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НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШТЕР
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ - тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін іске асыратын елдегі жалғыз банк. ТҚЖ жүйесі салымшылардың ақшасын тұрғын үй құрылыс депозиттеріне тарту және оларға тұрғын
үй заемдарын беру арқылы халықтың тұрғын үй жағдайын жақсартуға бағытталған.

ТҰРҒЫН ҮЙ САЛУҒА
ЖӘНЕ САТЫП АЛУҒА КРЕДИТТЕР
БЕРУ КӨЛЕМІ
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2

НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

2020

ТҚЖ туралы қолданыстағы шарттардың саны
(өспелі қорытындымен), мың бірлік

Тұрғын үй сатып алуға ЕДБ кредит беруіші
жалпы көлеміндегі банктің үлесі, %

Кредиттік портфель, млрд тг

Банктің заемдар беруі, млрд тг
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ҮНДЕУІ
Құрметті клиенттер мен серіктестер!
Сіздермен жүздескеніме және «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебін назарларыңызға ұсынғаныма қуаныштымын.
Есепті жыл ішінде Банк алдына қойылған стратегиялық және әлеуметтік маңызды міндеттерді сәтті іске асырды, оның
ішінде «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға және оның жаңа бағыты – «Шаңырақ» пилоттық жобасы
аясында әкімдіктерде кезекте тұрған адамдарды кредиттеуге белсенді қатысты.

«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында қазақстандықтарға 100
млрд теңге сомасына жылдық 5% төмендетілген мөлшерлемемен 10 759 заем берілді. Бұған қосымша «Бақытты отбасы» бағыты бойынша республикалық бюджеттен Банкке 49 млрд теңге
бөлінді. 2020 жылы осы қаражат есебінен көп балалы және толық емес отбасыларға, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға 46,7 млрд теңге сомасында
4 415 заем берілді. Есепті жылдың соңында тағы 183 адам кредиттік өтінімдер бойынша мақұлдау алды.
Банк қызметтің басқа да негізгі жоспарлы көрсеткіштеріне қол
жеткізді. 2020 жылы «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ 34% үлесімен ұзақ мерзімді салымдар нарығында бірінші орын алды. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қатысушылардың үлесі елдің экономикалық белсенді халқына қарағанда
артып, 20,3%-ды құрады. Бұл көрсеткіш қазақстандықтарда жинақтау мәдениетінің дамығанын көрсетеді. 2020 жылдың қорытындысы бойынша Банк 58% үлесімен тұрғын үй салуға және
сатып алуға берілген кредиттер нарығында көш бастап тұр.
Активтер бойынша Банк екінші деңгейдегі 26 банк арасында
6-орынды иеленді, ал капитал саны бойынша оған рейтингте 4
жол тиесілі.
«Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы» Заңға сәйкес тұрғын үй құрылысы жинақ банкі
клиенттерінің салымдары меншік нысанына қарамастан жыл
сайын мемлекет сыйлықақысымен (салым сомасының 20%-ы,
көтермеленетін салымның ең жоғары сомасы 200 АЕК-ке дейін)
ынталандырылады. 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның 1 490 874
салымшысы жалпы сомасы 50,5 млрд теңге болатын мемлекет
сыйлықақысын алды.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

2020 жылы осы қаражат
есебінен көп балалы және
толық емес отбасыларға,
сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі
балаларды тәрбиелеп отырған
отбасыларға
46,7 млрд теңге
сомасында
заем берілді

4 415

Бүгінгі таңда Moody's Investors Service (Ваа3) және Fitch Ratings
(ВВВ) халықаралық рейтингтік агенттіктерінің қорытындыларына сәйкес Банк бәсекеге қабілеттілік деңгейі бойынша ҚР ЕДБ
арасында барлық үздік көрсеткішке ие болып, дамудың үздік
нәтижелерін көрсетуде.
2021 жылы Банк Қазақстан Республикасы халқының тұрғын үй
жағдайларын жақсарту жөніндегі маңызды әлеуметтік міндетті шеше отырып, Қазақстандағы тұрғын үй құрылыс жинақтары
жүйесін дамытуды жалғастырады.
Құрметпен,
Қайырбек Өскенбаев
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ
Директорлар Кеңесінің төрағасы

ҚАЙЫРБЕК
ӨСКЕНБАЕВ

«Қазақстанның тұрғын
үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ
Директорлар
Кеңесінің төрағасы
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БАСҚАРМА
ТӨРАЙЫМЫНЫҢ
ҮНДЕУІ
Құрметті ханымдар мен мырзалар, клиенттер мен серіктестер!
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ үшін 2020 жыл атаулы жыл болды. Бұл қоныс тойын тойлау, азаматтардың жинақтарын жандандыру және «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасының жаңа бағытының (Шаңырақ «5-10-20» пилоттық жобасы) басталу жылы болды. Бұл бағдарлама 1986 жылдан 2020 жылға дейін есепте тұрған
әкімдіктер кезегіндегі азаматтар үшін 5% мөлшерлемемен (ЖТСМ 5,2%-дан бастап) ең төменгі бастапқы жарнасы
10% және заем мерзімі 20 жылға дейін тұрғын үй беруге бағытталды. «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында қазақстандықтарға 100 млрд теңге сомасына 10 759 заем берілді.
Өткен кезеңнің қорытындысы бойынша
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ көмегімен 51 926 қазақстандық
қоныс тойын тойлады. Бұл берілген заемдар саны бойынша банк жұмысының тарихында рекордтық жыл болды. Барлығы
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ клиенттері 609,4 млрд теңге сомаға қолжетімді заем алды.
Біздің өнімдерге үлкен сұраныс олардың
қолжетімділігімен, сондай-ақ қаржы институтының әлеуметтік бағыттылығымен
түсіндіріледі. Мұнда халықтың банкке деген үлкен сенім индексі маңызды рөл атқарады.
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ насихаттайтын жинақ мәдениетінің деңгейі жыл сайын өсіп келеді. Оған
дәлел – 2020 жылы ашылған 419 957 жаңа
депозит. 2021 жылғы 1 қаңтардағы деректер бойынша Банкте жалпы жинақтау сомасы 1 034 млрд теңге болатын қолданыстағы 1 862 410 жинақ шоты жұмыс істеді.
2020 жылы Банктің алдында тағы бір
маңызды мемлекеттік міндет тұрды – табысы төмен отбасылар үшін «Бақытты
отбасы» бағдарламасының екінші кезеңін
іске қосу. Республикалық бюджеттен Банк-
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ке 49 млрд теңге бөлінді. 2020 жылы осы
қаражат есебінен көп балалы және толық
емес отбасыларға, сондай-ақ мүмкіндігі
шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған
отбасыларға 46,7 млрд теңге сомасында
4 415 заем берілді. Есепті жылдың соңында тағы 183 адам кредит өтінімдері бойынша мақұлдау алды.
Біз мемлекетіміз бен еліміздің президенті
Қасым-Жомарт Тоқаевтың алға қойған
міндетін орындадық деп айта аламыз.
Енді мыңдаған кішкентай қазақстандық өз
пәтерлерінде, жылы және қауіпсіз жерде
өмір сүретін болады.
«Бақытты отбасы» бағдарламасының
шарттары бойынша өтпеген азаматтар
«Нұрлы жер» бағдарламасына қатыса
алды. Оның аясында Банк 10 759 заем
берді.
Бұған қосымша біз қазақстандық әскери
қызметкерлерге 2 362 заем бердік. Арнайы олар үшін үшінші жыл қатарынан
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ жеке тұрғын үй бағдарламасын
іске асыруда, оған бюджет қаражатынан
бірде-бір теңге жұмсалмаған. Банк өзінің
және нарықтан тартылған қаражатты –
барлығы 152 млрд теңгені іске қосты. Екі
жыл ішінде 8 959 әскери қызметкер тұрғын
үй мәселесін осы ақшаға шеше алды.

БАСҚАРМА ТӨРАЙЫМЫНЫҢ ҮНДЕУІ

Жекелеген әлеуметтік бағдарламалардан басқа, тұрғын үй құрылыс жинақтарының жүйесі тұтастай алғанда кез келген қазақстандыққа қолжетімді шарттар
бойынша тұрғын үй сатып алуға мүмкіндік
береді. Банк беретін қарыздар бойынша
төлемдердің болашақта азаматтардың
отбасылық бюджетіне ауыртпалық сал
мауы маңызды. Жинақтардың мерзімі мен
сомасына байланысты, клиенттердің кез
келген санатының кредиттерді төлеуге шамасы жетеді. Сондықтан Банкте көптеген
жыл бойы NPL ең төменгі деңгейі сақталып келеді (мерзімі өткен қарыздар 90
күннен асады). 2020 жылдың қорытындысы бойынша көрсеткіш 7% орташа банктік
деңгейде 0,16% деңгейінде болды.
Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
тың тапсырмасына сәйкес «Қазақстанның
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ («Бәйтерек» холдингінің еншілес ұйымы) өзінің
ресми атауын «Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» деп өзгертті. Келесі
жылы Банк тұрғын үйді есепке алуды, қою
ды және бөлуді орталықтандыру арқылы
жүзеге асыратын толыққанды даму және
қолдау институтына айналады. Қойылған
міндеттерді іске асыру үшін қолданыстағы кезектілік жүйесін әкімдіктерден
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ-ға беру және тұрғын үйге мұқтаж

ЛЯЗЗАТ
ИБРАГИМОВА

«Қазақстанның тұрғын
үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ
Басқарма төрайымы

барлық азамат үшін «бір терезе» қағидасы
бойынша жұмыс істейтін «Тұрғын үймен
қамтамасыз ету орталығын» құру жоспарлануда. Бұл жағдайда азаматтарға тұрғын
үйге мұқтаждық мәртебесін растау, кезекке тұру, содан кейін қарыз алуда Банкке
жүгіну үшін бірнеше инстанцияға жүгінудің
қажеті болмайды.
Қазір клиентпен барлық коммуникацияны бірыңғай ақпараттық кеңістікте және
қысқа уақыт ішінде жүргізуге мүмкіндік бе-

ретін CRM-жүйесін енгізу Банктегі клиенттік сервисті едәуір жеделдетіп, жақсартты.
Біз тұрғын үйге мұқтаж әрбір қазақстандық өз үйін сатып ала алуы үшін тұрғын үй
бағдарламаларын іске асыру және процес
терді цифрландыру бойынша жұмысты
жалғастырамыз. Өйткені, баспаналы болу –
болашаққа, мемлекетке деген сенім факторы.

Ізгі тілекпен,
Ляззат Ибрагимова
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ
Басқарма Төрайымы
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2020
01 ҚАҢТАР

◾◾ Банктің Директорлар кеңесінің отырысында Банк Басқармасының жаңа мүшесі – Исламбек Үрімбайұлы Қайырбеков
сайланды.

02 АҚПАН
◾◾ Интернет-банкингте – шоттар арасындағы аударымдарға жаңа сервис енгізілді.

03 НАУРЫЗ
◾◾ «Әскери қызметкерлер мен арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша
өтініштер қабылдау басталды.
◾◾ Алматы қаласының мемлекеттік қалалық және республикалық ұйымдарында жұмыс істейтін азаматтар санаты үшін Алматы қаласы әкімдігі мен
Банктің «Алматы жастары» бірлескен
жобасы іске қосылды.
◾◾ Байланыс орталығының операторы «Бейне-кеңес» сервисі арқылы
алғашқы депозитті ашты.
◾◾ 2020 жылғы 20 наурызда Fitch Ratings
халықаралық рейтингтік агенттігі

8

НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

Банк эмитенті дефолтының ұзақ
мерзімді рейтингін «BBB-» деңгейінде растады. «Тұрақты» рейтингтері бойынша болжам.

04 СӘУІР
◾◾ Банк Ресей, Қазақстан және Беларусиядан келген 100 байланыс орталығы арасында өткен «Хрусталь
гарнитура 2020» халықаралық байқауының «Үздік оқу бағдарламасы»
және «Шығыс өзара әрекеттесудің
үздік командасы» номинациялары
бойынша финалистер дипломдарын
алды.
◾◾ Қазақстан Республикасында Төтенше жағдай режимінің енгізілуіне
байланысты клиенттерден қарыз
дар бойынша кейінге қалдыруға
өтініштер қабылдау басталды.
◾◾ Банк сайтында ағымдағы шот ашу,
деректемелерді өзгерту, салым
шарттарын өзгерту, салымды бөлу
қызметтерін алу бойынша «Бейне
қоңырау» сервисі енгізілді.

раттық жүйесімен интеграциялау жүзеге асырылды.

05 МАМЫР
◾◾ «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ CRM жүйесінде
E-mail, Push, SMS хабарламаларды
омниканалдық тарату қызметі іске
асырылды.
◾◾ Банк пен Еуразиялық Топ арасында
Eurasian Resources Group (ERG) кейбір (кәсіпорындарының қызметкерлерін жеңілдікпен кредиттеу (бастап
қы жарнасыз кредиттеу) туралы
келісімге қол қойылды.

06 МАУСЫМ
◾◾ Жаңа өнім – «Арнау» балалар депозиті іске қосылды (кредит бойынша
сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 2%,
депозит бойынша жинақтаудың ең аз
мерзімі – 10 жыл).

◾◾ Интернет-банкингте «Төлемді кейінге қалдыру» модулі іске қосылды.

◾◾ «Бақытты отбасы» бағдарламасын
жүзеге асыруға республикалық бюджеттен 49 млрд теңге көлемінде қаражат алынды.

◾◾ Қашықтан банктік қызмет көрсету
үшін ҚРҰБ ҚБЕО «Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы» ақпа-

◾◾ Банк кеңесшілері арқылы қарызды
рәсімдеуге құжаттарды беру бойынша қызметтің жаңа түрі енгізілді.

ОҚИҒАЛАР
07 ШІЛДЕ
◾◾ 2020 жылдың 1 шілдесінен бастап жас
отбасыларға арналған «Жас отбасы»
жаңа тұрғын үй бағдарламасы іске
қосылды (кредит бойынша мөлшерлеме алғашқы екі жылда жылдық 6%,
содан кейін 5%-ға дейін төмендейді).

08 ТАМЫЗ
◾◾ 2020 жылдың 4 тамызында Түркістан
қаласында Банк филиалы ашылды
(2020 жылдың тамыз айынан бастап
Банктің аймақтық желісінде – 18 филиал).
◾◾ «Шаңырақ» пилоттық жобасына қатысушыларды кредиттеу» бағыты бойынша 2020–2025 жылдарға арналған
«Нұрлы жер» тұрғын үй-коммуналдық
даму мемлекеттік бағдарламасына қатысуға өтініштер қабылдау басталды.

09 ҚЫРКҮЙЕК

◾◾ Банк Директорлар кеңесінің жаңа
Төрағасы – Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму бірінші вице-министрі
Қайырбек Өскенбаев сайланды.

10 ҚАЗАН
◾◾ Күзгі жылжымайтын мүлік жәрмеңкесі – сатып алушылар мен құрылыс
салушылардың кездесуі үшін ең жақсы алаң ашылды (коронавирустық
пандемияға байланысты барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып).
◾◾ Банк пен «BI Group» құрылыс ком
паниясының жаңа бірлескен бағдарламасы іске қосылды, ол қосымша
кепілсіз мөлшерлемені әрі қарай
төмендете отырып, жылдық 7%-бен
(ЖТСМ 7,4%-дан бастап) 36%-ға төмендетілген бастапқы жарнамен тұрғын
үй сатып алуға мүмкіндік береді.

◾◾ Банктің Директорлар кеңесінің
шешімімен Банктің жаңа ұйымдық
құрылымы бекітілді (2021 жылғы 5
қаңтардан бастап әрекет етеді).

12 ЖЕЛТОҚСАН
◾◾ Клиенттің
жыл
қорытындысы
бойынша мемлекет сыйлықақысы
есептелетін депозитті өз бетінше
таңдауы, сондай-ақ салымшының интернет-банкингте немесе ТҚЖБ24 мобильді қосымшасында депозиттерді
өз бетінше біріктіруі бойынша қызметтер іске асырылды.
◾◾ 2020 жылғы 20 желтоқсанда «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» акционерлік қоғамы «Отбасы
банкі» акционерлік қоғамы болып
қайта тіркелді.

11 ҚАРАША

◾◾ Интернет-банкте және ТҚЖБ24 мобильді қолданбасында алғашқы салым
ашылды.

◾◾ Шаңырақ «5-10-20» бағдарламасы аясында Банк пен «BI Group» құрылыс
компаниясы арасында ынтымақтас
тық туралы келісімге қол қойылды.

◾◾ Интернет-банкингтегі жеке құжат
ретінде клиенттің кредит бойынша
төлемдер кестесін өз бетінше жүктеуі
бойынша қызмет іске асырылды.

◾◾ Банк филиалдарының жұмыскерлеріне арналған CRM жүйесінің функционалы іске қосылды.
9

БАНК
ЖАЙЛЫ

1
ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ ЖҮЙЕСІ
БАНК ДАМУЫНЫҢ ХРОНОЛОГИЯСЫ
ҚЫЗМЕТ ГЕОГРАФИЯСЫ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІК
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМ
ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР
ОРТАЛЫҚ АППАРАТТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
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БАНК ЖАЙЛЫ

«Отбасы банкі» АҚ ( 2020 жылғы 20 желтоқсанға дейін бұрынғы
атауы «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ)
тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзімді қаржыландыруды жетілдіру
және тиімділігін арттыру және халықтың тұрғын үй жағдайларын
жақсартуға бағытталған тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін
дамыту мақсатында 2003 жылы құрылды.

Банк құрылтайшысы –
Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің Мемлекеттік
мүлік және жекешелендіру
комитеті атынан Қазақстан
Республикасының
Үкіметі...

БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ:
◾◾ тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына салымдарды (депозиттерді) қабылдау, салымшылардың шоттарын ашу және
жүргізу;
◾◾ тұрғын үй жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды
жүргізу үшін салымшыларға тұрғын үй, алдын ала тұрғын
үй және аралық тұрғын үй қарыздарын беру;
◾◾ салымдарды қабылдау, жинақтау, салымшыларының
банктік шоттарын ашу және жүргізу, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге қаражат жинау және
оларға тұрғын үй қарыздарын беру.

Банк акцияларының мемлекеттік пакетіне билік ету құқығы бар
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік
мүлік және жекешелендіру комитеті атынан Қазақстан Республикасының Үкіметі Банктің құрылтайшысы болып табылады. 2013
жылғы тамыздан бастап Банктің Жалғыз акционері – «Бәйтерек»
ҰБХ» АҚ.

РЕЙТИНГТЕР
Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша ұзақ мерзімді рейтинг:
Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша қысқа мерзімді рейтинг:
Кредиттік қабілеттіліктің негізгі бағасы:
Рейтингтер бойынша болжам:

Ұлттық валютадағы эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингі:
Ұлттық валютадағы эмитент дефолтының қысқа мерзімді рейтингі:
Рейтингтер бойынша болжам:
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БАНК ЖАЙЛЫ

Ваа3
Prime-3
ba2
оң
ВВВF3
тұрақты

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС
ЖИНАҚ ЖҮЙЕСІ

Қазақстан үшін әлеуметтік саясаттың маңызды бағыттарының
бірі – азаматтарды қолжетімді және сапалы тұрғын үймен қамтамасыз ету. Мемлекеттің экономикалық өсуі мен әлеуметтік
бағдарлануы 2000 жылғы 7 желтоқсандағы «ҚР-дағы тұрғын үй
құрылысы жинақ ақшасы туралы» ҚР Заңымен регламенттелген
тұрғын үй құрылысы жинақ жүйесінің (ТҚЖ) қалыптасуына негіз
болды.
Қазақстанда ТҚЖ жүйесі 17 жылдан бері жұмыс істеп келеді және
қазақстандықтар арасында үлкен сұранысқа ие болуда.

Халықтың салымдары «Қазақстан Республикасындағы тұрғын
үй құрылысы жинақ ақшасы туралы» ҚР Заңына сәйкес меншік
нысанына қарамастан мемлекет сыйлықақысымен (салым сомасының 20%-ы, көтермеленетін салымның ең жоғары сомасы 200
АЕК-ке дейін) көтермеленеді.
Сондай-ақ, салымшының мемлекеттік, өңірлік әрі жеке тұрғын үй
құрылысы бағдарламалары аясында тұрғын үй сатып алуға мүмкіндігі бар.

6 ЖЫЛДАН 25 ЖЫЛҒА ДЕЙІН
САЛЫМШЫ

ай сайынғы жарналар

БАНК

сыйақыны есептеу

МЕМЛЕКЕТ

жыл сайынғы сыйлықақы

МЕМЛЕКЕТТІҢ ЖЫЛ
САЙЫНҒЫ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ *

+20%

ЖИНАҚТАУ

50%

2%-ДАН 5%-ҒА
ДЕЙІН
ЖТСМ 2% БАСТАП

САЛЫМДАР БОЙЫНША
СЫЙАҚЫ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

+2%

БАНК

тұрғын үй заемын беру

КРЕДИТТЕУ

50%

САЛЫМШЫ

тұрғын үй заемын өтеу

ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМЫ

ТҚЖ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ ЖҮЙЕСІ

Тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесінің ерекшелігі тұрғын үй
жағдайларын жақсарту үшін төмен пайыздық мөлшерлемелер
бойынша тұрғын үй қарыздарын алу мақсатында Банктің жинақ
шоттарында ақшаны алдын ала жинақтаудан тұрады.

3 ЖЫЛДАН 15 ЖЫЛҒА ДЕЙІН
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КРЕДИТТЕУ
МАҚСАТТАРЫ
Банк өз салымшыларына тұрғын үй жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге тұрғын үй, аралық және алдын ала тұрғын
үй заемдарын береді, атап айтқанда:

Тұрғын үй салу (жер учаскесін сатып алуды
қоса алғанда), сатып алу, оның ішінде жақсарту мақсатында оны айырбастау.
Тұрғын үйді жөндеу және жаңғырту
(құрылыс материалдарын сатып алуды,
мердігерлік жұмыстарға ақы төлеуді қоса
алғанда).
Тұрғын үй жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларға байланысты пайда болған
міндеттемелерді өтеу.
Банктерде және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарда ипотекалық тұрғын үй қарызын алу үшін бастапқы жарнаны енгізу.
Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін
күрделі жөндеу.
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БАНК ДАМУЫНЫҢ
ХРОНОЛОГИЯСЫ
2019 ЖЫЛЫ
БАҒДАРЛАМАСЫ ЕНГІЗІЛДІ
2003 жылы мемлекеттің 100% қатысуымен ҚТҚЖБ құрылды.
Бірден банктің филиалдық желісін дамыту және салымшыларды тұрғын үй құрылыс депозиттеріне тарту бойынша ауқымды
жұмыс жүргізілді.
◾◾ 2005 жылы банк алғашқы қарызды берді — бұл аралық қарыз болды. Банктік және өзге де операцияларды жүргізуге
және дилерлік қызметпен айналысуға лицензия алынды.
◾◾ 2006 жылы банк шығынсыз қызметке шығып, алғашқы
тұрғын үй қарызын берді.
◾◾ 2007 жылы алғашқы алдын ала қарыз берілді. Банк
Moody’s халықаралық рейтингтік агенттігінің рейтингін алды. Сондай-ақ Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі қазақстандық банктердің алғашқысы болып ISO9001:2000
сапа менеджменті жүйесіне сәйкестік сертификатын алды.
◾◾ 2008 жылы ТҚЖ шарттарының саны 100 мыңнан асты. Қазақстан Республикасындағы Тұрғын үй құрылысының 20082010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында алғашқы заем берілді.
◾◾ 2009 жылы Жалғыз акционер ауысты.
◾◾ 2010 жылы ТҚЖ қатысушыларының саны 200 мың адамға
дейін өсті. Ал Банк активтері 100 млрд теңгеге жетті.
◾◾ 2011 жылы ҚР Құрылыс және ТКШ Агенттігі, ЖАО және
Банк арасында Тұрғын үй құрылысы туралы алғашқы үшжақты келісімге қол қойылды.
◾◾ 2012 жылы Банк Банктің аумақтық бөлімшелерінің үй-жайларында алғашқы 35 төлем терминалын пайдалануға енгізді.
◾◾ 2013 жылы Банктің Жалғыз акционері «Бәйтерек «ҰБХ» АҚ
болды. Банктің жеке Байланыс орталығы енгізілді.
◾◾ 2014 жылы ВРМ жүйесін енгізу есебінен кредиттік өтінімді
қарау мерзімі 3 күнге дейін қысқартылды. Банк Еуропалық
құрылыс жинақ кассалары федерациясының және Халықаралық тұрғын үйді қаржыландыру одағының мүшесі
болды.
◾◾ 2015 жылы Банк пен Баушпаркассе Швебиш Халль (Германия) арасында ынтымақтастық туралы Меморандумға қол
қойылды.

«БАҚЫТТЫ
ОТБАСЫ»,
аз қамтылған отбасыларға
тұрғын үй сатып алуға кредит
беруге бағытталған
◾◾ 2016 жылы Банк бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыруға жаңа лицензия алды. Теңгенің еркін
өзгермелі айырбас бағамы режиміне көшуіне байланысты
Банк салымшыларына өтемақы төленді. IOS және Android
платформаларында интернет-банкингтің мобильді қосымшасы іске қосылды.
◾◾ 2017 жылы Банк салымшыларының саны 1 млн-нан асты.
Банк «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысының жаңа мемлекеттік бағдарламасының операторы болды. KASE-де облигациялардың шығарылымы жүргізілді. Тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы шарт жасасқаны және шарт
сомасын ұлғайтқаны үшін комиссия нөлденді. «Баспана»
жаңа тарифтік бағдарламасы енгізілді.
◾◾ 2018 жылы Банк пен Халықаралық қаржы корпорациясы,
«Мемлекеттік ипотекалық компания» ААҚ (Қырғыз Республикасы) арасында ынтымақтастық туралы меморандумдарға
қол қойылды. Ынтымақтастық аясында Банк пен Азия даму
банкі арасында келісімге қол қойылды. Облигациялар АХҚО
алаңында орналастырылды. Қазақстан Республикасының
әскери қызметкерлері үшін арнайы ипотекалық бағдарлама
іске асырылды.
◾◾ 2019 жылы аз қамтылған отбасыларға тұрғын үй сатып
алуға кредит беруге бағытталған «Бақытты отбасы»
бағдарламасы енгізілді.
◾◾ 2020 жылы «Нұрлы жер» тұрғын үй-коммуналдық дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының «Шаңырақ» пилоттық жобасына қатысушыларға
кредит беру» жаңа бағыты іске асырылды. Банктің Түркістан
қаласында жаңа филиалы ашылды. «Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы «Отбасы банкі»
акционерлік қоғамы болып қайта тіркелді.
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ҚЫЗМЕТ
ГЕОГРАФИЯСЫ

Аймақтық желі

18
20
4

ФИЛИАЛ
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ОРТАЛЫҒЫ
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
НҮКТЕСІ

Агенттік желі

1561
145
1

КОНСУЛЬТАНТ
КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ
ОРТАЛЫҚ
АГЕНТ – ЗАҢДЫ ТҰЛҒА –
«ҚАЗПОШТА» АҚ

Банк еліміздің барлық өңірлеріндегі барлық қазақстандықтар
үшін өз қызметтеріне тең қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін
тұрақты түрде жұмыс істейді. Банк бөлімшелерді көлік және
әлеуметтік инфрақұрылымды ескере отырып, олардың тұруы,
оқуы, жұмысы тұрғысынан клиенттер үшін барынша ыңғайлы орналастыруға ұмтылады. Осы мақсатта 2020 жылы Қосшы кентінде (Ақмола облыстық филиалы) Түркістан облыстық филиалы
мен №1 қызмет көрсету орталығы ашылды.
Бүгінгі таңда Банкте дамыған консультанттар желісі (агенттік
желі) жұмыс істейді, ол арқылы клиенттер Банктің өнімдері мен
қызметтері бойынша консультациялық қызметтер ала алады,
Банкке бармай-ақ онлайн режимінде депозиттер аша алады.
Банк қашықтан қызмет көрсету арналарын дамыту үшін үнемі жұмыс істейді. 2020 жылғы желтоқсанда ҚР ҰБ ҚБЕО биометриялық
верификацияны қолдана отырып, «Бейне сервис» арқылы депозиттерді қашықтан ашу бойынша пилоттық жоба іске қосылды.
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-

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҰЙЫМДАРҒА
МҮШЕЛІК

Еуропалық құрылыс жинақ
кассаларының федерациясы
(ЕҚЖКФ)
ЕҚЖКФ – тұрғын үйді қаржыландыруды алға жылжытатын және
қолдайтын кредиттік және басқа институттар қауымдастығы. Федерация 1962 жылғы 29 тамызда құрылып, Еуропалық деңгейдегі
алғашқы кредиттік федерациялардың бірі. Соңғы 50 жыл ішінде ЕҚЖКФ әрқашан бүкіл Еуропада өз мүшелерінің мүдделерін
қорғап, Еуропада тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі идеясын қолдады. Бүгінгі таңда қауымдастыққа бүкіл Еуропа мен Азия бойын
ша 42 мүше кіреді. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ-ның ЕҚЖКФ-ға толық құқылы мүшелігі қазақстандық
тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін одан әрі дамыту және
құрылыс жинақ кассаларының әлемдік қоғамдастығына кірігу
процесін ілгерілету үшін бірегей мүмкіндік.

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
ТУРАЛЫ
МЕМОРАНДУМ
◾◾ Баушпаркассе Швэбиш Халль (ГФР)
◾◾ «Мемлекеттік ипотекалық компания» ААҚ
(Қырғыз Республикасы)
◾◾ Халықаралық қаржы корпорациясы

ЖАЛҒЫЗ
АКЦИОНЕР
Тұрғын үйді қаржыландырудың «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ акциялардың мемлекеттік пакетіне 100%
халықаралық одағы (ТҚХО)

2014 жылғы қыркүйекте ТҚХО «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ-ны ұйым мүшелерінің құрамына енгізу туралы
шешім қабылдады. Бұл шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап
күшіне енді. ТҚХО 1914 жылы құрылып, өз мүшелеріне бүкіл
әлемдегі тұрғын үй құрылысын қаржыландыру саласындағы
соңғы оқиғалардан хабардар болуға мүмкіндік беретін ұйым болып табылады.

иелік ету және пайдалану құқығы бар Банктің Жалғыз акционер.
2013 жылдан бастап Банктің 7 830 000 жай акциясы «Бәйтерек»
ҰБХ» АҚ меншігінде.
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ миссиясы – мемлекеттік саясатты іске асыру
және «Стратегия – 2050» қойған мақсаттарға қол жеткізу мақсатында
Қазақстан Республикасының тұрақты экономикалық дамуына жәрдемдесу.
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның негізгі міндеттерінің бірі – ұлттық даму инс
титуттарының, ұлттық компаниялардың және басқа да заңды тұлғалардың өзіне меншік құқығымен тиесілі және сенімгерлік басқаруға
берілген акциялар пакетін (қатысу үлестерін) басқару.
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ОРТАЛЫҚ АППАРАТТЫҢ
ҚҰРЫЛЫМЫ

Банктің ұйымдық құрылымы Банктің алдына қойылған стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді тиімді шешуге ықпал етеді.
Есепті жылы Банктің директорлар кеңесінің шешімімен елдің
тұрғын үй саясатын орталықтандырылған жүзеге асыру аясында
функцияларын ұлғайта отырып, Банктің ұйымдық құрылымына
өзгерістер енгізілді.

Банктің Орталық аппаратының құрылымы келесі
блоктарға бөлінген:
1) Бизнесті дамыту жөніндегі блок. Бұл блокқа Банктің 4 бөлімшесі
кіреді: сату және өңірлік даму департаменті, қашықтан қызмет көрсету департаменті, маркетинг департаменті және филиалдар;
2) Қаржы және есептілік жөніндегі блок. Бұл блокқа Банктің 4 бөлімшесі кіреді: қазынашылық департаменті, бухгалтерлік есеп департаменті, жоспарлау және стратегиялық талдау департаменті және
жиынтық есептілік департаменті;
3) Тәуекелдер және ішкі бақылау жөніндегі блок. Бұл блокқа Банктің
3 бөлімшесі кіреді: тәуекел-менеджмент департаменті, ішкі бақылау
департаменті және ахуалдық мониторинг департаменті;
4) Ақпараттық технологиялар және цифрлық трансформация жөніндегі блок. Бұл блокқа Банктің 3 бөлімшесі кіреді: ақпараттық технологиялар департаменті, ақпараттық жүйелерді дамыту және қолдау
департаменті және цифрлық трансформация департаменті;
5) Операциялық қызмет жөніндегі блок. Бұл блокқа Банктің 4 бөлімшесі кіреді: заңды Тұлғалар жөніндегі департамент, операциялық
департамент, проблемалық қарыздармен жұмыс жөніндегі департамент және бірінші тұрғын үймен қамтамасыз ету жөніндегі орталық;
6) Ақпараттық қауіпсіздік, құқықтық және әкімшілік мәселелер
жөніндегі блок. Бұл блокқа Банктің 4 бөлімшесі кіреді: ақпараттық
қауіпсіздік департаменті, әкімшілік департаменті, сатып алу департаменті және заң департаменті;
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БАНК ЖАЙЛЫ

Есепті жылы Банктің
директорлар кеңесінің
шешімімен елдің тұрғын
үй саясатын
орталықтандырылған
жүзеге асыру аясында
функцияларын
ұлғайта отырып,
Банктің ұйымдық
құрылымына
өзгерістер енгізілді
7) Басқарма Төрағасына бекітілген блок. Бұл блокқа кеңесшілер,
басқарушы директорлар, басқарушы директор – IT сәулетші, баспасөз
қызметі, қауіпсіздік департаменті, қызметкерлермен жұмыс департаменті және банк өнімдері мен технологиялары департаменті кіреді.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

Аудит жөніндегі комитет

Тәуекелдер
және ішкі бақылау комитеті

Корпоративтік
хатшы

Ішкі аудит бөлімшесі

Стратегиялық
жоспарлау комитеті

Кадрлар, сыйақылар
және әлеуметтік
мәселелер комитеті

Бас
комплаенс-бақылаушы

Комплаенс-бақылау
бөлімшесі

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

Басқарма
Төрағасының
Ақпараттық
технологиялар
және цифрлық
трансформация
жөніндегі
орынбасары

Басқарма
Төрағасының
Тәуекелдер
және ішкі
бақылау
жөніндегі
орынбасары

Заңды тұлғалар
жөніндегі бөлімше

Ақпараттық
жүйелерді
дамыту және қолдау
бөлімшесі

Тәуекел-менеджмент
бөлімшесі

Операциялық
бөлімше

Ақпараттық
технологиялар
бөлімшесі

Ішкі бақылау
бөлімшесі

Басқарма
Төрағасының
Операциялық
қызмет жөніндегі
орынбасары

Кеңесшілер

Баспасөз қызметі

Қауіпсіздік
бөлімшесі

Персоналмен жұмыс
жөніндегі бөлімше

Басқарма
Төрағасының
Қаржы
және есептілік
жөніндегі
орынбасары

Басқарма
Төрағасының
Бизнесті
дамыту жөніндегі
орынбасары

Басқарма
Төрағасының
Ақпараттық
қауіпсіздік,
құқықтық
және әкімшілік
мәселелер
жөніндегі
орынбасары

Қазынашылық
бөлімшесі

Сату және өңірлік
даму бөлімшесі

Сатып алу
бөлімшесі

Бухгалтерлік
есеп бөлімшесі

Қашықтан
қызмет көрсету
бөлімшесі

Заң бөлімшесі

Жоспарлау
және стратегиялық
талдау бөлімшесі

Маркетинг
бөлімшесі

Ақпараттық
қауіпсіздік
бөлімшесі

Жиынтық есептілік
бөлімшесі

Филиалдар

Әкімшілік
бөлімше

Басқарушы директор –
IT-сәулетші
Проблемалық
займдармен
жұмыс
жөніндегі бөлімше

Бірінші тұрғын
үймен
қамтамасыз
ету орталығы

Цифрлық
трансформация
бөлімшесі

Ахуалдық
мониторинг
бөлімшесі

Банк өнімдері мен
технологиялары
бөлімшесі

Басқарушы
директор
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МИССИЯ ЖӘНЕ ПАЙЫМ
ДАМУДЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
2020 ЖЫЛҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МІНДЕТТЕР АЯСЫНДАҒЫ
ЖҰМЫС
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СТРАТЕГИЯ
МИССИЯ
ЖӘНЕ ПАЙЫМ

Миссия
Қазақстандық отбасыларды жеке тұрғын үймен қамтамасыз ету
және Отанға деген сезімді нығайту.

Пайым
Біз 2023 жылы – тұрақты, жоғары технологиялы, клиентке бағдарланған әлеуметтік маңызы бар, тұрғын үй құрылысы жинақтары
жүйесінің қағидаларын іске асыратын, мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға белсенді қатысатын, халықтың кең ауқымын
баспанамен қамтамасыз ету үшін тұрғын үй құрылысын дамытуға
қолдау көрсететін банкпіз.

Құндылықтар
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Қазақстандық
отбасыларды
жеке тұрғын
үймен
қамтамасыз
ету және Отанға
деген сезімді
нығайту

1. Даму және инновациялар. Банк үнемі клиенттік сервисті,
ішкі процестердің сапасын жақсарту үшін жұмыс істейді және
тиімсіздіктің кез келген көріністеріне төзбейді, инновациялар
мен дамуға әрдайым ашық, ең жаңа банктік және басқару технологияларын белсенді енгізеді. Банк жұмыскерлердің өзін-өзі
дамытуға ұмтылысын қолдайды.

3. Команда және құрмет. Банк өзара сыйластық атмосферасына басымдық береді. Банк басшылығы әр қызметкердің командалық мақсаттарға қол жеткізудегі үлесін түсінеді, бұл өзара
сенімді қалыптастырады.

2. Нәтижелілік және меритократия. Банк мақсаттарға

4. Бастамашылық және командалық рух. Жұмыскер-

қол жеткізудегі ең жоғары стандарттарды ұстанады, нәтижеге
бағдарлану мәдениетін қолдайды, ол үшін нақты мақсаттар қояды, оларға мерзімінде жетеді, негізделген ресурстары бар, нәтижелерді тұрақты түрде бағалайды. Меритократия – әрбір жұмыс
кердің жеке күш-жігерін, қабілеті мен жетістіктерін әділ және
объективті бағалау.

лердің өндірістік процесті оңтайландыруға тәуелсіз және белсенді ұмтылысы. Бірлескен қызметтің жоғары нәтижелеріне және
бірыңғай ниеттерге қол жеткізу жолындағы ынтымақтастық.

СТРАТЕГИЯ

ДАМУДЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ
МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Банктің бекітілген 2023 жылға дейінгі Даму стратегиясына сәйкес Банктің негізгі мақсаттары:
◾◾ ТҚЖ жүйесіне қатысушылардың үлесін экономикалық белсенді халыққа 17%-ға дейін арттыру.
◾◾ Ипотекалық кредит беру нарығындағы үлесті 36%-ға дейін
арттыру.
◾◾ Озық технологияларды енгізу және Банк қызметін автоматтандыру арқылы клиенттерге online қызмет көрсету бойынша операциялардың 70%-ын аудару.

Қойылған мақсаттарға жету үшін Банк келесі негізгі міндеттерді анықтады:
1) халық арасында ТҚЖ жүйесін танымал ету, қорландырудың баламалы көздері.
Бұл міндет Банктің негізгі қызметін жүзеге асыру және қорландырудың балама көздерін пайдалану арқылы шешіледі.
2) Банк өнімдерін, оның ішінде мемлекеттің әлеуметтік бағдарламаларын іске асыру аясында тұрақты жетілдіру.

