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БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ

НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР

«Отбасы Банк» АҚ (бұдан былай – Отбасы Банк, Банк) тұрғын үй құрылыс 
жинақтары жүйесін іске асыратын елдегі жалғыз банк болып табылады. ТҚЖ жүйесі 
салымшылардың ақшасын тұрғын үй құрылыс депозиттеріне тарту және оларға тұрғын 
үй заемдарын беру арқылы халықтың тұрғын үй жағдайын жақсартуға бағытталған.
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БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

Құрметті клиенттер мен серіктестер!

Отбасы банктің міндеті – қазақстандық 
отбасыларды жеке тұрғын үймен қамтамасыз ету 
және отансүйгіштік сезімін нығайту. Бүгінге дейін 
Банк осы жауапты міндетті абыроймен атқарып 
келеді. Оған 2021 жылдың қорытындысы дәлел.

Өткен жылы Банк Қазақстанның 82 252 
тұрғынына қоныс тойын атап өтуге көмектесті. 
Бұл Банк тарихындағы бір жыл ішінде берілген 
займдардың рекордтық көрсеткіші. Банк 
клиенттері 1 235 168 млн теңге сомаға қолжетімді 
несие алды.

Сондай-ақ Банк «Нұрлы жер» мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыруға белсене қатысты. 
Нәтижесінде, бағдарлама аясында әрбір төртінші 
өтініш қанағаттандырылып, тұрғын үй несиесі 
берілді. Сөйтіп 2021 жылы 20 290 отбасы қоныс 
тойын тойлады. Оның ішінде «Бақытты отбасы» 
бағдарламасы бойынша 4 216, «Шаңырақ» 
бағдарламасы бойынша 11 087 және «Кредиттік 
тұрғын үй құрылысы» бағдарламасы бойынша 4 
987 займ рәсімделді.

Қазақстандықтардың тұрғын үй құрылыс 
жинақтары жүйесіне деген сенімінің арқасында 
Отбасы банк ұзақ мерзімді салымдар нарығында 
бірнеше жыл бойы бірінші орында келеді. 2021 
жылдың қорытындысына сүйенсек, Банкте 2 196 
865 депозит жұмыс істейді, оның әрбір оныншысы 
18 жасқа толмаған балаға ашылған. 601 370 
қазақстандық жаңа есепшот ашқан. Банктің жалпы 
депозиттік портфелі 1 509 092 млн теңге.  

Нәтижесінде еліміздің тұрғын үй құрылыс 
жинақтары жүйесіне қатысушы экономикалық 
белсенді халықтың үлесі 23,5%-ға жетті. Бұл 
көрсеткіш Қазақстан азаматтары арасында салым 
жинау мәдениеті дамып келе жатқанын тағы да 
растайды.

2021 жылы Moody’s Investors Service агенттігі 
Отбасы Банктің ұлттық валютадағы депозиттері 
бойынша ұзақ мерзімді рейтингісін «Ваа3»-тен 
«Ваа2»-ге дейін көтерді. Рейтинг бойынша болжам 
– «Тұрақты». Сондай-ақ Fitch Ratings агенттігі 
Отбасы банктің ұлттық валютадағы эмитент 
дефолтының ұзақ мерзімді рейтингін «ВВВ-» 
деңгейінен «ВВВ» деңгейіне дейін көтерді. Рейтинг 
бойынша болжам – «Тұрақты». Рейтингтер елдік 
деңгейге дейін көтерілді.

Жалпы алғанда, өткен жыл Отбасы банк үшін 
өз салымшыларына сапалы қызмет көрсетуге 
арналған процестер мен қызметтерді жетілдіруге 
бағытталған бірқатар маңызды, цифрлық 
өзгерістермен есте қалды.

Бүгінде Банк ұлттық даму институтына айналып 
келеді. Оның алдында «бір терезе» қағидаты 
бойынша азаматтар арасында тұрғын үйді есепке 
алуды және бөлуді қамтамасыз ету міндеті тұр. 
Алдағы уақытта Банк жаңа және неғұрлым күрделі 
цифрлық міндеттердің бәрін енгізбекші. Отбасы 
банктің жаңа бағыты тұрғын үйге мұқтаж жандар 
есебінде тұрған азаматтардың біраз бөлігіне тұрғын 
үй мәселелерін шешуге мүмкіндік береді.

 
 
 
 

Құрметпен,
Қанат Шарлапаев

«Отбасы Банк» АҚ
Директорлар кеңесінің Төрағасы
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БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ

БАСҚАРМА ТӨРАЙЫМЫНЫҢ ҮНДЕУІ

Құрметті ханымдар мен мырзалар, клиенттер мен серіктестер!

Отбасы Банкі үшін 2021 жыл цифрлық серпіліс пен жаңа 
бастамалардың жылы болды.

82 252 қазақстандық отбасына қоныс тойын тойлауға 
көмектестік. Бұл ретте зейнетақы қаражатын 
азаматтардың тұрғын үй жағдайларын жақсарту 
үшін жеткілікті шегінен жоғары пайдалану мүмкіндігі 
маңызды рөл атқарды.

Зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алу туралы 
бастаманы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
көтерген болатын. Бұл жүздеген мың азаматтар үшін 
көптен күткен шешім болды. Сондықтан, біржолғы 
зейнетақы төлемдерін мақсатты пайдалану жөніндегі 
уәкілетті операторлардың бірі ретінде біз үшін процесті 
барынша түсінікті және қарапайым ету маңызды болды. 
Қысқа мерзім ішінде Банк enpf-otbasy.kz платформасын 
өз күшімен дайындап шықты. Жыл бойы 458 597 
қазақстандық зейнетақы қаражатын баспана сатып 
алуға, ипотекалық несиесін өтеуге немесе емделуге 
пайдаланды. Осы қызметтің барлығы ешқандай 
кезексіз, дау-дамайсыз, қашықтан көрсетілді. 

2021 жылдың 16 желтоқсанынан бастап 
азаматтарымызға бірыңғай зейнетақы төлемдерін 
пайдаланып, Отбасы Банкіндегі депозиттерін 
толықтыру опциясы іске қосылды. Жыл соңына 
дейін бұл қызметті 34 284 адам алып үлгерді. Олар 
біздің Банктегі жинақ шоттарын 55,6 млрд теңгеге 
толықтырды.

2021 жылы Отбасы Банкі өзінің Baspana market 
маркетплейсін іске қосты. Маркетплейстің арқасында 
енді қазақстандықтар бір жерден баспана таңдап, 
мемлекеттік бағдарламаларға қатысуға өтініш бере 
алады, Банктің жеке бағдарламалары аясында құрылыс 
компаниясынан немесе екінші нарықтан пәтер таңдап 
сатып ала алады. 

Baspana market-те азаматтарымыз онлайн-ипотека 
алуға өтінім бере алады. Жаңа цифрлық құралдың іске 
қосылуы Банк бөлімшелеріне келуді 4 есе азайтуға 
мүмкіндік береді. Енді онлайн-ипотека алу үшін қарыз 
шартына қол қою кезеңінде филиалға екі-ақ рет келу 
жеткілікті.

Жеке тұлғаларға арналған жылжымайтын мүлікті 
кепілге алу шартын тіркеуге арналған Blockchain 
технологиясын енгізу Отбасы Банкте несиелерді 
рәсімдеу процесін жылдамдатуға септігін тигізді. Енді 
бұған үш күн емес, ең көбі екі сағат кетеді.

 Өткен жылы Отбасы Банкі бірнеше жаңа өнімдерді 
іске қосты. Солардың бірі – «Ұмай» әйелдер ипотекасы. 
Бұл ипотека еліміздегі тұрғын үйді қаржыландыруда 
гендерлік теңдікті ілгерілетуге бағытталған. 
«Ұмайдың» көмегімен 970 әйел баспаналы болды. 

Екінші жаңа бағдарлама – «Elorda Zhastary». Ол бірінші 
кезеңде елордадағы 200 жас маманға жеңілдікпен 
ипотека рәсімдеп, баспана алуға көмектеседі. 

2021 жылдың желтоқсанында Отбасы Банкі 2023 жылға 
дейінгі Даму стратегиясын бекітті. Жаңа редакцияда 
бекітілген Стратегияда Банктің толыққанды ұлттық даму 
институтына айналуына қатысты жаңа функциялары 
көрсетілді. 

Бұл Банк өзінің ағымдағы функцияларымен қатар, 
тұрғын үйді есепке алуды, орналастыруды және 
бөлуді бір орталықтан жүргізеді деген сөз. Ол үшін 
қолданыстағы кезекке қою жүйесі әкімдіктерден 
Отбасы Банкінің Тұрғын үймен қамтамасыз ету 
орталығына беріледі.

Тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы баспанаға 
мұқтаж барлық азаматтар үшін «бір терезе» қағидаты 
бойынша жұмыс істейтін болады. Тұрғын үйге 
мұқтаждығын растау, кезекке тұру, содан кейін Банкке 
қарыз алу үшін өтініш беру үшін бұдан былай бірнеше 
инстанцияға жүгінудің қажеті болмайды.

Сонымен қатар Банк процестерді цифрландыру 
бағытындағы жұмысын жалғастырады. Otbasy Bank 
мобильді қосымшасында онлайн-ипотеканы жүзеге 
асыру, интеллектуалды дауысты роботты енгізу, 
қоңырауларды IP-телефония арқылы қабылдау 
жоспарда бар. Осы және басқа да цифрландыру 
қадамдары клиенттік сервисті жақсартуға, 
тұтынушыларға өзіне қажетті қызметтің барлығын 
жылдам және сапалы алуына мүмкіндік береді.

Ізгі тілекпен, 
Ләззат Ибрагимова

«Отбасы Банк» АҚ Басқарма Төрайымы
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Қаңтар 

• Тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін 
зейнетақы төлемдерін пайдалану Ережелері 
мен зейнетақы жинақтарын пайдалануға 
өтінімдерді қабылдауға арналған www.enpf-
otbasy.kz онлайн платформасы іске қосылды.

• Біржолғы зейнетақы төлемдерін онлайн 
режимде аударуға арналған арнайы ағымдағы 
шоттар ашыла бастады. 

• Банктің банктік операцияларды жүргізуге 
лицензиясы қызметтің жаңа түрі – тұрғын үй 
жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге 
ақы төлеу мақсатында біржолғы зейнетақы 
төлемдерін аудару үшін жеке тұлғалардың 
ағымдағы банктік шоттарын ашу және жүргізу 
арқылы кеңейтілді.

ЕСЕПТІ ЖЫЛДЫҢ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАРЫ

Ақпан

• 2020–2025 жылдарға арналған «Нұрлы 
жер» тұрғын үй-коммуналдық дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасына (бұдан әрі – 
«Нұрлы жер» бағдарламасы) «Шаңырақ» 
бағыты бойынша қатысуға өтініштер қабылдау 
басталды.

• Емделу үшін біржолғы зейнетақы төлемдерін 
пайдалану қағидалары іске қосылды және 
www.enpf-otbasy.kz онлайн-платформасы 
арқылы Қазақстан Республикасының 
аумағында емделуге ақы төлеуге өтініштер 
қабылдау басталды.

• Біржолғы зейнетақы төлемдері арқылы 
несиелерді мерзімінен бұрын өтеу үдерісі 
енгізілді.

Мамыр

• Берілген сенімхат негізінде клиенттердің 
өкілдеріне қызмет көрсетуді оңтайландыру 
үшін ВРМ жүйесінде «Сенімхат» модулі іске 
асырылды.

Маусым

• Банк Басқармасы Төрағасының жаңа 
орынбасары болып Әзімбеков М.М. 
тағайындалды (бұрын Банк Басқарма 
Төрағасының орынбасары қызметін атқарған 
А.Н. Қожанбаевтың орнына).

• Банкке «Нұрлы жер» бағдарламасының 
«Бақытты отбасы» бағытын жүзеге асыру үшін 
республикалық бюджеттен 20 млрд теңге 
бөлінді.

• Өтінімдер бойынша шешім шығарудың 
автоматты жүйесі мен скоринг карталарының 
жұмыс нәтижесіне қарай шешімдер қабылдай 
отырып, «алдын ала біліктілікті арттыру» 
процесін интеграциялау енгізілді.
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Наурыз

• Fitch Ratings рейтинг агенттігі Банктің ұлттық 
валютадағы ұзақ мерзімді эмитенттік дефолт 
рейтингін «BBB-» деңгейінен «BBB» деңгейіне 
көтерді. Рейтинг болжамы – «Тұрақты».

• Банкке 2020/2021 жж. «Видеобанкинг» жаңа 
өнімін әзірлегені үшін «Технологияларды тиімді 
қолдану» номинациясы бойынша «Хрусталь 
гарнитура» халықаралық сыйлығының 
лауреаты атағы берілді. 

• Банкке «Нұрлы жер» бағдарламасының 
«Бақытты отбасы» бағытын жүзеге асыруға 
республикалық бюджеттен 50 млрд теңге 
бөлінді.

• Мобильді қосымшада және Банк сайтындағы 
интернет-банкингте «Ипотекалық қарызды 
ішінара мерзімінен бұрын өтеу» онлайн 
қызметі енгізілді.

Сәуір

• Азия Даму Банкінің қарыз қаражаты есебінен 
Қазақстандағы әйелдердің тұрғын үй 
жағдайларын жақсартуға арналған және 
тұрғын үйді қаржыландыруда гендерлік 
теңдікті қамтамасыз етуге бағытталған «Ұмай» 
бағдарламасы іске қосылды.

• «Бақытты отбасы» ЖАО-ның кезекте тұрған 
аз қамтылған отбасыларды несиелендіру» 
бағыты бойынша «Нұрлы жер» бағдарламасына 
қатысуға өтініштер қабылдау басталды.

• Банк жұмысының ашықтығы мен айқындығын 
арттыру, ақпаратты қолжетімді ету және 
азаматтармен арадағы байланысты жеделдету 
үшін «Ашық диалог» блог-платформасында 
Банктің Басқарма Төрайымы Ляззат 
Ибрагимованың блогы пайда болды (https:// 
dialog.egov.kz).

• Банкке «Нұрлы жер» бағдарламасын жүзеге 
асыруға республикалық бюджеттен 32 млрд 
теңге бөлінді.

Шілде 

• «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында Алматы 
қаласы әкімдігінде кезекте тұрған азаматтарды 
баспанамен қамтамасыз етуге бағытталған 
Банктің Алматы қаласы әкімдігімен бірлескен 
«Алматы қ. Бақытты отбасы» бағдарламасы іске 
қосылды.

• Рамиль Мухоряпов Банктің Директорлар 
кеңесінің мүшесі болып сайланды (бұрын 
Банктің Директорлар кеңесінде Тәуелсіз 
директор қызметін атқарған Александр 
Баруниннің орнына).

Тамыз 

• Moody’s Investors Service агенттігі Отбасы 
Банкінің ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді 
депозиттер рейтингін «Baa3» -тен «Baa2»-ге 
дейін көтерді. Рейтинг болжамы – «Тұрақты».

• Клиенттерге қашықтан қызмет көрсетудің жаңа 
функциясы – видеоқоңырау арқылы депозитті 
онлайн ашу, сондай-ақ интернет-банкингте 
«Сақтандыру шарттарын ұзарту» онлайн 
операциясы іске қосылды.
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Қыркүйек

• Банк Жамбыл облысындағы жарылыс 
салдарынан қаза тапқан екі азаматтың 16,6 
миллион теңге көлеміндегі берешегін есептен 
шығарды, сондай-ақ төтенше жағдайдан 
зардап шеккен, Отбасы Банкінен несие алған 
жеті отбасының төлемдері бойынша мерзімін 
кейінге қалдыруға мүмкіндік берді. 

• Банк пен «Отау строй» құрылыс 
компаниясының бірлескен бағдарламасы іске 
қосылды, ол қосымша кепілсіз мөлшерлемені 
әрі қарай төмендете отырып, жылдық 7% 
сыйақы мөлшерлемесімен (ЖТСМ 7,4% 
-дан бастап) 30%-ға төмендетілген бастапқы 
жарнамен тұрғын үй сатып алуға мүмкіндік 
береді.

• Банктің мобильді қосымшасында «Консьерж 
қызметі», «Қарызды мерзімінен бұрын толық 
өтеу», «Қосалқы қарыз алушылармен несиені 
мерзімінен бұрын ішінара өтеу» онлайн 
қызметтері іске қосылды.

• Токобаев Нұрлан Тұрсынбекұлы Банктің 
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 
директор болып сайланды.

Қазан

• Blockchain технологиясын қолдана отырып, 
жылжымайтын мүлік кепілін онлайн тіркеу іске 
қосылды.

• Тұрғын үйді сатып алу-сату бойынша 
маркетплейс (Baspana market порталы) 
іске қосылды, онда клиенттер тұрғын үйді 
таңдай алады, мемлекеттік бағдарламаларға 
қатысуға өтінім бере алады, Банктің жеке 
бағдарламалары бойынша құрылыс 
салушылардан оңтайлы нұсқаны таңдай алады, 
қайталама нарықта пәтер сатып ала алады, ал 
құрылыс салушылардың өз кабинеті болады, 
кабинетте олар ынтымақтастық туралы 
электрондық өтінім бере алады және Банк 
сатып алушыларының үлкен ортақтастығы үшін 
пәтерлерді сатылымға қоюға мүмкіндігі бар.

• Күзгі жылжымайтын мүлік жәрмеңкесі өтті 
(коронавирустық пандемияға байланысты 
барлық санитарлық нормалар сақталды), бұл – 
сатып алушылар мен құрылыс компанияларын 
кездестіру үшін ең жақсы алаң. 

• Банктің ықтимал салымшыларын тарту және 
депозиттік портфельдің белсенділігін арттыру 
мақсатында онлайн квест өткізілді.

• Банктің «Біржолғы зейнетақы төлемдерін 
пайдаланудың мемлекеттік бағдарламасын PR-
қолдау» жобасы «Ақ мерген» байқауында Гран-
при алды. «Ақ мерген» PR дамыту саласындағы 
қазақстандық сыйлықты Қазақстан 
Республикасының Қоғаммен байланыс 
жөніндегі ұлттық қауымдастығы өткізді.
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Қараша 

• Депозитті толтыру және несиені өтеу бойынша 
Банк серіктестерінің тізімі кеңейтілді – нөлдік 
комиссиямен Forte bank мобильді қосымшасы 
арқылы жаңа төлем әдісі (депозитті толтыру, 
несиені өтеу) енгізілді.

• Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігінің, «Ұлттық ақпараттық 
технологиялар» АҚ және Отбасы Банкінің 
ақпараттық жүйелері біріктірілді, нәтижесінде 
Банк клиенттері EGOV Mobile электрондық 
үкімет қосымшасында «Цифрлық құжаттар» 
қызметін пайдалана алады.

• Банктің Шымкент қаласындағы филиалы 
клиенттердің, шымкенттік құрылыс 
компанияларының, жергілікті әкімдік 
өкілдерінің және Банк кеңесшілерінің 
қатысуымен жылжымайтын мүлік жәрмеңкесін 
ұйымдастырды. Осылайша, жәрмеңкеде 
ықтимал клиенттерге құрылыс салушылардан 
болашақ пәтер үшін 3 миллион теңгеге дейін 
жеңілдік алуға мүмкіндік берілді.

• Банк пен құрылыс компаниясының бірлескен 
«Оңтүстік-құрылыс-сервис» бағдарламасы 
іске қосылды, ол қосымша кепіл ұсынусыз 
мөлшерлемені одан әрі төмендете отырып, 
жылдық 7% сыйақы мөлшерлемесімен 
(ЖТСМ 7,4%-дан бастап) 30%-ға төмендетілген 
бастапқы жарнамен тұрғын үй сатып алуға 
мүмкіндік береді. 

Желтоқсан

• Банк «Ұмай» бағдарламасын жүзеге асыруға 
Азия Даму Банкі бөлген 8 млрд теңгенің бірінші 
траншын бөлді.

• Нұр-Сұлтан қаласының мемлекеттік қалалық 
және республикалық ұйымдарында жұмыс 
істейтін азаматтар санаттары үшін Банк пен 
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің 2021–2023 
жылдарға арналған «Elorda Zhastary» бірлескен 
бағдарламасы іске қосылды.

• enpf-otbasy.kz платформасында Отбасы 
Банкіндегі депозит бойынша жеткіліктілік 
шегінен асатын зейнетақы қаражатын 
аударудың жаңа нұсқасы әзірленді (пайдалану 
мерзімі үш жыл ішінде).

• Банктің 2023 жылға дейінгі Даму стратегиясы 
жаңартылды.

• Банк пен «К7 GROUP» құрылыс компаниясының 
бірлескен бағдарламасы іске қосылды, ол 
қосымша кепіл ұсынусыз мөлшерлемені одан 
әрі төмендете отырып, жылдық 7% сыйақы 
мөлшерлемесімен (ЖТСМ 7,4%-дан бастап) 
30%-ға төмендетілген бастапқы жарнамен 
тұрғын үй сатып алуға мүмкіндік береді.
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БАНК ЖАЙЛЫ

Отбасы Банк тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзімді 
қаржыландыруды жетілдіру және тиімділігін 
арттыру және халықтың тұрғын үй жағдайын 
жақсартуға бағытталған тұрғын үй құрылыс 
жинақтары жүйесін дамыту мақсатында 2003 жылы 
құрылды.

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;

 • біржолғы зейнетақы төлемдерін аударуға 
арналған арнайы шоттарды ашу және жүргізу.

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 
(бұдан әрі – Холдинг).

Банк акционерлік қоғам ұйымдастыру-құқықтық 
нысанында жасалды :

Толық атауы:

 • мемлекеттік тілде: «Отбасы Банк» тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкi» акционерлiк қоғамы»;

 • орыс тілінде: акционерное общество 
«Жилищный строительный сберегательный банк 
«Отбасы банк»;

 • ағылшын тілінде: joint stock company «Otbasy 
bank» house construction savings bank».

Қысқартылған атауы:

 • мемлекеттік тілде: «Отбасы Банк» АҚ;

 • орыс тілінде: АО «Отбасы банк»;

 • ағылшын тілінде: JSC «Otbasy bank».

Банктің атқарушы органының орналасқан орны: 
Қазақстан Республикасы, A05A2X0, Алматы қаласы, 
Алмалы ауданы, Абылай хан даңғылы, 91.

Ұлттық валютадағы депозиттер 
бойынша ұзақ мерзімді рейтинг:

Ваа2

Ұлттық валютадағы депозиттер 
бойынша қысқа мерзімді рейтинг: 

Prime-2

Кредиттік қабілеттіліктің негізгі 
бағасы: 

Ba2

Рейтингтер бойынша болжам: тұрақты

Рейтингтер

Ұлттық валютадағы эмитент 
дефолтының ұзақ мерзімді рейтингі:

ВВВ

Ұлттық валютадағы эмитент 
дефолтының қысқа мерзімді рейтингі: 

F2

Рейтингтер бойынша болжам: тұрақты

БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ
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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 18 жылдан бері жұмыс 
істеп келеді және қазақстандықтар арасында үлкен 
сұранысқа ие болуда.

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.

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.

ЖИНАҚТАУ

50%

КРЕДИТТЕУ

50%

САЛЫМШЫ
ай сайынғы жарналар

БАНК
тұрғын үй заемын беру

САЛЫМШЫ
тұрғын үй заемын өтеу

БАНК
сыйақыны есептеу
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ЖТСМ 2% БАСТАП

2-5%

БАНКТЕН
МЕМЛЕКЕТТІҢ ЖЫЛ 
САЙЫНҒЫ СЫЙЛЫҚ 
АҚЫСЫ*

+20%
3 БАСТАП 15 ЖЫЛҒА 

6 БАСТАП 25 ЖЫЛҒА ДЕЙІН

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕС

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОСЫМША
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КРЕДИТТЕУ МАҚСАТТАРЫ

Тұрғын үй салу (жер учаскесін 
сатып алуды қоса алғанда), 
сатып алу, оның ішінде жақсарту 
мақсатында оны айырбастау.

Банк өз салымшыларына тұрғын үй жағдайларын 
жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге 
тұрғын үй, аралық және алдын ала тұрғын үй 
заемдарын береді, атап айтқанда:

Тұрғын үйді жөндеу 
және жаңғырту (құрылыс 
материалдарын сатып алуды, 
мердігерлік жұмыстарға ақы 
төлеуді қоса алғанда).

Банктерде және банк 
операцияларының  
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдарда ипотекалық тұрғын 
үй қарызын алу үшін бастапқы 
жарнаны енгізу.

Кондоминиум объектісінің ортақ 
мүлкін күрделі жөндеу.

Тұрғын үй жағдайларын  
жақсарту жөніндегі іс-шараларға 
байланысты пайда болған 
міндеттемелерді өтеу.
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БАНК ДАМУЫНЫҢ ХРОНОЛОГИЯСЫ

• 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 2008-2010 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 Қазақстан Республикасы Құрылыс және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық агенттігі, 
жергілікті атқарушы органдар мен Банк арасында 
Тұрғын үй құрылысы туралы алғашқы үш жақты 
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 үш күнге дейін қысқартылды. 

БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ
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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.

• 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 Банк» акционерлік қоғамы болып 
қайта тіркелді.

• 2021 жылы Банк тұрғын үй жағдайларын жақсарту 
және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында 
бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қорынан бір 
жолғы зейнетақы төлемдерін мақсатты пайдалану 
жөніндегі уәкілетті оператор болды. Банктің өнімдер 
желісі кеңейтілді – Қазақстан әйелдеріне арналған 
«Ұмай» және Нұр-Сұлтан қ. жастарына арналған 
«Elorda Zhastary» жаңа жеңілдікті бағдарламалары 
іске қосылды.

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕС

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОСЫМША
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ҚЫЗМЕТ ГЕОГРАФИЯСЫ 

Филиал

Кеңесші

Қызмет көрсету орталығы

Кеңес беру орталығы

Қазақстан бойынша қызмет 
көрсету нүктесі

Агент – заңды тұлға – 
«Қазпошта» АҚ

18
20

3

1

АЙМАҚТЫҚ ЖЕЛІ

АГЕНТТІК ЖЕЛІ

151 

1386

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. 

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, қарызды рәсімдеуге несиелік 
өтінімді бере алады, деректемелердің жеке түрлерін өзектендіре алады.

Банк қашықтан қызмет көрсету арналарын дамыту үшін үнемі жұмыс 
істейді. 2021 жылы ҚР ҰБ ҚБЕО биометриялық верификацияны қолдана 
отырып, «Видеосервис» 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 құрылған, Еуропалық 
деңгейдегі алғашқы кредиттік федерациялардың 
бірі. Еуропа саяси және экономикалық 
интеграцияға бет бұрған сайын Федерация үй 
иелену идеясын алға тартады, Еуропалық Одақта 
өз мүшелерінің мүддесін ұсынады, осы мақсат 
үшін Еуроодақ органдары қолданатын іс-шаралар 
және еуропалық бірлестіктердегі прогресс 
туралы және осы мақсатта қабылданған шаралар 
туралы хабардар болуын қадағалайды. Сонымен 
қатар Федерация өз мүшелері арасында тұрғын 
үйді қаржыландыру және тұрғын үй саясаты 
саласындағы өзара ақпаратты және тәжірибе 

алмасуды қолдайды және белсендіреді. Бүгінгі 
таңда қауымдастыққа бүкіл Еуропа мен Азия 
бойынша 45 мүше кіреді. Отбасы Банкінің ЕҚЖКФ-
ға толық құқылы мүшелігі қазақстандық тұрғын 
үй құрылыс жинақтары жүйесін одан әрі дамыту 
және құрылыс жинақ кассаларының әлемдік 
қоғамдастығына кірігу үдерісін ілгерілету үшін 
бірегей мүмкіндік береді.

Тұрғын үйді қаржыландырудың 
халықаралық одағы (ТҚХО)

2014 жылғы қыркүйекте ТҚХО Отбасы Банкін 
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.

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ МЕМОРАНДУМ

 • Баушпаркассе Швэбиш Халль (ГФР)

 • «Мемлекеттік ипотекалық компания» ААҚ 
(Қырғыз Республикасы)

 • Халықаралық қаржы корпорациясы

БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ
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ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ акциялардың мемлекеттік 
пакетіне 100 % 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 – Қазақстан 
Республикасының тұрақты дамуы және 
«Стратегия – 2050» мақсатына қол жеткізу.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның негізгі міндеттерінің 
бірі – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ қызметінің «Халықты 
баспанамен қамтамасыз ету» стратегиялық 
бағыты шеңберінде рұқсат етілетін экономиканың 
урбанизациясын қолдау. Холдингтің тұрғын үйге 
қол жетімділігін арттыру жөніндегі қызметін 
еншілес ұйым – Отбасы Банк іске асырады.

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕС

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОСЫМША
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«ОТБАСЫ БАНК» АҚ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

Аудит жөніндегі 
комитет

Корпоративтік 
хатшы

Заңды тұлғалар
жөніндегі 
бөлімше

Тәуекел-менеджмент
бөлімшесі

Кеңесшілер

Баспасөз 

Қауіпсіздік бөлімшесі Қазынашылық
бөлімшесі

Сату және өңірлік
даму бөлімшесі

Сатып алу
бөлімшесі

Заң бөлімшесі

Ақпараттық
қауіпсіздік
бөлімшесі

Әкімшілік
бөлімше

Қашықтан
қызмет көрсету

бөлімшесі

Маркетинг
бөлімшесі

Филиалдар

Бухгалтерлік
есеп бөлімшесі

Жиынтық 
есептілік

бөлімшесі

Жоспарлау
және стратегиялық

талдау бөлімшесі

Персоналмен жұмыс 
жөніндегі бөлімше

Басқарушы директор – 
ІТ сәулетші

Банк өнімдері мен
технологиялары

бөлімшесі

Басқарушы
директор

Ішкі бақылау
бөлімшесі

Ахуалдық
мониторинг
бөлімшесі

Ақпараттық 
жүйелерді

дамыту және қолдау
бөлімшесі дамыту 

және қолдау 
бөлімшесі

Ақпараттық
технологиялар

бөлімшесі

Цифрлық
трансформация

бөлімшесі

Проблемалық
займдармен

жұмыс
жөніндегі бөлімше

Бірінші тұрғын
үймен

қамтамасыз
ету орталығы

Операциялық
бөлімше

Басқарма
Төрағасының
Операциялық

қызмет жөніндегі
орынбасары

Басқарма
Төрағасының

Қаржы
және есептілік

жөніндегі
орынбасары

Басқарма
Төрағасының

Бизнесті
дамыту жөніндегі

орынбасары

Басқарма
Төрағасының
Ақпараттық
қауіпсіздік,
құқықтық

және әкімшілік
мәселелер
жөніндегі

орынбасары

Басқарма
Төрағасының
Тәуекелдер

және ішкі
бақылау

жөніндегі
орынбасары

Басқарма
Төрағасының
Ақпараттық

технологиялар
және цифрлық
трансформация

жөніндегі
орынбасары

Тәуекелдер және ішкі 
бақылау комитеті

Ішкі аудит 
бөлімшесі

Стратегиялық
жоспарлау 

комитеті

Кадрлар, сыйақылар
және әлеуметтік

мәселелер комитеті

Бас
комплаенс-бақылаушы

Комплаенс-бақылау
бөлімшесі

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ
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ОРТАЛЫҚ АППАРАТ ҚҰРЫЛЫМЫ

Банктің ұйымдық құрылымы Банктің алдына қойылған стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді тиімді 
шешуге ықпал етеді. Есепті жылы Банктің ұйымдық құрылымына өзгертулер мен толықтырулар енгізілмеді.

Банктің Орталық аппаратының құрылымы 
келесі блоктарға бөлінген:

1. Бизнесті дамыту жөніндегі блок, оған Банк 
Басқармасы Төрағасының орынбасары Н.С. 
Акшанов жетекшілік етеді. Бұл блокқа Банктің 
4 бөлімшесі кіреді: сату және өңірлік даму 
департаменті, департамент директоры – 
Балтабаева Р.А.; қашықтан қызмет көрсету 
департаменті, департамент директоры – 
Шерниязов А.А.; маркетинг департаменті, 
департамент директорының міндетін 
атқарушы – Мұратов М.М.; және филиалдар.

2. Қаржы және есептілік жөніндегі блок, оған 
Банк Басқармасы Төрағасының орынбасары 
Айдарбеков А.К. жетекшілік етеді. Бұл блокқа 
Банктің 4 бөлімшесі кіреді: қазынашылық 
департаменті, департамент директоры – 
Антонова Е.В.; бухгалтерлік есеп департаменті, 
департамент директоры – Кілтбаева Ж.А.; 
жоспарлау және стратегиялық талдау 
департаменті, департамент директоры – 
Финогенова А.В.; жиынтық есептілік 
департаменті, департамент директоры – 
Әбдібеков Е.Н.

3. Тәуекелдер және ішкі бақылау жөніндегі 
блок, оған Банк Басқармасы Төрағасының 
орынбасары Қайырбеков И.У. жетекшілік етеді. 
Бұл блокқа Банктің 3 бөлімшесі кіреді: тәуекел-
менеджмент департаменті, департамент 
директоры – Матаев К.М.; ішкі бақылау 
департаменті, департамент директоры – 
Досыбаева Г.З.; ахуалдық мониторинг 
департаменті, департамент директоры – 
Есқараева А.Е.

4. Ақпараттық технологиялар және цифрлық 
трансформация жөніндегі блок, оған Банк 
Басқармасы Төрағасының орынбасары 
Распекова Э.С. жетекшілік етеді. Бұл блокқа 
Банктің 3 бөлімшесі кіреді: ақпараттық 
технологиялар департаменті, департамент 

директоры – Омаров Е.А.; ақпараттық 
жүйелерді дамыту және қолдау департаменті, 
департамент директоры – Бозжанов Н.С.; 
цифрлық трансформация департаменті, 
департамент директоры – Герцен Е.А.

5. Операциялық қызмет жөніндегі блок, оған 
Банк Басқармасы Төрағасының орынбасары 
Әзімбеков М.М. жетекшілік етеді. Бұл блокқа 
Банктің 4 бөлімшесі кіреді: заңды тұлғалар 
жөніндегі департамент, департамент 
директоры – Даткаева Г.Т.; операциялық 
департамент, департамент директоры – 
Мисирова Л.Д.; проблемалық қарыздармен 
жұмыс жөніндегі департамент, департамент 
директоры – Соловьев В.А.; бірінші тұрғын 
үймен қамтамасыз ету жөніндегі орталық, 
орталық директоры – Талтүсов Р.А.

6. Ақпараттық қауіпсіздік, құқықтық және 
әкімшілік мәселелер жөніндегі блок, оған 
Банк Басқармасы Төрағасының орынбасары 
Бейсембаев М.Б. жетекшілік етеді. Бұл блокқа 
Банктің 4 бөлімшесі кіреді: ақпараттық 
қауіпсіздік департаменті, департамент 
директоры – Сучков Д.Н.; әкімшілік 
департаменті, департамент директоры – Нуров 
М.А.; сатып алу департаменті, департамент 
директоры – Исмағұулов Г.К.; заң департаменті, 
департамент директоры – Бақтияр А.

7. Басқарма Төрайымы Л.Е. Ибрагимоваға 
бекітілген блок. Бұл блокқа кеңесшілер 
Алимова К.Н., Иманқұулов Р.Ю., Иманбаев Д.А., 
басқарушы директор Яхияев К.Я., басқарушы 
директор – IT-сәулетші Мұстақаев Р.Р., баспасөз 
қызметі, басшысы – Масгутова З.С.; қауіпсіздік 
департаменті, департамент директоры – 
Калимжанов А.К.; қызметкерлермен жұмыс 
департаменті, департамент директоры – 
Айтқұлов А.И.; банк өнімдері мен 
технологиялары департаменті, департамент 
директоры – Ендибаева Б.С.

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕС

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОСЫМША
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МИССИЯ ЖӘНЕ ПАЙЫМ

Миссия

Қазақстандық отбасыларды жеке 
тұрғын үймен қамтамасыз ету және 
отансүйгіштік қасиеттерді нығайту. 

Пайым

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

Құндылықтар

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 қызметкерлердің өзін-
өзі дамытуға ұмтылысын қолдайды.

2. Нәтижелілік және меритократия.  
Банк мақсаттарға 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 
қызметкердің жеке күш-жігерін, қабілеті мен 
жетістіктерін әділ және объективті бағалау. 

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

4. Бастамашылық және командалық рух.  
Қызметкерлердің өндірістік процесті 
оңтайландыруға тәуелсіз және белсенді 
ұмтылысы. Бірлескен қызметтің жоғары 
нәтижелеріне және бірыңғай ниеттерге 
қол жеткізу жолындағы ынтымақтастық.
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ДАМУДЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРЫ МЕН 
МІНДЕТТЕРІ 

Банктің бекітілген 2023 жылға дейінгі Даму 
стратегиясына сәйкес Банктің негізгі мақсаттары:
• ТҚЖ жүйесіне қатысушылардың үлесін ЭБХ 

25%-ға дейін арттыру;
• алдыңғы қатарлы технологияларды енгізу 

және Банк қызметін автоматтандыру арқылы 
клиенттерге online режимде қызмет көрсету 
бойынша операциялардың 100% -ын аудару;

• клиенттердің қанағаттану деңгейін (CSI) 4,7 
деңгейінде ұстау.

