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Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі –
арманыңның кілті!

Жылдық есеп
«Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ
2016 жыл бойынша

Сіз қолыңызда «Қазақстанның
Тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ-ның 2016 жыл үшін
Жылдық есебін ұстап отырсыз.
Биылғы жылы біз өз есебімізді
ресімдеуде «Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі – арманға апарар жол»!
тұжырымдамасын таңдадық. Тап
осы ұранды сіз екі жылдан астам
уақыт бойына біздің жарнамалық
хабарламаларымыздан кездестіріп
келесіз. Тап осы мақсатты біз өз
алдымызға қойдық. Ол – әрбір
қазақстандыққа тұрғын үй алуға
мүмкіндік беру, өзінің ең асыл
арманына – өз Үйіне қол жеткізуге
мүмкіндік беру. Күн сайын біз
арманға, Сіздің жаңа өміріңізге есік
ашамыз.
Әрдайым сізбен бірге,
Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
ТӨРАҒАСЫНЫҢ СӨЗІ
Құрметті клиенттер және серіктестер!
Сіздерге дұғай сәлемімді жолдай отырып, 2016 жылға арналған
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ (бұдан әрі –
Банк, ҚТҚЖБ) жылдық есебін назарларыңызға ризашылықпен
ұсынып отырмын.
Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатының маңызды бағыттарының бірі – азаматтарды қолжетімді және сапалы
тұрғын үймен қамтамасыз ету. Банк азаматтардың тұрғын үй
жағдайларын жақсартуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруда негізі қаржы операторы болды. Өз қызметін
бастаған сәттен бастап Банк 128 мыңнан астам қазақстандық
отбасыға тұрғын үй мәселелерін шешуде көмек көрсеткен.
Жұмыс қорытындысы бойынша 2016 жылы Банкпен барлық негізгі жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізілген. Негізінен қатысушыларды тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне экономикалық
белсенді халықты тарту бойынша көрсеткіш 9,6 % құрады, ал
берілген қарыздардың көлемі шамамен 148 млрд теңгеге жеткен. Өткен жылы қазақстандық ипотеканың үштен екі бөлігін
(67 %) «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ берді.

ты жалғастырды. Негізінен, 2015 жылдың тамыз айында болған
ұлттық валюта девальвациясының салдарынан, Банкпен мемлекеттің қолдауымен девальвация сәтіне Банкте болған барлық салымдар бойынша 29,3 млрд теңге мөлшерінде өтемақы
төленген (оның ішінде 18,9 млрд теңге – бюджеттік қаражаттар,
10,4 млрд теңге – Банктің меншікті қаражаттары). Банктің 29,4 %
нарықтық үлеспен халықтың ұзақ мерзімдік салымдар нарығында көшбасшы болуы жүргізілген жұмыстардың нәтижесі болып
табылады.

2016 жылы Банк халықтың тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің
жүйесіне деген сенімін арттыруға бағытталған белсенді жұмыс

Бүгінгі таңда ҚТҚЖБ – Еуропалық құрылыс жинақ кассаларының федерациясы (European
Federation of Building Societies) және Халықаралық тұрғын үй қаржыландыру одағы (International
Union for Housing Finance) секілді екі халықаралық ұйымның мүшесі, олар тұрғын үй құрылысына,
тұрғын үй жинақтарына және ипотекалық несие беруге мамандандырылған.
2018 жылға дейін Үкіметпен бекітілген кешенді жекешелендіру
жоспарын іске асыру аясында Банкпен стратегиялық инвесторды тарту бойынша дайындық жұмысы жүргізілуде. Инвестиция
ларды тарту Банк қызметінің тиімділігін арттыруға және озық
банктік технологияны ендіруге себін тигізетін болады деп
күтілуде. Өз кезегінде бұл халыққа қызмет көрсетудің сапасын
ары қарай жақсартуға себін тигізетін болады. Бұл ретте Банк
тұрғын үй құрылыс жинақтар жүйесінің қағидаларына негізделген қызмет бейінін сақтауды, сондай-ақ мемлекеттік және мамандандырылған бағдарламалардың операторы функциясын
сақтауды жоспарлап отыр. «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй
құрылысы бағдарламасының аясында Банкке клиенттерге қолжетімді қарыздарды ары қарай беру үшін бюджеттік несие беру
жоспарланып отыр. «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй
құрылысы жинақ ақша туралы» заңға сәйкес клиенттердің тұрғын
үй құрылыс жинақ банкінің клиенттерінің салымдары жыл сайын
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меншік нысанына тәуелсіз мемлекеттің сыйлықақысымен ынталандырылады (салым сомасынан 20 %, ынталандырылатын салымның ең жоғарғы сомасы – 200 АЕК).
2017 жылы ҚТҚЖБ Қазақстан Республикасы халқының тұрғын үй
жағдайын жақсарту бойынша маңызды әлеуметтік міндетті шеше
отырып, Қазақстанда тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін дамытуды жалғастыратын болады.
Құрметпен,
Досаев Ерболат Асқарбекұлы
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің Төрағасы

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

148

МЛРД ТЕҢГЕ

БЕРIЛГЕН ҚАРЫЗ
КӨЛЕМI

67%

ИПОТЕКАНЫ

2016 ЖЫЛЫ «ҚАЗАҚСТАН
ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ
БАНКІ» АҚ БЕРДI
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815

МЫҢ ШАРТ

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС
ЖИНАҚТАРЫ ТУРАЛЫ

14

ЖЫЛ

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚОМАҚТЫ
ЖҰМЫС
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«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ СӨЗІ
Құрметті ханымдар мен мырзалар,
клиенттер және серіктестер!
Бүгінгі таңда «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
АҚ – бұл еліміздегі тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін іске асыратын, 14 жыл бойына өз клиенттерінің игілігі үшін Қазақстан Рес
публикасының барлық аумағында табысты жұмыс істеп отырған
жалғыз Банк. Осы жылдар ішінде Банк елдегі тұрғын үй құрылыс
жинақ жүйесін дамыту бойынша бірқатар маңызды қадамдарды
жүзеге асырды. Және бүгінгі күнге 407 098 млн теңге мөлшерінде қорланымдарымен тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы 815
мың қолданыстағы шарттар жасалған.
Халықаралық агенттіктердің рейтингісіне сәйкес, Банк – Қазақстанның ең сенімді, тұрақты және орнықты қаржы институттарының бірі. Банктің несие рейтингтері – ЕДБ арасындағы ең
үздігі Moody’s бойынша «Baa3», Fitch бойынша «ВВВ-».

Біздің негізгі міндетіміз – клиенттермен және серіктестермен өзара қарым-қатынастарда
сенімділік, сенім, айқындылық және жоғары сапа қағидаларын сақтай отырып, тұрғын үй
құрылыс жинақ жүйесіне қатысу үшін еліміздің экономикалық белсенді халқын кеңінен қамтуды
қамтамасыз ету.
Өткен жылы клиенттерге қызмет көрсету сапасын арттыруға,
ІТ-инфрақұрылымын маңызды дамытуға бағытталған бірқатар
шаралар іске асырылды, бизнес-үдерістердің, сондай-ақ халық
аралық ынтымақтастықты дамыту саласында тиімділігін арттыру бойынша жұмыс жүргізілді. Жаңа автоматтандырылған банк
жүйесі ендірілді, осының нәтижесінде еңбек өнімділігі артты және
шаруашылық қызметтің сапасы жақсартылды.
2016 жылы біз «2020 жылға дейін өңірлерді дамыту» Бағдарламасын іске асыруға белсенді қатысуды жалғастырдық. Жылдың
басында Банк «Өз үйім» өзінің жеке дағдарысқа қарсы бағдарламасын қабылдады. Банктің бұл жаңа тұрғын үй бағдарламасы
Банктің салымшыларын 2022 жылға дейін құрылысшыны және
тұрғын үй жобасын салымшылардың өздері ашық дауысқа салу
арқылы таңдау мүмкіндігімен қамтамасыз етеді.

14 жыл ішінде біз қомақты жұмыс атқардық, Сіздерге бізге көрсеткен сенімдеріңіз үшін және бізбен бірге болғандарыңыз үшін
алғысымызды білдіреміз. Бәріңізге мол табыс, әрбір шаңыраққа
өркендеу, денсаулық және амандық тілейміз.

Ізгі тілекпен,
Айбатыр Жұмағұлов
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ
Басқарма Төрағасы

Жақын болашақта Банк өзін еліміздің барлық аймақтарында
тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне халықтың қалың тобының
теңдей қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін жұмыс істейтін тұрақты
қаржы институты ретінде көреді және тұрғын үй жағдайларын
жақсарту үшін сапалы банктік қызметтерді көрсетеді.
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I. КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР КҮНТІЗБЕСІ
Есептік жылдың негізгі оқиғалары
 2020 жылға дейінгі Өңірлерді дамыту бағдарламасын іске
асыруға қатысу.
 ТҚЖ жүйесінің жаңа 292 мың қатысушысын тарту.
 Банкпен халыққа несие беру, комиссиялық алымдарды қолдану мәселелері бойынша ішкі құжаттарға өзгертулер енгізілген, Банктің несие қоржынына стресс-тестілеуді жүргізу
рәсімдері, несие шарттарын әзірлеу және бекіту рәсімін және
т.б. регламенттелген.
 Уәкілетті органдармен Банктің қызметін 2 сыртқы тексерулерді жүргізу («Алматы қ. Мемлекеттік еңбек инспекциясы

және көші-қон басқармасы» КММ, Республикалық бюджеттің
орындалуын бақылау бойынша есептеу комиссиясы).
 Қазақстан Республикасының 16.11.2015 ж. № 401 – V «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңына сәйкес Банктің қызметі туралы ақпараттың айқындылығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету.

Айлар бойынша жылдың негізгі оқиғалары
01

02
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04

05
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Қаңтар:

 Жаңа «Колвир» АБИС ендірілген;
 Банктің Директорлар кеңесімен еркін құбылмалы айырбастау бағамы режіміне өтумен байланысты салымдар бойынша өтемақыларды төлеу тәртібі бекітілген;
 Павлодар қаласында Банктің кеңес беру орталығы ашылды.





Ақпан:

Д.К. Еңкебаев Басқарма Төрағасының орынбасары, Банктің Басқарма мүшесі лауазымына тағайындалды;
Банктің жаңа веб-сайты ендірілді;
Банктің кеңесшілерінің әлеуметтік желісі (агенттік желі) ендірілді – http://consultant.hcsbk.kz/;
Аймақтарда Банктің 4 кеңес беру орталығы ашылды.

Наурыз:

 Kaspi.kz арқылы төлемдерді қабылдаудың online режіміне ауысу жүзеге асырылды;
 Банктің салымшыларына несие беру мақсатымен Банк пен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ арасында «Нұрлы жол»
бағдарламасы бойынша қарыз шарты жасалды;
 Аймақтарда Банктің 3 кеңес беру орталығы ашылды.

Сәуір:

 «Комиссияны төлемей өтеу күнін ауыстыру» акциясы қосылған;
 Аймақтарда Банктің 4 кеңес беру орталықтары ашылды;
 «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еркін құбылмалы айырбас бағамы режіміне өтумен байланысты өтемақыны төлеу
үшін қаражатты бөлу (24 млрд теңге) туралы шешім қабылданды.

Мамыр:

 Клиенттерге 4 млн теңгеден жоғары шартттық сомасымен ТҚЖ туралы шартты жасағаны үшін комиссия
ға 50 % жеңілдікті беретін «Кез келген салым екі есе арзан» акциясы іске қосылды;
 Банк Берлин қаласында Қазақстан-Германия іскерлік Кеңесінің отырысына қатысты;
 Аймақтарда Банктің 5 кеңес беру орталығы ашылды.

Маусым:

 19.08.2015 ж. бастап тұрғын үй қарыздарын ресімдеген клиенттерге ТҚЖ туралы шартты жасағаны үшін
комиссияға 100 % жеңілдікті беретін «Тиімді өтемақы» акциясы іске қосылды;
 Бағалы қағаздар нарығында қызметті және банктік және басқа операцияларды жүргізуге жаңа лицензия
алынды;
 Астана қаласында Банктің Басқарма Төрағасының баспасөз-кешкі ас форматында Банктің қызметінің
ағымдағы мәселелері бойынша блогерлермен кездесуі өткізілді;
 Аймақтарда Банктің 10 кеңес беру орталығы ашылды;

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

 Банктің веб-сайтында жаңа Интернет-банкинг іске қосылды, бұл ретте «Жеке кабинет» сервисі
параллель жұмыс істейді.
 Еркін құбылмалы айырбастау бағамы режіміне өтумен байланысты Банктің салымшыларына
өтемақы төлеу бойынша қосымша келісімдерді жасау бойынша жұмыс аяқталды. Жұмыс істеу кезеңінде 51 млрд теңге сомасында 328 418 қосымша келісім жасалды.
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Шілде:

 Корпоративтік рухты нығайту, қолайлы жұмыс жағдайын жасау және жеке тұлғалық дамыту мақсатында Жас мамандар кеңесі құрылды;
 Қарыз бойынша кезекті төлемді еске салу туралы Банктің клиенттеріне SMS-хабарлама ендірілді;
 Аймақтарда Банктің 9 кеңес беру орталығы ашылды.

Тамыз:

 QIWI Kazakhstan төлем терминалдары арқылы Банктің қызметіне ақы төлеу ендірілді, комиссиясы
төлем сомасынан 1,3 %-ын құрайды;
 Аймақтарда Банктің 25 кеңес беру орталығы ашылды.





Қыркүйек:

IOS және Android интернет банкингтің мобильдік қосымшалары іске қосылды;
Аймақтарда Банктің 17 кеңес беру орталығы ашылды;
А.А. Барунин Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретінде сайланды;
Банкте Moody’s Investors Service аналитиктерінің Банктің басшылығымен Банктің қызметінің нәтижелері бойынша жыл сайынғы кездесуі өткізілді.

Қазан:

 Аймақтарда Банктің 9 кеңес беру орталығы ашылды;
 Халықаралық ынтымақтастықты дамыту аясында Банк делегациясының Баушпаркассе Швэбиш
Халль АГ (Германия) құрылыс жинақ кассасына сапары жүзеге асырылды;
 Банк пен «Банк ЦентрКредит» АҚ арасында төлемдерді қабылдаудың балама арналарына қызмет
көрсету шарты жасалды. Банктің клиенттері қызметтерге «Банк ЦентрКредит» АҚ кассалары, банкоматтары, интернет-банкинг және терминалдары арқылы ақы төлей алады;
 Банкте Банктің қызметінің нәтижелерін, Банктің ағымдағы несиелік рейтингі бойынша мәселелерді талқылау мақсатымен Fitch Ratings аналитиктерінің жыл сайынғы кездесуі өткізілді. Банкке
«ВBB-» деңгейінде ұлттық валютада ұзақ мерзімді эмитент дефолты рейтингі расталды. Рейтингтік
болжам – «Тұрақты», Ұлттық валютадағы қысқа мерзімді эмитент дефолтының рейтингі «F3»;
 Fitch Ratings «ВBB-» деңгейінде ұлттық валютада Банктің ұзақ мерзімді эмитент дефолты рейтингін растады. Рейтингтер бойынша болжам – «Тұрақты»;
 Дербес кеңесшімен Кеңесшілердің Әлеуметтік Желісі жүйесінде ТҚЖ шартын бірінші қашықтан
ашу жүзеге асырылды (штаттан тыс кеңесшілерге арналған жүйе).

Қараша:

 Аймақтарда Банктің 19 кеңес беру орталығы ашылды;
 Банкте ТҚЖ туралы шартты ашу тәртібі мен жеңілдетілген рәсімі ендірілді;
 Кеңесшілердің Әлеуметтік Желісі жүйесінде ТҚЖ туралы шарттарды Банктің кеңесшілерімен жасау
бойынша жеңілдетілген рәсім ендірілді.

Желтоқсан:

 Аймақтарда Банктің 29 кеңес беру орталығы ашылды;
 Халықаралық ынтымақтастықты дамыту аясында Банк делегациясының Prvástavebnásporiteľňa
(Словакия Республикасы) құрылыс жинақ кассасына сапары жүзеге асырылды;
 Алдын ала интернет банкингте мақұлдаумен Банктің клиенттерінен несие өтінімдерін қабылдауға
мүмкіндік беретін «Aлдын ала квалификация» жүйесі іске қосылды.
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II. НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР
Қызметтің негізгі нәтижелері

Қызметтің негізгі түрлері
 тұрғын үй құрылыс жинақтарына салым қабылдау, салымшылардың есепшоттарын ашу және жүргізу;
 тұрғын үй жағдайларын жақсарту бойынша шараларды жүргізуге салымшыларға тұрғын үй, алдын ала
және аралық тұрғын үй қарыздарын беру.

Банктің негізгі өнімі
Тұрғын үй құрылыс жинақтары.

ДЕПОЗИТ ЖӘНЕ ҚАРЫЗ ҚОРЖЫНДАРЫ

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫНА ЖӘНЕ САТЫП АЛУҒА
НЕСИЕЛЕРДІ БЕРУ КӨЛЕМІ

1 175

Ұзақ мерзімді
салымдар
бойынша 1 орын

63,2

883
658

373

130 110
2012

33,2

479
16,2
193 149
2013

67,0

248 204
2014

297 276
2015

407 327
2016

221 36
2012

Депозиттік база, млрд теңге
Несие қоржыны, млрд теңге
ТҚЖ туралы жасалған шарттардың саны (өспелі жиынымен), мың бірл.

21,9

279 61
2013

295 98
2014

240 152
2015

221 148
2016

Тұрғын үй құрылысы мен сатып алуға несие беру, млрд
теңге
Банкпен қарыздар беру, млрд теңге
Банктің үлесі, %

Рейтингтер
Moody’s:

Fitch Ratings:

 Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша ұзақ
мерзімді рейтинг: «Ваа3».
 Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша
қысқа мерзімді рейтинг: «Prime-3».
 Несиеге қабілеттілікті негізгі бағалау: «ba2».
 Болжам: Tеріс1.

 Ұлттық валютадағы эмитент дефолтының ұзақ мерзімді
рейтингі: «ВВВ-».
 Ұлттық валютадағы эмитент дефолтының қысқа
мерзімді рейтингі: «F3».
 Болжам: тұрақты.

1
Теріс болжам Банктің рейтингін елдің рейтингіне теңестірумен байланысты. 2016 жылы елдің рейтингі
«тұрақты» болжамынан «теріс» болжамға өзгертілген.
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КІРІСТЕР, ШЫҒЫСТАР ЖӘНЕ МЛРД ТЕҢГЕ

ПАЙДАЛЫЛЫҚ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ, %

ТАЗА ТАБЫС, МЛРД ТЕҢГЕ

23
19,96

15

14,1

12

11,3
6,6

6
2
12

10

19

2012

13

28

2013

16
2014

Кірістер

37

22

49

2015

Шығыстар

26
2016

2,6

1,9

0,9
2012

2013

Таза табыс

ROA

3,0

3,4

4,1

2014

2015

2016

ROE

АКТИВТЕР МІНДЕТТЕМЕЛЕР
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ
622

423
354
284

367

315

258

503

474

193

2012

2013

Активтер

108

97

91

2014

119

107
2015

2016

Меншікті капитал

Міндеттемелер

Нарықтағы орны
ХАЛЫҚТЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ САЛЫМДАРЫ
НАРЫҒЫНДАҒЫ БАНКТІҢ ҮЛЕСІ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ХАЛЫҚҚА ШАҚҚАНДА
ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ ЖҮЙЕСІНЕ ҚАТЫСУШЫЛАР
ҮЛЕСІ

49,7%

9,6%

39,9%

7,1%
29,4%

14,5%

2012

19,4%

2013

5,3%
3,3%

2014

2015

2016

2012

4,0%

2013

2014

2015

2016
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III. БАНК ТУРАЛЫ
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«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ – Қазақстан Рес
публикасында тұрғын үй құрылыс жинақтар жүйесінің
қағидаларын жүзеге асыратын жалғыз банк. Тұрғын үй
құрылыс жинақ жүйесі тұрғын үй жағдайларын жақсартуға арналған несиеге кейінгі құқықпен меншікті капиталын жинақтау қағидаларына негізделген.
Банк өз қызметін тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін дамытудың германиялық үлгісі бойынша жүзеге асырады.
Германиялық Баушпаркассе жүйесі – салымшылардың

ақшасын ТҚЖ тартуға, оларға мемлекет сыйлықақысын
есептеуге және тұрғын үй қарыздарын беруге негізделген, тұрғын үй жағдайларын жақсарту бойынша шараларды қаржыландырудың тұйық жүйесі.
Біз салымшыларға тұрғын үйді сатып алуға және
құрылысына тұрғын үй, алдын ала және аралық тұрғын
үй қарыздарын береміз.

Бүгінгі таңда Банк экономикалық белсенді халықтың 9,6 % қызмет көрсетеді, ал
салымшылардың саны ел бойынша 800 мыңнан асты.
Банк жеке тұлғалардың салымдарына міндетті ұжымдық
кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылады.

Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры 10 млн
теңгеге дейін салымдарға кепілдік береді.