Бұл міндет келесі стратегиялық бағыттар аясында
шешіледі:
◾◾ заңнамалық бастамалар;
◾◾ өнімдерді/ қызметтерді жетілдіру.
3) Жоғары білікті қызметкерлердің сапалы қызмет көрсетуі
арқылы халықты кеңінен қамту.

Бұл міндет стратегиялық бағыттар аясында шешіледі:
◾◾ сату/қызмет көрсету арналарын жетілдіру;
◾◾ бизнес-үдерістерді жетілдіру/автоматтандыру;
◾◾ HR-брендін күшейту.
4) Халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.
Бұл міндет Банктің әлеуметтік мемлекеттік бағдарламаларды
іске асыруға қатысуының тиімділігін арттыру жөніндегі стратегия
лық бағыт аясында шешіледі.
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ЖҮЙЕГЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҮЛЕСІ
ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ

ТҚЖ жүйесіне қатысушылардың
үлесін экономикалық белсенді
халыққа 17%-ға дейін арттыру
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2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МІНДЕТТЕР
АЯСЫНДАҒЫ ЖҰМЫС
1-міндет. Халық арасында ТҚЖ жүйесін танымал ету,
сыртқы нарықтарға шығу.

3-міндет. Жоғары білікті қызметкерлердің сапалы қызмет көрсетуі арқылы халықты кеңінен қамту.

Банк күн сайын әлеуметтік желілер арқылы, Банктің өнімдері,
қызметтері және сервистері бойынша посттарды орналастыру жолымен ТҚЖ мүмкіндіктері туралы халықты хабардар етуді жүзеге
асырады, апта сайын жаңалықтар, хабарландырулар және өнім
жарнамалары таратылады. 2020 жылы коммуникацияның 10 балама арнасын (youtube, facebook, Instagram, gdn krysha, Yandex, Google
және т.б.) қолдана отырып, мемлекеттік бағдарламалар бойынша
объектілерді ілгерілетуге қатысты жалпы республикалық қамтумен
12 жарнамалық науқан өткізілді, әлеуметтік желілерде 4 байқау
өткізілді, жарияланымдардың жиынтық қамтылуы 1 миллионнан
астам адамды құрады.

Клиенттерге қызмет көрсету бойынша операцияларды онлайн
аудару аясында 2020 жылы Baspana.kz жылжымайтын мүлік порталын және ТҚЖБ24 интернет-банкингін дамыту бөлігінде үлкен
жұмыс жүргізілді. Оның қорытындысы бойынша, 2020 жылы
baspana.kz жүйесінде белсенді пайдаланушылардың 116%-ға өсуі
байқалады, «online.hcsbk.kz» интернет банкингінде 2020 жылы
пайдаланушылар саны 2019 жылмен салыстырғанда 460 мың
бірлікке өсті.

2-міндет. Банк өнімдерін, оның ішінде мемлекеттің
әлеуметтік бағдарламаларын іске асыру аясында
тұрақты жетілдіру.
Өткен жылы Қазақстан Республикасының Президенті 2020 жылғы
03 шілдедегі № 359-VI «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне шетел валютасындағы ипотекалық қарыздар, төлем
қызметтері нарығының субъектілерін реттеуді жетілдіру, жалпыға
бірдей декларациялау және экономикалық өсуді қалпына келтіру
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, ол банк салымдарын қарыз сомасынан аспайтын сомада нақты берілген қарыздар
бойынша қамтамасыз ету ретінде қабылданған үшінші тұлғалардың
талаптарынан қорғауды көздейді.
Есепті кезеңде Банк «Нұрлы жер» Мемлекеттік тұрғын үй құрылысы
бағдарламасына өзгертулер мен толықтыруларды келісуге белсенді
қатысты.
Банк сондай-ақ жаңа өнімдер мен қызметтерді әзірлеумен және
қолданыстағы өнімдер мен қызметтерді, атап айтқанда, әлеуметтік
бағыттағы өнімдерді және ТҚЖ салымдарына ағындарды ұлғайтуға
бағытталған өнімдер мен қызметтерді жетілдіру бойынша жұмыс
жүргізді, кредиттік операциялардағы процестерді дамыту бойынша
жұмыс жүргізілді. Банк тұрақты негізде АКАЖ Colvir-да қолданыс
тағы модульдерді жетілдіру бойынша іс-шаралар өткізеді.
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Короновирус пандемиясы режимі жағдайында Банктің қызметінде маңызды рөл атқарған келесі қызметтер жүзеге асырылды:
– 2019 жылғы қазан – 2020 жылғы сәуір аралығында Банк BPM
ағымдағы процесін пайдалана отырып, биометрия бойынша
«Бірінші кредит бюросы» ЖШС (бұдан әрі – БКБ) сервисі және
бейне консультация сервисі арқылы байланыс орталығының операторымен қашықтан «Бірінші депозит ашу» қызметін енгізу жә
не пилоттық пайдалану бойынша жұмыс жүргізді. 2020 жылдың
сәуір айынан бастап БКБ қолданылмайды, өйткені ҚРҰБ ҚБЕО
тарапынан тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалануға «Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы» ақпараттық жүйесі (бұдан
әрі – СДАО) енгізілді (2020 жылғы 23 сәуірден бастап 2020 жылғы
01 қазанға дейін тегін режимде). СДАО клиенттерді қашықтан
сәйкестендіру және клиенттер «Жеке тұлғалар» Мемлекеттік
деректер қорынан (бұдан әрі – ЖТ МДҚ) тікелей жүгінген кезде
клиенттердің өзекті сәйкестендіру деректерін алу үшін пайдаланылады.
Бұл ретте клиенттің фотобейнесін ЖТ МДҚ-дағы фотобейнемен
салыстырып тексеру клиентті сәйкестендірудің жоғары дәлдігін
(оның ішінде маңдайдың биіктігі, көздер арасындағы қашықтық
және басқалар сияқты көрсеткіштер бойынша), ЖТ МДҚ-дан
клиентке қатысты алынатын және Банктерге берілетін сәйкес
тендіру деректерінің өзектілігін «Қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының талаптарын толық орындауды қамтамасыз етеді. Банк
жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, осы сервисті қосуды жүзеге асырды. Қазіргі уақытта сервис депозитті ашу, бұзу, деректемелерді өзгерту, депозитті бөлу, ағымдағы шотты ашу, депозит
шарттарын өзгерту сияқты операциялар үшін бейне банкинг

ҚЫЗМЕТТІҢ
НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШТЕРІ
арқылы қашықтан Банк қызметтерін көрсету үшін пайдаланылады.
– 2020 жылдың 15 сәуірінен бастап уақытша қаржылық қиындықтарға тап болған
клиенттер үшін «ТҚЖБ 24» интернет-банкингі арқылы төлемді кейінге қалдыруға
өтініш беру сервисі іске асырылды. Кейінге
қалдыру негізгі қарыз және сыйақы бойынша 2020 жылғы 16 наурыздан бастап 90
күнге барлық төлемдерге қатысты болды.
Процедура қосымша растайтын құжаттарды ұсынбай, кейінге қалдыру себебін көрсете отырып, клиенттің өтініші негізінде
жүргізілді.

4-міндет. Халықты қолжетімді
тұрғын үймен қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру.
Есепті жыл ішінде Банк алдына қойылған
стратегиялық және әлеуметтік маңызды
міндеттерді сәтті жүзеге асырды, оның
ішінде «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасын және оның жаңа бағытын – «Шаңырақ» пилоттық жобасы аясында әкімдіктерде кезекте тұрғандарды кредиттеуді іске
асыруға белсенді қатысты.
«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында қазақстандықтарға 100 млрд теңге сомасына
жылдық 5% төмендетілген мөлшерлемемен 10 759 қарыз берілді. Бұған қосымша
«Бақытты отбасы» бағыты бойынша респуб
ликалық бюджеттен Банкке 49 млрд теңге
бөлінді. 2020 жылы осы қаражат есебінен
көп балалы және толық емес отбасыларға,
сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балаларды
тәрбиелеп отырған отбасыларға 46,7 млрд
теңге сомасында 4 415 қарыз берілді. Есепті
жылдың соңында тағы 183 адам кредиттік
өтінімдер бойынша мақұлдау алды.

Есепті кезеңде Банктің қызметі Банктің 2023 жылға дейінгі
даму стратегиясына, Банктің 2019–2023 жылдарға арналған
Даму жоспарына, Банктің Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылды.
Жоғарыда аталған құжаттарға сәйкес 2020 жылға қол жеткізілуі төмендегі кестеде көрсетілген негізгі көрсеткіштер белгіленді.

ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Көрсеткіш атауы

Қазақстан Республикасының экономикалық белсенді халқына тұрғын
үй құрылыс жинақтары жүйесіне
қатысушылардың үлесі, %
ROE, %

2018
жылғы
дерек

2020
2019
2020
жылға
Орындау,
жылғы
жылғы
арналған
%
дерек
дерек
жоспар

14,1

16,9

17

20,3

119

15

12,4

8,55

12,05

141

Тұрғын үй құрылыс жинақтары
туралы шарттар, бірл.

386 079 406 954 350 000 486 314

139

Тұрғын үй қарыздарын беру
көлемі, млн теңге

359 573 527 428 491 017 609 414

124

2020 жылдың қорытындысы бойынша тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесіне қатысушылардың экономикалық белсенді халыққа нақты үлесі – 20,3%. 1 867 мың адам – ТҚЖ
қатысушысы. Жоспарлы мәні 17,0% болған жағдайда жоспардың орындалуы 119%-ды
құрады.
Есепті кезеңнің қорытындылары бойынша капиталдың рентабельділігі – 12,05%, бұл
22,6 млрд теңге мөлшеріндегі жоспарлы көрсеткіш кезінде 32 млрд теңге деңгейінде
ағымдағы кезеңнің оң бөлінбеген пайдасын алудың салдары.
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ҚЫЗМЕТ
НӘТИЖЕЛЕРІ

3
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОРТА
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ
АҚПАРАТТЫҚ ДАМУ
БИЗНЕС-ҮДЕРІСТЕРДІ ДАМЫТУ
ҚЫЗМЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІ
2021–2023 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ МАҚСАТТАР

27

2020 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ҚЫЗМЕТ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ
НӘТИЖЕЛЕРІ
ОРТА

Макроэкономикалық
индикаторлар

Қазақстанның сыртқы сауда айналымы 2020 жылы 85,03 млрд
АҚШ долларын құрап, өткен жылға қарағанда 13%-ға азайғанын
көрсетті. Атап айтқанда, импорт 4%-ға 38,08 млрд АҚШ долларына
дейін азайды, экспорт 19%-ға 46,95 млрд АҚШ долларына дейін
азайды.

Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 2020 жылдың қорытындысы
бойынша нақты мәнде өткен жылға қарағанда 2,6%-ға азайып,
70,1 трлн теңгені құрады. Бұл көбінесе короновирустық инфекцияның таралуына байланысты Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінің енгізілуі ықпал еткен қызметтер өндірісінің
6%-ға қысқаруымен байланысты. Қызмет көрсету секторында
көлемдердің төмендеуі байқалады: көлікте – 18%, көтерме және
бөлшек саудада – 7%, кәсіби, ғылыми және техникалық қызметте – 6%, жылжымайтын мүлік саласында – 5% және т. б. Бұл ретте мемлекет сыртқы күйзелістерден болатын теріс салдарларды
барынша азайтуға бағытталған шаралар қабылдады. Сондай-ақ,
экономика салаларындағы жедел мәселелерді шешуге, ішкі өндіріс пен кәсіпкерлікті қолдауға мүмкіндік беретін кешенді жоспар
әзірленді. Осылайша, бұл экономикалық белсенділіктің қалпына
келуіне ықпал етті.

Инфляция 2020 жылы (2020 жылғы желтоқсан 2019 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда) 7,5%-ды құрады. Азық-түлік тауарларына бағалар 11,3%-ға, азық-түлік емес тауарларына – 5,5%,
ақылы қызметтерге – 4,2%-ға өсті.
2020 жылы теңге 8%-ға әлсіреді. ҚР Ұлттық Банкінің деректері
бойынша 2020 жылы АҚШ долларының орташа бағамы бір доллар үшін 412,95 теңгені құрады, 2019 жылы бір доллар үшін 382,9
теңге болған. Бұл көбінесе мұнай бағасының төмендеуімен байланысты.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі барлық
базалық салаларда оң өсуді болжайды, 2021 жылы экономикалық
белсенділікті қалпына келтіру күтілуде.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ІШКІ ӨНІМІНІҢ ДИНАМИКАСЫ
104.2
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101.2

104.1

104.5

101.1
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ЖІӨ, млрд теңге
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2017

2018
Өткен жылға %-бен ҚҚК

2019

70 134.1

68 639.5

58 785.7

51 566.8

40 884.1

2014

46 971.2

39 675.8

97.4

2020

Банк секторының негізгі
көрсеткіштері

26 814

2015

2016

2017

2018

2019

Активтер, млрд теңге

15 792
31 172

24 241

14 742

24 221

13 763

13 591

25 557

2014

23 784

14 184
18 239

Жиынтық активтер құрылымында ең көп үлесті ссуда портфелі
алады – 50,7%. 2020 жылы банктердің ссуда портфелінің көлемі
7,5%-ға 15,8 трлн теңгеге дейін ұлғайды. Тұрғын үй құрылысы
мен сатып алуға арналған заемдар көлемі 31,6%-ға артып, 2,5
трлн теңгені құрады. Бұл ретте тұрғын үй салуға және сатып
алуға мерзімі өткен кредиттердің көлемі айтарлықтай артты –
2019 жылғы 59,3 млрд теңгеден 2020 жылдың соңына 71,8 млрд
теңгеге дейін, бұл короновирустық инфекциялардың таралуына
байланысты елдегі төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты
орын алып отыр.

15 554

2020 жылдың соңындағы жағдай бойынша Қазақстанда 26 екінші деңгейлі банк жұмыс істейді. ЕДБ жиынтық активтері өткен
жылы 17%-ға ұлғайып, 31,2 трлн теңгені құрады.

15 511

ҚР БАНК СЕКТОРЫНЫҢ АКТИВТЕРІ МЕН ССУДА
ПОРТФЕЛІНІҢ ДИНАМИКАСЫ, МЛРД ТЕҢГЕ

2020

Ссуда портфелі, млрд теңге

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАНК СЕКТОРЫНЫҢ ССУДА ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
01.01.2020

01.01.2021

Сома, млрд теңге

жиынына %
- бен

Сома, млрд теңге

жиынына
% - бен

Өсуі, %-бен

14 742,00

100

15 792

100

107

47,3

0,3

84

0,5

178

Заңды тұлғаларға заемдар

4 105,30

27,8

3 838,8

24,3

94

Жеке тұлғаларға заемдар, оның ішінде:

6 329,50

42,9

7 124,8

45,1

113

тұрғын үй салуға және сатып алуға, оның ішінде:

1 880,60

12,8

2 487,2

15,7

132

– ипотекалық тұрғын үй заемдары

1 779,90

12,1

2 363,1

15

133

Тұтынушылық заемдар

4 366,50

29,6

4 542,7

28,8

104

82,4

0,6

94,9

0,6

115

3 961,80

26,9

4 246,2

26,9

107

298,1

2

498,3

3,2

167

Ссуда портфелі (негізгі қарыз)
Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға заемдар

Басқа заемдар
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне
(ҚР резиденттеріне) заемдар
«Кері репо» операциялары

29

2020 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Іс жүзінде екінші деңгейдегі банктер арасындағы ипотека нарығындағы жалғыз белсенді қатысушы соңғы уақытта «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ болып табылады.
Банктің кредиттік портфелінің көлемі 2020 жылы 40%-ға – 1 трлн теңгеден 1,4 трлн теңгеге дейін өсті. Алтыншы жылдың өзінде тұрғын үй салуға және сатып алуға берілетін кредиттердің шамамен 60%-ын жыл сайын «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ береді.
ТҰРҒЫН ҮЙ САЛУҒА ЖӘНЕ САТЫП АЛУҒА ЕДБ-ГЕ
ЖАЛПЫ КРЕДИТ БЕРУДЕГІ БАНКТІҢ ҮЛЕСІ, %

63

67

64

63

61

2017

2018

2019

2020 жылы жиынтық банктік міндеттемелер 17%-ға өсіп, 27,2
трлн теңгені құрады. Міндеттемелер құрылымында клиенттердің салымдары – 79,2%. Жеке тұлғалардың салымдарының
көлемі 2021 жылғы 1 қаңтарда 10,9 трлн теңгені немесе барлық
салымдардың 40,2%-ын құрады. 2020 жылдың қорытындысы
бойынша жеке тұлғалардың салымдары 17%-ға өсті.

58

33
22

16
2012

2013

2014

2015

2016

Халықтың барлық ЕДБ-дағы салымдары соңғы 6 жылда 59%-ға
өсіп, 10 921 млрд теңгені құрады, ал тікелей «Қазақстанның тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да дәл осы кезеңде салымдар көлемі
4 еседен астам өсті (2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
248 млрд теңгеден 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 1
034 млрд теңгеге дейін). «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ халықтың теңгемен ұзақ мерзімді салымдары бойынша
барлық ЕДБ арасында 1-орында тұрғаны бірінші жыл емес. 2021
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесінің қолданыстағы шарттарының саны 1 034 млрд
теңге көлеміндегі жинақтармен шамамен 1 862.

2020

ҚР БАНК СЕКТОРЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІНІҢ ДИНАМИКАСЫ
79

79
78

2015

2016
ЕДБ міндеттемесі, млрд теңге
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2017

2018

Клиенттердің салымдары, млрд теңге

2019

21 559

27 217

17 977

17 043

22 222

16 681

21 129

17 269

22 716

15 605

21 290

73

23 166

77

76

2020

Міндеттемелердегі клиенттердің салымдарының үлесі, %

ХАЛЫҚТЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ САЛЫМДАРЫ
НАРЫҒЫНДАҒЫ БАНКТІҢ ҮЛЕСІ

2017

30,3
2018

34,2

2016

33,5

2015

27,2

29,4
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2020 жылдың қорытындысы бойынша банк секторының таза пайдасы 726,8 млрд теңге деңгейінде қалыптасты. ROA – 2,26 % (2019
жылы 3,16%), ROE – 17,31 % (25,37%) құрады. Бұл ретте ҚТҚЖБның пайдасы 2020 жылдың қорытындысы бойынша 32,0 млрд
теңгені құрады, бұл жоспардан 39%-ға жоғары. «Қазақстанның
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ қызметінің жақсы нәтижелері
2020 жылы Банкке табысты даму стратегиясын ұстануға мүмкіндік беретін оның бәсекелестік артықшылықтарымен қамтамасыз
етілген.

2019

2020

Елдегі карантиндік режимге қарамастан, «Қазақстанның тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ нарықтық үлесінің ұлғаюына және
тұрғын үй құрылыс жинақтарына қызығушылықтың өсуіне ЕДБ
мен ипотекалық компаниялардың тұрғын үй салуға және сатып
алуға халықты кредиттеу нарығындағы белсенділігінің қалыпты
өсуі, қазақстандықтарды құрылыс және қолжетімді тұрғын үймен
қамтамасыз ету жөніндегі жаңа мемлекеттік бағдарламаларды
енгізу оң әсер етті. Тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесіне қатысушылар санының тұрақты өсуі байқалды, бұл тиісінше депозиттік базаның және Банк халқына кредит беру көлемінің ұлғаюына
алып келді.

Еліміздің басқа екінші деңгейдегі банктерімен салыстырғанда Банктің мынадай күшті
және әлсіз жақтарын анықтауға болады:
КҮШТІ ЖАҚТАРЫ

ӘЛСІЗ ЖАҚТАРЫ

1. Заемдар бойынша төмен пайыздық мөлшерлемелер, мемлекет сыйлықақысы.

1. Шектеулі өнімдер мен операциялар желісі.

2. Едәуір клиенттік база.

2. Халықтың сатып алу қабілетінің төмендеуі.

3. Дамыған агенттік желі (консультанттар желісі).

3. Іске асыруға ықтимал көрсетілетін қызметтер бойынша шектеулердің болуы бөлігінде заңнамалық базаның жетілмегендігі.

4. Банк капиталына мемлекеттің қатысуы. Қаржы агенттігінің
мәртебесі.

4. Маневрліктің/икемділіктің жеткіліксіздігі (сатып алудан бастап
шешім қабылдауға дейін).

5. Банктің тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламаларын және өзге де мамандандырылған жобаларды іске асыруға
оператор ретінде қатысуы.

5. Бизнес үлгісінің жоғары сезімталдығы: құрылыс саласы
қаржы дағдарысынан айтарлықтай зардап шекті.

6. ҚТҚЖБ жүйесінің қатысушылары үшін арнайы салық жеңілдіктері.

6. Қорландырудың шектеулі көздері.

7. Қаржылық көрсеткіштердің тұрақты өсуі.
8. Сенім деңгейінің жоғары көрсеткіші.
9. Заманауи ақпараттық технологиялар мен платформаларды
пайдалану.
10. Банктер арасында жоғары кредиттік рейтинг.
Ұзақ мерзімді перспективада Банк өзінің күшті жақтарын нарықтағы позицияларын нығайту үшін пайдалануға және бар кемшіліктердің
бағыттары бойынша одан әрі дамыту үшін жұмыс істеуге ниетті.
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
НӘТИЖЕЛЕРІ
Салымдарды қабылдау

28

%-ға

2020 жылдың қорытындысы бойынша Банктің депозиттік базасы
2019 жылмен салыстырғанда 28%-ға ұлғайып, 1 034 млрд теңгеге
жетті.
Банкте клиент үшін бірыңғай ыңғайлы «Баспана» тарифтік бағдарламасы жұмыс істейді, ол салымшыға қанша жыл жинайтынын,
тұрғын үй заемын қанша пайызбен алғысы келетінін өзі шешуге
мүмкіндік береді. Бұл ретте шарттық соманың 50%-ын жинақтау
талап етіледі. Жинақтар бойынша сыйақы мөлшерлемесі – жылдық
2% (ЖТСМ – жылдық 14%-ға дейін (мемлекет сыйлықақысын ескере
отырып)).

2019 ЖЫЛМЕН
САЛЫСТЫРҒАНДА

2020 жылдың қорытындысы
бойынша Банктің
депозиттік базасы
1 034 млрд теңгеге жетті

Жарналардың ай сайынғы сомасы оларды жинақтау мерзімі ішінде
біркелкі енгізген жағдайда клиент жинақтау мерзімі аяқталғаннан
кейін бағалау көрсеткішінің қажетті мәніне жетеді. Жинақтаудың
бастапқы кезеңінде салымшы мерзімінен бұрын төлемдерді жүзеге
асырған кезде бағалау көрсеткішінің мәні артады.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2 806,9

2 320,6

1 913,6

1 527,5

2010

1 175,2

2009

883,1

2008

658,4

110,6

2007

479,4

68,2

2006

372,9

36,7

2005

283,9

14,6

2004

214,9

5,1

2003

157,2

0,4

ТҚЖ ТУРАЛЫ ШАРТТАРДЫ ЖАСАСУ ДИНАМИКАСЫ

2020

Өспелі қорытындымен ТҚЖ туралы жасалған шарттар саны, мың бірлік

Банкпен шарт жасасу қарқыны халықтың тұрғын үй құрылыс жинақтары қазақстандық жүйесін дамытуға қатысуының қарқынды түрде
біртіндеп ұлғаюын көрсетеді. Банк қызметінің барлық кезеңінде ТҚЖ туралы жасалған шарттардың саны 2,8 млн-нан асты, олар бойын
ша шарттық сома 9,54 трлн теңгеге жетті. 2020 жылдың соңында шамамен 1,9 млн ТҚЖ туралы шарт әрекет етті, бұл 2019 жылдың
көрсеткішінен 20%-ға жоғары.
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Заемдар беру
2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Банк жалпы сомасы 2,3
трлн теңгеге 275 мың заем берді. Тек 2020 жылдың өзінде жалпы
сомасы 609 млрд теңгеге 51,9 мың заем берілді. Банктің кредиттік
портфелі 36%-ға өсіп, шамамен 1,4 трлн теңгені құрады.

2012

2013

2014

147,9

2011

151,6

2010

97,8

2009

61,1

35,9

2008

29,8

2007

28,7

8,6

2006

20,1

2,1

2005

23,7

0,2

2015

2016

2017

609,4

359,6

289,8

527,4

ЗАЕМ БЕРУ КӨЛЕМІНІҢ ДИНАМИКАСЫ

2018

2019

2020

Кезең ішіндегі заемдар беру көлемі, млрд теңге

Банк бүкіл қызмет кезеңінде заем берудің сенімді өсуін көрсетеді. 2012 жылдан бастап кредиттік портфельдің қарқынды өсуі, атап айт
қанда, «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы, «Өз үйім» нарықтық бағдарламасы, әскери қызметкерлерге арналған бағдарлама және Банктің басқа да өңірлік бағдарламалары аясында халыққа кредит берумен байланысты.
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МАҚСАТТАР БӨЛІНІСІНДЕГІ ЗАЕМДАР ҚҰРЫЛЫМЫ, %
2019 ЖЫЛ

0,09
0,44
4,09

2020 ЖЫЛ

0,32
0,02

0,04

2,18

2,58

0,36

0,98

0,01

97,08

91,82
Тұрғын үй және жер учаскесін сатып алу – 91,82%

Тұрғын үй сатып алу – 97,08%

Тұрғын үйді жөндеу және қайта жаңарту – 2,58%

Тұрғын үйді жөндеу және жаңғырту – 2,18%

Құрылыс – 0,98%

Құрылыс – 0,36%

Мемлекеттік бағдарламалар бойынша тұрғын үй сатып алу – 4,09%

Мемлекеттік бағдарламалар бойынша тұрғын үй сатып алу – 0,32%

Қайта қаржыландыру – 0,44%

Қайта қаржыландыру – 0,04%

Құрылысқа үлестік қатысу – 0,09%

Бастапқы жарнаны енгізу – 0,01%
Жер учаскесін сатып алу – 0,02%
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Анықтама. Банктің кредиттік өнімдері
Банк өз салымшыларына тұрғын үй жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге тұрғын үй, аралық және
алдын ала тұрғын үй заемдарын береді.

Тұрғын үй
заемы

Аралық тұрғын
үй заемы

Алдын ала
тұрғын үй заемы

Тұрғын үй заемы қажетті ең аз соманы жинау, жинақтау мерзімін сақтау
(кемінде 3 жыл), тарифтік бағдарлама үшін жеке белгіленген бағалау
көрсеткішінің ең аз мәніне қол жеткі
зу, берілген заем сомасын жабуға
жеткілікті төлем қабілеттілігін растау
және кепілмен қамтамасыз етуді ұсыну міндетті болған кезде беріледі.
Кредит беру мерзімі – 6 айдан 25
жылға дейін, заем бойынша сыйақы
мөлшерлемесі – жылдық 2%-дан
5%-ға дейін (ЖТСМ жылдық 2,1%-дан
бастап).

Аралық тұрғын үй заемы мерзімінен
бұрын жинақталған немесе ең аз
қажетті соманы (шарттық соманың
кемінде 50%-ы) бір мезгілде енгізген
жағдайда, кейіннен шарттық сома
шегінде кредит берген жағдайда, сондай-ақ төлем қабілеттілігі мен кепілмен қамтамасыз етудің жеткіліктілігі
расталған кезде беріледі. Заемды
пайдалану мерзімі – 25 жылға дейін,
қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 2%-дан 12%-ға дейін
(ЖТСМ жылдық 2,1%-дан бастап).

Алдын ала тұрғын үй заемы мемлекеттік бағдарламалар және «Өз үйім»
бағдарламасы аясында беріледі. Алдын ала тұрғын үй заемын пайдалану
кезеңінде заем алушы заем бойынша
сыйақыны ғана өтейді және бір мезгілде шарттық соманың 50%-ына дейін өз
депозитіне жарналарды жүзеге асырады. Жинақтау мерзімі өткеннен кейін
жинақталған жинақтар мен тұрғын үй
заемдары төленеді, олар алдын ала
тұрғын үй заемын өтеуге жіберіледі.
Алдын ала тұрғын үй қарызы бойынша өтеу және бір мезгілде жинақтау
мерзімі 8 жылға дейін, заем бойынша
сыйақы мөлшерлемесі – жылдық
2%-дан 8%-ға дейін (ЖТСМ жылдық
2,1%-дан бастап).
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Жоспарлы
көрсеткіштерді бағалау
БАНКТІҢ НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТІ БОЙЫНША НӘТИЖЕЛЕРДІ БАҒАЛАУ
Көрсеткіштің атауы

2017 жылғы 2018 жылғы 2019 жылғы 2020 жылға 2020 жылғы
дерек
дерек
дерек
арн. жоспар
дерек

Орынд., %

Тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы
шарттар, бірл.

352 301

386 079

406 954

350 000

486 314

139

Заемдар беру мөлшері, млн теңге

289 807

359 573

527 428

491 017

609 414

124

2020 жылдың қорытындысы бойынша ТҚЖ туралы жасалған шарттардың көлемі жоспарлы мәндерден 39%-ға, заем беру мөлшері
24%-ға асты. Банктің негізгі көрсеткіштерін талдау тұрақты өсуді көрсетеді, бұл қазақстандық қаржы нарығындағы Банк өнімдерінің
қажеттілігін, бәсекеге қабілеттілігін және икемділігін көрсетеді.

Әлеуметтік бағыттағы
өнім
Банктің қызметі және оның өнімдері айтарлықтай әлеуметтік-
экономикалық ықпалға ие. Банк өнім желісін әзірлеу кезінде
барлық әлеуметтік топтардың мүдделері ескерілгеніне ерекше
назар аударып, өз ұсынысын дамыту және бейімдеу бойынша
үнемі жұмыс істейді.
2020 жылы «Арнау» балалар депозиті бойынша жинақтау және
кредит беру талаптары енгізілді. Бұл сіздің балаңызды мектеп
немесе университетті бітірген кезде жеке баспанамен қамтамасыз етудің тамаша мүмкіндігі. Депозит 18 жасқа дейінгі балаға
ашылады және Банк депозиттерінің барлық артықшылығына
ие (Банк сыйақысы 2% және мемлекет сыйлықақысы 20% мөлшерінде). Жинақтаудың 10 жылдық мерзіміне, шарттық соманың
жартысына және бағалау көрсеткішінің қажетті деңгейіне жеткен
кезде ол 2% (ЖТСМ жылдық 2%-дан) мөлшерлемесі бойынша
кредит алуға құқық береді. Өнім 2020 жылдың 1 маусымынан
бастап енгізілді.
2020 жылғы 1 шілдеден бастап жас отбасыларға арналған «Жас
отбасы» кредит беру шарттары енгізілді, олар 2020 жылғы ақпанда бекітілді. Осы шарттар тұрғын үй жағдайларын одан әрі жақсарту мүмкіндігін беру үшін жас отбасыларды қолдауға бағытталды (жылдық 6%-бен (ЖТСМ жылдық 6,3%-дан бастап), одан
әрі жылдық 5%-бен (ЖТСМ жылдық 5,3%- дан бастап) тұрғын үй
заемына ауыса отырып кредит алуға болады).
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2020 жылы «Алматы Жастары» бағдарламасы бойынша кредиттеу шарттарына өзгерістер енгізілді:
◾◾ заем сомасын 13 миллион теңгеге дейін ұлғайту;
◾◾ заем сомасынан 10%-ға дейін бастапқы жарна сомасын өзгерту;
◾◾ тұрғын үй сатып алуға кредит беру мақсаттарын кеңейту.
Бұл шарттар 2020 жылдың ақпан айында бекітіліп, 2020 жылдың
15 маусымынан бастап енгізілді.

Сондай-ақ, 2020 жылы мынадай шарттар енгізілді:
1) «Кейіннен сатып алатын жалға берілетін тұрғын үй» жобасы
бойынша кредит беру. Шарттар тұрғын үйді жалдау кезеңінде
жинақтауды жүзеге асыру мүмкіндігімен тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында әзірленді;
2) «Нұрлы жер» тұрғын үй-коммуналдық дамытудың 2020–2025
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
«Шаңырақ» пилоттық жобасының қатысушыларын кредиттеу
(ЖТСМ жылдық 5,2%-дан бастап). «Шаңырақ» пилоттық жобасына «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес тұрғын үйге мұқтаж есебінде тұрған азаматтар
(ЖАО-да кезекте тұрғандар) қатыса алады;

3) «нарықта бастапқы тұрғын үй сатып алуға «Қазақстанның
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ға заем алу үшін бастапқы
жарнаны енгізу» мақсатына аралық заемдар беру. Нарықта
бастапқы тұрғын үй сатып алу үшін Банктен ипотекалық тұрғын
үй заемын алу үшін бастапқы жарнаны енгізу;
4) Банктің қазіргі заем алушылары үшін тұрғын үйді жөндеуге
кредит беру. Осы шарттар тұрғын үйді сатып алуға заем ресімдеген (кепіл түріне қарамастан (жылжымайтын мүлік, мүліктік
құқық, жеке тұлғаның кепілдігі)) Банктің қазіргі заем алушыларына қолданылады.

Банк комиссиясы
Банк комиссиялық және өзге де алымдарды алуға құқылы, бірақ
өз қызметтері үшін ең төменгі тарифтер саясатын ұстанады. Бұл
тәсіл тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесіне жаңа клиенттерді
барынша тартуға бағытталған және клиенттік базаны кеңейтуге
ықпал етеді.

2020 жылы тарифтер жүйесінде мынадай өзгерістер
болды:
1. Интернет-банкинг арқылы сыртқы ақша аударымы үшін комиссияны толықтыру бөлігінде өзгерістер енгізілді;
2. Балалар үйінің тәрбиеленушілері бойынша жинақ шотынан ақшалай қаражатты мерзімінен бұрын алғаны үшін комиссия алынып тасталды;
3. Біржолғы зейнетақы төлемдері есепке алынатын арнайы
ағымдағы шоттарды ашумен және жүргізумен байланысты, сондай-ақ олардың нысаналы мақсаты бойынша аударымдар үшін
комиссияларды нөлдеу бөлігінде толықтырулар енгізілді.

Қызмет көрсету
шарттары мен рәсімдерін
жақсарту
2020 жылы Республика аумағында коронавирус инфекциясының
таралуына байланысты Қазақстан Республикасында төтенше
жағдайдың енгізілуіне орай Банк клиенттерге қашықтан қызмет
көрсету мүмкіндігін сақтау бойынша ауқымды жұмыс жүргізді.

Мәселен, 2020 жылғы сәуірде қазіргі заем алушыларға заем
бойынша төлемді ұлғайтпай, яғни заем мерзімін кейінге қалдыру мерзіміне ұзарта отырып, заемдар бойынша төлемдерді 3
айға дейінгі мерзімге (заем алушының таңдауы бойынша 30, 60,
90 күн) кейінге қалдыру ұсынылды. Сондай-ақ банк 16.03.2020
жылдан бастап кейінге қалдыру үшін өтініш берген күнге дейін
туындаған заем алушылардың мерзімі өткен берешегін түзетуді
жүзеге асырды.
Қазақстан Республикасындағы Төтенше жағдай кезеңінде Банк
2020 жылдың соңына дейін заемдар бойынша өтеу мерзімін өткізіп алғаны үшін өсімпұлды тоқтата тұрды, сондай-ақ кредиттік
өтінімдер бойынша оң шешімдердің мерзімдері (2 айға), заемдар
бойынша нысаналы пайдалануды растау мерзімдері (3 айға) ұзартылды.
Банк ұсынған кейінге қалдыру заем алушылардың Банктің ресми
сайты арқылы немесе Банктің байланыс орталығына жүгіну
арқылы берген өтініштерінің негізінде берілді.
Сипатталған іс-шаралардан басқа, алдын ала және аралық тұрғын
үй заемдарынан тұрғын үй заемдарына уақтылы ауысу мақсатында Банк қашықтан қызмет көрсету режимінде (төлемдердің
мерзімін ұзартумен ұқсас) тұрғын үй заемдарына ауысуларды
жүзеге асырды.
Банк бұл процесті онлайн түрде интернет банкингке аудару
арқылы тұрғын үй төлемдерін алушылардың арнайы ағымдағы
шоттарынан ақша аудару процесін жеңілдетті.
Банк белгілеген лимитпен (айына 500 мың теңге) тұрғын үй
төлемдерін алушылар Банктің ішкі құжаттарының және заңнаманың нормаларына сәйкес тұрғын үй төлемдерін өздігінен аударады.
Сонымен қатар, интернет-банкингте Банктің жаңа клиенттері
үшін тұрғын үй құрылыс жинақтарының алғашқы салымын ашуға
болады.
Кредиттік процесс бойынша Банк салымшыларының кірістері
мен шығыстарын есептеу процесін автоматтандырумен байланысты Банк клиенттердің құжаттарын ұсынуға қойылатын талаптарды жеңілдетті. Егер салымшының кірістері мен шығыстары
автоматты түрде есептелсе, онда Банк кірістер туралы құжаттарды ұсынуды талап етпейді.
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Банктің Қазақстан Республикасында мемлекеттік
бағдарламаларды іске асыруға қатысуы
2005–2007, 2008–2010, 2011–2014 жылдардағы
Тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламаларын және «Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасын іске асыру
2005–2007, 2008–2010, 2011–2014 жылдардағы Тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламаларына және «Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасына сәйкес Банк оларды іске асыру
бойынша оператор болып айқындалды. Бүгінгі таңда аталған
бағдарламалар өз жұмысын аяқтады.

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасын іске асыру
Бағдарлама аясында 2019 жылы Банк салымшыларына 1,8 млрд.
теңге сомасына 584 заем берілді. Барлық кезеңде 1 561,6 мың
ш.м. тұрғын үй немесе «Халықтың барлық санатына арналған
баспана» және «Жас отбасыларға арналған баспана» бағыттары
бойынша 24 709 пәтер пайдалануға берілді. Оның ішінде 2019
жылы жалпы ауданы 3,7 мың ш. м. 1 тұрғын үй немесе «Халықтың
барлық санатына арналған тұрғын үй» бағыты бойынша 72 пәтер
пайдалануға берілді.

Инфрақұрылымды дамытудың 2015–2019 жылдарға
арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын
іске асыру
«Нұрлы жол» бағдарламасы аясында Банк құрылыс операторлары –
жергілікті атқарушы органдар және «Бәйтерек Девелопмент» АҚ салып жатқан кредиттік тұрғын үйді сату операторы болып табылады.

Осы бағдарламаны іске асыру 2015 жылы басталып, «Нұрлы жер»
Мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында жалғасуда.

«Нұрлы жер» Тұрғын үй құрылысының 2017–2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру
Бағдарлама аясында Банк «Кредиттік тұрғын үй құрылысы»,
«Жеке тұрғын үй құрылысын дамыту» және «Тұрғын үй сатып
алуға аз қамтылған отбасыларға кредит беру» бағыттары бойынша тұрғын үйді өткізу операторы болып табылады. 2019 жылы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысымен бағдарлама іске
асыру мерзімдерін 2020–2025 жылдарға ұзарта отырып, жаңа редакцияда бекітілді.
Бағдарлама шарттарына сәйкес 2017 жылдан бастап Бағдарламаға қатысушыларға алдын ала және аралық заемдар беру үшін
Банкке 198,0 млрд теңге сомасында бюджет қаражаты бөлінді.
2020 жылы «Кредиттік тұрғын үй құрылысы» бағыты бойынша
жалпы ауданы 524,1 мың ш.м. 93 нысан немесе 9 186 пәтер пайдалануға берілді. 69,2 млрд теңге сомасына 8,5 мың заем берілді.
Барлығы, тікелей сатылымдарды есепке алғанда, 2020 жылы 71,1
млрд теңге сомасына 8,7 мың пәтер сатылды.
«Жеке тұрғын үй құрылысын дамыту» бағыты бойынша 2020
жылы жалпы ауданы 6,2 мың ш. м. 54 тұрғын үй пайдалануға
берілді, 1,3 млрд теңге сомасына 108 заем берілді.
«Аз қамтылған отбасыларға тұрғын үй сатып алуға кредит беру»
бағыты бойынша 2020 жылы 5 220 отбасы 54 013 млн теңгеге
тұрғын үй алды.