Қойылған мақсаттарға жету үшін 
Банк мынадай негізгі міндеттерді 
анықтады:

1-міндет. Халықты қол жетімді баспанамен 
қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты 
іске асыру

Стратегиялық бағыттар:
• Банкті толыққанды ұлттық даму институтына 

айналдыру;
• мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру.

2-міндет. Үздік клиенттік сервисті ұсыну
Стратегиялық бағыттар:
• өнімдерді/ қызметтерді жетілдіру; 
• бизнес-үдерістерді жетілдіру/автоматтандыру;
• сату/қызмет көрсету арналарын дамыту;
• ІТ-инфрақұрылымды дамыту;
• заңнамалық бастамалар.

3-міндет. Банктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыттар:
• қорландыруды тарту;
• тәуекелдерді теңгерімді басқару; 
• персоналды басқарудың тиімді жүйесі;
• қаржылық тұрақтылықты сақтау.

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
МІНДЕТТЕР АЯСЫНДАҒЫ ЖҰМЫС

1-міндет. Халықты қол жетімді 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 
бағыттарын – «Шаңырақ» пилоттық жобасы аясында 
әкімдіктерде кезекте тұрғындарды кредиттеуді, 
әкімдікте кезекте тұрған аз қамтылған отбасыларды 
кредиттеуді іске асыруға белсенді қатысты.

«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында 
қазақстандықтарға 177,96 млрд теңге сомасына 
жылдық 5% төмендетілген мөлшерлемемен 16 
074 қарыз берілді. 2021 жылы осы мақсаттарға 
республикалық бюджеттен Банкке 32 млрд теңге 
бөлінді. Бұған қосымша «Бақытты отбасы» бағыты 
бойынша республикалық бюджеттен Банкке 
70 млрд теңге бөлінді. 2021 жылы осы қаражат 
есебінен көп балалы және толық емес отбасыларға, 
сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп 
отырған отбасыларға 49,1 млрд теңге сомасында 
4 216 қарыз берілді. Есепті жылдың соңында тағы 
858 адамның кредиттік өтінімі мақұлданды.

1 2023 жылға дейін операцияларды онлайнға аударуға жоспарланғаннан.
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2-міндет. Үздік клиенттік сервисті ұсыну

2021 жыл Банк үшін клиенттерге цифрлық қызмет 
көрсету арналарын дамыту жылы болды. Сонымен 
қатар, Қазақстан Республикасының азаматтары 
үшін зейнетақы қорынан ақша қаражатын алу 
бағдарламасы іске қосылғаннан бері тапсырманы 
жүзеге асыру жеделдетілген қарқынмен жүзеге 
асырылды.

Есепті жылы «осында және қазір» қызметі жүзеге 
асырылды (бұл клиенттің байланысатын қызмет 
көрсету арнасына тәуелсіз: кіріс, шығыс қоңыраулар, 
чаттар, бейне қоңыраулар Банктің әрбір 
операторының депозит ашу мүмкіндігі). Сонымен 
қатар жанды сөйлесудің үздік қызмет көрсету 
тәжірибесінен тұратын Банктің видеобанкингі 
арқылы консьерж-сервис арқылы және сандық 
арналар – Phygital көмегімен онлайн-ипотека 
сызбасы іске асырылды. Бұл Банк клиенттеріне 
ипотеканы қашықтықтан рәсімдеуге мүмкіндік 
берді, ал қашықтан жұмыс істеу пандемия 
жағдайында өте өзекті болды. 

Банк сонымен қатар интернет-банкингті белсенді 
дамытты, 2021 жылы бірнеше операция енгізді, 
олардың барлығы тұрғындар арасында сұранысқа 
ие еді, әрі нәтижелері де жоғары деңгейде болды. 
Жыл басында қарыздарды мерзімінен бұрын 
ішінара және толық өтеу функциясы, оның ішінде 
Банкте рәсімделген қосалқы қарыз алушылардың 
қатысуымен енгізілді. Жыл ішінде интернет-банкинг 
арқылы 2 677 толық және 56 665 ішінара қарыз 
өтелді. Интернет-банкингте сұранысқа ие, әрі 
қолайлы тағы бір қызмет – бұл депозитті қашықтан 
тоқтату мүмкіндігі (2021 жылы 123 мың рет 
пайдаланылған).

Қашықтағы арналар (видеобанкинг, интернет-
банкинг) арқылы жүргізілген барлық жұмыстардың 
нәтижесінде 202 мыңнан астам ТҚЖ шарты 
ашылды, бұл Банктегі жалпы ашық депозиттердің 
33%-ын құрады. 2021 жылдың қазан айынан 
бастап пилоттық режимде жалпы сомасы 868 
млн теңге несие алуға өтінімдер қаралды. Банк 
клиенттері депозиттен кейінгі операциялар 
функциясын 250 мың рет пайдаланған. Зейнетақы 
қаражатын пайдалану аясында видеобанкинг 
арқылы 61 мыңнан астам, интернет-банкинг 
арқылы 594 мыңнан астам алуға арналған арнайы 
шот ашылды. Бір жыл ішінде қызмет көрсетілген 

видеоқоңыраулардың жалпы саны 563 мыңнан 
астамды құрады.

Сонымен қатар, Банк клиенттері қызмет көрсету 
сапасын жоғары бағалады. Барлық бөлімшелер 
бойынша орташа CSI 93% құрады (Отбасы Банкіне 
жүгінген 10 адамның 9-ы жұмысқа «өте жақсы» 
деген баға берді).

3-міндет. Банктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету

Банк бизнес пен қоғам мүдделерінің теңгерімін 
қамтамасыз етуге ұмтылады, сонымен қатар 
ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты даму үшін өзінің 
экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 
мақсаттарын келісуді қамтамасыз етеді. Банк 
тұрақты даму саласындағы халықаралық 
стандарттармен бекітілген тұрақты даму 
қағидаттарын басқару жүйесіне, даму стратегиясына 
және негізгі процестерге біріктіреді.

Тәуекелдерді және капиталды басқару жүйесі 
Банк стратегиясының бөлігі болып табылады 
және қабылданатын шешімдердің нәтижелігін 
және тиімділігін арттыру, шығынды азайту және 
кірісті көбейту үшін белгісіздік жағдайларында 
басқарушылық шешімдерін қабылдау арқылы 
тұрақты дамуды қамтамасыз етуге бағытталған. 

Тәуекелдерді басқару барысында Банк Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттің қаржы 
жүйесінің қатысушысы ретіндегі талаптарын ескере 
отырып, әртүрлі тәсілдерді пайдаланады, мысалы:
• үш қорғаныс желісінің жүйесі;
• Банктің тәуекел-тәбет стратегиясын 

қалыптастыру;
• капиталдың жеткіліктілігін бағалау;
• өтімділіктің жеткіліктілігін бағалау;
• Банктің негізгі қаржылық көрсеткіштері 

бойынша стресс-тесттер жүргізу;
• тәуекел көрсеткіштері бойынша ақпаратты 

Банктің уәкілетті органдарына уақтылы жеткізу 
мақсатында басқарушылық есеп беру жүйесінің 
қолжетімділігін қамтамасыз ету.

Стратегияны табысты жүзеге асыру үшін Банк 
Банктің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге 
және қаржылық тұрақтылыққа әсер етуі мүмкін 
негізгі тәуекелдерге жүйелі түрде талдау 
жасайды, оларды барынша азайту бойынша 
тиісті іс-шараларды әзірлейді. Есепті жылы, өткен 
кезеңдердегідей, Банк өтімділік пен капиталдың 
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жеткіліктілігінің жоғары деңгейін ұстап тұруды 
жалғастыруда, бұл реттеушінің талаптарынан 
айтарлықтай асып түседі.

Банктің қаржылық тұрақтылығы Банктің 
стратегиялық мақсаттарына жету үшін қаржыны 
басқару арқылы жүзеге асырылады. Банктің жеке 
қаражаты есебінен мемлекеттік бағдарламалар 
мен бағдарламалардың сәтті жүзеге асырылуының 
арқасында соңғы 5 жылда жыл сайын кірістің, 
сонымен қатар Банктің таза пайдасының өсімі 
байқалуда.

Сонымен қатар, Банк өз күшін адам ресурстарын 
басқарудың жоғары тиімді моделін құруға, Банктің 

стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол 
жеткізуді қамтамасыз етуге қабілетті пікірлес 
адамдар командасын құруға бағыттайды. 
Банк қызметкерлерді оқытуға және дамытуға, 
олардың дағдылары мен біліктілігін арттыруға 
үлкен мүмкіндіктер береді. Банк өз қызметінде 
қызметтің негізгі көрсеткіштерін (ҚНК) бағалауды 
пайдалана отырып, кадрларды іріктеудің, жұмысқа 
қабылдаудың, оқытудың, мансаптық жоспарлаудың 
және тиімді ынталандырудың заманауи жүйесін 
пайдаланады. ҚНК бағалау жүйесі жоғары 
басшылықтан бастап әкімшіліктегі қызметкерлерге 
дейін қызметтің негізгі көрсеткіштерін каскадтау 
үдерісі арқылы жүзеге асырылады.

ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

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 2021 жылға 
қол жеткізілуі төмендегі кестеде көрсетілген негізгі 
көрсеткіштер белгіленді.

Қызметтің негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіш атауы
2019 

жылғы 
дерек

2020 
жылғы 
дерек

2021 
жылға 

арналған 
жоспар

2021 
жылғы 
дерек

Орындау, 
%

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

16,9 20,3 22,1 23,5 106

ROE, % 12,4 12,05 11,11 19,81 178

Тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы шарттар, 
бірл.

406 954 486 314 381 000 601 370 158

Тұрғын үй қарыздарын беру көлемі, млн теңге 527 428 609 414 633 006 1 235 168 195

2021 жылдың қорытындысы бойынша тұрғын үй 
құрылыс жинақтары жүйесіне қатысушылардың 
экономикалық белсенді халыққа шаққандағы нақты 
үлесі – 23,5%. 2 180 мың адам – ТҚЖ қатысушысы. 
Жоспарлы мәні 22,1% болған жағдайда жоспардың 
орындалуы 106%-ды құрады.

Есепті кезеңнің қорытындылары бойынша 
капиталдың рентабельділігі – 19,81%, бұл 35 млрд 
теңге мөлшеріндегі жоспарлы көрсеткіш кезінде 
66 млрд теңге деңгейінде ағымдағы кезеңнің оң 
бөлінбеген пайдасын алудың салдары. 
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COVID-19 ӘСЕРІ

2021 жылы Қазақстанда COVID-19 пандемиясы жаңа 
деңгейге көтерілді. Вирустың жаңа мутациясы – 
дельта штаммы пайда болды. Бір жылдық пандемия 
тәжірибесінен кейін елде 2020 жылғыдай төтенше 
жағдай енгізу туралы шешім қабылдаған жоқ. Бірақ 
та, экономиканың өсуіне кері әсерін тигізген қатаң 
карантинсіз болған жоқ.

2020 жылдың басынан бастап, COVID-19 
пандемиясының таралуына байланысты 
макроэкономикалық ортаның нашарлауына 
байланысты Банк өз қызметін жүзеге асырудың 
жоспарларын қайта қарастырды. Банк қаржылық 
тұрақтылықты қамтамасыз ету, операциялық 
процестерді жақсарту бойынша бұрын жүргізілген 
жоспарлы жұмыстың арқасында осы дағдарысқа 
дайын болды. Банк міндетті әлеуметтік 
қашықтықты сақтауды және қашықтықтағы жұмыс 
режиміне әкімшіліктік қызметкерлерді толық 
аударумен барлық кеңселерде залалсыздандыру 
бойынша қатаң санитарлық-эпидемиологиялық 
процедураларды енгізді.

Банк ең үлкен құрбандарды – адам өмірін 
мойындайды. 2021 жылы Банк қызметкерлері 
арасында COVID-19 инфекциясын жұқтырудың 231 
жағдайы анықталды. Бүгінгі күні Банктің барлық 
науқас қызметкерлерінің 100 % жазылып шықты. 
Вакцинация паспорттары Банктің штаттық және 

штаттан тыс 1 505 қызметкерінде бар. Банктің 
COVID-19 таралуымен күресу бойынша қабылдаған 
шаралары уақтылылығы мен тиімділігін көрсетті. 
Банк пандемиядан туындаған қиындықтарды 
жеңді, Банк қызметкерлерінің арасында COVID-19 
таралуының жағдайы бақылауға алынды, қызметтің 
негізгі көрсеткіштерінің айтарлықтай төмендеуі 
байқалмады, сонымен қатар, қызметтің тоқтауы 
немесе қызметкерлерді қысқартулар болған 
жоқ, қызметкерлерге жалақы уақытылы төленді. 
Банк өз клиенттері үшін онлайн қызметтерді 
көрсету шараларын қабылдады және цифрлық 
трансформация үдерісін жеделдетті. Банк 
бөлімшелерінде адамдардың толып кетуін 
болдырмау мақсатында өзінің бизнес-үдерістерін 
ұсынылатын онлайн-қызметтер тізімін кеңейту 
жағына белсенді қарастырады. Карантиндік 
шектеулер кезеңінде бүгінгі таңда ыңғайлы және 
бірегей сервистер – видеобанкинг және онлайн 
ипотека енгізілді. Сондай-ақ, тұрақты негізде 
мобильді қосымшаны және интернет-банкингті 
жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізілуде, мұнда 
клиент тәуліктің кез келген уақытында өзінің 
деректемелерін өзі өзгерте алады, депозиттерді 
біріктіре алады, несие шарттарын немесе шарттық 
соманы және т. б. өзгерте алады. 2021 жылдың 
қорытындысы бойынша клиенттерге қызмет 
көрсету бойынша операциялардың 58 %-ы онлайн 
режиміне ауысты.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОРТА

Макроэкономикалық 
индикаторлар

2020 жылы Қазақстан экономикасы қиын 
жағдайда дамыды. Пандемия жағдайында мұнайға 
сұраныстың айтарлықтай төмендеуі байқалды, 
бұл бағаның тарихи минимумға дейін төмендеуіне 
әкелді. Әлемдік сауда ағындары қысқарды. 
Коронавирустан қорғану шаралары нәтижесінде 
іскерлік белсенділік айтарлықтай бәсеңдеді. 

Негізінен, ең көп зардап шеккен шағын және орта 
бизнеспен айналысатын қызмет көрсету саласы 
болды. Бұл ретте Қазақстан Үкіметі экономиканы 
қолдау бойынша дағдарысқа қарсы шараларды 
белсенді түрде қабылдады, бұл жұмыспен қамтуды 
және іскерлік белсенділікті сақтауға ықпал етті.

2021 жылы экономиканы қалпына келтіру және 
оны оң және тұрақты өсу динамикасына жеткізу, 
халық пен бизнеске қажетті қолдау көрсету 
жұмыстары жалғасты.
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Қазақстанның жалпы ішкі өнімі (ЖІӨ) 2021 жылдың 
қорытындысы бойынша нақты мәнде өткен 
жылмен салыстырғанда 4 %-ға өсіп, 81,3 трлн 
теңгені құрады (2020 жылы елдің ЖІӨ көрсеткіші 
2,6 %-ға төмендеді). Атап айтқанда, өңдеу өнеркәсібі 
5,5 %-ға, құрылыс индустриясы 7,6 %-ға өсті. Қызмет 
көрсету саласында да оң динамика байқалады. Бұл 
ретте сауда 9,2 %-ға, көлік саласы 3,6 %-ға өсті.
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Қазақстан Республикасының жалпы ішкі 
өнімінің динамикасы
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2021 жылы Қазақстанның сыртқы сауда айналымы 
өткен жылмен салыстырғанда 17 %-ға артып, 
101,5 млрд АҚШ долларын құрады. Атап айтқанда, 
экспорт 26 %-ға – 60,3 млрд АҚШ долларына дейін, 
импорт 6 %-ға – 41,2 млрд АҚШ долларына дейін 
өсті.

2021 жылы инфляция деңгейі 8,4 %-ды құрады. 
Экономиканың негізгі мәселесі – тұтыну бағалары 
индексінің барлық құрамдас бөліктеріне бағаның 
өсуі болды. Ұлттық статистика бюросының 
деректеріне сәйкес азық-түлік тауарларының 
бағасы 9,9 %-ға, азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 
8,5 %-ға, ақылы қызметтер – 6,5 %-ға өсті.

Жалпы, 2021 жылы мұнай бағасының өсуіне 
қарамастан теңге бағамы 2,6 % құнсызданды. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі 
бойынша, 2021 жылы АҚШ долларының орташа 
бағамы бір доллар үшін 426,08 теңгені құрады – 
2020 жылы бір доллар үшін 412,95 теңге болған.

Шетел валютасына сұраныстың өсуінің негізгі 
себептері:
• өскен сұраныс аясында импорттың өсуі және 

экономикалық белсенділіктің қалпына келуі 
(аралық тауарлар мен өндіріс құралдарының 
импорты ішінара шетелдік инвестициялар 
есебінен қаржыландырылады, сондықтан оның 
валюта нарығына әсерінің маңызы төменірек);

• ақша базасының өсуі (ақша базасының кеңеюі 
тұтынушылық несиелеу арқылы ақша массасын 
ұлғайтады, бұл нәтижесінде тұтыну тауарлары 
импортының ұлғаюына әкеледі);

• тұрғын үй жағдайын жақсарту және бұрын 
алынған ипотекалық несиелерді өтеу үшін 
зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын 
алу (айта кету керек, бұл қаражаттың соңғы 
алушылары құрылыс компаниялары және 
жылжымайтын мүлікті сатқан жеке тұлғалар 
алынған қаражаттың орта есеппен 40-
50 %-ын (2,5-3 млрд АҚШ доллары) импортқа 
және шетелдік валютаға жіберді; құрылыс 
компанияларына қатысты – бұл құрылыс 
материалдары мен жабдықтың импорты, 
ал жеке тұлғаларға қатысты – бұл тұтынушы 
импорты және шетелдік валютаны сатып алу);

• долларлық салымдар көлемінің өсуі;
• сондай-ақ дамыған елдердегі монетарлық 

саясаттың күшеюі, доллардың нығаюы және 
дамып келе жатқан нарықтардан капиталдың 
кетуі салдарынан теңгеге түскен қысым.

2021 жылы әлемдік экономиканың қарқынды 
түрде қалпына келуіне қарамастан, өнеркәсіптік 
протекционизмнің күшеюі, инфляцияның күрт өсуі, 
қаржы нарықтарының тұрақсыздығы, сонымен 
қатар вирустың жаңа, агрессивті формаларының 
шығуына байланысты пандемияның аяқталауын 
анықтай алмау салдарынан әлемдік экономикадағы 
белгісіздік факторы өте жоғары деңгейде қалды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі әлемдік экономиканың даму 
перспективаларын, тауар және қаржы 
нарықтарындағы жағдайды, сондай-ақ 2022–
2026 жылдарға елдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуына теріс әсер етуі мүмкін тәуекелдерді ескере 
отырып, үш сценарий әзірледі.

Базалық сценарий 2022–2026 жылдарға әлемдік 
экономиканың өсу қарқынын оның тұрақтылығын 
сақтай отырып, біртіндеп артуын қарастырады. 
Экономикасы дамыған елдерде (АҚШ, Еуроаймақ) 
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өсудің біркелкі қарқынымен экономикалық 
белсенділікті сақтайды, нарығы қалыптасу үстіндегі, 
экономикасы даму үстіндегі елдерде сыртқы 
биржалық нарықтардағы аз құбылмалы жағдайдың 
және экономикалық саясатты жаһандық дамудың 
жаңа шындықтарына толық бейімдеудің есебінен 
біртіндеп өсу болжанады. Іскерлік белсенділікті 
қалпына келтіру, коронавирустық пандемияның 
теріс салдарларын жою және пандемиямен күрес 
шараларын және жоспарлы вакцинацияны қолдау 
арқылы эпидемиологиялық жағдайды біртіндеп 
тұрақтандыру күтіледі.

Оптимистік сценарий 2022–2026 жылдардағы 
әлемдік экономиканың үдемелі дамуын болжайды. 
Дамыған елдердегі экономикалық және 
инвестициялық белсенділіктің жақсаруы әлемдік 
тауар нарықтарындағы сұраныстың күшеюіне 
әкеледі, бұл дамушы елдердің экономикалық 
өсуіне қосымша серпін болады. Пандемияны 
тиімді басқару, соның ішінде вакцинация арқылы 
коронавирустық пандемия салдарларынан әлемдік 
экономикалық белсенділікті динамикалық қалпына 
келтіру, энергия тасушылар нарығында белгісіздікті 
азайту, сауда-санкциялық қарсылықтарды шешудегі 
прогресс шикізат тауарларының бағаларына оң 
әсер етеді.

Пессимистік сценарий жаһандық экономикалық 
өсудің баяулауы, геосаяси жағдайдың шиеленісуі, 
сауда мен санкциялық қарама-қайшылықтың 
шиеленісуі, сондай-ақ Қазақстанның экспорттық 
тауарларына әлемдік бағаның күрт төмендеуі 
салдарынан қолайсыз жағдайдың басталуымен 
сипатталады. Сонымен қатар бұл сценарий жаңа 
COVID-19 ауруы жағдайларының жоғары қарқынын, 
вакцина өндірісінің баяулауын және жаппай 
вакцинацияның болмауын, қаржылық жағдайдың 
нашарлауын, фирмалардың банкроттылығы және 
жаһандық рецессияны болжайды.

Ел экономикасы дамуының ағымдағы процестерін 
және әлемдік экономикадағы жағдайды ескере 
отырып, болжамды макроэкономикалық және 
бюджеттік параметрлерді қалыптастыру кезінде 
параметрлері барынша ықтимал болатын базалық 
сценарий негізге алынады.

Қазақстан экономикасының даму болашағына 
келетін болсақ, базалық сценарийде мұнайдың 
болжамды бағасы барреліне 60 АҚШ доллары 
деңгейінде белгіленген. Болжамдарға сәйкес ішкі 

сұраныстың кеңеюі және тұрақты инфляциялық 
фон есебінен экономиканың орташа жылдық өсімі 
4,8 %, тауарлар өндірісінің орташа өсу қарқыны 
4,0 % деңгейінде, қызмет көрсету саласы 5,4 % 
деңгейінде болады.

Банк секторының негізгі 
көрсеткіштері

2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша 
Қазақстанда 22 екінші деңгейлі банк жұмыс істейді. 
ЕДБ жиынтық активтері өткен жылы 21 %-ға 
ұлғайып, 37,6 трлн теңгені құрады.

Жиынтық активтер құрылымында ең көп үлесті 
ссуда портфелі алады – 54 %. 2021 жылы банктердің 
ссуда портфелінің көлемі 28 %-ға – 20,2 трлн 
теңгеге дейін ұлғайды. Тұрғын үй құрылысы мен 
сатып алуға арналған заемдар көлемі 40 %-ға артып, 
3,5 трлн теңгені құрады. Бұл ретте тұрғын үй салуға 
және сатып алуға мерзімі өткен кредиттердің 
көлемі айтарлықтай артты – 2020 жылғы 71,8 млрд 
теңгеден 2021 жылдың соңына 43,3 млрд теңгеге 
дейін қысқарды.

Соңғы уақытта Отбасы Банк екінші деңгейдегі 
банктер арасындағы ипотека нарығындағы іс 
жүзінде жалғыз белсенді қатысушы. Банктің 
кредиттік портфелінің көлемі 2021 жылы 50 %-ға – 
1,4 трлн теңгеден 2,1 трлн теңгеге дейін өсті. Жеті 
жыл бойы тұрғын үй салуға және сатып алуға 
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Қазақстан Республикасы банк секторының 
активтері мен ссуда портфелінің динамикасы 
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берілетін кредиттердің шамамен 60 %-ын Отбасы 
Банк беріп келеді.

2021 жылы барлық ЕДБ халық салымдары 23 %- ға 
өсіп, 13 405 трлн теңгені құрады, бұл уақытта 
тікелей Отбасы Банкіне салымдар көлемі 46 %-ға 
өсті (01.01.2021 ж. жағдайына 1 034 млрд теңгеден 
01.01.2022 ж. жағдайына 1 509 млрд теңгеге дейін). 
Отбасы Банк халықтың теңгедегі ұзақ мерзімді 
салымдары бойынша барлық ЕДБ арасында бірінші 
орынды алады. 01.01.2022 ж. жағдай бойынша 
тұрғын үй жинақтары жүйесінің қолданыстағы 

Қазақстан Республикасы банк секторының ссуда портфелінің құрылымы

01.01.2021 01.01.2022
Өсуі, 

%-бенСома,
млрд теңге

жиынына
%-бен

Сома,
млрд теңге

жиынына
%-бен

Ссуда портфелі (негізгі қарыз) 15 792 100,0 20 200 100,0 128

Банктерге заемдар 84,0 0,5 114 0,6 136

Заңды тұлғаларға заемдар 3 838,8 24,3 3 709,9 18,4 97

Жеке тұлғаларға заемдар, оның ішінде: 7 124,8 45,1 10 038,7 49,7 141

тұрғын үй салуға және сатып алуға, оның 
ішінде:

2 487,2 15,7 3 425,4 17,0 138

– ипотекалық тұрғын үй заемдары 2 363,1 15,0 3 255,7 16,1 138

Тұтынушылық заемдар 4 542,7 28,8 6 063,5 30,0 133

Басқа заемдар 94,9 0,6 549,9 2,7 579

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 
(ҚР резиденттеріне) заемдар

4 246,2 26,9 5 487,6 27,2 129

«Кері репо» операциялары 498,3 3,2 850,2 4,2 171
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Халықтың ұзақ мерзімді салымдары
нарығындағы Банктің үлесі, %
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шарттарының саны шамамен 2 197 мың, онда 
1 509 млрд теңге көлемінде жинақ бар.

2021 жылдың қорытындысы бойынша банк 
секторының таза пайдасы 1 292 млрд теңге 
деңгейінде қалыптасты. ROA – 3,76 % (2020 жылы 
2,26 %), ROE – 30,44 % (2020 жылы 17,31 %) құрады. 
Бұл ретте Отбасы Банкінің пайдасы 2021 жылдың 
қорытындысы бойынша 66 млрд теңгені құрады, 
бұл жоспардан 87 %-ға жоғары. Отбасы Банкі 
қызметінің жақсы нәтижелері 2021 жылы Банкке 
табысты даму стратегиясын ұстануға мүмкіндік 
беретін оның бәсекелестік артықшылықтарымен 
қамтамасыз етілген.

Елдегі карантиндік режимге қарамастан, Отбасы 
Банк 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, 
қолжетімді тұрғын үйлерді салу және онымен 
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 халыққа беретін кредит 
көлемінің ұлғаюына алып келді.

Алдағы уақытта Банк өзінің күшті тұстарын 
нарықтағы позицияларын нығайтуға бағыттауға, ал 
кемшілігі бар тұстарын одан әрі дамыту үшін жұмыс 
істеуге ниет білдіріп отыр.

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.

2. Едәуір клиенттік база.

3. Дамыған агенттік желі (консультанттар желісі).

4. Банк капиталына мемлекеттің қатысуы. Қаржы 
агенттігінің мәртебесі.

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

6. Отбасы Банкі жүйесінің қатысушылары үшін арнайы 
салық жеңілдіктері.

7. Қаржылық көрсеткіштердің тұрақты өсуі.

8. Сенім деңгейінің жоғары көрсеткіші.

9. Заманауи ақпараттық технологиялар мен 
платформаларды пайдалану.

10. Банктер арасында жоғары кредиттік рейтинг.

1. Шектеулі өнімдер мен операциялар желісі.

2. Халықтың сатып алу қабілетінің төмендеуі.

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

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

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

Салымдарды қабылдау

2021 жылдың қорытындысы бойынша Банктің 
депозиттік базасы 2020 жылмен салыстырғанда 
46 %-ға ұлғайып, 1 509 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 жылдық сыйақы мөлшерлемесі 
2 % (ЖТСМ – жылдық 14 %-ға дейін (мемлекет 
сыйлықақысын ескере отырып).

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 жағдайда бағалау 
көрсеткішінің мәні артады.

Банкпен шарт жасасу қарқыны халықтың тұрғын 
үй құрылыс жинақтарының қазақстандық жүйесін 
дамытуға қатысуы дәйекті түрде, ретімен ұлғайып 
келе жатқанын көрсетеді. Банк қызметінің барлық 
кезеңінде ТҚЖ туралы жасалған шарттардың саны 
3,4 млн-нан асты, олар бойынша шарттық сома 
11,6 трлн теңгеге жетті. 2021 жылдың соңында 
шамамен 2,2 млн ТҚЖ туралы шарт әрекет етті, бұл 
2020 жылдың көрсеткішінен 16 %-ға жоғары.
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ТҚЖ туралы  шарттарды жасау динамикасы

Өспелі қорытындымен ТҚЖ туралы жасалған шарттар саны, мың бірлік
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Заемдар беру

01.01.2022 жыл жағдайы бойынша Банк жалпы 
сомасы 3,5 трлн теңгеге 357 мың заем берді. Тек 
2021 жылдың өзінде жалпы сомасы 1,2 трлн теңгеге 
82,2 мың заем берілді. Банктің кредиттік портфелі 
50 %-ға өсіп, шамамен 2,1 трлн теңгені құрады.

Банк бүкіл қызмет кезеңінде заем берудің сенімді 
түрде өсуін көрсетті. 2012 жылдан бастап кредиттік 
портфельдің қарқынды өсуі, атап айтқанда, 
«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.

Мақсаттар бөлінісіндегі заемдар құрылымы

Баспана сатып алу
Мемлекеттік бағдарламалар бойынша баспананы сатып алу
Жер телімін сатып алу
Баспананы жөндеу және түрлендіру
Қайта қаржыландыру
Құрылыс

Баспана сатып алу
Мемлекеттік бағдарламалар бойынша баспананы сатып алу
Жер телімін сатып алу
Баспананы жөндеу және түрлендіру
Қайта қаржыландыру
Құрылыс

97,08%
0,32%
0,02%

2,18%
0,04%
0,36%

95,03%
1,70%
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0,54%0,00%
0,07%
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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 қажетті ең аз соманы жинау, жинақтау мерзімін сақтау (кемінде 
3 жыл), тарифтік бағдарлама үшін жеке белгіленген бағалау көрсеткішінің ең аз 
мәніне қол жеткізу, 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).

Кірістің көп бөлігін Банк берілген заемдардан алатын 
сыйақылардан алады (01.01.2022 ж. жағдайына 
заемдардан түскен сыйақылардан түскен кіріс жалпы 
кірістің 47 %-ды құрайды). Ең көп кіріс алып келетін 

Банк өнімі – аралық заем. 2021 жылы берілген 
аралық заемдар көлемі берілген заемдардың 
жалпы сомасына қатысты, соның ішінде біржолғы 
зейнетақы төлемдері есебінен 91 %-ды құрады.
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Жоспарлы көрсеткіштерді бағалау

Банктің негізгі қызметі бойынша нәтижелерді бағалау

Көрсеткіштің атауы 2018 
жылғы 
дерек

2019 
жылғы 
дерек

2020 
жылғы 
дерек

2021 жылға 
арн. жоспар

2021 жылғы 
дерек

Орынд., %

Тұрғын үй құрылыс жинақтары 
туралы шарттар, бірл. 386 079 406 954 486 314 381 000 601 370 158

Заемдар беру мөлшері, млн теңге 359 573 527 428 609 414 633 006 1 235 168 195

2021 жылдың қорытындысы бойынша ТҚЖ 
туралы жасалған шарттардың көлемі жоспарлы 
мәндерден 58 %-ға, заем беру мөлшері 95 %-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.

2021 жылдың сәуірінде банктің Азия Даму Банкімен 
ынтымақтастығы аясында әйелдерге несие беру 
шарттары іске қосылды, олар 2019 жылдың 
қарашасында бекітілген болатын.

Бұл шарттар әйелдердің тұрғын үй жағдайын 
жақсартуға бағытталған. Осы шарттар арқылы сіз 
жаңа немесе бұрыннан бар тұрғын үйді сатып ала 
аласыз, сонымен қатар қарыз сомасынан ТҚЖ 
салымында 50 % жинағаннан кейін жылдық 12 % 
(ЖТСМ 12,2 % бастап) жөндеуге несие ала алады, 
пайыздық мөлшерлеме жылдық 3,5-5 % (ЖТСМ 
3,6 % бастап) дейін азаяды.

2021 жылдың тамыз айында «Elorda Zhastary», 
«Жетiсу жастары» жастарға несие беру 
бағдарламаларының шарттары бекітілді. Олар Нұр-
Сұлтан қаласы мен Алматы облысының жастарына 
олардың өмір сүру жағдайларын одан әрі 
жақсартуға мүмкіндік беру үшін қолдау көрсетуге 
бағытталған: жылдық 5 %-бен несие алуға болады 
(ЖТСМ жылдық 5,2 % бастап).

2021 жылы «Алматы жастары» бағдарламасы 
бойынша кредиттеу шарттарына өзгерістер 
енгізілді:
• заем сомасын 18 миллион теңгеге дейін ұлғайту;
• «Өз үйім» бағдарламасы аясында ғана 

артықшылықты құқық түрінде кепілді шектеулі 
ұсыну ұсынысын алып тастау.

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.

2021 жылы тарифтер жүйесінде мынадай 
өзгерістер болды:
• біржолғы зейнетақы төлемдер есебінен бұрын 

ішінара мерзімінен бұрын өтеу жүргізілген 
қарыздар бойынша аталған операцияларды 
жүргізген жағдайда қарыздар бойынша 
біржолғы зейнетақы төлемдерін қолданумен 
ішінара/толығымен мерзімінен бұрын өтеген 
жағдайда заемдарды мерзімінен бұрын өтеу 
үшін айыппұлдарды жою;

• біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалана 
отырып, қарызды мерзімінен бұрын өтеген 
жағдайда 50 000 теңге мөлшерінде заем 
бойынша міндеттемелерді мерзімінен бұрын 
өтеу бойынша ең төменгі сомадағы шектеуді 
алып тастау;

• ТҚЖ шарттары бойынша жинақ шотынан 
ақша сомасын мерзімінен бұрын алу үшін 
комиссияны жою, олар бойынша қалдық 
мемлекет сыйлықақысын ескерусіз 5 000 теңге 
және одан кем соманы құрайды;
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• baspana.kz жылжымайтын мүлік порталында 
кепілді тіркегені үшін мемлекеттік баж салығын 
төлеу үшін клиенттің ағымдағы шотынан ақша 
қаражатын аудару комиссиясын жою;

• жинақ шотынан біржолғы зейнетақы 
төлемдерін мерзімінен бұрын алу үшін 
комиссия жоқ.

Қызмет көрсету шарттары мен 
рәсімдерін жақсарту

2021 жылы зейнетақы жинақтарын алу бойынша 
бағдарламаның іске қосылуына байланысты Банк 
клиенттерге қарыздарды мерзімінен бұрын толық 
және мерзімінен бұрын ішінара өтеу, сондай-ақ Банк 
бөлімшелерінде де, сондай-ақ Банктің интернет-
банкингі немесе мобильді қосымшасы арқылы 
онлайн алдын ала тұрғын үй қарыздары бойынша 
белсендірілген салымдарды мерзімінен бұрын 
толтыру бойынша ауқымды жұмыс жүргізді.

Сонымен қатар Республика аумағында коронавирус 
инфекциясының таралуына байланысты Қазақстан 
Республикасында төтенше жағдайдың енгізілуіне 
орай Банк клиенттерге қашықтан қызмет көрсету 
мүмкіндігін сақтау бойынша ауқымды жұмыс 
жүргізді.

Осылайша, 2021 жылы қарыз алушыларға интернет-
банкингте қарызды ішінара және толық мерзімінен 
бұрын өтеу мүмкіндігі ұсынылды.

Сонымен қатар, Банк клиенттеріне https://
otbasybank.kz сайтында қашықтан алдын ала 
біліктіліктен өту, несиеге өтінім беру, кепілзат 
бойынша ауыртпалықтарды электронды түрде 
тіркеу, электронды түрде (ЭСҚ көмегімен) несиелік 
және кепіл шартына, кепілді қамтамасыз ету 
сақтандыру шарттарына қол қою мүмкіндігі 
ұсынылды.

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.

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 2021 жылы Банк 
салымшыларына 4,0 млрд теңге сомасына 1 396 
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.
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«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 300,0 млрд 
теңге сомасында бюджет қаражаты бөлінді.

2021 жылы «Кредиттік тұрғын үй құрылысы» 
бағыты бойынша жалпы ауданы 524,1 мың ш.м. 
93 нысан немесе 9 186 пәтер пайдалануға берілді. 
41,5 млрд теңге сомасына 5,0 мың заем берілді. 
Барлығы, тікелей сатылымдарды есепке алғанда, 
2020 жылы 45,7 млрд теңге сомасына 5,5 мың 
пәтер сатылды.

«Жеке тұрғын үй құрылысын дамыту» бағыты 
бойынша 2021 жылы жалпы ауданы 6,2 мың ш. м. 
54 тұрғын үй пайдалануға берілді, 2,1 млрд теңге 
сомасына 194 заем берілді.

«Аз қамтылған отбасыларға тұрғын үй сатып алуға 
кредит беру» бағыты бойынша 2021 жылы 4 216 
отбасы 49 123 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, республикалық және жергілікті 
бюджеттерден алынған кредиттер, сонымен қатар 
Азия Даму Банкінен алынған кредиттер кіреді.

Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар 
аясындағы қызметтің барлық кезеңінде Банк 
424 млрд теңге көлемінде бюджет қаражатын 
тартты. 01.02.2022 ж. жағдай бойынша 394 млрд 
теңге немесе тартылған қаражаттың жалпы 
көлемінің 93 % игерілді. 798 млрд теңге сомасына 
110 917 заем берілді (қайтарылатын қаражатты 
қоса алғанда).

2021 жылы Қазақстандағы әйелдерге арналған 
алғашқы ипотекалық бағдарламаны жүзеге 
асыру үшін Банк Азия Даму Банкінен 8,4 млрд 
теңге сомасында қарыз қаражатын тартты, олар 
есепті кезеңде толығымен игерілді. Бағдарлама 
аясында 8,4 млрд теңге сомасына 954 қарыз 
берілді. Сондай-ақ әйелдер ипотекасы бойынша 
қайтарылатын облигациялар есебінен қосымша 
169 млн теңге сомаға 16 қарыз берілді.

АҚПАРАТТЫҚ ДАМУ

Банктің 2023 жылға дейінгі Даму стратегиясын іске 
асыру жөніндегі 2021–2023 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

2021 жылы жылжымайтын мүлік порталы 
Baspana.kz мобильді құрылғыларға арналған 
бейімделген нұсқасымен толығымен қайта 
өңделіп, Baspana market маркетплейсі болып 
іске қосылды, онда мынадай функциялар мен 
бөлімдер іске қосылды:
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• консьерж-сервис (видеобанк): іске қосылғаннан 
бастап (2021 жылдың 15 қыркүйегі) 27 несие 
өтінімі қабылданды және қарастырылды;

• іске қосылғаннан бастап (2021 жылдың 
қыркүйек айының соңы) Blockchain 
технологиясын қолданумен кепілді 
электрондық тіркеу процесі: 1 282 кепіл шарты 
тіркелді;

• кепіл мүлкін бағалау функциясы;
• «Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша «Бақытты 

отбасы» функциясы;
• мемлекеттік бағдарламалар мен «Өз үйім» 

бағдарламасы үшін «Тікелей сату» функциясы 
жетілдірілді;

• «Нұрлы жер», «Шаңырақ» бағдарламаларының 
бағыттары бойынша және «Бақытты отбасы» 
ЖАО кезекте тұрғандардың ішінен аз 
қамтылған отбасылар үшін салынған/салынып 
жатқан объектілерде пулдарды құрумен және 
пулдарды құрусыз ЖАО несиелік баспанасын 
сатып алу мүмкіндігі іске асырылды;

• «Қолданыстағы тұрғын үй», «Құрылысшы 
кабинеті» бөлімдері құрылды;

• интернет-банкингтен әскери қызметшілерден 
өтініштерді қабылдау механизмі ауыстырылды 
және 3 672 өтінім сәтті қабылданды (қызметке 
өтініштердің жалпы саны 216 381 құрады).

Baspana.kz жылжымайтын мүлік порталындағы 
«Жаңа тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы» 
порталы» жобасының аясында кезекте тұрғандар 
мен тізімдеме туралы ақпаратты көрсетуге 
арналған клиенттік бөлігі толығымен жаңарды. 
Қазақстан Республикасы Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігі бекіткен 
Жол картасына сәйкес 12 қызметтен мемлекеттік 
органдардың 7 ақпараттық жүйесі қосылған. Олар:
1. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау министрлігінің (бұдан әрі – 
ҚР ЕХӘҚМ) әлеуметтік мәртебесін тексеру 
сервисі;

2. ҚР ЕХӘҚМ мүгедектік мәртебесінің болуын 
тексеру сервисі;

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің наркологиялық, 
психоневрологиялық және туберкулезге 
қарсы ұйымдарда диспансерлік есепте тұру-
тұрмауын және басқа да әлеуметтік маңызы 
бар ауруларының бар-жоғын тексеру сервисі;

4. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігінің (бұдан әрі – ҚР ЦДИАӨМ) 

мобильді азаматтар базасында тіркелген ЖСН 
бойынша жеке тұлғалардың ұялы нөмірлері 
туралы мәліметтер бойынша сервис;

5. ҚР ЦДИАӨМ мемлекеттік қызметтер көрсету 
шеңберінде 1414 қысқа нөмірі бойынша SMS-
хабарламаларды жіберуге арналған сервис;

6. ҚР ЦДИАӨМ жылжымайтын мүлік 
объектілерінің мекенжайлары тізімі бөлігінде 
мәліметтерді тарату бойынша сервис;

7. Мемлекеттік қызметкер мәртебесінің болуы 
туралы мәліметтерді тарату бойынша сервис.

Сондай-ақ 2021 жылы Банк отандық VideoKZ 
ақпараттық жүйесін сатып алды, бұл видеобанкинг 
жүйесінің сапасын арттыруға мүмкіндік берді. 
VideoKZ ақпараттық жүйесі BPM жүйелерімен, 
Банктің сервистік шинасы арқылы ҚБАЕО 
СДАО, сонымен қатар CRM және «Агенттік желі» 
жүйелерімен біріктіруді іске асыру мүмкіндігін 
ұсынды. Жаңа видеобанкинг жүйесін енгізу жүйеге 
қосылатын операторлардың санын 10 есе арттыру 
мүмкіндігін ұсынды.

Жаңа жүйе енгізілгенге дейін видеооператорлар 
саны 80 адам болса, енгізілгеннен кейін қосылған 
операторлар мен кеңесшілер саны 900 адамнан 
асты.

Нәтижесінде видеобанкингті пайдалана отырып, 
байланыс орталығы арқылы 15,2 млрд теңгеге 
100 125 шарт, агенттік желі арқылы 8,5 млрд 
теңгеге 28 162 шарт тартылды, сонымен қатар 
139 717 депозиттен кейінгі операциялар жүргізілді. 
Видеобанкинг арқылы тартылған депозиттер 
бойынша ағынның жалпы 23,7 млрд теңгені 
құрады.

Интернет-банкинг жүйесінде келесі операциялар 
жүзеге асырылады:
1. Қарызды мерзімінен бұрын толық өтеу, оның 

ішінде жинақтауды тоқтату мүмкіндігімен 
(жарнаны нөлге келтірумен) алдын ала 
заемдар бойынша салымды мерзімінен бұрын 
толтыру процесі;

2. Қарызды мерзімінен бұрын ішінара өтеу, оның 
ішінде қосалқы қарыз алушылар болған кезде 
қарыздарды мерзімінен бұрын ішінара өтеу 
процесі;

3. Бір клиенттің әртүрлі телефон нөмірлерінен 
тіркелуіне жол бермеу үшін тіркеу, парольді 
қалпына келтіру және авторизациялау процесін 
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жетілдіру. «Бір ЖСН – бір нөмір» функциясы 
жетілдірілді.

Есепті кезеңде интернет-банкингте біржолғы 
зейнетақы төлемдерін пайдалану үшін 531 956 
арнайы шот ашылды. Интернет-банкингте 
284 сақтандыру шарты ұзартылды. Әскери 
қызметкерлерден 995 өтініш сәтті қабылданды 
(қызметке өтініштердің барлығы – 20 344).

Интернет-банкингте 2021 жылы пайдаланушылар 
саны 218 мыңға өсті, 218 мың алғашқы салымдар 
ашылды.

Зейнетақы жинақтарын тұрмыс жағдайын жақсарту 
және емделуге ақы төлеу мақсатында пайдалануға 
өтініштерді қабылдау үшін www.enpf-otbasy.kz 
онлайн платформасы әзірленіп, іске қосылды. Жыл 
ішінде Банктің жауапты бөлімшелері оның үздіксіз 
жұмысын қамтамасыз ету бағытында жұмыстар 
жүргізді. 2021 жылдың соңына қарай enpf-otbasy.
kz платформасында Отбасы Банкіндегі депозит 
бойынша жеткіліктілік шегінен асатын (үш жыл 
пайдалану мерзімімен) зейнетақы қорларын 
аударудың жаңа нұсқасы әзірленді.

Нәтижесінде 2021 жылы бұл платформаны 635 153 
клиент пайдаланды. Платформада 1 219 991 
өтініш жасалды, оның ішінде 17 538 258 мың 
теңге сомасына Отбасы Банкіндегі депозиттерді 
толықтыруға 10 229 өтінім қабылданды.

Банк қызметін автоматтандыру  
(ІТ-инфрақұрылымын қайта ұйымдастыру 
және Банктің ақпаратты жүйелерінің үздіксіз 
жұмысын қамтамасыз ету)

2021 жылы ІТ-инфрақұрылымын қайта 
ұйымдастыру және Банктің ақпараттық 
жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету 
аясында мынадай іс-шаралар орындалды:
1. Екі сервер сатып алынды – телефонияға 

арналған сервер және негізгі Colvir АБАЖ 
серверін ауыстыруға арналған бір Sparc T8 
сервері.

2. Банктің негізгі ақпараттық жүйелерінің – 
Colvir АБАЖ, BPM, ODS, CRM жүйелері мен 
ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің дискілік 
кеңістікке қажеттілігін жабуға мүмкіндік беретін 

үш диск массиві сатып алынып, пайдалануға 
берілді.

3. ДӨО МА екі өнеркәсіптік кондиционер сатып 
алынды және пайдалануға енгізілді.

4. Ескірген жабдықты ауыстыру және жаңа 
жалданған кеңселерді Банктің корпоративтік 
желісіне қосу үшін қолданылатын 6 коммутатор 
сатып алынды.

5. Компьютерлік парк және кеңсе техникасы 
бөлігін жоспарлы жаңарту жүргізілді.

Ақпараттық жүйелерді енгізу

RPA енгізу

Бизнес-үдерістерді роботтандырудың 
инновациялық технологиясы (Robotic Process 
Automation, RPA) бүгінгі таңда бизнес-үдерістерді 
оңтайландырудың ең қуатты құралдарының бірі.

Интеллектуалды робот Банктің көптеген бизнес-
үдерістерді роботтандыруға мүмкіндік береді және 
мамандарды көп жұмыстан босатады.

Осы күнге дейін Банк қызметкерлердің жұмыс 
уақытын оңтайландыруға және адам жіберетін 
қателерін жоюға мүмкіндік беретін 10 процесті 
роботтандырды. Интеллектуалды робот 
үдерістерді 6 есе жылдам орындайды және тәулік 
бойы жұмыс істейді, бұл есептер мен қызметтерді 
ұсыну уақытын қысқартты.

Байланыс орталығына арналған лицензиялар

2021 жылы Genesys Outbound Voice лицензиялары 
мен Genesys лицензияларының топтамасы сатып 
алынды.

Genesys Outbound Voice банктің байланыс 
орталығына шығыс қоңыраулардың кешенді 
технологиясын қолдана отырып, клиенттерге 
қызмет көрсетудің шығыс науқандарын құру, 
өзгерту, жүргізу және есеп беру арқылы 
клиенттерге қызмет көрсетудің қосымша 
деңгейлерін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Лицензиялардың көбеюі операциялық 
шығындардың азаюына әкелді:
• саны +75 % (2020 жылмен салыстырғанда 

клиенттердің жауап берген қоңырауларының 
саны 75 %-ға өсті);
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• жылдамдық +21% (бір клиентті өңдеудің 
орташа уақыты 142 бастап 112 секундқа дейін 
төмендеді, шартты үнемдеу 121 млн теңге);

• сапа +36 % (қоңырау шалу деңгейі 
жоғарылады);

• +173K саны (депозиттен кейінгі операциялар 
саны өсті);

• депозиттер бойынша ағынның 18 млрд теңгеге 
артты.

Colvir АБАЖ дамыту

Банктің Colvir АБАЖ заңнаманың, реттеушінің, 
Салық комитетінің, сыртқы/ішкі аудиттің және 
Банктің бизнес бөлімшелерінің талаптарына сәйкес 
келуі керек. Осыған байланысты Colvir АБАЖ 
үнемі дамыту қажет – нақтылау, жаңа модульдерді 
сатып алу, сыртқы жүйелермен біріктіру және 
т. б., қосымша есептеу қуатын қосу мүмкіндігін 
қамтамасыз ету керек.

2021 жылы Colvir АБАЖ дамыту шеңберінде 
келесі жұмыстар жүргізілді:
• несиелік және депозиттік блок 

бойынша үдерістерді оңтайландыру мен 
автоматтандыруды жетілдіру;

• жаңа қауіпсіздік серверін енгізу;
• қол жеткізу құқықтарын автоматты түрде 

босату;
• алдын ала біліктілікте депозиттен кейінгі 

операцияны жүзеге асыру;
• қамтамасыз ету және проблемалы берешекті 

есепке алу модульдерін дамыту;
• салымдар бойынша мемлекет сыйлықақысын 

қайтару бойынша түзету және жаңа 
операциялар;

• ақша ағындары өзгерген жағдайда пайыздық 
кірістерді/шығыстарды тану;

• комиссиясы бар қарыздарды тарту;
• тиімді және жылдам орналастыру үшін сынақ 

ортасын құруды оңтайландыру.

Әсері:
• операциялық тәуекелдерді төмендету;
• үдерістерді оңтайландыру;
• депозиттен кейінгі операцияға жаңа функция 

қосу;
• ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестік.

Ақпараттық жүйелердің деректер қорындағы 
дербес деректерді шифрлау

Қазақстан Республикасының цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің 
жоспардан тыс тексеру нәтижелерінен кейін 
берген ұсынымдарын орындау шеңберінде Oracle 
ДҚБЖ Advanced Security модулін пайдалануға 
лицензиялар сатып алынды, бұл дербес деректері 
бар ақпаратты шифрлауды жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді.

Деректердің сақтық көшірмесін жасау

Маңызды ақпараттық жүйелердің резервтік 
көшірмелерінің бірыңғай репозиторийін құру 
мақсатында 2021 жылы көлемі 60 ТБ дейін 
маңызды ақпараттық жүйелер дерекқорларының 
резервтік көшірмелерін сақтауға мүмкіндік беретін 
Data Protector аппараттық-бағдарламалық кешенін 
пайдалануға лицензиялар сатып алынды.

«Электрондық кезек» бағдарламалық-
техникалық кешені

2021 жылы электрондық кезек жүйесін жетілдіруге 
қаражат бөлінді және кезекті брондау үдерісін 
жетілдіру бойынша жұмыс жүргізілді, бұл 
клиенттерге қызмет көрсету тұрғысынан осы 
жүйенің функционалын жақсартуға мүмкіндік берді.

Microsoft лицензиялары

Банк ішкі саясатты ұстанады, оған сәйкес 
пайдаланылатын бағдарламалық өнімдердің 
лицензиялық тазалығын сақтау мәселелеріне 
ерекше назар аударылады. Осы мақсатта 
2021 жылы Microsoft – Enterprise Agreement 
компаниясымен қолданыстағы лицензиялық 
келісім ұзартылды, бұл Банктің барлық жұмыс 
орындарында Windows және Microsoft Office 
операциялық жүйелерін заңды түрде пайдалануды 
жалғастыруға мүмкіндік береді.



БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ

48 2021 I «ОТБАСЫ БАНК» АҚ-НЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ

СRM-жүйесін дамыту 

Жоба Функционал Тиімділігі

Банктің 
байланыс 
орталығына 
арналған 
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Маркетингтік кампанияларды толықтыру:

• Девино провайдерінің сервистерімен біріктіру 
арқылы PUSH-хабарламалардың қосымша 
күйлерін (оқылды, сілтеме арқылы өтті 
және т. б.) іске асыру.

• Кампанияға шаблонды толықтыру, 
шрифттерді өзгерту бөлігінде 
хабарламалардың мәтіндерін рәсімдеу 
мүмкіндігі, курсивпен, қалың кәріппен 
белгілеу мүмкіндігі, суреттерді, бейнероликке 
сілтемелерді қою, хабарлама санаттары, PUSH 
кескіндеу суретін таңдау және т. б.

• Маркетингтік кампанияны іске қосуды 
санкциялау (қол қою) мүмкіндігін іске асыру 
(Қашықтықтан қызмет көрсету департаменті 
үшін бір кезеңді визалау және филиалдар үшін 
екі кезеңді визалау).

PUSH-хабарламалардың мәртебесін толықтыру 
клиенттерге дейін хабарламаларды жеткізу 
конверсиясы бөлігінде әрбір кампанияны, 
Банктің мобильді қосымшасы жоқ/жаңартпаған 
клиенттер үлесін толық талдауға мүмкіндік берді.

PUSH-хабарламалардың шаблондарын 
толықтыру клиенттердің қолайлығы үшін 
санаттар бойынша пушты топтастыруға 
мүмкіндік берді. Пуш «белгісін», эмоджи 
және бейнеге сілтемелерді қою мүмкіндігі 
хабарламаны клиенттер үшін тартымды етті.

Кампанияларды санкциялау кампания 
схемасының дұрыстығын, қолданылу 
мерзімін тексеруге, сонымен қатар қаржылық 
шығындарды реттеуге мүмкіндік береді.

«Нұрлы жер» бағдарламасының «Бақытты 
отбасы» бағыты аясында клиенттердің 
өтінімдерін алу және бөлу процесін іске асыру 
(өтініш картасын жетілдіру, Банктің BPM жүйесіне 
арналған веб-сервисті әзірлеу, Интернет-банкинг 
қызметін дамыту, жеңілдіктерді бөлу үдерісін 
жасау).

«Нұрлы жер» бағдарламасының «Шаңырақ» 
және «Бақытты отбасы» бағыттары бойынша 
үдерістерді іске асыру өтініш берушінің кезегін 
реттеуге мүмкіндік берді (негізгі/резервтік тізім). 
Осы өтінімдер бойынша мәртебесін өзгерту 
туралы хабарламаларды клиенттерге жіберумен 
маркетингтік кампанияларды, сонымен қатар 
шығыс желінің операторларына қоңырау 
шалу кампанияларын жасау. Статистикалық 
дашбордтарды және есептерді баптау.

www.enpf-otbasy.kz  
онлайн-платформасынан өтінімдерді өңдеу 
үдерістерін автоматтандыру

Үдерістерді автоматтандыру CRM жүйесінде 
өтінімдердің күйін көруге мүмкіндік берді. Осы 
өтінімдер бойынша мәртебесін өзгерту туралы 
хабарламаларды клиенттерге жіберумен 
маркетингтік кампанияларды, сонымен қатар 
шығыс желінің операторларына қоңырау 
шалу кампанияларын жасау. Статистикалық 
дашбордтарды және есептерді баптау.

Клиент карточкасын жасаған кезде клиент 
бойынша ақпаратты алу бөлігінде МКК 
сервисімен біріктіру (Т.А.Ә., туған күні, ЗТҚК 
белгісі – адвокат, нотариус, ЖСО және т. б.)

Біріктіру ықтимал клиенттердің карточкаларын 
жасау бөлігінде байланыс орталығы 
операторларының жұмысын оңтайландыруға, 
сонымен қатар клиенттердің деректеріндегі 
қателіктерді азайтуға мүмкіндік береді.
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Чат-ботты 
дамыту шарты

Интернет-банкингке арналған чат-платформа Мобильді қосымша қызметтері бойынша 
навигатор болатын Банктің мобильді 
қосымшасына арналған жеке контент. Сонымен 
қатар клиентте оператормен байланысу 
мүмкіндігі бар.

Супервизордың жұмыс орны – Чаттарды басқару Барлық белсенді чаттарды қарау мүмкіндігімен 
чат супервизорының бірыңғай терезесі, 
операторға кеңестер, сонымен қатар чатқа 
қатысу және клиенттің сұрақтарына жауап беру 
әзірленді.

Суреттерді, файлдарды алу Чаттарда файлдармен алмасуға мүмкіндік берді 
(клиент және оператор).

Оператормен диалог кезінде автожауап Оператордың чатпен жұмыс уақытын сәлемдесу 
хабарламасын жіберуге оңтайландырады, 
сонымен қатар клиент бірден операторға өткен 
кезде сәлемдесу хатын алады және өзінің негізгі 
сұрағын жаза алады.

Бас мәзірдің екінші қадамынан клиентпен диалог Жаңа чат сессиясын іске қосқан кезде клиент 
уақытын оңтайландырады. Клиент қайтадан 
чатқа жүгінген кезде тілді таңдау қажетінсіз бас 
мәзірге бірден өтеді.

Шоттар бойынша үзінді көшірме Таңдалған кезең үшін шоттар бойынша үзінді 
көшірмелерді (несие, депозит, ағымдағы шот) алу 
мүмкіндігін іске асырды.

Instagram, Facebook, Vkontakte әлеуметтік 
желілермен біріктіру

Чат-бот арналары кеңейтілді, бұл клиенттердің 
әлеуметтік желілерге жүгінуін өңдеуге мүмкіндік 
берді.

Операторлардың жұмыс уақытын есепке алу Чаттар операторларының жұмыс мониторингінің 
құралы, жүйеге кіру және шығу уақыты, «Дайын 
емес» мәртебесінде жалпы уақыт жасалды.

БИЗНЕС-ҮДЕРІСТЕРДІ ДАМЫТУ

2021 жылы Банктің бизнес-үдерістерін дамыту 
аясында Colvir АБАЖ, Банк клиенттеріне ұсынылған 
несиеден кейінгі операциялар бойынша BPM 
бағдарламалық жасақтамасы пысықталды. Осылай, 
оңтайландыру мақсатында көрсетілген қызметті 
ұсынуды жеделдету үшін банктің ақпараттық 
жүйелеріндегі қарыз мерзімін азайта отырып, тұрғын 

үй заемын мерзімінен бұрын ішінара өтеу бойынша 
процесті пысықтау жүргізілді. Банк 22.03.2021 ж. 
бастап іске қосылған кредиттік өтінімдер бойынша 
кепілді ауыстыруды алдын ала мақұлдау бөлігінде 
жылжымайтын мүлікке мүліктік құқықпен кепілді 
ауыстыру процесін жеңілдетті.
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Несиеден кейінгі процестерді автоматтандыру 
шеңберінде клиенттерге қарыз берешегінің 
жоқтығы туралы анықтаманы, сондай-ақ 
БПМ жүйесінде немесе онлайн режимінде 
интернет-банкинг, Банктің мобильді қосымшасы 
арқылы өтелген қарыздар бойынша кепілді 
қамсыздандырумен ауыртпалықты алу үшін шығыс 
нысандарды клиенттерге ұсыну үшін өтелген 
қарыздар бойынша модуль іске қосылды.

ВРМ БЖ-да депозиттік және кредиттік процестерді 
автоматтандыру аясында берілген сенімхат негізінде 
клиент өкілдеріне қызмет көрсетуді оңтайландыру 
үшін «Сенімхат» модулі іске асырылды.

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.

ВРМ жүйесінде бухгалтерлік есепті автоматтандыру 
жобасы аясында келесі процестер жүзеге 
асырылды: құрылымдық бөлімше ішінде ТМҚ 
қозғалысы/құрылымдық бөлімшелер арасындағы 
ТМҚ қозғалысы/ТМҚ кіріске жатқызу.

Банктің сервистік шинасына жеке басты 
куәландыратын құжаттың сандық нұсқасын алуға 
мүмкіндік беретін «Сандық құжаттар» сервисі 
біріктірілген және енгізілген. Біріктіру жеке басты 
куәландыратын құжаттардың қағаз түпнұсқаларына 
тең дәрежеде клиент жеке басты куәландыратын 
сандық құжаттар бойынша оны сәйкестендіруді 
өтінген кезде мүмкіндік берді.

«Кеңесшілердің әлеуметтік желісі» БЖ 
(бұдан былай – КӘЖ) бойынша процестерді 
автоматтандыру аясында Банк агенттерімен видео 
байланыс бойынша КЭЖ мобильді қолданбасы 
арқылы клиент карточкасы мен ТСС салымын 
ашу жөнінде жұмыстар жүргізілді, алдын ала 
біліктілік беру процесі пысықталды (қосалқы 

заем алушы мен заем алушының жұбайын қосу, 
қосымша құжаттарды салу), HelpDesk жүйесімен 
интеграциялау процесі әзірленіп, тестілеуден өтті, 
алдын ала біліктілік беру процестерінде мобильді 
қолданба арқылы 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 
автоматтандырылды, іске қосылды: бір жыл ішінде 
ақпараттық жүйеде өзгерістер енгізуге 1 907 өтінім 
орындалды.

Colvir АБАЖ автоматтандыру шеңберінде 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.
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Балансты талдау

Баланстың негізгі көрсеткіштері

Баланстың негізгі баптары, млн теңге
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл

Өзг. 
2021/2020, %

Активтер 1 340 331 1 707 388 2 804 120 164

Клиенттерге кредиттер мен алғытөлемдер 980 394 1 319 681 1 999 327 152

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар – – –

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар 130 600 127 383 102 855 81

Ақшалай қаражат және оның баламалары 151 025 138 258 595 066 430

Өтелгенге дейін ұсталатын инвестициялық бағалы 
қағаздар – – –

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздар 65 493 104 829 84 024 80

Басқа активтер 12 819 17 237 22 848 133

Міндеттемелер 1 095 924 1 424 605 2 423 017 170
Клиенттердің қаражаты 902 023 1 097 659 1 898 429 173

Заем қаражаты 59 158 67 614 78 910 117

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 78 650 113 680 191 456 168

Басқа міндеттемелер 56 093 145 652 254 222 175

Капитал 244 407 282 783 381 103 135

Банктің активтері 2021 жылы 64 %-ға немесе 
1 097 млрд теңгеге өсіп, 2,8 трлн теңгені 
құрады. Активтердің айтарлықтай өсуі тұрғын үй 
жағдайларын жақсартуға зейнетақы жинақтарын 
қолдану бағдарламасы бойынша ақша қаражаты 
ағынына байланысты. Жеткіліктілік шегінің 
артуы туралы хабарлағаннан кейін клиенттер 
01.01.2022 ж. дейін оларды алу және қолданып 
үлгеру үшін БЗЖҚ-нан қаражатқа тапсырыс берді. 
Клиенттерге несие беру көлемі 2021 жылы 
680 млрд теңгеге немесе 52 %-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 2021 жылдың соңында 
0,07 %-ды – қазақстандық банк жүйесіндегі ең 
төменгі көрсеткішті құрады.

Банк заемдарды тек жеке тұлғаларға береді. 
2021 жылдың қорытындысы бойынша аралық 
тұрғын үй заемдары 101 %-ға – 966,2 млрд теңгеге 
дейін өсті. Алдын ала тұрғын үй заемдары бойынша 
өсім 46 %-ды құрады және олардың көлемі жыл 
соңында 761,0 млрд теңгеге жетті. Тұрғын үй 
заемдарының көлемі 356,6 млрд теңгеге дейін өсті.

Банкте операциялық сегменттер арасында 
айтарлықтай кірістер мен шығыстар жоқ. Банкте 
2021 жылы алынған кірістердің жалпы сомасының 
кемінде он пайызын құрайтын клиенттер жоқ 
(2020 жылы: клиенттер жоқ).

Банктің бағалы қағаздарға инвестициясына 
2021 жылдың қорытындысы бойынша активтердің 
7 % келеді. Ақшалай қаражат пен оның 
баламаларының үлесі – 21 %. Инвестициялық 
қызмет Банк активтерін сақтау мақсатында қолда 
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бар бос ақшалай қаражатты тиімді басқаруға 
бағытталған. 2021 жылдың соңындағы жағдай 
бойынша Банктің қаржы активтері 793 млрд теңгені 
құрады, оның ішінде бағалы қағаздар – 250 млрд 
теңге, кері РЕПО – 5 млрд теңге, корреспонденттік 
шоттар – 63 млрд теңге. Банктің қаржы 
активтерінен мемлекеттік бағалы қағаздардың 
үлесі 23 % құрады.

Банктің міндеттемелері 2021 жылдың соңында 
70 % немесе 998 млрд теңгеге өсті және 2,4 трлн 
теңгені құрады. Міндеттемелер құрылымының 
78 %-ы клиенттердің қаражатына келеді. Өткен 
жылы клиенттер шоттарының көлемі 73 %-ға 
немесе 801 млрд теңгеге ұлғайды және жыл 
соңында 1 898 млрд теңгені құрады. 2021 жылғы 
31 желтоқсанда 141 млрд теңге немесе клиенттер 
қаражатының 7 % мөлшеріндегі клиенттердің 
қаражаты 10 ірі клиенттердің қаражатын, оның 
ішінде 140,6 млрд теңге – заңды тұлғалардың және 
0,4 млрд теңге – жеке тұлғалардың қаражатын 
құрады.

Банктің қызметі борыштық жүктеменің төмен 
деңгейімен сипатталады. 2021 жылдың 
қорытындысы бойынша заем қаражаты 
міндеттемелердің 3 %-ын, шығарылған бағалы 
қағаздардың көлемі – 8 %-ын құрады.

2021 жылы заем қаражатының көлемі 17 %-ға – 
11,3 млрд теңгеге дейін, бірінші кезекте Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігі тарапынан 
мемлекеттік даму бағдарламалары аясында 
қаржыландыруды ұсыну есебінен өсті, оған заем 

қаражатының 71 %-ы тиесілі. Сонымен қатар 
2021 жылы Банк заем қаражатының 11 % құрайтын 
әйелдер ипотекасын іске асыруға заем туралы 
Келісім бойынша 8,4 млрд теңге мөлшерінде Азия 
Даму Банкінен бірінші транш қаражатын алды.

2021 жылдың соңында шығарылған бағалы 
қағаздардың қалдығы 191,5 млрд теңгені құрайды, 
бұл 2020 жылдың соңындағы көрсеткіштен 
68 %-ға жоғары. 2021 жылғы сәуір-мамыр 
айларында Банк номиналдық құны 1 000 теңге, 
өтеу күні 2026 жылғы 17 маусым, купондық 
сыйақы мөлшерлемесі жылдық 10,27 %, купонды 
төлеу мерзімділігі жылына 2 рет, Банктің несие-
инвестициялық қызметін қаржыландыру 
үшін «Қазақстандық қор биржасы» АҚ 
(ұйымдастырылған нарық) алаңында 20 млн данада 
бірінші облигациялық бағдарлама шеңберінде 
облигациялардың қалған бөлігін орналастырды.

Бұған қоса Банк сәуір айында Банктің екінші 
облигациялық бағдарламасы бойынша нақты 
құны 1000 теңге болатын, яғни саны 30 млн 
және 90 млн дана болатын облигациялардың 
бірінші және үшінші шығарылымын жүзеге 
асырды. Қолданыстағы мерзімі 20 жыл, купондық 
жылдық мөлшерлемесі 4,05 %, купондық төлем 
жиілігі ұйымдаспаған нарықта Бас компаниямен 
бағалы қағаздарды сатып алу-сату шартын жасау 
арқылы жылына 2 рет жүргізіледі. Бұл «Шаңырақ» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында аралық және 
алдын ала тұрғын үй несиелерін беру үшін қажет.

20202021

Берілген заемдар динамикасы, млрд теңге

Тұрғын үй заемдары
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2021 жыл соңына заемдар құрылымы
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Банктің меншікті капиталы 2021 жылы 35 %-ға 
артып, 381 млрд теңгеге жетті. Меншікті 
капиталдың өсуі бөлінбеген пайданың 60 %-ға 
175 млрд теңгеге дейін өсуімен байланысты болды. 
Банк балансының құрылымындағы капиталдың 
үлесі – 14 %, 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 2021 жылы 
нормативтік мәндерден төрт есе асып, 35 % 
деңгейінде қалыптасты.

Негізгі көрсеткіштер 2019 2020 2021 Норматив

k1 коэффициенті 39,8 % 36,5 % 34,6 % 5,5 % кем емес

k1-2 коэффициенті 39,8 % 36,5 % 34,6 % 6,5 % кем емес

k2 коэффициенті 39,8 % 36,5 % 34,6 % 8 % кем емес



БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ

54 2021 I «ОТБАСЫ БАНК» АҚ-НЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ

Кірістер туралы есепті талдау

Кірістер туралы есептің негізгі көрсеткіштері

Пайдалар мен шығындар туралы есептің негізгі 
баптары, млн теңге

2019 2020 2021
Өзг.

2021/2020, %

Пайыздық кірістер 84 718 111 434 171 023 153

Пайыздық шығыстар –28 138 –35 885 –54 597 152

Таза пайыздық кірістер 56 580 75 549 116 426 154

Кредиттік портфельдің құнсыздануына резервті қалпына 
келтіру/(құру)

–347 –5 530 –2 406 44

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

56 233 70 019 114 020 163

Комиссиялық кірістер 1 275 1 538 1 919 125

Комиссиялық шығыстар –5 063 –6 637 –7 111 107

Әкімшілік және өзге операциялық шығыстар –17 114 –18 688 –22 100 118

Басқа операциялық шығыстар –6 739 –13 217 –10 897 82

Салық салынғанға дейінгі пайда 28 592 33 015 75 831 230

Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар –1 245 –1 231 –10 076 819

Бір жыл ішіндегі пайда 27 347 31 784 65 755 207

Банктің пайыздық кірістері 2021 жылы 53 %-ға – 
171 млрд теңгеге дейін өсті. Бұл соманың 66 %-ы 
берілген заемдар бойынша пайыздарға келеді. 
Өткен жылы заемдар бойынша пайыздық кірістер 
2020 жылдың көрсеткішіне қарағанда 45 %-ға 
ұлғайып, 113 млрд теңгеге жетті. Пайыздық 
кірістердің 15 %-ы инвестициялық бағалы қағаздар 
бойынша сыйақыны құрайды.

2021 жылы пайыздық шығыстардың мөлшері 
152 %-ға ұлғайып, 54,6 млрд теңгені құрады. Өсім 
негізінен барлық пайыздық шығыстың 55 %-ын 
құрайтын клиенттер қаражаты бойынша пайыздық 
шығыстардың артуымен байланысты. Клиенттердің 
шоттары бойынша сыйақы 2021 жылы 30 млрд 
теңгені құрап, 2020 жылға қарай 36 %-ға өсті. 

Пайыздық шығыстар сомасының қалдығы негізінен 
шығарылған облигациялар мен заем қаражаты 
бойынша пайыздық шығыстарға келеді.

Банктің таза пайыздық кірістері 2021 жылдың 
қорытындысы бойынша 114 млрд теңге деңгейінде 
қалыптасып, 2020 жылдың көрсеткішіне қарағанда 
63 %-ға өсті. Нәтижесінде Банктің пайдасы бір 
жыл ішінде 65,8 млрд теңгені құрап, 107 %-ға өсті. 
Банк табыстылықтың жеткілікті көрсеткіштерін 
сақтайды. 2021 жылы ROE көрсеткіші – 19,81 %, 
ROA – 2,91 %.
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Жоспар-дерек талдауы

2021 жылдың қорытындылары бойынша 
Банк қызметтің барлық негізгі көрсеткіштері 
бойынша өсуді және жоспарлы мәндерден 
асып түсуді көрсетеді. Атап айтқанда, депозиттік 
база жоспарлы көрсеткіштен 25 %-ға, кредиттік 
портфель 29 %-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 деңгейден 
жоғары қалыптасты.

Негізгі индикаторлардың жоспарлы және нақты мәндерін салыстыру

Көрсеткіш атауы
Өлш. бірл.

2018  
жылға  
дерек

2019  
жылға  
дерек

2020  
жылға  
дерек

2021  
жылға 
жоспар

2021  
жылға 
дерек

Орындалуы, 
%

Активтер млн теңге 998 340 1 340 331 1 707 388 2 192 503 2 804 119 128

Меншікті капитал млн теңге 199 662 244 407 282 783 351 190 381 103 109

Міндеттемелер млн теңге 798 678 1 095 924 1 424 605 1 841 313 2 423 017 132

ROE % 15,01 12,44 12,12 11,11 19,81 178

ROA % 3,01 2,35 2,09 1,81 2,91 161

Депозиттік база млн теңге 624 212 806 831 1 034 578 1 207 168 1 509 092 125

Кредиттік портфель млн теңге 669 505 1 004 892 1 364 619 1 610 438 2 083 795 129

20212020201920182017

Таза пайыздық кірістер, млрд теңге
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2022–2023 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. 2021Ж 2021Н 2022Ж 2023Ж

Отбасы Банкінің Қазақстан Республикасындағы 
қолжетімді тұрғын үй құрылысына қосқан үлесі (жыл 
ішінде)

% 3,9 5,7 3,7 3,4

Банк активтеріндегі несие портфелінің үлесі % 78 74 75 74

Есепті жылдағы қарыз алудың жалпы құрылымында 
мемлекеттік емес қарыз алу көздерінің үлесі

% 65,0 79 65,0 70,0

Активтердің кірістілігі (ROA) % 1,81 2,91 1,57 1,46

«Отбасы Банк» АҚ құралдары арқылы бастапқы тұрғын 
үйге берілген қарыздардың көлемі

кв. м 408 360 555 720 420 000 420 000

Экономикалық белсенді халыққа ТҚЖ жүйесіне 
қатысушылардың үлесі

% 22,1 23,5 23,7 25,0

Депозиттік база белсенділігі % 31 30 32 33

Онлайн-қызмет көрсетуге өту % 47 58 67 100

Қызметкерлердің қатысу деңгейі деңгей орташа орташадан 
жоғары

орташадан 
жоғары

орташадан 
жоғары

2022–2023 жылдары Банктің жұмысы да мынадай 
негізгі міндеттерге бағытталады:
• Персоналды басқарудың тиімді жүйесі
• Банк қызметіне, сондай-ақ әлеуметтік 

мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру 
бөлігінде халық тарапынан жалпы жоғары 
сенім

• 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

• Қорландырудың балама көздерінен қаражат 
тарту мүмкіндігін қарау

2022 жылы Банктің алдында тұрғын үй саясатын 
реформалау мәселесі бойынша заң жобасын 
қабылдау аясында Даму институтына айналу 
міндеті тұр.

