Еңбек жолын 2001 жылы Қызылорда облысында 
аудандық Қазынашылық бөлімінде Республикалық 
бюджеттің орындалуы жөніндегі бас қазынашысы 
болып бастады.   
2002 - 2007 жылдары ҚР Қаржы министрлігінде бас 
маман, үкімет міндеттемелері бөлімінің басшысы 
болып қызмет атқарды.  
2007 жылғы қазан айынан бастап «ҚДБ-Лизинг» АҚ 
– та әр түрлі лауазымдар атқарды: Жоспарлау және 
корпоративтік қаржы департаменті директорының 
орынбасары, Жоспарлау және корпоративтік 
қаржы департаментінің директоры.
Директорлар кеңесінің  2016 жылғы 4 қазандағы 
шешімімен «ҚДБ-Лизинг» АҚ Төрағасының орынба-
сары болып сайланды. 

 «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасының қызметі Басқарма 
мүшелерінің әділдік, адалдық, жауаптылық, айқындық, 
кәсібилік және құзыреттілік принциптерінде тиімді 
корпоративтік басқару негізінде құрылады.

 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойын-
ша «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасының 4 мүшесі бар: 
Басқарма төрағасы және «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директор-
лар кеңесімен сайланған басқа мүшелері.  
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рахметуЛЛиН ержаН дауЛетКерейұЛы
Басқарма төрағасының орынбасары
туған жылы: 1975 жыл 
азаматтығы: Қазақстан 
білімі:
1997 жылы Е. Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетін «Заңгер-құқықтанушы» 
мамандығы бойынша бітірген.
жұмыс тәжірибесі: 
Еңбек жолын 1997 жылы «Жезказганконтракт» АҚ 
заңгер болып бастады.
1997 жылдан бастап 2005 жылға дейін құқық қорғау 
органдарында әртүрлі лауазымдарда қызмет істеді: 
прокурордың көмекшісі, Қарағанды облыстық 
прокуратурасының тергеу басқармасының про-
куроры, ҚР Бас Прокуратурасында Алдын-ала 
тергеу заңдылығын қадағалау департаментінің 
ұйымдастыру-әдістемелік бөлімінің аға прокуроры.   
2005 - 2008 жылдары ҚР Қаржы министрлігінің 
Астана қаласы бойынша Қаржылық бақылау және 
мемлекеттік сатып алу басқармасы басшысының 
орынбасары лауазымында жұмыс істеді. 
Квазимемлекеттік секторда жұмыс тәжірибесі бар - 
«Самұрық-Қазына Келісімшарт» ЖШС.  
«ҚДБ-Лизинг» АҚ –та тағайындалғанға дейін 
«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕҰ Ди-
ректорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы лауазы-
мында қызмет атқарды.
 Директорлар кеңесінің  2016 жылғы  4 қазандағы 
шешімімен «ҚДБ-Лизинг» АҚ Төрағасының орынбаса-
ры болып сайланды. 

гаппаров риНат Эдуардович
Басқарма төрағасының орынбасары
туған жылы: 1971 жыл 
азаматтығы: Қазақстан 
білімі:1993 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетін «Құқықтану» мамандығы бойынша 
бітірді.
1993-1994 жылдары Басқару, бақылау және есептілік 
жүйесі: EUROCIS/European Fund for Management 
Development, Франция, Италия.
2005 жылы Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ Ұлттық 
техникалық университетінің экономика факультетін 
бітірді.
жұмыс тәжірибесі:
Еңбек жолын 1995 жылы  «ABN AMRO Bank Kazakhstan» 
ЕБ ЖАҚ Тәуекел-менеджмент департаментінде бас 
менеджер, Синдицирлік қарыздар бөлімінің басшы-
сы, Кастодиальдық және тіркеу қызметтерін енгізу 
жөніндегі жобаның басшысы лауазымдарында қызмет 
атқарды.
2003 -2007 жылдары «КазАвтоТех» ЖШС директоры 
болып жұмыс істеді («Техснаб-К» компаниялар тобы).
2007 жылғы шілдеден бастап 2013 жылғы қаңтарға 
дейін «Қазақстан даму банкі» АҚ Тәуекел-менеджмент 
департаментінің директоры, Жобалау дирекциясының 
басшысы лауазымдарында қызмет атқарды. 
Жеке меншік құрылымдарда қаржы директоры 
қызметінде тәжірибесі бар.
Директорлар кеңесінің  2016 жылғы  4 қазандағы 
шешімімен «ҚДБ-Лизинг» АҚ Төрағасының орынбаса-
ры болып сайланды. 