Тартылған қаражат
Банктің тартылған қаражатына республикалық және жергілікті бюджеттерден Қазақстан Республикасының Үкіметінен, «Самұрық-Қазына Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-дан және «Бәйтерек ҰБХ» АҚ-дан алынған кредиттер кіреді.
Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар аясындағы қызметтің барлық кезеңінде Банк 303,9 млрд теңге көлемінде бюджет қаражатын тартты. 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 301,6 млрд теңге немесе тартылған қаражаттың жалпы көлемінің 99% игерілді.
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АҚПАРАТТЫҚ
ДАМУ
Банктің 2023 жылға дейінгі Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2020–2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес
есепті кезеңде Банк клиенттерге қызмет көрсетудің қашықтан
және баламалы арналарын дамыту, сондай-ақ бизнес-үдерістерді
автоматтандыру бойынша жұмыс жүргізді.

Қашықтан және баламалы қызмет көрсету арналарын дамыту
Baspana.kz жүйесі 2017 жылы құрылыс компанияларын, мемлекеттік органдарды және Банк салымшыларын бір дерекқорға
біріктіру мақсатында енгізілді. Вaspana.kz жүйесінде «Бақытты отбасы», «Шаңырақ», сондай-ақ «Өз үйім» және «Нұрлы жер» бағдарламалары бойынша «тікелей сату» бағдарламалары енгізілді. 2020
жылы жүйенің белсенді пайдаланушыларының саны бойынша
116%-ға өсу байқалады.
2020 жылы Банк клиенттерге бөлімшеге бармай-ақ қызмет алу
мүмкіндігін жасау үшін «online.hcsbk.kz» интернет-банкингін дамытуды жалғастырды. Интернет-банкингті пайдаланушылардың
саны 2020 жылы 425 мың бірлікке өсті, көлемі 32 млрд теңгеден
асатын 380 мың төлем жүргізілді (депозитті толықтыру/кредитті өтеу), оның ішінде 159 мыңы 3,2 млрд теңге көлеміндегі авто
төлемдер.

Банктің 82 клиенттік операциясының ішінде интернет-банкингте 26 операция жүзеге асырылды. 2020
жылы келесі операциялар онлайн режиміне ауыстырылды:

5) Ағымдағы шоттан сыртқы аударымдар – 44 млрд теңге сомасына 45 мың аударым жүргізілді. Банктің комиссиялық кірісі 70 млн
теңгені құрады.
6) Салым шарттарының өзгеруі. Операция жылына 14 мыңнан
астам рет жүргізілді.
7) Мемлекеттік сыйлықақы белгісінің өзгеруі.
8) Салымдарды біріктіру.
9) Салымдарды бөлу.
10) Салымдарды бұзу. 5 мың депозит бұзылды. Банктің комиссия
лық кірісі 26 млн теңгені құрады.
2020 жылдың қорытындысы бойынша «Онлайн табыстау» қызметі арқылы интернет-банкингте 19 мың салым табысталды, олар
бойынша комиссиялық кіріс 179,2 млн теңгені құрады. Бұл қызмет
2018 жылы Банкте ТҚЖ туралы шарт бойынша құқық пен міндеттемені сатып алу немесе сату мүмкіндігі үшін іске асырылды.
Сонымен қатар, 2020 жылы интернет-банкингте «Шаңырақ»
бағдарламасы бойынша өтінімдер қабылдау іске қосылды. 2020
жылдың қорытындысы бойынша 16 нысан бойынша 428 өтініш
қабылданды.
2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Банк депозиттерінің
78% филиалдың қатысуынсыз қашықтан ашылады. 2020 жылы
іске асырылған «Бейне-банкинг» жаңа сервисі бойынша бейне
банкирлер 18 млрд теңге ағыны бар 89 мың депозит ашып, агенттік сыйақы шығыстарын 267 млн теңгеге қысқартты.
16%

1) Алғашқы салымның ашылуы – компьютермен көру, құжаттарды
тану, жандылықты анықтау және тұлғаны биометриялық сәйкес
тендіру технологияларын қолдану арқылы жүзеге асырылады.
Енгізілген сәттен бастап (15.09.2020–30.12.2020 жж.) 220 млн теңге
ағынымен 10 мыңнан астам депозит ашылды.

11%

22%

2) Біржолғы зейнетақы төлемдері үшін арнайы шот ашу.
3) Салымды беру.
51%

4) Арнайы шоттан аударымдар (жалға алу, кредит, салым) - операциялар 52 млрд теңге сомасына 500 мың рет жүргізілді.
Консультантар

Видеобанкирлер

Интернет-банкинг

Филиалдар
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Банк қызметін автоматтандыру (ІТ-инфрақұрылымын қайта ұйымдастыру және Банктің ақпараттық
жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету)
2020 жылы ІТ-инфрақұрылымын қайта ұйымдастыру
және Банктің ақпараттық жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету аясында мынадай іс-шаралар
орындалды:

3) 3 дискілі массив сатып алынып, пайдалануға енгізілді, оның
ішінде NVMЕ технологиясын пайдаланатын жылдам әрекет
ететін дискілермен жинақталған бір массив бар. Бұл массив Colvir
AБС дерекқорын орналастыру үшін қолданылады;

1) екі физикалық Sparc T8 сервері сатып алынып, пайдалануға
берілді. Сервердің деректеріне Colvir АБС және Colvir Деректер
қоймасы көшірілді;

4) екі ДӨО-ны бірыңғай мекенжай кеңістігіне біріктіруге бағытталған Банктің корпоративтік желісінің өзегін жаңғырту бойынша
жұмыстар жүргізілді;

2) 22 Blade сервері сатып алынып, пайдалануға берілді, бұл 6
ескірген Blade серверін ауыстыруға мүмкіндік берді;

5) BGP технологиясын пайдалана отырып, Internet арнаны резервтеу бойынша жұмыстар орындалды. Бүгінгі таңда негізгі
Internet арнасы құлаған жағдайда Банктің барлық сыртқы қызметтері автоматты түрде резервтік Internet арнасына ауысады.

Аяқталуы 2020 жылға жоспарланған ақпараттық
жүйелерді енгізу
2020 жылы «ODS» жүйесі өнеркәсіптік пайдалануға енгізілді,
оның мақсаты есепке алу жүйелерінен деректерді шоғырландыру және кейіннен жедел және талдамалық бизнес - талдау үшін
пайдалану болып табылады. «ODS» жүйесін енгізгеннен кейін
авторизация кезінде ақпарат алу жылдамдығы 5-8 сек. дейін жақсарды. (жүйені енгізгенге дейін жылдамдық 40 сек. болды).

Бұдан басқа, «ODS» жүйесі арқылы клиенттерге кесте бойынша
Пуш-хабарламалар (кредит бойынша келесі төлем күні, сақтандыру шартының аяқталуы, кредитті өтеу, депозиттің тұрғын үй
заемына көшуі, кредиттің тұрғын үй заемына өтуі, автотөлем
бойынша еске салулар) және жедел Пуш-хабарламалар (тыйым
салу, депозитті толықтыру, кредитті өтеу кезінде) жіберіледі.

«ODS» жүйесі бес негізгі деректер көзіне қосылып,
Power BI жүйесінің функционалы ретінде іске асырылған (есептер және дашбордтар):

Мақсаты байланыс орталығының, маркетингтің, сатудың және
өзара қарым-қатынастарды дамытудың міндеттерін автоматтандыруға қабілетті клиенттерге қызмет көрсетудің бірыңғай
орталығын құру болып табылатын СRM жүйесін енгізу бойынша
жұмыстар аяқталды. «Авто қоңырау шалу» функционалын енгізу
және автоматты режимде жұмыс істейтін CRM жүйесінде түрлі
маркетингтік науқандарды іске қосу аясында депозиттік база
бойынша ағымдар 2019 жылмен салыстырғанда 20%-ға ұлғайды.

◾◾ күту уақыты мен клиенттерге қызмет көрсету (Nomad
жүйесі) және терминалдардың тұрып қалу мониторингі
бойынша;
◾◾ ССК консультанттар желісі жұмысының (депозиттер бойын
ша есептер) және бөлімшелердің қызмет көрсетуін бағалау
мониторингі бойынша;
◾◾ «Genesys» байланыс орталығының қоңыраулары, операторлардың жұмысын және бейнебанкинг операторларының жұмысын бағалау мониторингі бойынша (филиал депозиттері бойынша есеп).
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CRM жүйесін дамыту жобасы аясында WhatsApp және Telegram
мессенджерлерінде чат-бот енгізілді. Бұл арнаның тиімділігі
қоңырауда 1 клиентке қызмет көрсетудің орташа құны 57,76
теңге (оператормен сөйлесудің орташа уақыты 3 минут), чатта –
9,3 теңге. Осылайша, чат-ботта клиентке қызмет көрсету Банкке

кіріс қоңырауға қызмет көрсету қызметінен 6 есе арзан. Яғни,
2020 жылы кіріс қоңырауларға шартты үнемдеу 17,6 млн теңгені
құрады.

КӨРСЕТКІШТЕР

CRM-ГЕ ДЕЙІН
(2019)

CRM-НЕН КЕЙІН
(2020)

860 394

1 430 180 (+66 %)

121 млн тг үнемдеу

Service Level (SL), %.

65

74 (+14 %)

Қызметті жақсарту

Орташа сөйлесу уақыты, сек.

209

142 (-32 %)

Жылдам қызмет көрсету

Жоғалған қоңыраулар, бірл.

135 697

78 300 (-42 %)

112

134 (+20 %)

Лидтер саны, бірл.

38 424

48 244 (+21 %)

Шығыс қоңыраулар саны, бірл.

132 978

344 345 (+160 %)

Салымға ағымдар, млрд тг

–

98

Депозиттер ашылды бірл.

–

47 434

Салымға ағымдар, млрд тг

–

5,5

Қызмет көрсетілген клиенттер, бірл.

–

100 000

Пост депозиттік операциялар, бірл.

–

31 000

Қызмет көрсетілген клиенттер саны, бірл.

–

335 000

Бірегей клиенттер саны, бірл.

–

150 000

Оң бағалар, %.

–

96

Орташа жауап уақыты, сек

–

25

КІРІС КО

Жауап берілген қоңыраулар, бірл.

БЕЙНЕ БАНКИНГ

ШЫҒЫС КО

КО депозиттері бойынша ағымдар, млрд тг

ЧАТТАР ЖӘНЕ ЧАТБОТ

Бұл ретте CRM жүйесін енгізудің арқасында бизнес-үдерістер
оңтайландырылып, «Білім базасы» жақсартылды, бұл тұтастай
алғанда операторлар жұмысының тиімділігін арттырып, сөйлесудің орташа уақытын азайтты.

Скорингтік үлгілерді автоматты түрде құру мақсатында – сарапшылардың да, математиктердің де кредит төлеу қабілеттілігін бағалау, сондай-ақ кредиттік портфельде жаңадан құрылған үлгілердің
қаржылық тиімділігін талдау және бағалау және оларды жылдам (бірнеше минут ішінде) интеграциялау мақсатында жұмысқа
«Шешімдер қабылдау жүйесі» енгізілді. Жоба аясында өнімдер
бойынша стандартты кредиттік өтінім бойынша шешімдер қабылдау стратегиясы іске асырылды:

ТИІМДІЛІГІ

Жоғалған қоңырауларды азайту
22 млрд теңге ағынын ұлғайту
Клиенттік базаны ұлғайту
Маркетингті белсендіру
Ағынды 98 млрд теңгеге ұлғайту
18,5 млрд тг тарту
Ағынды 5,5 млрд теңгеге ұлғайту
Бөлімшелердегі кезекті қысқарту

17,6 млн тг үнемдеу (арзан байланыс
арнасына аудару есебінен)
Бөлімшелердегі кезекті қысқарту

◾◾ Нарық-аралық және тұрғын үй заемдары (алдын ала біліктілік беру жөніндегі өтінімдерді, үлестес тұлғаларды және
әскери қызметкерлерді қоспағанда);
◾◾ «Өз үйім» тікелей сату (ЖТҮҚ);
◾◾ «Өз үйім» құрылыс салушының қаражаты;
◾◾ «Өз үйім» үлескерлер;
◾◾ «Нұрлы жер» байтерек девелопмент;
◾◾ «Нұрлы жер» ЖАО;
◾◾ «Нұрлы жер» Кредиттік тұрғын үй.
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БИЗНЕС-ҮДЕРІСТЕРДІ
ДАМЫТУ
2020 жылы Банктің бизнес-үдерістерін дамыту аясында «Colvir»
автоматтандырылған банк жүйесін, BPM (Бизнес үдерістерді
басқару жүйесі) бағдарламалық жасақтамасын және Консультанттардың әлеуметтік желісі (КӘЖ) бойынша пысықтаулар жүзеге асырылды.
ВРМ БЖ-да кредит беру процестерін автоматтандыру аясында
«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша «Алдын ала біліктілік»,
«Бақытты отбасы», «Шаңырақ» процестері іске асырылды және
процестерді «Есепке қою және кезектілік» сервистік бағдарламалық өнімімен интеграциялау, сондай-ақ жергілікті атқарушы
органдардың мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын
үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган
жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға тұрғын үй беру туралы
шешім қабылдауы жүргізілді. «BI Group бастапқы жарнасы 36%»
жобасы іске асырылды. Сақтандыру шарттарын жасасу бөлігінде НСК және Базель сақтандыру компанияларымен кредиттік
процестерді интеграциялау жүргізілді. Заемдардың барлық түрі
бойынша бағдарламаға қатысушы мәртебесін беру процесі автоматтандырылды. «Мультисертификат» жобасы шеңберінде заем
шарттарын өзгерту бөлігінде кредиттік өтінімді қабылдау процесі оңтайландырылды.
ВРМ БЖ-да депозиттік процестерді автоматтандыру аясында
мынадай процестер іске асырылды: бұзу арқылы бөлу, делдал
арқылы ТҚЖ беру.
Кадрлық іс жүргізуді автоматтандыру және персоналды ВРМ БЖ
бойынша ынталандыру жобасы аясында келесі процестер жүзеге асырылды: демалыс/мереке күндері жұмысқа тарту, лауазымдық жалақыны өзгерту, жаңа қызметкерді қабылдау.
Фотобейнелеу бойынша клиентті верификациялау бойынша
ҚБЕО-ның сервисі Банктің сервистік шинасына интеграцияланды
және енгізілді. Интеграция Банктің барлық жүйесіне клиентті фотобейнемен қашықтан тексеруге және сол арқылы клиенттерге
Банк бөлімшесіне бармай-ақ қызмет көрсетуге мүмкіндік берді.
Бұл қызмет пандемия мен карантин кезінде өте маңызды рөл
атқарды. Сондай-ақ пандемия мен карантин кезінде бөліп төлеу
ге өтінішті қашықтан қабылдау және клиенттерден тұрғын үй заемына көшу жүйесі әзірленді.
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КӘЖ БЖ бойынша процестерді автоматтандыру аясында Банк
агенттерімен бейне байланыс бойынша КЭЖ мобильді қолданбасы арқылы клиент карточкасы мен ТСС салымын ашу бойынша
жұмыстар жүргізілді, біліктілік алды процесі пысықталды (қосалқы заем алушы мен заем алушының жұбайын қосу, қосымша
құжаттарды салу), HelpDesk жүйесімен интеграциялау процесі
әзірленіп, тестілеуден өтті, мобильді қолданба арқылы біліктілік
алды процестерінде мультисертификат шығару енгізілді.
RPM (Қаржылық емес тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау
жүйесі) жүйесін дамыту аясында инциденттерді басқару модулі
іске асырылып, ақпараттық қауіпсіздік инциденттері бөлігінде
Resilient жүйесімен интеграция жүргізілді.
BPM БҚ-да ішкі процестерді автоматтандыру аясында қызметкерлерге ақпараттық жүйелерге қолжетімділік беру процесі іске
асырылды, ақпараттық жүйелерге өзгерістер енгізу процесі автоматтандырылы, іске қосылды: бір жыл ішінде АЖ-ға өзгерістер
енгізуге 1 907 өтінім орындалды.
«Colvir» автоматтандырылған банк жүйесін автоматтандыру
аясында келесі жетілдірулер іске асырылды: арнайы кестеге
енгізілген жинақ шотының белгісі бойынша тұрғын үй төлемі
белгісін қоя отырып, JV_HOUSINGPAY талдамалық шотындағы
сомаларды көрсету жөніндегі функционал, «ОСЬ шартының шоттары бойынша өткізу» жаңа операциясын пысықтау, мерзімі өткен күнтізбелік 90 күннен астам кепілсіз заемдар бойынша тұрақсыздық айыбын есептеуді тоқтата тұру, пандемия және карантин
кезінде кейінге қалдырылған заемдар бойынша, «Жеке табыс
салығы және әлеуметтік салық бойынша декларация» 200.00
СЕН-ға өзгертулер мен толықтыруларды автоматтандыру (МӘМС
жарналары және жеке тұлғаларды нақтылау бөлігінде), амортизацияланған құнға тиімді пайыздық мөлшерлемені қолдана отырып, 3-себеттегі кредиттер бойынша пайыздық кірістерді есептеуді іске асыруға қатысты жеке тұлғалар бойынша электрондық
шот-фактураларды пысықтау.

ҚЫЗМЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ
НӘТИЖЕЛЕРІ
Балансты талдау
БАЛАНСТЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Өлш.
2020/2019,
%

Активтер

998 340

1 340 331

1 707 388

127

Клиенттерге кредитер мен алғытөлемдер

662 310

980 394

1 319 681

135

–

–

–

–

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар

144 376

130 600

127 383

98

Ақшалай қаражат және оның баламалары

173 374

151 025

138 258

92

–

–

–

–

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық
бағалы қағаздар

8 845

65 493

104 829

160

Басқа активтер

9 435

12 819

17 237

134

Міндеттемелер

798 678

1 095 924

1 424 605

130

Клиенттердің қаражаты

665 498

902 023

1 097 659

122

Заем қаражаты

59 570

59 158

67 614

114

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар

57 731

78 650

113 680

145

Басқа міндеттемелер

15 879

56 093

145 652

260

Капитал

199 662

244 407

282 783

116

Баланстың негізгі баптары, млн теңге

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар

Өтелгенге дейін ұсталатын инвестициялық бағалы қағаздар

Банктің активтері 2020 жылы 27%-ға немесе 367,1 млрд теңгеге өсіп, 1,7 трлн теңгені құрады. Активтердің айтарлықтай өсуі
клиенттерге берілген заемдар сомасының ұлғаюымен қамтамасыз етілді, олар баланс валютасының 77%-ын құрайды. Клиенттерге несие беру көлемі 2020 жылы 339 млрд теңгеге немесе
35%-ға өсті. Кредиттер портфелі жақсы әртараптандырылған –
банктің 10 ірі заем алушыларының портфеліндегі үлесі 1%-дан аз.
Бұл ретте 90 күннен астам мерзімі өткен кредиттердің үлесі 2019
жылдың соңында 0,17%-ды – қазақстандық банк жүйесіндегі ең
төменгі көрсеткішті құрады.

Банк заемдарды тек жеке тұлғаларға береді. 2020 жылдың қорытындысы бойынша аралық тұрғын үй заемдары 32%-ға 481,6 млрд
теңгеге дейін өсті. Алдын ала тұрғын үй заемдары бойынша өсім
48%-ды құрады және олардың көлемі жыл соңында 522,3 млрд
теңгеге жетті. Тұрғын үй заемдарының көлемі 32%-ға 364,6 млрд
теңгеге дейін өсті.
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БЕРІЛГЕН ҚАРЫЗДАР ДИНАМИКАСЫ, МЛРД ТЕҢГЕ

2020 ЖЫЛДЫҢ СОҢЫНДАҒЫ
ЗАЕМДАР ҚҰРЫЛЫМЫ

522
Аралық тұрғын үй
заемдары

11%

357

27%

35%

482
Алдын ала
тұрғын үй
заемдары

353

365
Тұрғын үй
заемдары

2020

276
Алдын ала тұрғын үй
заемдары

2019

Банкте операциялық сегменттер арасында айтарлықтай кірістер
мен шығыстар жоқ. Банкте 2020 жылы алынған кірістердің жалпы
сомасының кемінде он пайызын құрайтын клиенттер жоқ (2019:
клиенттер жоқ).
Банктің бағалы қағаздарға инвестициясына 2020 жылдың қорытындысы бойынша активтердің 14% келеді. Ақшалай қаражат пен
оның баламаларының үлесі – 8%. Инвестициялық қызмет Банк
активтерін сақтау мақсатында қолда бар бос ақшалай қаражатты
тиімді басқаруға бағытталған. 2020 жылдың соңындағы жағдай
бойынша Банктің қаржы активтері 362 млрд теңгені құрады, оның
ішінде бағалы қағаздар 287,1 млрд теңге, кері РЕПО – 2,85 млрд
теңге, корреспонденттік шоттар – 13,15 млрд теңге. Банктің қаржы
активтерінен мемлекеттік бағалы қағаздардың үлесі – 78,9%.
Банктің міндеттемелері 2020 жылдың соңында 1,4 трлн теңгені
құрады және 2020 жылы 30%-ға немесе 328,7 млрд теңгеге өсті.
Міндеттемелер құрылымының 77%-ы клиенттердің қаражатына
келеді. Өткен жылы клиенттер шоттарының көлемі 22%-ға немесе 195,6 млрд теңгеге ұлғайды және жыл соңында 1 098 млрд теңгені құрады. 2020 жылғы 31 желтоқсанда 40,9 млрд теңге немесе
клиенттер қаражатының 4% мөлшеріндегі клиенттердің қаражаты
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Аралық тұрғын үй
заемдары

Тұрғын үй заемдары

10 ірі клиенттердің қаражатын, оның ішінде 40,6 млрд теңге – заңды тұлғалардың және 0,3 млрд теңге – жеке тұлғалардың қаражатын құрады.
Банктің қызметі борыштық жүктеменің төмен деңгейімен сипатталады. 2020 жылдың қорытындысы бойынша заем қаражаты міндеттемелердің 5%-ын, шығарылған бағалы қағаздардың көлемі –
8%-ын құрады.
2020 жылы заем қаражатының көлемі 14%-ға 8,5 млрд теңгеге
дейін, бірінші кезекте ҚР Қаржы министрлігі тарапынан мемлекеттік даму бағдарламалары аясында қаржыландыруды ұсыну есебінен өсті, оған заем қаражатының 63%-ы тиесілі.
2020 жылдың соңында шығарылған бағалы қағаздардың қалдығы – 113,7 млрд теңге, бұл 2019 жылдың соңындағы көрсеткіштен 45%-ға жоғары. 2020 жылғы наурызда Банк 0,21 млрд теңге
мөлшерінде екінші облигациялық бағдарламаны, сондай-ақ осы
бағдарлама аясында облигациялардың үш шығарылымын (30
млрд теңге, 90 млрд теңге және 90 млрд теңге) тіркеді. 2020 жылғы
шілдеде Банктің екінші облигациялық бағдарламасы аясында номиналды құны 1,000 теңге болатын 90,000,000 дана облигацияның

КАПИТАЛ ДИНАМИКАСЫ
20%

20%

2018

Меншікті капитал,
млрд теңге

762

998

1 353

2016

2017

2018

2019

Активтер

1 707

622 327

460

662

993

1 320

АКТИВТЕР ДИНАМИКАСЫ, МЛРД ТЕҢГЕ

2020

Кредиттер, клиенттерге алғытөлемдер

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ДИНАМИКАСЫ, МЛРД ТЕҢГЕ
1 098
902
2018

2019

1 425

1 108

665
799

527

413
503

609
2017
Міндеттемелер

17%

2019

2020

Баланс құрылымындағы
капитал үлесі, %

Банктің меншікті капиталы 2020 жылы 16%-ға артып, 282,8 млрд теңгеге жетті. Меншікті капиталдың өсуі бөлінбеген пайданың 8%-ға 109
млрд теңгеге дейін өсуімен байланысты болды. Банк балансының
құрылымындағы капиталдың үлесі – 17%, бұл жоғары қаржылық
орнықтылықты және Банктің қаржылық жағдайының тәуелсіздігін
білдіреді.
Банк активтерді басқару бойынша сапалы жұмыстың нәтижесі болып
табылатын реттеушінің талаптарын айтарлықтай жабатын өтімділік
пен капитал жеткіліктілігінің жоғары деңгейін қолдауды жалғастыруда. K1, k1-2, k2 капитал жеткіліктілігінің пруденциалдық коэффициенттері 2020 жылы нормативтік мәндерден төрт есе асып, 37%
деңгейінде қалыптасты. K4 ағымдағы өтімділік коэффициенті (айналымдағы активтердің қысқа мерзімді міндеттемелерге қатынасы)
нормативтік деңгейде – 30%-дан төмен емес 340%-ы құрады.
Негізгі көрсеткіштер

2016

283

153
2017

18%

245

2016

200

19%

119

екінші шығарылымын орналастыру жүзеге асырылды. Облигация
лардың айналыс мерзімі 20 жылды, купондық сыйақы мөлшерлемесі – 4,05%, купон «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-мен бағалы қағаздарды
сатып алу-сату шартын жасасу жолымен ұйымдастырылмаған нарықта жылына 2 рет төленеді. Банк 2020 жылғы қазанда Банктің
бірінші облигациялық бағдарламасы аясында номиналдық құны
1 000 теңге, айналыс мерзімі 4 жыл, купондық сыйақы мөлшерлемесі жылдық 2,00%, купонды жылына 2 рет төлеу кезеңділігімен
саны 1 500 000 дана облигациялардың екінші шығарылымын
шығарды. 2020 жылғы қарашада «Қаражанбасмұнай» АҚ-мен бағалы қағаздарды сатып алу-сату шартын жасасу жолымен ұйымдас
тырылмаған нарықта 1,316,432 дана мөлшерінде орналастыру
жүзеге асырылды.

2020

2019

2018

Норматив

k1 коэффициенті

36,50 % 39,80 % 54,60 %

5,5% төмен
емес

k1-2 коэффициенті

36,50 % 39,80 % 54,60 %

6,5% төмен
емес

k2 коэффициенті

36,50 % 39,80 % 54,60 %

8% төмен
емес

k4 коэффициенті

340 % 220,70 % 500 %

30% төмен
емес

2020

Клиенттердің қаражаты
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Кірістер туралы есепті талдау
ТАБЫС ТУРАЛЫ ЕСЕПТІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Өлш.
2020/2019,
%

Пайыздық кірістер

62 605

84 718

111 434

132

Пайыздық шығыстар

–13 748

–28 138

–35 885

128

Таза пайыздық кірістер

48 858

56 580

75 549

134

–461

–347

–5 530

1 593

Кредиттік портфельдің құнсыздануына резервті құрғаннан /
қалпына келтіргеннен кейінгі таза пайыздық кірістер

48 396

56 233

70 019

125

Комиссиялық кірістер

1 144

1 275

1 538

121

Комиссиялық шығыстар

–2 360

–5 063

–6 637

131

Әкімшілік және өзге операциялық шығыстар

–14 983

–17 114

–18 688

109

Басқа операциялық шығыстар

–4 725

–6 739

–13 217

196

Салық салынғанға дейінгі пайда

27 472

28 592

33 015

115

Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар

–1 017

–1 245

–1 231

99

Бір жыл ішіндегі пайда

26 455

27 347

31 784

116

Пайдалар мен шығындар туралы есептің негізгі баптары,
млн теңге

Кредиттік портфельдің құнсыздануына резервті қалпына келтіру/
(құру)

Банктің пайыздық кірістері 2020 жылы 32%-ға 111,4 млрд теңгеге
дейін өсті. Бұл соманың 70%-ы берілген заемдар бойынша пайыз
дарға келеді. Өткен жылы заемдар бойынша пайыздық кірістер
2019 жылдың көрсеткішіне қарағанда 34%-ға ұлғайып, 77,8 млрд
теңгеге жетті. Пайыздық кірістердің 25%-ы инвестициялық бағалы қағаздар бойынша сыйақыны құрайды.
2020 жылы пайыздық шығыстардың мөлшері 128%-ға ұлғайып,
35,9 млрд теңгені құрады. Өсім негізінен барлық пайыздық
шығыстың 61%-ын құрайтын клиенттер қаражаты бойынша
пайыздық шығыстардың артуымен байланысты. Клиенттердің

46

ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ

шоттары бойынша сыйақы 2020 жылы 22 млрд теңгені құрап,
2019 жылға қарай 22%-ға өсті. Пайыздық шығыстар сомасының
қалдығы негізінен шығарылған облигациялар мен заем қаражаты бойынша пайыздық шығыстарға келеді.
Банктің таза пайыздық кірістері 2020 жылдың қорытындысы
бойынша 70,0 млрд теңге деңгейінде қалыптасып, 2019 жылдың
көрсеткішіне қарағанда 25%-ға өсті. Нәтижесінде Банктің пайдасы бір жыл ішінде 31,8 млрд теңгені құрап, 16%-ға өсті. Банк
табыстылықтың жеткілікті көрсеткіштерін сақтайды. 2020 жылы
ROE көрсеткіші – 12,05%, ROA – 2,08%.

ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІСТЕР, МЛРД ТЕҢГЕ
70

2020

57

2019

49

2018

43

2017

37

2016

ТАЗА ПАЙДА ДИНАМИКАСЫ

32
23

28

26

26
20,0

18,8
15,0

4,1

2016

3,7

2017
Таза пайда, млрд теңге

12,5

3,0

2,4

2018

2019
ROA,%

12,1
2,1
2020

ROE,%
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Жоспар-фактіні талдау
НЕГІЗГІ ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ ЖОСПАРЛЫ ЖӘНЕ НАҚТЫ МӘНДЕРІН САЛЫСТЫРУ
Өлш.
бірл.

Көрсеткіш атауы

2017 жылғы 2018 жылғы 2019 жылғы 2020 жылға 2020 жылғы Орындалуы,
дерек
дерек
дерек
арн. жоспар
дерек
%

Активтер

млн теңге

762 267

998 340

1 340 331

1 708 502

1 707 388

100

Меншікті капитал

млн теңге

152 890

199 662

244 407

283 819

282 783

100

Міндеттемелер

млн теңге

609 378

798 678

1 095 924

1 424 682

1 424 605

100

ROE

%

18,83

15,01

12,44

8,55

12,12

142

ROA

%

3,7

3,01

2,35

1,48

2,09

142

Депозиттік база

млн теңге

520 245

624 212

806 831

946 540

1 034 578

109

Кредиттік портфель

млн теңге

460 058

669 505

1 004 892

1 279 317

1 364 619

107

2020 жылдың қорытындылары бойынша Банк қызметтің барлық негізгі көрсеткіштері бойынша өсуді және жоспарлы мәндерден асып
түсуді көрсетеді. Атап айтқанда, депозиттік база жоспарлы көрсеткіштен 9%-ға, кредиттік портфель 7%-ға асты. Бұл Банк қызметінің
өсіп келе жатқан ауқымын және халық тарапынан тұрғын үй жинақтары жүйесіне қызығушылықтың өсуін көрсетеді. Нәтижесінде Банк
жоспарлы мәндерден жоғары болып қалатын табыстылықтың жоғары көрсеткіштерін сақтап келеді. Активтер мен міндеттемелердің
көлемі жоспарланған деңгейде қалыптасты.
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ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ

2021–2023 ЖЫЛДАРҒА
АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ МАҚСАТТАР
Банктің 2023 жылға дейінгі Даму стратегиясына және Банктің 2019–2023 жылдарға арналған Даму жоспарына сәйкес төменде көрсетілген негізгі көрсеткіштер айқындалды.

Көрсеткіштер

бірл.

2020Н

2021Ж

2022Ж

2023Ж

Активтердің табыстылығы (ROA)

%

2,09

1,32

1,35

1,3

КК заемдары бойынша провизиялар деңгейі (артық емес)

%

0,55

1

1,56

2,42

ЭБХ-ға ТҚЖ жүйесіне қатысушылардың үлесі

%

20,3

17

17

17

Халықтың ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді салымдары
нарығындағы Банктің үлесі

%

34,2

30

30

30

Депозиттік базаның көлемі бойынша жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізу

млрд тг

1 034

1 121

1 254

1 358

ЕДБ және ИК берген тұрғын үй салуға және сатып алуға
арналған кредиттер нарығындағы Банктің үлесі

%

49,8

36

36

36

Банк активтеріне КК үлесі

%

80

78

76

75

Есепті жылдағы заем алудың жалпы құрылымындағы мемлекеттік емес заем алу көздерінің үлесі, кемінде

%

2

5

5

5

Кредиттік портфельдегі жеке сектордың үлесі

%

100

100

100

100

Клиенттерге қызмет көрсету бойынша операцияларды
онлайн аудару

%

30

40

50

70

2021–2023 жылдары Банктің жұмысы да мынадай негізгі міндеттерге бағытталады:
1) Күшті HR-бренді.
2) Жалпы Банк қызметіне, сондай-ақ әлеуметтік мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру бөлігінде халық тарапынан жоғары сенім;
3) Банк іске асыратын ТҚЖ жүйесінің жоғары қаржылық тұрақтылығын және қаржы ағындары мен қорландыруды ұзақ мерзімді басқаруды жетілдіру жолымен нарықтық конъюнктураның өзгеруіне ден қою кезіндегі икемділікті сақтау.
4) Қорландырудың балама көздерінен қаражат тарту мүмкіндігін қарау.
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САТУ
ЖҮЙЕСІ
Банктің қызметі дамудың айтарлықтай жоғары қарқынымен сипатталады, бұған негізгі көрсеткіштердің өсуі дәлел.
Мұндай серпін едәуір дәрежеде Банктің филиалдарын, орталықтары мен қызмет көрсету нүктелерін, консультанттар мен агенттерді (жасалған агенттік келісімдер аясында Банкке агенттік қызметтер көрсететін ұйымдар), интернет банкинг пен бейнебанкингті қамтитын сату жүйесінің табысты жұмысымен қамтамасыз етілген.

ӨНІМДІ САТУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚТАРЫ
ТУРАЛЫ ЖАСАСҚАН ШАРТТАРЫНЫҢ САНЫ
2019 ЖЫЛ

ӨНІМДІ ӨТКІЗУ
ЖҮЙЕСІ

БАНК
ФИЛИАЛДАРЫ
(18 филиал,
20 ҚО және 4 ҚТ)

19,7%
(95 922 ТҚЖШ)

КЕҢЕСШІЛЕР
(145 КO)

58,7%
(285 354 ТҚЖШ)

АГЕНТТЕР –
заңды тұлғалар
(«Қазпошта» АҚ)

0,2%
(1 006 ТҚЖШ)

ИНТЕРНЕТБАНКИНГ

БЕЙНЕБАНКИНГ

2020 ЖЫЛ
БАНК
ФИЛИАЛДАРЫ
(17 филиал,
18 ҚО және 4 ҚТ)

7,4%
(30 073 ТҚЖШ)

КЕҢЕСШІЛЕР
(97 КO)

88,9%
(361 945 ТҚЖШ)

АГЕНТТЕР –
заңды тұлғалар
(«Қазпошта» АҚ)

0,4%
(1 544 ТҚЖШ)

3,0%
(14 599 ТҚЖШ)

ИНТЕРНЕТБАНКИНГ

3,3%
(13 363 ТҚЖШ)

18,4%
(89 434 ТҚЖШ)

БЕЙНЕБАНКИНГ

0,0%
(29 ТҚЖШ)

100%
(51 927
ЗАЕМ) *

ӨНІМДІ ӨТКІЗУ
ЖҮЙЕСІ

100%
(50 323
ЗАЕМ) *

* Ауысуды есепке алмағандағы заемдар
ТҚЖШ – тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы шарттар.

Байланыс орталығы
Банк клиенттердің мүддесі үшін тиімді дамуға ұмтыла отырып,
клиенттерден кері байланыс алуға көп көңіл бөледі. Банк кері
байланысты жазбаша өтініштер (қолма-қол, пошта байланысы
арқылы, электрондық поштаға және Банктің интернет-ресурсына келіп түскен) және ауызша өтініштер (телефон арқылы және
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клиент Банкке тікелей келген кезде келіп түскен) арқылы алады.
Өтініштер болған жағдайда оларды қабылдау күнделікті негізде
жүргізіледі.

ЦИФРЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛАРДЫ БАСҚАРУ
2020 жылы танымал мессенджерлерде чат-бот белсенді түрде енгізілді. Чат-боттың енгізілуімен біз дыбыстық арналарды пайдала-

натын клиенттердің 25%-ын цифрлық байланыс арналары арқылы
қызмет көрсетуге аудара алдық. Чат-бот клиенттерінің жартысы
ешқашан дыбыстық арнаны пайдаланбаған, тек чат-ботты таңдайды. Бұл ретте, біз 300 нөміріне қоңырау шалу кезінде клиенттерді
шектемедік, сондай-ақ кіріс нөмір клиенттерге өзгеріссіз қолжетімді. Ағымдағы ай сайынғы чат-ботқа қосылу көлемі бастапқы
деректермен салыстырғанда 10 есе өсті.
Чат-боттың артықшылығы – кез келген жүктеме кезінде дыбыстық
байланыс арналарымен салыстырғанда ешқандай чат жоғалмайды. Клиенттің сессиясы қабылданбауы немесе күтуге қойылуы
мүмкін емес, клиент кез келген жағдайда сервисті жедел қолданады және жауапсыз қалмайды.
Автоматтандырылған сессиялардың көлемі – 83%, яғни клиенттердің тек 17%-ы ботпен кеңескеннен кейін тірі операторға қосылғысы келеді. Бұл дұрыс құрылған роботтандырудың және орналастырылған контенттің өзектілігінің көрсеткіші. Қазір ботта екі
тілде Банктің өнімдері мен қызметтері бойынша консультациялардың 35 сценарийі және түрлі банктік 13 қызмет орнатылған.
Бірінші жауап қату уақыты 1 минуттан аспайды, орташа мән 57 секундтан 24 секундқа дейін оңтайландырылды. Сонымен қатар, операторлар бір уақытта 5 және одан да көп чатты өңдейді. CSI 96%ға тең. Арна қосылған сәттен бастап цифрлық сервиске бірде-бір
шағым түскен жоқ.
Бот тек байланыс құралы ғана емес, сонымен қатар қызметтерді
ұсынатындықтан, Банк үшін басты міндет - арнаны пайдаланушылар бір рет емес, үнемі пайдаланатындай сұранысқа ие ету . Осы
мақсатта белсенді пайдаланушылар анықталды, олар қазір бірегей
клиенттердің жалпы санының 24%-ын құрайды, пайдалану белсенділігі 144%-ға тең.
Quanysh чат-боты Қазақстандағы танымал екі мессенджерде –
WhatsApp және Telegram-да орналасқан. Клиенттердің 86%-ы
WhatsApp мессенджерінде чат-ботты қолдануды жөн көреді,
қалған 14%-ы Telegram арқылы кіреді.
Цифрлық арна дыбыстық байланыс арнасына қарағанда әлдеқайда арзан. Егер 1 қоңырауға жұмсалатын шығындар шамамен 56,31
теңгені құраса, онда 1 чатқа 15,3 теңге кетеді. Нәтижесінде 1 жыл
ішінде шамамен 13,5 млн теңге (2,4 млн рубль) үнемделді.
Чат-бот жұмысының тиімділігін бағалау үшін шамамен 30 метрика
жасалды және осы көрсеткіштер негізінде Quanysh чат-ботының
контенті мен функционалдығы үнемі дамып келеді. Цифрлық
сервистерді қай бағытта жақсарту керегін түсіну үшін клиенттік
тәжірибені тұрақты түрде зерттеу жүргізіліп отырады.