«Нұрлы жер» бағдарламасының «ЖАО кезекте 
тұрған адамдардан аз қамтылған отбасыларды 
несиелендіру», «ЖАО әлеуметтік несиелік 
баспананы іске асыру» бағдарламасын іске 
асыруды, «Шаңырақ» және «Пилоттық жобалар 
шеңберінде ЖАО әлеуметтік несиелік баспананы 
іске асыру» пилоттық жобасының қатысушыларын 
несиелендіруді жалғастыра отырып, Банк 
ипотекалық несиенің қол жетімділігін арттыру және 
үлестік тұрғын үй құрылысын қолдау бойынша 
бағыттарды іске асыруға белсенді қатысуды 
жоспарлайды. Сонымен қатар Банк 2 % және 5 % 
қарыздарды беру арқылы несиенің қол жетімділігін 
арттыру бағытында «Қуатты өңірлер – ел дамуының 
драйвері» Ұлттық жобасын іске асыруға белсенді 
қатысуды жоспарлайды.
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Сонымен қатар, Мемлекет басшысы Қазақстан 
Республикасының Үкіметіне облыс әкімдерімен 
бірлесіп, Отбасы Банкінің құралдарының 
шеңберінде даму әлеуеті төмен моноқалалардың 
тұрғындары үшін 2-5 % шегінде сыйақы 
мөлшерлемесінен 10 % бастапқы жарнамен 
жеңілдік ипотекасы бағдарламасын қарастыруды 
тапсырды. 2022 жылдан бастап Банк осы мәселе 
шеңберінде тиісті жұмысты жүзеге асыратын 
болады.

Сонымен қатар, Банк республикалық және 
жергілікті бюджет қаражатын пайдалана отырып, 
бүкіл ел бойынша жастар ипотекасының табысты 
тәжірибесін кеңейту бағытында жұмыс жүргізетін 
болады.

Бұған қоса, Банк кезекте тұрғандардың жалдау 
ақысының бір бөлігін мемлекеттік бюджет есебінен 
төлеуді жоспарлап отыр. Тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтарға субсидияланатын жалдау төлемдерін 
жүзеге асыру табыс деңгейі төмен (1 ең төменгі 
күнкөріс деңгейінен төмен) кезекте тұрғандарды 
жалға берілетін тұрғын үймен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. 70 мың отбасының (әлеуетті 
180 мың өтініш берушінің) жалдау ақысын 
субсидиялауды бастау жоспарланып отыр.



САТУ ЖҮЙЕСІ 

58



59



БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ

60 2021 I «ОТБАСЫ БАНК» АҚ-НЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ

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 видеобанкингті қамтитын сату 
жүйесінің табысты жұмысымен қамтамасыз етілген.

Өнімді сату жүйесінің негізгі қатысушылары және олардың тұрғын үй 
құрылыс жинақтары туралы жасасқан шарттарының саны

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

АГЕНТТЕР – ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР 
(«ҚАЗПОШТА» АҚ)

КЕҢЕСШІЛЕР
(151 КО)

БАНК ФИЛИАЛДАРЫ
(18 ФИЛИАЛ, 20 ҚО ЖӘНЕ 4 ҚТ)

15,5%  (93 424 ТҚЖШ)

55,4%  (333 064 ТҚЖШ)

0,1%  (679 ТҚЖШ)

11,7%  (70 196 ТҚЖШ)

ӨНІМДІ ӨТКІЗУ ЖҮЙЕСІ

2021 ЖЫЛ

ВИДЕОБАНКИНГ 17,3%  (104 014 ТҚЖШ)

78,9%  (64 907 ЗАЕМ)*

21,0%  (17 289 ЗАЕМ)

0,1%  (56 ЗАЕМ)

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

АГЕНТТЕР – ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР 
(«ҚАЗПОШТА» АҚ)

КЕҢЕСШІЛЕР
(145 КО)

БАНК ФИЛИАЛДАРЫ
(18 ФИЛИАЛ, 20 ҚО ЖӘНЕ 4 ҚТ)

19,7%  (95 922 ТҚЖШ)

58,7%  (285 354 ТҚЖШ)

0,2%  (1 006 ТҚЖШ)

3,0%  (14 599 ТҚЖШ)

ӨНІМДІ ӨТКІЗУ ЖҮЙЕСІ

2020 ЖЫЛ

ВИДЕОБАНКИНГ 18,4%  (89 434 ТҚЖШ)

100%  (51 926 ЗАЕМ) *

*Ауысуды есепке алмағандағы заемдар 
ТҚЖШ - тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы шарттар.
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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 клиент Банкке 
тікелей келген кезде келіп түскен) арқылы алады. 
Өтініштер болған жағдайда оларды қабылдау 
күнделікті негізде жүргізіледі.

Цифрлық коммуникацияларды басқару

2020 ж. бастап Банкте екі танымал мессенджерде – 
WhatsApp және Telegram-да орналастырылған 
Quanysh чат-боты жұмыс істейді. 2021 жылдың 
шілде айында әлеуметтік желілер Банктің CRM 
жүйесімен біріктірілді, бұл Quanysh чат-ботын 
Банктің Instagram, Facebook, ВКонтакте сияқты 
әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында 
орналастыруға мүмкіндік берді.

Quanysh чат-боты сонымен қатар WhatsApp-тан 
кейінгі ең танымал байланыс арнасы болып 
отырған Банктің мобильді қосымшасында да 
орналастырылған.

Чат-ботты енгізумен 01.01.2022 ж. жағдайына Банк 
дыбыстық арналарды қолданатын клиенттердің 
48% бөлігін сандық байланыс арналары 
арқылы қызмет көрсетуге ауыстыра алды. Банк 
клиенттеріне Банктің байланыс орталығының «300» 
қысқа нөміріне қоңырау соға алады. Чат-ботқа 
өтініштердің орташа айлық саны 88 000 құрады, 
бастапқы деректермен салыстырғанда көрсеткіш 
219% артты.

Чат-боттың артықшылығы – кез келген жүктеме 
кезінде дыбыстық байланыс арналарымен 
салыстырғанда ешқандай чат жоғалмайды. 
Клиенттің сессиясы қабылданбауы  мүмкін емес, 
клиент кез келген жағдайда қызметті жедел 
қолданады және жауапсыз қалмайды.

2021 жылы 1 миллионнан астам чат пен 59 мыңнан 
астам пікір өңделді. Клиенттердің 62,5% WhatsApp 
мессенджерінде чат-ботты пайдаланғанды 
қалайды, 23% бөлігі мобильді қосымшадағы чат-
ботты қолданады, 13,1% бөлігі Telegram арқылы 

кіреді, қалған 1,3% бөлігі – әлеуметтік желілердің 
пайдаланушылары.

Бапталған чат-бот операторға өтпестен берілген 
84% өтінішті өңдеді. Сәйкесінше, ботпен 
кеңескеннен кейін клиенттердің небары 16% 
операторға қосылды. Бұл дұрыс құрастырылған 
роботтандырудың және орналастырылған 
контенттің өзектілігінің көрсеткіші. Бүгінгі таңда 
чат-ботта екі тілде Банк өнімдері мен қызметтері 
бойынша 50-ден астам кеңес беру сценарийі және 
29 түрлі банктік қызметтер бапталған.

Бірыңғай зейнетақы төлемдерін пайдалануға 
өтініштерді қабылдаудың басталуымен Бірыңғай 
зейнетақы төлемдері (бұдан әрі – БЗТ) бойынша 
өтінімдердің мәртебесін тексеру мәселесі өзекті 
болды. Чаттардың операторға өту үлесін азайту 
үшін онлайн-режимде чат-ботта БЗТ өтінімдерін 
тексеру бойынша функция іске қосылды. 

2021 жылы бірінші жауап берудің орташа уақыты 
32 секундтан аспады. Бұл ретте операторлар бір 
уақытта 21-ге дейін чатты өңдейді. CSI деңгейі 90%-
ды құрайды.

Чат-боттың жұмыс тиімділігін бағалау үшін 
шамамен 30 метрика жасалды және осы 
көрсеткіштер негізінде Quanysh чат-ботының 
контенті мен функциялары үнемі дамып келеді. 
Цифрлық қызметтерді қай бағытта жақсарту 
керегін түсіну үшін клиенттік тәжірибені тұрақты 
түрде зерттеу жүргізіліп отырады.

Цифрлық коммуникациялар басқармасының 
қосымша қызметі – азаматтардың өтініштеріне 
жауап беру. 2021 жылы «Кері байланыс» арқылы 
пайдаланушылардың бірде-бір шағымынсыз 12 
мыңнан астам ресми жазбаша сұраулар өңдеді. 
2021 жылға Банк сайтынан 332 мыңнан астам 
өтінім өңделіп, 59 мыңнан астам пікір жазылды.

Видеобанкингті басқару

Банк қызметінің, бизнес-үдерістердің, 
құзыреттердің, корпоративтік мәдениет пен бизнес 
модельдердің цифрлық Банкке кешенді көшуі 
бөлігінде Банк стратегиясын іске асыруға сәйкес, 
цифрлық технологиялардың мүмкіндіктерін 
барынша пайдалана отырып, Банк жаңа тәжірибені 
қалыптастыру үшін инновациялық өнімдерді 
дамыту және енгізу бағытында жұмыстар 
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жүргізуде. Осылайша, 2020 жылдан бастап Банкте 
видеобанкинг қызметі жұмыс істейді. 2021 жылы 
бұл қызметті жетілдіру үшін жұмыс жүргізілді – 
клиенттерге қашықтан қызмет көрсетудің жаңа 
функциясы – видеоқоңырау арқылы депозитті 
онлайн ашу іске қосылды. Сонымен қатар, Банк 
өнімдерінің одан әрі қолжетімді болуы шеңберінде 
видеобанкинг арқылы консьерж қызметі арқылы 
онлайн-ипотека схемасы жүзеге асырылды. Бұл 
өнім Phygital – сандық арналар көмегімен және 
жанды сөйлесумен қызмет көрсетудің үздік 
тәжірибесін үйлестіреді. Осы функцияны енгізу 
Банк клиенттеріне ипотеканы қашықтан рәсімдеуге 
және Банк бөлімшелеріне баруды минимумға дейін 
қысқартуға көмектесті, бұл эпидемиологиялық 
жағдайда өте өзекті болды. 2021 жылдың қазан 
айынан бастап пилоттық режимде 868 млн теңге 
жалпы сомасына несие өтінімдері рәсімделді. 
Видеоқоңыраулар Банк клиенттерінің уақытын 
үнемдеуге және депозиттен кейінгі операциялар 
бойынша сервистерді қашықтан алуға көмектесті. 
Клиенттен бұл функция 250 мың рет қолданған. 
БЖТ клиенттерін қолдау шеңберінде зейнетақы 
ақшасын алу үшін видеобанкинг арқылы 61 
мыңнан астам және интернет-банкинг арқылы 594 
мыңнан астам арнайы шот ашылды. Бір жылдағы 
қызмет көрсетілген видеоеқоңырауларлың жалпы 
саны 563 мыңнан асты.

Сондай-ақ, клиенттерге қызмет көрсетуді қолдау 
аясында 2021 жылдың бірінші тоқсанында ғана 
2020 жылы жауап берілген қоңыраулардың жалпы 
көлемінің 37%-ына жауап берілді, ал ағымдағы 
жылы барлығы 1,6 миллионнан астам клиентке 
аудио қызмет көрсету арқылы қызмет көрсетілді.

Телемаркетингті басқару

2021 жылы телемаркетингтің басты 
инновацияларының бірі маркетингтік 
кампанияларды іске қосу және өткізу бөлігінде 
CRM жүйесін дамыту жұмыстары жалғасты. Тұрақты 
және триггерлік кампанияларды іске асыру 
процестері пысықталды. 

CRM жүйесінде тұрақты және триггерлік 
кампанияларды дамытудың арқасында 
клиентпен коммуникация Банк сайтында өтінімді 
қалдырғаннан кейін немесе қандай да бір әрекетті 
орындағаннан кейін жүзеге асырылады. SMS-
хабарламаларды және PUSH-хабарламаларды, 
шығыс қоңырауларды тарату автоматты түрде 

жүргізіледі, қашанда кампания бойынша, сондай-
ақ жеке алынған клиент бойынша іске қосылған 
коммуникациялардың кезеңдері мен мәртебесін 
қадағалау мүмкіндігі бар. Осы функциялардың 
енгізілуі кампанияны 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. Сонымен қатар жоғарыда аталған 
толықтырулар клиентті сәйкестендіруге, оның 
қажеттілігін тануға және тиісті операторға жіберуге 
көмектесті.

2021 жылы жүргізілген жұмыс 
нәтижелері

Маркетингтік кампаниялар (sms/push/ivr):
• Маркетингтік кампаниялар (sms/push/ivr):
• жыл ішінде филиалдардың жұмыстан 

босатылған кеңесшілерінің берілген депозиттік 
базасы бойынша (420 мыңнан астам депозит) 
депозитті толықтыруды ынталандыруға 
бағытталған 10 тұрақты ай сайынғы 
маркетингтік кампания жүргізілді. Кампания 
қатысушылары депозитті толтырмайтын 
кампаниялар болды. Берілген портфельмен 
жұмыс нәтижелері 152,1 млрд теңге жалпы 
сомасына депозиттерді толтыруға алып 
келді. Сонымен қатар тұрақты маркетингтік 
кампанияларды дайындау және іске қосу 
үшін есептер және қажетті процестер 
автоматтандырылды;

• жеткіліктілік шегінен асатын зейнетақы 
қаражатын қолданғысы келетін клиенттер 
бойынша ірі ауқымды маркетингтік кампания 
жүргізілді. Жүргізілген кампания нәтижесінде 
Банкте 2 мыңнан астам клиент депозит ашты;

• 2021 жылдың 4-тоқсанында маркетингтік 
кампания жүргізілді, оның мақсаты клиенттерді 
ең жоғары мемлекеттік сыйлықақы алу үшін 
депозиттерді толықтыруға ынталандыру 
болды. Кампания қатысушыларының 
депозиттері бойынша толықтыру 132,6 млрд 
теңгені құрады;

• қосымша 40 астам операциялық және 
маркетингтік кампания іске қосылды.
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Операциялық кампаниялар (Басқарма 
операторы):
• 2021 жылы шығыс желінің өңделген 

клиенттерінің саны 2020 жылмен 
салыстырғанда 4,4 есеге өсті. 2021 жылы 
қоңырау шалудың жалпы саны 685 мыңнан 
астам болды;

• CRM жүйесінде 114 мыңнан астам лид 
жасалды, оның 39% депозитті сәтті ашумен 
аяқталды;

• «ұйықтап жатқан» клиенттерге қоңырау шалу 
нәтижесінде (толықтырулар жоқ) 837,9 млн 
теңге сомасына депозит толықтырылды;

• 2021 жылдың тамызында операторлардың 
функциясы кеңейтілді, видеосервис арқылы 
депозит ашудың жаңа функциясы пайда болды: 
2021 жылдың тамызынан желтоқсанына дейінгі 
кезеңде 13 551 депозит ашылды;

• Басқарма операторлары ашқан депозиттер 
бойынша 400 млн теңгеден астам қаражат 
тартылды;

• клиентті туындаған мерзімі өткен берешек 
туралы, сондай-ақ туындаған берешек сомасы 
туралы хабардар ету үшін IVR автоматты түрде 
қоңырау шалу процесі жетілдірілді;

• тыйымдар және қойылған ТТТ туралы, тұрғын 
үй қарызына өту туралы хабарлау үшін IVR 
клиенттеріне автоматты қоңырау шалу 
функциясына түзетулер енгізілді. Бір жыл 
ішінде 10 мыңнан астам клиент IVR қоңырау 
арқылы тиісті хабарлама алды;

• оператор қатысуынсыз IVR автоматты қоңырау 
шалу арқылы Банк бөлімшелерінде қызмет 
көрсету сапасына қатысты клиент бағалауын 
алуға мүмкіндік берген NPS сауалнаманы 
жүргізу үшін бизнес-үдеріс іске асырылды.

Төлемдерді қабылдаудың 
балама тәсілдері

2021 жылдың қорытындысы бойынша төлемдерді 
қабылдаудың балама арналары арқылы жүзеге 
асырылған қолма-қол ақшасыз төлемдер саны 
(депозитті толықтыру/кредитті өтеу) 1 003 млн 
теңге сомасына 16 011 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 PR- және маркетингтік кампаниялар 
өткізіледі.

Жалпы алғанда, Банк қазақстандықтардың баспана 
жағдайларын жақсарту үшін бірыңғай зейнетақы 
төлемдерін қолдануы, Банктің мемлекеттік 
бағдарламаларын іске асыруы, үдерістерді 
цифрландыру, Банктің қаржылық көрсеткіштерін 
жақсарту, тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін іске 
асыру артықшылықтары туралы мемлекеттік және 
орыс тілдерінде 76 баспасөз релизін дайындады. 

Forbes журналында Басқарма Төрайымы Лззат 
Ибрагимованың Банк қызметі туралы сұхбаты 
дайындалып, жарияланды. Тұрғын үй құрылыс 
жинақ жүйесі туралы түсіндірме материалдар, 
сонымен қатар Банк салымшыларының тарихы 
«Караван», «Время», «Курсив», «Деловой 
Казахстан», «Жас қазақ», «Казахстанская правда», 
«Егемен Қазақстан» республикалық газеттерінде 
жарияланды. Банк өкілдері бір жыл ішінде Хабар, 
Хабар 24, Астана, СТВ, Алматы, 31 канал және т. б. 
телеарналардағы экономикалық, қоғамдық-саяси 
және тұрғын үй бағдарламаларына түсірілімдеріне 
қатысты. «Корпоративтік» өнімін танымал ету үшін 
ақпараттық кампания іске қосылды. 

Сұрақтарға жауаптар дайындалды, нәтижесінде 
Банк өнімдері және ТҚЖ жүйесін іске асыру 
нәтижелері туралы түсіндірме материалдар 
Kursiv.kz, Kapital.kz, Капитал.кз, inbusiness.kz 
ірі ақпараттық порталдарында жарияланды, 
Tengrinews.kz, krisha.kz, informburo.kz және т. б. 
ірі ақпараттық порталдарында жарияланды. 2021 
жылдың қорытындысы бойынша БАҚ бетінде  Банк 
туралы барлығы 11 228 түсіндірме материал жарық 
көрді. 

Жыл ішінде Банктің сыртқы сайтын жаңғырту 
жұмыстары жүргізілді. Жаңа өнімдер: «Elorda 
Zhastary», «Ұмай» әйелдер ипотекасы үшін 
орналастыру беттері, бірыңғай зейнетақы 
төлемдерін, видеобанкинг қызметтерін, «Ұмай» 
әйелдер ипотекасын және мемлекет сыйлықысын 
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қолдану бойынша таргеттік жарналарға арналған 
нысандармен орналастыру беттері жасалды.

Банк сайтында нашар көретін азаматтарға арналған 
нұсқа жасалды. Өнім калькуляторы, «Отбасы инфо» 
парағы толықтырылды – клиенттермен сауалнама 
жүргізу мүмкіндігімен және жауапты бағалау 
функциясымен.

Клиенттерге қашықтан қызмет көрсету сервисімен 
интеграциялау бойынша «300 видеокеңесші», 
«онлайн-брондау» және басқа да байланыс 
түрлерін қосумен «Сіздің кеңесшіңіз» парағы 
толықтырылды.

Банктің Facebook.com, Vk.com, Instagram.com 
әлеуметтік желілерінде ресми парақшалары 
бар, сондай-ақ Youtube.com бейнехостингіне 
бейнематериалдарды орналастырады. 2021 жылы 
Банктің әлеуметтік желілердегі парақшаларына 
150 мыңнан астам адам тіркелді, есепті кезеңнің 
қорытындылары бойынша жазылушылардың 
жалпы саны 583 мың адамды құрады.

Әлеуметтік желілердегі Банктің ресми 
парақшаларында екі тілде 100-ден астам 
видеоролик әзірленіп, жарияланды: Банк қызметі 
және оның өнімдері, Банк салымшыларының 
табыс тарихы туралы нұсқаулықтар мен 
презентациялар.

1. 1 067 000 данада полиграфиялық өнім 
(үнпарақтар, лифлеттер, брошюралар, 
плакаттар, стикерлер) басып шығарылды, оның 
ішінде 200 000 мыңы «Ұмай» бағдарламасы 
бойынша лифлеттер.

2. Банктің жарнамасы 472 сыртқы конструкцияда 
орналастырылды (Нұр-Сұлтан – 126, Алматы – 
235, Орал – 26, Ақтөбе – 55, Атырау – 30).

3. Әуежайлар мен теміржол вокзалдарындағы 
Банктің жарнамасы – 26 конструкция (Алматы 
– 6, Нұр-Сұлтан – 13, Ақтөбе – 3, Ақтау – 1, 
Шымкент – 3).

4. Метродағы жарнама – 17 конструкция.

2021 жылы Банк интернеттегі жаңа жарнамалық 
арнаны – контекстік және мақсатты жарнаманы 
қолдануды жалғастырды. Жыл қорытындысы 
бойынша 3 млн астам жиынтық қамтумен жалпы 
республикалық 10 жарнамалық науқан іске 
қосылды.

2021 жылдың соңында жүргізілген маркетингтік 
зерттеу нәтижелері респонденттердің жалпы 
санының 86,8%-ы Банкке сенетінін көрсетті. 
Тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесі мен Банктің 
танымалдылығы 88,3%-ды құрады. Клиенттердің 
қанағаттану деңгейін ұстап тұру 91%-ға тең.
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БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Акционерлік капитал

(акциялар санын қоспағанда,  
қазақстандық мың теңгемен)

Акциялар  
(мың дана)

Жай акциялар Жиыны 

2020 жылғы 1 қаңтарға 7,830 78,300,000 78,300,000

Шығарылған жаңа акциялар - - -

2020 жылғы 31 желтоқсанға 7,830 78,300,000 78,300,000

Шығарылған жаңа акциялар - - -

2021 жылғы 31 желтоқсанға 7,830 78,300,000 78,300,000

Банк Жалғыз акционер үшін дивидендтерді төлеу 
шарттары мен тәртібіне, Банктің қаржылық 
жағдайына және басқасына қатысты 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 2020 
жылы дивидендтерді төлемеді (2019 жылы 8 292,6 
млн теңге мөлшерінде, 2018 жылы – 7 936,6 млн 
теңге мөлшерінде дивидендтерді төледі).
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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 табыстылығын 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. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің өз 
міндеттемелерін орындау үшін Банк қызметі 
туралы толық, өзекті және уақтылы ақпаратына 
рұқсат қағидаты.
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 «Отбасы Банк» АҚ корпоративтік басқару деңгейінің сәйкестігін бағалау динамикасы

Бөлімнің атауы
2021 сәйкестік 

пайызы
2020 сәйкестік 

пайызы

1. ҚҰРЫЛЫМ 96,7 95,0

Корпоративтік басқару құрылымы 100,0 95,0

Корпоративтік басқару қағидаттарына жалпы бейімділік 87,5 93,8

Каржылык-мүдделi тараптардың құқықтары 92,9 92,9

Мүдделер қақтығысы 100,0 95,0

Құзыреттерді шектеу 100,0 100,0

2. ПРОЦЕСТЕР 98,2 95,2

Директорлар кеңесінің тиімділігі 95,8 100,0

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік және тұрақты даму 100,0 95,0

Сыйақы және сабақтастық 100,0 78,6

Тәуекелдерді басқару 97,5 100,0

Жоспарлау және мониторинг 100,0 96,9

3. АШЫҚТЫҚ 90,2 95,1

Ақпараттық саясат 87,5 93,8

Қаржылық ақпаратты ашу 85,7 96,4

Қаржылық емес ақпаратты ашу 84,1 93,2

Аудиторлық процесс 100,0 100,0

Ішкі аудит 94,6 94,6

БАҒАЛАУ ЖИЫНЫ 94,9 95,1

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.

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 182-бабының 3-тармағына 
сәйкес мемлекет бақылайтын акционерлік 
қоғамдар (ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда) 

корпоративтік басқаруды тәуелсіз бағалауды 
үш жылда кемінде бір рет жүргізуге тиіс. 2021 
жылы «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын орындау мақсатында 
«Отбасы Банк» АҚ корпоративтік басқаруына 
тәуелсіз бағалау жүргізілді. Бағалау нәтижелері 
бойынша корпоративтік басқару деңгейіне 
сәйкестік 94,9% құрады, бұл «Барабар» рейтингіне 
сәйкес келеді.
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМЫ 

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІДК ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР БАС КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУШЫ

ОРТАЛЫҚ АППАРАТ АЙМАҚТЫҚ БӨЛІМШЕЛЕР
КОМИТЕТТЕР / КОМИССИЯЛАР /

ЖҰМЫС ТОПТАРЫ

КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ БАНК БАСҚАРМАСЫ
ІШКІ АУДИТ 

ДЕПАРТАМЕНТІ
КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУ 

БАСҚАРМАСЫ

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.

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.

Сонымен қатар жеке бетте Жалғыз акционерге 
арналған ақпарат 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 қалыптастыру үшін 
Банктің өнімдері, тұрғын үй бағдарламалары мен 
акциялары туралы баспасөз релиздері тұрақты 
негізде жарияланады.

Ақпаратты орналастыру кезінде Банк банктік, 
коммерциялық және заңнамамен қорғалатын 
өзге де құпиялардың сақталуы туралы заңнама 
нормаларын сақтады.

КОРПОРАТИВТІК 
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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 
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 28.11.2018 жылғы шешімімен 
бекітілген (№53/18 хаттама) Банк Директорлар 
кеңесі туралы Ережеге сәйкес үш жылдан 
аспайтын мерзімге (олардың қызметін бағалаудың 
қанағаттандырарлық нәтижелері болған кезде үш 
жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін) 
конкурстық негізде жүргізіледі.

Директорлар кеңесінің құрамына үміткерлерді 
іріктеу кезінде мыналар назарға алынады:
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;

6. іскерлік бедел;
7. тікелей немесе ықтимал мүдделер 

қақтығысының болуы;
8. «Сертификатталған директор» директорының 

кәсіби сертификаттауының болуы (тәуелсіз 
директорлар үшін).

Директорлар кеңесіне Банкте туындаған маңызды 
қаржылық және қаржылық емес мәселелер 
туралы ақпарат беру Банк бөлімшелерімен (Ішкі 
аудит департаменті, Ішкі бақылау департаменті, 
Комплаенс-бақылау басқармасы, Қазынашылық 
департаменті, Бухгалтерлік есеп департаменті, 

Жоспарлау және стратегиялық талдау департаменті) 
Банктің Директорлар кеңесінің қарастыруына 
ұсынатын мерзімді есептілік арқылы жүзеге 
асырылады. Есеп беру тізімі және мерзімдері 
Банктің Директорлар кеңесінің 29.01.2021 
жылғы шешімімен (№1 хаттама) бекітілген, 
ол Банк жұмысының барлық көрсеткіштерін 
және тәуекелдер деңгейін бақылауға мүмкіндік 
береді. 2020 жылы Директорлар кеңесі банктің 
бөлімшелерін мерзімді есеп беру арқылы банк 
жұмысындағы сыни көрсеткіштер туралы хабардар 
етпеді. 

Сондай-ақ, «Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» 
ҚР ҰБ Басқармасының 19.11.2019 жылғы №188 
Қаулысының 4-тарауы 36-тармағының бесінші 
абзацына сәйкес тәуекел-менеджмент басшысы 
Банктің Директорлар кеңесіне Банк қабылдайтын 
тәуекелдер деңгейіне қатысты тәуекелдерді басқару 
бөлімшесінің пікірі мен Банк Басқармасының шешімі 
арасындағы елеулі айырмашылықтардың болуы 
туралы хабардар етеді.

2021 жылы Директорлар кеңесі мен Жалғыз 
акционер тәуекел-менеджмент басшысынан 
Басқарманың Құрама темірбетон және бетон 
конструкциялар мен бұйымдарды жеткізу жөніндегі 
бірлескен қызметті жүзеге асыру туралы Шартты 
жасау нәтижесінде Банкте елеулі тәуекелдердің 
туындауы, сонымен қатар «ДСК «GLB» ЖШС, 
«EVOLVEKZ» ЖШС, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ, 
«ШАР-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС, «АРГОН СТРОЙ» ЖШС және 
«Отбасы Банк» АҚ арасындағы қаржыландыруды 
ұсыну және салынатын тұрғын үйдің шаршы метрін 
сату туралы ақпарат алды. Уақытында ақпарат беру 
нәтижесінде Жалғыз акционер Банк үшін құқықтық 
және қаржылық тәуекелдерді азайту бойынша 
іс-шаралардың кешенін әзірлеу туралы шешім 
қабылдады.

БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ
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Директорлар кеңесінің Төрағасы

Банктің Директорлар кеңесін Төраға басқарады. 
Директорлар кеңесінің Төрағасы Қазақстан 
Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 
Заңына сәйкес сайланады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар 
кеңесінің жалпы басшылығына жауап береді, 
Директорлар кеңесінің оның негізгі функцияларын 
толық және тиімді жүзеге асыруын және Директорлар 
кеңесінің мүшелері, Банктің Жалғыз акционері және 
Басқармасы арасында конструктивтік диалогты құруды 
қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар 
кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, отырыстарын 
өткізеді, сондай-ақ Банк жарғысында айқындалған өзге 
де функцияларды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі Төрағасының негізгі 
функцияларына мыналар жатады:
1. Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспарлау 

және күн тәртібін белгілеу;
2. Директорлар кеңесі мүшелерінің шешім қабылдау 

үшін толық және өзекті ақпаратты уақтылы алуын 
қамтамасыз ету;

3. Директорлар кеңесінің назарын стратегиялық 
мәселелерді қарауға және Директорлар кеңесінің 
қарауына жататын ағымдағы (операциялық) 
сипаттағы мәселелерді барынша азайтуға 
аударуды қамтамасыз ету;

4. күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға жеткілікті 
уақыт бөлу, жан-жақты және тереңірек қарау, 
ашық талқылауды ынталандыру, келісілген 
шешімдерге қол жеткізу арқылы Директорлар 
кеңесі отырыстарының барынша тиімділігін 
қамтамасыз ету;

5. Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің 
қабылданған шешімдерінің тиісінше орындалуына 
мониторинг пен қадағалауды қамтамасыз ету;

6. корпоративтік қақтығыстар туындаған жағдайда, 
оларды шешу және Банк қызметіне теріс 
әсер етуді барынша азайту бойынша шаралар 
қабылдау және мұндай жағдайларды өз бетімен 
шешу мүмкін болмаған жағдайда Жалғыз 
акционерді уақтылы хабардар ету;

7. негізгі стратегиялық шешімдерді қабылдау кезінде 
кеңес беруді ұйымдастыруды қоса алғанда, 
Жалғыз акционермен тиісті байланыс пен өзара 
іс-қимылды құру.

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 мәселелер туралы 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.

5. Іскерлік және (немесе) салалық ортада мінсіз 
беделі/оң жетістіктері болуы. Үміткердің 
өмірбаянында экономикалық қызмет 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.

8. Жыл сайын тәуелсіздікті растау процедурасын 
жүзеге асыру және директордың тәуелсіздік 
мәртебесі жоғалған кезде компанияға хабардар 
ету.

Банк тәуелсіз директор лауазымына іріктеу кезінде 
Банктің Жалғыз акционері үміткерлердің жоғарыда 
көрсетілген критерийлерге сәйкестігін тексергенін, 
сондай-ақ олардың тәуелсіздігін белгілегенін 
растайды.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінде үш тәуелсіз директорды қоса 
алғанда, 7 мүше бар. Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі: 3 жыл.

ӨСКЕНБАЕВ 
Қайырбек  
Айтбайұлы
24.10.1964 

«Отбасы Банк» 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.

БІЛІМІ  

• КСРО Ішкі істер министрлігінің Қарағанды жоғары мектебі 
(1986), заңгер.

• С.Сейфуллин атындағы Ақмола аграрлық университеті (1996), 
ұйымдастырушы-қаржыгер.

• Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 
дипломатиялық академиясы (2004), халықаралық қатынастар.

ҒЫЛЫМИ АТАҚТАРЫ, ДӘРЕЖЕЛЕРІ, ҚЫЗМЕТІ

• Экономика ғылымдарының кандидаты, диссертация 
тақырыбы: «Экономиканы монополиясыздандыру процесін 
реттеу және бәсекелестікті дамыту» (1998).

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

2014–2016 жж. – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
вице-министрі.

2016–2018 жж. – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарушы директоры – 
басқарма мүшесі.

2018–2019 жж. – 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
31.10.1973

«Отбасы Банк» АҚ  
Директорлар кеңесінің 
мүшесі

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ: 

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының 
орынбасары.

Директорлар кеңесінің құрамына Жалғыз акционердің 2020 жылғы 
28 қазандағы шешімімен сайланды.

БІЛІМІ 

• Қазақ мемлекеттік аграрлық университеті, ауыл шаруашылығын 
механикаландыру факультеті, Алматы қаласы (1990–1996), инженер-
механик.

• Бремен институты («Болашақ» бағдарламасының 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.

ИБРАГИМОВА  
Ляззат  
Еркенқызы
07.11.1972

«Отбасы Банк» АҚ  
Директорлар кеңесінің 
мүшесі

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ:

«Отбасы Банк» АҚ Басқармасының Төрайымы.

2019 жылғы 30 қаңтарда Банктің Директорлар кеңесінің құрамына 
сайланды.

БІЛІМІ  

• Ақмола ауыл шаруашылығы институты. 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 – «Отбасы Банк» АҚ Басқарма Төрайымы.

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕС

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОСЫМША

75



ТОКОБАЕВ 
Нұрлан 
Тұрсынбекұлы
21.03.1974

«Отбасы Банк» АҚ 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі, тәуелсіз директор

БАСҚА ҰЙЫМДАРДА АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ:

Директорлар кеңесінің мүшесі –

«Kazakhstan Project Preparation Fund» ЖШС тәуелсіз директоры

Директорлар кеңесінің мүшесі –

«Оптима Банк» ААҚ тәуелсіз директоры (Қырғызстан)

2021 жылғы 29 қыркүйекте Банктің Директорлар кеңесінің құрамына 
сайланды.

БІЛІМІ 

• Қазақ мемлекеттік басқару академиясы. мамандығы «Қаржы және 
несие», біліктілігі «Экономист».

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі, Банктік қадағалау 
департаментінің әдіснама басқармасының бастығы.

«Қазақстандық Ипотека Компаниясы» АҚ, Қаржылық нарықты және 
қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі Қазақстан 
Республикасы агенттігінің Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары, 
Бағалы қағаздар нарығын және зейнетақы қорларын реттеу 
департаментінің директоры.

«Кредит-Стандарт» Коммерциялық Банкі» АҚ (Өзбекстан), Басқарма 
Төрағасы.

«Кредит-Стандарт» Коммерциялық Банкі» АҚ (Өзбекстан), Директорлар 
кеңесінің Төрағасы.

 «Визор Капитал» АҚ (Қазақстан), тәуелсіз директор, директорлар 
кеңесінің мүшесі.

«Advance Bank of Asia» АҚ (Cambodia), тәуелсіз директор, директорлар 
кеңесінің мүшесі.
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ҚЫДЫРБАЕВ 
Досым  
Хамитұлы
10.11.1963

«Отбасы Банк» АҚ 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі, тәуелсіз директор

БАСҚА ҰЙЫМДАРДА АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ:

«Ракурс Консалтинг Груп» ЖШС, басқарушы серіктес.

Директорлар кеңесінің мүшесі – Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ, Tengri 
Partners Investvestment Banking АҚ, «Олжа» (Қазақстан) АҚ тәуелсіз 
директоры. 

Франция-Қазақстан Сауда-Өнеркәсіп Палатасының Басқарма мүшесі; 
Алматы қаласы Инвесторлар кеңесінің мүшесі; «Аспандау» Білім беру 
қорының басқарма мүшесі.

Банктің Директорлар кеңесінің құрамына 2019 жылғы 30 қаңтарда 
сайланды.

БІЛІМІ 

• Ленинград мемлекеттік университеті (1986,1992). Мамандығы 
«Жоғары математика», физика-математика ғылымдарының 
кандидаты;

• «Copernic», Париж, МВА.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

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.

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

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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ХАМИТОВ  
Ерсайын 
Ерболатұлы 
05.09.1983

«Отбасы Банк» АҚ 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі, Жалғыз 
акционердің өкілі

ЕРМЕКОВА  
Эльмира 
Мүслімқызы
01.09.1963

«Отбасы Банк» АҚ 
Директорлар кеңесінің 
мүшесі, тәуелсіз директор

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ:

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

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

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

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

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

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

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

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ:

2019 жылғы 22 мамырда Банктің Директорлар кеңесіне сайланды.

БІЛІМІ 

• атындағы Қазақ мемлекеттік университеті. Әл-Фараби (1985).
Мамандығы «Экономист. Саяси экономика оқытушысы миссиялар».

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

Басшылық лауазымдарда 18 жылдан астам HR тәжірибесі бар 
Қазақстанның қаржы секторында. Басқарма төрағасы «Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Оқу орталығы» АҚ (2019–2021).

«Казкоммерцбанк» АҚ атқарушы директоры.

Ұлттық банк персоналды дамыту департаментінің басшысы  
Қазақстан Республикасы.