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ ЖҮЙЕСІ
ТҮҚЖ жүйесінің
қатысушылары
САЛЫМШЫ
ай сайынғы жарналар

3,5% бастап
5% дейін

БАНК
сыйақыны
есептеу

ЖТСМ жылдық 4% бастап
МЕМЛЕКЕТ
жыл сайынғы
сыйлықақы

50% 50%
ЖИНАҚ

20%
+2%

Мемлекеттің жыл
сайынғы сыйлықақысы*

САЛЫМШЫ
тұрғын үй қарызын
өтеу

Банктен

3 жылдан 15 жылға дейін
*Мемлекет сыйлықақысының ең жоғарғы мөлшері 200 АЕК –тен аспайтын 20%-ды
құрайды (АЕК 2269 теңге кезінде ең жоғарғы сыйлықақы 90 760 теңгені құрайды)

14

Тұрғын үй қарызы
БАНК
тұрғын үй қарызын
беру

Салымдар бойынша
сыйақы мөлшерлемесі

+

НЕСИЕЛЕУ

6 жылдан 25 жылға дейін

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

Несие беру мақсаттары






Тұрғын үй сатып алу
Тұрғын үйдің құрылысы, ЖТҚ арналған жер телімін сатып алу
Тұрғын үйді жөндеу және жаңарту
Тұрғын үйдің жағдайын жақсартуға басқа банктен банктік қарызды алу үшін бастапқы жарнаны салу
Тұрғын үй жағдайын жақсарту бойынша шаралармен байланысты туындаған Банктің/ЕДБ/қаржы ұйымдарының
алдындағы міндеттемелерді өтеу

Қарыздардың түрлері

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚАРЫЗЫ

01

Тұрғын үй қарыздары тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін қажетті соманың 50 % жинақтау кезінде (мемлекеттің есептелген сыйлықақысын және Банктің сыйақысын ескере отырып), және келесі
шарттарды орындау кезінде беріледі:
—— бағалау көрсеткішінің ең төменгі мәніне қол жеткізу;
—— жинақтаудың белгіленген мерзімінің аяқталуы;
—— төлем қабілеттілігін растау;
—— кепілзаттық қамтамасыз етудің жеткіліктілігі.

АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚАРЫЗЫ

02

Тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін қажетті соманың 50 % ие немесе аталған соманы мерзімінен
бұрын жинаған клиенттер аралық тұрғын үй қарызын пайдалана алады.
Аралық тұрғын үй қарызын пайдалану уақытында салынған/жинақталған жинақтар қарыз бойынша қамтамасыз ету болып табылады. Жинақтарға Банктің сыйақысы есептеледі – жылдық 2 %
(жылдық тиімді мөлшерлеме 4,6 % бастап 12,6 % дейін) және мемлекеттің сыйлықақысы ынталандыру салымының сомасынан 20 % мөлшерде (ынталандыру салымының сомасы 200 АЕК-тен көп
емес).
Аралық тұрғын үй қарызы тарифтік бағдарламалар аясында тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы
шартпен көзделген тұрғын үй қарызының мерзімі шегінде беріледі.
Жинақтау мерзімі аяқталғаннан кейін жинақталған жинақтар мен тұрғын үй қарызы төленеді,
олар аралық тұрғын үй қарызын өтеуге жіберіледі.

03

АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ҚАРЫЗЫ
Мемлекеттік Бағдарламалар мен «Өз үйім» Бағдарламасының аясында алдын ала тұрғын үй
қарыздарын беру жалғасуда.
Алдын ала тұрғын үй қарызын пайдалану кезеңінде қарыз алушы қарыз бойынша тек сыйақыны
өтейді және бір мезгілде шарттық сомадан 50 % жеткенге дейін өзінің депозитіне жарнаны салуды
жүзеге асырады.
Жинақтау мерзімі аяқталғаннан кейін жинақталған жинақтар мен тұрғын үй қарызы төленеді,
олар аралық тұрғын үй қарызын өтеуге жіберіледі.
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Даму хронологиясы
 Бантік және өзге операцияларды жүргізуге және
дилерлік қызметпен
айналысуға лицензияларды алу
 KASE мүшелігіне
қабылдау
 11 филиал, 2 ЕКҚ
 Жаңа тарифтік бағдарламаларды ендіру

 Мемлекеттің 100% қатысуымен банкті құру
 Жалғыз акционер –
ҚР Қаржы министрлігі
 «Қазпошта» АҚ
Ынтымақтастық туралы
келісім

2004

2003

2005

 Қаржы агенттігінің мәртебесін беру
 ISO 9001:2000 сертификатын алу
 Жаңа тарифтік бағдарламалар мен қызметтерді
ендіру
 Ваа2 деңгейінде Moody’s
рейтингісін беру

2006

2007

 Алғашқы негізгі тұрғын
үй қарызын беру
 Зиянсыздық көрсеткішіне қолжеткізу
 Жаңа несиелеу бағдарламасын ендіру
 15 филиал

 2005–2010 жж. Банктің
Ұзақмерзімді корпоративтік стратегиясын
бекіту.
 3 филиалын,
 4 өкілдігін,
 1ЕКҚ ашу

2008

 2010–2015 жж. Банктің
Ұзақ мерзімдік стратегиясын бекіту
 Жалғыз акционерді ауыстыру: 2009 ж. 20 тамызынан бастап – «Самұрық
Қазына» ХӘҚ» АҚ.
 Банкпен Теңдестірілген
көрсеткіштер жүйесін
ендірудің басталуы

2009

 2008–2010 жылдарға
Қазақстан Республикасында Мемлекеттік тұрғын үй
құрылыс бағдарламасының
аясында бірінші қарызды беру
 17 филиал

Қызмет географиясы
ҚЫЗМЕТ КАРТАСЫ

АЙМАҚТЫҚ ЖЕЛI

15

Петропавл
Павлодар

Қостанай

Астана

Орал

Көкшетау
Семей
Өскемен

Теміртау
Атырау

Ақтөбе

Қарағанды

Хромтау
Жезқазған

Ақтау

Жаңаөзен

Аягөз

Талдықорған

Кызылорда

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ОРТАЛЫҒЫ

Алматы
Тараз

12

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ОРНЫ

17
ФИЛИАЛ

Шымкент

АГЕНТТІК ЖЕЛІ

1 181
КЕҢЕСШІ

16

156

КЕҢЕС БЕРУ
ОРТАЛЫҒЫ

АГЕНТТЕР,
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР –
«ҚАЗПОШТА» АҚ

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

 Жалғыз акционерді
ауыстыру : 2011 ж. 13
сәуірінен бастап – ҚР
Қаржы министрлігі, ал
2011 ж. 21 қарашасынан
бастап – ҚР Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері жөніндегі агенттігі

2010

2011

 ТҚЖ қатысушыларының санының 200 мың
адамға дейін өсуі
 Банктің активтерінің 100
млрд теңгеге дейін өсуі
 Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға
қатысу

 Жалғыз акционерді
ауыстыру: 2013 ж. 13
сәуірінен бастап – Аймақтық даму министрлігі, ал 2013 ж. 27
тамызынан бастап –
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ

2012

2013

 Ва1 деңгейінде Moody’s
рейтінгісін растау
 ISO 9001:2008 сертификатын растау
 Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға
қатысу

2014

 Баушпаркассе Швебишь Халль (Германия)
құрылыс жинақ кассасымен 2015 жылдың 28
шілдесінде Ынтымақтас
тық туралы меморандумға қол қою

2015

 Ваа3/Рrime-3 деңгейіне дейін
Moody’s рейтингісін көтеру,
болжам – тұрақты
 «BBB+» деңгейінде ұлттық
валютада эмитент дефолтының
Fitch Ratings ұзақ мерзімді рейтінгісін беру, болжам – тұрақты
 Банктің 2014–2023 жж. Ұзақ
мерзімді стратегиясын бекіту.
 1,4 трлн теңгеден жоғары
шарттық сома мөлшеріне қол
жеткізу

2016

 2016 жылы ҚР-да берілген ипотекалық несиелердің үштен екі бөлігі
ТҮҚЖБ берілген (бір
жылдағы берілгеннен
67%)

Жалғыз акционер
2013 жылғы тамыздан бастап «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ мемлекеттік акциялар пакетін 100 %
иелену және пайдалану құқығымен Банктің Жалғыз акционері болып табылады.
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан
Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы жарлығына сәйкес даму институттары мен ұлттық
экономиканы дамытуды басқару жүйесін оңтайландыру
мақсатымен құрылды. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы
холдингі» АҚ (бұдан әрі – Жалғыз акционер немесе
Холдинг) негізгі міндеттерінің бірі – Холдинг компани-

ялары тобының тиімді және өзара толықтыра қызмет
етуін қамтамасыз ету болып табылады.
Холдинг Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015–2019 жылдарға арнал
ған мемлекеттік бағдарламасын, сондай-ақ «Жұмыспен
қамту жол картасы 2020» және «Өңірлерді 2020 жылға
дейін дамыту» бағдарламаларын іске асыра отырып,
даму институттары арқылы мемлекеттің стратегиялық және әлеуметтік міндеттерін шешуге белсенді
қатысады.
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Миссиясы және келешегі
Миссиясы
Қазақстан Республикасының барлық аймақтарында тұрғын үй құрылыс
жинақ жүйесіне қалың бұқара топтарының теңдей қол жеткізуін
қамтамасыз ету және тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін сапалы
банктік қызметтерді ұсыну.

Келешегі
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ – тұрғын үй
құрылыс жинақ жүйесінің қағидаларын іске асыратын, және Қазақстан
Республикасының экономикалық белсенді қалың бұқара топтарына
сапалы қызмет көрсететін, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік-бағытталған
міндеттерін шешуге себін тигізетін тұрақты қаржы институты.
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Стратегиялық даму мақсаты
Банктің 2014–2023 жылдарға Ұзақ мерзімді стратегиясына сәйкес, Банктің негізгі стратегиялық даму мақсаты
2023 жылдың соңына ТҚЖ жүйесінің қатысушыларының үлесін экономикалық белсенді халыққа шаққанда 17 %
дейін арттыру және меншікті капиталының пайдалылық коэффициентін арттыру және 6 % кем емес деңгейде ұстау
арқылы Банктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады.
Алға қойылған стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін келесі стратегиялық даму бағыттары анықталған:
1. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін дамыту – қалың бұқара топтарының тұрғын үй жағдайын жақсартудың
тиімді құралдарына қол жеткізу мүмкіндігін кеңейту.
2. Банктің әлеуметтік мемлекеттік бағдарламаларын іске асыруға қатысу тиімділігін арттыру – ТҚЖ басымдылықтарын пайдалану арқылы әлеуметтік мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігі мен нәтижелілігінің өсуіне жәрдем көрсету.

2016 жылға мақсаттар мен міндеттер
Есептік кезеңде Банктің қызметі Банктің 2014–2023 жылдарға Ұзақ мерзімді стратегиясына, 2014–2018 жылдарға
Банктің даму жоспарына, Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.
Жоғарыда аталған құжаттарға сәйкес 2016 жылға төменде негізгі көрсеткіштер орнатылған, оларға қол жеткізу
төменде берілген кестеде берілген.
Көрсеткіштер атауы
Қазақстан Республикасының экономикалық белсенді халқына
шаққанда тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жүйесіндегі
қатысушылардың үлесі, %
ROE, %
Тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы шарттар, бірл.
Қарыздарды беру көлемі, млн теңге

2016 жылға
жоспар

2016 жылға
факт

Орындау, %

7,0

9,6

137

7,09

19,96

282

182 609

292 116

160

79 373

147 927

186

2016 жылдың қорытындысы бойынша экономикалық белсенді халыққа шаққанда
нақты үлесі 9,55 % құрады, бұл еліміздің экономикалық белсенді халқының 8 999
мың адамға 859,5 мың әрекет етуші қатысушылардың2 арақатынасының нәтижесі
болып табылады. 7,0 % жоспарлы мәнінде жоспарды орындау 137 % құрады.
ТҚЖ ЖҮЙЕСІНЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ХАЛЫҚҚА
ШАҚҚАНДАҒЫ ҮЛЕСІ

9,6%
7,1%

2,0%

2,5%

2010

2011

3,3%

2012

4,0%

2013

5,3%

2014

2015

2016

Есептік кезеңнің қорытындысы бойынша капиталдың пайдалылығы 19,96 % құрады, бұл 7 954 млн теңге мөлшерінде
жоспарлы көрсеткіш кезінде 22 596 млн теңге деңгейінде
ағымдағы кезеңнің оң бөлінбеген табысын алу салдары болып табылады.
2
Қатысушылар қолданыстағы шарттардың саны бойынша ұсынылған – 814 629 бірл.
және қолданыстағы тұрғын үй қарыздарының саны бойынша – 44 911 бірл.
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V. ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІН
БАҒАЛАУ
22
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Экономикалық орта
Макроэкономикалық индикаторлар
Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 2016 жылы
46 971,2 млрд теңгені құрады және нақты көріністе өткен жылға қарағанда 1,1 % өскен. Экономика
өсімінің жоғары емес көрсеткіштері көп жағынан елдің
негізгі экспорттық тауарларына жағымсыз баға конъюнктурасымен байланысты. Жан басына шаққанда
ЖІӨ 2 639,7 мың теңге немесе 7,7 мың АҚШ долларын
құрады.
ЖІӨ құрылымында қызметтерді көрсетуге 57,8 % сәйкес келеді, оның ішінде саудаға 16,8 %, жылжымайтын
мүлікпен операцияға 8,7 %, 8,3 % – көлік және қоймаға
жинауға. Тауарларды өндіру 36,6 % құрады, оның ішінде
ЖІӨ өнеркәсіп үлесі – 26,1 %.
Қазақстанның сыртқы сауда айналымы 2016 жылы алдын ала мәліметтер бойынша 61,95 млрд долл. құрады, өткен жылмен салыстырғанда 19 % төмендеуді
көрсеткен. Негізінен экспорт 20 %-ға 36,8 млрд долл.
дейін төмендеген.

ҚР ЖАЛПЫ ІШКІ ӨНІМІНІҢ ДИНАМИКАСЫ

46 971,2
107,4
28 243,1

31 015,2

35 999,0
106

39 675,8

40 884,1

104,2

104,8

2011

2012

ЖІӨ, млрд теңге
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2013

2014

101,2

101,1

2015

2016

Алд. жылға % НКИ

2016 жылы халықтың орташа жиынтық номиналды
ақша кірістері 75 025 теңгені құрады. Өткен жылмен
салыстырғанда өсім – 11,4 %. Бұл ретте нақты ақшалай
кірістер аздап төмендеген – 2,8 %-ға.
2016 жылдың қорытындылары бойынша инфляция
8,5 % құрады, бір жыл бұрын 13,6 % болған.
2016 жылы ҚР Ұлттық Банкінің мәліметтеріне сәйкес
АҚШ долларының орташа бағамы бір доллар үшін
342,16 теңгені құрады. 2015 жылы орташа бағам бір
доллар үшін 221,73 теңгені құраған. 2015 жылы тамыз
айында ҚР Ұлттық банкі валюталық дәліздің күшін жойды және еркін құбылмалы айырбастау бағамына ауыс
ты. Шетелдік валюталардың ауытқулары экономикаға
әсер ететін маңызды фактор болып қалады.
Ұлттық
экономика
министрлігінің
болжамы
бойынша 2017 жылы ЖІӨ 3,4 % өсуі күтілуде, ал
2018 жылы – 3,1 %-ға.

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

Банк секторының негізгі көрсеткіштері
2016 жылдың соңындағы жағдай бойынша Қазақстанда 33 екінші деңгейдегі банк жұмыс істейді. Өткен жылдағы
банктердің жиынтықты активтері 7,5 % өскен және 25 556,8 млрд теңгені құраған. Қазақстандық банк секторы
шоғырланудың жеткілікті жоғары деңгейімен сипатталады – 5 ірі банкке банктік активтердің 58,2 % және жиынтықты қарыз қоржынының 60,6 % сәйкес келеді. 2016 жылы ЖІӨ банк активтерінің көлемі 57,6 % құрады.
Активтерде ең көп үлесті қарыз қоржыны алады – 56,9 %. 2016 жылы банктердің қарыз қоржынының көлемі 0,3 %-ға
15 510,8 млрд теңгеге дейін төмендеген. Тұрғын үй құрылысы мен сатып алуға қарыздардың көлемі 2017 жылдың
1 қаңтарына 0,2 %-ға төмендеген және 1 107 млрд теңгені құраған – коммерциялық банктердің қарыз қоржынының құрылымында 7,1 %.
ҚР БАНК СЕКТОРЫНЫҢ АКТИВТЕРІ МЕН ҚАРЫЗ ҚОРЖЫНЫНЫҢ (НЕГІЗГІ БОРЫШ) ДИНАМИКАСЫ,
МЛРД ТЕҢГЕ
23 784,4

12 817,9
10 472,8

2011

13 880
11 657,9

2012

Активтер

25 556,8

33

18 239

15 461,7
13 348,2

14 184,4

2013

2014

15 553,7

15 510,8

ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ
БАНК

2015

57%

2016 ЖЫЛҒЫ ЖІӨ БАНК
АКТИВТЕРІНІҢ КӨЛЕМІ

2016

Қарыз қоржыны (негізгі борыш)

ҚР БАНК СЕКТОРЫНЫҢ ҚАРЫЗЫ ҚОРЖЫНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
01.01.2016

01.01.2017

Сома, млрд
тенге

Жиынына,
%

Сома, млрд
теңге

Жиынына,
%

Өсім

15 553,7

100

15 510,8

100

–0,3 %

62,2

0,4

32,1

0,2

–48,3 %

Заңды тұлғаларға қарыздар

7 307,2

47,0

6 553,5

42,3

–10,3 %

Жеке тұлғаларға қарыздар, с.і.

3 872,9

24,9

3 766,6

24,3

–2,7 %

Тұрғын үй құрылысына және сатып алуға, с.і.

1 109,3

7,1

1 107,0

7,1

–0,2 %

– ипотекалық тұрғын үй қарыздары

1 039,1

6,7

1 020,2

6,6

–1,8 %

– тұтынушылық қарыздар

2 622,7

16,9

2 547,5

16,4

–2,9 %

140,9

0,9

112,2

0,7

–20,4 %

4 242,2

27,3

5 002,0

32,2

17,9 %

69,1

0,4

156,5

1,0

126,5 %

Қарыз қоржыны (негізгі борыш)
Банк операцияларының жеке түрлерін жүзеге
асыратын банктер мен ұйымдарға қарыздар

– басқа қарыздар
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне
(ҚР резиденттері) қарыздар
«Кері РЕПО» операциялары

2016 жылы жиынтықты банктік міндеттемелер 6,7 %-ға өскен және 22 716,2 млрд теңгені құраған. Міндеттемелер
құрылымында клиенттер салымдарының міндеттемелері 76 % алады, тағы да 7,8 % шығарылған бағалы қағаздарға
сәйкес келеді. ҚР Ұлттық банкінің мәліметтері бойынша клиенттердің ЖІӨ салымдарының үлесі 38,9 % құраған.
2017 жылдың 1 қаңтарына жеке тұлғалар салымдарының көлемі 7 907,8 млрд теңгені құраған немесе барлық салымдардан 45,8 %. 2016 жылдың қорытындысы бойынша жеке тұлғалардан салымдар 14,8 %-ға өскен.
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ҚР БАНК СЕКТОРЫНЫҢ
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ДИНАМИКАСЫ
76%
71,9%

73,6%
71,5%

73,3%

67,7%

ЕДБ міндеттемелері, млрд теңге
Клиенттердің салымдары, млрд теңге
Міндеттемелердегі клиенттердің салымдарының үлесі

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016 жылдың қорытындысы бойынша банк секторының таза пайдасы 397,6 млрд теңге деңгейінде қалыптасқан.
ROA көрсеткіштері 1,61 % (2015 жылы 1,15 %) құрады, ROE – 14,94 % (9,36 %).

Қызметтің операциялық нәтижелері
Банк қызметінің негізгі бағыттары
1) тұрғын үй құрылыс жинақ жүйелерінің қатысушыларынан салымдарды қабылдау;
2) тұрғын үй жағдайларын жақсартуға қарыздар беру;
3) Банктің уақытша бос қаражаттарын басқару бойынша инвестициялық қызмет.

Салымдарды қабылдау
Қазіргі уақытта Банк халыққа келесі тарифтік бағдарламаларды ұсынады, олар жинақтарды жинақтау кезеңі, несие
беру мерзімі және пайыздық мөлшерлемелері бойынша ерекшеленеді:
Атауы
ТҚЖ жинақтау мерзімі

Бастау

Өркен

Кемел

Болашақ

3-3,5 жыл

5,5 жыл

8,5 жыл

15 жыл

ТҚЖ салымдар бойынша сыйақы
мөлшерлемесі
Тұрғын үй қарызы бойынша сыйақы
мөлшерлемесі
Тұрғын үй қарызын беру мерзімі

Жылдық 2%
Жылдық 5%

Жылдық 4,5%

Жылдық 4%

Жылдық 3,5%

6 жылға дейін

10 жылға дейін

15 жылға дейін

25 жылға дейін

Банктің барлық қолданыстағы тарифтік бағдарламалары шарттық сомадан 50 % жинақтауды талап етеді. Сонымен
қатар, Банк олар бойынша қазіргі уақытта жаңа шарттарды жасау жүзеге асырылмаған, бұрын қолданыста болған
тарифтік бағдарламалар бойынша жасалған шарттарға қызмет көрсетеді.
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Банк клиенттер алдында өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық және уақытылы орындау саясатын ұстанады.
Төмендегі диаграммада Банк қызметінің басталуынан бастап кезең ішіндегі ТҚЖ туралы шарттарды жасау динамикасы бойынша мәліметтер ұсынылған. Банктің қызметіне талдау жүргізу барысында ТҚЖ туралы шаттарды жасау
қарқынының халықтың қазақстандық тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін дамытуға қатысуының біртіндеп екпінмен
артып отыруымен сипатталатынын көруге болады. Тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы жасалған шарттар санының өсімі 2012 жылдан бастап 2016 жылға дейінгі кезеңде орташа алғанда 33 % құрады.