Цифрлық өзара іс-қимылдың басқа бағыттары бойынша мынадай
нәтижелер ұсынылады: ағымдағы жылы «Отбасы Инфо» бөлімін
қарау саны шамамен 200 мыңды құрап, оны Банк сайтындағы ең
танымал бөлімге айналдырады. «Кері байланыс» бойынша пайдаланушылар тарапынан бірыңғай шағымсыз 6 мыңнан астам ресми
жазбаша сұрау салу өңделді.

БЕЙНЕБАНКИНГТІ БАСҚАРУ
Банк қызметінің, бизнес-үдерістердің, құзыреттердің, корпоративтік мәдениет пен бизнес модельдердің цифрлық Банкке
кешенді көшуі бөлігінде «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ стратегиясын іске асыруға сәйкес, цифрлық технологиялардың мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып,
Банк жаңа тәжірибені қалыптастыру үшін жаңа технологияларды пайдалана отырып, инновациялық өнімдерді дамыту және
енгізу бойынша жұмыстар жүргізуде. Осылайша, 2019 жылдың
қазанынан 2020 жылдың сәуіріне дейінгі кезеңде Банк операторымен бейнебанкинг арқылы және тұлғаны биометриялық сәйкестендіруді пайдалану арқылы қашықтан қызмет көрсетуді енгізу
және пилоттық пайдалану бойынша жұмыс жүргізілді. Клиент
қолданбаны қосымша орнатпай және бейнебанкинг қызметтерін
барынша қолжетімді және қарапайым қолдануға арналған жолдарды толтырмай, жеке электрондық құрылғыны және Банктің
интернет-ресурсындағы, www.Baspana.kz жылжымайтын мүлік
порталындағы, интернет-банкинг жүйесіндегі шешімін (жүйесін)
пайдалана отырып, RichCall бағдарламалық жасақтамасы арқылы
Банк өнімдері мен қызметтері бойынша консультациялар алуға
бастамашылық жасайды. Қазақстан Республикасының аумағында Төтенше жағдай режимінің енгізілуіне, сондай-ақ карантин
кезеңінде азаматтардың жүріп-тұруына шектеулер енгізілуіне
байланысты 2020 жылғы 20 сәуірден бастап Банк өз клиенттеріне банктік қызмет көрсету операцияларын бейнебанкинг арқылы
жүзеге асыруды ұсынды. Қашықтан сәйкестендіру жүйенің операторы – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымы
«Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» РМК іске асыр
ған және іске қосқан Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығының көмегімен клиент бейнесінің екі фотосуретін салыстыру
арқылы жүргізіледі, олардың біреуі мемлекеттік дерекқорлардан
пайдаланылады.

Осы жобаны іске қосу кезінде Банк үшін негізгі мақсаттар мен міндеттер мыналар болды:
1. Банкте инновациялық сервисті енгізу.
2. Пандемия және елде енгізілген карантин жағдайында клиенттік сервисті жақсарту және клиенттер мен Банк қызметкерлерінің қауіпсіздігі.
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3. Банк бөлімшелеріндегі кезектерді жеңілдету және клиенттер
ағынын біркелкі бөлу әрі клиенттердің уақытын үнемдеу.
4. Шығындарды оңтайландыру (үй-жайларды қамтамасыз ету,
кеңседегі жұмыс орындарын ұйымдастыру, Банк жүйелеріндегі
минималды түзетулер, алаяқтық тәуекелдерін азайту және құпия
ақпараттың жария етілуі бойынша үнемдеу).
5. Икемді жұмыс кестесі және кез келген жерден жұмыс істеу
мүмкіндігі.
6. Банк қызметкерлерін іздеу және тарту географиясын кеңейту.

Жобаны іске қосу және Қазақстан Республикасында
енгізілген карантин кезеңінде операторлар Банктің
бейнебанкингі арқылы келесі операцияларды жасады:

2020 жылы жүргізілген жұмыс нәтижелері:

1. 67 000-нан астам депозит ашылды, бұл Банк бойынша ашылатын депозиттердің жалпы санының 17%-ын құрады. Олар бойынша ағын 9 млрд теңгеден асты. Операторлардың бейнебанкинг
арқылы ашқан депозиттері бойынша депозиттік портфель 7,5
млрд теңгеден астам соманы құрады.

◾◾ автоқоңырауды енгізу есебінен 2019 жылмен салыстыр
ғанда шығыс желінің өңделген клиенттерінің саны 2,4 есеге артты, жүйе операторларға телефония қоңырау шалған
клиенттерді ғана береді, 2020 жылы қоңыраулардың жалпы саны 304 мыңнан астам қоңырауды құрады;

2. Постдепозиттік операциялар мен алдын ала біліктіліктердің
43 000-нан астам операциясы жүргізілді.

◾◾ Лидтер құру процесін автоматтандыру және «шұғыл»
клиенттерді агенттік желіге және бейнебанкинг операторларына онлайн беру есебінен сату ұлғайды: CRM-де
62 мың лид құрылды, олардың 21%-ы салымның сәтті
ашылуымен аяқталды; операторлардың жұмысын оңтайландыру және CRM-де Бірыңғай терезе құру есебінен бір
клиентке қызмет көрсетудің орташа уақыты төмендеді;

3. Жалпы алғанда Банк операторларымен бейнебанкинг арқылы
110 000-нан астам банк операциясы жүргізілді.
4. Жыл басынан бері бейнеқоңыраулар саны айына 4 000-нан
айына 70 000-ға дейін өсті.
5. Жауап берілмеген бейнеқоңыраулардың саны жоба басталғаннан бастап 2020 жылдың қарашасына дейін 56%-дан 9%-ға дейін
азайды.
6. Барлық клиенттің 95,3%-ы бейнесервис операторларының жұмысын «өте жақсы» деп бағалады.

ТЕЛЕМАРКЕТИНГТІ БАСҚАРУ
Телемаркетингтің басты инновацияларының бірі маркетингтік
науқандарды іске қосу және өткізу бөлігінде CRM жүйесін дамыту болды. CRM арқасында клиентпен байланыс талдау, ықтималдылықты есептеу негізінде нүктелік түрде жүзеге асырылады. SMS-хабарламаларды және PUSH-хабарламаларды, шығыс
қоңырауларды тарату автоматты түрде жүргізіледі, қашанда
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науқан бойынша, сондай-ақ жеке алынған клиент бойынша іске
қосылған коммуникациялардың кезеңдері мен мәртебесін қадағалау мүмкіндігі бар. Осы функционалдың енгізілуі науқанды
әзірлеуге, өткізуге және оның нәтижелерін есептеуге жұмсалатын еңбек шығындарын қысқартып қана қоймай, сонымен қатар
кампанияны өткізуге жұмсалатын шығындарды оңтайландыруға,
клиент үшін ең қолайлы коммуникацияның арнасын таңдауға
мүмкіндік берді. Телемаркетингтің екінші маңызды инновациясы Банк сайтында қалдырылған өтінімдерді өңдеу процесін автоматтандыру болды. Жетілдіру клиентті сәйкестендіруге, сол
арқылы клиенттерді Банктің белгілі бір өнімдері/қызметтері
бойынша мамандандырылған операторлар топтары арасында қайта бөлуге мүмкіндік береді. Әлеуетті клиенттер әрқашан
Банкте қызмет көрсетуге клиентті тарту үшін сату жөніндегі мамандарға жіберіледі.

САТУ ЖҮЙЕСІ

◾◾ Банк сайтынан өтінімдер бойынша қоңырау шалу сайттан
кері қоңырауға оңтайландырылды. Жыл басынан бері 61
560 өтінім өңделді;
◾◾ CRM-нің барлық бөлімдерінде аналитикалық дашбордтар мен статистикалық есептер енгізілген. Сондай-ақ жинақталған деректер негізінде нақты және тарихи уақыт
режимінде түрлі графиктер, дашбордтар және статистикалық есептер қалыптастырылады;
◾◾ операторлар үшін Басты бетте ағымдағы күн мен айдың
негізгі көрсеткіштерінің дашбордтары көрсетілген, соның
арқасында олар жоспарлы көрсеткіштердің орындалуын
қадағалап, жалақыға қосымша бонустар алу үшін оларды
асыра орындау бойынша жұмыс істей алады;

◾◾ клиенттің портреті, оның белсенділігі (депозитті толтыру
жиілігі), қажеттілігі, жасы, сегменті, әлеуметтік мәртебесі
және т. б. негізінде құрылған 70-тен астам маркетингтік
науқан жасалып, өткізілді. Өткізілген науқандардың нәтижелері: депозиттік портфель белсенділігінің 63%- ға дейін
өсуі, депозит бойынша жарнаның орташа сомасының 23%ға артуы, сондай-ақ Банк депозиттері бойынша 111 млрд
теңге ағыны болды;
◾◾ IVR клиенттеріне автоматты түрде қоңырау шалу мерзімі
өткен берешектің туындағанын еске салады, шоттардың
бұғатталуы NPL-ді 8% орташа банктік деңгейде 0,18%-да
ұстап тұруға мүмкіндік береді;
◾◾ телемаркетинг операторының бөлімшелерге баруды
брондау мүмкіндігі бөлімшелерді жеңілдетуге мүмкіндік
берді. Клиенттерді сайттан өтінімдер бойынша шақыру
және кезекті брондау Бейнебанкинг арқылы клиенттердің
бір бөлігіне дереу қызмет көрсетуге мүмкіндік берді,
клиенттердің бір бөлігі қашықтан сату арналарында операцияларды өз бетінше жүргізе алды, тек бір бөлігі ғана
Банк бөлімшесіне жүгінді. Қызмет пайда болғаннан бері
телемаркетинг операторлары 53 мың бронь жасады, бұл
Банк бөлімшелеріне түсетін жүктемені 43%-ға төмендетіп,
күту уақытын қысқартты, өйткені әр клиент жоспарланған
уақытта келді.

Төлемдерді қабылдаудың
балама тәсілдері
2020 жылдың қорытындысы бойынша интернет-банкинг арқылы
жүзеге асырылған қолма-қол ақшасыз төлемдер саны (депозитті толықтыру/кредитті өтеу) 32,4 млрд теңге сомасына 380 мың
болды.

Банктің жарнамалық
және PR-қызметі
Банк тұрғын үй жинақтары жүйесін халық арасында танымал ету
және қазақстандықтарды Банк ұсынатын мүмкіндіктер туралы хабардар ету бойынша үнемі белсенді жұмыс жүргізеді. Осы мақсатта ірі маркетингтік науқандар өткізіледі.

Жалпы алғанда, Банк Банктің өнімдері, іс-шаралары мен акция
лары туралы 42 баспасөз релизін дайындады. Осы баспасөз релиздерін тарату қорытындысы бойынша БАҚ-та 2 385 жарияланым шықты. Бұдан басқа, жыл бойы Tengrinews, PrimeMinister,
«ҚазТаг», «Хабар 24» және т. б. басылымдарда аналитикалық
материалдар мен Банк басшылығымен толыққанды сұхбаттар
жарияланды.
Жалпы, 2020 жылы, мониторинг мәліметтері бойынша, БАҚ-та
Банкті атай отырып, 17 855 материал жарияланды. Есепті кезең
ішінде Банк БАҚ сұрауларына 198 жауап дайындады.
Жыл бойы Банктің сыртқы сайтын жаңарту бойынша жұмыстар
жүргізілді. Лидогенерацияның жаңа формалары жасалды: кеңес
беру (бейнеқоңырау), консультантты шақыру, әлеуметтік желілерден ауысу (аккаунт деректерін жою). Бөлімшелер мен кеңес беру
орталықтарының карталары жетілдірілді. Гугл карталарына көшу
пысықталды. Сайттың ең сұранысқа ие функционалын басты бетке шығара отырып, таспадан плиткалық құрылымға сайттың мобильді нұсқасы жаңартылды.
Банктің Facebook.com, Vk.com, Instagram.com әлеуметтік
желілерінде ресми парақшалары бар, сондай-ақ Youtube.com бейнехостингіне бейнематериалдарды орналастырады. 2020 жылы
Банктің әлеуметтік желілердегі парақшаларына 85 мыңнан астам
адам (органикалық қамту) тіркелді, есепті кезеңнің қорытындылары бойынша жазылушылардың жалпы саны 455,4 мың адамды
құрады.
Әлеуметтік желілердегі Банктің ресми парақшаларында екі тілде
52 бейнеролик әзірленіп, жарияланды: Банк қызметі және оның
өнімдері, Банк салымшыларының табыс тарихы туралы нұсқаулықтар мен презентациялар.
4 772 млн бірлік полиграфиялық өнім (үнпарақтар, лифлеттер, брошюралар, плакаттар, стикерлер) басып шығарылды, оның ішінде
200 000 мыңы «Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша лифлеттер.
Банктің жарнамасы 174 сыртқы құрылымда орналастырылды.
2020 жылы Банк интернеттегі жаңа жарнамалық арнаны – контекстік және мақсатты жарнаманы қолдануды жалғастырды. Жыл
қорытындысы бойынша 22 млн астам жиынтық қамтумен жалпы
республикалық 12 жарнамалық науқан іске қосылды.
2020 жылдың соңында жүргізілген маркетингтік зерттеу нәтижелері респонденттердің жалпы санының 86,2%-ы Банкке сенетіндігін көрсетті. Тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесі мен Банктің
танымалдылығы 96,7%-ды құрады. Клиенттердің қанағаттану
деңгейін ұстап тұру 95,8%-ға тең.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМПОЗИЦИЯСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖӘНЕ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН БАҒАЛАУ
КӘСІБИ ДАМУ
БАСҚАРМА

БАСҚАРМАҒА ЕСЕП БЕРЕТІН КОМИТЕТТЕР

БАСҚАРМА ЖӘНЕ БАСҚАРМАҒА ЕСЕП БЕРЕТІН
КОМИТЕТТЕР ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

ІРІ МӘМІЛЕЛЕР ЖӘНЕ МҮДДЕЛІЛІГІ БАР МӘМІЛЕЛЕР
БАСҚАРМА ЖӘНЕ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНЕ
СЫЙАҚЫ БЕРУДІҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАРЫ
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІН САҚТАУ
ІСКЕРЛІК ЭТИКА
МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ
ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫ БАСҚАРУ
ІШКІ АУДИТ
СЫРТҚЫ АУДИТ
МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ

57

2020 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

КОРПОРАТИВТІК
БАҒАЛЫ
БАСҚАРУ

ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ
МӘЛІМЕТТЕР
АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ
Акциялар
(мың дана)

Жай акциялар

Жиыны

7,830

78,300,000

78,300,000

Шығарылған жаңа акциялар

–

–

–

2019 жылғы 31 желтоқсанға

7,830

78,300,000

78,300,000

Шығарылған жаңа акциялар

–

–

–

2020 жылғы 31 желтоқсанға

7,830

78,300,000

78,300,000

(акциялар санын қоспағанда,
қазақстандық мың теңгемен)
2019 жылғы 1 қаңтарға

Жалғыз
акционердің
шешімі негізінде
Банк 2019 жылы
8 292,6 млн теңге
мөлшерінде
дивидендтер
төледі
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

Банк Жалғыз акционер үшін дивидендтерді төлеу шарттары мен
тәртібіне, Банктің қаржылық жағдайына және басқасына қатыс
ты барлық қажетті ақпаратты ашады. Дивидендтерді төлеу үшін
Банк Жалғыз акционер бекіткен Холдингтің еншілес ұйымдары төлейтін дивидендтердің мөлшерін айқындау тәртібін басшылыққа алады.
Дивидендтердің мөлшерін есептеу Банктің жылдық аудиттелген
қаржылық есептілігінде көрсетілген Банктің таза кірісінің сомасы негізге алына отырып жүргізіледі. Бұл ретте дивидендтердің
мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере отырып айқындалады.
Дивидендтердің мөлшерін Жалғыз акционер тиісті кезеңдерде пайданы бөлу тәртібін бекіту туралы мәселені қарау кезінде
ерекше тәртіпте айқындауы мүмкін.
Жалғыз акционердің шешімі негізінде Банк 2019 жылы 8 292,6
млн теңге мөлшерінде дивидендтер төледі. Бір жай акцияға
шаққандағы дивиденд мөлшері 1 059,08 теңгені құрады.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
ЖҮЙЕСІНІҢ
СИПАТТАМАСЫ
Банк корпоративтік басқаруды өз қызметінің тиімділігін арттыру,
транспаренттілік пен есеп беруді қамтамасыз ету, оның беделін
нығайту және капитал тартуға жұмсалатын шығындарды азайту
құралы ретінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасында заңның
үстемдігін қамтамасыз етуге қосқан өзінің үлесі және Банктің
қазіргі заманғы экономика мен тұтастай қоғамдағы орнын айқындайтын фактор ретінде қарайды.
Банктің корпоративтік басқаруы әділеттілік, адалдық, жауапкершілік, айқындық, кәсібилік және құзыреттілік негізінде құрылады. Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы Банк қызметіне
мүдделі барлық тұлғаның құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді көздейді және Банктің табысты қызметіне, оның ішінде
оның құндылығының өсуіне, қаржылық тұрақтылығы мен табыс
тылығын қолдауға ықпал етеді.
Банктегі Корпоративтік басқару жүйесіндегі қатысушылар арасындағы қатынастар халықаралық практика негізінде әзірленген Банктің ішкі құжаттарымен реттеледі. Банктің корпоративтік
басқару құрылымы заңнамаға сәйкес келеді және Банк органдары арасында міндеттерді бөлуді айқындайды.

Банктің корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Банктің
корпоративтік басқару қағидаттары мыналар:
1) өкілеттіктердің ара жігін ажырату қағидаты;
2) Қазақстан Республикасының азаматтық, банк заңнамасына, Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес көзделген Банктің жалғыз акционерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау және осы құқықтар мен мүдделерді
іске асыруды қолдау қағидаты;
3) Директорлар кеңесі мен басқарманың Банкті тиімді басқару
қағидаты;

4) орнықты даму қағидаты;
5) тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және ішкі аудит қағидаты;
6) корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу
қағидаты;
7) Қазақстан Республикасының банк заңнамасына, Қазақстан
Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы заңнамасына,
Қазақстан Республикасының валюталық реттеу және валюталық
бақылау туралы, төлемдер және төлем жүйелері туралы, бағалы
қағаздар нарығы туралы, қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға
қарсы іс-қимыл туралы, акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес Банк қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы
мен объективтілігі қағидаты;
8) Банк қызметінің ауқымы мен сипатына, оның құрылымына,
тәуекелдер бейініне, Банктің бизнес-моделіне сәйкестік қағидаты;
9) Банк қызметінің ауқымы мен сипатына, оның құрылымына,
тәуекелдер бейініне, Банктің бизнес-моделіне сәйкестік қағидаты.
Корпоративтік басқару жүйесінің диагностикасын жүргізуді
Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі қағидаларға сәйкес екі жылда бір рет
Банктің Ішкі аудит департаменті жүзеге асырады.
Банктің 2019 жылы жүргізген корпоративтік басқару диагностикасының соңғы бағалауы бойынша тәуекелдерді басқару және
ішкі бақылау жүйесін бағалаудың жай-күйі барабар («Барабар»
рейтингі) ретінде бағаланады, пайыздық мәнде 95,1%-ды құрады. 2020 жылы Банктің корпоративтік басқару диагностикасын
бағалау жүргізілген жоқ. Төмендегі кестеде өткен жылдар туралы ақпарат берілген.
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«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ДИНАМИКАДАҒЫ ҮЗДІК ПРАКТИКА ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕСТІГІН БАҒАЛАУ ДИНАМИКАСЫ
Озық практикаға сәйкестік пайызы

Критерий

2015

2017

2019

Корпоративтік басқару құрылымы

85

95

95

Корпоративтік басқару қағидаттарына жалпы бейілділік

50

93,8

93,8

Қаржылық-мүдделі тараптардың құқықтары

75

92,9

92,9

Мүдделер қақтығысы

85

90

95

Құзыреттердің аражігін ажырату

87,5

100

100

Жиыны:

78,3

94,2

95

72,9

91,7

100

25

75

95

Сыйақы және сабақтастық

78,6

85,7

78,6

Тәуекелдерді басқару

82,5

92,5

100

Жоспарлау және мониторинг

81,3

90,6

96,9

72

88,7

95,2

Ақпараттық саясат

62,5

93,8

93,8

Қаржылық ақпаратты ашу

85,7

92,9

96,4

Қаржылық емес ақпаратты ашу

54,5

59,1

93,2

85

90

100

Ішкі аудит

82,7

90,4

94,6

Жиыны:

73,8

82,5

94,6

БАРЛЫҒЫ ЖАЛПЫ БАҒАЛАУ

74,3

87,9

95,1

1. Құрылым

2. Процестер
Директорлар кеңесінің тиімділігі
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік және тұрақты даму

Жиыны:
3. Ашықтық

Аудиторлық процесс
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМЫ
ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

ДК ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР

КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

ІШКІ АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

БАНК БАСҚАРМАСЫ

КОМИТЕТТЕР / КОМИССИЯЛАР / ЖҰМЫС ТОПТАРЫ

БАС КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУШЫ

ОРТАЛЫҚ АППАРАТ

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің ұйымдық
құрылымы мынадай басқару органдарынан тұрады:
◾◾ жоғары орган – Жалғыз акционер;
◾◾ басқару органы – Директорлар кеңесі;
◾◾ атқарушы орган – Басқарма;
◾◾ Банктің қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге
асыратын орган – ішкі аудит бөлімшесі;
◾◾ Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің
ішкі құжаттарына сәйкес Банк қызметінің әртүрлі бағыттарын іске асыру үшін құрылатын банктің тұрақты жұмыс
істейтін өзге де алқалы органдары.

БАНКТІҢ АШЫҚТЫҒЫ (ТРАНСПАРЕНТТІЛІГІ) ЖӘНЕ
АҚПАРАТТЫ АШУ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ
Банк өз қызметінде клиенттермен және серіктестермен өзара
қарым-қатынастарда сенімділік, сенім және жоғары сапа, бизнес
пен корпоративтік басқарудың ашықтығы қағидаттарын ұстанады.
Банктің ақпараттық ресурстары ашықтық пен қолжетімділік талаптарын қанағаттандырады.

КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУ
БАСҚАРМАСЫ

АЙМАҚТЫҚ БӨЛІМШЕЛЕР

Банктің интернет-ресурсында тоқсан сайын және жыл қорытындысы бойынша баланс туралы ақпарат, кірістер мен шығыстар туралы
есеп жарияланады, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін
қызметтерді сатып алу туралы ақпарат орналастырылады. Сондай-ақ сыртқы аудиторлардың қорытындысымен қаржылық
есептілік жарияланады.
Банктің негізгі қызметі туралы ақпарат, жылдық есеп, Банктің
өміріндегі елеулі оқиғалар туралы ақпарат, Директорлар кеңесі
мен Басқарманың құрылымы туралы ақпарат, бос жұмыс орындары туралы ақпарат, филиалдардың тізбесі мен мекенжайлары,
Банктің үлестес тұлғаларының тізімі, Банктің акционерлері мен
серіктестері және оның стратегиялық дамуы туралы ақпарат қосымша орналастырылады.
Банктің ақпараттық ашықтығын қамтамасыз ету, оның қоғамдағы
іскерлік беделін арттыру және БАҚ-та оң қоғамдық пікір қалыптас
тыру үшін Банктің өнімдері, тұрғын үй бағдарламалары мен акция
лары туралы баспасөз релиздері тұрақты негізде жарияланады.
Ақпаратты орналастыру кезінде Банк банктік, коммерциялық және
заңнамамен қорғалатын өзге де құпиялардың сақталуы туралы
заңнама нормаларын сақтады.
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ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІ
Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің Жарғысында көзделген
тәртіпте олардың үміткерлігін кейіннен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісе отырып, Жалғыз акционер лауазымға сайлайды.
Банктің Директорлар кеңесінің құрамына Жалғыз акционердің
өкілдері, Банк Басқармасының Төрағасы және тәуелсіз директорлар кіреді.
Банктің тәуелсіз директоры лауазымына іріктеу конкурстық негізде «Бәйтерек «ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдарының тәуелсіз директорларын іріктеу, оларға сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу
қағидаларына сәйкес үш жылдан аспайтын мерзімге (кейіннен
олардың қызметін бағалаудың қанағаттанарлық нәтижелері
жағдайында тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін) жүргізіледі.

Директорлар кеңесінің құрамына үміткерлерді іріктеу
кезінде мыналар назарға алынады:

ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОРЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Үміткер директорлар кеңесіне тәуелсіз директор болып сайлану үшін:
1. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы»
Заңына сәйкес тәуелсіз директордың анықтамасына сәйкес келуі.
2. Банк қызметінің көлемі мен сипаты жағынан ұқсас ұйымға тән
негізгі мәселелертуралы жалпы ақпаратты меңгеруі, ұсыну алдындағы ұқсас салада/секторда халықаралық тәжірибесі және
кемінде 2 (екі) жыл кәсіби тәжірибесі болуы, сондай-ақ: Банкке
қатысты заңнама талаптарын; ұлттық және халықаралық нарықтардағы бәсекелес ортаны түсінуін көрсетуі.
3. Ұсынылған ақпаратты талдай және объективті бағалай білуі
және заңдылық, әділеттілік және барлық акционерлерге тең қатынас қағидаттары негізінде мәселе бойынша тәуелсіз позицияны қалыптастыруы. Өз пікірін білдіру және өз көзқарасын дәлелді түрде қорғау қабілеті болуы.
4. Корпоративтік басқару және тұрақты даму қағидаларын білуі.

1) басшылық лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі;
2) Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұмыс тәжірибесі;
3) жұмыс өтілі;
4) білімі, мамандығы, халықаралық сертификаттарының болуын
қоса алғанда;
5) бағыттар мен салалар (салалар активтер портфеліне байланысты өзгеруі мүмкін) бойынша кемінде 2 жыл құзыретінің/басшылық тәжірибесінің болуы;

5. Іскерлік және (немесе) салалық ортада мінсіз беделі/оң
жетістіктері болуы. Үміткердің өмірбаянында экономикалық қыз
мет саласында қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте
әкімшілік құқық бұзушылық фактілері болмауы.
6. Директорлар кеңесінің жұмысына Директорлар Кеңесінің отырыстары кезінде ғана емес, сондай-ақ Директорлар кеңесінің
отырыстарына материалдарды тиісінше зерделеу үшін де қатысу
үшін жеткілікті уақыты болуы.
7. Басқа компаниялардың 3 (үштен) артық Директорлар кеңесіне
мүше болмауы тиіс.

6) іскерлік бедел;
7) тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы;
8) «Сертификатталған директор» директорының кәсіби сертификаттауының болуы (тәуелсіз директорлар үшін).
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Банк тәуелсіз директор лауазымына іріктеу кезінде Банктің
жалғыз акционері үміткерлердің жоғарыда көрсетілген критерийлерге сәйкестігін тексергенін, сондай-ақ олардың тәуелсіздігін белгілегенін растайды.

ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІНІҢ
ҚҰРАМЫ

Өскенбаев
Қайырбек Айтбайұлы
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы,
Жалғыз акционердің өкілі

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ:
Қазақстан Республикасы Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрлігінің
бірінші вице-министрі.
Банктің Директорлар кеңесінің құрамына 2020
жылғы 7 қыркүйекте сайланды.

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай
бойынша Директорлар кеңесі үш
тәуелсіз директорды қоса алғанда,
7 мүшеден тұрады.
Банктің Директорлар кеңесінің
өкілеттік мерзімі: 3 жыл.

БІЛІМІ:
◾ КСРО Ішкі істер министрлігінің Қарағанды

жоғары мектебі (1986), Заңгер;

◾ С.Сейфуллин атындағы Ақмола аграрлық

университеті (1996), ұйымдастырушы-экономист;

◾ Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универ-

ситетінің дипломатиялық академиясы

ҒЫЛЫМИ АТАҚТАРЫ:
◾ Экономика ғылымдарының кандидаты,
диссертация тақырыбы: «Экономиканы монополиясыздандыру процесін реттеу және
бәсекелестікті дамыту» (1998).
ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:
2014–2016жж. - Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика вице-министрі.
2016–2018жж. – «Бәйтерек ҰБХ» АҚ Басқарушы директоры-басқарма мүшесі.
2018–2019жж. - Қазақстан Республикасының
Индустрия және инфрақұрылымдық даму
вице-министрі.
2019 жылғы наурыздан бастап қазіргі
уақытқа дейін - Қазақстан Республикасының
Индустрия және инфрақұрылымдық даму
бірінші вице-министрі.
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Омарқожаев
Әнуар Сағынәлиұлы

Ибрагимова
Ляззат Еркенқызы

Барунин
Александр Анатольевич

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі,
тәуелсіз директор

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ:

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ:

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ:

«Бәйтерек «Ұлттық басқарушы
холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының
орынбасары

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ Басқармасының
төрайымы.

«Мегафон» ЖАҚ, жоспарлау, басқарушылық есептілік, қаржылық бақылау жөніндегі басшы.

Директорлар кеңесінің құрамына Жалғыз акцио
нердің 2020 жылғы 28 қазандағы шешімімен
сайланды.

2019 жылғы 30 қаңтарда Банктің Директорлар кеңесінің құрамына сайланды.

Банктің Директорлар кеңесінің құрамына 2019
жылғы 30 қаңтарда сайланды.

БІЛІМІ:

БІЛІМІ:

◾ Ақмола ауыл шаруашылығы институты.

◾ Макаров атындағы мемлекеттік теңіз

БІЛІМІ:
◾ Қазақ мемлекеттік аграрлық универ-

ситеті, ауыл шаруашылығын механикаландыру факультеті, Алматы қаласы
(1990–1996), инженер-механик;

◾ Бремен институты («Болашақ» бағдар-

ламасының стипендиаты), Бремен қ.
машина жасау факультеті, Германия
(1994–1999), өнеркәсіптік техника
инженері.
ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2014–2016 жж. – Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің Кеңсесі басшысының орынбасары.
2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»
АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.

Мамандығы: АӨК салаларындағы экономика және басқару;
◾ Еуразия гуманитарлық институты.

Мамандығы: құқықтану;

◾ «Назарбаев Университеті» ДБҰ жоғары

бизнес мектебі. Executive MBA бағдарламасы бойынша.
ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:
2009 жылғы сәуір мен 2016 жылғы қаңтар
аралығында – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма Төрайымы.
2016 жылғы ақпаннан 2017 жылғы
қаңтарға дейін – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Басқарма Төрағасының орынбасары.
2016 жылы – «Қазақстан Ипотекалық
Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ
Директорлар кеңесінің төрайымы.
2017 жылғы қаңтардан бастап – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ Басқарма Төрайымы.
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академиясы. Мамандығы: инженер.

◾ Duke University, Fuqua School of Business,

MBA.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:
2016 жылдан бастап – «Мегафон Интернэшнл» ЖАҚ бас директоры, «Мегафон»
ЖАҚ жоспарлау, басқарушылық есептілік,
қаржылық бақылау жөніндегі басшысы,
«Мегафон Финанс» ЖШҚ бас директоры,
«Телекоминвест» ААҚ корпоративтік
қаржы жөніндегі директоры.
2019 ж. қазаннан бастап – 2B Global
Capital SARL SPF басқарушы серіктесі.

Қыдырбаев
Досым Хамитұлы

Хамитов
Ерсайын Ерболатұлы

Ермекова
Эльмира Мүслімқызы

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі,
тәуелсіз директор

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ Директорлар
Кеңесінің мүшесі,
Жалғыз акционердің өкілі

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі,
тәуелсіз директор

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ:

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ:

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ:

«Ракурс Консалтинг Груп» ЖШС,
басқарушы серіктес.

Басқарушы директор – «Бәйтерек»
Ұлттық басқарушы холдингі»
АҚ Басқарма мүшесі.

«ҚР Ұлттық Банкінің Оқу орталығы»
АҚ Басқарма Төрайымы.

Банктің Директорлар кеңесінің құрамына 2019
жылғы 30 қаңтарда сайланды.
Директорлар кеңесінің мүшесі – Банк ВТБ
(Қазақстан) АҚ ЕҰ, Tengri Partners Investvestment
Banking АҚ, «Олжа» (Казахстан) АҚ тәуелсіз
директоры;
Франция-Қазақстан Сауда-Өнеркәсіп Палатасының Басқарма мүшесі;
Алматы қаласы Инвесторлар кеңесінің мүшесі;
«Аспандау» Білім беру қорының басқарма
мүшесі.

БІЛІМІ:
◾ Ленинград мемлекеттік университеті (1986,

1992). «Жоғары математика» мамандығы, физика-математика ғылымдарының кандидаты;
◾ «Copernic», Париж, МВА.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

Банктің Директорлар кеңесінің құрамына 2019
жылғы 22 мамырда сайланды.

БІЛІМІ:
◾ А. Байтұрсынов атындағы Қостанай

мемлекеттік университеті, Экономика институты (2000, 2004). Мамандығы «Қаржы
және кредит»;
◾ М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мем-

лекеттік университеті. (2018-2020). Master
of Business Administration бағдарламасы
бойынша.

Шетелдік компанияларда жұмыс тәжірибесі
бар: Rompetrol, Бухарест, Румыния – ‘Change
for Good’ трансформациялау жобасы бойынша консультант-үйлестіруші. Dyneff, Монпелье, Франция - Бас директордың орынбасары.

БІЛІМІ:
◾ Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік

университеті (1980–1985), мамандығы:
«Экономист, саяси экономика оқытушысы».
ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
персоналды дамыту басқармасының
басшысы;

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

«Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ Контент департаменті директорының орынбасары.

2009–2010 жылдары «Самұрық-Энерго»
АҚ бас менеджері;

«Казкоммерцбанк» АҚ атқарушы директоры.

2010–2013 жылдары «Самұрық-Қазына»
ҰӘҚ» АҚ бас менеджері;

«Астана Банк» АҚ Директорлар кеңесі
Төрағасының кеңесшісі.

Ракурс Консалтинг басқарушы серіктесі.
«АТФБанк» АҚ-да басқарушы директор,
Басқарма Төрағасының орынбасары болды.
«Қазақойл» Ұлттық Мұнай-газ Компаниясы
президентінің кеңесшісі және «ҚазТрансОйл»
АҚ Ұлттық мұнай-газ көлік компаниясының
президенті болып жұмыс істеді.

2019 жылғы 22 мамырда Банктің Директорлар
кеңесінің құрамына сайланды.

2013 жылдан 2016 жылға дейін Корпоративтік қаржы департаментінің директоры «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарушы
директоры;

Шілдеден бастап қазіргі уақытқа дейін
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Оқу орталығы» АҚ Басқарма Төрайымы.

2016 жылдан бастап «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі.

Credit Commercial de France, Француз банк
тобы өкілдігінің басшысы.
Trafigura Beheer B.V., Қазақстандағы халықаралық трейдингтік компанияның өкілі.
Директорлар кеңесінің мүшесі - 2019
жылғы желтоқсаннан бастап Tengri Partners
Investvestment Banking АҚ тәуелсіз директоры.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
КОМПОЗИЦИЯСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ГЕНДЕРЛІК ҚҰРЫЛЫМЫ,
АДАМ САНЫ

САНАТТАР БОЙЫНША ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
ҚҰРЫЛЫМЫ, АДАМ САНЫ
1

2
3
35-45

Ерлер

45-55

Әйелдер

55-60

5

3

САНАТТАР БОЙЫНША ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
ҚҰРЫЛЫМЫ, АДАМ САНЫ

ДК ҚҰРАМЫНДАҒЫ ЖҰМЫС МЕРЗІМІ БОЙЫНША
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, АДАМ САНЫ

1

3

Тәуелсіз
директорлар

3

ЕА өкілдері
Банк өкілдері
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7
0-3 жыл

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
ЖӘНЕ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР
ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
2020 жылы Банктің Директорлар кеңесінің 14 отырысы ұйымдас
тырылып, өткізілді, оның ішінде 6 отырыс сырттай дауыс беру
жолымен, 7 отырыс көзбе-көз, бір отырыс жабық түрде өтті. 161
мәселе қаралып, олар бойынша шешім қабылданды: 100 мәселе – көзбе-көз тәртіпте, 60 мәселе – сырттай дауыс беру арқылы,
бір мәселе - жабық дауыс беру арқылы.
Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесі ұтымдылық, тиімділік және жүйелілік қағидатына сүйене отырып, жыл
сайын алдыңғы жылға отырыс өткізу кестесімен өз жұмысының
жоспарын жасайды. Банктің Директорлар кеңесінің қызметі 2020
жылы Банктің Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 желтоқсандағы шешімімен бекітілген Банктің Директорлар кеңесінің 2020
жылға арналған Жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылды.
Есепті кезеңде Банктің Директорлар кеңесі қабылдаған ең маңызды шешімдер ретінде Банктің 2023 жылға дейінгі даму стратегиясын, Банктің жаңа ұйымдық құрылымын, Банк атауының
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ға өзгеруіне байланысты Банк жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды, Банктің корпоративтік басқару кодексіне өзгер-

тулер мен толықтыруларды іске асыру жөніндегі 2020 жылдарға
арналған іс-шаралар жоспарын қарау және бекіту, міндеттемелерді Банктің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да
көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту, Банктің облигацияларын
шығару және оларды шығару шарттарын анықтау, Банктің Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының құрамындағы өзгерістер атап өтіледі.
Карантиндік іс-шараларға байланысты шектеулерге қарамастан,
Директорлар кеңесі Жұмыс жоспарына сәйкес Басқарманың
есебін, Банктің Даму жоспарының, бюджеттің орындалуы туралы
есепті, табыстылық көрсеткіштерін, Директорлар кеңесіне есеп
беретін бөлімшелердің жұмысы туралы есептерді қарады.
Банкпен айрықша қатынастағы байланысы бар тұлғалармен
жеңілдікті шарттар ұсынусыз мәмілелер бекітілді.
Банктің Жалғыз акционерінің қарауына Жылдық қаржылық
есептілік, Банктің 2019 жылғы Жылдық есебі, Банк Жарғысына
өзгертулер мен толықтырулар, Банктің Директорлар кеңесі туралы ереже, Корпоративтік басқару кодексі ұсынылып, одан әрі
бекітілді.
Комитеттердің жұмысы төмендегі кестеде көрсетілген.

Өткізілген отырыстар саны

Қаралған мәселелер саны

2019

2020

2019

2020

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі
комитеті

9

9

60

53

2.

Директорлар кеңесінің Стратегиялық
жоспарлау жөніндегі комитеті

11

9

37

44

3.

Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер
жөніндегі комитеті

8

7

26

21

4.

Директорлар кеңесінің Тәуекелдер
және ішкі бақылау комитеті

9

7

28

31

Р/б
№

Комитет атауы

1.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР
Банкте Директорлар кеңесіне есеп беретін 4 комитет жұмыс істейді:
1) Аудит жөніндегі комитет;
2) Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет;
3) Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет;
4) Тәуекелдер және ішкі бақылау жөніндегі комитет.