 «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасының тиімді қызметін 
келесі алқалы органдар қамтамасыз етеді:

Несие комитеті: «ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың несие саяса-
тын жүзеге асырады және іске асырылуын бақылайды. 
2016 жылы 73 отырыс өткізілді.

инвестициялық комитет: «ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың 
инвестициялық (қазынашылық) портфелін басқару 
саласындағы саясатты дайындайды. 2016 жылы 13 
отырыс өткізілді және 18 мәселе қаралды.

активтерді және пассивтерді басқару комитеті: 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың активтерді және пассивтерді 
басқару, сондай-ақ, нарық және несие тәуекелдерін, 
өтімділікті басқару саласындағы ағымдағы және ұзақ 
мерзімді саясатты іске асырады. 2015 жылы 29 оты-
рыс өткізілді және 80 мәселе қарастырылды.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың қызметіне бақылау жүргізу 
үшін сыртқы және ішкі бақылаудың тиімді жүйесі 
қалыптасқан. 

Заңнаманың талаптарына сәйкес «ҚДБ-Лизинг» АҚ 
жыл сайын қызметтің сыртқы аудитін жүзеге асырады. 
Тәуелсіз сыртқы аудит Жалғыз акционер белгілеген 

АлқАлы ОРГАНдАР

«қдБ-лИЗИНГ» Ақ қыЗМеТІН БАқылАУ 

бюджеттік комиссия: «ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың жо-
спарлы кезеңдегі бюджетін уақытылы және сапалы 
жоспарлауды және «ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың бюджетін 
нақтылау және орындау бойынша ұсыныстар дай-
ындауды қамтамасыз етеді. 2015 жылы 17 отырыс 
өткізілді және 29 мәселе қаралды.
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Тәуелсіз директорларға сыйақының жалпы сомасы, 
өтемақы шығыстарын қоса, 2016 жылы 8 228 мың 
теңгені құрады. 

«Бәйтерек» холдингінің қолданыстағы саясаты Ди-
ректорлар кеңесінің мүшелеріне –Жалғыз акционердің 
өкілдеріне-Банк Басқармасына сыйақы төлеуді 
қарастырмайды. 

«Қазақстан даму банкі» АҚ еншілес ұйымдарының 
тәуелсіз директорларына сыйақылар және шығыстардың 
өтемақыларын іріктеу, төлеу тәртібіне сәйкес  тәуелсіз 
директорлар-Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы 
төлеу төмендегідей жүзеге асырылады: 

• Директорлар кеңесіне мүшелігі үшін жылдық 
белгіленген сыйақы; 

• Директорлар кеңесінің комитеттерінің отырыстары-
на Директорлар кеңесі Комитетінің төрағасы ретінде 
қатысқаны үшін белгіленген жылдық сыйақы;

• Директорлар кеңесінің комитеттерінің отырыста-
рына Директорлар кеңесі Комитетінің мүшесі ретінде 
қатысқаны үшін белгіленген жылдық сыйақы.