ТҚЖ ТУРАЛЫ ШАРТТАРДЫ ЖАСАУ ДИНАМИКАСЫ
1 175,2
883,1

0,4

5,1

14,6

36,7

68,2

110,6

157,2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

214,9

283,9

2010

2011

372,9

2012

479,4

2013

658,4

2014

2015

2016

Өспелі жиынымен ТҚЖ туралы жасалған шарттардың саны, мың бірл.

292,1
178,9

0,4

4,7

9,5

22,1

2003

2004

2005

2006

42,4

46,7

69,1

88,9

31,4

57,6

106,6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

224,7

2015

2016

Кезең ішіндегі ТҚЖ туралы жаңа шарттардың саны, мың бірл.

2017 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша ТҚЖ туралы жасалған шарттардың саны 1 175 241 шарттарды
құрады, олар бойынша шарттық сома 2 997,5 млрд теңгеге жетті. Бұл ретте ТҚЖ туралы қолданыстағы шарттардың саны 814 629 шарттарды құрайды, бұл 2015 жылдың қорытындылары бойынша (2015 жылы 601 423 шарттар)
көрсеткіштен 35 %-ға жоғары.
01.01.2017 ж. жағдай бойынша депозиттік база 407,0 млрд теңгені құрады, 2015 жылдың көрсеткіштерімен салыс
тырғанда 37 %-ға артқан. Банктің несие қоржыны 18 %-ға өскен, бұл 326,6 млрд теңгені құрайды.
Негізгі индикаторлар өсімінің оң динамикасы қазақстандықтар үшін
тұрғын үй жинақтары үлгісінің тартымдылығын көрсетеді. Өсімнің тағы да
бір себебі Банктің тұрғын үй жинақ жүйесін дамыту бойынша және оның
қолжетімділігін арттыру бойынша, негізінен өткізу желісін кеңейту есебінен, табысты еңбегі болып табылады.

Қарыздарды беру
Банк өзінің салымшыларына тұрғын үй жағдайларын жақсарту бойынша
іс-шараларды жүргізуге тұрғын үй, аралық және алдын ала тұрғын үй қарыздарын береді.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй
құрылысы жинақ ақшасы туралы» Заңымен тұрғын үй қарызы бойынша
сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары
бойынша сыйақы мөлшерлемелерінен жылдық үш пайыздан жоғары болмауы керек деп анықталған.

407,0
МЛРД ТЕҢГЕ
ДЕПОЗИТТІК БАЗА

326,6
МЛРД ТЕҢГЕ

КРЕДИТТIК ПОРТФЕЛЬ
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01.01.2017 ж. жағдай
бойынша Банктің
халық арасындағы
танымалдылығы
89,7% құрады.

АЛДЫН АЛА ЖӘНЕ АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚАРЫЗДАРЫ БОЙЫНША ҚОЛДАНЫСТАҒЫ СЫЙАҚЫ
МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІ:
Қарыз түрі

Сыйақы мөлшерлемелері

Алдын ала тұрғын үй қарыздары

Жылдық 10% (ЖТСМ* – жылдық 11,4% бастап), жинақтарсыз, Мемл.
Бағдарламаның қатысушылары үшін
Жылдық 7,5 % (ЖТСМ – жылдық 7,9 % бастап), Бюджеттік қаражаттарды
пайдаланумен 2020 жылға дейін Өңірлерді дамыту бағдарламасының
қатысушылары үшін жинақтарсыз.
Жылдық 5% (жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі – 5,2% бастап) – «Нұрлы
жол» Бағдарламасын іске асыру аясында.

Аралық тұрғын үй қарыздары

Жылдық 7,5% бастап (ЖТСМ – жылдық 8,9% бастап)
Жылдық 6,5% (ЖТСМ – жылдық 7,2% бастап) – Бюджеттік қаражаттарды
пайдаланумен 2020 жылға дейін Өңірлерді дамыту бағдарламасының
қатысушылары үшін.
Жылдық 5% (жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі – 5,3% бастап) – «Нұрлы
жол» Бағдарламасын іске асыру аясында «Жеңіл» ТЖ бойынша

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

ҚАРЫЗДАРДЫ БЕРУ КӨЛЕМІНІҢ ДИНАМИКАСЫ

151,6

147,9

2015

2016

97,8
61,1
0,2

2,1

8,6

2005

2006

2007

23,7

20,1

2008

2009

28,7

29,8

35,9

2010

2011

2012

2013

2014

Кезең үшін қарыздарды беру көлемі, млрд теңге

2005 жылдан бастап 2016 жылға дейінгі кезең ішінде Банкпен қарыздарды беру көлеміне салыстырмалы талдау
ды жүргізу кезінде, 2008 жылдан бастап, қоса алғанда, несие беру көлемінің өсімі байқалады. Бұл өсім тұрғын
үй қарыздарын беру мерзімдерінің басталуымен, алдын ала тұрғын үй қарыздарын беруді бастаумен, сондай-ақ
мемлекеттік тұрғын үй құрылыс бағдарламаларын іске асырумен негізделген. Сондай-ақ 2012 жылдан бастап
несие қоржынының қарқынды өсімі байқалады, бұл халыққа белсенді несие берумен байланысты, оның ішінде
2020 жылға дейін Өңірлерді дамыту бағдарламасының аясында.
2016 жыл үшін берілген қарыздардың саны 24 691 қарыздарды құрады, 147,9 млрд.теңге жалпы сомасында. Қарыз
дарды беру көлемінің елеусіз төмендеу нақты кірістердің төмендеуі салдарынан азаматтардың жинақтау қабілеттерінің кейбір төмендеуімен байланысты.
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01.01.2017 Ж. ЖАҒДАЙ БОЙЫНША БАРЛЫҚ БЕРІЛГЕН
ҚАРЫЗДАР

01.01.2017 Ж. ЖАҒДАЙ БОЙЫНША 2005-2007 ЖЖ. ЖӘНЕ
2008–2010 ЖЖ МБ АЯСЫНДА
БЕРІЛГЕН ҚАРЫЗДАР

28%

2020 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ӨҢІРЛЕРДІ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША БЕРІЛГЕН
ҚАРЫЗДАР

16%

72%

39%

84%
Бюджеттік қаражаттар есебінен

61%
Меншікті қаражаттар есебінен

3 ЖЫЛДЫҚ КЕЗЕҢ ІШІНДЕГІ БАНКТІҢ НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТІ БОЙЫНША НӘТИЖЕЛЕРДІ БАҒАЛАУ

Көрсеткіштің атауы
Тұрғын үй құрылыс
жинақтары туралы шарттар
Қарыздарды беру көлемі

Өлш. бірл.

2014 жыл
үшін факт

2015 жыл
үшін факт

2016 жылға
жоспар

2016 жыл
үшін факт

Орындау, %

бірл.

178 986

224 703

182 609

292 116

160

млн теңге

97 826

151 650

79 373

147 927

186

Аталған кезең үшін Банктің негізгі көрсеткіштерін
талдау ТҚЖ туралы жасалған шарттардың да, және
несие беру көлемдерінің де тұрақты өсуін көрсетеді,

бұл Банктің қазақстандық қаржы нарығындағы өнімдердің талап етілушілігін, бәсекеге қабілеттілігін және
икемділігін көрсетеді.

Әлеуметтік бағыттағы өнім аясындағы жұмыс
1. Олар үшін «Бастау» және «Өркен» тарифтік бағдарламаларының аясында ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, қамқорлықта, қамқоршылықта
немесе патронаттық тәрбиелеуде болатын/
болған 25 жасқа дейінгі жастағы балаларға «Жеңіл»
бағдарламасы бойынша аралық қарыздар бойынша жылдық 7 % мөлшерде сыйақы мөлшерлемесі
белгіленген тұлғалардың тізімі кеңейтілген.
2. «Нұрлы жол» Бағдарламасын іске асыру аясында
«Жеңіл» алдын ала тұрғын үй қарыздары және аралық тұрғын үй қарыздары бойынша келесі сыйақы
мөлшерлемелері мақұлданған:
—— «Нұрлы жол» Бағдарламасын іске асыру аясында
алдын ала тұрғын үй қарыздары 5 %;

—— «Нұрлы жол» Бағдарламасын іске асыру аясында
«Жеңіл» аралық тұрғын үй қарыздары 5 %;
3. ЖАО кезекте тұрушылары болып тұратын «Нұрлы
жол» бағдарламасының қатысушылары үшін ТҚЖ
туралы шартты жасау үшін комиссиялық алым
жойылған;
4. ЖАО кезекте тұрушылары үшін 15 млн теңге ең
жоғарғы шарттық сома белгіленген;
5. Қолданыстағы Бастау, Өркен, Кемел, Болашақ тарифтік бағдарламалары бойынша ЖАО кезекте
тұрушылар үшін ТҚЖ туралы шартты жасау үшін комиссиялық алым жойылған.

Банктің комиссиясын анықтау аясындағы жұмыс
Банк тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы шартты
жасау үшін және Банктің басқа қызметтері үшін комис
сиялық және басқа алымдарды алуға құқылы.
Банк өзінің қызметтері үшін ең төменгі тарифтерді белгілеу саясатын ұстанады. Бұл саясат тұрғын үй құрылыс
жинақ жүйесіне жаңа клиенттерді барынша көп тартуға
бағытталған және нарықтағы өнімді жылжыту және

клиенттердің әлеуетті базасын кеңейту кезінде іс жүзінде кеңінен пайдаланылады, бұл бүгінгі күнге Банктің
қызметі үшін сипатты.
1. Банктік қарыз, кепіл, қосалқы қарыз алушының
қайтыс болуы жағдайында кепілдік беру шартына
қосымша келісім жасау үшін комиссиялық алым
жойылған;
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2. Тұрғын үйді жөндеуге және қайта құрылымдауға
жеке тұлғаның кепілдігімен берілетін тұрғын үй қарыздары бойынша қолма қол ақшамен қарыздарды
төлеу үшін комиссиялық алым жойылған;
3. 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2017 жылдың
30 маусымына дейінгі кезеңде мерзімінен бұрын
өтеу үшін айыппұлдарды есептеуге мораторийді
созу туралы ұсыныс мақұлданған;
4. Банк қаражаттарының есебінен 150 теңге мөлше
рінде «Казкоммерцбанк» АҚ комиссиялық алымды
төлеу бойынша шарт мақұлданған;
5. «Казкоммерцбанк» АҚ эквайринг жүйесі арқылы
төлем карточкаларын ұстаушыларға қызмет көрсету үшін мини-POS-терминалдарды пайдалану
мақұлданған;
6. Банктің шығындарын 150 теңге мөлшерінде комиссиялық алымды төлеу бойынша шығындарды
жатқызумен «Еуразиялық банк» АҚ төлем терминалдарына кассалық тораптан төлемдерді қабылдау арнасын ауыстыру мақұлданған;

7. «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ төлем терминалдары үшін, комиссиялық алымды төлеу бойынша
шығындарды Банкке аударумен, төлем сомасына
тәуелсіз 1 төлем үшін 1 % дан 150 теңгеге комис
сиялық алымдар төмендетілген;
8. Салымды жартылай шешіп алуға рұқсат етілген,
егер бұл бөлігіне мемлекет сыйлықақысы берілмеген болса. Бұл ретте, жартылай шешіп алуға
300 000 теңгеден кем емес азайтылмайтын қалдықты сақтау кезінде рұқсат етіледі;
9. Жаңа ТҚЖ туралы шарттардың біреуін бұзу мақсатында ТҚЖ салымын бөлуге тыйым салынған;
10. Жаңа кепіл шартын жасау үшін және кепіл берушінің қайтыс болуы жағдайында оларды қайта
ресімдеу/нотариалдық куәландыру үшін жылжымайтын мүлікке құқықты белгілейтін, сәйкестендіру
және басқа құжаттардың түпнұсқаларын беру үшін
комиссиялық алым жойылған.

Қызмет көрсету рәсімі мен шарттарын жақсарту
1. 750 000 теңгеден бастап 1 500 000 теңгеге дейін
тұрғын үйді жөндеуге және қайта құрылымдау
ға жеке тұлғаның кепілдігімен берілетін тұрғын
үй қарызының сомасын көбейту туралы шешім
қабылданған;
2. Несие өтінімін беру кезінде «0,5» мөлшерде бағалау көрсеткішіне қол жеткізу талабы жойылған және
аралық қарыздар бойынша «2,5» нан «1,25» ке қарызды беру сәтіне бағалау көрсеткішіне қол жеткізу
талабы өзгертілген;
3. Банктің қызметкерлеріне алдын ала тұрғын үй қарыздарын беру өзгертілген;
4. Ұсынылған лимит шегінде «Өз үйім» бағдарламасының қатысушыларына алдын ала тұрғын үй қарызын беру бойынша ұсыныстар мақұлданған;
5. Транштық несие беруді ендіру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілген;
6. 01.01.2017 ж. бастап қарызды беру сәтіне «1,25»
бағалау көрсеткішіне қол жеткізу шартынсыз «Нұрлы жол» және «Өз үйім» Бағдарламаларының қатысушыларына аралық тұрғын үй қарыздарын беру
ұсынысы мақұлданған;

7. Келесі
жағдайларда
кепілзатты
ауыстыру
мақұлданған:
—— филиалдың Несие комитетінің қарызды беру (үлес
керлерге несие беру және т.б.) шешімінде аталған
шарттың болуы кезінде ғана;
—— айрықша жағдайларда Банктің Несие комитетінің
шешімі бойынша (кепілзатты жоғалту қаупі және
т.б.).
Қолданыстағы шарттарды жақсартумен қатар, Банк
халық үшін жаңа өнімдерді әзірлеу және ендіру бойынша жұмыстарды жүргізеді. Қазіргі уақытта «Народный», «Қолдау» және «Корпоративный» жаңа тарифтік
бағдарламаларының негізгі шарттары мақұлданған.
Банктің «Өз үйім» Бағдарламасының аясында заңды
тұлғалармен жұмыс бағыттары әзірленген, негізінен
құрылыс салушылармен және корпоративтік жұмыс беруші-клиенттермен. Бағдарлама аталған заңды тұлғалармен жұмыс тәртібі мен шарттарын регламенттейтін
болады.

Инвестициялық қызмет
Бүгінгі күнге Банкпен банктік қызметтер нарығында
жайғасымды ұстап тұру үшін оны жан-жақты дамыту қажет. 2016 жылы Банктің инвестициялық қызметі
жаңа банктік ақпараттық жүйені ендіру бойынша жо-
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бамен, Банктің ІТ-инфрақұрылымын жетілдірумен
және филиалдардың инфрақұрылымдарын дамытумен
байланысты.

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

Банктің Қазақстан Республикасында Мемлекеттік
бағдарламаларды іске асыруға қатысуы
2008–2010 МБ іске асыру
2008–2010 МБ сәйкес Банк оны іске асыру бойынша оператор ретінде анықталған. 2005–2007 ж. МБ қоса, Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру кезеңі ішінде, бюджеттік қаражаттар мен Банктің жарғылық капиталының
есебінен 01.01.2017 ж. жағдай бойынша 85,9 млрд. теңге жалпы сомасында 29 063 қарыз берілген, оның ішінде
2016 жылы – 0,6 млрд теңге жалпы сомасында 132 қарыз.
Сонымен қатар, өз қаражаты есебінен Банкпен Мемлекеттік бағдарламаның қатысушыларына 13,6 млрд теңге
жалпы сомасында 8 198 қарыз берілген, оның ішінде 2016 жылы – 3,9 млрд теңге жалпы сомасында 2 578 қарыз.
Қарыздарды беру көлемін азайту Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруды аяқтаумен байланысты.

2020 жылға дейін өңірлерді дамыту бағдарламасы
2020 жылға дейін Өңірлерді дамыту бағдарламасын (бұдан әрі – Бағдарлама)
іске асыру бойынша іс-шаралар аясында Бағдарламаның екі бағыты бойынша
(«Халықтың барлық санаттарына арналған тұрғын үй», «Жас отбасыларға арналған тұрғын үй») 2016 жылы Банктің салымшыларына 7 031 қарыз берілген,
452 мың ш.м, тұрғын үй немесе 7 295 пәтер пайдалануға берілген.

«Халықтың барлық санаттарына арналған тұрғын үй» бағыты
бойынша:

—— Банк пен ЖАО арасында 3 аймақта 26,2 мың ш.м. жалпы аумағымен 3
тұрғын үйдің немесе 420 пәтерлердің құрылысы бойынша ынтымақтастық
туралы 4 келісімге қол қойылған;
—— 306 мың ш.м. жалпы аумағымен 55 тұрғын үй немесе 4 846 пәтер пайдалануға тапсырылған.

«Жас отбасыға арналған тұрғын үй» бағыты бойынша:

—— Банк пен ЖАО арасында 4 аймақта 23,6 мың ш.м. жалпы аумағымен 7
тұрғын үйдің немесе 400 пәтерлердің құрылысы бойынша ынтымақтастық
туралы 7 келісімге қол қойылған;
—— 147 мың ш.м. жалпы аумағымен 40 тұрғын үй немесе 2 449 пәтер пайдалануға тапсырылған.
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«ХАЛЫҚТЫҢ БАРЛЫҚ
САНАТТАРЫНА АРНАЛҒАН
ТҰРҒЫН ҮЙ»
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«ЖАС ОТБАСЫҒА
АРНАЛҒАН ТҰРҒЫН ҮЙ»

2015–2019 жылдарға «Нұрлы жол» Мемлекеттік инфрақұрылымды
дамыту бағдарламасын іске асыру
«Нұрлы жол» Бағдарламасына сәйкес Банк несиелік тұрғын үйді іске асыру операторы болып табылады, ол құрылыс
операторлары – ЖАО және «Бәйтерек девелопмент» АҚ салынады.
«Бәйтерек девелопмент» АҚ арқылы несиелік тұрғын үй бағытының аясында, сондай-ақ салымшылардың дауыс
беру нәтижелері бойынша, Банкпен 14 объектіні іске асыру қарастырылған.
01.01.2017 ж. жағдай бойынша екі бағыт бойынша несиелік тұрғын үйді іске асыру аясында «Бәйтерек девелоп
мент» АҚ мен ЖАО 2,9 млрд теңге мөлшерінде сома аударылған. Объектілерді іске асыру 2017 жылы жалғастырылатын болады.

Өтемақыны төлеу
Теңгенің еркін құбылмалы айырбастау бағамының режіміне өтумен байланысты Қазақстан Республикасының
Үкіметімен 35,5 % мөлшерде тұрғын үй құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақыларды төлеу туралы
шешім қабылданған, оның ішінде 21,5 % республикалық бюджет қаражаттарының есебінен, 14 % – Банктің меншікті қаражаттарының есебінен.
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамымен тұрғын үй құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақыны төлеу ережелеріне сәйкес өтемақыларды үш кезеңмен төлеу көзделген:
 2016 жылы екі кезеңмен– 2016 жылдың 1 тамызына дейін және 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін;
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 бір кезең – 2017 жылы – 2017 жылдың 1 шілдесіне
дейін.
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 30 қарашадағы № 426-V «2016–2018 жылдарға республикалық
бюджет туралы» Заңына (07.10.2016 ж. жағдай бойынша өзгертулерімен) республикалық бюджет қаражаттарынан өтемақы төлеу үшін 18,9 млрд. теңге мөлшерінде
қаражаттар бөлінген. Жалғыз акционердің 2016 жылғы
28 сәуірдегі шешімімен (20/16 хаттама) Банктің өткен

жылдың бөлінбеген пайдасы 24 млрд теңгеге дейін
мөлшерде салымдар бойынша өтемақыларды төлеуге
бағытталған.
2016 жылы 316 760 салымдар бойынша 29,3 млрд теңге сомасында есептеу жүзеге асырылған, олардың ішінде 18,9 млрд теңге республикалық бюджет қаражаттарының есебінен және 10,4 млрд теңге Банктің жеке
қаражаттарының есебінен.

Банктің әлеуметтік жобаларды іске асыруға қатысу
Есепті кезеңде Банкпен әлеуметтік жобаларды іске
асыру бойынша жұмыс жалғастырылды.
1. 21 жасқа дейін, қоса алғанда, жетім немесе ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған Қазақстан
Республикасының интернат ұйымдарының тәрбиеленушілері үшін, 18 жасқа дейін қамқорлықта болған/патронаттық тәрбиелеуде болған
жетім-балаларға комиссиялық алым жойылған.
2016 жыл үшін интернат ұйымдарының тәрбиеленушілерінің ТҚЖ туралы ашық шарттарының саны
4 145 бірлікті құрады, есепшоттар бойынша жинақталған жалпы сома – 118,8 млн теңге.
2. 21 жастан 25 жасқа дейін, қоса алғанда, жастағы
Қазақстан Республикасының интернат ұйымда-
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рының тәрбиеленушілері пайдалана алатын несие берудің жеңілдікті шарттары қабылданған.
2016 жыл үшін интернат ұйымдарының тәрбиеленушілеріне берілген қарыздардың саны 4 бірлікті
құрады, 21,2 млн теңге сомасында.
Банктің филиалдарымен 2007 жылдан бастап жұмыскерлер қаражаттарының есебінен Ұлы Отан
соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне
көмек көрсетіледі, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерінің Қоғамдық қорларға
ақша қаражаттарын аударумен және бірінші қажет
тауарларды тапсырумен көмек көрсетіледі.