Аудит жөніндегі комитет
Комитет Банктің Директорлар кеңесінің бақылау функцияларын тиімді жүзеге асыруына жәрдемдесу мақсатында құрылды. Комитет
Банктің қаржылық есептілігін дайындауды және Банктің қаржылық есептілігінің анықтығы мен толықтығын қамтамасыз етуді бақылайды, ішкі және сыртқы аудиттің тәуелсіздігін бақылауды қамтамасыз етеді.

2021 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫ.
Р/б
№

Аты-жөні

Позициясы

1.

Барунин Александр Анатольевич

Комитет төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

2.

Ермекова Эльмира Мүслімқызы

Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

3.

Хамитов Ерсайын Ерболатұлы

Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің мүшесі («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ басқарушы
директоры-Басқарма мүшесі)

2020 жылы Банктің Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің 9 отырысы ұйымдастырылып, өткізілді. 53 мәселе қаралып, олар бойынша шешім күндізгі тәртіпте қабылданды.
Есепті кезеңде Банктің Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі
комитеті қабылдаған ең маңызды шешімдер ретінде аудиторлық
есептерді, Банктің 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін
және Жалғыз акционерге 2019 жылғы таза табысты бөлу туралы
ұсынымдар енгізуді, Ішкі аудит департаменті жұмыскерлерінің
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лауазымдық жалақыларының схемаларын, аралық тоқсан
сайынғы аудиттердің нәтижелері бойынша сыртқы аудитордан
басшылыққа түскен хат-есептерді қарауды, Ішкі аудит департаменті директорының өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындауды және басқа да мәселелерді алдын
ала мақұлдау атап өтіледі.
Тоқсан сайынғы негізде Ішкі аудит департаментінің есептері қаралып, Департаменттің кадр мәселелері және оның жұмыскерлеріне сыйлықақы беру мәселелері шешілді.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет
Комитет Банктің Директорлар кеңесінің бақылау функцияларын тиімді жүзеге асыруына жәрдемдесу, қызметтің басым бағыттарын
және стратегиялық мақсаттарды әзірлеу мәселелері бойынша ұсынымдар дайындау, сондай-ақ Банк қызметінің тиімділігін арттыруға
ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу мақсатында құрылды.

2021 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫ
Р/б
№

Аты-жөні

Позициясы

1.

Қыдырбаев Досым Хамитұлы

Комитет төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

2.

Барунин Александр Анатольевич

Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

3.

Ермекова Эльмира Мүслімқызы

Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

4.

Омарқожаев Әнуар Сағынәлиұлы

Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің мүшесі («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма
Төрағасының орынбасары)

2020 жылы Банктің Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің 9 отырысы ұйымдастырылып, өткізілді.
44 мәселе қаралып, олар бойынша шешім күндізгі тәртіпте қабылданды.

Банк қызметінің жаңа түрі – жеке тұлғалардың зейнетақы жинақтарын пайдалану үшін арнайы шоттар ашумен және жүргізумен байланысты операцияларды жүзеге асырудың жалпы талаптарына
өзгертулер мен толықтырулар алдын ала мақұлданды.

Есепті кезеңде Банктің Директорлар кеңесінің стратегиялық
жоспарлау жөніндегі комитеті қабылдаған ең маңызды шешімдер – Басқарманың Банктің 2019 жылғы қызметінің нәтижелері
туралы есебін, нормативтердің жекелеген түрлерін және әкімшілік
шығыстардың өзге де лимиттерін, Банктің 2020–2023 жылдарға арналған, 2019 жылғы Даму жоспарының орындалуы туралы есепті,
жылдық бюджеттің атқарылуы туралы есепті және 2020 жылғы
1 қаңтардағы табыстылық көрсеткіштерін, Банктің 2023 жылға
дейінгі Даму стратегиясының мониторингі бойынша есепті алдын
ала мақұлдау.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 14 қыркүйектегі №413 Жарлығымен бекітілген Мемлекет басшысының 2020
жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру
жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 60-тармағын
орындау үшін Комитет Банк атауының «Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ-ға өзгертілуімен және зейнетақы жинақтарын пайдалану жөніндегі арнайы шоттарды ашу және жүргізу
жөніндегі қызметтің жаңа түрімен байланысты Банк Жарғысына
енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдады.

2020 жылға арналған жылдық бюджет, 2020 жылғы 1 қазанға арналған жылдық бюджеттің орындалуы және Банктің табыстылық
көрсеткіштері туралы есеп, Банктің облигацияларын шығару және
оларды шығару шарттарын айқындау алдын ала мақұлданды.

Басқарманың Банктің даму жоспарының, бюджеттің, табыстылық
көрсеткіштерінің орындалуы туралы есептері, басқарушылық
есептілік және Банк Басқармасы Директорлар кеңесіне ұсынатын
есептілік тізбесіне сәйкес есептер алдын ала мақұлданды.
Банкпен айрықша қатынастағы жеңілдікті шартсыз алатын тұлғалармен мәмілелер алдын ала мақұлданды.
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Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер
жөніндегі комитет
Комитет Банктің Директорлар кеңесінің бақылау функцияларын тиімді жүзеге асыруына жәрдемдесу, кадр саясаты, Банктің жетекші жұмыскерлерін, Банктің Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын Банк жұмыскерлерін сайлау (тағайындау), оларға сыйақы беру
мәселелері бойынша ұсынымдар дайындау мақсатында, сондай-ақ Банктің әлеуметтік мәселелер бойынша басқару тиімділігін арттыру
үшін құрылды.

2021 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫ
Р/б
№
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Аты-жөні

Позициясы

1.

Ермекова Эльмира Мүслімқызы

Комитет төрайымы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

2.

Барунин Александр Анатольевич

Комитет мүшесі – директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

3.

Омарқожаев Әнуар Сағынәлиұлы

Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің мүшесі («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма
Төрағасының орынбасары)

2020 жылы Банктің Директорлар кеңесінің кадрлар, сыйақылар
және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің 7 отырысы
ұйымдастырылып, өткізілді. 21 мәселе қаралып, олар бойынша
шешім күндізгі тәртіпте қабылданды.

лерінің жалпы саны, жаңа ұйымдық құрылым, Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштері мен олардың 2021 жылға
арналған нысаналы мәндерінің карталары, Корпоративтік хатшының ҚНК картасы.

Есепті кезеңде Банктің Директорлар кеңесінің кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті қабылдаған
ең маңызды шешімдермен алдын ала мақұлданды: ішкі аудит
қызметінің басшысы мен жұмыскерлерін тағайындау, өкілеттік
мерзімін анықтау, ішкі аудит бөлімшесінің жұмыскерлерін аттес
таттаудан өткізу, аттестаттау комиссиясының құрамы мен аттес
таттау комиссиясының хатшысын анықтау, 2019 жылдың қорытындысы бойынша Банк Басқармасының Төрағасы мен Басқарма
мүшелерінің қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерін
және тиімділік карталарын орындау карталары, Банк жұмыскер-

Банктің басшы жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы төлеудің ішкі саясаты туралы ережеге өзгерістер
алдын ала мақұлданды.
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Тоқсан сайынғы негізде Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің және корпоративтік хатшының жұмысы туралы есептер,
басқарушылық есептілік және Банк Басқармасы Директорлар
кеңесіне ұсынатын Есептілік тізбесіне сәйкес есептер алдын ала
мақұлданды.

Тәуекелдер және ішкі бақылау жөніндегі комитет
Комитет Банктің Директорлар кеңесінің бақылау функцияларын тиімді жүзеге асыруына жәрдемдесу, ұсынымдар дайындау және тәуекелдерді басқарудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз ету, сондай-ақ ішкі бақылау мәселелері бойынша жұмысты үйлестіру және
әдістемелік қолдау көрсету мақсатында құрылды.

2021 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫ
Р/б
№

Аты-жөні

Позиция

1.

Ермекова Эльмира Мүслімқызы

Комитет төрайымы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

2.

Барунин Александр Анатольевич

Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

3.

Хамитов Ерсайын Ерболатұлы

Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің мүшесі («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ басқарушы
директоры-Басқарма мүшесі)

2020 жылы Банктің Директорлар кеңесінің тәуекелдер және ішкі
бақылау жөніндегі комитетінің 7 отырысы ұйымдастырылып,
өткізілді. 31 мәселе қаралып, олар бойынша шешімдер күндізгі
тәртіпте қабылданды.
Есепті кезеңде Банктің Директорлар кеңесінің тәуекелдер және
ішкі бақылау комитеті қабылдаған ең маңызды шешімдерімен
алдын ала мақұлданды: Банктің 2019 жылғы тәуекелдер және
ішкі бақылау бойынша есептері, Банктегі қызметтің үздіксіздігін
басқару бойынша 2019 жылғы есебі, бас комплаенс-бақылаушының ҚНК карталары.

Банктің бас комплаенс-бақылаушысы туралы ережеге өзгертулер мен толықтырулар алдын ала мақұлданып, Банктің ішкі құжаттары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы № 188 қаулысымен бекітілген
екінші деңгейдегі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі
бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес келтірілді.
Тоқсан сайынғы негізде Банк Басқармасы Директорлар кеңесіне
ұсынатын Есептілік тізбесіне сәйкес комплаенс-тәуекелді бақылау туралы және комплаенс-бағдарламаны (жоспарды) орындау
туралы есептер, басқарушылық есептілік және есептер алдын
ала мақұлданды.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН
БАҒАЛАУ
2020 жылы Директорлар кеңесінің, комитеттердің және Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысына жабық сауалнама жүргізу
арқылы ішкі бағалау жүргізілді.

◾◾ Директорлар кеңесінің отырыстары әрдайым Банктің Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарына сәйкес өткізіле
бермейді;

Ішкі бағалау нәтижелері Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 30
қыркүйектегі жабық отырысында бекітілді.

◾◾ Директорлар кеңесінің отырыстары кезіндегі баяндамалар салмақты шешімдер қабылдау үшін жеткілікті нақты
ақпарат бере бермейді;

Директорлар кеңесінің жұмысын бағалау қорытындылары туралы келесілер атап өтіледі:
◾◾ Банктің Директорлар кеңесі қойылған мақсаттарға қол
жеткізуге және Банк пен оның Жалғыз акционерінің мүдделерін қорғауға жеткілікті түрде көңіл бөліп, шешім қабылдау кезінде басшылыққа алады;
◾◾ Директорлар Кеңесінің Банктің қаржы-шаруашылық қызметін тиісті бақылау үшін барлық қажетті құралдары бар;
◾◾ Директорлар кеңесі стратегиялық міндеттердің орындалу
барысына тұрақты мониторинг және бағалау жүргізеді,
Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамы Банктің қажеттіліктеріне сәйкес келмейді;
◾◾ Директорлар кеңесі мен атқарушы орган Банктің қызметіне елеулі әсер етуі мүмкін негізгі тәуекелдерге тиісті дәрежеде назар аударады;
◾◾ Директорлар кеңесінің болашақ мақсаттарға, стратегияға,
саясатқа, ірі инвестициялық жобаларға қатысты маңызды
шешімдерді саралап қабылдау үшін жеткілікті уақыты мен
ақпараты бар;
◾◾ Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесін
тиімді басқарады;
◾◾ Директорлар кеңесінің Төрағасы Банктің бақылауын жүзеге асыру және стратегиясын әзірлеу бойынша міндеттерді
тиісті деңгейде орындайды;
◾◾ Банктің Директорлар кеңесінде дағдылар мен біліктіліктер барынша көп ұсынылуы тиіс: аналитикалық қабілеттер, Қазақстан заңнамасын білу;
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◾◾ Директорлар кеңесінің отырыстарында әр мәселені
талқылауға жеткілікті уақыт бөлінеді;
◾◾ Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің бақылау функцияларын тиімді орындау үшін Банктің қызметін және
оның ерекшелігін зерттеуге жеткілікті уақыт бөледі.
Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысын бағалау қорытындысы бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері комитеттердің
кәсіби құрамы мен жұмысын жоғары бағалады.

КӘСІБИ
ДАМУ
Қазақстан Республикасында коронавирус инфекциясының таралуынан туындаған карантиндік іс-шараларға және квазимемлекеттік
сектор ұйымдарында бюджетті қысқарту жөніндегі шараларға байланысты «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 7 қазандағы №47/20 шешімімен Банктің Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізілді, оларға сәйкес Банктің
Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыруға қаражат
бөлуді көздейтін тармақтар алып тасталды.

БАСҚАРМА
Банк басқармасы Банктің Директорлар кеңесі бекіткен Басқарма туралы Ереженің негізінде әрекет етіп, Банктің
ағымдағы қызметіне басшылық етеді. Банк Басқармасын құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын
тоқтату Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің Жарғысына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің
шешімі бойынша жүзеге асырылады.
2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Банк Басқармасы 7 мүшеден тұрады.

БАСҚАРМА ҚҰРАМЫ

Ибрагимова
Ляззат Еркенқызы

Айдарбекова
Әлия Қаратайқызы

Ақшанов
Нұрлан Сағындықұлы

2017 жылдың қаңтарынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ Басқарма Төрайымы болып
табылады.

2017 жылдың қыркүйегінен бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ-ның Басқарма Төрағасының
орынбасары. Қаржы және есеп беру мәселелеріне жетекшілік етеді.

2018 жылдың маусымынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ-ның Басқарма Төрағасының
орынбасары. Бизнес бойынша мәселелерге жетекшілік етеді.

2017 жылға дейін «Қазақстанның
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ,
«Қазақстанның инвестициялық қоры»
АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-да
басшылық қызметтер атқарды.

2018 жылға дейін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, «АТФ Банк» АҚ-да
басшылық қызметтер атқарды.

2017 жылға дейін «Бәйтерек» ҰБХ»
АҚ, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту
қоры» АҚ-да басшылық қызметтер
атқарды.
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Бейсембаев
Мирас Берікұлы

Распекова
Эльмира Сабыржанқызы

Қайырбеков
Исламбек Үрімбайұлы

2017 жылдың қыркүйегінен бастап
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ-ның Басқарма Төрағасының орынбасары. Ақпараттық
қауіпсіздік, құқықтық және әкімшілік
мәселелерге жетекшілік етеді.

2020 жылдың қарашасынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ-ның Басқарма Төрағасының
орынбасары. Даму мәселелеріне жетекшілік етеді.

2019 жылдың желтоқсанынан бастап
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ-ның Басқарма
Төрағасының орынбасары. Тәуекел-менеджмент және ішкі бақылау
бойынша мәселелерге жетекшілік
етеді.

2017 жылға дейін «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, «Қазпошта»
АҚ-да қызмет атқарды.

Тағайындалғанға дейін «Қазақстанның
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да
Басқарушы директор лауазымында жұмыс істеді, «ДАМУ» Кәсіпкерлікті дамыту
қоры» АҚ, «Альфа-банк» АҚ-да басшылық лауазымдарда қызмет атқарды.

Тағайындалғанға дейін «Қазақстанның
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да
Басқарушы директор лауазымында
жұмыс істеді, «ДАМУ» Кәсіпкерлікті
дамыту қоры» АҚ, «Цесна банк» АҚ-да
басшылық лауазымдарда қызмет
атқарды.

Қожанбаев
Әділет Нұрсағатұлы
2017 жылдың ақпанынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ
Басқарма Төрағасының орынбасары. Ақпараттық технологиялар мәселелеріне жетекшілік етеді.
2017 жылға дейін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ, «Темірбанк» АҚ,
«БТА Ипотека» АҚ-да басшылық қызметтер атқарды.
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БАСҚАРМАҒА
ЕСЕП БЕРЕТІН
КОМИТЕТТЕР
Банкте Банк басқармасына есеп беретін 11 комитет жұмыс істейді.
Банктің өтімділігі, табыстылығы, Банктің меншікті қара1. Стратегия және корпожатының жеткіліктілігі бойынша бағдарларды (эталондық
портфельді) айқындау.
ративтік даму жөніндегі
3. Банк өнімдері мен прокомитет
цестері және қызмет көрСтратегия және корпоративтік даму комитеті (СКДК) қызметінің
негізгі мақсаты – Банктің даму стратегиясын әзірлеуге және
сету сапасы жөніндегі коіске асыруға басшылық ету, сондай-ақ жобалық басқарумен
байланысты мәселелерді қарау.
митет
СКДК-ның негізгі міндеттері:

◾◾ Банктің стратегиялық қағидаттарын, даму мақсаттарын және
іс-шараларын айқындау;
◾◾ Банктің стратегиялық даму жоспарының орындалуын үйлестіру және бақылау;
◾◾ Банкті басқарудың қолданыстағы жүйесінің тиімділігін арттыру;
◾◾ Банк жобаларының портфелін үйлестіру және бақылау;
◾◾ Банкте жобалық басқаруды ұйымдастыру және тиімділігін арттыру.

2. Активтер мен пассивтерді басқару комитеті
Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі комитеттің міндеттері:
◾◾ ішкі және сыртқы нарықтарда инвестициялау және заем алу,
қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыру қағидалары мен рәсімдерін айқындау;
◾◾ Банктің ішкі құжаттарында айқындалған өкілеттіктер шегінде кредит беру мақсатында активтерді әртараптандыру,

Банк өнімдері мен процестері және қызмет көрсету сапасы жөніндегі Комитеттің негізгі міндеттері:
◾◾ Банк операцияларын жүзеге асыруға арналған мөлшерлемелер мен тарифтерді, депозиттер мен кредиттер бойынша сыйақының шекті шамаларын, қабылданатын депозиттердің және
берілетін кредиттердің шекті сомалары мен мерзімдерін қарау және мақұлдау, Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес Директорлар кеңесінің бекітуін талап етпейтін тарифтік
бағдарламалар мен кредиттеуге қызмет көрсету шарттарын
бекіту;
◾◾ Банк жұмыскерлері мен бөлімшелерінің қолданыстағы
процестер мен рәсімдерді оңтайландыру бойынша өзекті
мәселелерді шешуге бағытталған ұсыныстарын, сондай-ақ
көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға бағытталған
ұсыныстарын қарау және мақұлдау.

4. Кредиттік комитет
Банктің Кредиттік комитеті өкілеттік аясында Банктің ішкі кредиттік және депозиттік саясатын жүзеге асырады. Комитет
құрылымына (2019 жылдың басынан бастап) мыналар кіреді:
◾◾ 1 Комитет Төрағасынан, 1 Комитет Төрағасының орынбасарынан және 1 Комитеттің 5 (бес) мүшесінен тұратын 1 Комитет;
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◾◾ 2 Комитет Төрағасынан, 2 Комитет Төрағасының орынбасарынан және 2 Комитеттің 1 (бір) мүшесінен тұратын 2 комитет.
2 Комитет Банк Басқармасы мүшелерінің қатарынан құрылады.
1-Комитеттің негізгі міндеті – заем алу тәуекелін барынша төмендету және мынадай банктік операциялардан: тұрғын үй заемдарын, аралық тұрғын үй заемдарын, алдын ала тұрғын үй заемдарын беру жөніндегі операциялардан (бұдан әрі – кредиттік
өнімдер) барынша көп кіріс алу шартымен Банктің ішкі кредиттік, депозиттік саясаты туралы Қағидалардың ережелерін және
Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі комитеттің шешімдерін өз өкілеттіктері аясында іске асыру, сондай-ақ Банктің
кредиттік операцияларынан болатын ықтимал шығындарды барынша азайтуға және Банктегі проблемалық заемдардың үлесін
азайтуға бағытталған проблемалық/мерзімі өткен заемдар бойынша қаражатты басқаруға және/немесе қайтаруға байланысты
мәселелер бойынша шешімдерді қарау және қабылдау.
2-Комитеттің негізгі міндеті – өз өкілеттіктері аясында заем алу
тәуекелдері барынша төмендеген және тұрғын үй заемдарын,
аралық тұрғын үй заемдарын, алдын ала тұрғын үй заемдарын
(бұдан әрі - кредиттік өнімдер) беру жөніндегі операциялардан
барынша көп кіріс алған жағдайда Банктің ішкі кредиттік, депозиттік саясаты туралы Қағидалардың ережелерін және активтер
мен пассивтерді басқару жөніндегі комитеттің шешімдерін іске
асыру, сондай-ақ кредиттік өнімдермен және мерзімі өткен/
проблемалық заемдармен байланысты мәселелерді қарау және
шешім қабылдау.

5. Ақпараттық ресурстар
комитеті
Комитеттің негізгі міндеті – Банк Басқармасына ұсынымдар беру
мақсатында Банктің ақпараттық инфрақұрылым саласындағы
Банк жобаларын қарау.

6. Бюджеттік комитет
Комитеттің негізгі мақсаты – Банктің жылдық бюджетін/Кірістер
мен шығыстар жоспарын, Инвестициялық жоспарын, Сатып алу
жоспарын/Жоспарланатын кезеңге арналған ұзақ мерзімді сатып
алу жоспарын, сондай-ақ оларды жақсарту, орындау және бақылау
жөніндегі ұсыныстарды уақтылы және сапалы әзірлеуді қамтамасыз
ету.
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Комитеттің негізгі міндеті – жылдық Бюджеттің/Кірістер мен шығыс
тар жоспарының, Инвестициялық жоспардың және Сатып алу жоспарының/Банктің Сатып алудың ұзақ мерзімді жоспарының жобаларын жасау кезінде Банктің Даму стратегиясы мен Даму жоспарына
сәйкес негізделген шешім қабылдау үшін қаржылық және қаржылық
емес ақпаратты қарау.

7. Контроллинг жөніндегі
комитет
Комитет қызметінің негізгі мақсаты – құрылымдық бөлімшелердің басшылары, Банктің Басқарма Төрағасының басқарушы
директорлары мен кеңесшілері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталарын қарау, жоспарлау және бағалау бөлігінде
Банктің Басқармасына контроллингтік функцияларын іске асыруда жәрдемдесу.
Комитеттің міндеттері:
◾◾ Банктің Даму стратегиясына сәйкес қойылған міндеттерге
қол жеткізу үшін жұмысты жоспарлау процесін қолдау.
◾◾ Банктің Орталық аппаратының құрылымдық бөлімшелері
басшыларының, Банк Басқармасы Төрағасының басқарушы
директорлары мен кеңесшілерінің жоспарлы іс-шараларды
орындауын бақылауды ұйымдастыру.

8. Кадр мәселелері
жөніндегі комитет
Кадр мәселелері жөніндегі комитеттің негізгі міндеттері:
◾◾ Банктің ішкі кадр саясатын іске асыру;
◾◾ жұмыскерлерді аттестаттау бойынша, оның ішінде даулы
мәселелерді шешу кезіндегі жұмысты үйлестіру;
◾◾ Банктің кадрлық резервін қалыптастыру үшін кандидатураларды қарау;
◾◾ моральдық көтермелеу үшін кандидатураларды қарау;
◾◾ Банк жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, Банктің ішкі құжаттарының талаптарын бұзу фактілерін
қарау.

9. Ақпараттық қауіпсіздік
комитеті
Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің негізгі міндеттері:
◾◾ ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің Қазақстан Респуб
ликасының заңнамасына сәйкестігін қамтамасыз ету;
◾◾ ақпараттық қауіпсіздік мәселелері бойынша Банктің ішкі құжаттарын өзекті жағдайда ұстау;
◾◾ ақпараттық қауіпсіздік инциденттерінің туындау ықтималдығын және олардың ықтимал залалын барынша азайтуды
қамтамасыз ету;

◾◾ тәуелсіз бағалаушының қорытындысы негізінде Банктің Есеп
саясатына сәйкес Банктің негізгі құралдарына (ғимараттарына, құрылыстарына) қайта бағалау жүргізу;
◾◾ негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің құнсыз
дануына тест жүргізу.

11. Тәуекелдер жөніндегі
комитет
Тәуекелдер жөніндегі комитеттің негізгі міндеттері:
◾◾ Банк Басқармасы үшін ТБЖ мен ІБЖ тиімді ұйымдастыру және
қолдау бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар дайындау;

◾◾ Банк Басқармасының қарауына шығарылатын ақпараттық қауіпсіздік мәселелерін толық және жан-жақты талдау;

◾◾ Банк тәуекелдерін сәйкестендіруге, бағалауға, қадағалауға
және бақылауға арналған процестерді дамыту;

◾◾ Банк үшін ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарын
өзекті жағдайда ұстау.

◾◾ Банктің құрылымдық бөлімшелері мен филиалдарының тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процесін үйлестіру;

10. Негізгі құралдардың,
материалдық емес активтердің және жатып қалған
тауарлық-материалдық
қорлардың құнын айқындау және есептен шығару
жөніндегі комиссия

◾◾ Банк тәуекелдері, ішкі бақылауы туралы Комитет мүшелері
арасында тұрақты ақпарат алмасуды қамтамасыз ету және
осындай ақпаратты тәуекел-мәдениетті, ТБЖ, ІБЖ ашықтығы
мен тиімділігін арттыру мақсатында тәуекел және тәуекел-факторлардың иелеріне жеткізу;
◾◾ клиенттердің өтініштері (шағымдары) бойынша есеп беру
шеңберінде көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға
бағытталған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

Негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің және жатып
қалған тауарлық-материалдық қорлардың құнын айқындау және
есептен шығару жөніндегі Комиссияның негізгі міндеттері мәселелерді қарау және келесілер бойынша шешімдер қабылдау:
◾◾ Банктің негізгі құралдары мен материалдық емес активтерінің құнын, нормативтік және пайдалы қызмет мерзімін
анықтау;
◾◾ Банк мүлкінің шығуын реттейтін Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Банк мүлкін есептен шығару;
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БАСҚАРМА ЖӘНЕ БАСҚАРМАҒА
ЕСЕП БЕРЕТІН КОМИТЕТТЕР
ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
Банктің Директорлар кеңесі бекіткен Басқарма туралы Ереженің
негізінде әрекет ететін Басқарма Банктің атқарушы органы болып
табылады. Банк Басқармасы Банктің ағымдағы қызметіне басшылық етеді.
Банк Басқармасы Банк атынан әрекет етеді, оның ішінде оның
мүдделерін білдіреді, Қазақстан Республикасының заңнамасында
және Банктің Жарғысында белгіленген тәртіпте мәмілелер жасайды, штат кестесін, оның ішінде Орталық аппаратты, филиалдарды, өкілдіктерді бекітеді, Банктің барлық жұмыскерлері орындау
ға міндетті шешімдер шығарып, нұсқаулар береді.
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Р/б
№

Комитет атауы

1.

Стратегия және корпоративтік даму комитеті

2.

Банк Басқармасы есепті кезеңде Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілері және Банк Жарғысы Жалғыз акционердің,
Банктің Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызбаған Банк
қызметінің барлық мәселелері бойынша шешімдер қабылдауды
жүзеге асырды.
Банк Басқармасы 2020 жылы 168 отырыс (2019 жылы – 128 отырыс) өткізді.
Банк Басқармасы жанындағы комитеттердің жұмысы төмендегі
кестеде көрсетілген.

Өткізілген отырыстар саны

Қаралған мәселелер саны

2020

2019

2020

22

27

42

44

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті

33

32

161

156

3.

Банк өнімдері мен процестері және қызмет
көрсету сапасы жөніндегі комитет

41

39

152

92

4.

Кредиттік комитет:
1-комитет
2-комитет

81
59
22

63
46
17

2 213
658
1 555

3 708
934
2 774

5.

Ақпараттық ресурстар комитеті

24

17

80

74

6.

Бюджеттік комитет

44

40

119

131

7.

Контроллинг жөніндегі комитет

–

6

–

6

8.

Кадр мәселелері жөніндегі комитет

38

27

128

94

9.

Ақпараттық қауіпсіздік комитеті

17

22

45
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Негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің және жатып қалған тауарлық-материал10.
дық қорлардың құнын айқындау және есептен
шығару жөніндегі комиссия

6

19

35

47

11. Тәуекелдер жөніндегі комитет

11

37

47
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ІРІ МӘМІЛЕЛЕР
ЖӘНЕ МҮДДЕЛІЛІГІ БАР
МӘМІЛЕЛЕР
Есепті 2020 жылы ірі мәмілелер (Банк активтерінің мөлшерінен 25% және
одан жоғары) және Банкпен ерекше қатынастағы тұлғалармен мәмілелер жасалмады.

Басқарма мүшелерінің ҚНК-ға
қол жеткізуі
Банк Басқармасы қызметінің нәтижелілігі
Банктің Директорлар Кеңесі бекіткен 2020
жылға арналған ҚНК негізінде бағаланады. Банк Басқармасының қызметі есепті
кезеңде жалпы алғанда оң жағынан сипатталады. 2020 жылы Басқарма мүшелерінің
қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерінің (ҚНК) және жеке ҚНК жоспарланған деңгейіне қол жеткізілді. 2020
жылғы қызметтің негізгі көрсеткіштерін
орындау мынадай:
Басқарма Төрайымы Ибрагимова Л.Е. –
108%,
Басқарма Төрайымының орынбасары
Айдарбекова Ә.Қ. – 108%,
Басқарма Төрайымының орынбасары
Ақшанов Н.С. – 107%,
Басқарма Төрайымының орынбасары
Бейсембаев М.Б. – 104%,

БАСҚАРМА ЖӘНЕ ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ
БЕРУДІҢ
НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАРЫ
Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру саясатының мақсаты – орындалатын жұмыстың күрделілігі мен көлеміне, атқаратын лауазымға және Банктің міндеттерін орындауға қосқан жеке үлесіне қарай әділ сыйақымен қамтамасыз етуге мүмкіндік
беретін адал, тиімді және сапалы еңбекті ынталандыру.
Басқарма мүшелерінің бір жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы – Басқарма
мүшелері еңбегінің тиімділігін ынталандыруға арналған, Банктің Директорлар кеңесінің
шешімі бойынша қызметтің стратегиялық негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізу нәтижелеріне және қызметті бағалау нәтижелеріне қарай төленетін сыйақы.
Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне – Жалғыз акционер – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
өкілдеріне сыйақылар мен сыйлықақылар төленбейді. Банктің Тәуелсіз директорларына
– Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар Банктің Директорлар кеңесі туралы Ережесіне сәйкес белгіленеді.
Сыйақылардың мөлшері тәуелсіз директордың тәжірибесі мен біліктілігі ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің Жарғысында көзделген
тәртіпте айқындалады.
2020 жылы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына – мүшелеріне төленген сыйақылар мөлшері және Банк Басқармасының мүшелеріне төленген сыйақылар мен сыйлықақылардың мөлшері 288,6 млн теңгені құрады.

Басқарма Төрайымының орынбасары
Қайрбеков И.Ү. – 105%,
Басқарма Төрайымының орынбасары
Жубаниязова Ж.А. – 106%,
Басқарма Төрайымының орынбасары
Қожанбаев Ә.Н. – 109%.
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КОДЕКСІН САҚТАУ
Банкте Корпоративтік басқару Кодексі әрекет етеді. Кодекстің
мақсаттары – корпоративтік басқаруды жетілдіру, басқарудың
ашықтығын қамтамасыз ету, тиісті корпоративтік басқару стандарттарын ұстануды растау.
Банктің корпоративтік басқару Кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуын талдау Банктің есепті жылы Корпоративтік
басқару кодексінің барлық қағидаттары мен ережелерін толық
көлемде сақтайтынын көрсетті.

ІСКЕРЛІК ЭТИКА
Банкте Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне,
Банктің Жарғысы мен ішкі құжаттарына, «Бәйтерек «ҰБХ» АҚ
Іскерлік этика кодексіне сәйкес, іскерлік мінез-құлық пен корпоративтік басқарудың танылған әлемдік стандарттарын ескере
отырып әзірленген және корпоративтік (іскерлік) этиканың негіз қалаушы құндылықтары мен қағидаттарын белгілейтін және
Банк жұмыскерлері басшылыққа алатын қағидалар жиынтығын
білдіретін Іскерлік этика кодексі әрекет етеді.
Кодекс Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне және Банктің
барлық жұмыскеріне атқаратын лауазымына қарамастан таралады және Банктің өзге ішкі құжаттарымен тең қолданылады.
Жұмыскерлер Кодекстің Жалғыз акционермен, Директорлар
кеңесінің мүшелерімен, Басқармамен, әріптестермен, клиенттермен, серіктестермен, жеткізушілермен өзара қарым-қатынас
тардағы талаптарын басшылыққа алады.
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ЭТИКАЛЫҚ ҚАҒИДАЛАР
1. Тең мүмкіндіктер және кемсітушілікке тыйым салу. Банк тең
мүмкіндіктер ұсынады және ешқандай жағдайда жыныстық, жас,
нәсілдік, саяси, діни және басқа да осыған ұқсас себептер бойынша кемсітуге жол бермейді.
2. Кадрларды іріктеу және ілгерілету кемсітушіліктің қандай да
бір көріністеріне жол берместен Банктің ішкі құжаттарына сәйкес
кәсіби білімі, тәжірибесі және құзыреті негізінде ғана жүзеге асырылады. Мансап бойынша ілгерілету қызмет нәтижелерін, біліктілігі мен құзыретін объективті бағалауға негізделеді.
3. Оқытудағы тең мүмкіндіктер. Банк барлық қызметкерлерге қол жеткізілген нәтижелерге, құзыреттілікке және
біліктілікке байланысты даму үшін тең мүмкіндіктер береді.
Өз кезегінде Банк ұжымдық бастаманың барлық мүшелерінен
жаңа білім алуға ұмтылысты және осы білімді әріптестерімен
бөлісуге дайындықты күтеді. Банктің жекелеген қызметкерлеріне қандай да бір артықшылықтар мен жеңілдіктер беруге жол
берілмейді.
4. Сыйақының әділдігі. Әділ сыйақыны белгілеу саласында Банк
еңбек нәтижелерін тануға және қызметтің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуге, біліктілік пен құзыреттер деңгейіне, орындалатын жұмыстың күрделілігі мен сапасына негізделеді.
Банкте Іскерлік этика кодексін сақтамау туралы мәліметтерді жинау үшін омбудсмен институты жұмыс істейді, Кодекс ережелері
бойынша жұмыскерлерге кеңес беру, Кодекс ережелерін бұзу
бойынша дауларды қарауға және оларды реттеуге қатысуға бас
тама жасау жүргізіледі.

МҮДДЕЛЕР
ҚАҚТЫҒЫСЫ
Банк Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын
реттеу саясатын бекітті, ол Банктегі мүдделер қақтығысын болдырмауға бағытталған шаралар тізімін анықтайды, оның негізі
қарама-қарсы бағытталған мүдделер, пікірлер, мақсаттар, оларға
қол жеткізу әдісі туралы әртүрлі түсініктер қақтығысы болып табылады.
Саясатта лауазымды тұлғалардың (Банктің Директорлар кеңесі
мен Басқармасы мүшелерінің), Банк жұмыскерлерінің Банктің
және оның Жалғыз акционерінің мүддесінде әрекет ету міндеті
нақты бекітілген, сондай-ақ олардың жауапкершілігі айқындалған.
Саясаттың талаптарына сәйкес Банктің лауазымды тұлғалары
мен жұмыскерлері мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін кез келген әрекеттер
мен өзара қарым-қатынастардан аулақ болуға міндетті. Банктегі жеке мүдделер мен кәсіби міндеттер арасындағы кез келген
мүдделер қақтығысы Қазақстан Республикасы заңнамасының
нормаларына және Саясатқа сәйкес ашылуы және реттелуі тиіс.
Мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында Банк жұмыскерлері мүдделер қақтығысының туындау тәуекелін шектейтін әрекеттерді сақтау туралы міндеттемеге қол қояды.
Сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі туралы ережеде корпоративтік қақтығыстар туындаған жағдайда Директорлар кеңесінің
төрағасы оларды шешу және Банк қызметіне теріс әсерді азайту жөнінде шаралар қабылдайтыны және мұндай жағдайларды
өз күшімен шешу мүмкін болмаған жағдайда жалғыз акционерді уақтылы хабардар ететіндігі көзделген. Банк 2021 жылғы
1 қаңтардағы жағдай бойынша Жалғыз акционердің Банктің
және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 2020 жылы
Өтініштері жоқ екенін растайды.
2020 жылы мүдделер қақтығысы фактілері, оның ішінде Банктің
лауазымды тұлғалары тарапынан анықталған жоқ.

ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫ
БАСҚАРУ
Банк ұзақ мерзімді кезеңде орнықты дамуды қамтамасыз ету
үшін өзінің экономикаға, экологияға және қоғамға әсерінің маңыз
дылығын түсінеді. Аталған қағидатты іске асыру шеңберінде
Банкте Банктің Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 4 маусымдағы
шешімімен (№7 шешім) Тұрақты даму саясаты (бұдан әрі - Саясат)
бекітілді.
Саясаттың ережелеріне сәйкес тұрақты дамуды басқару жүйесінде
орнықты даму саласындағы қағидаттарды, стандарттар мен пандарды іске асыру үшін әрбір органның және барлық жұмыскердің
рөлдері, құзыреттері, жауапкершілігі нақты айқындалған және
бекітілген.
Банктің Директорлар кеңесі стратегиялық басшылықты және орнықты дамудың енгізілуін бақылауды жүзеге асырады, Банк Басқармасы тиісті іс-шаралар жоспарын қалыптастырады.

Тұрақты даму саясатының міндеттері:
◾◾ Банктің тұрақты даму саласындағы, оның ішінде мүдделі
тараптармен өзара іс-қимылдың тиімді және ашық жүйесін
құру бөлігіндегі қызметінің қағидаттары мен бағыттары айқындалды;
◾◾ тұрақты даму қағидаттарын іске асыру үшін әрбір органның
және Банктің барлық жұмыскерінің рөлі, құзыреті, жауапкершілігі бекітілді;
◾◾ Банктің тұрақты дамуы мен негізгі процестерінің өзара байланысы анықталды.
Тұрақты даму саласындағы міндеттерді шеше отырып, Банк өзінің
миссиясына, Банктің Даму Стратегиясының ережелеріне сүйенеді,
сондай-ақ тұрақты даму саласындағы халықаралық стандарттарда
бекітілген халықаралық мінез-құлық нормалары мен қағидаттарын
пайдаланады.
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ІШКІ
АУДИТ
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ ішкі аудит
департаментінің қызметі Ішкі аудиттің кәсіби тәжірибесінің халықаралық негіздеріне құрылған және тәуелсіздік, бейтараптық,
адалдық, объективтілік және кәсіби құзыреттілік қағидаттарын
сақтай отырып жүзеге асырылады.
Ішкі аудит департаментінің миссиясы – Банктің Директорлар
кеңесіне және Басқармасына Банктің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу бойынша олардың міндеттерін орындауда жәрдемдесу қызметтерін көрсету.
Ішкі аудит департаменті қызметінің негізгі мақсаты – Директорлар кеңесіне Банк қызметін жетілдіруге және тәуекелдерді
басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару тиімділігін
арттыруға бағытталған тәуелсіз орынды кепілдіктер мен консультациялар беру.
Ішкі аудит департаменті тәуелсіз құрылымдық бөлімше болып
табылады және функционалдық жағынан Банктің Директорлар
кеңесіне, әкімшілік жағынан – Басқармасына есеп береді. Ішкі
аудит департаментінің қызметіне жетекшілік етуді Директорлар
кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Ішкі аудит
департаментінің басшысы мен жұмыскерлерін Директорлар
кеңесі тағайындайды.
2020 жылы ішкі аудит департаментінің штаттық саны 13 адамды
құрады. Ішкі аудиторлар тұрақты негізде кәсіби жағынан үздіксіз
дамып отырады және Ұлыбританияның Қаржы менеджерлері
институты (DipPIA және DiPCPIA) берген Сертификатталған кәсіби ішкі аудиторлар дипломдары, сондай-ақ кәсіби бухгалтерлердің сертификаттары (СРА) бар.

