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«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ-

НЫҢ   2023 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

1. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қатысушылардың үлесін

экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың 17%-на дейін арттыру

2. Ипотекалық кредит беру нарығындағы үлесті 36%-ға дейін арттыру

3. Озат технологияларды іске қосу және Банк қызметін

автоматтандыру арқылы клиенттерге online қызмет көрсету

бойынша операциялардың 70%-ын аудару.

Қазақстандық отбасыларды жеке баспанамен қамтамасыз ету және Отанға деген сезімді нығайтуБАНКТІҢ 

МИССИЯСЫ “

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРЫ ДАМУДЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ  

БАНКТІҢ 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

КӨРІНІСІ

- "Біз 2023 жылы – тұрақты, жоғары технологиялы, клиентке бағдарланған әлеуметтік маңызы бар, тұрғын

үй құрылыс жинақ жүйесінің қағидаларын іске асыратын, мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуына

белсенді түрде қатысатын, халықтың кең ауқымын баспанамен қамтамасыз ету үшін тұрғын үй

құрылысын дамытуға қолдау көрсететін банк".

- .

НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

“
1. ТҚЖ жүйесінің халық арасында кеңінен таралуы, сыртқы

нарыққа шығуы

2. Банк өнімдерін, соның ішінде мемлекеттің әлеуметтік

бағдарламаларын іске асыру аясында ұдайы жетілдіру

3. Жоғары білікті мамандардың сапалы қызмет көрсетуі арқылы

халықты кең қамтуы

1. ТҚЖ жүйесінің кең таралуы

2. Стратегиялық серіктестерді тарттыру, сыртқы

нарыққа және IPO шығуы

3. Заңнамалық бастамалар

4. Банктің әлеуметтік мемлекеттік бағдарламаларды

іске асыруға қатысуының тиімділігін арттыру

5. Өнімдерді/қызметтерді жетілдіру

6. Сату/қызмет көрсету каналдарын жетілдіру

7. Бизнес үдерістерді жетілдіру/автоматтандыру

8. HR брендін нығайту
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«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ-

НЫҢ   2023 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

НЕГІЗГІ  KPI ДАМУЛАР 

№ Қызметтердің негізгі көрсеткіштері (ҚНК) 2023 жылға арналған мақсатты мәні

ҚТҚЖБ тұрақты қаржы институты ретінде қамтамасыз ету бойынша ҚНК

1 Активтердің пайдалылығы (ROA), % 1,3

2 Кредиттік қоржынға заемдар бойынша провизиялар деңгейі (көп емес), % 5,0*

1 міндеті. ТҚЖ жүйесінің халық арасында кеңінен таралуы, сыртқы нарыққа шығуы

Стратегиялық бағыттар/ ТҚЖ жүйесінің таралуы

Стратегиялық бағыттар/ Стратегиялық серіктестерді тарттыру, сыртқы нарыққа және IPO шығуы

3 ТҚЖ жүйесіне қатысушылардың экономикалық тұрғыдан белсенді халыққа үлесі,% 17,0

4 Халықтың ұзақ мерзімді салымдарының нарығындағы Банктің ұлттық валютамен үлесі, % 30

5 Депозиттік база көлемі бойынша жоспарлы көрсеткіштердің жетістігі, млрд. тг. 996

2 міндет. Банк өнімдерін,  соның ішінде мемлекет бағдарламаларын іске асыру аясында ұдайы жетілдіру

Стратегиялық бағыт / Заңнамалық бастамалар

Стратегиялық бағыт / әлеуметтік мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға Банктің қатысуының тиімділігін арттыру

Стратегиялық бағыт / Өнімдерді/қызметтерді жетілдіру

6
Тұрғын үйді салуға және алуға екінші деңгейлі банк және ипотекалық компаниялар берген

кредит нарығындағы Банктің үлесі , %
36

7 Банк активтеріндегі кредиттік қоржынның үлесі, % 75

8 
Қарызға алудың жалпы құрылымындағы қарызға алатын мемлекеттік емес көздердің

есептік жылдағы үлесі, %
80

9 Кредиттік қоржындағы жеке меншік сектордың үлесі , % 80
3 міндеті. Жоғары білікті мамандардың сапалы қызмет көрсетуі арқылы халықты кең қамтуы

Стратегиялық бағыт/ Сату/қызмет көрсету каналдарын жетілдіру

Стратегиялық бағыт / Бизнес-үдерістерді жетілдіру/автоматтандыру

10 Клиенттерге онлайн қызмет көрсету бойынша операциялардың аударымы, % 70

*Көрсеткіш ХҚЕС 9 өту нәтижелері бойынша қайта есептелуі мүмкін.