Сонымен қатар, тәуелсіз директорларға олардың 
тұрғылықты жерлерінен тыс жерде өткізілетін, оның 
ішінде Директорлар кеңесінің Төрағасы және (немесе) 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма төрағасы бастама жасаған 
Директорлар кеңесінің отырыстарына, Директор-
лар кеңесі Комитеттерінің отырыстарына және басқа 
мәжілістерге шығумен байланысты шығыстар (жол жүру 
ақысы, тұратын жері, тәуліктік шығыстар, мобильді бай-
ланысты қоспағанда, Қазақстан Республикасында теле-
фон байланысы, сканирлеу, көшіру, факс, басып шығару, 
құжаттардың мәтінін теру, Қазақстан Республикасында 
интернет, курьер және пошта қызметі) өтеледі. 

сыЙАқы ЖҮЙесІтәртіпте ашық тендер өткізу нәтижесі бойынша 
таңдалған. «ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың аудитін өткізу бой-
ынша 2016-2018 жылдары аудиторлық ұйым ретінде 
«КПМГ Аудит» ЖШС таңдалды. 

 «ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың ішкі аудитін Ішкі аудит қызметі 
жүзеге асырады, оның қызметінің мақсаты «ҚДБ-Лизинг» 
АҚ қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасау және 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметінің барлық аспектілері бойынша 
ішкі бақылау жүйесінің және тәуекелдерді басқарудың 
барабарлығын бағалау, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директор-
лар кеңесін «ҚДБ-Лизинг» АҚ бөлімшелерінің және 
қызметкерлерінің жүктелген функцияларын және 
міндеттерін орындауы туралы уақытылы және шы-
найы ақпаратпен қамтамасыз ету, «ҚДБ-Лизинг» АҚ 
жұмысын жақсарту жөнінде ұсыныстар беру. 

ішкі аудит 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметінің ішкі аудитін Ішкі аудит 
қызметі жүзеге асырады, оның қызметінің мақсаты 
Директорлар кеңесіне және атқарушы органға «ҚДБ-
Лизинг» АҚ қызметін тиімді басқаруды және жетілдіруді 
қамтамасыз ететін тәуелсіз және объективті ақпаратты 
беру болып табылады, бұл тәуекелдерді басқару 
жүйесін, ішкі бақылауды және корпоративтік бақылауды 
жетілдіруге жүйелендірілген және реттілік тәсілімен 
енгізу арқылы жүзеге асырылады. 

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі жыл сай-
ын Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жо-
спарын және қызметтің және оның басшысының 
маңызды көрсеткіштерін бекітеді. Қызметтің тоқсан 
сайынғы есебі «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесіне 
ұсынылады.   

Ішкі аудит қызметінің 2016 жылға арналған жылдық 
аудиторлық жоспарына сәйкес  лизингтік жобалар-
ды сараптау, қаржыландыру және мониторинг жа-
сау процестерінің аудиті, тәуекелдерді басқарудың 
корпоративтік жүйесін бағалау, ішкі бақылау жүйесінің 
тиімділігін бағалау қарастырылды. 2016 жылдың 
қорытындысы бойынша  жылдық аудиторлық жо-
спар толық көлемде орындалды.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-та Тәуекелдерді басқару «ҚДБ-Лизинг» 
АҚ корпоративтік мәдениетінің ажырамас бөлігі болып 
табылады және стратегиялық шешімдерді қабылдауда 
маңызды  рөл атқарады. Тәуекелдерді басқару Базель II 
келісімінің ұсынымдарына сәйкес барлық деңгейлерде 
жүзеге асырылады. 

Тәуекелдерді басқарудың тиімді кешенді жүйесін 
құрудың мақсаттары:

1) мақұлданған тәуекел-аппетиттің шеңберінде «ҚДБ-
Лизинг» АҚ-тың стратегиялық мақсаттарының жетістіктерін 
қамтамасыз ету;

ТӘУеКелдеРдІ БАсқАРУ ЖҮЙесІ
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ТӘУеКелдеРдІ БАсқАРУ 
БАЗель ii

КелІсІМІНІҢ 
ұсыНыМдАРыНА 
сӘЙКес БАРлық 

деҢГеЙлеРде
ЖҮЗеГе АсыРылАды.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдерді басқару процесі өзара 
байланысты сегіз  компоненттерден тұрады:

1. Ішкі орта – тәуекелдерді басқару жүйесіндегі негізгі 
компонент, қалған барлық компоненттердің сипатын 
және құрылымын анықтайтын негізі болып табылады. 