Ішкі аудит департаментінің негізгі міндеттері мен
функциялары:
◾◾ ішкі бақылау жүйесінің және тәуекелдерді басқару жүйе
сінің сенімділігі мен тиімділігін бағалау;
◾◾ корпоративтік басқару тиімділігін бағалау және этикалық
стандарттар мен құндылықтарды сақтау;
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◾◾ Банктің стратегиялық мақсаттары аясында олардың алдына
қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін Банктің құрылымдық бөлімшелері қолданатын шаралардың жеткіліктілігі
мен тиімділігін бағалау;
◾◾ автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді пайдалануды
ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеу сенімділігін бағалау;
◾◾ Атқарушы орган, Банктің құрылымдық бөлімшелері үшін
ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және корпоративтік
басқару процестерін жетілдіру мәселелері бойынша консультациялар беру.
Жылдық тәуекелге бағдарланған аудиторлық жоспарларды Директорлар кеңесі қарап, бекітеді. 2020 жылға жоспарланған барлық аудиторлық тапсырма толық көлемде орындалды.
Өз функцияларын жүзеге асыру кезінде ішкі аудит департаменті
Директорлар кеңесіне өзінің тәуелсіздігін растады.

СЫРТҚЫ
АУДИТ
Банктің Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына және 2019 жылғы 14 мамырдағы 20192021 жылдарға арналған қаржылық есептіліктің аудиті бойынша қыз
меттерді ұзақ мерзімді сатып алу туралы жасалған шарттарға сәйкес
Холдинг Басқармасының шешімі негізінде Банк үшін сыртқы аудитті
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС Аудиторлық компаниясы жүргізеді.
Шарттың қолданылу мерзімі: 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021
жылғы 28 ақпанға дейін. 2020 жылға аудитор сыйақысының сомасы –
28 224 мың теңге.

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН
ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ
Банк негізгі мүдделі тараптармен сапалы және тұрақты өзара қарым-қатынасты қолдауға ұмтылады және негізгі шешімдерді қабылдау және операциялық қызметті жүргізу кезінде олардың мүдделерін ескереді.
Мүдделі тараптардың негізгі топтары олардың Банкке әсер ету деңгейіне және Банктің мүдделі тараптарға әсер ету деңгейіне қарай
таңдалды.
Мүдделі тараптар топтары

Біз қалай қарым-қатынас
жасаймыз

Клиенттер

Біз қызмет көрсету барысында
орталықтар мен қызмет көрсету орындары, консультанттар
мен кеңес беру орталықтары
және қашықтан басқару арналары арқылы клиенттермен
үнемі байланысып отырамыз.
Клиенттерден кері байланыс
алу мақсатында Банкте байланыс орталығы жұмыс істейді.

Олардың мүдделері қандай

Тұрғын үй мәселесін тиімді шешуге көмектесетін кредит беру
мен жинақтаудың релевантты
және бәсекелік шарттары.
Банк тарапынан жедел, сапалы,
жайлы қызмет көрсету.

Біз не істейміз
Банк әртүрлі сапалы банктік өнімдер мен
қызметтерді ұсынады.
2020 жылы Банк клиенттермен 486 314 шарт
(1,6 трлн теңге сомасына) жасасты. Клиенттерге қашықтан басқару арналарын қамтитын кең
аймақтық қызмет көрсету желісі қолжетімді.
Клиенттермен ұзақ мерзімді, тілектестік және
ашық қарым-қатынасты сақтау үшін тұрақты
негізде түрлі мәдени-бұқаралық іс-шаралар
өткізіледі.

Акционер

Біз Жалғыз акционермен кездесулер өткізу, Акционердің
сұраныстары мен шешімдерін
өңдеу, есеп беру арқылы үнемі
байланыста боламыз.

Банктің тұрақты қаржылық
жағдайы, диведендтерді
төлеу.
Тиімді корпоративтік басқару
және ашықтықтың жоғары
деңгейі.

Банк дивидендтік саясат талаптарын сақтайды. Мәселен, 2020 жылы (29 мамыр) 2019 жыл
үшін 8 293 млн теңге мөлшерінде дивиденд
төлеу жүзеге асырылды. Банк заңнамада
белгіленген тәртіпте сенімді қаржылық
есептілік пен Банк туралы ақпараттың
уақтылы ашылуын қамтамасыз етеді. Жылдық
қаржылық есептілік сыртқы аудитордың
куәландыруынан өтеді.
Банк туралы басқарушылық ақпарат тоқсан
сайынғы негізде уақтылы ұсынылып отырды.

Жұмыскерлер

Жұмыскерлердің тікелей
басшылықпен ішкі коммуникация барысында кері байланыс
ұсынуға мүмкіндігі бар.
Омбудсмен институты Банктегі
іскерлік этиканың бұзылуы
туралы хабарлауға мүмкіндік
береді.

Лайықты еңбек жағдайларын
қамтамасыз ету. Еңбек шартының талаптарын орындау.
Тиімді кадр саясатын құру.
Барлық жұмыскерді дамудың,
олардың нәтижелерін бағалаудың, мансаптық өсудің тең мүмкіндіктерімен қамтамасыз ету.

Банк құрылған күнінен бастап өзінің барлық
жұмыскері үшін лайықты еңбек жағдайларын
жасайды (еңбекақы, жұмыс уақыты және т.б.).
Банк сапалы әлеуметтік пакетті қамтамасыз
етеді. Жұмыскерлердің кәсіби дамуы Банктің
негізгі басымдықтарының бірі болып табылады. Банкте Іскерлік этика кодексінің сақталуын
қолдау, жұмыскерлерге кеңес беру, дауларды
қарауға бастамашылық ету үшін омбудсмен
институты жұмыс істейді.
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Серіктестер

Банк серіктестермен сапалы
қарым-қатынасты сақтау
үшін іскерлік кездесулерге,
келіссөздерге, іс-шараларға
белсенді қатысады.

Өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындау.
Корпоративтік басқару мен
тұрақты дамудың халықаралық нормаларын сақтау.

Банк өз серіктестерімен, оның ішінде халықаралық қаржы институттарымен өзара тиімді
ынтымақтастықты тұрақты негізде қолдайды
және дамытады. 2014 жылғы наурыздан
бастап Банк Еуропалық құрылыс жинақ
кассалары федерациясының мүшесі болып
табылады және 2014 жылғы қыркүйектен
бастап Халықаралық тұрғын үйді қаржыландыру одағының мүшесі болды.
Банкте корпоративтік (іскерлік) этиканың
негізгі құндылықтары мен қағидаттарын белгілейтін және Банк жұмыскерлері басшылыққа
алатын Іскерлік этика кодексі әрекет етеді.

Қоғам

Банк PR және маркетингтік
қызмет барысында кері байланыс алады.
Қайырымдылық жобаларын
қолдауға арналған өтінімдерді
қарау жүргізіледі.
Өз аймағындағы жағдайды
жақсы білетін аймақтық
кеңселерден кері байланыс алу
қарастырылған.
Банкте Банк жұмыскерлері мен
консультанттары тарапынан
сыбайлас жемқорлық сипатындағы бұзушылықтар туралы
құпия ақпарат алу құралы
болып табылатын жедел желі
жұмыс істейді.

Банктің қызмет өңірлеріндегі
әлеуметтік-экономикалық сипаттағы мәселелерге белсенді
қатысуы.
Мүдделі тараптардың кең
ауқымының мүдделеріне
негізделген орнықты даму
қағидаттарын қолдау.
Әлеуметтік маңызы бар қаржы
институты ретінде Банктің
ашықтығын қолдау.

Банк өзінің аумағында қоғамдық өмірге белсенді қатысады. Әлеуметтік маңызды қызметтерді ұсынады, қайырымдылық іс-шараларын
қолдайды.
2020 жылы жарнамалық және PR-қызмет
саласында Банк брендке танымалдық пен
сенім дәрежесін арттыру, сондай-ақ Банктің
өнімдері мен сервистерін ілгерілету және
халықты Банк ұсынатын мүмкіндіктер туралы
хабардар ету бойынша бірқатар жобаларды
іске асырды.

Заңнама нормаларын сақтау.
Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларын іске асыру.

Банк мемлекет алдындағы өзінің жауапкершілігін мойындайды және қолданыстағы
заңнаманы сақтайды.
Банк мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларының операторы болып табылады, олардың
тиімді іске асырылуын қамтамасыз етеді
және бизнес-үдерістер мен өнімдерді дамыту
бойынша жұмыс істей отырып, заңнамалық
бастамаларды әзірлеуге қатысады.
Банк сондай-ақ іскерлік мінез-құлықтың
заңсыз және әдепке жат практикаларын болдырмау үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы
жұмыс жүргізеді.

Мемлекет
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Реттеушілермен және бейінді
мемлекеттік органдармен
кездесулер.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

Сондай-ақ, 2020 жылы Банк қызметінің тиімділігін арттыру және
бизнес-үдерістердегі әлсіз жақтарын анықтау жөніндегі іс-шараларға
Банктің негізгі стейкхолдерлері жұмылдырылды. Банк сауалнама
жүргізді, оған Директорлар кеңесінің, Басқарманың мүшелері, Банк
жұмыскерлері, Банктің серіктестері, Банктің мүдделі тараптарының
негізгі топтарына жататын БАҚ өкілдері қатысты. Сауалнамаға сәйкес,
мүдделі тараптар Банктің ипотека нарығына әсерін, өз қызмет сала-

сындағы мемлекеттік саясатқа әсерін, Банк қызметінің нәтижелері туралы қаншалықты хабардар екендігін, Банктің бизнес-үдерістері мен
рәсімдері қаншалықты транспарентті екенін, Банктің Даму стратегиясының нарықтық үрдістерге қаншалықты сәйкес келетінін және т. б.
бағалады. Сауалнама нәтижелері Банктің негізгі даму жоспарларын
өзектендіру кезінде ескерілді.

2020 жылы Банк қызметінің
тиімділігін арттыру
және бизнес-үдерістердегі әлсіз
жақтарын анықтау жөніндегі
іс-шараларға Банктің негізгі
стейкхолдерлері жұмылдырылды.
Банк сауалнама жүргізді,
оған Директорлар кеңесінің,
Басқарманың мүшелері,
Банк жұмыскерлері,
Банктің серіктестері,
Банктің мүдделі тараптарының
негізгі топтарына жататын
БАҚ өкілдері қатысты
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ
САЯСАТЫ ЖӘНЕ ІШКІ
БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ
Банктегі ішкі бақылау жүйесі Қазақстан Республикасы заңнамасының, Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитетінің
талаптарына, үздік әлемдік тәжірибелерге сәйкес құрылған. Банк ішкі бақылау жүйесін құруда 2013 жылғы «COSO интеграцияланған үлгісі» тұжырымдамасын қолданады. Банктің ішкі бақылау жүйесі (ІБЖ) Директорлар кеңесі, алқалы
органдар, құрылымдық бөлімшелер және Банктің барлық жұмыскері өз міндеттерін орындау кезінде жүзеге асыратын
күнделікті қызметке кіріктірілген процесс болып табылады.

Банктің ІБЖ көп деңгейлі болып табылады және Банктің барлық бөлімшесін қамтиды. Ішкі бақылау процесіне қатысушылар
қорғаудың үш желісі негізінде анықталды.
Қорғаудың бірінші желісін Банктің барлық құрылымдық бөлімшелері қамтамасыз етеді, бұл процестерде күнделікті операциялардың дұрыс орындалуын қамтамасыз ету үшін жасалған
бақылау. Бақылауды бизнес-бөлімшелер әзірлейді және тәуекелдерді азайту және ішкі құжаттардың талаптарын сақтау, сондай-ақ сыртқы, реттеуші талаптарды сақтау үшін бизнес-үдеріс
тердің ажырамас бөлігі болып табылады. Бақылауды басқаруды
мен мониторингті бөлімшелердің өздері жүзеге асырады, Бұл
бизнес-бөлімшелердің тәуекелдерді, бизнес-үдерістердің әлсіз
жақтарын, ықтимал күтпеген оқиғаларды анықтау және оларға
уақтылы жауап беру қабілетін көздейді.
Қорғаудың екінші желісін ІБЖ мониторингін, үйлестіруді және
құжаттауды жүзеге асыратын ішкі бақылау бөлімшесі және Банк
қызметінің жекелеген бағыттары бойынша тәуекелдерді сәйкестендіруді және бағалауды қамтамасыз ететін бөлімшелер
қамтамасыз етеді. Оның ішінде: тәуекел-менеджмент бөлімшесі,
бас комплаенс-бақылаушы және комплаенс-бақылау бөлімшесі,
ахуалдық мониторинг бөлімшесі, персоналмен жұмыс жөніндегі бөлімше, заң бөлімшесі, қауіпсіздік бөлімшесі, ақпараттық
қауіпсіздік бөлімшесі, ақпараттық технологиялар тәуекелдерін
басқару бөлімшесі.
Ішкі бақылау бөлімшесі Банкте ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында Банктің ішкі нормативтік
құжаттарына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның нормативтік құжаттарына, ҚР ҰБ-ның нормативтік құжаттарына және Қазақстан Респуб
ликасының заңнамасына сәйкес ішкі бақылау мәселелері бойынша Банк жұмыскерлеріне консультациялық көмек көрсетеді.
ІБЖ мониторингі және құжаттау жөніндегі жұмыстар аясында
ішкі бақылау бөлімшесі Банктің негізгі бизнес-үдерістерінде сәй-
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кестендірілген тәуекелдердің алдын алатын немесе анықтайтын
ішкі бақылау дизайнының барабарлығына диагностика жүргізеді.
2020 жылы «Сатуды басқару», «Қолма-қол ақшамен операциялар», «Бейне-сервис және интернет банкинг арқылы жинақ шоттарын ашу», «Клиенттердің алдын ала біліктілігі», «ТҚЖ салымын
онлайн (өтеулі) табыстау», «Заңды тұлғаларға қызмет көрсету»
бизнес-үдерістерінің 52 кіші процесіне диагностика жүргізілді.
Диагностиканың қорытындысы бойынша тиімсіз, ішінара тиімді
дизайнмен анықталған бақылаулар бойынша процестердің иелеріне ұсынымдар берілді, оның ішінде нақты бақылау рәсімдерін автоматтандыруды жүргізу, жоқ регламенттерді әзірлеу,
бар регламенттерді өзектендіру қажеттілігі бойынша ұсынымдар
берілді. Басқарма, Банктің тәуекелдер жөніндегі комитеті процестердегі ішкі бақылаудың кемшіліктерін жою бойынша түзету
іс-қимылдарының жоспарларын бекітті.
Ішкі бақылау бөлімшесі Банк басшылығының тапсырмасы бо
йынша/жұмыс жоспарына сәйкес Банктің бизнес-үдерістеріне
ішінара тексерулер жүргізеді. 2020 жылы ішкі бақылау бөлімшесі
11 тексеру жүргізді, оның ішінде: 5 тексеру – бизнес-үдерістердегі/кіші процестердегі ішкі бақылаулар дизайнының тиімділігін
сараптау/бағалау, 6 тексеру - бизнес-үдерістердегі ішкі бақылаулардың операциялық тиімділігін іріктеп тексеру.
Құрылымдық бөлімшелер – бірінші, екінші қорғау желісінің қатысушылары – бизнес-үдерістердің иелері жыл сайынғы негізде
өз процестеріндегі тәуекелдерді сәйкестендіруді және сәйкес
тендірілген тәуекелдерді жұмсартатын ішкі бақылаулардың
барабарлығын өзін-өзі бағалауды жүргізеді. Өзін-өзі бағалау
нәтижелері Банктің бизнес-үдерістерінің, тәуекелдерінің және
бақылауларының матрицасында көрсетіледі. Бизнес иелерінің
өзін-өзі бағалауы/ішкі бақылау бөлімшесінің бағалауы бар
ағымдағы жылға арналған матрицаны жыл сайын Директорлар
кеңесі бекітеді. Бизнес-үдерістердің иелері бизнес-үдерістердегі ішкі бақылаудың кемшіліктерін/тиімсіздігін жою жөніндегі
іс-шаралар жоспарын әзірлейді және оны Басқарма бекітеді. Ішкі
бақылау бойынша түзету іс-қимылдарының барлық жоспарының
орындалуын одан әрі мониторингтеуді ішкі бақылау бөлімшесі
жүзеге асырады.

Үшінші қорғау желісін Ішкі аудит бөлімшесі аудиторлық тексеру
нәтижелерін пайдалана отырып, Банктің ішкі бақылау жүйесінің
тиімділігін тәуелсіз бағалау түрінде немесе ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін жеке бағалау түрінде қамтамасыз етеді.
Тәуекел-менеджмент саласындағы Банкті басқару жүйесі Банк
қызметінің сипаты мен ауқымдылығына, ол қабылдайтын тә
уекелдер бейініне сәйкес келетін, сондай-ақ одан әрі даму
қажеттіліктеріне жауап беретін тұтас жүйені қалыптастыруға
бағытталған. Тәуекелдерді басқару жүйесінің стратегиялық мақсаттары тәуекелдерді уақтылы анықтауға, барлық факторды сапалы бағалауға және ықтимал әсерді азайту мақсатында кешенді
әрекет етуге негізделген. Тәуекелдерді басқару жөніндегі негізгі

мәселелер Банктің Директорлар кеңесінің және Басқармасының
жанындағы жұмыс істеп тұрған Комитеттер шеңберінде қаралады, мақұлданады немесе келісіледі, Директорлар кеңесі Банктің
ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері жөніндегі
қызметіне стратегиялық басшылықты жүзеге асырып, саясатты
бекітеді және кезең-кезеңімен қайта қарайды.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ
БАНКТІҢ АҒЫМДАҒЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ1 МЕНШІКТІ КАПИТАЛДЫҢ ЖЕТКІЛІКТІЛІК ДЕҢГЕЙІНЕ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ

1

Норматив

01.01.21ж. нақты

Ағымдағы тәуекел деңгейін ескере отырып

Бардан ауытқу

1

2

3

4=3–2

k1-1 (min. 0,05)

0,367

0,344

–0,023

k1-2 (min. 0,05)

0,367

0,344

–0,023

k2 (min. 0,10)

0,367

0,344

–0,023

Кредиттік, операциялық, нарықтық тәуекелдерді және өтімділік тәуекелін қамтиды.

Капитал деңгейінің жеткіліктілігі тәуекелдің ағымдағы жиынтық деңгейін ескере отырып, барлық коэффициент бойынша –0,023-ке азаяды, дегенмен оның мәні меншікті капиталдың елеулі көлемінің (277 млрд теңге) салдарынан реттеуші белгілеген ең төменгі талаптардан
жоғары болады.
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01.01.2021 Ж. ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ТӘУЕКЕЛ-ТӘБЕТТІҢ БІРІКТІРІЛГЕН ДЕҢГЕЙІН САҚТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Тәуекел атауы

01.01.20ж. тәуекелтәбеттің деңгейі

2020 жылға бекітілген
тәуекел-тәбет деңгейі

Тәуекел-тәбет деңгейінің
жеткіліктілігі

1

2

3

4=3–2

Кредиттік тәуекел

8 266

22 865

14 599

Кредиттік портфель

7 462

17 095

9 633

Банкаралық депозиттер

0

2 753

2 753

Мемлекеттік емес БҚ

804

3 018

2 214

Нарықтық тәуекел

4 126

7 282

1 809

Пайыздық

4 108

6 676

2 568

Валюталық

16

600

584

Бағалық

1,8

6,4

4,6

Өтімділік тәуекел

5 065

10 565

5 500

Тәуекелдің жиынтық деңгейі

17 457

40 713

23 256

Ағымдағы тәуекелдің жиынтық деңгейі 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 17,5 млрд теңге, тәуекел-тәбеттің бекітілген деңгейі
шегінде тұр, беріктік қоры 23,3 млрд теңге және тәуекел-тәбеттің бекітілген деңгейінің 43%-ын құрайды.
Банктің даму стратегиясын орындау, жоспарланған пайда алу және тұрақты ағымдағы жұмысты қамтамасыз ету мақсатында Банкте
тәуекелдерді басқару жүйесі жұмыс істейді.
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

Қаржылық тәуекелдер
2021 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ӨТІМДІЛІК ГЭП
Талап
еткенге
дейін

[0-7К]

Активтер

91 793

57 196

79 530

Міндеттемелер

63 081

2 472

Шартты міндеттемелер

[1А бастап [1А-3А
1А дейін] бастап]

[3А-6А]

[6А-12А]

[1Ж-2Ж]

[2Ж-3Ж]

27 830

67 310

61 503

138 931

144 200

21 870

26 771

109 835

141 151

84 216

79 762

3 069

6 139

9 208

12 278

[>3Ж]

1 039 870 1 708 164
895 586

28 712

54 723

54 590

–5 080

–51 733

–91 926

54 715

64 438

144 284

Кумулятивті ГЭП

28 712

83 436

138 026

132 946

81 213

–10 713

44 002

108 440

252 723

Кумулятивті ГЭП /
Активтер

1,70 %

4,90 %

8,10 %

7,80 %

4,80 %

–0,60 %

2,60 %

6,30 %

14,80 %

◾◾ барлық активтер мен міндеттемелер өтеудің соңғы мерзіміне
байланысты уақыт аралықтары бойынша бөлінген;
◾◾ шартты міндеттемелер бір айда тұрғын үй заемдарын беру
есебінен (бұрын берілген алдын ала және аралық заемдарды
есептемегенде) бөлінген.
Кумулятивтік ГЭП-тің активтер жиынына қатынасының ең төменгі мәні 6 айдан 12 айға дейінгі аралыққа келеді және -0,6%-ды
құрайды. Банк 2020 жылға бекітілген ішкі лимиттерді >-15 мөлшерінде сақтайды.
Жалпы қабылданған банктік практикаға сәйкес мемлекеттік
бағалы қағаздар өтімді активтер болып саналады және активтерді өтеу мерзімдерінің кестесінде «7 күнге дейінгі» аралықта
орналасуы мүмкін.

1 424 746
30 695

ГЭП

Өтімділік ГЭП жасау кезінде мынадай жорамалдар
пайдаланылды:

Баланс
бойынша
жиыны

252 723

Таза ГЭП бойынша пайда болған теріс алшақтықтар клиенттердің
жинақталған қаражатының 1 айдан 3 айға дейінгі мерзімде – 26,8
млрд теңге, 3 айдан 6 айға дейін – 109,8 млрд теңге және 6 айдан
бір жылға дейін 130,6 млрд теңге мөлшерінде ұлғаюына байланысты. Бағалау көрсеткішіне жеткен клиенттердің қаражаты –
30,7 млрд теңге.

Банктің қажет болған жағдайда қорландыруды мынадай жолдармен тарту мүмкіндігі бар:
◾◾ РЕПО операцияларын жүргізу;
◾◾ банкаралық заемдарды тарту;
◾◾ бағалы қағаздарды сату (ықтимал жеңілдікпен).
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Кредиттік тәуекелдер
«Шешім қабылдау жүйесін енгізу» жобасы аясында Банкте
Experian компаниясынан шешім қабылдау жүйесі (ШҚБ) енгізілді.
Жауынгерлік серверде жүйені тестілеу және пайдалануға енгізу
2020 жылдың 2 наурызында өткізілді.

Жоба шеңберінде шартта көзделген мынадай іс-шаралар өткізілді:

◾◾ кепіл қызметі қызметкерлерінің кепілмен қамтамасыз ету
бойынша жүргізілген сараптамалар саны бойынша есепті
әзірлеу және енгізу.
Банктің ішкі құжаттарын Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің 2019 жылғы 12 қарашадағы №188 Қаулысына сәйкес
келтіру жөніндегі Іс-шаралар жоспарына сәйкес мынадай әдістемелік жұмыс жүргізілді:

◾◾ өнімдер бойынша стандартты кредиттік өтінім бойынша
шешімдер қабылдау стратегиясы іске асырылды: Нарық – алдын ала біліктілік беру жөніндегі, үлестес тұлғалар мен әскери
қызметкерлердің өтінімдерін қоспағанда, аралық және тұрғын
үй заемдары, «Өз үйім - тікелей сатылым (ИПЖШ)», «Өз үйім құрылыс салушының қаражаты», «Өз үйім – үлескерлер», «Нұрлы жер (Бәйтерек Девелопмент)», «Нұрлы жер (ЖАО)», «Нұрлы
жер (Кредиттік тұрғын үй)»;

1) Банктің кепіл саясаты бекітілді;

◾◾

аралық заемдар бойынша скоринг картасы дайындалды және
келісілді;

4) Банк қабылдайтын Кепілдікті қамтамасыз етуге қойылатын
жалпы талаптарға өзгерістер енгізілді;

◾◾

Банк жұмыскерлерін оқыту ұйымдастырылды және өткізілді.

5) Банктің Ішкі кредиттік саясаты туралы қағидалар (Кредиттік
саясат) және Банктегі Кредиттік тәуекелді басқару әдістемесі
жаңа редакцияда бекітілді;

Сондай-ақ Банк «Шешім қабылдау жүйесі» және «ВРМ» жүйесінде
автоматтандырылған сараптамалар жүргізудің техникалық тәртібін
және тұрғын үй заемдары бойынша скорингтік картаны әзірлеу және
бекіту бойынша жұмыс жүргізді.
2020 жылы http://bagalau.hcsbk.kz домендік атауымен «Бағалаушы
кабинеті» жаңа порталы (бұдан әрі – жаңа портал) іске қосылды, сондай-ақ онда келесі жұмыстар жүргізілді:
◾◾ жаңа порталды ВРМ жүйесімен біріктіру;
◾◾ бағалаушының жаңа порталда тіркелуі және Бағалаушылармен жұмыс бойынша стандартты шарттарға қосылуы мақсатында сауалнама-өтінішті онлайн беруі;
◾◾ кредит беру аймақтары мен әкімшілік орталықтардың
анықтамалығын енгізу;
◾◾ бағалау туралы есеп үлгілерін толықтыру;
◾◾ жанды лентаны енгізу (қызметкерлер мен бағалаушылардың
кепілдікті қамтамасыз етуді бағалау мәселелері бойынша
іскерлік қарым-қатынасы үшін);
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◾◾ тұрғын жылжымайтын мүлік объектілерін сату туралы хабарландырулардың дерекқорын әзірлеу және енгізу;
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2) Банкте берілген заемдарды кепілдікпен қамтамасыз ету мониторингі жөніндегі Нұсқаулық жаңа редакцияда бекітілді;
3) кепілдікті қамтамасыз ету мониторингі аясында Кепілдікті
қамтамасыз етуге ішкі қайта бағалау жүргізу жөніндегі техникалық тәртіп бекітілді;

6) Банктің кредиттік тәуекелін басқару саясаты; Банктегі жеке
тұлғалардың кредиттік қабілеттілігін (төлем қабілеттілігін) талдау әдістемесі және Банктегі Кредиттік тәуекелді бағалау үлгерін
валидациялау әдістемесі әзірленіп, бекітілді.
2020 жылы тәуекел-менеджмент бөлімшесінің жұмыскерлері
64 245 өтінімді қарады, оның ішінде: 47 852 өтінім мақұлданды,
675 өтінім қабылданбады, 15 717 өтінім түзетуге қайтарылды.
АвтоЦПР 33 067 өтінімді мақұлдады.
2020 жылдың соңында ҚЕХС сәйкес құрылған провизиялардың
үлесі кредиттік портфельдің 0,56%-ын құрады, Банктің 20 ірі кредитінің үлесі Банктің кредиттік портфелінің 0,13%-ын құрады, бұл
кредиттік портфелінің шоғырлану тәуекелінің жоқтығын куәландырады. Кепілмен қамтамасыз ету құрылымында жылжымайтын
мүліктің үлесі барлық кепілмен қамтамасыз етудің 83,62%-ын
құрады. К/К (кредит/кепіл) жалпы орташа өлшенген коэффициенті 47,29%-ға тең, бұл консервативті кепіл саясатын көрсетеді.

Операциялық
тәуекелдер

Банктің ОТБЖ инфрақұрылымына мыналар кіреді:

Банктегі Операциялық тәуекелдерді басқару жүйесі (ОТБЖ) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитетінің ұсынымдарына, тәуекелдерді басқарудың жалпы қабылданған қағидаттары мен банктік
практикасына, сондай-ақ жалпы қабылданған халықаралық
практикаға сәйкес қалыптастырылған.

2) операциялық тәуекелдерді бағалау: олардың өзгеру деңгейіндегі үрдістерді айқындау мақсатында операциялық тәуекелдерді
өлшеу;

ОТБЖ мақсаттарына мынадай міндеттерді шешуді
көздейтін жүйелі, кешенді тәсіл шеңберінде қол жеткізіледі:

4) операциялық тәуекелдерді үздіксіз басқару: Банктің барлық
құрылымдық бөлімшесі жүзеге асырады және операциялық
тәуекелге ұшырау деңгейін төмендетуді және Банктің барлық
құрылымдық бөлімшесіндегі операциялық тәуекелдер оқиғаларының теріс әсерін жоюды қамтиды;

◾◾ Банк ұшырайтын операциялық тәуекелді басқару рәсімдері
мен тетіктерін жетілдіру;
◾◾ операциялық тәуекел деңгейінде елеулі өзгерістерге алып
келетін операциялар мен өзге де іс-әрекеттерді жасауға жол
бермеу;
◾◾ операциялық тәуекелдерді іске асыру салдарынан Банк операциялар жасаған кездегі шығындарды шектеу;
◾◾ Банк қызметі барысында туындайтын операциялық тәуекелді анықтау және талдау;
◾◾ операциялық тәуекелдің жай-күйі мен мөлшері туралы жедел және объективті мәліметтер алу;
◾◾ Банктің операциялық тәуекелін төмендетуге және болдырмауға бағытталған шараларды әзірлеу;
◾◾ операциялық тәуекелді ішкі бақылау жүйесін жетілдіру;
◾◾ Банкті басқарудың барлық деңгейінде тәуекел мәдениетін
дамыту.

1) операциялық тәуекелдерді анықтау: қолданыстағы және енгізілетін ішкі рәсімдер мен жүйелерге, сондай-ақ Банк көрсететін
өнімдер мен қызметтерге талдау жүргізу;

3) операциялық тәуекелдерді стратегиялық басқару: Банктегі
операциялық тәуекелдерді үздіксіз басқару қағидаттарын әзірлеу;

5) операциялық тәуекелдер бойынша мониторинг және есептілік
беру: Банк операциялық тәуекел деңгейінің және тәуекелдің
рұқсат етілген деңгейлеріне сәйкестігінің мониторингін тұрақты
негізде жүзеге асырады. Операциялық тәуекелді мониторингтеу
мақсатында Банк тәуекелдерді басқару процестеріне тартылған
басшылық пен алқалы органдар үшін басқарушылық есептілік
жүйесін пайдаланады, қойылған мақсаттарға қол жеткізуге
әсер ететін тәуекелдерді, өзгеретін мән-жайлар мен шарттарды
тұрақты бағалау және тәуекелдерді басқару жөнінде ұсынымдар
әзірлеу жүргізіледі. Басқарушылық есептілік жөніндегі ақпарат
Директорлар кеңесіне / Банктің басқармасына тоқсан сайынғы/
ай сайынғы негізде беріледі;
6) алдын алу/жұмсарту (бақылау): операциялық шығындарға
әкеп соғатын оқиғалардың немесе жағдайлардың туындау ықтималдығын болдырмауға/төмендетуге немесе ықтимал жоғалтулардың мөлшерін азайтуға бағытталған іс-шаралар кешенін
жүргізу.
2020 жылы Ұлттық Банк Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы №188 Қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктер
үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптас
тырудың және операциялық тәуекелдер құралдарын автоматтандырудың жаңа Қағидаларына сәйкес ОТБЖ-ды келтіру бойынша іс-шаралар жүзеге асырылды.

93

2020 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

Ақпараттық қауіпсіздік
тәуекелдерін және
ақпараттық
технологиялар
тәуекелдерін басқару
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019
жылғы 12 қарашадағы №188 қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктер үшін басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларының талаптарына сәйкес АҚ және ІТ тәуекелдерін басқару жүйелерінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету
мақсатында мынадай құжаттар әзірленіп, өзекті күйде ұсталады:
1) АҚ және ІТ тәуекелдерін басқару жөніндегі саясат;

Қызметтің
үздіксіздігін басқару
Банк қызметінің үздіксіздігін басқару бос тұрып қалу уақытын
жою немесе барынша қысқарту және негізгі бизнес-үдерістерді
тез қалпына келтіру және шығындарды барынша азайту есебінен
Банктің кез келген инциденттерге тұрақтылығын қамтамасыз
етуге бағытталған. Осы мақсаттарда әзірленген, бекітілген және
өзекті күйде ұсталады:
◾◾ Банк қызметінің үздіксіздігін басқару саясаты;
◾◾ Банк қызметінің үздіксіздігін басқару қағидалары;
◾◾ Банк қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспарлары;
◾◾ Банк қызметін қамтамасыз ету жөніндегі ден қою жоспарлары.

2) АҚ және ІТ тәуекелдерін басқару жөніндегі қағидалар;
2020 жылы Банктің RPM операциялық тәуекелдерінің дерекқоры АЖ-ны «IRP Resilient» ақпараттық қауіпсіздік департаментінің
ақпараттық жүйе базасымен (Resilient АЖ – АҚ инциденттерін
сақтау жүйесі) интеграциялау бойынша іс-шаралар жүргізілді.
2020 жылы ішкі бақылау бөлімшесі Банктің ІТ-инфрақұрылымына Банктің қызметіне тән ақпараттық технологиялар тәуекелдерін бақылау және тұрақты бағалауды жүзеге асыру мақсатында
Банктің ақпараттық активтерінің/жүйелерінің тұрып қалуы бо
йынша деректерді жинау мен талдауды жүзеге асыратын Банктің
ақпараттық жүйелерінің автоматты мониторингі жүйесін енгізді.
Көрсетілген жүйелердің жұмыс істеуі шеңберінде ІТ және АҚ
тәуекелдері бойынша есептер тұрақты негізде Ақпараттық қауіпсіздік комитетіне, Банктің Басқармасына және Директорлар
кеңесіне ұсынылады
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2020 жылы осы бағыт бойынша келесі іс-шаралар өткізілді:
◾◾ Банк персоналын қызметтің үздіксіздігі мәселелері бойынша оқыту;
◾◾ Банк қызметінің аса маңызды процестері мен бағыттары
бойынша қызметке әсерін талдау;
◾◾ Банк қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспарларын тестілеу және талдау;
◾◾ тәуекелдерге ден қою жөніндегі іс-шаралар жоспары жасалған күтпеген жағдайлардың тәуекелдерін талдау.
Коронавирустық инфекцияның (COVID-19) таралуының алдын
алу, өз қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету және өз жұмыскерлері мен клиенттерінің денсаулығын сақтау мақсатында Банктің
COVID-19 коронавирусымен байланысты қызметінің үздіксіздігін
қамтамасыз ету бойынша бірнеше шаралар жоспары әзірленіп, іске
асырылды.

Осы жоспарлар аясында 2020 жылы жоғарыда көрсетілген Жоспардың мынадай іс-шаралары іске асырылды:

◾◾ жұмыскерлер үшін ұжымдық шартқа қосымша келісімдерге
қол қою бойынша жұмыстар жүргізу, қашықтан жұмыс істеу
формасы бойынша форматты анықтау;

◾◾ Банктің барлық жұмыскері жұмыс күні бойы жұмыс орындарында жаңа санитарлық нормаларды және бетперде режимін сақтауы;

◾◾ Банк клиенттері үшін онлайн-режимде барынша қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;

◾◾ жұмыскерлердің ғимарат ішіндегі ішкі қозғалысын шектеу;
◾◾ КВИ бойынша қолайсыз өңірлерге қызметтік іссапарларды
шектеу;
◾◾ бетпе-бет кеңесулер мен кездесулер өткізуді қысқарту;

◾◾ жұмыскерлерді қашықтағы жұмыс түріне ауыстыру;
◾◾ соңғы екі іс-шараны орындау үшін Банк қосымша техникалық
құралдарды сатып алды және онлайн-режимде клиенттерге
қызмет көрсетуді жақсарту үшін бағдарламалар сатып алынды/жетілдірілді.

◾◾ филиалдық желіні қоса алғанда, Банк үй-жайларын дезинфекциялау және санитариялық өңдеу жүргізу;
◾◾ коронавирустық инфекцияны жұқтырғаны анықталған
жағдайда үй-жайды дереу дезинфекциялауды қамтамасыз
ету;
◾◾ жұмыс басталғанға дейін қызметкерлерді байланыссыз термометриямен және респираторлық аурулардың белгілері
болған кезде тексеру жүргізу, ЖРВИ және тұмау, КВИ симп
томдары бар тұлғаларды жұмысқа жібермеу;
◾◾ дезинфекциялау құралдарын сатып алу және оны одан әрі
Банк филиалдарына беру;
◾◾ Банк клиенттерімен жұмыс істейтін Банк жұмыскерлеріне
арналған үстелдерде қорғау экрандарын сатып алу және орнату;
◾◾ олардың арасында 1,5-2 метр қашықтықты сақтай отырып,
Банк клиенттері үшін шатырларды сатып алу және орнату;
◾◾ клиенттермен жұмыс істейтін Банк қызметкерлері үшін жеке
қорғану құралдарын (маскалар, санитайзерлер, қолғаптар)
сатып алу;

2020 жылы Банктің PMR
операциялық тәуекелдерінің
деректер қорының
АЖ IRP Resilient ақпараттық
қауіпсіздік департаментінің
ақпараттық жүйе қорымен
интеграциялау бойынша
іс-шаралар жүргізілді

◾◾ Қазақстанның барлық өңірлері бойынша филиалдар мен
ҚҚО-дан қызметтерді сатып алу және СЭС өңдеу, оның ішінде терминалдар;
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Комплаенс-тәуекел
Комплаенс-тәуекел стратегиялық, қаржылық, операциялық, бедел тәуекелдерімен қатар бизнес-тәуекелдердің үздік бестігіне
кіреді.
Қадағалауды қатаңдатумен қатар жүретін реттеушілік өзгеріс
тер Банкте комплаенс-саясатты жүргізудің өзектілігін алдын ала
анықтаған факторлар болып табылады.
Осыған байланысты бүгінгі таңда комплаенс Банктің жұмыс істеуінің және оның ұйымдық құрылымының ажырамас бөлігі болып
табылады.
Комплаенс-тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесі және оны
тиісті жағдайда ұстау басшылыққа Банктің бизнес-мақсаттарын
толық емес іске асырудың барлық елеулі тәуекелін уақтылы
анықтауға мүмкіндік береді.

Белгіленген нормаларды сақтау үшін жауапкершілік
Банктің комплаенс-мәдениетіне негізделеді, ол құрылатын 3 қорғау желісінде көрініс табады:
1) Қорғаудың бірінші желісі өз құзыреті шегінде және комплаенс-тәуекелді басқару мәселелері бойынша Банктің ішкі құжаттарына сәйкес комплаенс-тәуекелді басқаруды (бірінші деңгейдегі
бақылау) жүзеге асырады. Қатысушылар Банк жұмыскерлері,
Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары болып табылады;

Комплаенс-тәуекелдерді басқарудың негізгі мақсаты – Қазақстан
Республикасы заңнамасының, уәкілетті органның нормативтік
құқықтық актілерінің, Банктің ішкі құжаттары мен рәсімдерінің,
сондай-ақ Банктің қызметіне ықпал ететін және Қазақстан
Республикасы таныған шет мемлекеттер заңнамасының талаптарын сақтамау салдарынан Банкте қаржылық шығындардың
туындауы және оған заңдық санкцияларды қолдану сияқты комплаенс-тәуекелдерді барынша азайту және/немесе қолайлы деңгейде ұстап тұру.

