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Құрылды:         Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкін құру туралы» 
2003 жылдың 16 сәуіріндегі №364 қаулысы негізінде.

Мақсаты:       Тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзімді қаржыландырудың тиімділігін жетілдіру, көтеру 
және тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін дамыту 

Жарғылық капиталдағы мемлекеттің қатысуы: 100%

Құрылтайшы: Банк акцияларының мемлекеттік пакетіне иелік ету құқығы бар Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекет мүлігі және жекешелендіру 
комитеті арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі.

Жалғыз акционер: 2013 жылдың тамызынан бастап «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

Басты серіктестер: 
 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
 «Қазпошта» АҚ және «Қазақстанның Халық банкі» АҚ
 «Қазкоммерцбанк» АҚ, «БТА Банк» АҚ, «Еуразиялық Банк» АҚ
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1. Миссия, келешегі және стратегиялық мақсаты1. Миссия, келешегі және стратегиялық мақсаты

Миссия
Қазақстан Республикасының барлық өңірлерінде тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне тұрғындардың 
басым бөлігіне бірдей қолжетімді болуын қамтамасыз ету және тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін 
сапалы банктік қызмет көрсету

Келешегі
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ – тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің 
қағидаттарын ұстанушы және Қазақстан Республикасының экономикалық жағынан белсенді 
тұрғындарының деніне сапалы қызмет көрсететін, сондай-ақ мемлекеттің әлеуметтік бағыттағы 
міндеттерін шешуге ықпал ететін берік қаржы институты.

Стратегиялық  мақсат
Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қатысушылар 
үлесін экономикалық жағынан белсенді 
тұрғындардың 17%-на дейін көбейту және жеке 
капиталының тиімділігі көрсеткішін 6%-дан кем 
болмайтын деңгейде ұстап тұру жолымен  Банктің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

Стратегиялық  даму бағыты

 1. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін дамыту
2. Әлеуметтік мемлекеттік бағдарламаларды 
жүзеге асыруда Банк қатысуының ұтымдылығын 
арттыру 

3



2023 жылдың соңындағы Банк қызметінің басты көрсеткіштері:

 Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қатысушылар үлесін экономикалық жағынан 

белсенді тұрғындардың 17%-на дейін көбейту; 

 Екінші деңгейлі банктер мен ипотекалық компаниялар ұсынатын құрылыс және 

тұрғын үй сатып алу нарығында Банктің үлесін 25%-ға дейін арттыру;

 жеке капиталының тиімділігі көрсеткішін 6%-дан кем болмайтын деңгейде ұстап 

тұру және арттыру.
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