2. Мақсаттарды анықтау – тәуекелдерді басқару 
процесінің компоненті, тәуекелді сәйкестендірудің тиімді 
процесіне, оны бағалаудың және тәуекелге әсер ететін 
тәсілдер мен әдістерді қолдануға алдын-ала шолу бо-
лып табылады.   

3. Тәуекелдерді сәйкестендіру – тәуекелдерді табу, 
танып білу және суреттеу процесінің компоненті. 
Тәуекелдерді сәйкестендіру шеңберінде «ҚДБ-Лизинг» 
АҚ тәуекелдердің әсеріне ұшырағанын анықтау жүзеге 
асырылады, олардың болуы жоспарланған мақсаттарға 
қол жеткізу және алдағы міндеттерді іске асыруға  теріс 

әсерін береді.
4. Тәуекелді бағалау – «ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдерін 

басқару процесінің компоненті, әлеуетті және/немесе 
қабылданған тәуекелдердің мөлшері туралы  неғұрлым 
нақты деректер алу мақсатында сандық, сапалық және/
немесе тәуекелдердің өзге талдауларын жүргізуді бол-
жайды. 

5. Тәуекелге әсер ету – «ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдерін 
басқару процесінің компоненті, тәуекелге әсер ету, 
анықталған тәуекелдің рұқсатты деңгейіне сәйкес 
келтіретін, «ҚДБ-Лизинг» АҚ белгіленген риск-аппетитімен 
және толеранттық деңгейімен келісетін іс-шаралар жо-
спарын әзірлеуді болжайды.

6. Бақылау – «ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдерін басқару 
процесінің компоненті, тәуекелге әсер ету шараларының 
орындалуын қамтамасыз етеді. Бақылау мақұлдау, ав-
торландыру, анықтау, келісу, операцияларды жүргізуді 
талдау, міндеттемелерді бөлу, лимиттерді белгілеу және 
өзге кең ауқымдағы шаралардың орындалуына мүмкіндік 
береді.

7. Ақпарат және коммуникация – тәуекелдерді басқару 
жүйесінің әрбір компонентін іске асыру процесінде «ҚДБ-
Лизинг» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің арасында ақпарат 
алмасу қамтамасыз етіледі. Тәуекелдерді басқару жүйесінің 
шеңберінде дайындалған барлық материалдар және 
құжаттар «ҚДБ-Лизинг» АҚ ішкі нормативтік құжаттарына 
сәйкес келісуден өтеді. Кем дегенде айына бір рет Ди-
ректорлар кеңесінің қарауына «ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекел-
аппетиті бойынша ұсыныстар, негізгі тәуекелдердің тал-
дауы және тәуекелдерді азайту бойынша іс-шаралар 
жоспары ұсынылады.  

8. Мониторинг — «ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдерін басқару 
процесінің компоненті, белгілі бір уақыт аралығында 
тәуекелдерді басқарудың іске асырылуын бағалайды. Мо-
ниторинг саясаттың, рәсімдердің, іс-шаралардың орында-
луын үнемі қадағалау және тәуекелдерді басқару жүйесін 
мақсатты тексерулер арқылы жүзеге асырылады.  Мақсатты 
тексерулердің ауқымы мен жиілігі тәуекелдер бағасынан 
және тұрақты мониторингтің тиімділігіне байланысты. 
Тәуекелдерді басқару жүйесінің кемшіліктері Директор-
лар кеңесінің және  «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасының 
назарына жеткізілуі тиіс. 

«ҚДБ-Лизинг» АҚ ұзақ мерзімді стратегиялық мақсаттарға 
және Директорлар кеңесі бекіткен Даму жоспарында 
қызметтің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуге ықпал 
етуге қабілетті барлық өз тәуекелдерін талдауға және 
бақылауға аса назар аударады. 

Тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде Тәуекелдерді 
азайту жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленіп, бекітіледі, 

2) «ҚДБ-Лизинг» АҚ-тың даму процесінде қаржылық 
орнықтылығын қамтамасыз ету;

3) «ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің 
орнықты дамуын қамтамасыз ету;

4) «ҚДБ-Лизинг» АҚ акционерінің, кредиторларының 
және клиенттерінің мүдделерін қорғауды қамтамасыз 
ету.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі «ҚДБ-Лизинг» АҚ 
тәуекелдерді бағалау және басқару процесін реттейтін 
негізгі саясаттар мен ережелерді бекітеді, ал Директорлар 
кеңесінің жанынан құрылған Тәуекелдерді басқару комитеті  
Директорлар кеңесіне оның қадағалау функцияларының 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекел-менеджменттің сәйкес және 
тиімді жүйесін жүзеге асыруға ықпал етеді. «ҚДБ-Лизинг» 
АҚ Директорлар кеңесі жөніндегі комитет аудитті реттейтін 
негізгі саясаттар мен ережелерді бекітеді, «ҚДБ-Лизинг» 
АҚ ішкі және сыртқы аудиті бөлігіндегі мәселелерді 
қарайды.    

«ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдерін, активтерін және 
міндеттемелерін басқару үшін негізгі үш атқарушы ко-
митет жұмыс істейді:

• Активтер мен пассивтерді басқару комитеті 
(АПБК);

• Несие комитеті;
• Инвестициялық комитет.
Тиісті құрылымдық департаменттер тәуекелдерді 

басқару жүйесін, тәуелсіз бағалауды және тәуекелдер 
мониторингін үнемі жетілдіруді қамтамасыз етеді. Ішкі 
аудит қызметі тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесінің сәйкестігін және тиімділігін бағалауды жүргізеді, 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ жұмысын жақсартуға ұсынымдар 
әзірлейді.  
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Қоғамның акционерлеріне дивидендтер төлеуі туралы 
шешім қабылданған жоқ.  2016 жыл ішінде Қоғамның 
акционерлеріне дивидендтер төлеу және есептеу 
жүргізілген жоқ.  

қОҒАМНыҢ АКЦИЯлАРы БОЙыНША ЖАРИЯлАНҒАН 
(есепТелГеН) дИВИдеНдТеРдІ ТӨлеУ ТУРАлы есеп 

ол тәуекелдердің іске асу себептерін жоюға, сондай-ақ, 
тәуекел оқиғалар орын алған жағдайда оның салдар-
ларын азайтуға бағытталған. 

«ҚДБ-Лизинг» АҚ тәуекелдерінің регистрі және ма-
трицасы жыл сайын міндетті түрде қайта қарау және 
өзектілендіру процесінен өтеді. Тәуекелдер матрицасының 
негізінде тіуекелдер картасы әзірленеді.

Тәуекелдерді басқарудың әдістеріне және рәсімдеріне 
стандартталған ортақ тәсілдердің негізінде Компания  
өз қызметін үнемі жетілдіріп отырады.  