Ақпараттық даму
Есепті кезеңде IТ стратегиясына сәйкес Банкпен клиенттерге қашықтан және балама қызмет көрсету арналарын дамыту, сондай-ақ бинзес-процестерді автоматтандыру бойынша жұмыс жүргізілді.

Қашықтан және балама қызмет көрсету арналарын дамыту:
—— жаңа ТҮҚЖБ24 интернет-банкингі және ТҮҚЖБ24
мобильді интернет банкинг пайдалануға берілді;
—— «Алдын ала біліктілік» және «Депозитті ашу» интернет банкингінде қызметтер іске қосылды,
олар клиенттерге өз беттерімен несиені есептеуге, сондай-ақ ТҚЖ туралы екінші және келесі
шартты ашуға мүмкіндік береді. Қосымшаларда
мәліметтердің мемлекеттік базаларымен біріктіру
жүзеге асырылған, бұл клиенттерден қосымша
анықтамалар мен мәліметтерді беру қажеттілігін
болдырмайды;
—— интернет банкингте орындалған операциялар
бойынша СМС хабарламаларды тарату жүйесі іске
асырылған;
—— Банктің жаңа сыртқы сайты пайдалануға берілген.
Банктік жүйелермен біріктіру жүргізілді, «Қолжетімді
тұрғын үй» бөлімінде функционал жақсартылған
және т.б.;
—— кеңесшілермен салымдарды дербес ашу, клиенттерді есепке алуды жүргізу (CRM), кеңесшілер
арасында коммуникациялық байланысты құру
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үшін ақпараттық жүйе және «Кеңесшілердің әлеуметтік желісі» мобильдік қосымшасы пайдалануға
енгізілген;
—— ақша қаражаттарын есептеудің онлайн режіміне келесі балама арналарды аудару орындалды:
Каспи KZ, «Казкоммерцбанк» АҚ төлем терминалдары, PayPoint терминалдары, QIWI, «Еуразиялық
банк» АҚ. «Банк ЦентрКредит» АҚ төлемдерді қабылдауға шарт жасалған;
—— келесі арналарда төлемдерді қабылдау бойынша
комиссиялар төмендетілген: «Қазпошта» АҚ 1,3 %
дан 1 % дейін, ең жоғарғы сома 500 теңге, QIWI 3 %
дан 1,3 % дейін, «Еуразиялық банк» АҚ кассалары
1 % дан бір төлем үшін 150 теңге, клиенттен нөл.

Банктің қызметін автоматтандыру:

—— «Colvir» жаңа автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйесі ендірілген;
—— қызметкерлер үшін жаңа банктік корпоративтік
портал пайдалануға енгізілген. Қазіргі заманғы
дизайны әзірленген, «Colvir» АБИС және «Документолог» құжат айналымы жүйесімен біріктіру
жүргізілген, бейне және сурет галереялары бөлімі
жасалған және т.б.;
—— бюджетке төлемдердің егжей-тегжейін тапсыру
мақсатында электронды үкіметтің төлем шлюзімен
біріктіру орындалған.

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

Бизнес-үдерістерді дамыту
Клиенттерге қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсаттарында Банкте нақты уақыт режімінде қызмет көрсету сапасы мен мониторингі жүйесі жұмыс істейді.
2016 жылы несие өтінімі және қарыздарды беру бойынша шешім қабылдау мерзімдерінің мониторингі процесі
автоматтандырылған.
Оффлайн режімінде бизнес-үдерістерді басқару жүйесінен уақыт көрсеткіштері, несие өтінімдері бойынша статис
тикалық мәліметтерді түсіруге мүмкіндік беретін шығыс нысандары жүзеге асырылған.
2016 жылы АБИС «Сolvir» Сервері, Мәліметтерді сақтау орындары, Genesys сервері мониторингке қабылданды.
Power BI қосымшасында шығыс нысандары іске асырылды және келесі мәліметтер бойынша өнеркәсіптік пайдалануға қабылданды:
 төлемдердің балама арналары – төлем арналары тұрғысынан, бөлімшелер тұрғысынан түсімдер;
 несие өтінімдері – қызметтер тұрғысынан шешімдерді қабылдау мерзімдері, бағдарламалар тұрғысынан қабылданған және берілген қарыздардың саны (нарық, ДЖ, МБ), қарыздарды беру мерзімдері. Сондай-ақ олар
бойынша мерзімдерін бұзушылықпен қарыздар берілген және шешімдер қабылданған, қызметтермен пысықтауға жіберілген өтінімдер;
 қызмет көрсетуді күту және қызмет көрсету кезегі – қызмет көрсетілгендердің/ қызмет көрсетілмегендердің
саны, кезекте күту уақыты, қызмет көрсету уақыты. Нормативтік мәндерінен артық күткен клиенттер;
 жасалған шарттар – филиалдар тұрғысынан жасалған шарттардың саны және орташа уақыты;
 жоспарлы көрсеткіштер – жасалған шарттардың, түсімдердің саны бойынша шығыс нысандары, несие қоржыны, депозиттік база жасалған.
Жұмыста ары қарай пайдалану үшін ФБ басшыларының/бастықтардың/мүдделі бөлімшелердің мәліметтеріне рұқсат берілген.

Қызметтің қаржылық нәтижелері
Баланстың негізгі баптары, млн теңге

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

Өзгерту, %

Активтер

422 992

474 064

621 550

31

Клиенттерге несиелер және аванстар

200 324

276 154

326 576

18

Сату үшін қолда бар инвестициялық
бағалы қағаздар

144 433

123 331

103 219

–16

30 708

35 430

80 597

127

Ақша қаражаттары және олардың
баламалары
Өтеуге дейін ұсталып қалатын
инвестициялық бағалы қағаздар

–

–

68 666

47 527

39 149

42 491

9

Міндеттемелер

314 810

366 481

502 668

37

Клиенттердің қаражаттары

251 013

301 033

413 276

37

60 101

61 464

68 266

11

3 696

3 984

21 125

430

108 182

107 582

118 882

11

Басқа активтер

Қарыз қаражаттары
Басқа міндеттемелер
Капитал
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Жылдық есеп 2016

621,6
МЛРД ТЕҢГЕ

2016 ЖЫЛЫ БАНКТIН
АКТИВТЕРI

2016 жылы банктің активтері 31 % өсті және 621,6 млрд
теңгені құрады. Активтердің өсімі елеулі мөлшерде
клиенттерге берілген қарыз сомаларының артуымен
қамтамасыз етілген, олар баланс валютасының 53 %
құрайды. 2016 жылы клиенттерге несиелердің көлемі
50,4 млрд теңгеге немесе 18 %-ға өсті. Несиелер
қоржыны жақсы әртараптандырылған – банктің ірі он
қарыз алушыларының қоржындағы үлесі 0,23 % құрайды. Қарыздардың 99 % тұрғын үй жылжымайтын мүлік
объектілері түрінде қамтамасыз етуге ие. 2016 жылы
мерзімі өткізілген және құнсызданған қарыздардың
көлемі 1,4 млрд теңгені құрады.
Банк тек жеке тұлғаларға ғана қарыз береді. 2016 жылдың қорытындысы бойынша аралық тұрғын үй қарыздары 120,4 млрд. теңгені және қоржынның 37 % құрады.
Жылдың қорытындысы бойынша олардың көлемі 50 %
астам өсті. Тұрғын үй қарыздарының көлемі 35 %-ға,
102 млрд теңгегеге дейін өсті – қоржындағы үлесі 31 %
құрады. Алдын ала тұрғын үй қарыздарына 2016 жылы
берілген несиелердің шамамен 20 % сәйкес келеді.
Тағы да 13 % мемлекеттік бағдарламалар бойынша
алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздары құрайды – олардың көлемі жылдың қорытындысы бойынша
біршама төмендеген және 41,6 млрд теңгені құрады.
Активтердің құрылымында инвестициялық салымдардың көлемі арттырылды – бұл бірінші кезекте, уақытша
бос қаражаттарды сақтаудың сенімді құралы ретінде
ҚР Ұлттық банкінің Нотасына инвестицияларды кеңейтумен байланысты. 2016 жылдың қорытындысы бойынша Банктің бағалы қағаздарына инвестицияларға
активтердің 28 % сәйкес келеді. Ақша қаражаттары мен
олардың эквиваленттерінің үлесі – 13 %. Сондай-ақ, кез
келген қаржы институты секілді, Банк қолда бар еркін
ақша қаражаттарын Банктің активтерін сақтау мақсатымен тиімді инвестициялауға бағытталған өзінің инвестициялық қызметін дамытуға ерекше көңіл бөледі.
2016 жылы Банктің міндеттемелері 37 %-ға 502,7 млрд
теңгеге дейін өсті. Міндеттемелер құрылымында 82 %
клиенттердің қаражаттарына сәйкес келеді. Өткен
жылы клиенттердің есепшоттарының көлемі елеулі
37 %-ға өсті. 2015 жылы өсім 20 % құрады. Бұл өсім қазақстандықтардың көпшілігінің Банкпен ұсынылатын

34

тұрғын үй жинақтарының тартымды үлгісін таңдағанын білдіреді. Салымдардың көпшілігі ұзақ мерзімді
салымдар ретінде есепке алынады, алайда, салымшылар салымды өтеу мерзімі басталғанға дейін есепшоттардан қаражаттарды шешіп алу құқына ие болады.
2016 жылы салымдардың құрылымындағы ірі он клиенттердің үлесі 0,001 % құрады.
Тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы шарттың шарттары бойынша Банктің салымшылары шарттың сома
мен олардың шоғырландырылған салымдарының,
есептелген сыйақы мен мемлекеттік шешімі бойынша мемлекеттік сыйлықақының арасындағы айырмашылыққа ие сомада тұрғын үй несиесін алу құқына
ие болады, олармен жасалған Шарттың шарттарына
олардың толық сәйкестігі шартымен.
2016 жылдың қорытындысы бойынша Банктің қарыз
қаражаттары 68,3 млрд теңгені немесе міндеттемелерді 14 % құрады. Банктің кредиторлары ҚР Қаржы
министрлігі, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ және Жалғыз акционер болып табылады.
Банктің меншікті капиталы 2016 жылы 11 % өсті және
118,9 млрд теңгеге жетті. Баланс құрылымындағы капиталдың үлесі 19 % құрайды. Капиталдың өсімі Жалғыз
акционерден 13,5 млрд теңге мөлшерінде қосымша
төленген капиталды мойындаумен байланысты.
ҚР Ұлттық банкі Банктен к1 капиталдың жеткіліктілік коэффициентін 5 % төмен емес деңгейде, к1-2 – 6 %, және
k2 – 7,5 % деңгейде ұстауды талап етеді. 2016 жылы
Банкің барлық аталған коэффициенттері 50,58 % деңгейінде қалыптасқан, бұл жоғары қаржылық тұрақтылық
туралы айтады.
Сонымен қатар, банктің қызметі борыштық жүктеменің жоғары емес көрсеткіштерімен сипатталады.
2016 жылы меншікті капиталға борыш көлемі 4,23 құрады, ал EBITDA – 14,95. Қорытынды бойынша қаржылық
левередж коэффициенті 4,23 деңгейінде қалыптасқан.

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

Табыстар мен шығындар туралы негізгі баптар, млн
теңге
Пайыздық кірістер

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

Өзгерту, %

25 120

33 845

45 226

34

Пайыздық шығыстар

–5 565

–6 480

–8 519

31

Таза пайыздық кірістер

19 555

27 365

36 707

34

597

–196

194

–199

20 152

27 169

36 901

36

674

795

744

–6

Несие қоржынының құнсыздануымен резервті
қалпына келтіру/ (құру)
Несие қоржынының құнсыздануымен резервті
(құрудан)/қалпына келтіруден кейінгі таза
пайыздық кірістер
Комиссиялық кірістер
Комиссиялық шығыстар
Әкімшілік және басқа операциялық шығыстар

–647

–840

–1 593

90

–6 715

–8 520

–10 064

18

–918

–1 426

–1 002

–30

12 546

17 178

24 986

45

Басқа операциялық шығыстар
Салық салуға дейінгі пайда
Пайдаға салынатын салық бойынша шығындар
Бір жылдағы пайда

–993

–1 946

–2 390

23

11 553

15 232

22 596

48

2016 жылы банктің пайыздық кірістері 34 % өсті және 45,2 млрд. теңгені құрады. Бұл соманың 48 % берілген қарыз
дар бойынша пайыздарға 48 % сәйкес келеді, олар өткен жылы 21,7 млрд теңгеге жетті. 33 % пайыздық кірістер
инвестициялық бағалы қағаздар бойынша сыйақыны құрайды – олар 2016 жылы кірістердің негізгі өсімін қамтамасыз етті.
2016 жылы пайыздық шығындардың мөлшері 31 % артты және 8,5 млрд теңгені құрады. Бұл шығындардың 72 %
(6,1 млрд теңге) клиенттердің есепшоттары бойынша сыйақы құрайды. Сомалардың қалдығы басым бөлігінде қарыз қаражаттары бойынша пайыздық шығындарға сәйкес келеді.
Нәтижесінде Банктің таза пайыздық кірістері 36,7 млрд теңге деңгейінде қалыптасқан және 34 % өскен. Бір жылдағы банктің табысы 22,6 млрд теңгені құрады және 48 % өсті. 2015 жылы да өсім елеулі болған және 32 % құраған.
2016 жылы ROE көрсеткіші 2015 жылғы 14,12 % салыстырғанда 19,96 % құрады. ROA көрсеткіші 2015 жылғы 3,4 %
дан 2016 жылы 4,12 % дейін өсті. Операциялық пайдалылық (табыс/шығыстар) 96 % жетті (2015 жылы 77 %).
НЕГІЗГІ ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ ЖОСПАРЛЫ ЖӘНЕ НАҚТЫ МӘНДЕРІН САЛЫСТЫРУ
Көрсеткіштің атауы

Өлш. бірл.

2014 жыл
үшін факт

2015 жыл
үшін факт

Активтер

млн. теңге

422 992

474 064

2016 жылға 2016 жыл
жоспар үшін факт
538 774

621 550

Орындау, %
115

Меншікті капитал

млн. теңге

108 182

107 582

116 949

118 882

102

Міндеттемелер

млн. теңге

314 810

366 481

421 825

502 668

119

ROE

%

11,28

14,12

7,09

19,96

282

ROA

%

2,97

3,40

1,57

4,12

262

Депозиттік база

млн. теңге

247 560

296 956

346 661

407 098

117

Несие қоржыны

млн. теңге

203 793

276 154

285 021

326 576

115
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Банктің рейтингтері
Қаржылық және инвестициялық беделін арттыру үшін Банк тұрақты негізде өзінің рейтингін қолдау
және арттыру бойынша жұмыстарды жүргізеді.
2016 жылы сәуір айында Moody’s Investors Service Халықаралық рейтингтік агенттігі ҚТҚЖБ ұлттық валютада ұзақ мерзімді депозиттік рейтингті «Ваа3» деңгейінде және несиеге қабілеттіліктің
базалық бағасын ba2 деңгейінде растады, бұл ретте рейтинг бойынша «Тұрақты»-дан «Теріс»-ке
болжауды өзгерте отырып. Банктің рейтингтері бойынша «Теріс» болжамы рейтингтік агенттіктің Банкті квазимемлекеттік институт ретінде қарастырады және оның рейтингтерін елдің рейтингтерiне теңестіреді.

2016 жылы мамыр айында Fitch Ratings эмитент дефолтының ұзақ мерзімді
рейтингтерін ұлттық валютада «BBB+» бастап «BBB-» дейін өзгертті.
Рейтингтер бойынша болжам – «Тұрақты». Ұлттық валютадағы қысқа
мерзімді ЭДР «F3» деңгейінде, болжам «Тұрақты».
Банк Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің арасында
ең жоғарғы рейтингтерге ие.
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2017–2018 жылдарға негізгі мақсаттар
Банктің Директорлар кеңесінің 26.12.2016 ж. шешімімен (№ 20 хаттама) бекітілген 2014–2018 жылдарға Банктің
даму жоспарына сәйкес 2017–2018 жылдарға келесі неізгі көрсеткіштерге қол жеткізу анықталған.
Көрсеткіштер

Бірл.

2016 факт

2017 ж

2018 ж

мың бірл.

292,1

220,0

220,0

%

9,6

9,6

10,6

млрд теңге

147,9

150,3

151,6

ЕДБ және ипотекалық компаниялармен тұрғын үйдің
құрылысына және сатып алуға берілген несиелер
нарығындағы Банктің үлесі

%

27

26,2

26,5

Банкке сенім дәрежесін арттыру

%

84,6

82

83

ТҚЖ жүйесінің және Банктің танымалдылық дәрежесін
арттыру

%

89,7

76

77

Клиенттердің қанағаттанушылық дәрежесін қолдау

%

96,6

95

95

ТҚЖ туралы шарттарды жасау
Қазақстан Республикасының экономикалық-белсенді
халқына шаққанда тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне
қатысушылардың үлесі
Тұрғын үй қарыздарын беру

Сонымен қатар, 2017 жылы Банктің жұмысы келесі негізгі міндеттерге жiберілетін болады:

ЖАҢА БАНКТІК
ЖОБАЛАРДЫ,
ӨНІМДЕРДІ ӘЗІРЛЕУ
ЖӘНЕ ЕНДІРУ, ҚОЛДАНЫСТАҒЫЛАРДЫ
ЖЕТІЛДІРУ

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ
ҚАШЫҚТЫҚ АРНАЛАРЫН ДАМЫТУ
(ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ,
МОБИЛЬДІК ҚОСЫМШАЛАР, СЫРТҚЫ
САЙТ ЖӘНЕ Т.Б.)

ЖЕКЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ПОРТАЛЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ
ЕНДІРУ
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VI. САТУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУДІ
ЫНТАЛАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ
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Тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы шарттарды жасау және Банктің клиенттеріне қарыз беру филиалдарынан,
орталықтардан және қызмет көрсету орындарынан, кеңесшілер мен агенттерден (жасалған агенттік келісімдер
аясында Банкке агенттік қызметтерді көрсететін ұйымдардан) тұратын сату жүйелері арқылы жүзеге асырылады.
Өнімді сату жүйесінің негізгі қатысушылары, олармен 2016 жыл ішінде жасалған тұрғын үй құрылыс жинақтары
туралы шарттардың саны 2015 жылдың ұқсас көрсеткіштерімен салыстырумен төмендегі сұлбада ұсынылған.

2016 жыл
БАНКТІҢ
ФИЛИАЛДАРЫ

ӨНІМДІ ӨТКІЗУ
ЖҮЙЕСІ

КЕҢЕСШІЛЕР

45,6%

100%

(127 466 шарт)

(24 691 қарыз)*

56,4%
(164 650 шарт)

АГЕНТТЕР – ЗАҢДЫ
ТҰЛҒАЛАР
(«ҚАЗПОШТА» АҚ)

0,0%
(0 шарт)

2015 жыл
БАНКТІҢ
ФИЛИАЛДАРЫ

ӨНІМДІ ӨТКІЗУ
ЖҮЙЕСІ

КЕҢЕСШІЛЕР

АГЕНТТЕР – ЗАҢДЫ
ТҰЛҒАЛАР
(«ҚАЗПОШТА» АҚ)

54,0%

100%

(121 276 шарт)

(26 496 қарыз)*

46,0%
(103 385 шарт)

0,0%
(42 шарт)

* Қарыздар тек Банктің филиалдарында беріледі.

2016 жыл ішінде Банктің барлық филиалдарының негізгі қызметінің қарқынын арттыру, сондай-ақ 2020 жылға дейін Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша қарыздарды беруді жалғастыру Банкке қарыздарды беру бойынша
жоспарлы көрсеткіштерді артығымен орындауға мүмкіндік береді.
01.01.2017 ж. жағдай бойынша кеңесшілердің саны 1 181 адамды құрады. Кеңесшілердің санын 2015 жылғы 754
адамнан 2016 жылы 1 181 адамға дейін көбейту Банк өнімдерінің/қызметтерінің Қазақстан Республикасының
барлық аумағында қолжетімділігін қамтамасыз етуге ұмтылуымен негізделген. Бұл бағытта Банкпен Қазақстан
бойынша кеңес беру орталықтарын ашу жөніндегі мәселелер пысықталған. Негізінен кеңес беру орталықтарын
ашуға және жабдықтауға талаптар регламенттелген. 2017 жылдың басына Қазақстан бойынша 155 кеңес беру орталықтары ашылды, онда клиенттер өнімдер бойынша кеңестер ала және кеңесші арқылы салымдарды аша алады.
2016 жылы кеңесшілер желісі жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында «Кеңесшілердің әлеуметтік желісі»
бағдарламалық жасақтамасы іске асырылды, ол штаттан тыс кеңесшілерді тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы
шартты жасауға электронды өтінімді толтыру, сондай-ақ тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы шарттар бойынша
шарттық соманы көбейту бойынша қосымша келісімді ресімдеу бойынша операцияларды жүргізу үшін веб-интерфейспен қамтамасыз етуге арналған. 2016 жылы Банктің кеңесшілерімен дербес 21 814 салымдар ашылған.
Жасалған шарттар бойынша кеңесшілер желісінің үлесі 2016 жылы 56,4 % құрады, бұл жасалған шарттардың жалпы санынан 50 % жоспар жағдайында (164 650 бірл.). 2017 жылы агенттік желісінің үлесі бойынша жоспар 63 %
деңгейінде белгіленген.
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Байланыс-орталық
Жалпы 2016 жылы клиенттерден 482 127 мың қоңырау шалулар өңделген, бұл 2015 жылмен салыстырғанда
75 427 мың қоңырау шалуға көп. Өтініштер берумен жұмыс бойынша сектормен 7 853 өтініштер беру өңделген.
171 797 шығыс қоңырау шалулар жүзеге асырылған (сайттағы өтінімдер бойынша, қызмет көрсету сапасы бойынша, акциялар бойынша, есепшотты толықтыру бойынша, проблемалы қарыз алушылар бойынша, ПТП/тәркілеулер/инкассалық өкімдер бойынша).
Банкпен дербес және автоматты SMS-хабарламалар іске асырылды. 17 432 569 SMS жіберілген.
Автоматты SMS-хабарлама келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: интернет-банкинг; жылжымайтын мүлікті сақтандыру, жинақтық/ағымдағы есепшотты толтыру кезінде; мерзімін өткізу – 1 күн; ПТП/тәркілеу/инкассалық
өкімдер; тұрғын үй қарызына ауысу; салымды ашу; несие өтінімін мақұлдау/қабылдамау.
SMS хабарламаларды дербес тарату келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: қарыз бойынша кезекті төлем
туралы еске салу; депозит бойынша кезекті жарна туралы еске салу (100 мыңыншы клиент, Жинақ күні); «Нұрлы
жол» объектілері үшін дауыс беру; 2020 өңірлерді дамыту бағдарламасы (Семей, Ақтөбе); мемлекеттің сыйлықақысын есептеуге қатысты.