Комплаенс-тәуекелді тиімді басқару мақсатында комплаенс-бақылау бөлімшесі комплаенс-тәуекелдің туындау
себептерін сәйкестендіру және бағалау бойынша жұмыс
жүргізеді:
◾◾ комплаенс-тәуекелдерді іске асыру оқиғаларын жинау
және талдау тұрақты негізде жүзеге асырылады. Бұл үшін
аудиторлық тексерулердің нәтижелері және операциялық
шығындар мен оқиғалардың бірыңғай ішкі дерекқоры пайдаланылады;
◾◾ комплаенс-бақылау бөлімшесі жаңа өнімдер мен қызметтерді енгізуге қатысады;

2) Қорғаудың екінші желісі комплаенс-тәуекелді басқаруды және
комплаенс-бақылауды (екінші деңгейдегі бақылауды) жүзеге
асырады. Қатысушылар: Бас комплаенс-бақылаушы, комплаенс-
бақылау бөлімшесі;

◾◾ Банктің ішкі құжаттарының, процестерінің Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне
тұрақты негізде ішкі тексерулер жүргізіледі (2020 жылы
комплаенс-бақылау бөлімшесі 8 тексеру жүргізді);

3) Үшінші қорғау желісі комплаенс-тәуекелді басқару жүйесінің
тиімділігін тәуелсіз бағалауды жүзеге асырады (үшінші деңгейдегі бақылау). Ішкі аудит бөлімшесі қатысушы болып табылады.

◾◾ «Өз клиентіңді біл» қағидасы іске асырылды;

Комплаенс-тәуекелдерді басқару жүйесінің барлық қатысушысы өз құзыреті мен жауапкершілігі шегінде Банктің қызметіне
ықпал ететін және Қазақстан Республикасы таныған Қазақстан
Республикасы заңнамасының, шет мемлекеттер заңнамасы-
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ның талаптарын, Банктің ішкі ережелері мен рәсімдерін және
мінез-құлықтың жалпы қабылданған нормаларын қатаң және
мүлтіксіз сақтаған жағдайда комплаенс-тәуекелдерді басқаруды
жүзеге асырады.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

◾◾ комплаенс-тәуекелдер картасын жасай отырып, комплаенс-
тәуекелдер тізілімі жүргізіледі;
◾◾ комплаенс-мәдениетті нығайту шеңберінде Банкте оқыту
семинарлары өткізіледі.

Комплаенс-бақылау бөлімшесі Банк қызметінің Қазақстан Респуб
ликасының заңнамасына сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында
тұрақты негізде жаңа ішкі құжаттарды әзірлеу, Банктің ішкі құжаттарына және рәсімдеріне тиісті өзгертулер/толықтырулар енгізу
жөнінде ұсынымдар бере отырып, Қазақстан Республикасының
заңнамасына енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларға мониторинг жүргізеді.
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
заңнаманың (бұдан әрі - КЖ/ТҚҚ) талаптарын орындау шеңберінде
Банкте қаржы мониторингі жүйесі жұмыс істейді.
Қаржы мониторингі жүйесінің негізгі мақсаты - қаржы мониторингіне жататын банк операцияларын және қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыланды-

руға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға
байланысты ақшамен немесе мүлікпен өзге де операцияларды
жүзеге асыру кезінде туындайтын тәуекелдерді Қазақстан Рес
публикасының КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнамасы талаптарының
орындалуын қамтамасыз ету, Банктің қымыстық жолмен алынған
кірістерді саласындағы заңдастыруды (жылыстатуды), терроризмді
қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруды жүзеге асыруға тартылуына жол бермеу, Банктің ішкі
бақылау жүйесінің тиімділігін тәуекелдерді басқару үшін жеткілікті
деңгейде қолдау арқылы азайту.
Банкте «Өз клиентіңді біл» қағидаты іске асырылды, іскерлік қатынастарды орнату кезінде тиісті тексеру рәсімдері жүргізіледі, қаржы
мониторингі жөніндегі уәкілетті органға қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша мәліметтерді ұсынудың толықтығы
мен уақтылығы қамтамасыз етіледі.

Банкте «Өз клиентіңді
біл» қағидаты іске
асырылды, іскерлік
қатынастарды орнату
«ӨЗ КЛИЕНТІҢДІ кезінде тиісті тексеру
БІЛ»
рәсімдері жүргізіледі
ҚАҒИДАТЫ
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КОРПОРАТИВТІК
ӘЛЕУМЕТТІК
ЖАУАПКЕРШІЛІК
Банк мемлекеттің әлеуметтік бағытталған міндеттерін шешуге және халықтың қалың жігінің Қазақстан Республикасының барлық өңірлерінде тұрғын үй құрылысы жинақтары жүйесіне тең қол жеткізуін қамтамасыз етуге белсенді
түрде жәрдемдеседі. Банк өз қызметі мен корпоративтік мінез-құлқының негізгі қағидаттарының бірі ретінде корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікке (КӘЖ) үлкен мән береді. Осыған байланысты 2016 жылғы желтоқсанда Банк
Басқармасының шешімімен Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік стратегиясы (КӘЖ стратегиясы) бекітілді, ол
осы саладағы Банк қызметінің қағидаттары мен бағыттарын айқындайтын базалық құжатқа айналды.

Банк өз қызметінің экономикалық, әлеуметтік және экология
лық салдарлары үшін өзінің жауапкершілігін сезінеді, сондай-ақ
қоғамның тұрақты дамуына жәрдемдесу жөніндегі іс-шаралар
кешенін жүзеге асыру қажеттілігін мойындайды және мүдделі
тараптардың кең ауқымы алдында әлеуметтік жауапты мінез-құлық бойынша ерікті міндеттемелер қабылдайды.

алты басым тобын анықтады: клиенттер, Акционер, жұмыскерлер, іскерлік серіктестер, мемлекет, қоғам. Банк мүдделі тараптардың Банктің КӘЖ саласындағы қызметін жетілдіруге бағытталған сындарлы сынын қабылдайды және мұндай сынға өз
қызметінің болжанбаған және күтпеген жағымсыз салдарын болдырмау шараларымен жауап беру міндеттемесін өзіне алады.

КӘЖ стратегиясына сәйкес Банк өз қызметін жүзеге асыру кезінде мынадай қағидаттарды ұстанады:

КӘЖ стратегиясының қағидаларын сақтау корпоративтік мәдениеттің бір бөлігі және Банктің барлық жұмыскері үшін міндетті.

1. Банктің миссиясын, ортақ құндылықтары мен пайымын ұстану.
2. Банк ұжымының жоғары кәсібилігі негізінде сапалы қызметтер
көрсету.

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің негізгі
бағыттары:
1. Адал іскерлік тәжірибе.

3. Жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін және оның
құқықтарын құрметтеу.
4. Мүдделі тараптармен қарым-қатынаста адалдық және өзара
құрмет.

2. Персоналды дамыту.
3. Қоршаған ортаны қорғау.
4. Қайырымдылық пен демеушілікті көтермелеу.

5. Басқарушылық шешімдер қабылдау кезінде ойластырылған
қадам.
6. Қабылданған әрекеттердің заңдылығы және олардың салдары
үшін жауапкершілік.
7. Банк жұмыскерлерінің денсаулығын қорғау.
8. Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас үшін ашықтық.
КӘЖ Стратегиясына сүйене отырып, Банк мүдделі тараптардың
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2019 жылы Банк тұрақты даму саласындағы басқару жүйесін
құруда ұстануға тиіс негіз қалаушы нормаларды, қағидаттарды,
қағидалар мен тәсілдерді айқындау мақсатында Банк тұрақты
даму саясатын бекітті. Оған қоса, Банк Банктің 2019–2020 жылдарға арналған тұрақты даму саласындағы іс-шаралар жоспарын
бекітті, оған сәйкес есепті кезеңде Банктің жауапты бөлімшелері
тұрақты даму шеңберінде бірқатар іс-шаралар жүргізді.
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ПЕРСОНАЛДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ ПРАКТИКАСЫ
ОҚЫТУ
КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВ

БАНК ЖҰМЫСКЕРЛЕРІН АТТЕСТАТТАУ

ФРОНТ-ОФИС ЖҰМЫСКЕРЛЕРІН ТЕСТІЛЕУ

БАНК ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНЕ ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУ
БАНК ЖҰМЫСКЕРЛЕРІН ЫНТАЛАНДЫРУ
ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ

ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІН ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ,
АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
ДЕМЕУШІЛІК ЖӘНЕ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ
ЗАҢНАМА ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕСТІК
ЭКОНОМИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛІЛІК
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Банктің басым міндеттерінің бірі стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге және Банк алдында тұрған міндеттерді
шешуге бағытталған Банктің біліктілік талаптарына жауап беретін жұмыскерлер штатын қалыптастыру және
қолдау. Еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің еңбек қатынастары және ішкі
еңбек тәртібі қағидаларымен реттеледі.

ПЕРСОНАЛДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН
ҚҰРЫЛЫМЫ
2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Банктің ішкі ұйымдық құрылымы Орталық аппараттың 25 дербес бөлімшесінен, 15 облыс
тық және 3 қалалық филиалдан, 20 қызмет көрсету орталығынан және 4 қызмет көрсету нүктесінен тұрды.

1 092

1 092

2016

2017

2018

1 389

1 095

2015

1 389

1 095

ПЕРСОНАЛДЫҢ ШТАТТЫҚ САНЫ, АДАМ

2019

2020

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Банк жұмыскерлерінің нақты саны 1 341 адамды құрады. Оның 478-і Орталық
аппарат жұмыскерлері, 863-і барлық өңірлердегі Банк филиалдарының жұмыскерлері. 2020 жылы жұмысқа қабылданған жұмыскерлер саны 214 адамды құрады. Қызметкерлердің орташа
жасы – 36 жас.

2020 ЖЫЛЫ ЖЫНЫСЫ МЕН ЖАС ТОПТАРЫ БОЙЫНША БӨЛІНГЕН ПЕРСОНАЛ САНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Басшылық

Көрсеткіш

Барлығы, адам

Үлесі, %

Басшылық
лауазымдар

лауазымдағы үлесі, %

Ерлер

538

40

4

57

Әйелдер

803

60

3

43

30 жасқа дейін

337

25

0

0

30 жастан 50 жасқа дейін

912

68

7

100

50 жастан үлкен

92

7

0

0

Жынысы

Жас мөлшерінің
топтары

104

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ

ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ
ПРАКТИКАСЫ

2020 ЖЫЛЫ ҚАБЫЛДАНҒАН ЖҰМЫСКЕРЛЕР, АДАМ

Есепті жылы Банк атына еңбек қатынастары практикасын бұзғаны
үшін шағымдар жоқ. Жұмыскердің Қазақстан Республикасының
заңнамасына және еңбек шартының талаптарына сәйкес жеке
еңбек дауын/шағымдарын қарау үшін өтініш жасауға құқығы бар.
Жеке еңбек дауларын қарау бойынша жүгіну мерзімдері Қазақстан
Республикасының Еңбек кодексімен регламенттеледі.

214
140
74
Барлығы

Филиалдар

Балалар және мәжбүрлі еңбекті пайдаланатын бөлімшелер, сондай-ақ жас жұмыскерлердің қауіпті жұмысты орындауы – жоқ.

ОА

Банктің бос лауазымдарына конкурстық іріктеу рәсімі бірнеше
кезеңнен тұрады, оның ішінде: кадрларға қажеттілікті айқындау,
кандидаттарды іріктеу және түйіндемені талдау, алдын ала әңгімелесу, кандидаттармен кәсіби тестілеу. 2020 жылы персоналдың тұрақтамауы – 6,1% (2019 жылы - 9,1%). Еңбек қатынастары
бұзылды: жұмыскеркердің бастамасы бойынша – 45%, тараптардың келісімі бойынша – 36%, және басқа себептер бойынша
(шақыру, қайтыс болу, сот шешімі, жұмыс берушінің бастамасы,
қысқарту және т.б.) – 18%.

ПЕРСОНАЛДЫҢ ТҰРАҚТАМАУЫ, %
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ОҚЫТУ

Персоналды дамыту кез келген ұйымның табысының құрамдас
бөліктерінің бірі екенін назарға ала отырып, Банк жыл сайын персоналды оқытуға және дамытуға қаражат бөлуді жоспарлайды.
2020 жыл ішінде Банк жұмыскерлері үшін нормативтік құжаттарға
өзгертулер мен толықтырулар енгізуге, жаңа ақпараттық жүйені енгізу және IT-инфрақұрылымын жетілдіру аясында Банктің жаңалықтарына және т. б. байланысты тұрақты негізде Банк базасында оқыту
іс-шаралары өткізілді. Оқыту іс-шаралары сондай-ақ Банк алдында
тұрған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті Банк жұмыскерлерінің кәсіби біліктілігін
арттыру және оларды ынталандыру мақсатында өткізілді. Сонымен
қатар, Банк жұмыскерлері кәсіби дағдыларды дамыту және әлемдік
тәжірибені зерделеу мақсатында түрлі бағыттар бойынша сыртқы
семинарларда, курстарда, тренингтерде онлайн-форматта оқыды.
Банк жұмыскерлері кәсіби біліктілігін арттыру және сертификаттау
дан өту мақсатында мерзімді негізде міндетті мамандандырылған
курстардан өтеді.
2020 жылы коронавирустық инфекция пандемиясының басталуына
байланысты оқытудың көп бөлігі қашықтан оқыту форматына ауыс
тырылды.
2020 жылы Банктің 566 жұмыскері сыртқы оқытудан өтті, бұл жұмыскерлердің жалпы санының 40,7%-ын құрайды. Оның ішінде
280 адам – Орталық аппарат жұмыскерлері және 286 адам – Банк
филиалдарының жұмыскерлері. Салыстыру үшін, 2019 жылы 1 213
жұмыскер сыртқы оқытудан өтті, бұл жұмыскерлердің жалпы санының 87,3%-ын құрады.
2020 жылы МВА/ЕМВА бағдарламалары бойынша Банктің 17 жұмыс
кері отандық және шетелдік жоғары оқу орындарында біліктілік
жұмыстарын (магистрлік диссертацияларды) сәтті қорғады, 14 адам
МВА/ЕМВА бағдарламалары бойынша оқуын жалғастыруда. 2020
жылы МВА бағдарламасы бойынша Банктің тағы 6 жұмыскері оқуға
түсті.
2020 жылы оқу сағаттарының жалпы саны (сыртқы оқу) қысқа
мерзімді бағдарламаларда (екі күндік бағдарламалар – 16 академия
лық сағат) және МВА/ЕМВА ұзақ мерзімді оқу бағдарламаларында
оқытуды ескере отырып, 8 612 академиялық сағатты құрады. 2020
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жылы Банктің 1 жұмыскеріне шаққанда оқу (сыртқы оқу) сағаттарының орташа саны 15,2 академиялық сағатты құрады.
2020 жылы ішкі оқытумен 1 389 адам қамтылды, бұл жұмыскерлердің жалпы санының 100% құрайды. Салыстыру үшін, 2018 жылы
1 092 жұмыскер болды.
Қысқа мерзімді оқытуды (вебинар, техникалық оқыту) және асинхронды оқытуды (электрондық курстар) ескере отырып, 2020 жылы
оқыту (ішкі оқыту) сағаттарының жалпы саны 21 356 оқыту сағатын
құрады. Банктің 1 жұмыскеріне 2020 жылы оқыту (ішкі оқыту) сағаттарының орташа саны 16,4 оқыту сағатын құрады.
Банктің Орталық аппараты мен филиалдарының жұмыскерлерін
ішкі оқыту бойынша 85 іс-шара, 2020 жылғы жоспар бойынша – 85
іс-шара өткізілді. Ішкі оқыту тақырыбы әртүрлі болды: Алаяқтық пен
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты, Банктегі корпоративтік басқару, Операциялық тәуекелдер мен қызметтің үздіксіздігін
басқару жүйесі, Банктегі ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру, іскерлік
этика кодексі, Банк өнімдері, клиенттердің өтініштерін қарау тәртібі,
геймификация және басқалар.
2020 жылы Банктің қашықтан оқыту жүйесіндегі (ішкі оқыту) электрондық курстардағы оқыту саны: Орталық аппарат жұмыскерлерінің 4 731 оқуы және Банк филиалдары жұмыскерлерінің 10 903
оқуы.
Жыл бойы Банктің барлық жұмыскеріне бағытталған «Мираполис»
қашықтан оқыту жүйесінде электрондық интерактивті оқу курстарының кітапханасы үнемі толықтырылып отырды. Келесі тақырыптағы
электрондық курстар әзірленіп, жүктелді: «Банктегі корпоративтік
басқару», «Қашықтан жұмыс істеу дағдылары», «Эмоциялық интеллект», «Күйзеліске төзімділік», «Ассертивтік мінез-құлық». «Іскерлік
этика кодексі» электрондық курсы өзектілендірілді.
ISpring ҚОЖ базасында Банк жұмыскерлері үшін 3 курста оқыту жүргізілді, «Операциялық тәуекелдерді басқару жүйесі», «Ақпаратты
құжаттандыру және басқару қағидалары, Қорғалатын ақпаратты
есепке алу, пайдалану және сақтау қағидалары» тақырыптары бо
йынша жаңа жұмыскерлер үшін кіріспе нұсқамалар онлайн-форматқа көшірілді.

КАДРЛЫҚ
РЕЗЕРВ
Басшы жұмыскерлердің кадрлық резервін қалыптастыру рәсімі
Банкте 2008 жылдан бастап жоғары әлеуетті жұмыскерлерді
анықтау және олардың кәсіби, мансаптық өсуін ұйымдастыру жолымен Банк резервін қалыптастыру және дайындау туралы Ережеге сәйкес жүргізіледі.
2020 жылдың соңындағы жағдай бойынша Банктің Кадрлық резервінде 77 адам бар, оның ішінде 25 адам – Орталық аппарат жұмыскерлері және 52 адам – Банк филиалдарының жұмыскерлері.
Резервшілер қатарынан жұмыскермен еңбек қатынастарын тоқтатуына байланысты 3 адам шықты.

БАНК ЖҰМЫСКЕРЛЕРІН
АТТЕСТАТТАУ
2009 жылдан бастап Банкте жұмыскерлердің атқаратын лауазымдарына қойылатын талаптарға сәйкестік дәрежесін анықтау
және аттестаттау нәтижелері бойынша Банк жұмыскерлерімен
одан әрі еңбек қатынастарына қатысты қажетті басқарушылық
шешімдер қабылдау үшін жұмыскерлерді аттестаттау жүргізіледі.
Аттестаттау кезеңділігі үш жылда бір реттен жиі емес, тиімділікті
бағалау қызметінің қанағаттанарлықсыз нәтижелері (ҚНК 75%-дан
төмен) кезінде аттестаттау жылына бір реттен жиі өткізілмейді.
Аттестаттау кезеңдері-біліктілік талаптарын талдау, тестілеу,
Аттестаттау комиссиясының отырысы. 2020 жылдың қорытындысы
бойынша Банк жұмыскерлерінің жалпы санының 19%-ы (257 жұмыскер) аттестаттаудан өтті, жұмыскерлер арасында орташа нәтижелілік 90%-ды құрады. Оның ішінде 56% әйелдер (145 жұмыскер),
44% ерлер (112 жұмыскер). Сондай-ақ, аттестаттаудан өткен 257
жұмыскер – 1 жоғары басшылық, 66 құрылымдық бөлімше басшылары (26%) және 190 бас менеджерлер, мамандар (74%).

ФРОНТ-ОФИС
ЖҰМЫСКЕРЛЕРІН
ТЕСТІЛЕУ
Фронт-офис пен қашықтан қызмет көрсету департаментінің жұмыс
керлері үшін тоқсан сайынғы негізде, Банк консультанттары үшін
жартыжылдық негізде тарифтік бағдарламалар мен Банктің ішкі
құжаттары бойынша білім деңгейін тексеру мақсатында геймификация жүргізіледі. Жүргізілген геймификация бойынша есеп бизнес
бөлімшеге жұмыста пайдалану және қатысушылар жиі жіберетін
қателіктер бойынша техникалық оқу жоспарларын қалыптастыру
үшін жіберіледі.
2020 жылы фронт-офис жұмыскерлерінің жалпы санының 100%-ы
(1 287 жұмыскер) тестілеуден өтті, фронт-офис және қашықтан қыз
мет көрсету департаменті жұмыскерлерінің арасында тестілеу бой
ынша орташа нәтижелілік 92,7%-ды, Банк консультанттарының
арасында 89%-ды құрады. Оның ішінде – 64% әйелдер (825 жұмыс
кер), 36% ерлер (462 жұмыскер). Сондай-ақ тестілеуден өткен 1 287
жұмыскердің 172-сі құрылымдық бөлімше басшылары (13%) және
1 115-і менеджерлер, мамандар (87%).
2020 жылы геймификация екі тілде жүргізілді: қазақ және орыс.
Қазақ тілінде 745 адам оқуға және тестілеуден өтуге тырысты, бұл
қатысушылардың жалпы санының 35,6% құрайды. Оның ішінде қатысушылардың 11,4%-ы емтиханды бірінші сынақтан сәтті тапсырды.

2020 жылдың
соңындағы жағдай
бойынша Банктің
кадрлық резервінде
77 адам бар
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БАНК ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНЕ
ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУ
Банк жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу жүйесі еңбекке ақы төлеудің тұрақты бөлігінен (лауазымдық жалақы, бонустар) және еңбекке
ақы төлеудің ауыспалы бөлігінен (сыйлықақы) тұрады.
Лауазымдық жалақының мөлшері грейдтердің құрылымы негізінде
айқындалады және лауазымдық жалақылардың схемасына және
Банк Басқармасы бекітетін штат кестесіне сәйкес белгіленеді.

Әр грейд үшін ең төменгі, орташа және максималды мәнді анықтайтын жалақы диапазоны белгіленеді.
Лауазымдық жалақылардың схемасы грейдте төлем деңгейінің ең
төменгі мәнінен ең жоғарғы мәніне дейінгі шаманы көрсетеді.

2020 ЖЫЛЫ ЖҰМЫСКЕРЛЕР САНАТТАРЫ БОЙЫНША ЕРЛЕР МЕН ӘЙЕЛДЕРДІҢ ОРТАША БАЗАЛЫҚ ЖАЛАҚЫСЫ

ерлер

әйелдер

1 484,10

1 718,84

Құрылымдық бөлімшелердің басшылары, мың тг

642,79

724,65

Бас менеджерлер, мамандар, мың тг

259,08

242,51

Жоғары басшылық, мың тг

Лауазымдық жалақылардың схемасы ішкі әділеттілік қағидатын (Банк үшін құндылығы жағынан ұқсас лауазымдарды белгіленген диа
пазонда төлеу) және сыртқы бәсекеге қабілеттілікті (Банк жұмыскерлерін тарту және ұстап қалу үшін базалық сыйақының жеткілікті
деңгейі) сақтауды ескере отырып қалыптастырылады. Есепті жылы кемсітушілік жағдайлары тіркелген жоқ.

БАНК
ЖҰМЫСКЕРЛЕРІН
ЫНТАЛАНДЫРУ
2020 жылы Банк персоналмен жұмыс істеудің маңызды бағыттарының бірі болып табылатын және Қазақстан Республикасының Еңбек
кодексіне сәйкес нормалар мен кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз ететін материалдық және материалдық емес ынталандыру жүйесінің тиімділігін, ашықтығын және теңгерімділігін арттыру саласындағы жұмысты жалғастырды. Жоғары білікті мамандарды тарту,
персоналдың жұмылдырылуы мен қанағаттанушылығын арттыру,
кадрлардың тұрақтамауын төмендету және HR-брендін дамыту мақсатында Банк тұрақты негізде еңбек нарығы мен жалақы деңгейіне
зерттеулер жүргізеді.
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Банк жұмыскерлеріне сыйлықақы берудің бекітілген жүйесі әрбір
жұмыскердің жұмысы нәтижелерінің тиімділігін және оның Банк
қызметінің нәтижесіне қосқан жеке үлесін ескереді. Қызметкерлерді
ынталандыру жүйесі жоғары өндірістік нәтижелерге қол жеткізуге
және еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған. Еңбек нәтижелері
бойынша сыйақылардан басқа, Банк жұмыскерлеріне Қазақстан
Республикасының мемлекеттік мерекелеріне сыйлықақы төленеді.
Банкте жұмыскерлерді және құрылымдық бөлімшелерді моральдық ынталандыру жүйесі де жұмыс істейді, ол жұмыскердің жеке
сіңірген еңбегін алғыс жариялау, құрмет грамотасымен марапаттау, «Банктің үздік жұмыскері», «Банктің еңбек сіңірген жұмыскері»
атақтарын беру, Банктің Құрмет кітабына енгізу, сондай-ақ мемлекеттік марапаттар мен атақтарға ұсыну түрінде мойындауды қамтиды. Тоқсан сайынғы негізде үздік жұмыскер, Орталық аппараттың
үздік құрылымдық бөлімшесі және Банктің үздік филиалы анықталады. 2020 жылы виртуалды валюта – жилкоинді енгізу және оны
Банктің ішкі корпоративтік порталында «Мотивациялық кафетерийде» пайдалану мүмкіндігі арқылы моральдық көтермелеуді монетизациялау жүйесі енгізілді.

ӘЛЕУМЕТТІК
ҚОРҒАУ
Банк жұмыскерлерін әлеуметтік қолдау саясаты ұжымды тұрақтандыруға және әрбір жұмыскерге қамқорлық жасауға бағытталған.
Банк «Банк жұмыскерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету ережелеріне» сәйкес ауқымды әлеуметтік пакеттің құрамына кіретін жұмыс
керлерге жеңілдіктер мен өтемақылар береді. Барлық төлемдер
Банк бюджетінің тиісті баптарының қаражаты шегінде жүргізіледі.

2020 жылы ауырған жағдайда ерікті сақтандыру шарты бойынша
медициналық қызмет көрсету қызметтерін 2 119 адам пайдалана
алды, оның ішінде – 1 411-і Банк жұмыскері және 708-і олардың отбасы мүшелері.

Ережеде Банк жұмыскерлеріне көрсетілетін әлеуметтік қолдаудың
келесі түрлері қарастырылған:

Жұмыскерге басқа жердегі жұмыс орны бойынша тұрғылықты
жерінің өзгеруіне байланысты нақты жүргізілген шығыстар бойынша растайтын құжаттар болған кезде бір мезгілде келесі өтемақы
төлемдері жүзеге асырылуы мүмкін:

1. МАТЕРИАЛДЫҚ КӨМЕК
Материалдық көмек жұмыскерлерге келесі жағдайларда төленеді:
◾◾ жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын беру кезінде сауықтыру үшін;
◾◾ некеге тұруына байланысты;
◾◾ жүктілігі және босануы бойынша демалысқа, жаңа туған баланы (жаңа туған балаларды) асырап алуға байланысты;
◾◾ бала тууға/бала асырап алуға байланысты;
◾◾ жұмыскерді немесе оның отбасы мүшелері болып табылатын
тұлғаларды емдеуге/ота жасауға байланысты;
◾◾ жұмыскердің/жұмыскердің отбасы мүшелерінің қайтыс болуына байланысты.

2. ЕРІКТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ (АУЫРҒАН ЖАҒДАЙДА САҚТАНДЫРУ)
Жұмыскерлер мен олардың отбасы мүшелері ерікті медициналық
сақтандыру бағдарламасына сәйкес медициналық сақтандырумен
қамтамасыз етіледі. Медициналық сақтандыруға арналған қаражат
жұмыскер ауырған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте сақтандыру ұйымдарымен жасалған
шарттарға сәйкес не медициналық ұйымдармен медициналық қыз
мет көрсетуге арналған шарттар бойынша жұмсалады. Бір жұмыс
керге арналған медициналық сақтандыру шығыстары тиісті қаржы
жылына 100 АЕК-тен аспауы тиіс.

3. ӨТЕМАҚЫЛЫҚ ТӨЛЕМДЕР

◾◾ шақырылған/ауыстырылған жұмыскердің және оның отбасы мүшелерінің теміржол/автомобиль көлігімен жол жүру
құнын төлеу.
◾◾ шақырылған/ауыстырылған қызметкердің және оның отбасы мүшелерінің мүлкін теміржол / автомобиль көлігімен тасымалдауға ақы төлеу.

4. ТҰРҒЫН ҮЙ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУГЕ ЖӘРДЕМДЕСУ
Банктің қаржылық жағдайына байланысты тұрғын үй мәселелерін
шешуге жәрдемдесуді Банк шақырылған/ауыстырылған жұмыс
керге тұрғын үйді жалға алуға ақы төлеу жөніндегі шығыстарды
ішінара өтеу арқылы (2 жылдан аспайтын мерзімге) көрсете алады.
2020 жылы 150 жұмыскер бала күтімі бойынша демалыста болған
(3 жасқа толмаған). Атап айтқанда, 80 жұмыскер жыл бойы бала
күтімі бойынша демалысқа шықты. Есепті жылы 78 жұмыскер
бала күтімі бойынша демалыстан кейін жұмысқа шықты.
Банк Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің нормалары мен
талаптарын қатаң сақтайды. Банк қызметіне қатысты елеулі
өзгерістер болған кезде жұмыскерлер белгіленген тәртіппен
(күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей) хабардар етіледі.
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ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІН
ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ,
АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ
ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Жыл сайын Банк келесілерге бағытталған іс-шаралар кешенін
жүзеге асырады:
◾◾ жұмыскерлердің қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау және қамтамасыз ету;

◾◾ мамандандырылған ұйымның жұмыскерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша онлайн
оқытуы, емтихан өткізуі және сертификат беруі – 27 адам;

◾◾ азаматтық қорғаныс бойынша оқу-жаттығулар мен жаттығулар өткізу, Банк қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету бойынша жоспарларды тестілеу;

◾◾ жаңадан қабылданған жұмыскерлердің кіріспе нұсқамалары – 72 адам.

◾◾ өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау;

ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ
ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК

◾◾ әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери
есепке алуды жүргізу.

ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
Банк еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелеріне үнемі
назар аударады. Банктің қызметі жоғары жарақаттанушылықпен
және өмірге төнетін жоғары қауіппен байланысты емес.
Бұл ретте Банк Банктің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
саласындағы нормативтік құқықтық актілері мен ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес жұмыскерлерді, Банктің Орталық аппараты мен филиалдарының жауапты тұлғаларын оқыту, оларға
нұсқау беру және білімдерін тексеру, шаруашылық шарттар
бойынша жұмыс жүргізетін және қызмет көрсететін мердігерлік
ұйымдардың жұмыскерлеріне, уақытша жұмыскерлерге, Банк
бөлімшелерінде тағылымдамадан өтетін қатысушыларға нұсқау
беру бойынша тұрақты іс-шаралар жүргізеді.
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2020 жылы Банкте Банк жұмыскерлері арасында COVID-19 ауруы
орын алды (140 адам), сондай-ақ Банктің Батыс Қазақстан филиалының 1 жұмыскері жұмыс уақытында қолынан жарақат алды, медициналық мекемеде көмек көрсетілгеннен кейін денсаулығы қалпына
келтірілді.

АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ

Азаматтық қорғаныс саласында Банкте әрбір бөлімшеде (Банктің
орталық аппараты мен филиалдары) Банк қызметінің үздіксіздігін
қамтамасыз ету бойынша ден қою жоспарлары бекітілді, азаматтық
қорғаныс штабтары құрылды, жауапты тұлғалар тағайындалды, жұмыскерлер қатарынан азаматтық қорғаныс құралымдары құрылды,
жұмыскерлерді эвакуациялаумен, құтқару жұмыстарымен және
өртті сөндірумен байланысты оқу-жаттығулар өткізілді.

Өрт қауіпсіздігі саласында 2020 жылы Банктің Орталық аппараты
мен филиалдарының өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтар әзірленіп, бекітілді, жұмыскерлерге және жауапты тұлғаларға нұсқау беру, Банк ғимараттарының, үй-жайлары мен аумақтарының өртке қарсы жай-күйін мерзімді тексеру жүзеге асырылды.

Жаттығулардың бірін өткізу барысында Орталық аппаратта да, Банк
филиалдарында да Банк қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету
бойынша ден қою жоспарларын тестілеу жүзеге асырылды, бұл тес
тілеу хаттамаларында көрініс тапты.

2020 жылы өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша
Банктің жауапты тұлғаларына онлайн-оқыту жүргізіліп, 27 адам
куәлік алды.
Есепті жылы Банк аумағында және ғимараттарында өрт жағдайлары болған жоқ.

ӘСКЕРИ ЕСЕП

2020 жылы Банк
қызметкерлері
арасында COVID-19
ауруы кездесті
(140 адам)

Банктің Орталық аппараты мен Филиалдарының әскери есеп бойынша жауапты тұлғалары Банктің әскери міндеттілері мен әскерге
шақырылушыларының әскери есебін жүргізу бойынша жұмыстар
жүргізді.
Банк жұмыскерлерінің жаңа тұрғылықты мекенжайға көшу кезіндегі әскери есепті бұзуы, әскери билеттерді уақтылы алмауы 2020
жыл ішінде жойылды. Қабылданған және жұмыстан босатылған
әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушылар бойынша ай
сайынғы есептер, жыл сайынғы есеп, қорғаныс істері жөніндегі
басқармалармен деректерді салыстырып тексеру уақтылы жүзеге
асырылды.

111

2020 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

ДЕМЕУШІЛІК ЖӘНЕ
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ
Қайырымдылық пен демеушілік Банктің корпоративтік мәдениетінің бір бөлігі және Банк қызметі жүргізілетін аумақтың әлеуметтік, саяси және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ететін қоғам өміріне қатысудың дәстүрлі бағыттарының бірі.

Банк үшін қайырымдылық және демеушілік Банктің іскерлік
беделін нығайту және ішкі корпоративтік мәдениетті дамыту
тұрғысынан маңызды. Банк қайырымдылық және демеушілік
көмек көрсету бойынша келіп түсетін барлық өтініштерді қарайды және жұмыскерлерді әртүрлі қатысу нысандарындағы қайырымдылық жобаларға тарту бағдарламасын дамытады: жеке ақшалай және өзге де қайырмалдықтар, әрбір жұмыскердің ортақ
іске өзінің жеке үлесін қосуға мүмкіндігі бар.
Банк қайырымдылық, демеушілік және филантропиялық көмекті Банктің Қайырымдылықты жүзеге асыру қағидаларына қатаң
сәйкестікте және Банктің 2018–2020 жылдарға арналған Қайырымдылық бағдарламасының негізгі бағыттарына сәйкес жүзеге
асырады.

Банктің 2018–2020 жылдарға арналған Қайырымдылық бағдарламасының мақсаттары:
◾◾ балалардың қаржылық сауаттылығын арттыру және мүгедектерді, оның ішінде мүгедек балаларды әлеуметтік
бейімдеу бойынша қоғамдық маңызы бар бастамалар мен
жобаларды қолдау;
◾◾ Банктің салымшылары болып табылатын халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау.
2020 жылы Банкке қоғамдық ұйымдар мен жеке тұлғалардан
қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету туралы 22 өтініш
келіп түсті, Банктің Қайырымдылықты жүзеге асыру қағидаларына сәйкес өтініш берушілер жеке/заңды тұлғаның сауалнамасын
толтырып, кадр мәселелері жөніндегі комитет пен Банк Басқармасының қарауына шығарылғанға дейін комплаенс-бақылау бөлімшесі қарайтын құрылтай құжаттарының толық пакетін ұсынуы
тиіс.
«Қайырымдылық және демеушілік көмек» бабы бойынша 2020
жылы «Шахматты дамыту қоры» Қоғамдық қорына 2020 жылдың
31 наурызына дейін мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған «Баршаға арналған шахмет» қайырымдылық жобасын жүзеге асыруды
жалғастыру үшін 3,5 млн теңге сомасында демеушілік көмек көрсетілді.
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Осы жоба аясында мүмкіндігі шектеулі балаларды қашықтан оқыту бойынша онлайн-портал әзірленіп, апробацияланды. Портал
тестілік режимде 2020 жылдың ақпан-наурыз айларында іске
қосылды және қазіргі уақытта порталдың барлық функционалы
іске асырылды. Порталда шахмат ойнауға оқыту курстары орналастырылған. Әр курста – 10-нан 20-ға дейін тақырып, әр тақырып
материалға және оның терең зерттелуіне байланысты 1-ден 20ға дейінгі сабақты қамтуы мүмкін. Бүгінгі күні бағдарламаға шешу
үшін 4 000-нан астам тапсырма жүктеліп, 240 минуттан астам бейнесабақ жазылды.
Мұқтаж адамдарға көмек көрсету бойынша үлкен жұмыс Банктің
Орталық аппараты мен филиалдары жұмыскерлерінің өз қаражаты есебінен жүргізілді. Денсаулығынан айырылу нәтижесінде
ауыр материалдық жағдайдағы банк қызметкерлеріне қымбат
тұратын дәрілік препараттарды сатып алу үшін қаражат жинау
түрінде көмек көрсетілді. Орталық аппарат жұмыскерлері жыл
сайынғы «Донор күні» акциясына және Жеңіс күніне орайластырылған Ұлы Отан соғысының ардагерлерін құрметтеуге белсене
қатысты.
Пандемия жағдайында филиалдардың жұмыскерлері «Өзіңе
және жақындарыңа қамқор бол» акциясы аясында қоғамдық
көлікте медициналық бетперде таратты. Сондай-ақ, филиалдардың жұмыскерлері аз қамтылған отбасыларға, балалар үйлерінің
тәрбиеленушілеріне, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, мүмкіндігі шектеулі балаларға, Ұлы
Отан соғысы мен еңбек тылының ардагерлеріне, қарт адамдарға,
өмірде қиын жағдайға тап болған жалғыз басты аналарға, балалар үйлері мен әлеуметтік қолдау орталықтарына арналған
қайырымдылық және демеушілік іс-шараларын тұрақты негізде
жүргізеді. Сонымен қатар, Орталық аппарат жұмыскерлері Ресей
Федерациясындағы серіктестен Банктің мұқтаж жұмыскерлері
үшін дәрі-дәрмектер мен жеке гигиена құралдарын ақысыз негізде тарату жұмыстарын ұйымдастырды.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА
ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ
Банкте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді. Бұл бағыттағы қызмет Қазақстан
Республикасы заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының – Алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының және Алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қағидаларының талаптарына қатаң сәйкестікте тұрақты негізде жүзеге асырылады.
Банктің барлық жұмыскерлері атқаратын лауазымына қарамастан, өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық фактілері туралы Банкте
өзінің тікелей басшыларына не қауіпсіздік және ішкі аудит бөлімшелеріне хабарлау міндеті туралы ескертілді. Бұл ретте, Банктің әрбір
жұмыскері Банк жұмыскерлерінің қайсыбірінің сыбайлас жемқорлық
қызметке тартылу фактілерін жасырғаны үшін дербес жауапты болады.
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында банкте іс-шаралар кешені жүргізіледі, оның түпкі нәтижесі сыбайлас
жемқорлықты болдырмау болып табылады.
Сыбайлас жемқорлыққа ең осал бизнес-үдерістер анықталып, бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес, сондай-ақ Банк келесі жұмыстарды
жүргізуде:
◾◾ Банк қызметкерлері арасында жағымсыз көріністердің алдын алу, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау
ға бейім жұмыскерлерді анықтау;
◾◾ жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен өтініштерді сыбайлас жемқорлық сипатындағы мәліметтердің бар-жоғына зерделеу және талдау;
◾◾ Банктің бос лауазымдарына қабылданатын жұмыскерлерді
сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтау тұрғысынан тексеру;
◾◾ Банктің жаңадан қабылданған жұмыскерлеріне сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша нұсқама;
◾◾ заем беру сатысында клиенттердің кредиттік өтінімдерін
сараптау;
◾◾ берілген заемдардың мақсатты пайдаланылуын және Банк
клиенттерінің шарттық міндеттемелерді сақтауын тексеру;
◾◾ Банктің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан Банктің сатып алу
жоспарын орындау рәсімдерін талдау;

◾◾ Банкпен ынтымақтастық туралы келісім жасасуға ниеті бар
клиенттерді, контрагенттерді және тұрғын үй құрылысы
объектілерін, оның ішінде Банктің лауазымды тұлғаларымен ықтимал үлестестігінің болуын тексеру.
Банк жұмыскерлері мен қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық бұзушылық фактілерінің анықталуына қарамастан, жауапты
бөлімшелер тұрақты негізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
бойынша ұсынымдар береді.
Бұдан басқа, алынған білімді міндетті түрде тестілеумен алаяқтық пен
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Банк
жұмыскерлерін ішкі оқыту тұрақты түрде жүргізіледі. Осылайша, 2020
жылғы 01-20 желтоқсан аралығындағы уақыт кезеңінде қауіпсіздік
бөлімшесі Банк жұмыскерлері мен өтеулі қызмет көрсету шарты бо
йынша жұмыскерлерді алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл мәселелері бойынша ішкі оқыту жүргізіп, кейін алған білімдерін тестілеуден өткізді. Оқыту мен тестілеу сәтті өтті.
Банкте Жедел желі жұмыс істейді, ол Банк жұмыскерлері мен консультанттары тарапынан сыбайлас жемқорлық сипаттағы бұзушылықтар
туралы ақпаратты құпия алу құралы болып табылады (Жедел желінің
телефон нөмірі мен электрондық мекенжайы Банктің сыртқы сайтында көрсетілген). Ағымдағы жылдың екінші жартыжылдығында келіп
түскен өтініштердің талдауы олардың барлығы анықтамалық-консультативтік сипатта болғанын және Банк жұмыскерлерінің сыбайлас
жемқорлық әрекеттерге қатыстылығын көрсететін мәліметтер жоқ
екенін көрсетті.
Қосымша, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің 2019
жылғы 16 желтоқсандағы тапсырмасын орындау үшін Банк басшылығы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және бағынышты
жұмыскерлердің сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін
Банктің лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі жөніндегі өзара іс-қимыл мәселелеріне жетекшілік ететін жауапты тұлға – Банк
Басқармасы Төрағасының орынбасарын тағайындады.
Банк жүргізетін шаралар кешені 2020 жылы атқарылған жұмыс
қорытындысы бойынша Банк жұмыскерлері, қызметкерлері мен
консультанттары арасында сыбайлас жемқорлық сипатындағы
бұзушылықтар анықталмағанына ықпал етті.
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ЗАҢНАМА ТАЛАПТАРЫНА
СӘЙКЕСТІК
Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтайды. Сонымен қатар, 2020 жылы келесі фактілер тіркелді:

1) Банктің Жалғыз акционерінің 14.01.2020 жылғы шешімі туралы
ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында уақтылы орналастырмағаны үшін жазбаша ескерту.
2) «Төтенше жағдайды енгізу нәтижесінде зардап шеккен халықтың,
шағын және орта бизнестің қарыздары бойынша негізгі борыш пен
сыйақы сомаларын төлеуді тоқтата тұру тәртібін бекіту туралы» ҚР
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының № 167
Бұйрығының талаптарын бұзғаны үшін қадағалаулық ден қоюдың
ұсынымдық шарасы.