«қдБ-лИЗИНГ» Ақ ТӘУеКелдеРІНІҢ ЖІКТелУІ 

КОМпАНИЯ ТӘУеКелдеРІ

МАКРОЭКОНОМИКАлық

сАЯсИ

НесИе ТӘУеКелІ 

БИЗНес 
ТӘУеКелдеРІ

ӨТІМдІлІКТІ ЖОҒАлТУ 
ТӘУеКелдеРІ

қИсық пАЙдАлылық 
ТӘУеКелІ

пАЙыЗдық ТӘУеКел

ВАлюТА ТӘУеКелІ

ОпеРАЦИЯлық 
ТӘУеКелдеР

сТРАТеГИЯлық 
ТӘУеКелдеР

КОМплеАНс 
ТӘУеКелдеР

РепУТАЦИЯлық 
ТӘУеКелдеР

 ШОҒыРлАНдыРУ 
ТӘУеКелІ

сАлАлық ТӘУеКел

КОНТРАГеНТТеР 
ТОБыНА ТӘУеКел

елдІК ТӘУеКел

сыРТқы ОРТА

қАРЖылық

ІШКІ ОРТА

қАРЖылық еМес





«ҚДБ -Лизинг» компаниясында 
корпоративті басқару 
қызметкерлердің құқығын заңнамада 
көзделген қорғау негізінде құрылады 
және Қоғам мен оның қызметкерлері 
арасында әлеуметтік мәселелерді 
шешуде және еңбек жағдайларын 
реттеуде серіктестік қатынастарды 
дамытуға бағытталған. Кадр 
саясатының негізгі кезеңдерінің бірі 
еңбек жағдайларын жақсарту және 
компания қызметкерлерін әлеуметтік 
қорғау нормаларын сақтау. 

кОрпОратиВтік әЛеуметтік 
жауапкершіЛік
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КОРпОРАТИВТІК ӘлеУМеТТІК ЖАУАпКеРШІлІК

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша «ҚДБ-
Лизинг» АҚ персоналдарының штаттық саны 63 адамды 
құрайды. Лизингтік қызметтің жаңа моделін әзірлеу бойынша 
2016 жылы жүргізілген ауқымдық жұмыстардың шеңберінде 
алға қойылған міндеттерге неғұрлым нәтижелі қол жеткізуге 
ықпал ететін оңтайлы ұйымдық құрылым әзірленді.   

Қоғам өз қызметінде заңнаманың талаптарына және 
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі көпшілік мойындаған 
стандарттарға сәйкес барынша сақ және ұтымды қарым-
қатынас принциптерін негізге алады. 

«ҚДБ-Лизинг» АҚ ұжымы – бұл жоғары білікті кәсібилердің 
командасы. Шетелдік білімі бар қызметкерлердің саны 8,1 
%, МВА дәрежесі бар - 9,8 %, екі және одан көп жоғары 
білімі бар қызметкерлер – 55,73 % құрайды. Персонал-
ды жан-жақты оқытуға және дамытуға көмек көрсету, өз 
қызметтерін тиімді жүзеге асыру үшін қызметкерлердің 
лайықты кәсіби деңгейін қамтамасыз ету – персоналды оқыту 
мен дамытудың тиімді жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі 
болып табылады. Есепті жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның 80%-ға 
жуық қызметкері оқыту бағдарламаларына, семинарларға 
және тренингтерге қатысты.   

Компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасында көзделген негізгі әлеуметтік кепілдемелермен 
және өтемақылармен қамтамасыз етеді. Компанияның 
қызметкерлерін әлеуметтік қолдау бағдарламасының 
шеңберінде жыл сайын қызметкерлерді медициналық 
қамтамасыз ету және міндетті сақтандыру жүзеге асыры-
лады. 

Персоналмен жұмыс істеудің маңызды бағыттарының бірі 
персонал мотивациясының тиімді, айқын және теңдестірілген 
жүйесін құру болып табылады. «ҚДБ-Лизинг» АҚ-да 
тиімділікті басқару жүйесі жетілдірілуде, сыйақы деңгейі 
жалпы Компанияның және жекелеген қызметкерлердің 
жетістіктеріне қол жеткізуіне, атап айтқанда, келісілген 
мақсаттары және міндеттеріне байланысты. 

Директорлар кеңесінің және Басқарманың мүшелері, 
Қоғамның қызметкерлерімен бірдей, корпоративтік дау-
ларды және мүдделер қақтығысын болдырмай, өздерінің 
кәсіби міндеттерін адал және саналы түрде орындайды.  

Корпоративтік даулар және мүдделер қақтығысы орын 

Қоғамдағы корпоративтік басқару Қоғам қызметкерлерінің 
заңнамамен көзделген құқықтарын қорғау негізінде 
құрылады және әлеуметтік мәселелерді шешуде және 
еңбек жағдайларын реттеуде Қоғам мен оның қызметкерлері 
арасындағы серіктестік қарым-қатынастарды дамытуға 
бағытталған.  