Төлемдерді қабылдаудың балама тәсілдері
2016 жылдың қорытындысы бойынша төлемдердің балама арналары арқылы шамамен 121 млрд теңге түсті, бұл
231 млрд теңге мөлшеріндегі барлық ақша түсімдерінің жалпы сомасынан 52,4 % құрады. 2015 жылы бұл көрсеткіш
74,1 млрд теңгені немесе 179 млрд теңге мөлшерінде барлық ақша түсімдерінің жалпы сомасынан 43,4 % құрады.
Осылайша, 2016 жылдың қорытындылары бойынша абсолютті ақша өсімі 63 % құрады.
ТӨЛЕМДЕР КӨЛЕМІНІҢ ӨСУ ДИНАМИКАСЫ
121

2016

2015

74

Балама тәсілмен түскен төлемдердің
сомасы, млрд тг.

Банктің жарнамалық және PR-қызметі

2017 жылы Интернет-банкингтің мобильдік нұсқасы
арқылы жүзеге асырылған
қолма-қол ақшасыз
төлемнің үлесін арттыру,
Серіктестердің терминалдық желісімен ынтымақтас
тықты дамыту жоспарланып
отыр.

2016 жылы жарнамалық және PR-қызметі бойынша келесі жұмыс жүргізілді.
1.
«Арманның кілті» жарнамалық кампаниясы әзірленді және іске қосылды, оның аясында Банктің қызметі белсенді жария етілді:
—— республикалық ТД арналарында жарнамалық роликтердің шығуы: Еуразия Бірінші арнасында, «Голос» музыкалық жобасында, 31 арнада «Жеке капитал» қаржы рубрикасында, «Астана» және «Жетінші» телеарналарында. Соңғы екі арнада шығулар жарнамалық блоктардан тыс болды. 31 арнада «Жеке капитал» Ақпарат бюросы бағдарламасының қаржы рубрикасында Банктен 10 астам спикерлер сөз сөйледі;
—— республикалық радиарналарда жарнамалық роликтердің шығуы: Қазақ радиосы, Авторадио, Love радио,
және Русское радио;
—— 2016 жылы қазан айында Дүние жүзілік жинақтар күніне орайластырылған ашық есіктер аптасы өткізілді.
Шарттарды жасаған салымшыларға жинақ белгісі ретінде жинақ сандықша түріндегі ескерткіш кәдесыйлар
тапсырылды. Сонымен қатар, # ҚТҚЖБ күні хештег бойынша онлайн-конкурс өткізілді, конкурс аяқталғаннан кейін ескерткіш кәдесыйлар табыс етілді.
2. Банкте өтемақы алу үшін келісімдерді ресімдеу бойынша және онлайн қызмет көрсету бойынша нұсқаулық
түрінде 2 бейне роликтің сценарийі әзірленді және дайындалды. E-gov электрондық үкімет сайтында және
сыртқы сайтта келісімдерді ресімдеудің жолдары егжей-тегжейлі сипатталған. Бейне роликте онлайн қызмет
көрсету бойынша Банктің терминалдары мен серіктестері белгіленген. Роликтер күту залдарында мониторларда және әлеуметтік желілерде орналастырылған.
3. 2016 жылдың ақпан айында Банктің жаңа сайты әзірленді және ендірілді, сайтта ақпарат дүркін-дүркін актуалдандырылып тұрады,баспасөз хабарламасы орналастырылады, материалдар, анықтамалық бейнероликтер
жарияланады.
4. Facebook және ВКонтакте әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ YouTube бейне-порталында Банктің ресми парақшалары жұмыс істейді. 2016 жылы аталған бағытта жұмыс елеулі нығайтылды, Банктің ресми парақшаларында ақпараттық посттарды орналастыру бойынша контент-жоспар табысты іске асырылады.
2016 жылдың соңында өткізілген маркетингтік зерттеудің нәтижелері респонденттердің жалпы санының 84,6 %
Банкке сенім артқанын көрсетті. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің және Банктің танымалдылығы да жоғары көрсеткіштерге ие – 89,67 %.
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VII. КОРПОРАТИВТІК
БАСҚАРУ
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Корпоративтік басқару жүйесінің сипаттамасы
Банктің корпоративтік басқару жүйесі – бұл Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Банктің басқа
органдарының және мүдделі тұлғалардың арасындағы Жалғыз акционердің мүддесінде қарым-қатынастардан тұратын
Банктің қызметін басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін процестердің жиынтығы.
Банк корпоративтік басқаруды қызметтің тиімділігін арттыру, Қазақстан Республикасында заңның ұлықтылығын қамтамасыз етудегі өз салымдары және қазіргі заманғы экономикада және жалпы қоғамда Банктің орнын анықтайтын фактор
ретінде капиталды тарту шығындарын төмендету құралы ретінде қарастырады.

Банкті корпоративтік басқару (бұдан әрі – КБ) адалдық, әділдік, жауапкершілік,
айқындылық, кәсіпқойлық және құзыреттілік негіздерінде құрылады. Корпоративтік
басқарудың тиімді құрылымы Банктің қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың
құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді талап етеді және Банктің табысты қызметіне,
оның ішінде оның құндылығының өсуіне, қаржылық тұрақтылық пен пайдалылықты
қолдауға себін тигізеді.
Банктегі КБ қатысушыларының арасындағы қарым-қатынастар КБ саласындағы халықаралық тәжірибе негізінде әзірленген Банктің ішкі құжаттарымен реттеледі. Банктің корпоративтік басқару құрылымы заңнамаға сәйкес келеді және
Банктің органдарының арасында міндеттерді бөлуді анықтайды.
Банктің Корпоративтік басқару Кодексіне сәйкес Банктің корпоративтік басқару қағидалары:
1) Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидалары;
2) Банкті директорлар кеңесімен және басқармамен тиімді басқару қағидасы;
3) Банктің дербес қызмет қағидасы;
4) Банктің қызметі туралы ақпаратты ашу айқындылығы мен объективтілігі қағидалары;
5) заңдылық және этика қағидалары;
6) тиімді дивидендтік саясат қағидалары;
7) тиімді кадрлық саясат қағидалары;
8) қоршаған ортаны қорғау қағидалары;
9) корпоративтік жанжалдар және мүдделер жанжалын әділ реттеу қағидасы;
10) жауапкершілік қағидасы болып табылады.
2015 жылдан бастап Банктің Ішкі аудит департаментімен үздік әлемдік тәжірибеге сәйкестік мәніне жыл сайынғы негізде Банкті корпоративтік басқару диагностикасы жүргізіледі. Диагностика нәтижелері бойынша Корпоративтік басқару
жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспары әзірленеді.
Корпоративтік басқарудың үздік тәжірибесіне сәйкес 2016 жыл үшін тәуелсіз кеңесшілерді тарта отырып, Директорлар
кеңесінің қызметін бағалау және Директорлар кеңесінің мүшелерінің жұмысын бағалау (бұдан әрі – Бағалау) жүргізілген.
Бағалау нәтижелеріне сәйкес Директорлар кеңесінің қызметі Банктің даму стратегиясына, Директорлар кеңесінің мүшелерін даярлау деңгейі мен мүмкіндіктеріне сәйкес келеді, Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінде стратегиялық
міндеттерді шешу қабілеттіліктері жоғары дамыған.
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Банктің ашықтылығы және ақпаратты ашу процестерінің
тиімділігі
Банк клиенттермен және серіктестермен өзара қарым-қатынастарда сенімділік, сенім және жоғары сапа
қағидаларын, бизнестің және корпоративтік басқарудың айқындылығын қамтамасыз етуге тырысады.
Банктің ақпараттық ресурстары ашықтылық пен қолжетімділік талаптарын қанағаттандырады. 2015 жылы
қараша айында ақпаратты заңмен тыйым салынбаған
кез келген тәсілмен еркін алу және тарату жөніндегі әркімнің конституциялық құқығын іске асыру нәтижесінде
туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының № 401 – V «Ақпаратқа қол
жеткізу туралы» заңына қол қойылған. Аталған заңның
талаптарын орындау үшін Банктің интернет-ресурсында жыл сайын жылдық қаржы есептемесі, ұзақ мерзімдік
стратегия, Банктің үлестес тұлғаларының тізімі, сондай-ақ Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер
бойынша мәселелердің тізімі орналастырылады, олар
туралы ақпарат Жалғыз акционердің және инвестор-

лардың назарына директорлар кеңесімен қабылданған
шешімдер туралы Ақпаратты ашу ережелеріне сәйкес
жеткізілуі тиіс (11.07.2016 ж. Директорлар кеңесінің
шешімімен бекітілген, № 11 хаттама).
Қаржы есептемесі депозитариі мен Қазақстандық қор
биржасының Интернет-ресурстарында корпоративтік
оқиғалар, қаржы есептемесі және аудиторлық есептер,
акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдері туралы ақпаратты, сондай-ақ жыл қорытындысы
бойынша атқарушы органның мүшелерінің сыйақыларының жиынтықты мөлшері туралы ақпаратты орналастыру ережелеріне сәйкес аталған сайттарда тиісті
ақпаратты орналастыру жүзеге асырылады.
Ақпаратты орналастыру кезінде Банк банктік, коммерциялық және басқа заңмен қорғалатын құпияның
сақталуы туралы заңнама нормаларын сақтайды.

Директорлар кеңесі
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Банк Жарғысында қарастырылған тәртіпте
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен кандидатурасын кейіннен келісе отырып, Жалғыз акционер
Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін лауазымға
тағайындайды.

Банктің тәуелсіз директорының қызметіне іріктеу
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік
қоғамының еншілес ұйымыдарының тәуелсіз директорларының сыйақыларын және шығындарының өтемақыларын төлеу ережелеріне сәйкес конкурстық негізде жүргізіледі.

Банктің Директорлар кеңесінің құрамына Жалғыз акционердің өкілдері, Банктің Басқарма Төрағасы және
тәуелсіз директорлар кіреді.

01.01.2017 ж. жағдай бойынша, Директорлар кеңесі
үш тәуелсіз директорды қосқанда, алты мүшеден
тұрады.
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Ләззат Еркенқызы

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, Жалғыз
акционердің өкілі.

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

Атқаратын қызметі:

Атқаратын қызметі:

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасы.

Білімі

 Алматы энергетикалық институты, Бауман ат. Мәскеу Мемлекеттік Техникалық Университеті.

Жұмыс тәжірибесі

 1997–98 жылдары «Банк ТұранАлем» ЖАҚ Басқарма
Төрағасының Орынбасары, «АТФ Банк» ЖАҚ Басқарма
Төрағасы қызметін атқарған, Қазақстан Республикасының
Премьер-министрінің Кеңесшісі ретінде тағайындалған.
 2000-2006 жылдары Қазақстан Республикасының қаржы Вице-министрі, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрі қызметін атқарған, Қазақстан Республикасының
Табиғи монополияларды реттеу, бәскелестікті қорғау және
шағын бизнесті қолдау агенттігінің Төрағасы, Қазақстандағы Еуропалық Қайта құру және Даму банкінің (ЕҚҚДБ)
Басқарушысы, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің
Басқарма мүшесі болған.
 2006–2012 жылдары «ҚазИнвестБанк» АҚ Директорлар
кеңесінің Төрағасы қызметін атқарған. 2012 жылдың 25 қыр
күйегінен бастап – Қазақстан Республикасының Экономикалық даму және сауда министрі. 2013 жылдың 16 қаңтарынан бастап – Қазақстан Республикасының Экономика
және бюджеттік жоспарлау министрі. 2014 жылдың 6 тамызында Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен
(№880) Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі болып тағайындалды. 2015 жылдың 30 сәуірінде
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен (№5)
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
ретінде қайта тағайындалған.
 2016 жылдың 16 мамырында Директорлар кеңесінің
шешімімен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма Төрағасы болып
сайланған. «Құрмет» орденімен, «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» Мерейтойлық медалімен марапатталған.
Жұмыс тәжірибесі 20 жылдан астам.
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«Бәйтерек» Ұлттық Басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары.

Білімі

 Ақмола ауыл шаруашылық инстиуты. Мамандығы: Экономика және АӨК салаларындағы басқару.
 Еуразиялық гуманитарлық институт. Мамандығы: Құқықтану.

Жұмыс тәжірибесі

 1995–2001 жылдары – Л. Гумилев ат. Еуразиялық мемлекеттік университетінің экономика факультетінің оқытушысы.
 2004 жылы ҚР БҰҰДБ жобасын экономикалық дамыту бойынша ұлттық сарапшы болып жұмыс істеген.
 2004–2009 жылдары – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
АҚ даму, оқыту және консалтинг, корпоративтік даму стратегиясы және талдау департаментін басқарған.
 2009 жылы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Қаржы институттары мен даму институттарын басқару дирекциясының арнайы бағдарламалар департаментінің бас менеджері болып
жұмыс істеген.
 Коммерциялық емес «Холдинг «Кәсіпқор» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор.
 2009–2011 жылдары – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Төрағаның м.а.
 2009 жылдың сәуір айынан 2016 жылдың қаңтар айына
дейін – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма
Төрағасы.
 2016 жылдың ақпан айынан 2017 жылдың қаңтар айына дейін – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма Төрағасының
орынбасары.
 2016 жылдың 10 маусымынан бастап – Қазақстанның ипотекалық компаниясының директорлар кеңесінің Төрағасы.
Жұмыс тәжірибесі 22 жылдан астам.

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

3. Жұмағұлов
Айбатыр Нышанбайұлы

4. Ибрашев
Мирас Бауыржанұлы

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

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

Мәртебесі:

Мәртебесі:

Білімі

 Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті, инженер-экономист. Халықаралық Бизнес Академиясы, MBA – іскерлік
әкімшілік Магистрі, Тәуелсіз директорлар қауымдастығы,
CCGCP тәуелсіз директор сертификаты – Астана қ. Тәуелсіз
директорлар қауымдастығының мүшесі.

Жұмыс тәжірибесі

 «Гранд АБ Групп» ЖШС Басқарушы директоры; «Дамир
Транс» ЖШС Бас директоры, Байқау кеңесінің Төрағасы;
«Таман» ЖШС Бас Директорының Орынбасары, вагон-жөндеу депосы; «Вагон кәсіпорындарының қауымдастығы» ЗТҚ
бас менеджері; «Жолаушылар тасымалы» АҚ бас маманы,
«Урал Ойл энд Газ» ЖШС қаржыгері.

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқарма
Төрағасы.
 Әл-Фараби ат. Қазақ Мемлекеттік Университеті, Экономика
Магистрі, мамандығы: «Экономикалық теория».
 Әл-Фараби ат. Қазақ Мемлекеттік Университеті, Экономика
және социология факультеті, мамандығы: «Экономика және
менеджмент».
 1999–2002 жылдары – Қазақстан Республикасының Ұлттық
банкінде зерттеулермен және статистикамен айналысқан.
 2002–2004 жылдары – «Банк ЦентрКредит» ААҚ Қазынашылық Департаментінде директор болып жұмыс істеген.
 2004–2009 жылдары – «BCC-Invest» АҚ Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары («Банк ЦентрКредит» ААҚ еншілес
инвестициялық бөлімшесі).
 2009–2010 жылдары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінде Базалық
салалар департаментінің директоры.
 2010–2013 жылдары – «BaurKazakhstan» Компаниялар тобында Директорлар кеңесінің мүшесі.
 2013 жылдан бастап «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарушы директорының қызметін атқарған.
 2013 – «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ
Басқарма Төрағасы.

«Astanatransgroup» ЖШС Бас директорының орынбасары.

Білімі

Жұмыс тәжірибесі

Жұмыс тәжірибесі 18 жылдан астам.

Жұмыс тәжірибесі 15 жылдан астам.
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5. Бабенов Болат Базартайұлы

6. Барунин Александр Анатольевич

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

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

Атқаратын қызметі:

Мәртебесі:

«Цесна» Қаржы
орынбасары.

холдингі»

АҚ,

Басқарма

Төрағасының

Білімі

 Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік қызмет академиясы. Мамандығы: мемлекеттік қызмет
менеджері.
 Қостанай ауыл шаруашылық инстиуты, Мамандығы:
экономист-ұйымдастырушы.

Жұмыс тәжірибесі

 «Республика» Басқарушы компания» АҚ Басқарма Төрағасы,
Директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазақстандық ипотекалық
компания» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз
директор, «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Имсталькон» АҚ, «SkyBridgeInvest» АҚ, «Стресстік активтер қоры» АҚ, «Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ, «Жетысу» ЗАИБЖҰ» АҚ,
«БТА Банк» АҚ, «БТА Банк» АҚ Еншілес ұйымы» «БТА Секьюритис» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ Вице-президенті,
Қостанай облысының Монополияға қарсы комитетінің жетекші маманы.
Жұмыс тәжірибесі 21 жылдан астам.

48

«Мегафон» ЖАҚ, Жоспарлау, басқарушылық
қаржылық бақылау бойынша басшы.

есептеме,

Білімі

 Макаров ат. Мемлекеттік Теңіз Академиясы, мамандығы:
инженер.
 Duke University, Fuqua School of Business, MBA.

Жұмыс тәжірибесі

 «Мегафон Интернэшнл» ЖАҚ Бас директоры, «Мегафон»
ЖАҚ, Жоспарлау, басқарушылық есептеме, қаржылық бақылау бойынша басшы, «Мегафон Финанс» ЖШҚ Бас директоры, «Телекоминвест» ААҚ Корпоративтік қаржы жөніндегі
директоры.
Жұмыс тәжірибесі 17 жылдан астам.

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттер
Банкте Директорлар кеңесіне есеп беретін төрт комитет жұмыс істейді:
1) Аудит жөніндегі комитет;
2) Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет;
3) Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет;
4) Тәуекел және ішкі бақылау жөніндегі комитет.

Аудит жөніндегі комитет

Комитет Банктің Директорлар кеңесінің бақылаушылық қызметін тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында
құрылған. Комитет Банктің қаржылық есептілігін әзірлеуді бақылауды, Банк қаржылық есептілігінің сенімділігі мен
толықтылығын қамтамасыз етеді, ішкі және сыртқы аудит тәуелсіздігі үшін бақылауды қамтамасыз етеді.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет

Комитет Банктің Директорлар кеңесінің бақылаушылық қызметін тиімді орындауға жәрдемдесу, қызметтің басымдық берілген бағыттарын және стратегиялық мақсаттарды әзірлеу мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу, сондай-ақ Банк қызметінің тиімділігін арттыратын шараларды әзірлеу мақсатында құрылған.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет

Комитет Банктің Директорлар кеңесінің бақылаушылық қызметін тиімді орындауға жәрдемдесу, кадр саясаты, сайлау (тағайындау), Банктің жетекшілік ететін қызметкерлеріне, тағайындалуы Банктің директорлар кеңесінің құзырына жататын Банк қызметкерлеріне сыйақы беру мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу, әлеуметтік мәселелер
бойынша Банкті басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында құрылған.

Тәуекел және ішкі бақылау жөніндегі комитет

Комитет Банктің Директорлар кеңесінің бақылаушылық қызметін тиімді орындауға жәрдемдесу, қызметтің басымдық берілген бағыттарын және стратегиялық мақсаттарды әзірлеу мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу, Банк
қызметінің тиімділігін арттыратын шараларды әзірлеу мақсатында құрылған.