«Казахинстрах» АҚ кадрлар бөлімінің бастығы.

Кадрлар департаменті директорының орынбасары –  
персоналды дамыту бөлімінің бастығы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМПОЗИЦИЯСЫ

Директорлар кеңесінің 
гендерлік құрылымы, адам саны

Ерлер
Әйелдер

5

2

Санат бойынша Директорлар 
кеңесінің құрылымы, адам саны

Тәуелсіз директорлар
ЕА өкілдері
Банк өкілдері

1
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3

Санат бойынша Директорлар 
кеңесінің құрылымы, адам саны
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45-55
55-60
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2

ДК құрамында жұмыс мерзімі бойынша 
Директорлар кеңесінің құрылымы, адам саны

0-3 жыл
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖӘНЕ 
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖАНЫНДАҒЫ 
КОМИТЕТТЕР ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

2021 жылы Банктің Директорлар кеңесінің 14 
отырысы ұйымдастырылып, өткізілді, оның ішінде 
6 отырыс сырттай дауыс беру жолымен, 7 отырыс 
көзбе-көз, бір отырыс жабық түрде өтті. 157 мәселе 
қаралып, олар бойынша шешім қабылданды: 71 
мәселе – көзбе-көз тәртіпте, 85 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 
2021 жылы Банктің Директорлар кеңесінің 2020 
жылғы 3 желтоқсандағы шешімімен (№13 шешім) 
бекітілген Банктің Директорлар кеңесінің 2021 
жылға арналған Жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге 
асырылды.

Есепті кезеңде Банктің Директорлар кеңесі 
қабылдаған ең маңызды шешімдерге Банктің 2023 
жылға дейінгі даму стратегиясын, 2023 жылға дейін 
Банктің ақпараттық технологияларын дамыту 
Стратегиясын қарастыру және бекіту, Банктің 
басқарма органдары арасында өкілеттіктерді 
қайта бөлуге байланысты Банк Жарғысына өзгерту 
және толықтыру, Банктің директорлар кеңесі 
туралы Ережесіне өзгертулер мен толықтырулар, 
Банктің меншікті капиталының он және одан 
артық пайыз мөлшерін құрайтын шамаға Банк 
капиталын арттыру, Банктің директорлар кеңесінің 
комитеттері туралы ережелерді жаңа мазмұндамада 
бекіту, Банктің Директорлар кеңесінің және Банк 
Басқармасының құрамын өзгертуді жатқызуға 
болады. 

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 2020 жылғы 
Жылдық есебі, Банк Жарғысына өзгертулер мен 
толықтырулар, Банктің Директорлар кеңесі туралы 
ереже ұсынылып, одан әрі бекітілді.
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Комитеттердің жұмысы төмендегі кестеде көрсетілген.

р/б 
№

Комитет атауы Өткізілген отырыстар 
саны

Қаралған мәселелер 
саны

2020 2021 2020 2021

1. Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті 9 9 53 57

2. Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және 
корпоративтік даму жөніндегі комитеті 

9 10 44 35

3. Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 
төлемдер жөніндегі комитеті 

7 7 21 14

4. Директорлар кеңесінің Тәуекелдерді басқару жөніндегі 
комитеті 

7 8 31 25

 

          

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖАНЫНДАҒЫ 
КОМИТЕТТЕР

Банкте Директорлар кеңесіне есеп беретін 4 комитет жұмыс істейді:

1. Аудит жөніндегі комитет;

2. Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитет;

3. Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік төлемдер жөніндегі комитет;

4. Тәуекелдерді басқару 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.

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша комитеттің құрамы

р/б 
№

Т.А.Ә. Позициясы

1. Токобаев Нұрлан Тұрсынбекұлы 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 (басқарушы директор – 
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының мүшесі)

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕС

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОСЫМША

81



2021 жылы Банктің Директорлар кеңесінің 
аудит жөніндегі комитетінің 9 отырысы 
ұйымдастырылып, өткізілді. 57 мәселе 
қаралып, олар бойынша шешім күндізгі тәртіпте 
қабылданды.

Есепті кезеңде Банктің Директорлар кеңесінің 
аудит жөніндегі комитеті қабылдаған ең маңызды 
шешімдер – аудиторлық есептерді, Банктің 2020 
жылғы жылдық қаржылық есептілігін және 
Жалғыз акционерге 2020 жылғы таза табысты 

бөлу туралы ұсынымдар енгізуді, аралық тоқсан 
сайынғы аудиттердің нәтижелері бойынша сыртқы 
аудитордан басшылыққа түскен хат-есептерді 
қарауды, корпоративтік басқарманың тәуелсіз 
бағалау нәтижелерін және басқа да мәселелерді 
алдын ала мақұлдау.

Тоқсан сайынғы негізде Ішкі аудит департаментінің 
есептері қаралып, Департаменттің кадр мәселелері 
және оның қызметкерлеріне сыйлықақы беру 
мәселелері шешілді.

Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму 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. 

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша комитеттің құрамы

р/б 
№

Т.А.Ә. Позициясы

1. Қыдырбаев Досым Хамитұлы Комитет Төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

2. Токобаев Нұрлан Тұрсынбекұлы 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) 

2021 жылы Банктің Директорлар кеңесінің 
стратегиялық жоспарлау және корпоративтік 
даму жөніндегі комитетінің 10 отырысы 
ұйымдастырылып, өткізілді. 35 мәселе 
қаралып, олар бойынша шешім күндізгі тәртіпте 
қабылданды.

Есепті кезеңде Банктің Директорлар кеңесінің 
стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті 
қабылдаған ең маңызды шешімдер – Басқарманың 
Банктің 2020 жылғы қызметінің нәтижелері туралы 
есебін, нормативтердің жекелеген түрлерін және 
әкімшілік шығыстардың өзге де лимиттерін, 
Банктің 2020–2023 жылдарға арналған, 2020 жылғы 
Даму жоспарының орындалуы туралы есепті, 
жылдық бюджеттің атқарылуы туралы есепті 
және 01.01.2021 жыл жағдайына табыстылық 
көрсеткіштерін, Банктің 2023 жылға дейінгі Даму 

стратегиясының мониторингі бойынша есепті 
алдын ала мақұлдау.

2021 жылға арналған жылдық бюджет, 01.10.2021 
жылға арналған жылдық бюджеттің атқарылуы 
және Банктің рентабельділік көрсеткіштері туралы 
есеп, Банктің міндеттемелерін меншікті капитал 
шамасынан 10%-дан асатын сомаға ұлғайту алдын 
ала мақұлданды.

Банк Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар, 
Банктің Директорлар кеңесі туралы Ереже, Банктің 
Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ереже 
жаңа мазмұндамада алдын ала мақұлданды.

Басқарманың Банктің даму жоспарының, 
бюджеттің, табыстылық көрсеткіштерінің 
орындалуы туралы есептері, басқарушылық 
есептілік және Банк Басқармасы Директорлар 
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кеңесіне ұсынатын есептілік тізбесіне сәйкес 
есептер алдын ала мақұлданды.

Банкпен айрықша қатынастағы жеңілдікті шартсыз 
алатын тұлғалармен мәмілелер алдын ала 
мақұлданды.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет

Комитет Банктің Директорлар кеңесінің 
бақылау функцияларын тиімді жүзеге асыруына 
жәрдемдесу, кадр саясаты, Банктің жетекші 
қызметкерлерін, Банктің Директорлар кеңесінің 
құзыретіне жататын Банк қызметкерлерін сайлау 

(тағайындау), оларға сыйақы беру мәселелері 
бойынша ұсынымдар дайындау мақсатында, 
сондай-ақ Банктің әлеуметтік мәселелер бойынша 
басқару тиімділігін арттыру үшін құрылды.

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша комитеттің құрамы

р/б 
№

Т.А.Ә. Позициясы

1. Ермекова Эльмира 
Мүслімқызы

Комитет Төрайымы – Директорлар кеңесінің мүшесі,  
тәуелсіз директор

2. Токобаев Нұрлан 
Тұрсынбекұлы

Комитет Төрайымы – Директорлар кеңесінің мүшесі,  
тәуелсіз директор

3. Омарқожаев Әнуар 
Сағынәлиұлы

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

2021 жылы Банктің Директорлар кеңесінің кадрлар, 
сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
комитетінің 7 отырысы ұйымдастырылып, өткізілді. 
14 мәселе қаралып, олар бойынша шешім күндізгі 
тәртіпте қабылданды.

Есепті кезеңде Банктің Директорлар кеңесінің 
кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік төлемдер 
жөніндегі комитеті қабылдаған ең маңызды 
шешімдер: 2020 жылдың қорытындысы бойынша 
Банк Басқармасының Төрағасы мен Басқарма 
мүшелерінің қызметінің корпоративтік негізгі 
көрсеткіштерін және тиімділік карталарын орындау 
карталары, 2022 жылға Басқарма мүшелері 
қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталары 

және олардың мақсатты мәндері, Корпоративтік 
хатшының ҚНК картасы, Банктің Омбудсмен 
кандидатурасы алдын ала мақұлданды.

Банктің басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, 
қызметін бағалау және сыйақы төлеудің ішкі 
саясаты туралы ережеге өзгерістер алдын ала 
мақұлданды.

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.

Тәуекелдерді басқару 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.

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕС

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОСЫМША

83



2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша комитеттің құрамы

р/б 
№

Т.А.Ә. Позициясы

1. Токобаев Нұрлан Тұрсынбекұлы 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 (басқарушы директор – 
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының мүшесі)

2021 жылы Банктің Директорлар кеңесінің 
тәуекелдерді басқару жөніндегі комитетінің 8 
отырысы ұйымдастырылып, өткізілді. 25 мәселе 
қаралып, олар бойынша шешімдер күндізгі тәртіпте 
қабылданды.

Есепті кезеңде Банктің Директорлар кеңесінің 
тәуекелдерді басқару комитеті қабылдаған ең 
маңызды шешімдерімен алдын ала мақұлданды: 
Банктің 2020 жылғы тәуекелдер және ішкі бақылау 
бойынша есептері, Банктегі қызметтің үздіксіздігін 
басқару бойынша 2020 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.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН БАҒАЛАУ

2021 жылы Директорлар кеңесінің, комитеттердің 
және Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысына 
жабық сауалнама жүргізу арқылы ішкі бағалау 
жүргізілді.

Ішкі бағалау нәтижелері Директорлар кеңесінің 2021 
жылғы 21 мамырдағы жабық отырысында бекітілді.

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;

БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ

84 2021 I «ОТБАСЫ БАНК» АҚ-НЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ



• 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;

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

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

• 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.

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Банк Басқармасы 7 мүшеден тұрады.

Басқарма құрамындағы лауазымы

Ибрагимова Ләззат Еркенқызы, 07.11.1972 жылы дүниеге келген,  
2017 жылдың қаңтарынан бастап «Отбасы Банк» АҚ Басқарма Төрайымы болып табылады.

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

Қазақстан Республикасының азаматшасы.

«Отбасы Банк» АҚ акцияларына ие емес, Банк жеткізушілері мен бәсекелестердің тиесілі акция-
ларының үлесіне ие емес.

Айдарбекова Әлия Қаратайқызы, 08.03.1976 жылы дүниеге келген,  
2017 жылдың қыркүйегінен бастап «Отбасы Банк» АҚ-ның Басқарма Төрайымының 
орынбасары. Қаржы және есеп беру мәселелеріне жетекшілік етеді.

2017 жылға дейін «Отбасы Банк» АҚ, «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ, «Қазақстанның 
Даму Банкі» АҚ-да басшылық қызметтер атқарды.

Қазақстан Республикасының азаматшасы.

«Отбасы Банк» АҚ акцияларына ие емес, Банк жеткізушілері мен бәсекелестердің тиесілі 
акцияларының үлесіне ие емес.

Ақшанов Нұрлан Сағындықұлы, 10.10.1976 жылы дүниеге келген,  
2018 жылдың маусымынан бастап «Отбасы Банк» АҚ-ның Басқарма Төрайымының 
орынбасары. Бизнесті дамыту бойынша мәселелерге жетекшілік етеді.

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

Қазақстан Республикасының азаматы.

«Отбасы Банк» АҚ акцияларына ие емес, Банк жеткізушілері мен бәсекелестердің тиесілі 
акцияларының үлесіне ие емес.
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Басқарма құрамындағы лауазымы

Әзімбеков Мұхтар Мирланұлы, 27.07.1987 жылы дүниеге келген,  
2021 жылдың маусым айынан бастап «Отбасы Банк» АҚ Басқармасы Төрайымының 
орынбасары. Операциялық қызмет жөніндегі мәселелерге жетекшілік етеді. 

2021 жылға дейін «Отбасы Банк» АҚ, «Ұлағат Бизнес Групп» ЖШС, «ИО «БТА Ипотека» АҚ-да 
қызмет атқарды.

Қазақстан Республикасының азаматы.

«Отбасы Банк» АҚ акцияларына ие емес, Банк жеткізушілері мен бәсекелестердің тиесілі 
акцияларының үлесіне ие емес.

Бейсембаев Мирас Берікұлы, 12.08.1980 жылы дүниеге келген, 

2017 жылдың қыркүйегінен бастап «Отбасы Банк» АҚ-ның Басқарма Төрайымының 
орынбасары. Ақпараттық қауіпсіздік, құқықтық және әкімшілік мәселелерге жетекшілік етеді.

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

Қазақстан Республикасының азаматы.

«Отбасы Банк» АҚ акцияларына ие емес, Банк жеткізушілері мен бәсекелестердің тиесілі 
акцияларының үлесіне ие емес.

Қайырбеков Исламбек Үрімбайұлы, 15.05.1979 жылы дүниеге келген, 

2019 жылдың желтоқсанынан бастап «Отбасы Банк» АҚ-ның Басқарма Төрайымының 
орынбасары. Тәуекел-менеджмент және ішкі бақылау бойынша мәселелерге жетекшілік етеді.

2019 жылға дейін «Отбасы Банк» АҚ-да, «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, «Цесна банк» 
АҚ-да басшылық лауазымдарда қызмет атқарды.

Қазақстан Республикасының азаматы.

«Отбасы Банк» АҚ акцияларына ие емес, Банк жеткізушілері мен бәсекелестердің тиесілі 
акцияларының үлесіне ие емес.

Распекова Эльмира Сабыржановна, 02.08.1973 жылы дүниеге келген, 

2020 жылдың қарашасынан бастап «Отбасы Банк» АҚ-ның Басқарма Төрайымының 
орынбасары. Ақпараттық технологиялар және цифрлық трансформация бойынша 
мәселелерге жетекшілік етеді.

2020 жылға дейін «Отбасы Банк» АҚ-да Басқарушы директор лауазымында жұмыс істеді, 
«ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, «Альфа-банк» АҚ-да басшылық лауазымдарда қызмет 
атқарды.

Қазақстан Республикасының азаматшасы.

«Отбасы Банк» АҚ акцияларына ие емес, Банк жеткізушілері мен бәсекелестердің тиесілі 
акцияларының үлесіне ие емес.
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КӘСІБИ ДАМУ

Қазақстан Республикасында коронавирус 
инфекциясының таралуынан туындаған 
карантиндік іс-шараларға және квазимемлекеттік 
сектор ұйымдарында бюджетті қысқарту жөніндегі 
шараларға байланысты «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
Басқармасының 07.10.2020 жылғы №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.

БАСҚАРМАҒА ЕСЕП БЕРЕТІН КОМИТЕТТЕР 

Банкте Банк басқармасына есеп беретін 11 комитет жұмыс істейді.

1. Стратегия және корпоративтік даму 
жөніндегі комитет

Стратегия және корпоративтік даму комитеті 
(СКДК) қызметінің негізгі мақсаты – Банктің даму 
стратегиясын әзірлеуге және іске асыруға басшылық 
ету, сондай-ақ жобалық басқарумен байланысты 
мәселелерді қарау.

СКДК 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, Банктің өтімділігі, 
табыстылығы, Банктің меншікті қаражатының 
жеткіліктілігі бойынша бағдарларды (эталондық 
портфельді) айқындау. 
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3. Банк өнімдері мен процестері және қызмет 
көрсету сапасы жөніндегі комитет

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 қызметкерлері 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;

• 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 – ақпараттық 
технологияларды дамыту стратегиясын және 
Банктің ақпараттық инфрақұрылымын дамыту 
жоспарын іске асыру бойынша Банк Басқармасына 
ұсынымдар беру.

Комитеттің негізгі міндеттері:
• ақпараттық инфрақұрылымды дамыту, бақылау 

және үлестіру;
• бизнесті дамыту мақсатында жаңа жобаларды 

іске асыру және қолданыстағы жобаларды 
жетілдіру;

• жобаларды, АТ өзгерту және оқиғаларын 
басқару бойынша процестерді жақсарту.

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.

Комитеттің негізгі міндеті – жылдық Бюджеттің/
Кірістер мен шығыстар 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.

БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ
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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;
• қызметкерлерді аттестаттау бойынша, оның 

ішінде даулы мәселелерді шешу кезіндегі 
жұмысты үйлестіру;

• Банктің кадрлық резервін қалыптастыру үшін 
кандидатураларды қарау;

• моральдық көтермелеу үшін кандидатураларды 
қарау;

• Банк қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы 
заңнамасының, Банктің ішкі құжаттарының 
талаптарын бұзу фактілерін қарау.

9. Ақпараттық қауіпсіздік комитеті

Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің негізгі 
міндеттері:
• ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің 

Қазақстан Республикасының 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;

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

• Банк үшін ақпаратты қорғаудың техникалық 
құралдарын өзекті жағдайда ұстау.

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

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;

• тәуелсіз бағалаушының қорытындысы негізінде 
Банктің Есеп саясатына сәйкес Банктің негізгі 
құралдарына (ғимараттарына, құрылыстарына) 
қайта бағалау жүргізу;

• негізгі құралдар мен материалдық емес 
активтердің құнсыздануына тест жүргізу.

11. Тәуекелдер жөніндегі комитет

Тәуекелдер жөніндегі комитеттің негізгі міндеттері:
• Банк Басқармасы үшін тәуекелдерді басқару 

жүйесі (бұдан әрі – ТБЖ) мен ішкі бақылау жүйесі 
(бұдан әрі – ІБЖ) тиімді ұйымдастыру және 
қолдау бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар 
дайындау;

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

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

• 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.
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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 қызметкерлері орындауға міндетті 
шешімдер шығарып, нұсқаулар береді.

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 2021 жылы 214 отырыс (2020 
жылы – 168 отырыс) өткізді.

Банк Басқармасы жанындағы комитеттердің 
жұмысы төмендегі кестеде көрсетілген.

р/б 
№

Комитет атауы Жүргізілген 
отырыстар саны

Қарастырылған 
мәселелер саны

2020 2021 2020 2021

1. Стратегия және корпоративтік даму комитеті 27 24 44 43

2. Активтер мен пассивтерді басқару комитеті 32 44 156 182

3. Банк өнімдері мен процестері және қызмет көрсету сапасы 
жөніндегі комитет

39 46 92 118

4. Кредиттік комитет:
1-комитет
2-комитет

63
46 
17

59
50
19

3 708
934

2 774

5 228
910

4 318

5. Ақпараттық ресурстар комитеті 17 28 74 85

6. Бюджеттік комитет 40 47 131 191

7. Контроллинг жөніндегі комитет 6 23 6 31

8. Кадр мәселелері жөніндегі комитет 27 28 94 70

9. Ақпараттық қауіпсіздік комитеті 22 26 78 101

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

19 14 47 35

11. Тәуекелдер жөніндегі комитет 37 36 111 83
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Басқарма мүшелерінің ҚНК-ға 
қол жеткізуі

Банк Басқармасы қызметінің нәтижелілігі Банктің 
Директорлар кеңесі бекіткен 2021 жылға арналған 
ҚНК негізінде бағаланады. Банк Басқармасының 
қызметі есепті кезеңде жалпы алғанда оң жағынан 
сипатталады. 2021 жылы Басқарма мүшелерінің 
қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерінің 
(ҚНК) және жеке ҚНК жоспарланған деңгейіне 
қол жеткізілді. 2021 жылғы қызметтің негізгі 
көрсеткіштерін орындау мынадай:

1. Басқарма Төрайымы Ибрагимова Л.Е. – 118%

2. Басқарма Төрайымының орынбасары 
Айдарбекова Ә.Қ. – 124%

3. Басқарма Төрайымының орынбасары 
Ақшанов Н.С. – 119%

4. Басқарма Төрайымының орынбасары 
Әзімбеков М.М. – 115%

5. Басқарма Төрайымының орынбасары 
Бейсембаев М.Б. – 121%

6. Басқарма Төрайымының орынбасары 
Қайырбеков И.Ү. – 125%

7. Басқарма Төрайымының орынбасары 
Распекова Э.С. – 125%

ІРІ МӘМІЛЕЛЕР ЖӘНЕ МҮДДЕЛІЛІГІ БАР 
МӘМІЛЕЛЕР

Есепті 2021 жылы ірі мәмілелер (Банк активтерінің 
мөлшерінен 25% және одан жоғары) және Банкпен 

ерекше қатынастағы тұлғалармен мәмілелер 
жасалмады.

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 

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕС

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОСЫМША

91



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.

2021 жылы Директорлар кеңесінің тәуелсіз 
директорларына – мүшелеріне төленген 
сыйақылар мөлшері және Банк Басқармасының 
мүшелеріне төленген сыйақылар мен 
сыйлықақылардың мөлшері 278 млн теңгені 
құрады.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІН САҚТАУ

Банкте Корпоративтік басқару кодексі әрекет етеді. 
Кодекстің мақсаттары – корпоративтік басқаруды 
жетілдіру, басқарудың ашықтығын қамтамасыз 
ету, тиісті корпоративтік басқару стандарттарын 
ұстануды растау.

Банктің Директорлар кеңесі бекіткен Банктің 
Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен 

ережелерін орындау/орындамау туралы есеп осы 
жылдық есепке Қосымша ретінде ұсынылады.

Банктің Директорлар кеңесі Банктің жылдың 
есебі жалпы объективті, нақты және түсінікті 
сипаттаманы беретіндігін мәлімдейді және 
Банк қызметінің көрсеткіштерін бағалау үшін 
акционерлерге керек ақпаратты ұсынады.

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 қызметкерлері басшылыққа алатын 
қағидалар жиынтығын білдіретін Іскерлік этика 
кодексі әрекет етеді.

Кодекс Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
және Банктің барлық қызметкеріне атқаратын 
лауазымына қарамастан таралады және Банктің 
өзге ішкі құжаттарымен тең қолданылады. 
Қызметкерлер Кодекстің Жалғыз акционермен, 
Директорлар кеңесінің мүшелерімен, 
Басқармамен, әріптестермен, клиенттермен, 
серіктестермен, жеткізушілермен өзара қарым-
қатынастардағы талаптарын басшылыққа алады.

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 
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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 
қызметкерлерге кеңес беру, Кодекс ережелерін 
бұзу бойынша дауларды қарауға және оларды 
реттеуге қатысуға бастама 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 қызметкерлерінің Банктің және оның Жалғыз 
акционерінің мүддесінде әрекет ету міндеті нақты 
бекітілген, сондай-ақ олардың жауапкершілігі 
айқындалған.

Саясаттың талаптарына сәйкес Банктің лауазымды 
тұлғалары мен қызметкерлері 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 қызметкерлері 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 01.01.2022 жыл жағдай 
бойынша Жалғыз акционердің Банктің және оның 
лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 2021 жылы 
өтініштері жоқ екенін растайды.

2021 жылы мүдделер қақтығысы фактілері, оның 
ішінде Банктің лауазымды тұлғалары тарапынан 
анықталған жоқ.

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕС

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК
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ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫ БАСҚАРУ

Банк ұзақ мерзімді кезеңде орнықты дамуды 
қамтамасыз ету үшін өзінің экономикаға, экологияға 
және қоғамға әсерінің маңыздылығын түсінеді. 
Аталған қағидатты іске асыру шеңберінде Банкте 
Банктің Директорлар кеңесінің 04.06.2019 жылғы 
шешімімен (№7 шешім) Тұрақты даму саясаты 
(бұдан әрі – Саясат) бекітілді (өзекті Саясатты Банктің 
сайтында «Банктің тұрақты дамуға көзқарасы» 
бөлімінен табуға болады).

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 
қызметкерінің 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. Банктің 
миссиясы – қазақстандық отбасыларды жеке 
баспанамен қамтамасыз ету және отансүйгіштік 
қасиеттерді нығайту. Осыған байланысты Банк 
мемлекеттің тұрғын үй саласындағы саясатын 
қолдайды.

Саясаттың ережелеріне сәйкес тұрақты дамуды 
басқару жүйесінде тұрақты даму саласындағы 
қағидаттар мен стандарттарды іске асыру бойынша 
әрбір органның және барлық қызметкерлердің 
рөлдері, құзыреттері мен жауапкершілігі нақты 
айқындалған және бекітілген.

Стратегиялық басқаруды және тұрақты дамуды 
жүзеге асыруды бақылауды Банктің Директорлар 
кеңесі жүзеге асырады. Сондай-ақ, тұрақты 
даму мәселелері Банктің Директорлар кеңесінің 
Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму 

комитетінің құзыретіне берілген. Басқарма тұрақты 
даму саласында тиісті жүйені қалыптастыруды және 
оны жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, сондай-
ақ тиісті іс-шаралар жоспарын қалыптастырады. 
Барлық қызметкерлер мен барлық деңгейдегі 
лауазымды тұлғалар тұрақты дамуға үлес қосады. 
Тұрақты даму туралы есеп жыл сайын Банктің 
Директорлар кеңесіне ұсынылады.

Банктің тұрақты даму мәселелерін үйлестіретін 
негізгі департамент – Жоспарлау және 
стратегиялық талдау департаменті. Ол 
төмендегідей қызметтерді атқарады:
• тұрақты даму саласында жоспарлау қызметін 

жүзеге асырады;
• тұрақты даму саласындағы мақсаттар мен 

міндеттерге қол жеткізуге бағытталған Банк 
департаменттерінің қызметін үйлестіреді;

• тұрақты даму саласындағы іс-шаралар жоспары 
мен ҚНК орындалуы туралы есепті дайындайды;

• тұрақты даму бөлімін қоса отырып, Банктің 
жылдық есебін дайындайды;

• сыртқы тренерлерді тарта отырып немесе 
өз бетінше тұрақты даму саласында Банктің 
лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру мақсатында Банк 
қызметкерлеріне оқыту семинарларын өткізеді;

• тұрақты даму мәселелері бойынша 
халықаралық ұйымдармен, мекемелермен, 
агенттіктермен және банк департаменттерімен 
өзара іс-қимыл жасайды.

БҰҰ Жаһандық шартының Тұрақты даму 
мақсаттарының бөлігі болып табылатын «Тұрақты 
қалалар мен елді мекендер» шеңберіндегі 
міндеттер елді мекенге арналған жеткілікті, қауіпсіз 
және қымбат емес баспанаға жан-жақты рұқсатты 
қарастырады. Өз қызметінің шеңберінде Банк осы 
мәселені шешуге үлкен үлес қосады. 

Сонымен қатар, 2021 жылы Банк халықаралық 
тұрақтылық бастамаларына, оның ішінде гендерлік 
теңдікке қатысты бастамаларға қосылу арқылы 
қатысуын кеңейтті. БҰҰ Жаһандық шартының 
17 мақсатының бірі – «Гендерлік теңдікке қол 
жеткізу және барлық әйелдер мен қыздардың 
мүмкіндіктерін кеңейту». Гендерлік теңдік ерлер мен 
әйелдердің өмірдің барлық салаларында бірдей 
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және тең даму мүмкіндіктері мен әлеуеті бар екенін 
білдіретін негізгі адам құқықтарының бірі болып 
табылады.

Гендерлік теңдікті жақсарту мен экономикалық 
дамуды жеделдету арасындағы байланысты 
жетекші халықаралық қаржы институттары бүкіл 
әлемде кеңінен мойындап отыр. Осыны мойындай 
отырып, Қазақстандағы әйелдердің тұрғын үйді 
қаржыландыруға қолжетімділігін арттырудың 
бір бөлігі ретінде Банк Қазақстандағы әйелдерге 
арналған алғашқы ипотекалық бағдарламаны іске 

қосты. Жалпы, Қазақстанда 4 миллионнан астам 
экономикалық белсенді әйел бар, ал бағдарламаны 
жүзеге асыру арқылы Банк олардың өмір сүру 
жағдайын жақсартуға көмектесу үшін 3,9 мың әйелді 
қамтуды жоспарлап отыр.

Бұл ретте, есепті кезеңде Банк Басқармасының 
шешімімен бекітілген (28.12.2020 жылғы №163 
хаттама) 2021 жылға арналған тұрақты даму 
саласындағы Банктің іс-шаралар жоспарында 
көзделген барлық іс-шаралар жүзеге асырылды.

ІШКІ АУДИТ

«Отбасы Банк» 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 қызметкерлерін Директорлар кеңесі 
тағайындайды.

2021 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 жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін 
бағалау;

• корпоративтік басқару тиімділігін бағалау және 
этикалық стандарттар мен құндылықтарды 
сақтау;

• 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. 
2021 жылға жоспарланған барлық аудиторлық 
тапсырма толық көлемде орындалды.

Өз функцияларын жүзеге асыру кезінде ішкі 
аудит департаменті Директорлар кеңесіне өзінің 
тәуелсіздігін растады.

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕС

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОСЫМША

95



СЫРТҚЫ АУДИТ 

Банктің Тауарларды, жұмыстарды және 
қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру 
қағидаларына және 2019 жылғы 14 мамырдағы 
2019–2021 жылдарға арналған қаржылық 
есептіліктің аудиті бойынша қызметтерді 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 
2022 жылғы 20 сәуіріне дейін. 2021 жылға аудитор 
сыйақысының сомасы – 29 456 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 тараптармен өзара әрекеттесу қағидалары 
мен рәсімдерін Корпоративтік басқару кодексі мен 
Тұрақты даму жөніндегі саясат тұжырымдайды. 

2021 жылы Банктің Стейкхолдерлер картасы 
жаңартылды (Банк Басқармасының 07.10.2021 
жылғы № 164 шешімімен), ол негізгі мүдделі 
тараптардың тізімін және олардың ықпал 

ету дәрежесін анықтайды. Карта әрбір 
стейкхолдерлермен жұмыс істеудің барабар 
стратегиясын құру үшін Банктің қоршаған 
ортасы туралы ақпаратты жүйелеуге және 
визуализациялауға мүмкіндік береді. 
Стейкхолдерлерді анықтау және олармен 
жұмыс істеу бизнестің іскерлік беделін көтеруге, 
компанияны капиталдандыруға, барлық мүдделі 
тараптармен тиімді және теңгерімді қарым-қатынас 
орнатуға мүмкіндік беретін құралдардың бірі.

Мүдделі тараптардың негізгі топтары олардың 
Банкке әсер ету деңгейіне және Банктің мүдделі 
тараптарға әсер ету деңгейіне қарай таңдалды.

№ Стейкхолдерлер Мүдделер/уәждер Ықпал ету құралдары Өзара әрекеттесу стратегиясы 

1 Жалғыз 
акционер

«Бәйтерек» ҰБХ» 
АҚ Банктің жалғыз 
акционерінің мүдделерін 
сақтау

Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасы, Жарғы, 
Банктің ішкі құжаттары

Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес негізгі шешімдерді 
тиімді қабылдауға бағытталған 
корпоративтік басқару қағидаттары 
шеңберінде Жалғыз акционердің 
құқықтарын іске асыруды қамтамасыз 
ету

2 Басқару органы Жалғыз акционердің 
ерекше құзыретіне 
жатқызылған 
мәселелерді қоспағанда 
Банк қызметіне жалпы 
басшылық

Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасы, Жарғы, 
Банктің ішкі құжаттары

Қызметтің басым бағыттарын, Банктің 
даму стратегиясын анықтау

БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ
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3 Менеджмент Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасымен және 
Банк Жарғысымен 
Жалғыз акционердің 
және Директорлар 
кеңесінің құзыретіне 
жатқызылмаған Банк 
қызметінің кез келген 
мәселелері бойынша 
шешімдер қабылдау 

Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасы, Жарғы, 
Банктің ішкі құжаттары

Жалғыз акционердің, Банктің 
Директорлар кеңесінің шешімдерін 
орындау Даму жоспарларын дайындау 
және жүзеге асыру, Банк қызметіне 
қатысты басқа да мәселелер

4 Қызметкерлер Жұмыс берушімен 
еңбек қатынастары, 
еңбек шарты бойынша 
міндеттемелерді тікелей 
орындау 

Еңбек кодексі, еңбек 
шарты, Банктің ішкі 
құжаттары

Банктің міндеттері мен функцияларын 
іске асыруға бағытталған лауазымдық 
өкілеттіктерді орындау

5 Мемлекеттік 
органдар

Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасында бекітілген 
заңнама функцияларын 
жүзеге асыру

Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасы

Қазақстан Республикасы заңнамасының 
орындалуын бақылау

6 Инвесторлар Пайда алу Инвестициялау 
шеңберіндегі шарттық 
қарым-қатынастар, 
ынтымақтастық /
әріптестік туралы 
келісімдер

Негізгі борышты төлеудің бірінші 
кезектілігі және инвестицияланатын 
құралдар бойынша сыйақылар, 
қаржыландыруға тәуелділікті жою

7 Қаржы 
институттары

Пайда алу Инвестициялау 
шеңберіндегі шарттық 
қарым-қатынастар, 
ынтымақтастық /
әріптестік туралы 
келісімдер

Негізгі борышты төлеудің бірінші 
кезектілігі және инвестицияланатын 
құралдар бойынша сыйақылар, 
қаржыландыруға тәуелділікті жою

8 Жеткізушілер Пайда алу, бәсекелестік 
қабілетінің деңгейін 
арттыру

Тауарларды жеткізу, 
жұмыстарды орындау, 
қызметтерді көрсету 
шеңберіндегі шарттық 
қарым-қатынастар 

Сатып алу процесін ұйымдастыруға 
қойылатын талаптарды орындау

9 Әріптестер Коммерциялық 
мүдделер

Шарттық қарым-
қатынастар

Өзара тиімді және ынтымақтастық 
және өзара түсіністік туралы шарттарды 
және келісімдерді жасау Бизнес-
үдерістерді жетілдіру және оларды 
автоматтандыру Шарттық қарым-
қатынастардың орындалуын бақылау

10 Клиенттер, 
тұтынушылар

Тұрғын үй құрылыс 
жинақ нарығындағы 
өнім түрлері мен 
қызметтерінің сапасы 
мен қолжетімділігі 

Клиенттердің қалауы мен 
қанағаттануы 

Тұрғын үй құрылыс жинақ нарығындағы 
өнімдер мен қызметтердің сапасы мен 
қолжетімділігін арттыру

11 Аудиторлар Қаржылық аудит 
қызметін көрсету 

Шарттық қарым-
қатынастар

Аудиторлық қызметтерді көрсетуге 
шарттар жасасу Қаржылық есеп беру 
аудиті, сыртқы аудит
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12 Консалтинг 
ұйымдары

Консалтингтік 
қызметтерді көрсету 

Шарттық қарым-
қатынастар

Консалтингтік қызметтерді көрсетуге 
шарттар жасасу Бизнес-үдерістерді 
жетілдіру
Шарттық қарым-қатынастардың 
орындалуын бақылау

13 Тұрғындар Тұрғын үй құрылыс 
жинақ нарығындағы 
өнімдер мен 
қызметтердің сапасы мен 
қолжетімділігі 

Қоғамдық пікір Беделді тексеру, қоғамдық пікір 
сұрау, коммуникациялық стратегияны 
жүзеге асыру Банктің қаржылық және 
қаржылық емес есептілігін жариялау
Әлеуметтік жауапкершілік, қызметтің 
ашықтығы және тұрақты даму 
қағидаттарына практикалық адалдықты 
көрсету Қосымша әлеуметтік 
міндеттемелерді қабылдау, өзекті 
әлеуметтік мәселелерді шешу
Қайырымдылық қызметі

14 Қоғамдық 
ұйымдар

Қоғамдық, мемлекеттік 
емес ұйымдар қызметінің 
шеңберіндегі әртүрлі 
мәселелер 

Жоғары және бақылаушы 
органдарға, БАҚ-қа 
өтініштер 

Қазақстан Республикасының 
заңнамасын сақтау, жергілікті 
қоғамдық қызметке қолдау көрсету, 
қайырымдылық жасау, қамтамасыз ету, 
қоршаған ортаға қамқорлық жасау
Жұмыспен қамту, әлеуметтік 
жауапкершілік

15 Бұқаралық 
ақпарат 
құралдары

Банк қызметі туралы 
жарияланымдар мен 
ақпарат 

Банк қызметі туралы 
жарияланымдар мен 
ақпарат 

Қазақстан Республикасының 
заңнамасын сақтау, БАҚ-пен екіжақты 
және көпжақты қарым-қатынастарды 
дамыту

16 Бәсекелестер Халық салымдарының 
нарықтағы үлесін 
ұлғайту, тұрғын үй салу 
және сатып алу үшін 
ипотекалық несие 
беру, ипотекалық 
несиелендіру 

Заманауи 
технологияларды 
қолдану, қаржы 
нарығында көрсетілетін 
қызметтер мен өнім 
сапасының өсуі, белсенді 
жарнамалық науқан, 
халық салымдары 
нарығында жаңа 
өнім желілерін және 
қызметтерді әзірлеу 
және енгізу

Бәсекелестердің қарсылық деңгейін 
төмендету стратегиясы: 
бәсекелестер үшін жағымсыз 
жағдайлар бойынша ынтымақтастық;
қызметкерлердің Банк алдындағы адал 
деңгейін арттыру;
елдегі қатысуын кеңейту;
тұрғын үй құрылыс жинақ нарығында 
өнімдер мен қызметтердің жаңа 
бағыттарын әзірлеу және енгізу;
өзара тиімді мәселелерді шешу үшін 
ынтымақтастық.