1) Мемлекеттік кірістер басқармасына 8 927 теңге мөлшерінде
айыппұл (жұмыскердің қаражаты есебінен төленді) Нұр-Сұлтан қ.
Алматы ауданы бойынша (мемлекеттік кірістер органдарының инкассалық өкімін бірінші кезекте орындамау).
2) «Алматы қаласы қала құрылысын бақылау басқармасы» КММ-не
138 900 теңге мөлшерінде айыппұл (пайдалануға беру актісіз ғимаратты пайдалану).

3) Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде мемлекеттік кірістер органына салық есептілігін ұсынбағаны үшін ескерту.

3) Алматы қаласы Әділет департаментіне 77 784 теңге мөлшерінде
айыппұл (адвокаттың сұрауларына жауап беру мерзімдерін сақтамау).

4) Банктің Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту және Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау туралы Банктің Директорлар
кеңесінің қабылдаған шешімі туралы уақтылы хабарламауы салдарынан қадағалаушылық ден қоюдың ұсынымдық шарасы.

4) жеке сот орындаушысына 14 000 теңге мөлшерінде айыппұл
(жұмыскердің қаражаты есебінен төленді) (Банк қызметкерінен
берешекті өндіріп алу туралы атқарушылық іс жүргізу бойынша сот
орындаушысының заңды талабын орындамағаны үшін).

5) Банк қызметін кешенді тексерудің нәтижелері бойынша жазбаша
нұсқама.
6) Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде мемлекеттік кірістер органына салық есептілігін ұсынбағаны үшін ескерту.
7) «ҚР ІІМ Төтенше жағдайлар Комитетінің Нұр-сұлтан қаласы ТЖД
«Есіл» ауданының төтенше жағдайлар Басқармасы» РММ жүргізген
өрт қауіпсіздігі саласындағы талаптардың сақталуы тұрғысынан
Банктің Орталық филиалының ғимаратын тексеру нәтижелері бо
йынша ескерту.
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Сондай-ақ келесі айыппұлдар төленді:

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ

Банк өз қызметінде
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының
талаптарын
сақтайды

ЭКОНОМИКАЛЫҚ
НӘТИЖЕЛІЛІК

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰНДЫ БӨЛУ, МЛН ТЕҢГЕ
2018

2019

2020

Негізгі қызметтен түскен кірістер (пайыздық
кірістер)

62,605

84,435

111,434

комиссиялық кірістер

1,144

1,275

1,538
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8

13

8,489

9,491

10,456

мемлекеттік бюджетке салықтар мен алымдар
бойынша шығыстар

386

517

693

капиталды жеткізушілерге төлемдер (пайыздар
мен дивидендтер төлеу)

7,676

7,937

8,293

–

–

3,522

6,108

7,402

4,017

–

–

–

26,455

27,347

31,784

Құрылған Экономикалық құн (кірістер):

басқа кірістер
Бөлінген экономикалық құн:
еңбекке ақы төлеу бойынша шығыстар

қайырымдылық және демеушілік көмек
басқа операциялық шығындар
басқа операциялық емес шығындар
Бөлудің экономикалық құны (таза пайда)

2020 жылы Банктің жалпы құрылған экономикалық құны 113 млрд
теңгені құрады. Ірі коммерциялық ұйым бола отырып, Банк негізгі
мүдделі тараптардың мүдделері үшін құрылған экономикалық құнды бөлу барысында елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес
қосады.

Бұл ретте Банк елдегі тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін дамыту
жөніндегі операциялық қызметті жүзеге асыру барысында қоғамға
және экономикаға неғұрлым елеулі үлес қосады. Қазақстандықтарға
тұрғын үй мәселесін шешуге көмектесе отырып, Банк мемлекеттің
дамуы мен азаматтардың өмір сүру деңгейін арттыру үшін тұрақты
тірек жасайды.
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9
ЭНЕРГИЯ ТҰТЫНУ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІК
СУ ТҰТЫНУ
ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
САТЫП АЛУЛАР
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ЭКОЛОГИЯЛЫЛЫҚ
Банктің қызметі экологиялық қауіпті болып табылмайды және жоғары экологиялық тәуекелмен ұштаспайды. Банк
сақтық қағидатына негізделген экологиялық мәселелерге көзқарасты қолдайды, сондай-ақ экологиялық қауіпсіз технологиялардың дамуы мен таралуына жәрдемдеседі.
Есепті жыл ішінде экологиялық заңнаманы бұзушылықтар болған жоқ, жазалар жоқ.

ЭНЕРГИЯ ТҰТЫНУ ЖӘНЕ
ЭНЕРГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІК
Банк филиалдарының кең желісі бар қаржы институты болып табылады. Банк жұмысын сақтау үшін электр және жылу энергиясының
едәуір көлемі қажет. Банк өзінің қоршаған ортаға әсерін барынша
азайту және операциялық тиімділігін арттыру үшін энергия үнемдеу
шараларын қабылдайды. Қаржы қаражатын үнемдеу және электр
энергиясын үнемдеу мақсатында Банк ғимаратында қуаты 18-48
Ватт жарықдиодты шамдар орнатылды. Банктің бас ғимаратында
2020 жылы тұтынылған энергия көлемі 1 020 509 кВт-қа тең. Банктің
филиалдары сондай-ақ су, энергия және жылу ресурстарын тұтынуды төмендетуге бағытталған іс-шараларды енгізуді жалғастыруда.

СУ ТҰТЫНУ
Банк өз қызметінде су тұтыну көлемін қысқартуға, су ресурстарын
пайдалану тиімділігін арттыруға және табиғи су объектілеріне әсерін
барынша азайтуға ұмтылады. Банк еліміздің су ресурстарына ұқыпты
және ұтымды қарым-қатынастың маңыздылығын сөзсіз қабылдайды. Банктің бас ғимаратында 2020 жылы тұтынылған коммуналдық
су көлемі – 7 295,44 м³.

ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ
Банк үшін қаржы институты ретінде қалдықтардың негізгі түрлері
қағаз, шығыс материалдары және пайдаланылған ұйымдастыру техникасы болып табылады. Есепті кезеңде Банк пайдаланылған қағазды қайта өңдеуге беруге күш салды. 2014 жылдан бастап іс жүргізуде қағаз тұтынуды қысқарту үшін Банк Documentolog электрондық
кеңселік құжат айналымы жүйесін пайдаланады. Бұл жүйе Банктің
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барлық ішкі құжат айналымын автоматтандыруға және құжаттарды
қалыптастыру, келісу, тексеру, бекіту, олардың орындалуын бақылау, тарату, іздеу және мұрағаттау сияқты бизнес-үдерістерді электрондық форматқа көшіруге мүмкіндік берді.
Бұдан басқа, 2019 жылғы тамызда Банк «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ іске
асырған «Жасыл экономика» бағдарламасына қосылды. Банктің
кешенді бағдарламадағы алғашқы қадамы Банктің орталық аппаратының ғимаратына экобокстарды енгізу болды. Осылайша, 2020
жылы Банк 294 кг макулатура, 3 кг пластик, 24 кг шыны және алюминий жинай алды.

ҚОРШАҒАН
ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Банк өз қызметінің сипатына қарай қоршаған ортаға тікелей елеулі
әсер етпейді (атмосфераға қандай да бір ластаушы заттар шығармайды). Жоғарыда айтылғандай, Банк тұтынатын негізгі ресурстар –
бұл электр энергиясы, жылу энергиясы және су. Банк қоршаған
ортаға қолайсыз әсердің алдын алуды ең жақсы түрде қамтамасыз
ететін ресурстарды ұтымды пайдалану қағидаттары мен әдістерін
қолданады. 2020 жылдың қараша айында орталық аппаратта «Жасыл кеңсе» атты акция өтті, оның арқасында Банк қызметкерлері
бір реттік ыдыс-аяқтан бас тарту арқылы пайдалы әдеттерді қалыптастыруға үйренді, қалдықтарды сұрыптаудың принциптері
мен маңыздылығы туралы толығырақ білді, бұл әрбір жұмыскердің
қоршаған ортаны сақтауға қосқан зор үлесі туралы түсінік қалыптас
тыруға көмектесті.
Сондай-ақ, бір жыл ішінде экологиялық заңнаманы бұзу жоқ екенін,
өндіріп алу болмағанын атап өту қажет.

САТЫП АЛУЛАР

Банк тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып
алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылатын
сатып алу рәсімдерінің ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз
етуге ұмтылады. Бұл ретте баға ұсыныстарын сұрату, ашық тендер және аукцион тәсілдерімен сатып алуды ұйымдастыру және
өткізу процестерін автоматтандыруды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелер белсенді пайдаланылады.

Сатып алуды жүзеге асыру мынадай қағидаттарға негізделеді:
1) сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді
жұмсау;
2) сатып алу процесінің ашықтығы мен айқындығы;
3) сатып алу процесіне қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге тең
мүмкіндіктер беру;
4) әлеуетті жеткізушілер арасында адал бәсекелестік;
5) сатып алуға қатысушылардың жауапкершілігі;
6) сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу.

2020 жылы өткізілген сатып алу рәсімдерінің қорытындысы бойынша 773 шарт жасалды. Жасалған шарттардың жалпы сомасы
8 162 044 мың теңгені (ҚҚС-сыз 7 545 791 мың теңге) құрады,
игерілген баптардың саны – 1 344. Жүргізілген барлық сатып алу
бойынша қорытынды үнемдеу 477 380 мың теңгені құрады, алайда бұл үнемдеу жыл ішінде қайта бөлінеді және Банктің қосымша
қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып, қайта толықтырылады.
Бұл ретте есепті кезеңде сатып алудағы жергілікті қамту үлесі
65%-ды құрады (01.02.2021 ж. алынған есептер бойынша орындау көлемі 4 901 653 мың теңге).

2020 жылы
өткізілген сатып
алу рәсімдерінің
қорытындысы
бойынша

773

шарт жасалды
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1-ҚОСЫМША.
ЕСЕП ТУРАЛЫ

Осы «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ жылдық
есебіне Банктің 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан аралығындағы кезеңдегі қызметі туралы қаржылық және қаржылық
емес ақпарат, сондай-ақ алдыңғы кезеңдердің деректері мен болжамды сипаттағы бірқатар өтініштер кіреді. Банк 2004 жылдан
бастап жыл сайынғы негізде есептер дайындайды. 2019 жылдың
қорытындылары бойынша Жылдық есеп 2020 жылғы 30 шілдеде жарияланды. 2020 жылдың қорытындысы бойынша ағымдағы Жылдық
есеп сыртқы куәландырудан өтпеген.
Бұл GRI Standards халықаралық қаржылық емес есептілік стандарттарына («Сәйкестіктің негізгі нұсқасы») сәйкес ашылған тұрақты даму
туралы ақпаратты қамтитын Банктің екінші Жылдық есебі.

Жылдық есепті дайындау кезінде Банк GRI Standards
есебінің мазмұнын анықтау қағидаларын басшылыққа алды:
◾◾ Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл – есептің мазмұны
мүдделі тараптардың негізгі топтарының мүдделері негізінде анықталды.
◾◾ Тұрақты даму контексті – Банктің қызметі осы есепте
неғұрлым кең әлеуметтік-экономикалық конктексті ескере отырып ұсынылған.
◾◾ Елеулілік – есепке Банктің мүдделі тараптардың шешімдеріне ықпалы неғұрлым жоғары болатын мәселелерді
ғана жария ету енгізілген.
◾◾ Толықтық – Банк өз қызметінің маңызды тақырыптарын
барынша толық көрсетуге және барлық қажетті ақпаратты беруге тырысты.

«Елеулілік» және «мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл» қағидаттары есепте көрсетілетін тұрақты даму тақырыптарын айқындау үшін қолданылды. «Тұрақты даму контексті» және «толықтық» қағидалары ақпаратты жинау және оны таңдалған тақырыптар бойынша ашу кезінде
қолданылды.

Есеп мазмұнын
анықтау
Осы Есепке енгізілуі тиіс ақпарат тізбесін айқындау үшін Банк GRI
Стандарттарында ұсынылған Тұрақты дамудың барлық тақырыбына талдау жасады. Тақырыптар Банк үшін оның даму стратегиясын ескере отырып, маңыздылық дәрежесі бойынша және жыл
бойы олармен өзара іс-қимыл барысында анықталған мүдделі

тараптар үшін маңыздылық дәрежесі бойынша бағаланды. Талдау
нәтижелері бойынша төменде берілген маңыздылық матрицасы
жасалды. Осы матрицаның жоғарғы оң жақ бұрышына түскен
тақырыптар ең маңызды деп танылды және осы Есепте ашылды.
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МАҢЫЗДЫЛЫҚ МАТРИЦАСЫ
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Банк үшін маңыздылық
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8

10

12

ТАҚЫРЫПТАР
(сұр түспен талдау нәтижелері бойынша ең маңызды деп танылған тақырыптар белгіленген)

АҢЫЗ

Экономикалық нәтижелілік

1

Нарықтарға қатысу

2

Тікелей емес экономикалық ықпалдар

3

Сатып алу тәжірибесі

4

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

5

Бәсекелестікке кедергі

6

Материалдар

7

Энергия

8

Су

9

Биоалуантүрлілік

10

Шығарындылар

11

Төгінділер мен қалдықтар

12

Табиғат қорғау заңнамасының талаптарына сәйкестілік

13

Жеткізушілерді экологиялық бағалау

14

Жұмыспен қамту

15

Жұмыскерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы

16

Жұмыс орнындағы денсаулық және қауіпсіздік

17

Оқыту және білім беру

18

Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

19

Кемсітушілікке жол бермеу

20

Ассоциация және ұжымдық келіссөздер жүргізу бостандығы

21

Балалар еңбегі

22

Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек

23

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесі

24

Байырғы және шағын халықтардың құқықтары

25

Адам құқықтарының сақталуын бағалау

26

Жергілікті қауымдастықтар

27

Жеткізушілердің қоғамға әсерін бағалау

28

Мемлекеттік саясат

29

Тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігі

30

Өнімдер мен қызметтерді таңбалау

31

Тұтынушының жеке өміріне қол сұқпаушылық

32

Талаптарға сәйкестілік

33
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2-ҚОСЫМША.
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП

(мың қазақстандық теңгемен)

2019 ж.
31 желтоқсан
(қайта есептелді)

Ескерт.

2020 ж.
31 желтоқсан

7

138,257,892

151,024,879

17

–

232,210,452

196,087,584

1,747

5,214

АКТИВТЕР
Ақшалай қаражат және оның баламалары
Қаржы институттарындағы қаражат
Борышкерлік бағалы қағаздарға инвестициялар

8

Үлестік бағалы қағаздарға инвестициялар
Клиенттерге кредиттер мен алғытөлемдер

9

1,319,681,125

980,394,166

Пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құралдар мен активтер

10

5,462,232

5,256,199

Материалдық емес активтер

10

5,684,660

3,874,218

196,015

171,542

Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелерді
алдын ала төлеу
Басқа қаржы активтері

11

5,417,469

2,979,171

Басқа активтер

11

268,023

338,503

191,476

199,399

1,707,388,091

1,340,330,875

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Клиенттердің қаражаты

12

1,097,659,295

902,023,405

Заем қаражаты

13

67,614,055

59,157,994

Шығарылған Борышкерлік бағалы қағаздар

15

113,680,020

78,650,059

Мемлекеттік субсидиялар

16

121,753,860

33,893,322

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі

22

18,324,890

15,871,146

Басқа да қаржылық міндеттемелер

14

3,563,068

4,175,467

Басқа міндеттемелер

14

2,009,583

2,152,659

1,424,604,771

1,095,924,052

78,300,000

78,300,000

Қосымша төленген капитал

95,406,389

80,980,344

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздарды қайта бағалау қоры

(2,204,346)

(3,077,553)

2,283,335

2,283,335

Бөлінбеген пайда

108,997,942

85,920,697

КАПИТАЛ ЖИЫНЫ

282,783,320

244,406,823

1,707,388,091

1, 340,330,875

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ
КАПИТАЛ
Акционерлік капитал

17

Басқа резервтер

МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ ЖИЫНЫ
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ПАЙДА НЕМЕСЕ ШЫҒЫН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП
Ескерт.

2020 ж.
31 желтоқсан

Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептелген пайыздық
кірістер

18

111,433,654

84,718,404

Пайыздық және ұқсас шығыстар

18

(35,884,615)

(28,138,388)

75,549,039

56,580,016

(5,529,664)

–346,691

70,019,375

56,233,325

16,660,494
1,538,353
(6,637,232)

12,820,385
1,274,895
(5,062,970)

(5,754,051)

–

(22,895,729)

(18,386,156)

205,853

8,021

55,86

(90)

(1,489,861)
(18,688,055)

(1,181,202)
(17,114,060)

33,015,007

28,592,148

(1,230,924)

(1,245,133)

31,784,083

27,347,015

667,521

(969,721)

(205,853)

(108,553)

(2,703)

(14)

458,965

(1,078,288)

32,243,048

26,268,727

4,059

3,493

(мың қазақстандық теңгемен)

Таза пайыздық маржа және ұқсас кірістер
Кредиттік шығындарға арналған бағалау резерві

7,8,9

Кредиттік залалдарға резерв құрғаннан кейінгі таза пайыздық маржа
және ұқсас кірістер
Мемсубсидиядан түскен кірістер
Комиссиялық кірістер
Комиссиялық шығыстар
Тануды тоқтатуға әкеп соқпайтын, амортизацияланған құны бойынша
бағаланған қаржы активтерін түрлендіруден болған шығыстар
Нарықтық бағадан төмен мөлшерлемелер бойынша активтерді бастапқы
тану кезінде туындайтын шығыстар
Өзге жиынтық кіріс және өзге қаржы активтері арқылы әділ құны
бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздар бойынша құнсыздануды қалпына келтіру
(шығыстар)/шетел валютасымен операциялар бойынша
кірістерді/(шығыстарды) шегергендегі кірістер
Кірістерді шегергендегі басқа операциялық шығыстар
Әкімшілік шығыстар

19
19

16,2
21

Салық салынғанға дейінгі пайда
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар

22

ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ПАЙДА

2019 ж.
(қайта есептелді)

Өзге де жиынтық шығын:
Кейіннен пайда немесе шығын құрамына қайта жіктелуі мүмкін баптар:
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борышкерлік бағалы қағаздар бойынша кірістерді/(шығыстарды) шегергендегі
шығыстар
Шығу нәтижесінде пайда мен шығындар туралы есепке ауыстырылған
өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борышкерлік
бағалы қағаздар бойынша кірістерді шегергендегі шығыстар
Нәтижесінде пайдалар немесе шығындар құрамына қайта сыныпталмайтын баптар:
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын үлестік
бағалы қағаздарға инвестициялардан кірістерді/(шығыстарды) шегергендегі шығыстар
Жыл ішіндегі басқа да жиынтық кіріс/(шығын)
БІР ЖЫЛДАҒЫ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫСТЫҢ ЖИЫНЫ
Банк акционеріне тиесілі пайда үшін акцияға базалық және көбейтілген пайда
(бір акция үшін қазақстандық теңгемен)

30
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2020 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНҒА ҚАЛДЫҚ

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесін шегере отырып,
бастапқы тану сәтінде ҚР Қаржы министрлігі мен Алматы
қаласы әкімдігінен алынған сомалар мен олардың әділ құны
арасындағы айырма
Акционерлерге дивидендтер төлеу
Инвестицияларды қайта бағалау жөніндегі резервті басқа
жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын үлестік
бағалы қағаздарға активтердің шығуы нәтижесінде алынған
бөлінбеген пайдаға аудару
–

95,406,389

–

–

17

78,300,000

–

–

14,426,045

–

–
–

80,980,344

–

4, 13

–

БІР ЖЫЛДАҒЫ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫСТЫҢ ЖИЫНЫ

78,300,000

–
–
–

3

80,980,344

–
–

–
–
78,300,000

26,411,818

–

–
–

54,568,526

Қосымша
төленген
капитал

–

Жыл ішіндегі пайда
Басқа жиынтық шығыс

2020 жылғы 1 қаңтарға түзетілген қалдық

Есеп саясатын ерікті түрде өзгер

2019 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНҒА ҚАЛДЫҚ

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесін шегере отырып,
бастапқы тану сәтінде ҚР Қаржы министрлігі мен Алматы
қаласы әкімдігінен алынған сомалар мен олардың әділ құны
арасындағы айырма
Акционерлерге дивидендтер төлеу
Пайдаланылмаған өтемақыны қайтару

–

2019 ЖЫЛЫ КӨРСЕТІЛГЕН ЖИЫНТЫҚ ТАБЫСТЫҢ ЖИЫНЫ

78,300,000
–
–

4, 13

Ескерт.

Акционерлік
капитал

Жыл ішіндегі пайда
Өзге де жиынтық кіріс

2019 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАҢТАРҒА ҚАЛДЫҚ

(мың қазақстандық теңгемен)

МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–
–

–

–

–
–

–

Сату үшін қолда бар бағалы
қағаздарды
қайта бағалау бойынша
резерв

(2,204,346)

414,242

–

–

458,965

–
458,965

(3,077,553)

–

(3,077,553)

–
–

–

(1,078,288)

–
(1,078,288)

(1,999,265)

Өзге жиынтық кіріс
арқылы әділ құны
бойынша бағаланатын бағалы
қағаздарды қайта
бағалау бойынша
резерв

2,283,335

–

–

–

–

–
–

2,283,335

–

2,283,335

–
–

–

–

–
–

2,283,335

Басқа
резервтер

108,997,942

(414,242)

(8,292,596)

–

31,784,083

31,784,083

85,920,697

(294,984)

86,215,681

(7,936,551)
1,031

–

27,641,999

27,641,999
–

66,509,202

Бөлінбеген
пайда

282,783,320

–

(8,292,596)

14,426,045

32,243,048

31,784,083
458,965

244,406,823

(294,984)

244,701,807

(7,936,551)
1,031

26,411,818

26,563,711

27,641,999
(1,078,288)

199,661,798

Капитал
жиыны

2020 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП
(мың қазақстандық теңгемен)

Ескерт.

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат
Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептелген алынған пайыздық кірістер
Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептелген төленген пайыздар
Алынған комиссиялар
Төленген комиссиялар
Персоналды ұстауға төленген шығыстар
Төленген әкімшілік және өзге операциялық шығыстар
Төленген табыс салығы
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге дейін операциялық қызметтен
алынған ақшалай қаражат
Келесілер бойынша таза төмендеу:
- басқа банктердегі қаражат
- клиенттерге берілетін кредиттер мен алғытөлемдер
- басқа қаржы активтері
- басқа активтер
Келесілер бойынша таза өсім:
- клиенттердің қаражаты
- басқа қаржы міндеттемелері
- басқа міндеттемелер
Операциялық қызметте пайдаланылған таза ақшалай қаражат
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражат
Негізгі құралдарды сатып алу
Материалдық емес активтерді сатып алу
Негізгі құралдарды сату
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борышкерлік бағалы қағаздарды
сатып алу
Амортизацияланған құны бойынша көрсетілетін борышкерлік бағалы қағаздарға инвестициялар
сатып алу
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борышкерлік бағалы қағаздардың
шығарылуынан түсетін түсімдер
Амортизацияланған құны бойынша көрсетілетін борыштық бағалы қағаздарды өтеуден түсетін
түсімдер
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақшалай каражат
Қаржы қызметінен түскен ақшалай қаражат
Қазақстан Республикасының Үкіметінен заемдар алу
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан заемдар алу
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан заемдарды өтеу
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ-ден заем өтеу
Өзге ұйымдардан заемдар алу
Борышкерлік бағалы қағаздар шығарудан түсетін түсімдер
Төленген дивидендтер
Ұзақ мерзімді жалдау

15
17
14

Қаржылық қызметтен алынған таза ақшалай қаражат
Айырбастау бағамы өзгерістерінің ақшалай қаражат пен олардың баламаларына әсері
Ақшалай қаражат пен оның баламаларының таза азаюы
Жыл басындағы ақшалай қаражат және олардың баламалары
Жыл соңындағы ақшалай қаражат және олардың баламалары

7

2020 ж.

2019 ж.

99,621,528
(30,236,874)
1,538,353
(6,556,796)
(10,367,764)
(7,298,947)
(2,407,483)

82,768,875
(24,836,432)
1,274,895
(4,925,783)
(9,001,745)
(7,554,958)
(2,255,422)

44,292,017

35,469,430

(17,000)
(364,139,347)
(2,439,462)
69,782

–
(334,820,225)
(1,207,660)
(125,914)

195,887,856
(451,392)
(107,698)

237,088,445
77,522
56,703

(126,905,244)

(63,461,699)

(1,676,391)
(2,804,700)
5,672

(1,273,166)
(2,028,087)
67,127

(26,664,286)

(37,356,065)

(125,623,904)

(139,842,191)

30,296,131

50,138,101

88,700,000

83,250,000

(37,767,478)

(47,044,281)

59,000,000
10,500,000
(421,000)
–
108,000
91,316,432
(8,292,596)
(361,357)

92,000,000
2,500,000
–
(18,277,000)

151,849,479

88,155,271

56,256

1,306

(12,766,987)
151,024,879

(22,349,403)
173,374,282

138,257,892

151,024,879

20,000,000
(7,936,551)
(131,178)

Банктің қаржылық есептілігінің толық жиынтығын, оның ішінде аудитордың қорытындысын біздің hcsbk.kz корпоративтік сайтымыздан «Банк
туралы»/ «Есептілік» бөлімінен табуға болады.
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3-ҚОСЫМША.
GRI ИНДЕКСІ
Стандарт
нөмірі

Көрсеткіш

Есеп Бөлімі / Түсініктеме

GRI 101 (2016): Негіздер
GRI 102 (2016): Жалпы ашылымдар
ҰЙЫМНЫҢ ПРОФИЛІ
102-1

Ұйым атауы

Банк жайлы

102-2

Жұмыс, брендтер, өнімдер мен қызметтер

Банк жайлы

102-3

Штаб-пәтердің орналасқан жері

Байланыс ақпараты

102-4

Қызметті жүзеге асыру орны

Қызмет географиясы

102-5

Меншік сипаты және ұйымдық-құқықтық
нысаны

Банк жайлы

102-6

Ұйым жұмыс істейтін нарықтар

Қызмет географиясы

102-7

Ұйым ауқымы

Негізгі көрсеткіштер,
Персоналдың құрамы мен құрылымы

102-8

Персонал және басқа жұмыскерлер туралы
ақпарат

Персоналдың құрамы мен құрылымы

102-9

Жеткізу тізбегі

Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі

102-10

Масштабтағы, құрылымдағы және меншіктегі елеулі өзгерістер

Орталық аппараттың құрылымы

102-11

Сақтық қағидатын қолдану

Тәуекелдерді басқару саясаты

102-12

Сыртқы бастамалар

Халықаралық қауымдастықтарға мүшелік

102-13

Қауымдастықтарға мүшелік

Халықаралық қауымдастықтарға мүшелік

Шешім қабылдайтын ең үлкен басшының
өтініші

Директорлар кеңесі Төрағасының үндеуі,
Басқарма Төрағасының үндеуі

СТРАТЕГИЯ
102-14

ЭТИКА ЖӘНЕ АДАЛДЫҚ
102-16

Ұйымның құндылықтары, принциптері,
Миссиясы және пайымы,
стандарттары және мінез-құлық нормалары Іскерлік этика

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
102-18

Корпоративтік басқару құрылымы

Корпоративтік басқару жүйесінің сипаттамасы

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ

2

130

102-40

Мүдделі тараптар топтарының тізімі

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

102-42

Мүдделі тараптарды анықтау және іріктеу

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

102-43

Ұйымның мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау тәсілі

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

102-44

Қозғалған негізгі тақырыптар мен алаңдау
шылықтар

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

Жақшада тиісті Стандарттың жарияланған жылы көрсетілген.

ҚОСЫМШАЛАР

Бет

Стандарт
нөмірі

Көрсеткіш

Есеп Бөлімі / Түсініктеме

Бет

ЕСЕП БЕРУ РӘСІМІ
102-45

Есептілігі ұйымның есептілігіне енгізілген
заңды тұлғалар

102-46

Есеп мазмұны мен тақырыптар шекарасын
анықтау

Есеп жайлы

102-47

Маңызды тақырыптар тізімі

Есеп жайлы

102-48

Көрсеткіштерді қайта қалыптастыру

(Бұл GRI стандарттары бойынша екінші есеп, ол тұрақты дамудың
негізгі көрсеткіштерін Стандарттар талаптарына бейімдеуді талап
етті)

102-49

Алдыңғы есепті кезеңдермен салыстырғанда тақырыптардың қамтылуы мен шекараларының елеулі өзгерістері

Есеп жайлы

102-50

Есепті кезең

Есеп жайлы

102-51

Алдыңғы есептің жарияланған күні

Есеп жайлы

102-52

Есеп беру циклі

Есеп жайлы

102-53

Осы есепке қатысты сұрақтармен жүгінуге
болатын байланыс тұлғасы

Байланыс ақпараты

102-54

GRI стандарттарына сәйкес есептілікті
дайындау нұсқасы туралы өтініш

Есеп жайлы

102-55

GRI көрсеткіштерінің кестесі

GRI индексі

102-56

Ұйымның есептілікті сыртқы растауды
қамтамасыз етуге қатысты практикасы

Есеп жайлы

«Жылдық қаржылық есептілік» қараңыз

(Банктің еншілес ұйымдары жоқ)

GRI 103 (2016): Менеджмент саласындағы тәсілдер
103-1

Маңыздылығы мен шекаралары

Есеп жайлы

103-3

Менеджментті бағалау

Корпоративтік басқару жүйесінің сипаттамасы

ЕРЕКШЕ ЭЛЕМЕНТТЕР
GRI 200 Экономикалық тақырыптар
GRI 201 (2016): Экономикалық нәтижелілік
103-2

Менеджмент саласындағы тәсілдер туралы
мәліметтер

Экономикалық нәтижелілік

201-1

Құрылған және бөлінген тікелей экономикалық құн

Экономикалық нәтижелілік

GRI204 (2016): Сатып алу практикасы
103-2

Менеджмент саласындағы тәсілдер туралы
мәліметтер

Сатып алулар

204-1

Жергілікті жеткізушілерге арналған
шығыстар

Сатып алулар

GRI 205 (2016): Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
103-2

Менеджмент саласындағы тәсілдер туралы
мәліметтер

205-2

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың
саясаты мен әдістері туралы хабардар ету
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
және оларды оқыту

205-3

Сыбайлас жемқорлықтың расталған жағдайСыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
лары және қабылданған іс-әрекеттер

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
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Стандарт
нөмірі

Көрсеткіш

Есеп Бөлімі / Түсініктеме

GRI 300 Экологикалық тақырыптар
GRI 306 (2016): Төгінділер мен қалдықтар
103-2

Менеджмент саласындағы тәсілдер туралы
мәліметтер

Экологиялылық

306-2

Кәдеге жарату түрі мен тәсілі бойынша
қалдықтар

Экологиялылық

GRI 400 Әлеуметтік тақырыптар
GRI 402 (2016): Жұмыскерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы
103-2

Менеджмент саласындағы тәсілдер туралы
мәліметтер

Жұмыспен қамту

402-1

Операциялық өзгерістер туралы хабарлаудың минималды кезеңі

Жұмыспен қамту

GRI 403 (2016): Денсаулық және қауіпсіздік
103-2

Менеджмент саласындағы тәсілдер туралы
мәліметтер

403-1

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік жүйесі

403-2

Жарақаттану мен қатерлерді бағалау

403-3

Еңбекті қорғау бойынша сервистер

403-4

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәселелері
бойынша жұмыскерлермен коммуникация

403-5

Жұмыскерлерді оқыту

403-6

Еңбекті қорғауды ілгерілету

403-7

Жарақаттану және қауіпсіздік қатерлерінің
алдын алу

403-9

Өндірістік жарақаттанушылық

403-10

Кәсіптік сырқаттар

Еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды, азаматтық
қорғанысты және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету

GRI 404 (2016): Оқыту және білім беру
103-2

Менеджмент саласындағы тәсілдер туралы
мәліметтер

404-1

Жұмыскерлердің жынысы мен санаттары
бойынша бөле отырып, бір қызметкерге оқу Оқыту
сағаттарының орташа жылдық саны

404-3

Қызметкерлердің жынысы мен санаттары
бойынша бөле отырып, нәтижелілігі мен
мансабының дамуына мерзімді бағалау
жүргізілетін қызметкерлердің үлесі

Оқыту

Фронт-офис жұмыскерлерін тестілеу

GRI 405 (2016): Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер
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103-2

Менеджмент саласындағы тәсілдер туралы
мәліметтер

Жұмыспен қамту

405-1

Басшы органдардың құрамы және ұйым
персоналының негізгі санаттары

Персоналдың құрамы мен құрылымы

ҚОСЫМШАЛАР

Бет

Стандарт
нөмірі

Көрсеткіш

Есеп Бөлімі / Түсініктеме

Бет

GRI 418 (2016): Тұтынушының жеке өміріне қол сұқпаушылық
103-2

Менеджмент саласындағы тәсілдер туралы
мәліметтер

(Банк осы саладағы қазақстандық заңнаманы қатаң сақтай отырып,
клиенттердің жеке өміріне қол сұғылмаушылықты және дербес деректердің қорғалуын қамтамасыз етеді.)

418-1

Клиенттердің жеке өмірге қол сұғылмау
шылықты бұзғаны және дербес деректерін
жоғалтқаны туралы шағымдары

(2020 жылы клиентке зиян келтіретін дербес деректерді пайдалану
ережелерін бұзудың елеулі жағдайлары тіркелген жоқ. Клиенттер тарапынан шағымдар түскен жоқ.)

GRI 419 (2016): Талаптарға сәйкестігі
103-2

Менеджмент саласындағы тәсілдер туралы
мәліметтер

419-1

Әлеуметтік және экономикалық мәселелер
бойынша заңнаманы бұзу

Тәуекелдерді басқару саясаты және ішкі бақылау жүйесі
Заңнама талаптарына сәйкестік
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МАҒЫНАСЫ

ТҚЖ

Тұрғын үй құрылыс жинақтары (тұрғынқұрылысжинақтары)

ЭКСПО

(ағылш. Exposition), индустрияландырудың символы және техникалық және технологиялық жетістіктерді
көрсететін ашық алаң болып табылатын халықаралық көрме

БАҚ

бұқаралық ақпарат құралдары

KASE

Казақстандық қор биржасы (Kаzakhstan Stock Exchange – KASE) – Алматы қаласындағы штаб-пәтері бар қор
биржасы, Қазақстан

SMS

(ағылш. short message service – «қысқа хабарламалар қызметі») – ұялы (және кейбір басқа) байланыс
желілеріндегі қызмет түрі, қысқа мәтіндік хабарлама

АЕК

айлық есептік көрсеткіш

ЕКБ

есеп айырысу-кассалық бөлім

ISO

(ағылш. International Organization for Standardization) – стандарттарды шығарумен айналысатын халықаралық
ұйым

ҚО

Банктің қызмет көрсету орталығы

ЖСН

жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі

ЕО

Еуропалық Одақ – 27 еуропалық мемлекеттің экономикалық және саяси бірлестігі

ЖІӨ

жалпы ішкі өнім

АҚШ

Америка Құрама Штаттары

ЕДБ

екінші деңгейдегі банктер

СЖТМ

сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі

ТБ

тарифтік бағдарлама

МБ

мемлекеттік бағдарлама

ӨДБ

«Өңірлерді 2020 жылға дейін дамыту» мемлекеттік бағдарламасы

ЖТҚ

жеке тұрғын үй құрылысы

АТ

ақпараттық технологиялар

АЖ

ақпараттық жүйелер

ВРМ

ағылш. Business Process Management – Банктің бизнес-үдерістерді басқару мақсатында құрылған ақпараттық
жүйесі

ЭОЖ

электрондық оқыту жүйесі

ЖК

жеке кәсіпкер

ОФ

Банктің облыстық филиалы

ҚН

Банктің қызмет көрсету нүктесі

PR

ағылшын тілінен аударғанда «қоғамдық қатынастар, қоғаммен байланыс» дегенді білдіретін Public Relationsтен қысқартылған термин

ГЭП

берілген мақсатқа жету үшін қадамдарды іздейтін стратегиялық талдау әдісі

ҚЕХС

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары

АҚ

ақпараттық қауіпсіздік
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