Директорлар кеңесінің және комитеттердің қызмет
нәтижелері
2016 жылы Банктің Директорлар кеңесінің көзбе-көз тәртіпте 14 жиналысы ұйымдастырылды және өткізілді және 6
шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды. 229 мәселелер қарастырылған, олар бойынша шешімдер қабылданған: 172 көзбе-көз тәртіпте, 57 сырттай дауыс беру арқылы.
Есептік кезеңде Директорлар кеңесімен 2015–2018 жылдарға Банктің Ақпараттық технологияларды дамыту
стратегиясы, Банктегі Алаяқтыққа қарсы іс-әрекет саясаты, Басқарма Төрағасының және Банктің Басқарма мүшелерінің БТК (басшының тиімділік картасы), 2015 жыл үшін Банктің корпоративтік КРІ орындалуы, Директорлар
кеңесінің жаңа сайланған мүшелерін лауазымға отырғызу саясаты, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
АҚ директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпаратты ашу ережелері, «Өз үйім» Бағдарламасын
іске асырудың негізгі тәсілдері, Еркін құбылмалы айырбастау бағамы режіміне өтумен байланысты тұрғын үй
құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақы төлеу тәртібі, Банктің Ұзақ мерзімді стратегиясын іске асыру
бойынша 2014–2016 жылдарға іс-шаралар жоспарына өзгертулер қарастырылды және бекітілді.
Директорлар кеңесімен жаңа редакцияда 8 ішкі құжат бекітілді және Банктің 21 ішкі құжатына өзгертулер енгізілді.
Тоқсан сайынғы негізде Басқарманың 2014–2018 жылдарға Банктің даму жоспарын, бюджетті,пайдалылық көрсеткіштерін орындау туралы есептер, Директорлар кеңесіне есеп беретін бөлімшелердің жұмысы туралы есептер,
басқарушылық есептемесі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 26.02.2014 жылғы № 29 қаулысына
сәйкес есептер қарастырылды.
Ай сайын Директорлар кеңесімен Банкпен ерекше қарым-қатынастармен байланысты тұлғалардың тізімі куәландырылды, Банкпен ерекше қарым-қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер бекітілді (25 мәселе).
Жалғыз акционердің қарастыруына Банктің Жарғысына, Банктің Директорлар кеңесі туралы қағидасына, Банктің
2015 жыл үшін Жылдық қаржы есептемесіне және Жылдық есебіне өзгертулер ұсынылды және ары қарай бекітілді.
Банктің Директорлар кеңесі мен Басқармасының арасындағы өзара қарым-қатынас тиісті деңгейде жүзеге асырылды, корпоративтік жанжалдар мен мүдделер жанжалының туындау фактылары болмаған.
Директорлар кеңесінің мүшелерінің біліктілігін арттыру және ішкі құжаттарға сәйкес Директорлар кеңесімен сырт
қы сарапшыларды тарту мақсатымен Банктің бюджетінде 2016 жылдан бастап тиісті баптар көзделген.
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Комитеттердің жұмысы төменде кестеде ұсынылған.
Өткізілген
отырыстардың саны
№

Комитеттің атауы

1.
2.
3.
4.

Қарастырылған
мәселелердің саны

2015

2016

2015

2016

Директорлар кеңесінің Аудит комитеті

14

9

49

26

Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі
комитеті

13

12

100

78

Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік
мәселелер жөніндегі комитеті

10

12

29

24

Директорлар кеңесінің Тәуекел және ішкі бақылау жөніндегі
комитеті

13

12

58

54

Басқарма
Банктің Басқармасы Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген Басқарма туралы қағиданың негізінде әрекет етеді,
және Банктің ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады. Банктің Басқармасын құру, оның өкілеттіктері,
сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Банктің Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.
01.01.2017 жылғы жағдай бойынша Банктің Басқармасы алты мүшеден тұрады, оның ішінде:

		
		

Басқарма құрамындағы лауазымы

Жұмағұлов Айбатыр Нышанбайұлы 2013 жылдың қазан айынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ Басқарма Төрағасы болып табылады.
2013 жылға дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде, Екінші деңгейлі
банктерде және Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінде басшылық қызметтерді атқарды.

Әлімова Құралай Нұрдәулетқызы 2015 жылдың қараша айынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары болып табылады. Ішкі бақылау, ситуациялық мониторинг, құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау мәселелеріне жетекшілік етеді.
2015 жылға дейін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ, «Халық
Банкі» АҚ басшылық қызметтерді атқарды.

Алтынсақа Нұржами Қалықбайқызы 2007 жылғы наурыздан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары.
Ақпараттық технологиялар, банктік технологиялар, АЖ дамыту мен қолдау мәселелеріне жетекшілік етеді.
2007 жылға дейін екінші деңгейлі банктерде, Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкінде басшы лауазымдарда жұмыс істеді.

50

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

Алтынбеков Қайрат Төреқұлұлы 2014 жылғы қаңтардан бастап «Қазақстанның тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. Банк өнімдерін әзірлеу және ендіру, жоспарлау және стратегиялық талдау, жобалық басқару, мемлекеттік
бағдарламалар мен құрылыс жобаларын іске асыру мәселелеріне жетекшілік етеді.
2014 жылға дейін «БТА Ипотека» АҚ Вице-президенті қызметін атқарды.

Еңкебаев Досым Көбейұлы 2016 жылдың ақпан айынан бастап «Қазақстанның
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары. Менеджмент тәуекелі және жинақ есептемесі мәселелеріне басшылық етеді.
2016 жылға дейін «БТА Банк» АҚ, «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ және
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ қызмет атқарған.

Медеуова Айжан Тұрақбайқызы 2015 жылдың мамыр айынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары болып табылады. Сату және өңірлік даму, жарнама және жұртшылықпен байланыс, байланыс орталығы мәселелеріне басшылық етеді.
2015 жылға дейін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да басшылық
қызметтерді атқарды.

Банктің Басқармасына есеп беретін комитеттер
Банкте Банктің Басқармасына есеп беретін сегіз комитет жұмыс істейді.

Стратегия және корпоративтік даму жөніндегі комитет

Стратегия және корпоративтік даму жөніндегі комитет (бұдан әрі – СКДК) қызметінің негізгі мақсаты Банктің даму
стратегиясын әзірлеу және оны іске асыруға басшылық жасау болып табылады.
СКДК негізгі міндеттері мыналар:
 Банктің стратегиялық ұстанымдарын, дамуының және іс-шараларының мақсаттарын белгілеу;
 Банктің стратегиялық даму жоспарының орындалуына бақылау жасау және үйлестіру;
 Банктің қолданыстағы басқару жүйесінің тиімділігін көтеру.

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті

АПБК міндеттері:
 ішкі және сыртқы нарықтарда инвестициялау және қарыз алу, қаржы құралдарымен операциялар жүргізу ережелері мен рәсімдерін белгілеу;
 ережеде және Банктің басқа ішкі құжаттарында белгіленген өкілеттіктер аясында несие беру мақсатында активтерді диверсификациялау, өтімділік, Банктің тиімділігі, Банк қаражаттарының жеткіліктілігі бойынша бағдарларды (эталондық қоржын) белгілеу.

Банктік өнімдер және үрдістер жөніндегі комитет

БӨҮК негізгі міндеттері:
 қолданыстағы заңнамаға сәйкес, Директорлар кеңесінің бекітуін талап етпейтін банктік операцияларды жүргізу мөлшерлемелері мен тарифтерін, депозиттер мен кредиттер бойынша сыйақының шекті шамаларын, қабылданатын депозиттер мен берілетін кредиттердің шекті сомалары мен мерзімдерін қарастыру және мақұлдау, тарифтік бағдарламаларға қызмет көрсету және кредит беру талаптарын бекіту;
 қолданыстағы үдерістер мен рәсімдерді оңтайландыру бойынша өзекті мәселелерді шешуге бағытталған
Банктің қызметкерлері мен бөлімшелерінің ұсыныстарын қарастыру және мақұлдау.

Кредиттік комитет

КК негізгі міндеті өз құзыреттілігі шегінде Банктің ішкі несие саясаты туралы ереженің қағидаларын және қарыз алу
тәуекелдерін мүмкіндігінше төмендету және тұрғын үй, аралық тұрғын үй, алдын ала тұрғын үй қарыздарын (бұдан
әрі – несие құралдары) беру операцияларынан ең жоғарғы кіріс алу талабымен АПБК шешімдерін іске асыру болып табылады.
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Ақпараттық ресурстар жөніндегі комитет

АРК негізгі міндеті Банк Басқармасына ұсынымдар беру мақсатында ақпараттық инфрақұрылым және ақпараттық
қауіпсіздік саласындағы Банк жобаларын қарастыру болып табылады.

Бюджет комиссиясы

БК негізгі міндеті Банктің Ұзақ мерзімді стратегиясына және Даму жоспарына сәйкес Бюджеттің/Кірістер мен
шығыстар жоспарының, Инвестициялық жоспардың, Сатып алу жоспарының/Банктің ұзақ мерзімді сатып алу
жоспарының жобаларын жасаған кезде негіздемелі шешім қабылдау үшін қаржылық және қаржылық емес ақпараттарды қарастыру болып табылады.

Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің, қолданысқа енбей қалған
тауар-материалдық қорлардың құнын белгілеу және есептен шығару жөніндегі комиссия
НҚ МЕА ТМҚ ТЖ Комиссияның негізгі міндеті мынадай мәселелерді қарастыру және олар бойынша шешімдер
қабылдау болып табылады:
 Банктің негізгі құралдары мен материалдық емес активтерінің құнын, нормативтік және пайдалы қызмет
мерзімін белгілеу;
 Банктің мүлкін шығаруды реттейтін Банктің ішкі құжаттарына сай Банк мүліктерін есептен шығару;
 Банктің Есеп саясатына сәйкес тәуелсіз бағалаушының қорытындысы негізінде негізгі құралдарға (ғимараттарға, құрылыстарға) қайта бағалау жүргізу;
 негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің құнсыздануына тест жүргізу.

Кадр мәселелері жөніндегі комитет

Кадр мәселелері жөніндегі комитеттің негізгі міндеті мыналар:
 Банктің ішкі кадр саясатын іске асыру;
 қызметкерлерді аттестациялау, оның ішінде даулы мәселелерді шешу жұмыстарын үйлестіру;
 Банктің кадр резервін қалыптастыру үшін үміткерлерді қарастыру;
 моральдық ынталандыру үшін үміткерлерді қарастыру;
 мамандарды іріктеу, орналастыру және оқыту бойынша жұмыстарды жетілдіру туралы ұсыныстар дайындау
және Банк басшылығына беру;
 Банк қызметкерлерінің штат саны қысқарған кезде қызметкерлердің жұмыстан босатылуына байланысты
мәселелерді қарастыру;
 қызметкерлердің еңбек тәртібін сақтау мәселелерін қарастыру;
 Банк қызметкерлерінің еңбек тәртібін бұзу, сондай-ақ еңбек міндеттерін заңға қайшы орындамау немесе
тиісінше орындамау деректері бойынша қызметтік тексеру материалдарын қарастыру, тәртіптік жаза қолдану
бойынша ұсыныстар әзірлеу;
 Банктің жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау нәтижесінде анықталған Банк қызметкерлері тарапынан өкілеттігін асыра пайдалану, арттыру және басқа тәртіп бұзушылық деректерін қарастыру;
 сыртқы және ішкі тексерулердің нәтижесі бойынша анықталған Қазақстан Республикасының заңнамасын,
Банктің ішкі құжаттарының талаптарын бұзу деректерін қарастыру;
 филиал директорларының, Банк бөлімшелері басшыларының ақпараты негізінде Банк қызметкерлері тарапынан өкілеттігін асыра пайдалану, арттыру және басқа ережелер мен заңдарды бұзушылық деректерін
қарастыру.

Басқарманың және комитеттердің қызмет нәтижелері
Банктің Атқарушы органы Басқарма болып табылады, ол Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген Басқарма
туралы Ереженің негізінде әрекет етеді. Банктің Басқармасы Банктің ағымдағы қызметімен басшылықты жүзеге
асырады.
Банктің Басқармасы Банктің атынан әрекет етеді, оның ішінде Банктің мүддесінде өкілдік етеді, Қазақстан Респуб
ликасының қолданыстағы заңнамасымен және Жарғымен белгіленген тәртіпте мәмілелерді жасайды, штат кестесін бекітеді, оның ішінде орталық аппараттың, филиалдардың, өкілдіктердің, Банктің барлық қызметкерлерімен
орындау үшін міндетті шешімдерді (қаулыларды) шығарады және нұсқауларды берді.
Банктің Басқармасымен есептік кезеңде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерімен және
Жарғымен Жалғыз акционердің, Банктің Директорлар кеңесінің құзырына жатқызылмаған Банктің қызметінің барлық мәселелері бойынша шешім қабылдау жүзеге асырылған.
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Банктің Басқармасымен 2016 жылы 401 отырыс өткізілген (2015 жылы – 360 отырыс).
Басқарма жанындағы комитеттердің жұмысы төменде кестеде берілген.
Өткізілген отырыстардың
саны
№

Комитеттің атауы

1.

Қарастырылған
мәселелердің саны

2015

2016

2015

2016

Стратегия және корпоративтік даму жөніндегі комитет

29

29

148

116

Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі комитет

30

32

222

227

2.
3.
Банктік өнімдер және үрдістер жөніндегі комитет

31

41

170

188

4.

Кредиттік комитет

60

51

185

144

5.

Ақпараттық ресурстар жөніндегі комитет

11

24

34

87

6.

Бюджет комиссиясы

26

34

82

127

7.

Кадрлық мәселелер жөніндегі комитет

43

41

127

95

8.

Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің,
қолданысқа енбей қалған тауар-материалдық қорлардың
құнын белгілеу және есептен шығару жөніндегі комиссия.

23

12

45

23

Басқарманың мүшелерінің KPI жетістігі
Банк Басқармасының қызметінің нәтижелілігі 25.12.2015 ж. Директорлар кеңесінің шешімдерімен бекітілген (№ 20
Хаттама) 2016 жылға КРІ негізінде бағаланады. Есептік кезеңдегі Банк Басқармасының қызметі жалпы оң нәтижемен сипатталады. 2016 жыл үшін Басқарма мүшелерінің қызметінің корпоративтік негізгі көрсеткіштері (КРІ) және
жеке КРІ жоспарланған деңгейіне қол жеткізілді.

Басқарма және директорлар кеңесінің мүшелеріне
сыйақы берудің негізгі қағидалары
Басқарма мүшелеріне еңбек ақы төлеу және сыйлықақы беру саясатының мақсаты орындалатын жұмысының,
атқаратын қызметінің және Банктің міндеттерін орындаудағы жеке үлестерінің көлемі мен күрделілігіне байланысты әділ сыйақымен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін адал, тиімді және сапалы еңбекті ынталандыру болып
табылады.
Басқарма мүшелеріне бір жылдағы жұмыстарының қорытындысы бойынша сыйақы – Басқарма мүшелері еңбегінің
тиімділігін ынталандыру мақсатында, қызметтің стратегиялық негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуге және ДК шешімі
бойынша қызметті бағалау көрсеткішіне қарай төленетін сыйақы.
Тәуелсіз директорларға сыйақылар «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдарының тәуелсіз директорларын іріктеу, сыйақы төлеу және шығындарды өтеу ережелеріне сәйкес белгіленеді.
Сыйақы мөлшерлері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің Жарғысымен көзделген тәртіпте,
тәуелсіз директордың тәжірибесі мен біліктілігін ескере отырып, анықталады.
Банкте ішкі бақылау жүйесі қолданыстағы заңнаманың және жалпы қабылданған халықаралық тәжірибенің талаптарына сәйкес қалыптастырылған. Құрылған ішкі бақылау жүйесі көп деңгейлі болып табылады және Банктің барлық бөлімшелері кіреді. Банкте ішкі бақылау үдерісінің қатысушылары үш қорғау желісі негізінде анықталған.
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VIII. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ
САЯСАТЫ ЖӘНЕ ІШКІ
БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ
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Банктің құрылымдық бөлімшелерімен қамтамасыз
етілетін бірінші қорғау желісі Банктің әртүрлі бөлімшелерімен күнделікті операцияларды дұрыс орындауды
қамтамасыз ету үшін әзірленген бақылау болып табылады. Бақылаулар бизнес-бөлімшелермен әзірленеді
және ішкі құжаттардың талаптарын сақтау және тәуе
келдерді төменгі деңгейге жеткізуге арналған, сондай-ақ сыртқы, реттеуші талаптарды сақтауға арналған
бизнес-үдерістердің ажырамас бөлігі болып табылады.
Бақылауларды басқару және мониторингі бөлімшелердің өздерімен жүзеге асырылады, бұл бизнес-бөлімшелердің тәуекелдерді, бизнес-процестердің әлсіз
тұстарын, ықтимал күтпеген оқиғаларды анықтау және
оларға уақытылы әрекет ету қабілетін болжайды.
Екінші қорғау желісі тәуекелдерді басқару жөніндегі тәуелсіз бөлімшемен, комплаенс-бақылаумен, заң
бөлімшесімен, қауіпсіздік бөлімшесімен қамтамасыз
етіледі. Екінші қорғау желісінің негізгі тізбегінің бірі
ретінде менеджмент-тәуекелі бөлімшесімен тәуекелдерді бағалау рәсімдерін (қаржылық және операция
лық) анықтау, бірінші қорғау желісінің деңгейінде тәуе
келдерді тиімді басқару үшін тәуекелдердің тұрақты
тәуелсіз мониторингін анықтау, тиісті салаларда реттеу
талаптарына сәйкестігіне қатысты бизнес-бөлімшелермен жәрдем көрсету арқылы бақылаудың бара-бар
деңгейі қамтамасыз етіледі.
Үшінші қорғау желісі ішкі аудит бөлімшесімен қамтамасыз етіледі: банктің ішкі бақылау жүйесінің тиімділі-

гін тәуелсіз бағалау. Ішкі аудит қызметі тәуекелдерді
басқару және ішкі бақылау жүйесін бағалауды жүргізеді. Аудиторлық тексерулер Банктегі жалпы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің тиімділігін
бағалауды қамтамасыз ете отырып, бірінші және екінші
қорғау желісін қамтиды.
Тәуекелдерді басқару жүйесі Банкті дамыту стратегия
сын орындау, жоспарланған табысты алу және оның
тұрақты ағымдағы жұмысын қамтамасыз ету мақсатында жұмыс істейді.
Банктің тәуекел-менеджменті саласындағы басқару
жүйесі Банктің қызметінің сипатына және ауқымына,
олармен қабылданатын тәуекелдер бейініне сәйкес
келетін, сондай-ақ ары қарай даму қажеттіліктеріне
жауап беретін жүйенің тұтастығын қалыптастыруға
бағытталған. Тәуекелдерді басқару жүйесінің стратегиялық мақсаттары тәуекелдерді уақытылы анықтау,
барлық факторларды сапалы бағалауға және ықтимал
әсерді ең төменгі деңгейге жеткізу мақсатымен кешенді әрекет етумен құрылады. Тәуекелдерді басқару бойынша негізгі мәселелер Банктің Директорлар
кеңесі мен Басқармасының жанындағы әрекет ететін
Комитеттердің шегінде қарастырылады, мақұлданады немесе келісіледі, Директорлар кеңесі ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша
Банктің қызметіне стратегиялық басшылықты жүзеге
асырады, саясаттарды бекітеді және оқтын-оқтын қайта қарастырады.

Комплаенс-тәуекел
Комплаенс-тәуекелдерді басқарудың негізгі мақсаты Банкте қаржылық жоғалтулардың туындауы, және
Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын,
уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін,
Банктің ішкі құжаттары мен рәсімдерін, сондай-ақ
Банктің қызметіне әсер ететін және Қазақстан Рес
публикасымен танылған шетелдік мемлекеттердің
заңнама талаптарын сақтамау салдарынан заңды
санкцияларды қолдану секілді комплаенс-тәуекелдер
деңгейінде қолайлы деңгейде қолдау және/немесе ең
төменгі деңгейге жеткізу болып табылады.
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Банктің қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында комплаенс-бақылау бөлімшесімен Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгертулер мен толықтырулар
мониторингі жүргізіледі.
Банкпен ішкі құжатқа 221 өзгерту мен толықтыру енгізілді, 52 жаңа ішкі құжат әзірленді.
Комплаенс-бақылау бөлімшесімен, сондай-ақ ішкі аудит бөлімшесімен тұрақты негізде ішкі бақылау жүзеге
асырылады, бұл Банктің Басқармасына уақытылы қате,
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толық емес немесе санкцияланбаған операцияларды, активтердің сақталуын қамтамасыз ету бойынша қызметтегі
кемшіліктерді, қаржылық және тұрақты есептемені қалыптастыруда қателерді, Банктің ІҚ, Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды уақытылы анықтауға, сондай-ақ байланысты құрылымдарға қатысты ішкі теріс
пайдаланушылықтар мен мүдделер жанжалына жол бермеуге мүмкіндік береді.
Комплаенс-тәуекелдерді басқару мақсатында комплаенс-бақылау бөлімшесімен 9 ішкі тексеру жүргізілді, оның ішінде заңнама талаптарына сәйкестікке
5 ішкі ережені тексеру. Тексерулердің нәтижелері бойынша Банктің жұмысындағы бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою бойынша, оның ішінде Банктің ішкі
құжаттарына өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу бойынша 27 ұсыныс берілген.
Комплаенс-тәуекелдерді тиімді басқару мақсатында сәйкестендіру және комплаенс-тәуекелінің туындау мәселелерін бағалау бойынша жұмыстар жүргізілді және оларды жою/азайту бойынша іс-шаралар жоспары бекітілген, оны
орындау бойынша мониторинг жүргізілді.
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ІШКІ ҚҰЖАТҚА ӨЗГЕРТУ
МЕН ТОЛЫҚТЫРУ
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Мүдделер жанжалын анықтау, бағалау және бақылау бойынша жүргізілетін жұмыстар аясында үйлеспейтін өкілеттіктер матрицасы (бұдан әрі – Матрица)
әзірленген. Матрицаны дайындау барысында Басқарма Төрағасының, БасқарЖАНА IШКI
ма Төрағасының орынбасарларының және Банктің Басқарушы директорларыҚҰЖАТ
ның арасындағы бөлімшелерге жетекшілік ету кезіндегі мүдделер жанжалының болуына міндеттерді бөлудің қолданыстағы сұлбасына талдау, сондай-ақ
бөлімшелер туралы қолданыстағы ережелерге талдау жүргізілді. Жүргізілген
талдаулардың нәтижелері бойынша Матрицада мүдделер жанжалының туындауының неғұрлым маңызды және сыни салалары көрсетілген, оларды елемеу
Қазақстан Республикасының заңнамасын және/немесе Банктің ішкі құжаттарын маңызды бұзушылыққа әкелуі
мүмкін.
Банк және оның қызметкерлері өз қызметінде Мүдделер жанжалын реттеу бойынша Саясаттардың талаптарын
сақтайды.
Банктің комплаенс-тәуекелін басқаруда Банктің Басқармасына және Директорлар кеңесіне жәрдем көрсету аясында Қазақстан Республикасының заңнамасының, Банктің қызметіне әсер ететін шетелдік мемлекеттердің заңнамасының талаптарына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкестік мәніне 249 қорытынды берілген.
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл саласындағы (бұдан әрі – КЖҚ/ТҚ) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауды қамтамасыз етуге
ерекше көңіл бөлінеді. Қазақстан Республикасының 28.08.2009 ж. № 191-IV «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес
2016 жылы Банкпен заңнама талаптарын орындау бойынша қажетті шаралар жүргізілді.
Банкпен ерекше қарым-қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер жасауға қатысты заңнама талаптарын
сақтау мақсатында, Банкте Банкпен ерекше қарым-қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі жүргізіледі, ол
ай сайынғы негізде Директорлар кеңесін куәландыруды ұсынады. Банкпен ерекше қарым-қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер, Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес оларды Банктің Директорлар кеңесімен бекітуден кейін жасалған.