Банк пен мүдделі тараптардың өзара іс-қимылын 
ұйымдастыру процесі Банк қызметін басқару 
процесінің барлық кезеңдерінде мүдделі 
тараптардың мүдделерін есепке алуды және 
маңызды тақырыптар мен маңызды мәселелерді, 
ықтимал тәуекелдер мен жауапкершілік шегін 
талқылауға мүдделі тараптарды тартуды көздейтін 
тарту принципіне негізделген.

Банктің әрбір стейкхолдермен әрекеттесу 
стратегиясын, сондай-ақ ықпал ету құралдарын 
қызмет ерекшеліктеріне қарай Банктің 
құрылымдық бөлімшелері дербес анықтайды.
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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 (бұдан былай – ІБЖ) Директорлар 
кеңесі, алқалы органдар, құрылымдық бөлімшелер 
және Банктің барлық қызметкері 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-үдерістердің 
ажырамас бөлігі саналады. Бақылауды басқару 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.

Қорғаныстың үшінші желісін ішкі аудит бөлімшесі 
қамтамасыз етеді. Ол аудиторлық тексеру 
нәтижелерін қолданады немесе ІБЖ тиімділігін 

жеке бағалау түрінде Банктің ІБЖ тиімділігін тәуелсіз 
бағалайды. 

Ішкі бақылау бөлімшесі Банкте ІБЖ тиімді жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету мақсатында Банктің ішкі 
нормативтік құжаттарына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның 
нормативтік құжаттарына, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің нормативтік құжаттарына және 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес ішкі бақылау мәселелері бойынша Банк 
қызметкерлеріне консультациялық көмек көрсетеді.

ІБЖ мониторингі және құжаттау жөніндегі 
жұмыстар аясында ішкі бақылау бөлімшесі Банктің 
негізгі бизнес-үдерістерінде сәйкестендірілген 
тәуекелдердің алдын алатын немесе анықтайтын 
ішкі бақылау дизайнының барабарлығына 
диагностика жүргізеді. 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. Банктің 
тәуекелдер жөніндегі комитеті процестердегі ішкі 
бақылаудың кемшіліктерін жою бойынша түзету іс-
қимылдарының жоспарларын бекітті.

Ішкі бақылау бөлімшесі Банк басшылығының 
тапсырмасы бойынша жұмыс жоспарына сәйкес 
Банктің бизнес-үдерістеріне ішінара тексерулер 
жүргізеді. Құрылымдық бөлімшелер – бірінші, 
екінші қорғау желісінің қатысушылары – бизнес-
үдерістердің иелері жыл сайынғы негізде өз 
процестеріндегі тәуекелдерді сәйкестендіруді 
және сәйкестендірілген 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.



КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕС

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОСЫМША

103

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

Банктің Тәуекелдерін басқару қаржылық және 
операциялық тәуекелдерге қатысты жүзеге 
асырылады. Қаржылық тәуекелдерге нарықтық 
тәуекел (валюталық тәуекел, пайыздық тәуекел), 
несиелік тәуекел және өтімділік тәуекелі жатады.

Қаржылық тәуекелдер

Валюталық тәуекел  
Банктің бизнес-үлгісінің ерекшеліктерін ескере 
отырып, Банктің валюталық тәуекелге ұшырауы 
төмен деңгейде. Банк жасалған әкімшілік-
шаруашылық шарттар бойынша міндеттемелерді 
орындау шеңберінде шетел валютасын 
сатып алуды қоспағанда, шетел валютасымен 
операциялар жүргізбейді.

Пайыздық тәуекел  
Банктің пайыздық тәуекелі сыйақы 
ставкаларының қолайсыз өзгеруі салдарынан 
шығындардың туындау тәуекелін білдіреді, 
сонымен қатар мыналарды қамтиды:
1. орналастырылған пайыздық активтер мен 

тартылған пайыздық міндеттемелерді қайтару 
және өтеу шарттары арасындағы сәйкессіздікке 
байланысты қаржылық шығындар тәуекелі;

2. бір жағынан пайыздық активтер, екінші 
жағынан, пайыздық міндеттемелер бойынша 
мөлшерлемелердің әртүрлі түрлерін 
(өзгермелі немесе тұрақты) пайдаланудан 
болатын шығындар тәуекелі.

Банктің бизнес-моделінің ерекшеліктерін ескере 
отырып, пайыздық тәуекелді азайтудың негізгі 
шаралары мыналар:
1. табыстылық деңгейлерін, пайыздық 

тәуекелдерді және нарықтық орта өзгерістерін 
ескере отырып, пайыздық кірістер мен 
пайыздық шығыстардың тиімді арақатынасын 
қамтамасыз ету;

2. тәуекелдің қолайлы деңгейінде пайыздық 
спрэд құнын барынша арттыру;

3. қайта бағалауды ескере отырып, көлемі мен 
өтеу мерзімі бойынша сезімтал активтер 

мен сезімтал міндеттемелері арасындағы 
теңгерімді қамтамасыз ету.

Пайыздық тәуекелді басқару шеңберінде Банк 
кірістілігі мен құны пайыздық мөлшерлемемен 
анықталатын сезімтал активтер мен 
міндеттемелерді талдайды. Банк пайыздық 
тәуекелге ұшырауды бақылау үшін пайыздық 
ГЭП-талдау құралын пайдаланады, оның мақсаты – 
пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі салдарынан 
пайыздық тәуекелге ұшыраудың қандай уақыт 
аралығында қалыптасатынын анықтау.

Өтімділік тәуекелі  
Банктің бизнес-үлгісінің ерекшеліктерін ескерсек, 
Банктің тұрақты қорландыру базасы негізінен 
халықты қолжетімді тұрғын үймен және жеке 
тұлғалар үшін тұрғын үй құрылыс жинақтарымен 
қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асыру шеңберінде бюджет 
қаражатынан тұрады.

Бұған қоса, Банк активтер мен пассивтер 
бойынша міндеттемелерді өтеу мерзімдерінің 
сәйкес келмеуі, сондай-ақ өтімді активтер көлемі 
мен қаржыландыру көздерінің жеткіліксіздігі, 
оның ішінде қаржылық нарықтағы жағдайды 
қоса алғанда, өтімділік тәуекеліне ұшырайды. 
Өтімділік тәуекелін анықтау мақсатында Банк 
өтімділік тәуекелінің деңгейіне әсер ететін барлық 
баланстық және баланстан тыс баптарды жүйелі 
түрде талдайды және бағалайды.

Банктің өтімділік тәуекелін басқарудың негізгі 
мақсаты – өтімділіктің жеткілікті деңгейін ұстап 
тұру үшін бағалау әдістері мен рәсімдерін 
анықтау. Банктің өтімділік тәуекелін басқару 
өтеу мерзімі басталған кезде міндеттемелерді 
реттеу үшін қажетті өтімді активтердің деңгейін 
талдау; қаржыландырудың әртүрлі көздеріне 
қолжетімділікті қамтамасыз ету, қаржыландырумен 
проблемалар туындаған жағдайда жоспар жасау 
және өтімділік нормативтерінің заңнамалық 
талаптарға сәйкестігін бақылау арқылы жүзеге 
асады.
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Банктің бизнес-үлгісінің ерекшеліктерін ескере 
отырып, өтімділік тәуекелін азайту бағытындағы  
негізгі іс-шаралар:
• реттеуші белгілеген лимиттердің және 

өтімділік тәуекелі бойынша Банктің ішкі 
лимиттерінің сақталуын бақылау;

• Банктің күнделікті (күнішілік) өтімділік 
позициясын бақылау;

• өтімділік тәуекеліне ұшырау қай уақыт 
аралығында қалыптасатынын анықтау 

және белгілі бір уақыт ішінде қалыптасқан 
өтімділік теңгерімсіздігі шамасының Банктің 
өз міндеттемелері бойынша жауап беру 
мүмкіндігіне әсерін бағалау мақсаты болып 
табылатын өтеу мерзімі бойынша Банк 
активтері мен пассивтерінің ГЭП-талдауын 
жүргізу;

• әртүрлі сценарийлер бойынша өтімділік 
тәуекелін тұрақты стресс-тестілеуді жүргізу.

Өтімділік ГЭП жасау кезінде мынадай жорамалдар 
пайдаланылды:
• барлық активтер мен міндеттемелер өтеу 

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 -2,0%-ды құрайды. 
Банк 2021 жылға бекітілген ішкі лимиттерді >-35% 
мөлшерінде сақтайды.

Таза ГЭП бойынша пайда болған теріс алшақтықтар 
«талап етуге дейін» мерзімдерінде 177,8 млрд 
теңге (ағымдағы шоттардағы «Бәйтерек» ҰБХ» 
АҚ еншілес ұйымдарының құралдары), «1 бастап 
3 айға дейін» – 50,4 млрд теңге және «2 бастап 
3 жылға дейін» 229,9 млрд теңге мөлшерінде 
клиенттердің жинақталған қаражатының ұлғаюына 
негізделген.  Бағалау көрсеткішіне жеткен 
клиенттердің қаражаты – 32,4 млрд теңге.

Банктің қажет болған жағдайда қорландыруды 
мынадай жолдармен тарту мүмкіндігі бар:
• РЕПО операцияларын жүргізу;
• банкаралық заемдарды тарту;
• бағалы қағаздарды сату (ықтимал жеңілдікпен).

Банк тәуекелдерін басқару мақсатында тиісті жылға 
Банктің тәуекел-тәбет өтініші шеңберінде Банктің 
тәуекел-тәбет деңгейлері бекітілді.

Төмендегі кестеде 01.01.2022 ж. жағдайына өтімділік ГЭП көрсетілген, млн теңге.

Талап 
еткенге 
дейін

[0-7К]
[1А 

бастап  
1А дейін]

[1А 
бастап  

3А дейін]
[3А-6А] [6А-12А] [1Ж-2Ж] [2Ж-3Ж] [>3Ж]

Баланс 
бойынша 

жиыны

Активтер 121 465 466 636 85 459 20 760 43 649 58 824 123 100 145 946 1 738 364 2 804 204

Міндеттемелер 177 781 216 932 52 091 50 429 27 915 36 309 70 766 229 938 1 560 940 2 423 101

 Шартты 
міндеттемелер

3 236 6 472 9 707 12 943 32 358

ГЭП -56 316 249 704 30 132 -36 141 6 027 9 572 52 334 -83 992 177 424 348 746

Кумулятивті ГЭП -56 316 193 388 223 520 187 379 193 406 202  978 255 312 171 320 348 744

Кумулятивті 
ГЭП/Активтер

-2,0% 6,9% 8,0% 6,7% 6,9% 7,2% 9,1% 6,1% 12,4%
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Банктің ағымдағы тәуекелдерінің2 меншікті капиталдың жеткіліктілік деңгейіне әсерін бағалау  

Реттегіш нормативі 01.01.22 жылға нақты
Ағымдағы тәуекел деңгейін 
ескере отырып

Бардан ауытқу 

1 2 3 4 = 3 - 2

k1-1 (min. 0,055) 0,346 0,328 -0,018

k1-2 (min. 0,065) 0,346 0,328 -0,018

k2 (min. 0,080) 0,346 0,328 -0,018

Капитал деңгейінің жеткіліктілігі тәуекелдің 
ағымдағы жиынтық деңгейін ескере отырып, 
барлық коэффициент бойынша -0,018 мәніне 
азаяды, дегенмен оның мәні меншікті капиталдың 

елеулі көлемінің (375 млрд теңге) салдарынан 
реттеуші белгілеген ең төменгі талаптардан жоғары 
болады.

01.01.2022 ж. жағдайына тәуекел-тәбеттің тіркелген деңгейлерін сақтау туралы ақпарат

Тәуекел атауы
01.01.22 ж. тәуекел-
тәбеттің деңгейі

2021 жылға бекітілген
тәуекел-тәбет деңгейі

Тәуекел-тәбет деңгейінің
жеткіліктілігі

1 2 3 4 = 3 - 2

Кредиттік тәуекел 11 400 45 809 34 409

кредиттік портфель 9 970 39 862 29 892

банкаралық 
депозиттер 0 2 462 2 462

мемлекеттік емес БҚ 1 430 3 485 2 055

Нарықтық тәуекел 7 468 14 810 7 342

Пайыздық 7 451 13 803 6 352

Валюталық 15 1 000 985

Бағалық 2 7 5

Өтімділік тәуекел 1 122 18 086 16 964

Тәуекелдің жиынтық 
деңгейі 19 990 78 705 58 715

Ағымдағы тәуекелдің жиынтық деңгейі 01.01.2022 
жылға жағдай бойынша 19,9 млрд теңге, тәуекел-
тәбеттің бекітілген деңгейі шегінде тұр, беріктік 
қоры 58,7 млрд теңге және тәуекел-тәбеттің 
бекітілген деңгейінің 25%-ын құрайды.

Банктің даму стратегиясын орындау, жоспарланған 
пайда алу және тұрақты ағымдағы жұмысты 
қамтамасыз ету мақсатында Банкте тәуекелдерді 
басқару жүйесі жұмыс істейді.

Кредиттік тәуекелдер 

«Шешім қабылдау жүйесін енгізу» жобасы 
аясында келесі іс-шаралар жүзеге асырылды:
• шешім қабылдау жүйесінің «Алдын ала 

біліктілік» үдерісімен интеграциясы әзірленді 
және енгізілді, бұл ретте скорингтік карталар 
жұмысының нәтижелері бойынша шешім 
қабылдаумен;

2 Кредиттік, операциялық, нарықтық тәуекелдерді және өтімділік тәуекелін қамтиды.
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• алдын ала және тұрғын үй несиелері бойынша 
скорингтік карталар дайындалды және бекітілді;

• аралық, алдын ала және тұрғын үй несиелері 
бойынша шектік баллдар бекітілді және 
белгіленді;

• «Шешімдерді қабылдау жүйесі» және «ВРМ» 
жүйелерінде алдын ала біліктілік бойынша 
автоматтандырылған сараптамаларды 
жүргізудің Техникалық тәртібі әзірленді және 
бекітілді;

• теңдестірілген көрсеткіштер жүйесі үлгілерінің 
әдістемесі (скорингтік үлгі) әзірленді және 
бекітілді;

• СПР БЖ қол жеткізу матрицасы енгізілді – SDS, 
MDS;

• скоринг шешімдерінің нәтижелері бойынша 
біріншілік есептілік автоматтандырылған.

2021 жылдың соңында ҚЕХС сәйкес құрылған 
провизиялардың үлесі кредиттік портфельдің 
0,50%-ын құрады, Банктің 20 ірі кредитінің үлесі 
Банктің кредиттік портфелінің 0,10%-ын құрады, 
бұл кредиттік портфелінің шоғырлану тәуекелінің 
жоқтығын куәландырады. Кепілмен қамтамасыз 
ету құрылымында жылжымайтын мүліктің үлесі 
барлық кепілмен қамтамасыз етудің 81,04%-ын 
құрады. К/К (кредит/кепіл) жалпы орташа өлшенген 
коэффиценті 43,55%-ға тең, бұл консервативті кепіл 
саясатын көрсетеді.

2021 жылы «Бағалаушы кабинеті» порталында 
(бұдан әрі – портал) келесі жұмыстар жүргізілді:
• тұрғын үй жылжымайтын мүліктің бастапқы 

нарығы объектілерінің кепілді сараптамасын 
автоматтандыру («Нұрлы жер», «Өз үйім» 
бағдарламалары бойынша);

• порталдың мобильді қосымшасын іске асыру;
• кепілді сарапшы көмекшісінің жаңа рөлін іске 

асыру;
• қалалар бөлігінде тұрғын үй кешендерінің 

мекенжайларының анықтамалығын қосу;
• зираттардың жанындағы санитарлық 

аймақта орналасқан жылжымайтын мүлік 
мекенжайларының анықтамалығын қосу;

• Банк менеджерлерінің жылжымайтын мүліктің 
кадастрлық нөмірін өңдеу функционалы;

• жылжымайтын мүліктің нарықтық құнын 
бағалауға өтінім беру бөлігінде порталды 
клиенттердің жеке кабинетімен біріктіру;

• порталға қосылған бағалаушылар тізімін қазақ 
тілінде көрінетін ету.

2021 жылы тәуекел-менеджмент бөлімшесінің 
қызметкерлері 55 369 өтінімді қарады, оның 
ішінде: 41 074 өтінім мақұлданды, 648 өтінім 
қабылданбады, 13 647 өтінім түзетуге қайтарылды. 
АвтоЦПР 55 137 өтінімді мақұлдады.

Салыстыра қарасақ, 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 коэффиценті 47,29%-
ға тең, бұл консервативті кепіл саясатын көрсетеді.

Операциялық тәуекелдер

Банктегі Операциялық тәуекелдерді басқару 
жүйесі (бұдан әрі – 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.

ОТБЖ мақсаттарына мынадай міндеттерді шешуді 
көздейтін жүйелі, кешенді тәсіл шеңберінде қол 
жеткізіледі:
• 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.
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Банктің ОТБЖ инфрақұрылымына мыналар кіреді:
4. операциялық тәуекелдерді анықтау: 

қолданыстағы және енгізілетін ішкі рәсімдер 
мен жүйелерге, сондай-ақ Банк көрсететін 
өнімдер мен қызметтерге талдау жүргізу;

5. операциялық тәуекелдерді бағалау: олардың 
өзгеру деңгейіндегі процестерді айқындау 
мақсатында операциялық тәуекелдерді өлшеу;

6. операциялық тәуекелдерді стратегиялық 
басқару: Банктегі операциялық тәуекелдерді 
үздіксіз басқару қағидаттарын әзірлеу;

7. 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;

8. 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;

9. 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.

2021 жылы операциялық тәуекел оқиғалары 
туралы ішкі деректерді жинау және талдау үшін 
деректер базасын автоматтандыру және жетілдіру 
бағытында іс-шаралар жүзеге асты.

Ақпараттық қауіпсіздік 
тәуекелдерін және ақпараттық 
технологиялар тәуекелдерін 
басқар

Қазақстан Республикасының заңнама 
талаптарына сәйкес ақпараттық қауіпсіздік және 
ақпараттық технологиялардың (бұдан әрі – АҚ 
және АТ) тәуекелдерін басқару жүйелерінің тиімді 
қызмет етуін қамтамасыз ету мақсатында келесі 
құжаттар әзірленді және өзекті мәселе ретінде 
назарда болады:
1. АҚ және АТ тәуекелдерін басқару жөніндегі 

саясат
2. АТ тәуекелдерін басқару жөніндегі қағидалар
3. АҚ тәуекелдерін басқару әдістемесі
4. Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдері бойынша 

әлеуетті шығынды анықтау әдістемесі

2021 жылы ішкі бақылау бөлімшесінің 
басшылығымен маңызды ақпараттық активтер 
тізімін қалыптастыру бойынша жұмыс тобы 
Банктің ақпараттық активтерін жіктеу бойынша 
іс-шараларды жүргізді және Банктің маңызды 
ақпараттық активтерінің тізімі бекітілді. 

Ішкі бақылау бөлімшесі АТ және АҚ тәуекелдері 
бойынша есептерді тұрақты негізде Ақпараттық 
қауіпсіздік комитетіне, Банктің Басқармасына және 
Директорлар кеңесіне ұсынады.
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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.

Жыл сайын осы бағытта төмендегідей 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.

Банктің 2021 жылға арналған қызметінің 
үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін жаңа 
жоспарларды әзірлеу және бекіту жөніндегі іс-
шаралар Жоспарына сәйкес Банктің құрылымдық 
бөлімшелері Банк қызметінің үздіксіздігі 
саласындағы қызмет бағыттарының Жоспарларын 
жаңартты, әзірледі және бекітті.

Комплаенс-тәуекел

Комплаенс ішкі бақылау функциясының құрамдас 
бөлігі болып табылады, оның мақсаты – Банк 
қызметкерлерінің заңнама ережелерін, қадағалау 
органдарының талаптарын, қаржы нарығында 
Банктің қызметтерді көрсету және операцияларды 
жүргізу тәртібін реттейтін Банктің ішкі 
құжаттарының талаптарын орындауын бақылау 

арқылы инвесторлардың, банктердің және 
олардың клиенттерінің мүдделерін қорғау. 

Комплаенс жүйесі – Банк қызметінің тазалығының 
өзіндік көрсеткіші және Банктің тұрақты даму 
құрылымының бір бөлігі.

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 үш 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. Оған 
Банк қызметкерлері, Банктің құрылымдық 
бөлімшелерінің басшылары қатысады;

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

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

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

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 
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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;

• Банктің ішкі құжаттарының, процестерінің 
Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сәйкестігіне тұрақты негізде ішкі 
тексерулер жүргізіледі (2021 жылы комплаенс-
бақылау бөлімшесі 8 тексеру жүргізді);

• «Өз клиентіңді біл» қағидасы іске асырылды;
• комплаенс-тәуекелдер картасын жасай отырып, 

комплаенс-тәуекелдер тізілімі жүргізіледі;
• комплаенс-мәдениетті нығайту шеңберінде 

Банкте оқыту семинарлары өткізіледі.

Комплаенс-бақылау бөлімшесі Банк қызметінің 
Қазақстан Республикасының 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 
қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын 
таратуды қаржыландыруға байланысты ақшамен 
немесе мүлікпен өзге де операцияларды жүзеге 
асыру кезінде туындайтын тәуекелдерді Қазақстан 
Республикасының КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнамасы 
талаптарының орындалуын қамтамасыз ету, 
Банктің қылмыстық 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.
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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 экологиялық 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.

КӘЖ стратегиясына сәйкес Банк өз қызметін 
жүзеге асыру кезінде мынадай қағидаттарды 
ұстанады:
1. Банктің миссиясын, ортақ құндылықтары мен 

пайымын ұстану.
2. Банк ұжымының жоғары кәсібилігі негізінде 

сапалы қызметтер көрсету.
3. Жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін 

және оның құқықтарын құрметтеу.
4. Мүдделі тараптармен қарым-қатынаста 

адалдық және өзара құрмет.
5. Басқарушылық шешімдер қабылдау кезінде 

ойластырылған қадам.
6. Қабылданған әрекеттердің заңдылығы және 

олардың салдары үшін жауапкершілік.
7. Банк қызметкерлерінің денсаулығын қорғау.

8. Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас 
үшін ашықтық.

КӘЖ Стратегиясына сүйене отырып, Банк 
мүдделі тараптардың алты басым тобын 
анықтады: клиенттер, Акционер, қызметкерлер, 
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 стратегиясының қағидаларын сақтау 
корпоративтік мәдениеттің бір бөлігі және Банктің 
барлық қызметкері үшін міндетті.

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің негізгі 
бағыттары:
1. Адал іскерлік тәжірибе.
2. Персоналды дамыту.
3. Қоршаған ортаны қорғау.
4. Қайырымдылық пен демеушілікті көтермелеу.

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 
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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ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Банктің басым міндеттерінің бірі стратегиялық 
мақсаттарға қол жеткізуге және Банк алдында 
тұрған міндеттерді шешуге бағытталған Банктің 
біліктілік талаптарына жауап беретін қызметкерлер 

штатын қалыптастыру және қолдау. Еңбек 
қатынастары Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес Банктің еңбек қатынастары 
және ішкі еңбек тәртібі қағидаларымен реттеледі.

ПЕРСОНАЛДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ

01.01.2022 жылғы жағдай бойынша Банктің ішкі 
ұйымдық құрылымы Орталық аппараттың 27 
дербес бөлімшесінен, 15 облыстық және 3 қалалық 
филиалдан, 20 қызмет көрсету орталығынан және 
3 қызмет көрсету нүктесінен тұрды.
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01.01.2022 жылғы жағдай бойынша Банк 
қызметкерлерінің штаттық саны 1 389 адамды 
құрады. Оның 524 Орталық аппарат 
қызметкерлері, 865 барлық өңірлердегі Банк 
филиалдарының қызметкерлері. Өңірлер бойынша 
Банк қызметкерлерінің жалпы санының бөлінуі 
келесі кестеде беріледі.

№ Өңір
Штат, 
бірл.

1 Ақмола облыстық филиал 30

2 Ақтөбе облыстық филиал 61

3 Алматы қ. Банк филиалы 126

4 Алматы облыстық филиал 40

5 Атырау облыстық филиал 34

6 Шығыс Қазақстан облыстық филиал 50

7 Жамбыл облыстық филиал 36

8 Батыс Қазақстан облыстық филиал 43

9 Қарағанды облыстық филиал 46

10 Қостанай облыстық филиал 40

11 Қызылорда филиалы 28

12 Маңғыстау облыстық филиал 38

13 Павлодар облыстық филиал 43

14 Солтүстік Қазақстан облыстық филиал 30

15 Семей қ. Банк филиалы 29

16 Орталық филиал 131

17 Шымкент қ. Банк филиалы 48

18 Түркістан облыстық филиал 12

Жиыны 865
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01.01.2022 жылғы жағдай бойынша Банк 
қызметкерлерінің нақты саны 1 341 адам. Оның 
489 Орталық аппарат қызметкерлері, 852 барлық 
өңірлердегі Банк филиалдарының қызметкерлері. 
2021 жылы жұмысқа қабылданған қызметкерлер 
саны 230 адамды құрады. Қызметкерлердің орташа 
жасы – 36 жас.

Сондай-ақ банктің әртүрлі құрылымдық 
бөлімшелерінде штаттан тыс қызметкерлер жұмыс 
істейтіні байқалды. Штаттан тыс қызметкерлердің 
жалпы саны 01.01.2022 жылғы жағдай бойынша 
133 адамды құрады (2020 жылы – 130 адам).

Банкте жұмыс беруші мен қызметкерлер арасында 
ұжымдық шарт жасады. Ұжымдық шарт Қазақстан 
Республикасы заңнамасының нормаларын сақтау, 
тараптар өкілдерінің өкілеттіктері, оның мазмұнын 
құрайтын мәселелерді таңдау, талқылау және 
шешу еркіндігі, қабылданған міндеттемелерді 
қамтамасыз ету шындығы негізінде ерікті түрде 
жасалды. Ұжымдық шарт банктің штаттан тыс 
қызметкерлерімен жасалмайды. Штаттан тыс 
қызметкерлер «Отбасы Банк» АҚ-да мердігерлерді/
қызметкерлердің көмекшілерін таңдау және ақылы 
қызметтерді көрсетуге шарттар жасасу тәртібі 
туралы нұсқаулыққа сәйкес қабылданады және 
қызметін де осы нұсқаулыққа сәйкес атқарады.

2021 жылы жынысы мен жас топтары бойынша қызметкерлер санының құрылымы

Көрсеткіш Барлығы, адам Үлесі, %
Басшылық 
лауазымдар

Басшылық 
лауазымдағы үлесі, %

Жынысы
Ерлер 526 39% 4 57

Әйелдер 815 61% 3 43

Жас 
мөлшерінің 
топтары

30 жасқа дейін 265 20% 0 0

30 жастан 
50 жасқа дейін

968 72% 7 100

50 жастан 
үлкен

108 8% 0 0

ОАФилиалдарБарлығы

2021 жылы жұмысқа қабылданған 
қызметкерлер, адам
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Банктің бос лауазымдарына конкурстық іріктеу 
рәсімі бірнеше кезеңнен тұрады, оның ішінде: 
кадрларға қажеттілікті айқындау, кандидаттарды 
іріктеу және түйіндемені талдау, алдын ала 
әңгімелесу, кандидаттарды кәсіби тестілеу. 
2021 жылы персоналдың тұрақтамауы – 8,8% 
(2020 жылы – 6,1%). Еңбек қатынастары бұзылды: 

қызметкерлердің бастамасы бойынша – 58%, 
тараптардың келісімі бойынша – 38%, және басқа 
себептер бойынша (шақыру, қайтыс болу, сот 
шешімі, жұмыс берушінің бастамасы, қысқарту 
және т. б.) – 4%.
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ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ ПРАКТИКАСЫ

Есепті жылы Банк атына еңбек қатынастары 
практикасын бұзғаны үшін шағымдар жоқ. 
Қызметкердің 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.

Банк Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 
нормалары мен талаптарын қатаң сақтайды. Банк 
қызметіне байланысты елеулі өзгерістер болған 
жағдайда қызметкерлер белгіленген тәртіппен (он 
бес күнтізбелік күннен кешіктірмей) хабарланады.

Балалар еңбегін және мәжбүрлі еңбекті, сондай-ақ 
жас жұмысшылар орындайтын қауіпті жұмыстарды 
орындайтын бөлімшелер жоқ.

Қызметкерлер мен басшылық арасындағы қарым-
қатынас шеңберінде Банк тұрақты түрде мынадай 
іс-шаралар өткізеді:
1. құрылымдық бөлімшелердің басшы 

қызметкерлері мен басшыларының 
қатысуымен жедел қызмет мәселелері 
бойынша апта сайынғы жоспарлау кеңестері;

2. есепті кезеңге бекітілген Мақсаттар 
карталарына қол жеткізу мәселелері бойынша 
Басқарма Төрағасының құрылымдық 
бөлімшелердің басшыларымен тоқсан сайынғы 
кездесулері;

3. қызметкерлер мен Банк басшылығы 
арасындағы тұрақты еркін және тиімді жұмыс 
байланысы.

Сонымен қатар Банкте Банк басшылығының 
қатысуымен бірлескен топтар құру арқылы 
коррпоративтік іс-шаралар, тренингтер мен 
спорттық іс-шаралар өткізіледі.

Банкте жұмыс уақытын реттеу бес күндік 
жұмыс аптасында күнделікті жұмыстың (жұмыс 
ауысымының) ұзақтығы апталық 40 сағаттық 
нормада 8 сағаттан аспайды. Күнделікті жұмыстың 
(жұмыс ауысымының) ұзақтығы, күнделікті 
жұмыстың (жұмыс ауысымының) басталу және 
аяқталу уақыты, жұмыстағы үзілістер уақыты 
белгіленген жұмыс аптасының ұзақтығын сақтай 
отыры, Банктегі Еңбек қатынастары және ішкі 
тәртіп ережелерімен, еңбек шарттары және осы 
ұжымдық шартпен белгіленеді.

ОҚЫТУ

Персоналды дамыту кез келген ұйымның табысқа 
жетуіне айрықша ықпал ететінін ескере отырып, 
Банк жыл сайын персоналды оқытуға және 
дамытуға қаражат бөлуді жоспарлайды.

2021 жыл ішінде Банк қызметкерлері 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 қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыру 
және оларды ынталандыру мақсатында өткізілді. 
Сонымен қатар, Банк қызметкерлері кәсіби 
дағдыларды дамыту және әлемдік тәжірибені 
зерделеу мақсатында түрлі бағыттар бойынша 
сыртқы семинарларда, курстарда, тренингтерде 
онлайн-форматта оқыды. Банк қызметкерлері 
кәсіби біліктілігін арттыру және сертификаттаудан 
өту мақсатында мерзімді негізде міндетті 
мамандандырылған курстардан өтеді.
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2021 жылы Банктің 1 161 қызметкері сырттай 
оқытудан өтті, олардың ішінде бірегей – 820 
қызметкер, бұл қызметкерлердің жалпы санының 
70,63% құрайды. Оның ішінде 550 адам – Орталық 
аппарат қызметкерлері және 270 адам – Банк 
филиалдарының қызметкерлері. Салыстыру үшін, 
2020 жылы 566 қызметкер сыртқы оқытудан 
өтті, бұл қызметкерлердің жалпы санының 40,7% 
құрады.

2021 жылы МВА/ЕМВА бағдарламалары бойынша 
Банктің 12 қызметкері отандық және шетелдік 
жоғары оқу орындарында біліктілік жұмыстарын 
(магистрлік диссертацияларды) сәтті қорғады, 
7 адам МВА/ЕМВА бағдарламалары бойынша 
оқуын жалғастыруда. 2021 жылы МВА/ЕМВА 
бағдарламалары бойынша оқуға жаңадан қабылдау 
болмады.

2021 жылы ішкі оқытумен 1 395 адам қамтылды, 
бұл қызметкерлердің жалпы санының 100% 
құрайды. Салыстыру үшін, 2020 жылы 1 389 
қызметкер болды.

2021 жылы оқыту сағаттарының (ішкі оқыту) 
жалпы саны қысқа мерзімді оқытуды (вебинар, 
техникалық оқыту) және асинхронды оқытуды 
(электрондық курстар) ескере отырып, 16 020 оқу 
сағатын құрады. 2021 жылы Банктің 1 қызметкеріне 
оқыту (ішкі оқыту) сағаттарының орташа саны 11,5 
оқу сағатын құрады.

Банктің Орталық аппараты мен филиалдарының 
қызметкерлерін ішкі оқыту бойынша 66 іс-
шара, 2021 жылғы жоспар бойынша – 66 іс-
шара өткізілді. Ішкі оқыту тақырыбы әртүрлі 
болды: Ішкі бақылау жүйесі, ҚНК карталарын 
қалыптастыру, Заңды тұлғаларға қызмет көрсету, 
Қашықтықтан жұмыс істеу дағдылары, Банкте 
клиенттердің операциялары бойынша валюталық 
бақылау, Веб-портал (E-DOC) көмегімен шарттық 
міндеттемелерді орындау бойынша актіні/актілерді 

дайындау және Жеткізушілерге жіберу тәртібі, 
Ортаңғы буынды басқаруға арналған менеджмент, 
Фишинг шабуылдарына қарсы қимыл бойынша 
Банк қызметкерлерін хабарландыру деңгейін 
арттыру, Алаяқтыққа қарсы іс-қимыл, Банктік құпия 
және оны орындамау салдары, Рұқсат құқықтарын 
беру ережелері, Операциялық тәуекелдер мен 
қызметтің үздіксіздігін басқару жүйесі, Қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға 
қарсы іс-қимыл, Комплаенс-тәуекелдерді басқару 
жүйесі, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
және тағы басқа.

2021 жылы Банктің қашықтан оқыту жүйесіндегі 
(ішкі оқыту) электрондық курстардағы оқыту саны: 
Орталық аппарат қызметкерлерінің 5 500 оқуы 
және Банк филиалдары қызметкерлерінің 8 450 
оқуы.

Жыл бойы Банктің барлық қызметкеріне 
бағытталған «Мираполис» қашықтан оқыту 
жүйесінде электрондық интерактивті оқу 
курстарының кітапханасы үнемі толықтырылып 
отырды. Келесі тақырыптағы электрондық курстар 
әзірленіп, жүктелді: «Фишинг шабуылдар бойынша 
Банк қызметкерлеріне хабарландыру деңгейін 
арттыру», «КЖ/ТҚҚ бойынша тәжірибелік курс», 
«Алаяқтыққа қарсы іс-қимыл», «ҚНК карталарын 
қалыптастыру», «Комплаенс-тәуекелдерді басқару 
жүйесі», «Банктік құпия және оны орындамау 
салдары».

ISpring ҚОЖ базасында Банктің Қашықтықтан 
қызмет көрсету департаментінің қызметкерлері 
үшін келесі тақырыптар бойынша микрооқыту 
нысанында оқыту жүргізіледі: «Әйелдер 
ипотекасы», БЗТ қолдану бағдарламасы, қызмет 
көрсету сапасының мониторингі, «Бақытты отбасы 
2021», «Оператор-кеңесшілерге арналған Алматы 
Жастары».
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КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВ

Басшы қызметкерлердің кадрлық резервін 
қалыптастыру рәсімі Банкте 2008 жылдан бастап 
жоғары әлеуетті қызметкерлерді анықтау және 
олардың кәсіби, мансаптық өсуін ұйымдастыру 
жолымен Банк резервін қалыптастыру және 
дайындау туралы Ережеге сәйкес жүргізіледі.

2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша Банктің 
Кадрлық резервінде 71 адам бар, оның ішінде 24 
адам – Орталық аппарат қызметкерлері және 47 
адам – Банк филиалдарының қызметкерлері.

БАНК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН АТТЕСТАТТАУ

2009 жылдан бастап Банкте қызметкерлердің 
атқаратын лауазымдарына қойылатын талаптарға 
сәйкестік дәрежесін анықтау және аттестаттау 
нәтижелері бойынша Банк қызметкерлерімен 
одан әрі еңбек қатынастарына қатысты қажетті 
басқарушылық шешімдер қабылдау үшін 
қызметкерлерді 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. 2021 жылдың қорытындысы бойынша 
Банк қызметкерлерінің жалпы санының 99%-ы 
(320 қызметкер) аттестаттаудан өтті, қызметкерлер 
арасында орташа нәтижелілік 85%-ды құрады. 
Оның ішінде 57% әйелдер (183 қызметкер), 43% 
ерлер (137 қызметкер). Сондай-ақ, аттестаттаудан 
өткен 320 қызметкерден 17 – құрылымдық 
бөлімше басшылары (0,6%) және 303 – бас 
менеджерлер, мамандар (99,4%).

ФРОНТ-ОФИС ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ТЕСТІЛЕУ

Фронт-офис пен қашықтан қызмет көрсету 
департаментінің қызметкерлері және Банк 
консультанттары үшін тұрақты 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.