Кадр саясатының негізгі жақсы жақтарының бірі Қоғамдағы 
еңбек жағдайларын жақсарту және Қоғам қызметкерлерін 
әлеуметтік қорғау нормаларын сақтау.

Корпоративтік басқару еңбек ұжымында қолайлы әрі 
шығармашылық жағдай (атмосфераны) жасауға ынталанды-
рады  және Қоғам қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға 
ықпал етеді. Қызметкерлерді таңдау Қоғамның ішкі нормативтік 
құжатарына сәйкес ашық конкурстық рәсімдер негізінде 
жүзеге асырылады. 

КАдР сАЯсАТы

қОРШАҒАН ОРТАНы қОРҒАУ

ОқыТУ ЖӘНе дАМыТУ

МОТИВАЦИЯ ЖӘНе еҢБеККе Ақы ТӨлеУ

КОРпОРАТИВТІК дАУлАРды ЖӘНе МҮдделеР 
қАқТыҒысыН РеТТеУ 

НӘТИЖелІ КАдР сАЯсАТыНыҢ пРИНЦИпІ

алған (туындаған) жағдайда Қоғамның лауазымды тұлғалары 
және қызметкерлері корпоративтік даулар немесе мүдделер 
қақтығысы бар екендігі (туындағаны) туралы Корпоративтік 
хатшыға немесе тиісінше басқа уәкілетті тұлғаға дер кезінде 
хабарлауы тиіс.  

Лауазымды тұлғалар Қоғамның басқа қызметкерлерімен 
бірдей өз қызметін заңнаманың талаптарына және осы 
Кодекстің принциптеріне ғана емес, корпоративтік іскерлік 
этиканың этикалық стандарттарына және көпшілік қабылдаған 
нормаларының талаптарына сәйкес толық қамтамасыз 
етеді.  
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Жұмысшылардың штаттық саны 63 бірлік

«қдБ -лИЗИНГ» Ақ ұЙыМдық құРылыМы  

ЖАлҒыЗ АКЦИОНеР

Ішкі аудит қызметі 

Тәуекел-менеджмент 
департаменті 

Басқарма 
Төрағасының 
Орынбасары  

№1 Жобалық 
дирекциясы 

Заң  
департаменті 

қаржы және 
бухгалтерлік есеп 

департаменті 

Корпоративтік  
даму департаменті 

№2 Жобалық 
дирекциясы 

Бағалау 
басқармасы 

Басқарушы 
директор – 

департамент 
директоры 

Басқарушы 
директор- 

Аппарат басшысы 

№3 Жобалық 
дирекциясы 

проблемалық 
активтерді басқару 

департаменті 
лизингтік 

әкімшіліктендіру 
департаменті 

Әкімшілік 
қамсыздандыру 

департаменті 

Техникалық 
сараптама және 

мониторинг 
департаменті 

Басқарма 
Төрағасының 
Орынбасары  

Басқарма 
Төрағасының 
Орынбасары  

Управляющий 
директор

директорлар кеңесі 

Басқарма Төрағасы

Корпоративтік хатшы 

қауiпсiздiк қызметi 





Жыл өткен сайын лизинг дәстүрлі 
несиелеуге қарағанда анағұрлым 
жағымды қаржыландыру құралына 
айналып келеді. Сарапшылардың 
деректері бойынша, жақын 
жылдары лизинг нарығында 
несие ресурстарын, әсіресе, 
экономиканың шикізат емес 
секторларын қаржыландыруға 
едәуір қанағаттанарлықсыз сұраныс 
қалыптасады. Осылай, орташа және 
ұзақ мерзімді кезеңде бизнесті 
жаңғырту және жаңа жобаларды 
дамыту мақсатында корпоративтік 
сектор тарапынан «ҚДБ - Лизинг» 
АҚ лизингтік қаржыландыруға 
сұраныстың өсуі күтілуде.  
2017 жылы «ҚДБ - Лизинг» АҚ 
дамуына әсер ететін негізгі 
факторлар «Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» экономикалық саясаты, 
«Өнімділік 2020» индустриалдық-
инновациялық дамуының мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру болып 
табылады.    