Қаржы тәуекелдерін басқару
Банктің қаржы тәуекелдерін басқару кезінде сақтанымпаз саясат сақталады. Банктің қаржы құралдарының қоржынында қаржы тәуекелдері тәуекелге ұшырағыш активтерді талдау мен лимиттер жүйесі арқылы бақыланады. Лимиттер бизнестің бағыттары мен операциялардың түрлері бойынша бөлінеді. Банкпен пайдаланылатын қаржы
тәуекелдерін өлшеу әдістері (несиелік, нарықтық, операциялық, өтімділік тәуекелі) қаржылық тәуекелдің біріктірме
көрсеткіштерін алу мүмкіндігін береді.
Қаржы тәуекелдерін бағалау және мониторингі жалпы VaR әдіснамасы арқылы жеке құралдың және қоржынның
тұрғысынан жүзеге асырылады. Қаржы тәуекелдердің салдарынан ықтимал жоғалтуларға қарсы резервтелетін экономикалық капиталдың шамасы есептеледі. VaR көрсеткішін бағалау үшін талдаудың үш негізгі әдісі пайдаланылады: ковариациялық әдіс, тарихи үлгілеу әдісі, ықтималдық үлгілеу әдісі (Монте-Карло).
Өтімділікті басқару мақсатында өтімділік тәуекелін басқару саясаты анықталған, ол ең жоғарғы өтімділікке қол жеткізуге арналған ресурстардың көздерін әртараптандыруды қарастырады. Өтімділік деңгейін оңтайландыру үшін
Банк жыл сайын кумулятивтік өтімділіктің ең жоғарғы алшақтығына лимиттерді белгілейді.
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Операциялық тәуекел
Операциялық тәуекел – барабар емес немесе жеткіліксіз ішкі процестердің, адам ресурстарының және жүйелердің
немесе сыртқы оқиғалардың, оның ішінде заңды тәуекелді қоса алғанда (стратегиялық және беделден айырылу
тәуекелін алып тастап), нәтижесіндегі жоғалтулардың туындау ықтималдалығы.
Банктің меншікті капиталын және тұрақты жұмысын сақтауды қамтамасыз ететін Банк үшін қолайлы деңгейде операциялық тәуекелді қолдау мақсатында Операциялық тәуекелдерді басқару бойынша саясат әзірленген. Саясатта
операциялық тәуекелдермен басқару міндеттері мен қағидалары ашылады, оларға егжей-тегжейлі жіктеме берілген, операциялық тәуекелдерді басқарудың ұйымдық құрылымы қарастырылған.
Операциялық тәуекелдерді басқару келесі негізгі кезеңдерден тұратын Банкте үздіксіз қолданылатын басқару
үдерісі болып табылады:
 жүзеге асырылатын бизнес-үдерістерге тән тәуекелдерді анықтау және сәйкестендіру, Банктің бизнес-үдерісіне неғұрлым ұшыраған тәуекелдердің түріне жататындығын анықтау;
 ОТ бағалау – тәуекелді іске асыру жағдайында болуы ықтимал залалдың деңгейін анықтау, оны тиісті ең төменгі шаралармен өтемеу кезінде;
 ОТ ең төменгі деңгейге жеткізу – залал ықтималдылығын азайту үшін шараларды қабылдау, сондай-ақ тәуекелдерді іске асыру салдарларын ең төменгі деңгейге жеткізу. Аталған әрекеттер, тәуекелдерді іске асыру уақытында және кейін залалды келтіруге дейін қабылданулары мүмкін;
 ОТ мониторингі және кемшіліктерді түзету;
 Белгіленген ережелер мен рәсімдердің сақталуын бақылау.
Банк өз жұмысында ОТ басқарудың келесі әдістерін пайдаланады:
 Банк операциялары мен Басқа мәмілелерді стандарттау (операциялар мен мәмілелерді жүзеге асыру, шарттарды жасау тәртібі, рәсімдері, технологиялары);
 ішкі құжаттардың сараптамасы арқылы жүргізілетін мәмілелер мен операцияларды ағымдағы тексеру жүйелерін, қосымша және кейінгі бақылау жүйесін ұйымдастыру;
 ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу және келісудің ішкі тәртібін (бұрыштама қою) белгілеу;
 операциялық шығындардың орталықтандырылған деректер қорын қалыптастыру;
 қызмет бағыты тұрғысынан Банктің қызметінің көрсеткіштеріне операциялық тәуекел факторларының әсерін
талдау (жиынтықта да, және оларды жіктеу тұрғысынан да);
 қызметкерлер құрамының қажетті деңгейін қамтамасыз ету, қызметкерлер құрамының біліктілік деңгейін
көтеру;
 банк процестерін және технологиясын автоматтандыру, әсіресе стандартты операциялармен және жұмыстардың ауқымды көлемдерімен байланысты салаларда;
 жеке қызметкерлерге жүктемені оңтайландыру есебімен бөлімшелер арасында міндеттемелерді бөлу;
 қызметкерлерді нормативтік базаның барынша барабар ішкі және сыртқы талаптарын қамтамасыз ету.

Несие тәуекелін басқару
Банкте несие тәуекелін басқарудың тиімді жүйесінің болуы ЕДБ арасында несие қоржынының сапасының үздік
көрсеткіштерінің бірін сақтауға мүмкіндік береді. Несие қоржынының сапасын бақылау бойынша жүйеге келесі
шаралар кіреді:
 несие тәуекелін тұрақты бағалау және мониторингі, сондай-ақ аталған процестерді жетілдіру бойынша
шаралар;
 Банктің қарыз алушыларына қойылатын және кепілзаттық қамтамасыз ету қарыздары бойынша ұсынылатын
ішкі несие талаптарының жүйесін жетілдіру;
 байланысты тараптардың топтарына, несие беру және кепілзаттық қамтамасыз ету өнімдерінің жеке түрлері
бойынша, сондай-ақ Банктің несиелік алқалы органдарының өкілеттік деңгейіне белгіленетін несие тәуекелінің лимиттерін есептеу және анықтау;
 Банктің проблемалы активтерін басқару рәсімдерін, сотқа дейінгі және сотта өндіріп алу рәсімдерін жетілдіру;
 барлық қарастырылатын жобалар және қолданыстағы қарыздар несие тәуекелін анықтауға орталықтандырылған сараптамадан өтеді,тәуекел деңгейін төмендету бойынша іс-шаралар ұсынылады.
Кепілзаттық қамтамасыз етуге қатысты қамтамасыз етудің жеткіліктілігі мен сапасына қатаң әртараптандырылған
тәсіл қолданылады. Кепілзаттық қамтамасыз етудің нарықтық құнын растау тұрақты жүргізіледі. Тәуекел-менедж
ментінің бөлімшесімен Қазақстан Республикасының барлық аймақтары бойынша жылжымайтын нарықтар беталысын бағалық талдау, сондай-ақ кепілзаттық қоржынның құрылымын талдау жүзеге асырылады.
Бұл жүйе ерте сатысында қарыздың дамуының ары қарайғы динамикасын анықтауға және жоғалтулардың қолайлы
деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
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Ақпараттық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдері
Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдері – банктің қызметкерлерінің және (немесе) үшінші тұлғалардың тарапынан
қасақана деструктивті әсерінің салдарынан туындаған банктің ақпараттық активтерінің құпиялылығы мен қолжетімділігінің, тұтастығының бұзылушылығы салдарынан залалдың туындау ықтималдылығы.
Ақпараттық технологиялар тәуекелдері – банкпен ақпараттық технологияларды әзірлеумен және пайдаланумен
байланысты процестерді қанағаттанғысыз құру салдарынан залалдың туындау ықтималдылығы.
Ақпараттық технологиялар тәуекелдерін, ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін ең төменгі деңгейге жеткізу мақсатында, сондай-ақ Банкте қызметтің үздіксіздігін басқару мақсатында тиісті жүйелер бар және тұрақты жетілдіріледі.
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IX. КОРПОРАТИВТІК
ӘЛЕУМЕТТІК
ЖАУАПКЕРШІЛІК
Банк өзінің жұмысында тұрақты даму мәселелеріне баса көңіл бөледі және барлық мүдделі
тараптардың мүдделерін барынша есепке алуға ұмтылады. 2016 жылы Банкпен Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік стратегиясы бекітілген, ол келесі қағидаларды сақтайды:
1) Банктің миссиясына, жалпы құндылықтарына және келешекке шынайы берілгендік;
2) Банктің ұжымының жоғары кәсіпқойлығы негізінде сапалы қызметтерді ұсыну;
3) жеке бастың абыройы мен қадір-қасиетін және оның құқықтарын құрметтеу;
4) мүдделі тараптармен қарым-қатынастардағы адалдылық және өзара құрметтеу;
5) басқарушылық шешімдерді қабылдау кезіндегі ойланған тәсіл;
6) қабылданатын әрекеттердің заңдылығы және олардың салдарлары үшін жауапкершілік;
7) Банк қызметкерлерінің денсаулығын қорғау;
8) мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас үшін ашықтылық.
Стратегияның қағидаларын сақтау корпоративтік мәдениеттің бір бөлігі және Банктің барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылады.
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X. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ДАМЫТУ
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01.01.2017 жылғы жағдай бойынша Банктің қызметкерлерінің
нақты саны 1 073 адамды құрады, олардың ішінде 420 – Орталық аппараттың қызметкері, 653 – Банк филиалдарының
қызметкері.
Банктің басым міндеттерінің бірі Банктің алдында тұрған міндеттерді шешуге және стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған Банктің біліктілік талаптарына сәйкес келетін
қызметкерлер штатын қалыптастыру және қолдау болып табылады. Еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес Банктің ішкі еңбек тәртібімен және Еңбек қатынастары ережелерімен реттеледі. Банктің бос қызмет
орындарына конкурстық іріктеу рәсімі бірнеше кезеңдерден
тұрады, оның ішінде: кадрларға деген қажеттілікті анықтау,
кандидаттарды іріктеу және түйіндемені талдау, алдын ала
әңгімелесулерді жүргізу, кандидаттармен кәсіби тестілеуді
жүргізу.

420

ОРТАЛЫҚ АППАРАТТЫҢ
ҚЫЗМЕТКЕРІ

653

БАНК ФИЛИАЛДАРЫНЫҢ
ҚЫЗМЕТКЕРІ

Оқыту
Қызметкерлерді дамытудың кез келген ұйымның табысының құрамдас бөліктерінің бірі болып табылатындығын
назарға ала отырып, Банкпен жыл сайын қызметкерлерді оқытуға және дамытуға қаражаттар жоспарланады.
Қызметкерлердің біліктілігін көтеруді ұйымдастыру ұйымдық-экономикалық шаралардың жиынтығын білдіреді:
қызметкерлерді оқыту, қайта даярлау және біліктілігін көтеру бойынша, кадрлық резервпен жұмыс бойынша, фронт
бөлімшелердің қызметкерлерінің банк өнімдерін білулеріне тестілеу, Банктің қызметкерлеріне аттестаттауды жүргізу бойынша.
Банкте қызметкерлер үшін сыртқы және ішкі оқытуды қамтамасыз ету 2004 жылдан бастап Банктің басшы құрамы
мен қызметкерлерінің біліктілігін көтеру және оқыту жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады. Оқыту нәтижелері
бойынша, қызметкер Банкте тәжірибелік қызметте жұмысты жақсарту бойынша тұжырымдармен, ұсыныстармен
және пікірлермен есепті жетекшілік ететін басшыға береді.
2016 жыл үшін сырттан оқытудан Банктің 1 252 қызметкері өтті (қызметкерлердің жалпы санынан 116 %). 2015 жылдың Банктің сырттан оқытудан өткен қызметкерлердің үлесі – 64 %.
Ішкі оқытудан Банктің 900 қызметкері өтті, ішкі оқытудан өткен қызметкерлердің үлесі штаттан 83,8 % құрайды.
2016 жыл ішінде Банктің қызметкерлері үшін тұрақты негізде Банктің негізінде, нормативтік құжаттарға өзгертулер
мен толықтыруларды енгізумен, жаңа ақпараттық жүйені ендіру және ІТ-инфрақұрылымдарды және т.б. жетілдіру
аясында Банктің жаңа енгізілімдерімен байланысты оқу шаралары жүргізілді. Оқыту шаралары Банктің алдында
тұрған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін тиімді шешімдерді қабылдауға қабілетті Банктің қызметкерлерінің кәсіби біліктілігіне және уәждемесін арттыру мақсатымен өткізілген. Сонымен қатар, ҚР шегінде және шетелде кәсіби дағдыларды дамыту және әлемдік тәжірибені зерттеу мақсатымен әртүрлі бағыттар бойынша Банктің
қызметкерлері сыртқы семинарларда, курстарда, тренингтерге оқытылған. Банктің қызметкерлері мерзімді негізде
кәсіби біліктілікті арттыру және сертификаттаудан өту мақсатында міндетті мамандандырылған курстардан өтеді.

Кадрлық резерв
Басшы қызметкерлердің кадрлық резервін қалыптастыру рәсімі Банкте 2008 жылдан бастап Банктің басшы құрамының резервін қалыптастыру және дайындау ережелеріне сәйкес жоғары әлеуетті қызметкерлерді анықтау және
олардың кәсіби, мансаптық өсулерін ұйымдастыру арқылы жүргізіледі.
2016 жылы Банктің кадрлық резервінде тұрған қызметкерлердің саны – 89 қызметкерлерді құрады, олардың ішінде 20 қызметкер жоғары тұрған қызметке ауыстырылған, 7-еуі жұмыстан босату себебі бойынша шығарылған.
2016 жылдың соңына 91 қызметкер санымен кадрлық резервтің жаңа құрамы қалыптастырылды.
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Қызметкерлерді аттестаттау
Қызметкерлерді аттестаттау рәсімі 2008 жылдан бастап регламенттелген және Банкте 2009 жылдан бастап Банктің
қызметкерлерінің атқаратын қызметтеріне сәйкестігіне құзырлылық және кәсіби дайындық деңгейін анықтау мақсатында жүргізіледі.
2016 жылы 181 қызметкер (аттестаттаудан өтуге жататын қызметкерлердің 100 % және Банктің қызметкерлерінің
жалпы санынан 16,5 %) аттестаттаудан өткен. 2016 жылы аттестаттаудан өтуге жататын Банктің барлық қызметкерлері аттестаттаудан табысты өтті.

Фронт офис қызметкерлерін тестілеу
Ішкі құжаттар бойынша алған білімдерін тексеру және бақылау үшін (банк өнімдері, бизнес үдерістер, қызмет көрсету стандарттары, қолданыстағы акциялар, сату техникасы) техникалық оқу және филиалдардағы тренингтер
арқылы Қашықтан оқыту жүйесі арқылы қызметкерлерін міндетті және аралық тестілеу жүргізілді. 2016 жылы
фронт-офистің қызметкерлерінің жалпы санынан 90 % қызметкерлер тестілеуден өтті (жүкті әйелдер, уақытша еңбекке жарамсыздық себебі бойынша жұмыста болмаған және еңбек демалысында болған қызметкерлер босатылды), тестілеу бойынша орташа нәтижелілік 87 % құрады.

Қызметкерлердің денсаулығын қорғау
Денсаулықты қорғау бойынша қызметкерлердің мүдделерін әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету мақсатында
Банкпен жыл сайын медициналық сақтандыру шарты жасалады. 2016 жылы Банктің қызметкерлері ауыру жағдайына ерікті сақтандыру шарты бойынша медициналық қызмет көрсету қызметтерін пайдалана алды.

Еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды, Азаматтық қорғаныс
және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын, Азаматтық қорғанысты және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және
құруға бағытталған шаралар кешенін жүзеге асыру мақсатында Банкте Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімі
қызметін жүзеге асырады.
Банктің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы ішкі құжаттары мен нормативтік-құқықтық актілерінің
ережелеріне сәйкес Банктің Орталық аппаратында және филиалдарында жауапты тұлғаларды, қызметкерлерді,
шаруашылық шарттар бойынша жұмыстарды жүргізетін және қызметтерді көрсететін мердігер ұйымдардың қызметкерлерін, уақытша жұмыскерлерді, Банктің бөлімшелерінде тағылымдамадан өтетін оқушыларды оқыту, нұсқама беру тұрақты жүргізіледі.

Қызметкерлерге сыйлықақы беру
Қызметкерлердің жұмыс сапасын арттыру және ынталандыру мақсатында Банк келесі негіздер бойынша Банктің
қызметкерлеріне сыйлықақы төлеу құқын өзіне қалдырады:
 Банктің басшылығының жауапты тапсырмаларын, маңызды міндеттер мен жұмыстарды орындау үшін, банк жобаларына, жұмыс топтарына белсенді қатысқаны үшін, сондай-ақ корпоративтік шараларды ұйымдастыруға
және өткізуге белсенді қатысқаны үшін;
 Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін әзірлеу және әзірлеуге қатысу;
 Банктің қызметін жақсарту үшін бизнес-үдерістерді оңтайландыру бойынша ұсыныстарды енгізу және ендіру
үшін.
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Қаржы есептемесі
Аудиторлық қорытынды
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС тәуелсіз аудиторымен Халықаралық қаржы есептемесі стандарттарына сәйкес (бұдан әрі – ХҚЕС ) аудит жүргізілген.
Банктің қаржы есептемесі, «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС тәуелсіз аудиторының пікірі бойынша 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы
жағдай бойынша барлық маңызды қатынастарында Банктің қаржылық жағдайын, сондай-ақ ХҚЕС сәйкес көрсетілген күнге аяқталған
жыл үшін оның қаржылық нәтижелері мен ақша қаражаттарының қозғалысын шынайы көрсетеді.

«Қазақстанның құрылыс жинақ банкі»
АҚ 2016 жыл үшін қаржы есептемесі
Қаржы жағдайы туралы есеп
(қазақстандық мың теңгемен)

2016 ж.

2015 ж.

80,596,796

35,430,300

Активтер
Ақша қаражаттары және олардың баламалары
Саудалық бағалы қағаздар

5,129,889

4,842,768

31,243,925

29,145,901

Клиенттерге несиелер мен аванстар

326,576,299

276,153,740

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар

103,219,371

123,330,827

68,666,146

–

Негізгі құралдар

4,036,763

4,103,962

Материалдық емес активтер

1,202,545

820,659

878,275

235,533

621,550,009

474,063,690

413,276,483

301,032,888

Қарыз қаражаттары

68,266,465

61,464,087

Өтемақы төлеу бойынша міндеттемелер

12,000,000

–

4,095,869

440,931

Басқа банктердегі қаражаттар

Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялық бағалы қағаздар

Басқа активтер
Активтер жиыны
Міндеттемелер
Клиенттердің қаражаттары

Кейінге қалдырылған салықтық міндеттеме
Басқа міндеттемелер

5,029,461

3,543,447

502,668,278

366,481,353

Акционерлік капитал

78,300,000

78,300,000

Қосымша төленген капитал

23,629,414

10,087,682

Міндеттемелер жиыны
КАПИТАЛ

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды қайта бағалау
қоры
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(10,680,281)

(8,285,436)

Басқа резервтер

3,389,604

3,389,604

Бөлінбеген пайда

24,242,994

24,090,487

Капитал жиыны

118,881,731

107,582,337

МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ ЖИЫНЫ

621,550,009

474,063,690
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Табыс немесе шығын және басқа
жиынтықты кіріс туралы есеп

(қазақстандық мың теңгемен)

2016 ж.