2021 жылы геймификацияға қатысушылардың 
нәтижелерін бизнес көрсеткіштері бойынша 
корреляциямен талдау және микроконтент 
көмегімен үздіксіз оқыту платформасына көшу 
арқылы геймификация платформасын одан әрі 
жетілдіру жұмыстары жүргізілді.



БАНК ЖАЙЛЫ СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІ

118 2021 I «ОТБАСЫ БАНК» АҚ-НЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ

БАНК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУ

Банк қызметкерлерінің 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.

2021 жылы қызметкерлер санаттары бойынша ерлер мен әйелдердің орташа базалық жалақысы

ерлер әйелдер

Жоғары басшылық, мың тг 1 724,98 1 865,12

Құрылымдық бөлімшелердің басшылары, мың тг 705,83 760,78

Бас менеджерлер, мамандар, мың тг 293,26 260,94

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

Банк ішкі құжаттарға сәйкес қызметкерлердің 
шығындарын және соған байланысты 
аударымдарды өтейді, оған еңбекақы төлеуге 

арналған шығыстар, әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына және әлеуметтік сақтандыру 
қорына міндетті жарналар, әлеуметтік салық, 
жыл сайынғы еңбек демалысы мен сырқаттануы 
бойынша ақылы еңбек демалысы бойынша 
есептелген шығыстар, ерікті медициналық 
сақтандыру, сыйлықақылар және ақша түріндегі 
әлеуметтік көмек кіреді. Банктің белгіленген 
жарналарға мемлекеттік жоспарға сәйкес 
төлемдерден басқа зейнетақыны немесе ұқсас 
төлемдерді төлеу бойынша қандай да бір құқықтық 
немесе тәжірибемен негізделген міндеттемелері 
жоқ.

БАНК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ЫНТАЛАНДЫРУ

2021 жылы Банк персоналмен жұмыс істеудің 
маңызды бағыттарының бірі, 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 қызметкерлеріне сыйлықақы берудің 
бекітілген жүйесі әрбір қызметкердің 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 
қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік мерекелеріне сыйлықақы төленеді.

Банкте қызметкерлерді және құрылымдық 
бөлімшелерді моральдық ынталандыру жүйесі 
де жұмыс істейді, ол қызметкердің жеке сіңірген 
еңбегін алғыс жариялау, құрмет грамотасымен 
марапаттау, «Банктің үздік қызметкері», «Банктің 
еңбек сіңірген қызметкері» атақтарын беру, 
Банктің Құрмет кітабына енгізу, сондай-ақ 
мемлекеттік марапаттар мен атақтарға ұсыну 
түрінде мойындауды қамтиды. Қызметкерлерді 

және құрылымдық бөлімшелерді моральдық 
ынталандыру ережелеріне сәйкес тоқсан сайын 
үздік қызметкер және Орталық аппараттың 
үздік құрылымдық бөлімшесі және Банктің 
үздік филиалы анықталады. Деректер Банктің 
ішкі порталында «Құрмет тақтасы» блогында 
орналасады. Сонымен қатар тоқсан сайын 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 ұйымдастырылды. 
Жилкоиндар моральдық ынталандырудың әрбір 
түріне есептеледі, ал жыл қорытындысы бойынша 
жиналған сомалар негізінде «Жылдың үздік 
қызметкері» номинациясы және жетекші блоктар 
басшыларынан номинациялар анықталады.

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ

Банк қызметкерлерін әлеуметтік қолдау саясаты 
ұжымды тұрақтандыруға және әрбір қызметкерге 
қамқорлық жасауға бағытталған. Банк Банк 
қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету 
ережелеріне сәйкес ауқымды әлеуметтік пакеттің 
құрамына кіретін қызметкерлерге жеңілдіктер 
мен өтемақылар береді. Барлық төлемдер Банк 
бюджетінің тиісті баптарының қаражаты шегінде 
жүргізіледі.

Ережеде Банк қызметкерлеріне көрсетілетін 
әлеуметтік қолдаудың келесі түрлері 
қарастырылған:

1. Материалдық көмек
Материалдық көмек қызметкерлерге 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;

• қызметкерді немесе оның отбасы мүшелері 
болып табылатын тұлғаларды емдеуге/ота 
жасауға байланысты;

• қызметкердің/қызметкердің отбасы 
мүшелерінің қайтыс болуына байланысты.

2021 жылы 150 қызметкер бала күтіміне 
байланысты демалыста болды (үш жасқа дейін). 
Атап айтқанда, жыл ішінде 80 қызметкер бала 
күтіміне байланысты демалысқа шықты. Есепті 
жылы 78 қызметкер бала күтіміне байланысты 
демалыстан кейін жұмысқа қайта оралды.

2. Ерікті медициналық сақтандыру 
бағдарламасы (ауырған жағдайда сақтандыру)

Қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелері 
ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасына 
сәйкес медициналық сақтандырумен қамтамасыз 
етіледі. Медициналық сақтандыруға арналған 
қаражат қызметкер ауырған жағдайда Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіпте сақтандыру ұйымдарымен жасалған 
шарттарға сәйкес не медициналық ұйымдармен 
медициналық қызмет көрсетуге арналған шарттар 
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бойынша жұмсалады. Бір қызметкерге арналған 
медициналық сақтандыру шығыстары тиісті қаржы 
жылына 100 АЕК-тен аспауы тиіс.

2021 жылы ауырған жағдайда ерікті сақтандыру 
шарты бойынша медициналық қызмет көрсету 
қызметтерін 2 064 адам пайдалана алды, оның 
ішінде – 1 390-і Банк қызметкері және 674-і 
олардың отбасы мүшелері.

3. Өтемақылық төлемдер

Қызметкерге 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:

• шақырылған/ауыстырылған қызметкердің 
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 қызметкерге тұрғын 
үйді жалға алуға ақы төлеу жөніндегі шығыстарды 
ішінара өтеу арқылы (2 жылдан аспайтын мерзімге) 
көрсете алады.

ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІН ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ 
ҚОРҒАУДЫ, АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫ ЖӘНЕ 
ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Жыл сайын Банк келесілерге бағытталған іс-
шаралар кешенін жүзеге асырады:

• қызметкерлердің қауіпсіз және салауатты 
еңбек жағдайларын жасау және қамтамасыз 
ету, қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау талаптарын сөзсіз сақтауы;

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

• өртке қарсы тәртіпті үнемі жақсарту және өрт 
қауіпсіздігі талаптарын сақтау;

• әскери міндеттілер мен әскерге 
шақырылушыларды әскери есепке алуды 
жүргізу.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау

Банк қызметкерлердің қауіпсіз еңбек шарттарына 
құқығын қамтамасыз етеді, еңбек қызметінің 
кез келген басқа нәтижелеріне қатысты 
қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына 
басымдылық береді.

Банктің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
саласындағы нормативтік құқықтық актілері 
мен ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес 
қызметкерлерді, Банктің жауапты тұлғаларын 
оқыту, оларға нұсқау беру және білімдерін тексеру, 
шаруашылық шарттар бойынша жұмыс жүргізетін 
және қызмет көрсететін мердігерлік ұйымдардың 
қызметкерлеріне, уақытша қызметкерлерге, 
Банк бөлімшелерінде тағылымдамадан өтетін 
қатысушыларға нұсқау беру бойынша тұрақты іс-
шаралар жүргізеді.
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2021 жылы келесі іс-шаралар өткізілді:
• мамандандырылған ұйымның қызметкерлерді 

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
мәселелері бойынша онлайн оқытуы, емтихан 
өткізуі және сертификат беруі – 1 адам;

• жаңадан қабылданған қызметкерлердің кіріспе 
нұсқамалары – 90 адам;

• тестілеу арқылы еңбек қауіпсіздігі және еңбек 
қорғау мәселелері бойынша білімді тексеру – 
1 113 адам.

Жұмыс орнындағы денсаулық 
және қауіпсіздік

2021 жылы COVID-19 ауруымен Банктің 231 
қызметкері ауырды, вакцинация паспорты 1 505 
штаттық және штаттан тыс қызметкерде бар.

Сонымен бірге, Банк қызметкерлерінің қызметі 
жоғары жарақаттанумен және өмірге қауіптің 
жоғарылауымен байланысты емес екені атап 
өтілген. 2021 жылы Банк қызметкерлері арасында 
өндірістік жарақат алу жағдайлары тіркелген 
жоқ. Ауруға байланысты жұмыс орнында болмау 
көрсеткіші 0,01% құрады.

Азаматтық қорғаныс

Азаматтық қорғаныс саласында Банк қызметінің 
үздіксіздігін қамтамасыз ету бойынша ден 
қою жоспарларына сәйкес қызметкерлерді 
эвакуациялаумен, құтқару жұмыстарымен және 
өртті сөндірумен байланысты оқу-жаттығулар 
өткізілді. Жаттығулар барысында әрбір бөлімшеде 
(Банктің орталық аппараты мен филиалдары) Банк 

қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету бойынша 
ден қою жоспарларын тестілеу жүзеге асырылды, 
оның нәтижесі тестілеу хаттамасында көрсетілді.

Өрт қауіпсіздігі

Өрт қауіпсіздігі саласында 2021 жылы келесі іс-
шаралар жүргізілді:
• Банктің Орталық аппараты мен 

филиалдарының ғимараттарындағы өрт 
қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтардың 
ережелеріне сәйкес Банк ғимараттарының, үй-
жайлары мен аумақтарының өртке қарсы жай-
күйін мерзімді тексеру жүзеге асырылды, олар 
есептік тексеру парақтарында көрсетілген;

• жыл ішінде өрт-техникалық минимум 
бағдарламасы бойынша басшыларды және 
жауапты тұлғаларды онлайн-оқыту екі рет 
жүргізілді және 89 адам куәлік алды.

Әскери есеп

Банктің Орталық аппараты мен Филиалдарының 
әскери есеп бойынша жауапты тұлғалары 
Банктің әскери міндеттілері мен әскерге 
шақырылушыларының әскери есебін жүргізу 
бойынша жұмыстар жүргізді.

Банк қызметкерлерінің жаңа тұрғылықты 
мекенжайға көшу кезіндегі әскери есепті бұзуы, 
әскери билеттерді уақтылы алмауы 2021 жыл 
ішінде жойылды. Әскерге шақырылушылардың 
қорғаныс істері жөніндегі басқармаға олардың 
мерзімді сұраныстары бойынша келуі уақтылы 
қамтамасыз етілді.

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 қызметкерлерді әртүрлі қатысу 
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нысандарындағы қайырымдылық жобаларға тарту 
бағдарламасын дамытады: жеке ақшалай және өзге 
де қайырмалдықтар, әрбір қызметкердің ортақ іске 
өзінің жеке үлесін қосуға мүмкіндігі бар.

Банк қайырымдылық, демеушілік 
және филантропиялық көмекті Банктің 
Қайырымдылықты жүзеге асыру қағидаларына 
қатаң сәйкестікте жүзеге асырады.

2021 жылы Банк қызметкерлерінің күштерімен 
«Айналайын» қайырымдылық жәрмеңкесі 
ұйымдастырылды. Жүргізілген жәрмеңке 
нәтижесінде 439 760 теңге мөлшерінде жиналған 
қаражат №1 Алматы балалар үйі КММ балалар 
үйінің өтініші бойынша тәтті қапшықтарды, 
дамытатын ойындарды және аниматорлардың 
қызметтерін сатып алуға жұмсалды.

Мұқтаж адамдарға көмек көрсету бойынша үлкен 
жұмыс Банктің Орталық аппараты мен филиалдары 
қызметкерлерінің 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 қызметкерлері 
жыл сайынғы «Донор күні» акциясына және 
Жеңіс күніне орайластырылған ІІ дүниежүзілік 
соғысының ардагерлерін құрметтеуге, сонымен 
қатар «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ ұйымдастырылған 
қайырымдылық іс-шараларына белсене қатысты.

Пандемия жағдайында филиалдардың 
қызметкерлері «Өзіңе және жақындарыңа 
қамқор бол» акциясы аясында қоғамдық 
көлікте медициналық бетперде таратты. 
Сондай-ақ, филиалдардың қызметкерлері 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 қызметкерлері Ресей Федерациясындағы 
серіктестен Банктің мұқтаж қызметкерлері 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 талаптарына қатаң 
сақтай отырып, тұрақты түрде жүргізіледі.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың 
алдын алу мақсатында банкте іс-шаралар кешені 
жүргізіледі, негізгі мақсаты сыбайлас жемқорлыққа 
жол бермеу.

Банк алынған білімді міндетті түрде тестілеумен 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері 
бойынша Банк қызметкерлерін ішкі оқытуды 
тұрақты жүргізіп отырады.

Банкте жедел желі жұмыс істейді, желі 
Банк қызметкерлері мен консультанттары 
тарапынан сыбайлас жемқорлық сипаттағы 

бұзушылықтар туралы ақпаратты құпия алу құралы 
қызметін атқарады. Ағымдағы жылдың екінші 
жартыжылдығында келіп түскен өтініштердің 
талдауы олардың барлығы анықтамалық-
консультативтік сипатта болғанын және Банк 
қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық 
әрекеттерге қатыстылығын көрсететін мәліметтер 
жоқ екенін көрсетті.

Банк тоқсан сайын Қазақстан Республикасының 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігіне Банк басшыларын қарамағындағы 
қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық 
қылмыстары үшін жауапкершілікке тарту 
фактілерінің бар/жоқтығы туралы хабарлайды.

Қызметкерлерді оқыту нәтижеcінде Банк 
қызметкерлері Банктің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша қызметі 
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туралы, қолданыстағы шектеулер мен 
міндеттемелер, кері байланыс арналары туралы 
мейлінше хабардар болды. Қабылданған іс-
шаралар Банк қызметіндегі сыбайлас жемқорлық 
көріністерін барынша азайтуға мүмкіндік береді 
деп күтілуде.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 2021 жылғы 29 наурыздағы 
№ 03-2-12/1376 тапсырмасына сәйкес, Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 
бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік 
қағидаларына, Банк Басқармасының 2016 жылғы 
17 маусымдағы шешімімен (№140 хаттама) 
бекітілген «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-
да алаяқтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл ережелеріне және Банк Басқармасы 
Төрағасының 2021 жылғы 20 сәуірдегі №188 
«Отбасы Банк» АҚ қызметінің сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін ішкі талдауды жүргізу туралы» 
бұйрығына сәйкес Банк қызметінің сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау 
нәтижесінде «Отбасы Банк» АҚ-да сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау 
нәтижелерінің негізінде анықталған сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал 
ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша 
Іс-шаралар жоспары әзірленіп, бекітілді.

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 6 
қазандағы № 365-VI «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заңына сәйкес, оның аясында «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 16-бабына өзгертулер 

енгізілген, оған сәйкес «квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінде негізгі міндеті тиісті 
ұйымның және оның қызметкерлерінің Қазақстан 
Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз 
ету болып табылатын, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы комплаенс-қызметтердің функцияларын 
атқаратын құрылымдық бөлімшелер 
айқындалады», Банк Басқармасының 2021 жылғы 
19 наурыздағы шешімімен (№43 хаттама) сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы комплаенс функциясын арту 
бөлігінде «Қазақстан Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 23 шілдедегі 
шешімімен (№76 хаттама) бекітілген Комплаенс-
бақылау басқармасы туралы Ережеге тиісті 
өзгертулер енгізілді.

Комплаенс-бақылау басқармасы – Банктің 
құрылымдық бөлімшелерінің қандай да бір 
қызметіне тәуелсіз, Банктің Директорлар кеңесіне 
Бас комплаенс-бақылаушы арқылы есеп беретін, 
Банкте сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс 
функцияларын жүзеге асыратын бөлімше.

Банктің барлық қызметкерлері және азаматтық-
құқықтық шарттар негізінде Банкке қызмет 
көрсететін жеке тұлғалар атқаратын лауазымына 
қарамастан, өздеріне белгілі болған сыбайлас 
жемқорлық фактілері туралы Банкте өзінің тікелей 
басшыларына не қауіпсіздік немесе құпия түрде 
жедел желі арқылы хабарлау міндеті туралы 
ескертілді. Бұл ретте, Банктің әрбір қызметкері 
Банк қызметкерлерінің қайсыбірінің сыбайлас 
жемқорлық қызметке артылу фактілерін 
жасырғаны үшін дербес жауапты болады.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың 
алдын алу мақсатында банкте іс-шаралар кешені 
жүргізіледі, оның түпкі нәтижесі сыбайлас 
жемқорлыққа жол бермеу.
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ЗАҢНАМА ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕСТІК

Банк өз қызметінде Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарын сақтайды. 2021 жылы 
комплаенс-тәуекелдерге алып келген мынадай 
фактілер тіркелді:
1. «Қазақстан Республикасының цифрлық даму, 

инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі Ақпараттық қауіпсіздік комитеті» 
РММ-нің Қазақстан Республикасының 
дербес деректер және оларды қорғау туралы 
заңнамасының талаптарын орындау затына 
жоспардан тыс тексеруі нәтижелері бойынша 
бұзушылықтарды жою туралы 2021 жылғы 
30 сәуірдегі №21 ұйғарым шығарылды, 
сонымен қатар әкімшіліктік құқық бұзушылық 
туралы 2021 жылғы 30 сәуірдегі №27 хаттама 
құрастырылды (145 850 теңге мөлшерінде 
айыппұл төленді). Банк рұқсаты шектеулі 
дербес деректерді сақтаған кезде ҚР СТ 1073-
2007 «Ақпараттың криптографиялық қорғаныс 
құралдары. Жалпы техникалық талаптар» 
Қазақстан Республикасының стандартына 

сәйкес қауіпсіздіктің үшінші деңгейінен 
төмен емес параметрлері бар ақпараттың 
криптографиялық қорғаныс құралдары 
қолданылмайды.

2. «Қазақстан Республикасының қаржы нарығын 
реттеу және дамыту агенттігі» РММ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
12.11.2019 жылғы № 188 «Екінші деңгейдегі 
банктерге, Қазақстан Республикасының 
бейрезидент-банктерінің филиалдарына 
арналған тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын 
бекіту туралы» қаулысының 98-тармағын 
орындамау болып табылатын ішкі құжаттардың 
талаптарын бұзғаны үшін, сонымен қатар 
борышты аудару үшін құжаттардың толық 
топтамасын ұсыну кезінде борышты аудармау 
түрінде қаржылық қызмет тұтынушысы 
құқықтарын бұзғаны үшін қадағалаудың Ұсыным 
іс-шарасы қолданылды.

КЛИЕНТТІҢ ЖЕКЕ ӨМІРІНЕ ҚОЛ 
СҰҚПАУШЫЛЫҚ

Банк осы саладағы қазақстандық заңнаманы 
қатаң сақтай отырып, клиенттердің жеке өміріне 
қол сұқпауды және жеке деректерді қорғауды 
қамтамасыз етеді.

Клиенттің жеке деректерін жинауды клиенттің 
немесе оның өкілінің келісімімен фронт-офис 
қызметкерлері жүзеге асырады. Клиенттің 
дербес деректерін өңдеуді және пайдалануды 
клиенттің келісімімен көзделген шектерде және 
көлемде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда Банк 
қызметкерлері, оларды тікелей қызметтік 
мақсаттарда қолданатын қызметкерлері 
(кеңесшілері, тапсырма шарты, ақылы қызмет 
көрсету шарты бойынша жұмыс істейтін агенттер) 
жүргізеді.

Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, Банк өңделген 

дербес деректерді клиенттің келісімінсіз үшінші 
тұлғаларға және (немесе) үшінші тұлғаларға беруге 
құқылы емес.

Клиенттің келiсiмiнсiз ұйымдар мен жеке 
тұлғалардың өтiнiштерi мен сұрауларынан, 
өмірбаяндық анықтамалықтардан, телефондардан, 
мекенжайлар кітапшаларынан, бұқаралық ақпарат 
құралдарынан және Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда 
алынған жалпыға қолжетімді дербес деректерді 
өңдеу жүргізіледі.

Клиенттің немесе оның өкілінің келісімінсіз 
немесе басқа негіздерсіз таратылуының алдын 
алу мақсатында Банктің дербес деректерінің 
құпиялылығын қамтамасыз ету үшін Банк келесі 
шараларды қабылдайды:
1. Отбасы Банк» АҚ коммерциялық құпияны 

құрайтын мәліметтерін және құпия сипаттағы 
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өзге де мәліметтерін жарияламау туралы 
міндеттемелерге еңбек шартын жасаған кезде 
барлық қызметкерлердің және тапсырма 
шартын, ақылы қызмет көрсету шартына жол 
қойған кезде агенттердің, кеңесшілердің қол 
қоюы;

2. құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері, 
қызметкерлері клиенттің немесе оның заңды 
өкілінің келісімінсіз немесе өзге де заңды 
негіздерсіз дербес деректерді таратуға жол 
бермейді. Клиенттің дербес деректері үшінші 
тұлғаларға олардың немесе олардың заңды 
өкілінің келісімімен немесе басқа заңды негіз 
болған жағдайда ғана беріледі;

3. Банктің барлық құрылымдық бөлімшелері 
мен қызметкерлерінің, агенттерінің, 
консультанттарының дербес деректерді 
рұқсатсыз алу фактілерін уақтылы анықтауға 
және анықтауға бағытталған іс-шараларды 
жүзеге асыруы, атап айтқанда олардың 
тікелей басшысын және ішкі бақылау бөлімін 
барлық күдікті жағдайлар және клиенттің 
дербес деректерімен жұмыс істеу кезіндегі 
бұзушылықтар туралы хабардар ету;

4. дербес деректердің электрондық 
дерекқорларына пароль арқылы, дербес 
деректердің қағаз нұсқаларына тек қызметтік 
рұқсаты бар тұлғалар рұқсатын шектеу 
арқылы дербес деректерге заңсыз рұқсаттың 
және (немесе) мұндай ақпаратқа құқығы жоқ 
тұлғаларға берудің алдын алу;

5. осы Тәртіпте көзделмеген, бірақ дербес 
деректерді қорғау деңгейін қамтамасыз етудің 
тұрақты бақылауын қамтамасыз ететін басқа да 
шаралар.

Банк немесе клиенттердің жеке деректеріне 
рұқсаты бар басқа тұлғалар клиенттердің дербес 
деректерін алу, өңдеу, сақтау, беру және қорғау 
ережелерін бұзған жағдайда, олар Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына 
тәртіптік, әкімшілік, азаматтық-құқықтық немесе 
қылмыстық жауапкершілікке тартылады.

2021 жылы клиентке залал келтірген Дербес 
деректерді пайдалану ережелерін бұзудың елеулі 
жағдайлары болған жоқ. Клиенттерден шағым 
түскен жоқ.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛІЛІК

2021 жылы Банктің жалпы құрылған 
экономикалық құны 173 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.

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.
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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 
2021 жылы тұтынылған энергия көлемі 1 023 636 

кВт-қа тең (2020 жылы 1 020 509 кВт тең болған). 
Банктің бас ғимаратында электр энергиясын 
тұтынудың жылдық көлемі бір адамға есептегенде 
2 093 кВт құрады. Банктің Орталық аппаратының 
ғимаратында бір жылда жылу энергиясын тұтыну 
972,7 Гкал құрады. Жалпы бір жыл ішінде энергия 
ресурстарын тұтыну 278,63 т.у.т. құрады. Банктің 
филиалдары сондай-ақ су, энергия және жылу 
ресурстарын тұтынуды төмендетуге бағытталған 
іс-шараларды енгізуді жалғастырып отыр.

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 2021 жылы тұтынылған коммуналдық 
су көлемі 9 059,04 м³ құрады (2020 жылы 7 295,44 
м³ құраған).

Экономикалық құнды бөлу, млн теңге

2019 2020 2021

Құрылған экономикалық құн (кірістер):

Негізгі қызметтен түскен кірістер (пайыздық кірістер) 84 435 111 434 171 023

комиссиялық кірістер 1 275 1 538 1 919

басқа кірістер 8 17 32

Бөлінген экономикалық құн:

еңбекке ақы төлеу бойынша шығыстар 9 491 10 456 11 851

мемлекеттік бюджетке салықтар мен алымдар бойынша 
шығыстар 517 693 654

капиталды жеткізушілерге төлемдер (пайыздар мен 
дивидендтер төлеу) 7 937 8 293 –

қайырымдылық және демеушілік көмек – 4 –

басқа операциялық шығындар 7 402 7 536 9 595

басқа операциялық емес шығындар – – –

Бөлудің экономикалық құны (таза пайда) 27 347 31 784 65 755
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ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ

Банк үшін қаржы институты ретінде қалдықтардың 
негізгі түрлері қағаз, шығыс материалдары және 
пайдаланылған ұйымдастыру техникасы. 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 
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.

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. Банкте қызметкерлердің 
экологиялық түсінік деңгейін арттыруға 
бағытталған іс-шаралар тұрақты түрде жүргізіледі.

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.

Банк мемлекеттік қатысумен кәсіпорындардың 
көпшілігінен тауарларды және қызметтерді 
сатып алады. Мұндай сатып алу жеке-жеке аз 
сомаларды құрайды және әдетте коммерциялық 
негізде жүзеге асырылады. Тауарлар, жұмыстар 
және қызметтердің әлеуетті жеткізушілері үшін 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
іріктеу критерийлері қолданылады.

2021 жылы өткізілген сатып алу рәсімдерінің 
қорытындысы бойынша 736 шарт жасалды. 
Жасалған шарттардың жалпы сомасы 8 796 577 
мың теңгені (ҚҚС-сыз 8 080 775 мың теңге) құрады, 
игерілген баптардың саны – 1 397. Жүргізілген 
барлық сатып алу бойынша қорытынды үнемдеу 
596 552 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 64%-ды құрады 
(01.02.2022 ж. алынған есептер бойынша орындау 
көлемі 5 673 717 мың теңге).
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СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІБАНК ЖАЙЛЫ

1-ҚОСЫМША. ЕСЕП ТУРАЛЫ 

Осы «Отбасы Банк» АҚ Жылдық есебіне Банктің 
2021 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. 2020 
жылдың қорытындылары бойынша Жылдық есеп 
2021 жылғы 13 шілдеде жарияланды. 2021 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 үшінші Жылдық есебі.

Жылдық есепті дайындау кезінде Банк GRI 
Standards есебінің мазмұнын анықтау қағидала-
рын 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 тараптар-
дың шешімдеріне ықпалы неғұрлым жоғары 
болатын мәселелерді ғана жария ету енгізіл-
ген.

• 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» қағида-
лары ақпаратты жинау және оны таңдалған тақы-
рыптар бойынша ашу кезінде қолданылды.

ЕСЕП МАЗМҰНЫН АНЫҚТАУ

Осы Есепке енгізілуі тиіс ақпарат тізбесін айқындау 
үшін Банк GRI Стандарттарында ұсынылған барлық 
тақырыптарға талдау жасады және жылдық есеп-
те ашылуға өте маңызды елеулі тақырыптардың 
тізімін анықтады. 

Тақырыптар Банк үшін оның даму стратегиясын 
ескере отырып, маңыздылық дәрежесі бойынша 
және жыл бойы олармен өзара іс-қимыл барысын-
да анықталған мүдделі тараптар үшін маңыздылық 
дәрежесі бойынша бағаланды. Талдау нәтижелері 

бойынша сауалнама дайындалды, оның көмегімен 
Банктің мүдделі тараптары (Директорлар кеңесінің 
мүшелері, Басқарма, Банк, Холдинг қызметкерлері, 
БАҚ өкілдері, сыртқы аудиторлар және т. б.) ара-
сында сауалнама жүргізілді. Жүргізілген сауалнама 
қорытындысы бойынша төменде берілген Маңы-
здылық матрицасы тұрғызылды. Осы матрицаның 
оң жақ жоғарғы бұрышына енгізілген тақырып-
тар ең маңызды деп танылған және осы Есепте 
ашылған.
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ТАҚЫРЫПТАР
АҢЫЗ

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

Экономикалық нәтижелілік 1
Нарықтарға қатысу 2
Тікелей емес экономикалық ықпал 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
Қызметкерлер 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
Заңнама талаптарына сәйкестілік 33
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ҚОСЫМША

2-ҚОСЫМША. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

Қаржылық жағдай туралы есеп

(мың қазақстандық теңгемен) Ескерт. 2021 ж. 31 желтоқсан 2020 ж. 31 желтоқсан

АКТИВТЕР

Ақшалай қаражат және оның баламалары 7 595,066,321 138,257,892
Қаржы институттарындағы қаражат 17,000 17,000
Клиенттерге кредиттер мен алғы төлемдер 9 1,999,326,511 1,319,681,125
Борышкерлік бағалы қағаздарға инвестициялар 8 186,877,167 232,210,452
Үлестік бағалы қағаздарға инвестициялар 1,747 1,747
Пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құралдар мен 
активтер

10 5,188,019 5,462,232

Материалдық емес активтер 10 5,566,033 5,684,660
Ағымдағы табыс салығы бойынша алдын ала төлем – 196,015
Басқа қаржы активтері 11 11,450,453 5,417,469
Басқа активтер 11 354,054 268,023
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 272,678 191,476

АКТИВТЕР ЖИЫНЫ 2,804,119,983 1,707,388,091

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Клиенттердің қаражаты 12 1,898,429,002 1,097,659,295
Заем қаражаты 13 78,910,328 67,614,055
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар 15 191,456,190 113,680,020
Мемлекеттік субсидиялар 16 221,981,940 121,753,860
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 22 25,114,446 18,324,890
Ағымдағы табыс салығы бойынша міндеттемелер 92,900 –
Басқа қаржылық міндеттемелер 14 4,349,852 3,563,068
Басқа міндеттемелер 14 2,681,864 2,009,583

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ 2,423,016,522 1,424,604,771

КАПИТАЛ
Акционерлік капитал 17 78,300,000 78,300,000
Қосымша төленген капитал 127,470,774 95,406,389
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағалана-
тын инвестициялық бағалы қағаздарды қайта бағалау қоры

(1,703,462) (2,204,346)

Басқа резервтер 2,283,335 2,283,335
Бөлінбеген пайда 174,752,814 108,997,942

КАПИТАЛ ЖИЫНЫ 381,103,461 282,783,320

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ ЖИЫНЫ 2,804,119,983 1,707,388,091
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Пайда немесе шығын және өзге де жиынтық кіріс туралы есеп 

(мың қазақстандық теңгемен) Ескерт. 2021 ж. 2020 ж.
Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептелген 
пайыздық кірістер 18 171,023,329 111,433,654
Пайыздық және ұқсас шығыстар 18 (54,597,033) (35,884,615)
Таза пайыздық маржа және ұқсас кірістер 116,426,296 75,549,039
Кредиттік шығындарға арналған бағалау резерві 7, 8, 9 (2,406,247) (5,529,664)
Кредиттік залалдарға резерв құрғаннан кейінгі таза 
пайыздық маржа және ұқсас кірістер 114,020,049 70,019,375
Мемсубсидиядан түскен кірістер 16 32,375,919 16,660,494
Комиссиялық кірістер 19 1,918,666 1,538,353
Комиссиялық шығыстар 19 (7,111,094) (6,637,232)
Тануды тоқтатуға әкеп соқпайтын, амортизацияланған 
құны бойынша бағаланған қаржы активтерін 
түрлендіруден болған шығыстар – (5,754,051)
Нарықтық бағадан төмен мөлшерлемелер бойынша 
активтерді бастапқы тану кезінде туындайтын шығыстар (41,393,980) (22,895,729)
Өзге жиынтық кіріс және өзге қаржы активтері арқылы 
әділ құны бойынша бағаланатын борыштық бағалы 
қағаздар бойынша шығындарды шегергендегі кірістер 19,587 205,853
Шетелдік валютамен операциялар бойынша шығыстарды 
шегергендегі кірістер 9,181 55,860
Кірістерді шегерумен басқа операциялық шығыстар 20 (1,907,488) (1,489,861)
Әкімшілік шығыстар 21 (22,100,237) (18,688,055)
Салық салынғанға дейінгі пайда 75,830,603 33,015,007
Табыс салығы бойынша шығыстар 22 (10,075,780) (1,230,924)
Таза пайда 65,754,823 31,784,083
Өзге де жиынтық кіріс/(шығын):  
Кейіннен пайда немесе шығын құрамына қайта жіктелуі 
мүмкін баптар: 
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын борышкерлік бағалы қағаздар бойынша 
шығыстарды шегергендегі кірістер 490,500 667,521
Шығу нәтижесінде пайда мен шығындар туралы есепке 
ауыстырылған өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын борышкерлік бағалы қағаздар 
бойынша (шығыстарды)/кірістерді шегергендегі кірістер /
(шығыстар) 10,384 (205,853)
Нәтижесінде пайдалар немесе шығындар құрамына қайта 
жіктелмейтін баптар: 
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын үлестік бағалы қағаздарға инвестициялардан 
(шығыстарды)/  кірістерді шегергендегі кірістер /
(шығыстар) – (2,703)
Басқа жиынтық кіріс 500,884 458,965
Кезеңдегі жиынтық кіріс жиыны 66,255,707 32,243,048
Банк акционеріне тиесілі пайда үшін акцияға базалық 
және көбейтілген пайда 
(бір акция үшін қазақстандық теңгемен)   30 8,398 4,059
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СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІБАНК ЖАЙЛЫ

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп

(мың қазақстандық теңгемен) Ескерт.
2021 ж.  

31 желтоқсан
2020 ж.  

31 желтоқсан

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат

Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептелген 
алынған пайыздық кірістер 162,437,761 99,621,528

Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептелген 
төленген пайыздар (46,463,874) (30,236,874)

Алынған комиссиялар 1,918,666 1,538,353

Төленген комиссиялар (6,835,045) (6,556,796)

Персоналды ұстауға төленген шығыстар (11,481,835) (10,367,764)

Төленген әкімшілік және өзге операциялық шығыстар (9,513,594) (7,298,947)

Операциялық қызметтен бастап табыс салығын 
төлеуге дейін ақша қаражатының таза ағындары 90,062,079 46,699,500

Төленген табыс салығы (11,013,404) (2,407,483)

Операциялық активтер мен міндеттемелердегі 
өзгерістерге дейін операциялық қызметтен алынған 
ақшалай қаражат 79,048,675 44,292,017

Келесілер бойынша таза (төмендеу )/өсу:

• басқа банктердегі қаражат (17,000)

• клиенттерге берілетін кредиттер мен алғытөлемдер (715,349,144) (364,139,347)

• басқа қаржы активтері (1,545,676) (2,439,462)

• басқа активтер (42,560) 69,782

Келесілер бойынша таза өсу/(төмендеу ):

• клиенттердің қаражаты 796,448,384 195,887,856

• басқа қаржы міндеттемелері 578,075 (451,392)

• басқа міндеттемелер 38,834 (107,698)

Операциялық қызметте пайдаланылған таза ақшалай 
қаражат 159,176,588 (126,905,244)

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражат

Негізгі құралдарды сатып алу (691,113) (1,676,391)

Материалдық емес активтерді сатып алу (1,181,183) (2,804,700)

Негізгі құралдарды сату 89 5,672
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КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕС

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОСЫМША

Банктің қаржылық есептілігінің толық жиынтығын, оның ішінде аудитордың қорытындысын  
біздің hcsbk.kz корпоративтік сайтымыздан «Банк туралы»/«Есептілік» бөлімінен табуға болады.

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын борышкерлік бағалы қағаздарды сатып алу (12,766,458) (26,664,286)

Амортизацияланған құны бойынша көрсетілетін 
борышкерлік бағалы қағаздарға инвестициялар сатып алу (44,733,251) (125,623,904)

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын борышкерлік бағалы қағаздардың 
шығарылуынан түсетін түсімдер 38,337,016 30,296,131

Амортизацияланған құны бойынша көрсетілетін 
борыштық бағалы қағаздарды өтеуден түсетін түсімдер 65,600,000 88,700,000

Инвестициялық қызметтен алынған (қолданылатын) 
таза ақша қаражаты 44,565,100 (37,767,478)

Қаржы қызметінен түскен ақшалай қаражат

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінен 
заемдар алу 102,000,000 59,000,000

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы 
органдарынан заемдар алу 18,048,000 10,500,000

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы 
органдарынан заемдарды өтеу (2,000) (421,000)

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ заем өтеу (15,163,000) –

Азия Даму Банкінен заемдарды алу 8,400,000 –

Өзге ұйымдардан заемдар алу 120,000 108,000

Өзге ұйымдардан алған заемдарды өтеу (9,100)

Борышкерлік бағалы қағаздар шығарудан түсетін түсімдер 15 140,000,000 91,316,432

Төленген дивидендтер 17 – (8,292,596)

Ұзақ мерзімді жалдау 14 (337,134) (361,357)

Қаржылық қызметтен алынған таза ақшалай қаражат 253,056,766 151,849,479

Айырбастау бағамы өзгерістерінің ақшалай қаражат 
пен олардың баламаларына әсері 9,975 56,256

Ақшалай қаражат пен оның баламаларының таза өсуі 
(азаюы) 456,808,429 (12,766,987)

Кезең басындағы ақшалай қаражат және олардың 
баламалары 7 138,257,892 151,024,879

Кезең соңындағы ақшалай қаражат және олардың 
баламалары 595,066,321 138,257,892
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3-ҚОСЫМША. GRI ИНДЕКСІ
Стандарт 
нөмірі

Көрсеткіш Есеп бөлімі/Түсініктеме Бет 

GRI 1: Негіздер

GRI 2: 2021 жылдың жалпы ақпараты

2-1 ҰЙЫМНЫҢ ПРОФИЛІ

2-1 a Ұйым атауы Банк жайлы 11

2-1 b
Меншік сипаты және ұйымдық-құқықтық 
нысаны

Банк жайлы 11

2-1 c Штаб-пәтердің орналасқан жері Банк жайлы, Байланыс ақпараты  
11, 
119

2-1 d Қызметті жүзеге асыру орны Қызмет географиясы 14

2-2 ТҰРАҚТЫ ДАМУ БОЙЫНША ҰЙЫМ ЕСЕПТІЛІГІНЕ КІРЕТІН СУБЪЕКТІЛЕР

2-1 a
Ұйым бақылайтын немесе тұрақты даму 
туралы есепке енгізілген үлесі бар заңды 
тұлғалар

Банкте еншілес ұйымдар жоқ. –

2-1 b
Есептілігі ұйым есептілігіне енгізілген 
заңды тұлғалар

Банктің www.hcsbk.kz сайтында «Есептілік» бөлімінде 
«Жылдық қаржылық есептілікті» қараңыз.  