«ҚДБ - Лизинг» акциОнерЛік 
ҚОғамының Даму перспектиВаЛары
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«қдБ - лИЗИНГ» АКЦИОНеРлІК қОҒАМыНыҢ дАМУ пеРспеКТИВАлАРы

Мемлекет Басшысының «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
Жолдауының шеңберінде Компания инвестициялық 
жобаларды іске асыру кезінде даму институттарының 
деңгейінде іс-қимылдың байланыстылық постулат-
тарын іске асырады. Қаржыландырудың балама-
лы көзі ретінде лизингтік құралды жетілдіру үшін 
үнемі жұмыстар жүргізіледі. 

«ҚДБ — Лизинг» АҚ бүгінгі күні өңдеу өнеркәсібінде 
және өндірістік инфрақұрылымда лизингтік 
қаржыландыру жобалары бойынша негізгі қаржы 
институттарының бірі болып табылады. Сонымен 
қатар екінші деңгейдегі банктер сауда, коммерциялық 
жылжымайтын мүлік  құрылысы және қызмет көрсету 
салалары тәрізді жоғары табыс әкелетін секторлар-
ды қаржыландыруға басым назар аударады. «ҚДБ-
Лизинг» АҚ экономиканың басым шикізат емес сек-
торларында индустриалдық жобаларды жеңілдікпен 
қаржыландыруға топтастырылған.

2018 жылы Компания лизингтік портфель көлемін 
62 млрд.теңгеге дейін арттыруға, активтердегі 
лизингтік портфельдің үлесін кем дегенде 65% 
деңгейде, лизингтік портфельге қор көлемін13%-
дан аспайтын деңгейде, капитал тиімділігін кем де-
генде  1,5%, несие рейтингін Ва2 деңгейінде сақтап 
қалуға  ниеттеніп отыр.

2017 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ «Бәйтерек» ҰБХ» 
АҚ және «Қазақстан даму банкі» АҚ-пен қатар 
Қазақстанның  индустриалдық-инновациялық 
дамуының мемлекеттік бағдарламасының екінші 
бесжылдығын іске асыруға қатысуды жалғастырады. 
Жолаушылар вагондарын шығару және отандық 
экспорттаушыларды қолдау жөніндегі жобалар-
ды қаржыландыру, исламдық қаржыландыру 
принциптеріне сәйкес келетін қаражаттарды тар-
ту арқылы исламдық лизингтік қаржыландыру, ҚР 
Ұлттық қоры қаражатынан жеңілдікті автонесиелеу 
бойынша жұмыстар жалғасын табады.  

2017 жылы «ҚДБ-Лизинг» АҚ лизингтік қаржыландыру 
құралының «Нұрлы жол» және  «Бизнестің жол 
картасы-2020» кәсіпкерлікті қолдаудың бірыңғай 
мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларын іске 
асыру шеңберінде жаңа өндірісті құру және жұмыс 
істеп тұрған өндірісті жаңғырту мақсатында жоба-
ларды қаржыландыруды жалғастырады, жобалар-
ды қаржыландыру көздерін диверсификациялау 
жөніндегі жұмыстар жалғасын табатын болады.  
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 «ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметін 
бақылауды жүзеге асыру үшін сыртқы 
және ішкі бақылаудың тиімді жүйесі 
құрылған. Заң талаптарына сәйкес 
«ҚДБ-Лизинг» АҚ  жыл сайын сыртқы 
аудитті жүргізеді. Аудиторлық ұйым 
ретінде 2016-2018 жылдар кезеңінде 
аудит жүргізу үшін «КПМГ Аудит» 
ЖШС таңдалды.
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Астана қ., 010000,  
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тел.: +7 (7172) 79 05 45, 
факс: +7 (7172) 79 05 40 
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