–

2-3 ЕСЕП БЕРУ КЕЗЕҢІ, МЕРЗІМДІЛІК ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ОРНЫ

2-3 a Есеп беру кезеңі мен мерзімділік Есеп жайлы 130

2-3 b
Есеп беру кезеңі және  қаржылық 
есептілік мерзімі

Есеп жайлы 130

2-3 с Есепті жариялау күні Есеп жайлы 130

2-3 d
Осы есепке қатысты сұрақтармен 
жүгінуге болатын байланыс тұлғасы

Байланыс ақпараты  153

2-4 АҚПАРАТТЫ ҚАЙТАДАН БЕРУ 

2-4 а
Алдыңғы есепті кезеңдер үшін жасалған 
ақпаратты қайталау (қайта есептеулер) 

Алдыңғы есепте көрсеткіштерді қайта тұжырымдау 
болған жоқ.

–

2-5 СЫРТҚЫ КУӘЛАНДЫРУ

2-5 а
Ұйымның есептілікті сыртқы 
куәландыруды қамтамасыз етуге 
қатысты саясаты мен тәжірибесі

Есеп жайлы 130

2-6 ҚЫЗМЕТ, ҚҰНЫН БЕЛГІЛЕУ ТІЗБЕГІ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ІСКЕРЛІК ҚАТЫНАСТАР

2-6 а
Ұйым жұмыс істейтін секторлар 
(мемлекеттік, жеке/қаржылық немесе 
басқа) 

Экономикалық орта 34

2-6 b Құнын белгілеу тізбегі Операциялық қызмет нәтижелері, Банк комиссиялары 
39,
42

2-6 с Басқа іскерлік қатынастар
Банктің Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асыруға қатысуы, Тартылған 
қаражат, Қызметтің қаржылық көрсеткіштері

43,
44,
52

2-6 d
Алдыңғы есеп беру кезеңімен 
салыстырғанда 2-6 а, 2-6 b және 2-6 
елеулі өзгерістері 

Операциялық қызмет нәтижелері, Банк комиссиялары, 
Банктің Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асыруға қатысуы, Тартылған 
қаражат, Қызметтің қаржылық көрсеткіштері 

39,
43,
44,
52
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КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕС

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОСЫМША

Стандарт 
нөмірі

Көрсеткіш Есеп бөлімі/Түсініктеме Бет 

2-7 ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

2-7 а
Қызметкерлердің жалпы саны, жынысы 
бойынша, аймақтар бойынша бөлу 

Жұмыспен қамту, Қызметкерлердің құрамы және 
құрылымы

113

2-7 b

Жынысы мен өңірі бойынша тұрақты, 
уақытша, толық жұмыс істейтін 
қызметкерлердің жалпы саны және 
толық емес жұмыс күнімен жұмыс 
істейтін қызметкерлердің жалпы саны, 
кепілдік берілмеген жұмыс уақыты

Жұмыспен қамту, Қызметкерлердің құрамы және 
құрылымы

113

2-7 c
Деректерді жинау үшін қолданылатын 
әдіснама мен рұқсат беру 

Жұмыспен қамту, Қызметкерлердің құрамы және 
құрылымы

113

2-7 d
2-7 a және 2-7 b сәйкес ұсынылған 
деректерді түсіну үшін қажетті 
мәнмәтіндік ақпарат 

Жұмыспен қамту, Қызметкерлердің құрамы және 
құрылымы

113

2-7 е
Есепті кезеңде және есепті кезеңдер 
арасындағы қызметкерлер санының 
айтарлықтай ауытқуы

Жұмыспен қамту, Қызметкерлердің құрамы және 
құрылымы

113

2-8 ЖАЛДАНҒАН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР 

2-8 а

Жалданған жұмысткерлер болып 
табылмайтын және жұмысын ұйым 
бақылайтын қызметкерлердің жалпы 
саны

Жұмыспен қамту, Қызметкерлердің құрамы және 
құрылымы

113

2-8 b
Деректерді жинау үшін қолданылатын 
әдіснама мен рұқсат беру 

Жұмыспен қамту, Қызметкерлердің құрамы және 
құрылымы

113

2-8 с

Есепті кезеңде және есепті кезеңдер 
арасындағы жалданған жұмысткерлер 
болып табылмайтын қызметкерлер 
санының айтарлықтай ауытқуы

Жұмыспен қамту, Қызметкерлердің құрамы және 
құрылымы

113

2-9 БАСШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМЫ

2-9 а
Басшылықтың, соның ішінде жоғары 
басшылық комитеттерінің құрылымы

Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесі жанындағы 
комитеттер, Басқарма, Басқармаға есеп беретін 
комитеттер

72,
81,
85,
87

2-9 b 

Шешім қабылдауға және ұйымның 
экономикаға, қоршаған ортаға және 
әлеуметтік ортаға әсерін бақылауды 
қадағалауға жауапты жоғары басшылық 
органның комитеттері

Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер 81

2-9 с
Жоғары басқару органының құрамы 
және оның комитеттері

Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесі жанындағы 
комитеттер

72,
81

2-10 ЖОҒАРҒЫ БАСҚАРУ ОРГАНЫН ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ТАҢДАУ 

2-10 а
Жоғары басқару органы мен оның 
комитеттеріне кандидаттарды ұсыну 
және іріктеу процестері 

Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесі жанындағы 
комитеттер

72,
81

2-10 b 
Жоғары басшылық органын ұсыну және 
іріктеу үшін қолданылатын критерийлер

Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесі жанындағы 
комитеттер

72,
81
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Стандарт 
нөмірі

Көрсеткіш Есеп бөлімі/Түсініктеме Бет 

2-11 ЖОҒАРЫ БАСШЫЛЫҚ ОРГАН ТӨРАҒАСЫ 

2-11 а Жоғары басшылық органның Төрағасы Директорлар кеңесі 72

2-11 b
Ұйым шеңберінде Жоғары басшылық 
органның Төрағасының қызметтері

Директорлар кеңесі 72

2-12 ӘСЕРЛЕРДІ БАСҚАРУДЫ ҚАДАҒАЛАУДАҒЫ ЖОҒАРЫ БАСШЫЛЫҚ ОРГАННЫҢ РӨЛІ

2-12 а

Ұйымның мақсаттарын, құндылықтарын 
немесе миссиясын әзірлеу, бекіту және 
жаңартудағы жоғарғы басшылық орган 
мен жоғарғы буын басшыларының 
рөлі. Тұрақты дамуға байланысты 
мәлімдемелер, стратегиялар, саясат 
және мақсаттар

Тұрақты дамуды басқару 93

2-12 b

Ұйымның экономикаға, қоршаған ортаға 
және әлеуметтік ортаға әсерін анықтау 
және басқару бойынша процестерді 
қадағалаудағы жоғары басшылық 
органның рөлі

Тұрақты дамуды басқару 93

2-12 с

Ұйым процестерінің тиімділігін 
талдаудағы жоғары басқарушылық 
органының рөлі (2-12 а, 2-12 b), қарау 
жиілігі

Тұрақты дамуды басқару 93

2-13 ӘСЕРДІ БАСҚАРУ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ БЕРУ 

2-13 а

Экономикаға, қоршаған ортаға және 
әлеуметтік ортаға әсерін басқару 
үшін жауапкершілікті жоғары басқару 
органының беруі

Тұрақты дамуды басқару 93

2-13 b Мониторинг процесі және мерзімділік Тұрақты дамуды басқару 93

2-14 ТҰРАҚТЫ ДАМУ БОЙЫНША ЕСЕПТІЛІКТЕГІ ЖОҒАРЫ БАСҚАРУ ОРГАНЫНЫҢ РӨЛІ

2-14 а
Берілген ақпараттағы жоғары басқару 
органының жауапкершілігі 

Тұрақты дамуды басқару 93

2-15 МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ

2-15 а
Жоғары басқару органының мүдделер 
қақтығысын алдын алуды ұйымдастыру 
процесі 

Мүдделер қақтығысы 93

2-15 b
Мүдделі тараптарға мүдделер 
қақтығысын ашу

Мүдделер қақтығысы 93

2-16 МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУ

2-16 а
Жоғары басқару органының назарына 
маңызды мәселелерді жеткізу процесі

Директорлар кеңесі 72

2-16 b
Есепті кезеңде жоғарғы басқару 
органына хабарланған маңызды 
мәселелердің жалпы саны мен сипаты

Директорлар кеңесі 72

2-17 ЖОҒАРЫ БАСҚАРУ ОРГАНЫНЫҢ ҰЖЫМДЫҚ БІЛІМІ 

2-17 а

Тұрақты даму бойынша жоғары 
басқару органының ұжымдық білімін, 
дағдыларын және тәжірибесін дамыту 
бойынша қабылданатын іс-шаралар

Кәсіби даму 85
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2-18 ЖОҒАРЫ БАСҚАРУ ОРГАНЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ 

2-18 а
Жоғары басқару органының қызметін 
бағалау процесі

Директорлар кеңесінің бағасы 84

2-18 b Бағалау тәуелсіздігі, бағалау мерзімділігі Директорлар кеңесінің бағасы 84

2-18 с Бағалауға қабылданған әрекеттер Директорлар кеңесінің бағасы 84

2-19 СЫЙАҚЫ САЯСАТЫ 

2-19 а
Жоғары басқару органының мүшелері 
мен жоғары буын басшыларына сыйақы 
төлеу саясаты

Басқарма және Директорлар кеңесі мүшелері 
сыйақысының негізгі қағидаттары

91

2-19 b

Жоғары басқару органының мүшелері 
мен жоғары буын басшыларының 
қызмет нәтижесінің сыйақы төлеу 
саясатына әсері

Басқарма және Директорлар кеңесі мүшелері 
сыйақысының негізгі қағидаттары

91

2-20 СЫЙАҚЫНЫ АНЫҚТАУ ПРОЦЕСІ 

2-20 а
Сыйақы саясатын әзірлеу және 
сыйақыны анықтау процесі

Басқарма және Директорлар кеңесі мүшелері 
сыйақысының негізгі қағидаттары

91

2-20 b

Сыйақы саясаты мен ұсыныстары 
бойынша мүдделі тұлғалардың 
(акционерлерді қоса алғанда) дауыс 
беру нәтижелері туралы есеп 

Басқарма және Директорлар кеңесі мүшелері 
сыйақысының негізгі қағидаттары

91

2-21 ЖАЛПЫ ЖЫЛДЫҚ ӨТЕМАҚЫ КОЭФФИЦИЕНТІ 

2-21 а

Ұйымның ең жоғары ақы төленетін 
қызметкерлерінің жылдық жиынтық 
сыйақысының барлық қызметкерлердің 
орташа жылдық жиынтық сыйақысына 
қатынасы (ең жоғары жалақы алатын 
адамды қоспағанда)

Банк қызметкерлерінің жалақысы 118

2-21 b

Ұйымның ең жоғары ақы төленетін 
қызметкерінің жылдық жиынтық 
сыйақысының пайыздық өсімінің 
барлық қызметкерлер үшін (ең жоғары 
жалақы алатын қызметкерді қоспағанда) 
жылдық жиынтық сыйақының орташа 
пайыздық өсіміне қатынасы

2-21 с Мәнмәтіндік ақпарат (21-1 а, 21-1 b)

2-22 ТҰРАҚТЫ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП 

2-22 а

Ұйым үшін тұрақты даму өзектілігі 
және оның тұрақты дамуға көмектесу 
стратегиясы туралы жоғары басқару 
органының немесе ұйымның аға 
басшысының есебі, мәлімдемесі 

Корпоративтік басқару кодексін сақтау, Банктің 
Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен 
ережелерін сақтау/сақтамауы туралы Есеп

91
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2-23 САЯСИ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

2-23 а
Бизнесті жауапты жүргізу бойынша 
саяси міндеттемелер

Тұрақты дамуды басқару 93

2-23 b
Адам құқықтарын сақтаудың саяси 
бейілділігі

Тұрақты дамуды басқару, Іскерлік этика
93,
92

2-23 с Саяси міндеттемелерге сілтемелер Тұрақты дамуды басқару, Іскерлік этика
93,
92

2-23 d
Саяси міндеттемелердің әрқайсысы 
ұйымда мақұлданған деңгей

Тұрақты дамуды басқару 93

2-23 е
Ұйым қызметіне және оның іскерлік 
қарым-қатынастарына саяси 
міндеттемелердің қолданылу дәрежесі 

Тұрақты дамуды басқару 93

2-23 f
Қызметкерлерге, іскер серіктестерге 
және басқа да тиісті тараптарға саяси 
міндеттемелер туралы хабарлау 

Тұрақты дамуды басқару 93

2-24 САЯСИ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ЕНГІЗУ

2-24 а Саяси міндеттемелерді енгізу Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі 15

2-25 ЖАҒЫМСЫЗ ӘСЕРЛЕРДІ ЖОЮ ПРОЦЕСТЕРІ

2-25 а
Жағымсыз әсерлерді жоюдағы 
ынтымақтастық немесе қамтамасыз ету 
бойынша міндеттемелер 

2021 жылы клиентке залал келтірген дербес деректерді 
пайдалану ережелерін бұзудың елеулі жағдайлары 
болған жоқ. Клиенттерден шағымдар болған жоқ. 

–

2-25 b
Шағымдарды, соның ішінде 
шағымдарды қарау механизмдерін 
анықтау және қарастыру тәсілдері

2-25 с
Ұйым қамтамасыз ететін немесе 
жағымсыз әсерлерді жоюда 
ынтымақтасатын басқа процестер

2-25 d

Мүдделі тараптардың шағымдарды 
қарау механизмдерін әзірлеуге, 
талдауға, пайдалануға және жетілдіруге 
қатысуы

2-25 е

Шағымдарды қарау механизмдерінің 
және басқа да түзету процестерінің 
тиімділігін бақылау, олардың 
тиімділігінің мысалдары, соның ішінде 
мүдделі тараптардың пікірлері

2-26 КЕҢЕСТЕРДІ АЛУҒА ЖӘНЕ АЛАҢДАУШЫЛЫҚ БІЛДІРУГЕ АРНАЛҒАН МЕХАНИЗМДЕР

2-26 а

Жеке тұлғаларға бизнесті жауапты 
жүргізу және ұйымның іскерлік мінез-
құлқы саласындағы  ұйымның саясаты 
мен тәжірибесін енгізу бойынша кеңес 
алуға мүмкіндік беретін механизмдер

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу, Сату жүйесі 
96,
58
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2-27 ЗАҢДАРДЫ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК АКТІЛЕРДІ САҚТАУ 

2-27 а

Есепті кезеңде заңдар мен 
нормативтік актілерді сақтамаудың 
елеулі жағдайларының жалпы саны 
(айыппұл салынған және ақшалай емес 
санкциялар қолданылған оқиғалар 
бойынша бөлінген) 

Заңнама талаптарына сәйкестік 1232-27 b

Есепті кезеңде заңнамалық және 
нормативтік актілерді сақтамағаны үшін 
төленген айыппұлдардың жалпы саны 
және ақшалай құны (ағымдағы есепті 
кезеңде және өткен есепті кезеңде орын 
алған заңнамалық және нормативтік 
актілерді сақтамағаны үшін салынған 
айыппұлдар бойынша бөлінген)

2-27 с
Заңдар мен нормативтік актілерді 
сақтамаудың маңызды жағдайлары

2-27 d
Заңдар мен нормативтік актілерді 
сақтамаудың елеулі жағдайларын 
анықтау

2-28 ҚАУЫМДАСТЫҚТАРҒА МҮШЕЛІК

2-28 а

Ұйым маңызды рөл атқаратын салалық 
қауымдастықтар, басқа қауымдастықтар-
мүшелер және ұлттық немесе 
халықаралық құқық қорғау ұйымдары

Халықаралық ұйымдарға мүшелік 22

2-29 МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ ТӘСІЛІ

2-29 а

Мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттесу тәсілі, сонымен қоса ол 
өзара әрекет ететін және олар қалай 
сәйкестендірілетін мүдделі талаптардың 
санаттары; мүдделі тараптармен 
өзара әрекеттесу мақсаты; мүдделі 
тараптармен маңызды өзара әрекеттесу

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу 96

2-30 ҰЖЫМДЫҚ ШАРТТАР

2-30 а
Ұжымдық шарттармен қамтылған 
қызметкерлердің жалпы санының 
пайыздық үлесі Жұмыспен қамту, Қызметкерлердің құрамы және 

құрылымы
113

2-30 b
Ұжымдық шарттармен қамтылмаған 
қызметкерлер үшін еңбек жағдайларын 
және жалдау талаптарын ұйымдастыру

143
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GRI 3: Маңызды мәселелер 2021

3-1 МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ АНЫҚТАУ ПРОЦЕСІ

3-1 а

Өз қызметі мен іскерлік қарым-
қатынастары шеңберінде маңызды 
тақырыптарды анықтау процесі, 
сонымен қоса экономикаға, қоршаған 
ортаға және әлеуметтік ортаға нақты 
және әлеуетті, жағымсыз және оң 
әсерді анықтау; олардың маңыздылығы 
негізінде есептілік үшін әсер 
басымдылығын анықтау

Есеп жайлы 130

3-1 b 
Пікірі маңызды тақырыптарды анықтау 
процесіне әсер еткен мүдделі тараптар 
мен сарапшылар

3-2 МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ ТІЗІМІ 

3-2 а Маңызды мәселелердің тізімі

Есеп жайлы 130
3-2 b

Өткен есепті кезеңмен салыстырғандағы 
маңызды тақырыптар тізіміндегі 
өзгерістер

3-3 МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ БАСҚАРУ

3-3 а
Экономикаға, қоршаған ортаға және 
әлеуметтік ортаға нақты және әлеуетті, 
жағымсыз және оң әсер

Экономикалық нәтижелілік, Экологиялылық, Жұмыспен 
қамту

125,
126,
113

3-3 b

Ұйымның қызметі нәтижесінде немесе 
оның іскерлік қарым-қатынастары 
нәтижесінде қолайсыз әсерлері бар 
байланыс

Экономикалық нәтижелілік, Экологиялылық, Жұмыспен 
қамту

125,
126,
113

3-3 с
Материал тақырыбына қатысты саясат 
немесе міндеттемелер 

Есеп жайлы 130

3-3 d
Тақырыпты және онымен байланысты 
салдарларды басқару үшін қабылданған 
іс-әрекеттер

Есеп жайлы 130

3-3 е
Қабылданған әрекеттер тиімділігін 
бақылау

Есеп жайлы 130

3-3 f

Мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттесудің қабылданған шараларға 
(3-3 d) әсері және әрекеттердің тиімділігі 
туралы ақпарат беру (3-3 e)

Есеп жайлы 130
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GRI 201: Экономикалық көрсеткіштер 2016

201-1 ҚҰРЫЛҒАН ЖӘНЕ БӨЛІНГЕН ТІКЕЛЕЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰН

201-1 а

Есептеулер негізінде жасалатын және 
бөлінетін тура экономикалық құны, 
сонымен қоса ұйымның жаһандық 
операцияларына арналған негізгі 
компоненттер Экономикалық нәтижелілік 125

201-1 b

Ел, аймақ немесе нарық деңгейіндегі 
тікелей экономикалық құны, сонымен 
қатар маңыздылықты анықтау үшін 
пайдаланылатын критерийлер туралы

201-2 КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ САЛДАР ЖӘНЕ БАСҚА ДА ТӘУЕКЕЛДЕР МЕН 
МҮМКІНДІКТЕР

201-2

Климаттың өзгеруіне байланысты 
операциялардағы, кірістердегі немесе 
шығыстардағы елеулі өзгерістерге 
әлеуетті алып келуі мүмкін тәуекелдер 
мен мүмкіндіктер

Экологиялылық 126

201-3 БЕЛГІЛЕНГЕН ТӨЛЕМДЕРМЕН ЖОСПАР БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ БАСҚА ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ЖОСПАРЛАРЫ

201-3 а
Ұйымның жалпы ресурстары есебінен 
жабылатын міндеттемелердің есептік 
құны 

Банк қызметкерлерінің жалақысы 118

201-3 b Зейнетақы міндеттемелерін төлеу қоры 

201-3 с Зейнетақы міндеттемелері қорын жабу

201-3 d
Қызметкер немесе жұмыс беруші 
төлейтін жалақының пайызы

201-3 е

Міндетті және ерікті, аймақтық немесе 
елдік зейнетақы схемаларына немесе 
қаржылық әсер ететін схемаларға 
қатысу деңгейі

201-4 ҮКІМЕТТЕН АЛЫНҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ КӨМЕК

201-4 а
Есепті кезеңде кез келген үкіметтен 
ұйым алған қаржылық көмектің жалпы 
ақшалай құны 

Операциялық қызмет нәтижелері 39
201-4 b Елдер бойынша 201-4-а ақпарат

201-4 с
Акционерлер құрылымында қандай да 
бір үкіметтің болуы, қатысу дәрежесі
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GRI 202: Нарықта болуы 2016

202-1 ЖЫНЫСЫ БОЙЫНША БӨЛУМЕН БАСТАПҚЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СТАНДАРТТЫ ЖАЛАҚЫНЫҢ ЖЕРГІЛІКТІ 
МИНИМАЛДЫ ЖАЛАҚЫҒА ҚАТЫНАСЫ

202-1 а

Минималды жалақы ережелеріне 
сәйкес қызметкерлердің елеулі 
бөлігінің жалақыны алу уақыты, 
негізгі жұмыс орындарында жынысы 
бойынша бөлумен бастапқы деңгейдегі 
жалақының минималды жалақыға 
қатынасы

Банк қызметкерлерінің жалақысы 118

202-1 b 

Минималды жалақы ережелеріне 
сәйкес ұйым қызметін орындайтын 
басқа қызметкерлердің (қызметкерлерді 
қоспағанда) жалақысын алу уақыты, 
қызметкерлердің минималды 
жалақыдан жоғары жалақы алуы үшін 
қабылданған әрекеттер

202-1 с
Жынысы бойынша жергілікті 
минималды жалақы

202-1 d
Операцияларды жүргізудің маңызды 
орындары үшін қолданылатын анықтама

202-2 ЖЕРГІЛІКТІ ҚАУЫМДАСТЫҚТАН ЖАЛДАНҒАН ЖОҒАРЫ БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҮЛЕСІ

202-2 а
Жергілікті қауымдастықтан жалданған 
қызметтің маңызды орындарындағы 
жоғары басшылықтың пайыздық үлесі 

Басқарма 85
202-2 b

Жоғары басшылықты белгілеу үшін 
қолданылатын анықтама 

202-2 с
«Жергілікті» терминді ұйымның 
географиялық анықтауы

202-2 d
Операцияларды жүргізудің «маңызды» 
орындары үшін қолданылатын анықтама

GRI 203: Жанама экономикалық әсері 2016

203-1
Инфрақұрылым мен қызметтерге 
қолдау көрсетілетін инвестициялар Банк өз қызметінде инфрақұрылымға және 

қызметтерге инвестицияларды жүзеге асырмайды.
–

203-2
Маңызды жанама экономикалық 
әсерлер

GRI 204: Сатып алу тәжірибесі 2016

204-1
Жергілікті жеткізушілерге шығындар 
үлесі

Сатып алу 127
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GRI 205: Сыбайлас жемқорлықпен күрес 2016

205-1
Сыбайлас жемқорлыққа байланысты 
тәуекелдер затына бағаланған 
операциялар

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 122205-2
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдың саясаты мен әдістері туралы 
хабардар ету және оларды оқыту

205-3
Сыбайлас жемқорлықтың расталған 
жағдайлары және қабылданған іс-
әрекеттер

GRI 206: Бәсекелестікке қарсы (монополияға қарсы) мінез-құлық 2016

206-1
Бәсекелестікке қарсы, монополияға 
қарсы және монополиялық тәжірибе 
үшін сот арыздары

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 122

GRI 207: Салық салу 2019

207-1 Салық салу тәсілі

Салықтар туралы ақпарат Банктің www.hcsbk.kz 
сайтында «Есептілік» бөлімінде орналасқан Банктің 
қаржылық есептілігінің толық нұсқасында ашылады.

–
207-2

Салықтық басқару, тәуекелдерді 
бақылау және басқару 

207-3
Мүдделі тараптарды тарту және салық 
салуға байланысты мәселелерді шешу

207-4 Ел бойынша есептілік

GRI 301: Материалдар 2016

301-1
Салмағы немесе көлемі бойынша 
қолданылатын материалдар 

Қалдықтарды басқару 127301-2
Қолданылатын екіншілік бастапқы 
материалдар 

301-3
Қайта өңделген өнімдер және олардың 
орауыш материалдары

GRI 302: Энергия 2016

302-1 Ұйым ішіндегі энергияны тұтыну 

Энергияны тұтыну және энергия тиімділігі 126

302-2 Ұйымнан тыс энергия тұтыну 

302-3 Энергия сыйымдылығы 

302-4 Энергия тұтынуды азайту

302-5
Өнімдер мен қызметтердің энергия 
тұтынуын азайту 

GRI 303: Су және ағын сулар 2018

303-1 Ортақ ресурс ретінде сумен әрекеттесу

Суды тұтыну 126

303-2
Су тастандысымен байланысты 
әсерлерді басқару

303-3 Су жинау құрылыстары

303-4 Суды ағызу

303-5 Суды тұтыну
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GRI 304: Биоалуантүрлілік 2016

304-1

Меншіктегі, жалдаудағы, қорғалатын 
аймақтарда басқарудағы немесе 
олардың қасындағы, сонымен қатар 
қорғалатын аудандар шегінен тыс 
жоғары биологиялық құндылығы бар 
аудандарда орналасқан пайдалану 
учаскелері

Өз қызметінің сипатына қарай Банк елдегі 
биоалуантүрлілікке тікелей елеулі әсер етпейді.

–304-2
Қызметтердің, өнімдер мен 
қызметтердің биоәртүрлілікке елеулі 
әсері

304-3
Тіршілік ортасы қорғалған немесе 
қалпына келтірілген

304-4

Тіршілік ету орындары операциялармен 
қозғалған аудандарда орналасқан ХТҚО 
Қызыл кітабына енгізілген түрлер және 
Ұлттық табиғат қорғау тізіміне енгізілген 
түрлер

GRI 305: Тастандылар 2016

305-1
Парниктік газдардың тікелей 
тастандылары (1-қолданылу саласы) 

Қалдықтарды басқару 127

305-2
Энергетикадағы парник газдардың 
жанама тастандылары (2-қолданылу 
саласы)

305-3
Парниктік газдардың басқа жанама 
тастандылары  (3-қолданылу саласы) 

305-4
Парник газдары тастандыларының 
қарқындылығы

305-5 Парник газдары тастандыларын азайту

305-6
Озонды бұзатын заттардың 
тастандылары (ОБЗ)

305-7
Азот оксидтері (NOx), күкірт оксидтері 
(SOx)  және басқа да маңызды 
атмосфераға тастандылар

GRI 306: Қалдықтар 2020

306-1
Қалдықтардың пайда болуы және 
қалдықтармен байланысты елеулі 
әсерлер

Қалдықтарды басқару 127
306-2

Қалдықтармен байланысты елеулі 
әсерлерді басқару 

306-3 Пайда болған қалдықтар

306-4
Кәдеге жаратудан бас тартылған 
қалдықтар

306-5 Кәдеге жаратуға бағытталған қалдықтар
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GRI 308: Жеткізушінің экологиялық бағасы 2016

308-1
Экологиялық критерийлерді 
қолданумен таңдалған жаңа 
жеткізушілер

Экологиялылық, Сатып алу
126,
127

308-2
Жеткізу тізбегіндегі қоршаған ортаға 
теріс әсері және қабылданған шаралар

Қоршаған ортаны қорғау 127

GRI 401: Жұмысқа тұрғызу 2016

401-1
Жаңа қызметкерлерді алу және 
кадрлардың тұрақтамауы

Жұмыспен қамту, Қызметкерлердің құрамы және 
құрылымы

113401-2

Уақытша немесе толық емес жұмыс 
күні жұмыс істейтін қызметкерлерге 
қол жетімді емес толық уақытты жұмыс 
істейтін қызметкерлерге берілетін 
жеңілдіктер

401-3
Бала күтіміне байланысты демалыс 
(декреттік демалыс)

GRI 402: Еңбек/басқару қарым-қатынастары 2016

402-1
Жұмысты өзгерту үшін ескертудің 
минималды мерзімдері

Еңбек қатынастарының тәжірибесі 115

GRI 403: Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 2018

403-1
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздікті басқару жүйесі

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

120

403-2
Қауіпті анықтау, тәуекелді бағалау және 
оқиғаны зерттеу

403-3 Еңбекті қорғау қызметтері 

403-4

Қызметкерлердің қатысуы, еңбекті 
қорғау және қауіпсіздік техникасының 
мәселелері бойынша кеңестер мен 
ақпараттар

403-5
Қызметкерлерді еңбекті қорғау және 
қауіпсіздік техникасы бойынша оқыту

403-6 Қызметкерлердің денсаулығын нығайту 

403-7

Іскерлік қатынастарға тікелей 
байланысты денсаулық пен еңбек 
қауіпсіздігі үшін зардаптардың алдын 
алу және азайту

403-8
Еңбекті қорғау мен өнеркәсіптік 
қауіпсіздікті басқару жүйесімен 
қамтылған қызметкерлер 

403-9 Жұмысқа байланысты жарақаттар 

403-10
Жұмысқа байланысты нашар денсаулық 
жағдайы
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GRI 404: Оқыту және білім беру 2016

404-1
Бір жылға бір қызметкерге оқу 
сағаттарының орташа жылдық саны

Оқыту 115
404-2

Қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
бағдарламалары және өтпелі кезеңде 
көмек көрсету бағдарламалары

404-3
Нәтижелілігі мен мансабының 
дамуына мерзімді бағалау жүргізілетін 
қызметкерлердің үлесі

GRI 405: Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер 2016

405-1
Басқару органдары мен 
қызметкерлердің әртүрлілігі Қызметкерлердің құрамы және құрылымы, Банк 

қызметкерлерінің жалақысы
113,
118

405-2
Әйелдер мен ерлердің негізгі жалақысы 
мен сыйақысының арақатынасы

GRI 406: Кемсітпеушілік 2016

406-1
Кемсітушілік жағдайлары және 
жағдайды түзету бойынша қабылданған 
шаралар

Банк қызметкерлерінің жалақысы 118

GRI 407: Жиналыстар және ұжымдық келіссөздер еркіндігі 2016

407-1
Жиналыс еркіндігіне және ұжымдық 
келіссөздерді жүргізуге операциялар 
мен жеткізушілерге қауіп төнуі мүмкін

Еңбек қатынастарының тәжірибесі 115

GRI 408: Балалар еңбегі 2016

408-1
Бала еңбегін қолдану жағдайларының 
елеулі тәуекеліне ұшыраған 
операциялар мен жеткізушілер

Еңбек қатынастарының тәжірибесі 115

GRI 409: Мәжбүрлі немесе Міндетті еңбек 2016

409-1

Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек 
жағдайларының елеулі тәуекеліне 
ұшыраған операциялар мен 
жеткізушілер

Еңбек қатынастарының тәжірибесі 115

GRI 410: Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері 2016

410-1

Адам құқықтары саласында саясат 
немесе процедуралары бойынша 
оқытылған қауіпсіздік қызметінің 
қызметкерлері

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

120

GRI 411: Түпкі тұрғындардың құқықтары 2016

411-1
Түпкі тұрғындардың құқықтарын бұзу 
жағдайлары

Түпкілікті тұрғындардың құқықтарын бұзу жағдайлары 
жоқ.

–
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Көрсеткіш Есеп бөлімі/Түсініктеме Бет 

GRI 413: Жергілікті қауымдастықтар 2016

413-1
Жергілікті қауымдастықты тартумен 
операциялар, әсерді бағалау және даму 
бағдарламалары Жергілікті қауымдастықты тартумен операциялар 

жүргізілмеді.
–

413-2
Жергілікті қауымдастықтар үшін елеулі 
нақты және ықтимал теріс әсер ететін 
операциялар

GRI 414: Жеткізушінің әлеуметтік бағасы 2016

414-1
Әлеуметтік критерийлерді қолданумен 
таңдалған жаңа жеткізушілер

Сатып алу 127
414-2

Жеткізу тізбегіндегі жағымсыз 
әлеуметтік әсерлер және қабылданған 
шаралар

GRI 415: Мемлекеттік саясат 2016

415-1 Саяси үлес Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі 15

GRI 416: Клиенттердің денсаулығы және қауіпсіздігі 2016

416-1
Тауарлар мен қызметтер санаттарының 
денсаулық пен қауіпсіздікке әсерін 
бағалау

Экологиялылық 126

416-2
Өнімдер мен қызметтердің денсаулық 
пен қауіпсіздікке әсеріне қатысты 
талаптарды сақтамау жағдайлары

GRI 417: Маркетинг және Таңбалама 2016

417-1
Өнімдер мен қызметтерге арналған 
ақпарат және таңбаламаға қойылатын 
талаптар

Банкта Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына 
таралатын «Отбасы Банк» тауар белгісіне Куәлік бар 
(куәлікті Банктің сайтында «Банк жайлы» бөлімінен 
табуға болады). Өнімдер және қызметтер, таңбалама 
және маркетингтік коммуникациялар туралы ақпаратқа 
қатысты талаптарды орындамаған жағдайлар болмады.

–
417-2

Өнім мен қызмет туралы ақпарат пен 
таңбаламалаға қатысты талаптарды 
сақтамау жағдайлары

417-3
Маркетингтік коммуникациялар 
талаптарын сақтамау жағдайлары

GRI 418: Клиенттердің жеке өмірге сұқпаушылық

418-1

Клиенттердің жеке өміріне қол 
сұғылмаушылықты бұзғаны және 
дербес деректерін жоғалтқаны туралы 
шағымдары

Клиенттердің жеке өміріне қол сұғылмаушылық 124
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СТРАТЕГИЯ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ САТУ ЖҮЙЕСІБАНК ЖАЙЛЫ

ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ
БЕЛГІЛЕНУІ МАҒЫНАСЫ
ТҚЖ Тұрғын үй құрылыс жинақтары (тұрғынүйқұрылысжинақтары) 

ЭКСПО
ағылш. Exposition – индустрияландырудың символы және техникалық және технологиялық 
жетістіктерді көрсететін ашық алаң болып табылатын халықаралық көрме

БАҚ бұқаралық ақпарат құралдары

KASE
Қазақстандық 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
ЖТСМ 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 
Relations-тен қысқартылған термин

ГЭП берілген мақсатқа жету үшін қадамдарды іздейтін стратегиялық талдау әдісі 
ҚЕХС Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
АҚ ақпараттық қауіпсіздік 
ФКИ Физикалық көлем индексі 
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БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ 
Мекенжайы:
Қазақстан Республикасы
A05A2X0, Алматы қ.,
Абылай хан даңғ., 91

Телефондары:
+7 (727) 330-93-00
+7 (727) 279-35-11

Call-орталық: 
300, 8-8000-801-880

Факс:
+7 (727) 279 35 68

Электрондық пошта:
mail@hcsbk.kz

Сыбайлас жемқорлық және алаяқтық мәселелері бойынша жедел желі:
antifraud@hcsbk.kz және пошта мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, 
Абылай хан даңғ., 91, қауіпсіздік бөлімшесінің басшысына («жеке қолына» жазбасымен)

Аудит және тіркеуші деректемелері:
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС
A25D5F6, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 34, «А» ғимараты, 4-қабат.
Ситибанк Қазақстан АҚ-да БСН 970940001318, ЖСКК KZ6783201T0200370000, 
БСК CITIKZKA, БеК 17, ТТК 859
 
«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ
050040, Алматы қ., Сәтпаев к-сі, 30/8, 163-тұрғын емес жай
тел.: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60
БСН 970740000154, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» КОО-да 
ЖСК KZ72125KZT1004300114, БСК NBRKKZKX, БеК 15, ТТК 841, ISIN KZ1C00003201  

Инвесторлармен және акционерлермен жұмыс істеу жөніндегі жауапты тұлғалардың  
байланыс деректері:
Қазынашылық департаменті, +7 (727) 330-93-00, ішкі 00330, 00331

Осы Есепке қатысты мәселелер бойынша жауапты тұлғалардың байланыс деректері:
Жоспарлау және стратегиялық талдау департаменті, +7 (727) 330-93-00, ішкі 00360, 00373, 00370

Баспасөз қызметі: 
pr@hcsbk.kz (тек БАҚ сұраныстары үшін)
+7 (727) 330-93-00, ішкі 00520, 00522, 00521
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