2015 ж.

Пайыздық кірістер

45,225,961

33,845,227

Пайыздық шығыстар

(8,518,988)

(6,480,391)

Таза пайыздық кірістер

36,706,973

27,364,836

Несие қоржынының құнсыздануымен резервті қалпына келтіру / (құру)

194,261

(196,168)

Несие қоржынының құнсыздануымен резервті (құрудан)/ қалпына
келтіруден кейінгі таза пайыздық кірістер

36,901,234

27,168,668

Комиссиялық кірістер

744,313

794,985

(1,592,716)

(839,603)

Нарықтықтан төмен мөлшерлемелер бойынша активтерді бастапқы
мойындау кезінде туындайтын шығындар

(623,402)

(575,449)

Саудалық бағалы қағаздармен операциялар бойынша (шығындар)/
шығындарды қалпына келтіру

187,622

(193,058)

–

(1,617)

(4,174)

138,188

Комиссиялық шығыстар

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздардың құнсыздануынан
шығындар
Шетелдік валютамен операциялар бойынша кірістерді шегерумен
шығындар
Басқа операциялық шығындар

(562,145)

(793,993)

(10,064,449)

(8,519,935)

Салық салуға дейінгі пайда

24,986,283

17,178,186

Пайдаға салынатын салық бойынша шығындар

(2,389,854)

(1,945,944)

22,596,429

15,232,242

(2,394,845)

(8,665,502)

Бір жылдағы басқа жиынтықты кіріс

(2,394,845)

(8,665,502)

БІР ЖЫЛДАҒЫ ЖИЫНТЫҚТЫ КІРІС ЖИЫНЫ

20,201,584

6,566,740

2,886

1,945

Әкімшілік және басқа операциялық шығындар

БІР ЖЫЛДАҒЫ ПАЙДА
Басқа жиынтықты кіріс:
Кейіннен пайдалар немесе шығындар құрамына қайта жіктелулері мүмкін
баптар:
Сату үшін қолда бар инвестициялар:
Қайта бағалаудан шығындарды шегерумен кірістер

Банктің акционеріне тиесілі табыстар үшін акцияға негізгі пайда
(бір акция үшін қазақстандық теңгемен)
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–

–

2015 жыл үшін көрсетілген жиынтықты
кіріс жиыны

Жарияланған дивидендтер

–

–

–
–

Кезең үшін басқа жиынтықты кіріс

Кейінге қалдырылған салықтық
міндеттемелерді шегерумен бастапқы
мойдау сәтіне Бәйтерек ҰБХ алынған
сомалар мен олардың әділ құнының
арасындағы айырмашылық

Салымдар бойынша өтемақы төлеу

Пайдаланылмаған өтемақыны қайтару
78,300,000

–

Басқа жиынтықты кіріс

2016 жылдың 31 желтоқсанына қалдық

–

Бір жылдағы пайда

78,300,000

–

Басқа жиынтықты кіріс

2015 жылдың 31 қаңтарына қалдық

–

78,300,000

Акционерлік капитал

Бір жылдағы пайда

2016 жылдың 31 желтоқсанына қалдық

(қазақстандық мың теңгемен)

23,629,414

–

–

13,541,732

–

–

–

10,087,682

–

–

–

–

10,087,682

(10,680,281)

–

–

–

(2,394,845)

(2,394,845)

–

(8,285,436)

–

(8,665,502)

(8,665,502)

–

380,066

Сату үшін қолда
бар инвестициялық
Қосымша төленген бағалы қағаздарды
капитал қайта бағалау қоры

3,389,604

–

–

–

–

–

–

3,389,604

–

–

–

–

3,389,604

Басқа резервтер

Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп

24,242,994

1,556,078

(24,000,000)

–

22,596,429

–

22,596,429

24,090,487

(7,166,094)

15,232,242

–

15,232,242

16,024,339

Бөлінбеген пайда

118,881,731

1,556,078

(24,000,000)

13,541,732

20,201,584

(2,394,845)

22,596,429

107,582,337

(7,166,094)

6,566,740

(8,665,502)

15,232,242

108,181,691

Капитал жиыны

Жылдық есеп 2016
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Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп
(қазақстандық мың теңгемен)

2016 ж.

2015 ж.

Алынған пайыздар

42,200,401

32,772,833

Төленген пайыздар

(5,785,936)

(3,944,637)

Алынған комиссиялар

743,895

794,985

Төленген комиссиялар

(1,592,716)

(839,603)

Қызметкерлер құрамын ұстауға төленген шығындар

(5,779,453)

(5,153,471)

Төленген әкімшілік және басқа операциялық шығындар

(3,920,100)

(3,298,747)

Пайдаға төленген салық

(2,217,746)

(2,235,160)

Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі операциялық
қызметтен алынған ақша қаражаттары

23,648,345

18,096,200

–

–

(851,135)

7,730,625

(49,783,556)

(75,731,709)

(465,487)

166,823

клиенттердің қаражаттары бойынша

100,796,164

48,847,152

Операциялық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаттары

74,668,814

(455,644)

Негізгі құралдарды сатып алу

(557,090)

(758,825)

Материалдық емес активтерді сатып алу

(602,866)

(526,617)

141
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(2,000,000)

–

(68,598,005)

(10,866,100)

–

11,000,000

20,259,498

13,356,757

(51,498,322)

12,205,282

Операциялық қызметтен ақша қаражаттары

Таза (төмендеу)/өсім:
саудалық бағалы қағаздар бойынша
Басқа банктердегі қаражаттар бойынша
клиенттерге несиелер мен аванстар бойынша
басқа активтер бойынша
Таза (төмендеу)/өсім:

Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражаттары

Негізгі құралдарды өткізуден түскен түсім
Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу
Өтеуге дейін ұсталып қалатын инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу
Өтеуге дейін ұсталып қалатын инвестициялық бағалы қағаздарды өтеу
Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды сатудан және өтеуден түскен
түсімдер
Инвестициялық қызметтен алынған/(пайдаланылған) таза ақша қаражаттары
Қаржылық қызметтен ақша қаражаттары
Бас компаниядан алынған қарыздар
Төленген дивидендтер
Қаржы қызметінде пайдаланылған таза ақша қаражаттары
Айырбастау бағамының өзгеруінің ақша қаражаттарына және олардың
баламаларына әсері

22,000,000

–

–

(7,166,094)

22,000,000

(7,166,094)

(3,996)

139,089

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өсімі/ (азайту)

45,166,496

4,722,633

Жылдың басына ақша қаражаттары және олардың баламалары

35,430,300

30,707,667

Жылдың соңына ақша қаражаттары мен олардың баламалары

80,596,796

35,430,300

Аудитордың қорытындысын қоса, Банктің қаржы есептемесінің толық жиынтығы Банктің сайтында орналасқан (www.hcsbk.kz)
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«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк)
Корпоративтік басқару кодексінің қағидаларын сақтау туралы ақпарат
(01.11.2016 ж. жағдай бойынша)

№

Корпоративтік басқару
қағидасы
(Банктің Корпоративтік
басқару кодексіне
сәйкес)

1
1.1

Сақталады/
Толығымен
Сақталмайды/
Сақталмайды

Корпоративтік басқару қағидаларын сақтау және іске асыру
бойынша іс-шаралар

Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидасы
Жалғыз акционер заңнамамен және жарғымен
көзделген құқықтарға ие.

Сақталады

Банк Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй
құрылыс жинақтары туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк қызметі туралы» (бұдан әрі – Банктер туралы заң), «Акционерлік қоғамдар
туралы» (бұдан әрі – АҚ туралы заң) Заңдарына сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 16.04.2003 ж. № 364 «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкін құру
туралы» Қаулысының негізінде, Банктің жарғылық капиталына мемлекеттің
100 % (жүз пайыз) қатысуымен акционерлік қоғам нысанында құрылған және
Қазақстан Республикасының бірыңғай банктік жүйесіне кіреді.
Банктің құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің тұлғасында Қазақстан
Республикасының Үкіметі болып табылады.
«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік», «Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ, «Қазақстандық ипотекалық несиелерге кепілдік беру
қоры» АҚ, «Стресстік активтер қоры» АҚ мемлекеттік акциялар пакетін кейіннен сатып алу құқынсыз сенімгерлікпен басқаруға тапсыру туралы 17.06.2013 ж.
№ 2/8 Шартына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен Банктік 100 % мөлшердегі мемлекеттік акциялар пакеті «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ –
Банктің жалғыз акционеріне тапсырылған.
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан Республикасы Президентінің 22.05.2013 ж. № 571 «Даму институттарын, қаржы ұйымдарын
басқару жүйесін оңтайландыру және ұлттық экономиканы дамыту жөніндегі
кейбір шаралар туралы» Жарлығына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің
25.05.2013 ж. № 516 «Қазақстан Республикасы Президентінің 22.05.2013 ж.
№ 571 Жарлығын іске асыру бойынша шаралар туралы» қаулысына сәйкес
құрылған.
Банкпен Жалғыз акционердің құқықтарын іске асыру және оның мүдделерін
корпоративтік басқару қағидалары аясында қорғау қамтамасыз етіледі, ол АҚ
туралы Заңмен және Банктің Жарғысымен (24.12.2014 ж. Жалғыз акционердің
шешімімен бекітілген, № 41/14 хаттама) көзделген тәртіпте Банкті басқаруға
қатысудан, Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін бекіту бойынша негізгі шешімдерін қабылдаудан, Директорлар кеңесінің құрамы мен өкілеттік
мерзімін анықтаудан, сыртқы аудиторды, жылдық қаржы есептемесін және т.б.
бекітуден тұрады.
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен,
Банктің Жарғысымен көзделген Жалғыз акционердің айрықша құзыры сақталады. Жыл сайын Банк Жалғыз акционерге бекіту үшін жылдық қаржы есебін,
таза кірісті бөлу тәртібін, жылдық есепті жібереді.
Банктің Жалғыз акционерінің қарастырылуына шығарылатын мәселелер бойынша материалдар Банктің Жарғысымен белгіленген мерзімде дайындалады
және жіберіледі және мәселелер бойынша негізделген шешімдерді қабылдау
үшін қажетті көлемде ақпараттан тұрады.
Жалғыз акционердің өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, Банкпен
қабылданған шешімдерді даулау үшін мемлекеттік және сот органдарына жүгіну фактылары жоқ.
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«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

№

1.2

Корпоративтік басқару
қағидасы
(Банктің Корпоративтік
басқару кодексіне
сәйкес)
Банк пен Жалғыз акционердің арасындағы ақпаратпен алмасу тәртібі
заңнамамен, Жарғымен
және Банктің ішкі құжаттарымен реттеледі.

Сақталады/
Толығымен
Сақталмайды/
Сақталмайды
Сақталады

Корпоративтік басқару қағидаларын сақтау және іске асыру
бойынша іс-шаралар

Банк Жалғыз акционерге келесі ақпаратты уақытылы ашуды қамтамасыз етеді:
 АҚ туралы Заңға, Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес корпоративтік оқиғалар туралы;
 Банктің Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы Ақпаратты ашу ережелерімен көзделген мәселелер тізімі бойынша Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы (Директорлар кеңесінің
11.07.2016 ж. шешімімен бекітілген, № 11 хаттама).
Жалғыз акционердің талап етуі бойынша Банкпен АҚ туралы Заңға және
Банктің ішкі құжаттарына сәйкес құжаттар мен ақпараттар ұсынылады, банктік
құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда.
2016 жылдың басынан бастап Жалғыз акционерге басқару есептемесі жүйесі
(БЕЖ) арқылы мерзімділік негізінде басқару және қаржы есептемелері беріледі.
Банк пен Жалғыз акционердің арасындағы ақпаратпен алмасу Банктің ішкі
құжаттарымен көзделген тәртіпте электронды құжат айналымы жүйесі (ЭҚЖ)
арқылы жүзеге асырылады.

2

Директорлар кеңесімен және Басқармамен Банкті тиімді басқару қағидасы

2.1
2.1.1

Директорлар кеңесі қызметінің қағидалары
Директорлар кеңесінің
қызметі Банктің және
Жалғыз акционердің
мүдделерін барынша
сақтау және іске асыру,
ақылдылық, тиімділік,
белсенділік, адалдылық,
кәсіпқойлық, объективтілік және қабылданатын шешімдер үшін
жауапкершілік қағидаларында құрылады.
Директорлар кеңесінің
қызметі толығымен
Жалғыз акционерге есеп
беруге міндетті.
Директорлар кеңесінің
мүшелері толық ақпарат,
адалдылық және Жалғыз
акционер мен Банктің
үздік мүддесі негізінде
әрекет етулері тиіс.
Директорлар кеңесімен
шешім қабылдау процесінде ешқандай тұлға
(немесе тұлғалар тобы)
заңнамамен негізделмеген артықшылықтарға ие
болмауы тиіс.

Сақталады

Бұл қағида Банктің Директорлар кеңесі туралы ережесінде (24.12.2014 ж.
Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген, № 41/14 хаттама) көрсетілген
және іс жүзінде Банктің Директорлар кеңесімен сақталады.
АҚ туралы Заңға және Банктің Жарғысына сәйкес Банктің Директорлар кеңесі
Банктің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, Банктің қызметінің басым бағыттарын анықтайды, Банктің стратегиясын бекітеді және Банктің Директорлар кеңесінің айрықша құзырына жататын басқа мәселелерді шешеді.
Жалғыз акционердің 04.10.2013 ж. шешіміне сәйкес (№ 09/13 хаттама)
Банктің Директорлар кеңесін 6 мүше құрайды, олардың ішінде Директорлар
кеңесінің 2 мүшесі Жалғыз акционердің өкілдері, 3 мүшесі тәуелсіз директорлар және 1 мүшесі Банктің Басқарма Төрағасы болып табылады.
Директорлар кеңесінің барлық мүшелері Банктің Директорлар кеңесі туралы
ережесімен көзделген өзінің міндеттерін, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына, Банктің Жарғысына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес, толық ақпараттылық, айқындылық негізінде, адал, белсенді,
сақтықпен және кәсіпқойлықпен, адал ниетпен және орынды әрекет ету міндеттемесін сақтайды.
Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері Банктің лауазымды тұлғалары болып
табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жауапкершілікті көтереді.
Банк туралы заңға сәйкес Банкке банкпен ерекше қарым-қатынастармен
байланысты тұлғаларға жеңілдікті шарттарды ұсынуға тыйым салынады.
Банкпен ерекше қарым-қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер
тек Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.
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№

Корпоративтік басқару
қағидасы
(Банктің Корпоративтік
басқару кодексіне
сәйкес)

Сақталады/
Толығымен
Сақталмайды/
Сақталмайды

Корпоративтік басқару қағидаларын сақтау және іске асыру
бойынша іс-шаралар

2.1.2

Директорлар кеңесі мен
Басқарманың арасындағы өкілеттіктерді бөлу
Банктің тиісті ішкі құжаттарында мазмұндалуы
тиіс.

Сақталады

Банктің Жарғысымен, Банктің Директорлар кеңесі туралы Ереженің және
Банктің Басқармасы туралы Ережемен (Директорлар кеңесінің 29.07.2008 ж.
шешімімен бекітілген, № 61 хаттама) Банктің Директорлар кеңесі мен Басқармасының өкілеттіктерін бөлу көзделген.

2.1.3

Директорлар кеңесінің
Төрағасы Директорлар
кеңесіне басшылық ету
үшін жауап береді, Директорлар кеңесінің қызметіне директорлардың
белсенді қатысуын, тиімді
қызметін қамтамасыз
етеді, директорлар мен
Басқарма арасындағы
сындарлы қарым-қатынастарды жақсартады.

Сақталады

Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы АҚ туралы Заңға, Банктің Жарғысына, Банктің Директорлар кеңесі туралы Ережеге сәйкес оның мүшелерінің
қатарынан Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санынан ашық дауысқа
салу тәсілімен сайланады.
Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның ішінде:
1) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және жүргізеді;
2) Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізуге белгіленген күн тәртібін
бекітеді;
3) Директорлар кеңесінің отырыстарында Қазақстан Республикасының
заңнамасымен белгіленген тәртіпте хаттаманы жүргізуді ұйымдастырады.
Директорлар Кеңесінің Төрағасы талқыланатын мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің мүшелерінің пікірлерін білдіру еркіндігі қағидасын ұстанады,
келісілген шешімді іздеуге, Директорлар кеңесінің мүшелерінің бәтуаластыққа
қол жеткізулеріне, жалғыз акционердің және Банктің мүддесінде шешім қабылдауға себін тигізеді. Сонымен қатар, Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің мүшелерінің біртұтас команда ретінде жұмыс істеуі үшін
жағдай жасау мақсатымен тиімді көшбасшылыққа себін тигізеді.

2.1.4
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Әрбір директордың
жұмысын бағалау жүйесі
Жалғыз акционер мен
Банктің мүддесінде олардың жұмысын ынталандыруды қамтамасыз етуі
тиіс. Әрбір директордың
жұмысын негізгі бағалау
жүйесі Директорлар
кеңесі туралы ережеде
және Банктік Директорлар кеңесінің жұмыс
жоспарында бекітілген
мақсаттар, міндеттер,
міндеттемелер мен
қызметтер, сондай-ақ
корпоративтік басқарудың халықаралық озық
тәжірибесінің ұсыныстарына сәйкес Директорлар кеңесіне өзінің
міндеттерін озық шешуге
және Банктің табысты
және тұрақты дамуын
қамтамасыз етуге барынша салым салуға мүмкіндік беретін міндеттері
мен қызметін орындауды
бағалау болып табылады.

Сақталады

Банктің Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшелерін Лауазымға отыр
ғызу саясатына сәйкес (Директорлар кеңесінің 31.03.2016 ж. шешімімен
бекітілген, № 5 хаттама) Банктің Жалғыз акционерін Банктің қызметі, Директорлар кеңесінің мүшелерінің құқықтары мен міндеттері, Директорлар кеңесі
жұмысының рәсімдері және Банктің атқарушы органының қызметі туралы
ақпаратпен таныстыру арқылы Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшелерін лауазымға отырғызу рәсімі жүргізіледі.
Банктің Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы Ережеге сәйкес
(30.09.2014 ж. Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, № 12 хаттама)
Банктің Директорлар кеңесінің қызметінің негізгі саласын кешенді талдау
ды алу мақсатында 2015 жылдан бастап Директорлар кеңесінің қызметін
жыл сайын бағалау жүргізіледі. Банктің Директорлар кеңесінің жыл сайынғы
Жұмыс жоспарында Директорлар кеңесінің қызметін жыл сайынғы бағалау
қарастырылады.
Банктің Директорлар кеңесінің қызметін бағалау нәтижелері Банктің Директорлар кеңесінің жабық отырысында қарастырылады, оған тек Директорлар
кеңесінің мүшелері ғана қатысады.

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

№

Корпоративтік басқару
қағидасы
(Банктің Корпоративтік
басқару кодексіне
сәйкес)

Сақталады/
Толығымен
Сақталмайды/
Сақталмайды

2.2
2.2.1

Корпоративтік басқару қағидаларын сақтау және іске асыру
бойынша іс-шаралар
Басқарма қызметінің қағидалары

Банктің атқарушы органы
алқалы болып табылады.
Банктің Басқармасына
Басқарма Төрағасы басшылық етеді.

Сақталады

Басқармамен шешім
қабылдау процесінде
ешқандай тұлға (немесе
тұлғалар тобы) заңнамамен негізделмеген
артықшылыққа ие болмауы тиіс.

Банктің Басқармасы туралы Ережеге сәйкес Басқарма, Банктің ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын Банктің алқалы атқарушы органы болып
табылады. 29.05.2015 ж. Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес (№ 6 хаттама) Басқарма құрамы 6 мүше санында анықталған, олар - 1 Басқарма Төрағасы және 5 Басқарма Төрағасының орынбасары.
Банктің Басқармасы туралы Ережеге сәйкес Басқарма Банктің Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға және өзінің қызметін Банктің мүддесінде адал жүзеге асыруға міндетті.
Банктер туралы Заңға сәйкес Банкке банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға жеңілдікті шарттарды ұсынуға тыйым салынады. Банкпен
ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.
Банктің Басқарма мүшелері Банктің лауазымды тұлғалары болып табылады
және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жауапкершілікті
көтереді.

2.2.2

Сақталады
Басқарма Банктің даму
стратегиясын іске асыру
және міндеттерін орындау мақсатында Банктің
ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады.
Басқарма қызметінің
негізгі қағидалары
заңдылық, адалдық,
әділдік, парасаттылық,тұрақтылық,
кәсіпқойлық, объективтілік болып табылады.
Басқарма қызметі толығымен Директорлар
кеңесіне есепті болады.

Жарғыға сәйкес Басқарма Банктің ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге
асырады.
Басқарма Директорлар кеңесімен бекітілген стратегияны, тәуекелдерді
басқару және ішкі бақылау бойынша саясаттарды ендіруді және іске асыруды
қамтамасыз етеді, оның ішінде, қарыз операцияларын, қаржы құралдарымен
операцияларды жүргізу саласындағы ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару
жүйелерін ұйымдастыру мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің шешімдерін, Банктің саясаттарын, жоспарларын және басқа ішкі құжаттарын олардың Банктің тәуекелдер бейініне, ағымдағы нарықтық және экономикалық
жағдайға және Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкестік
мәніне бағалауды жүзеге асырады.
Басқарма тоқсан сайынғы негізде Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкінің Басқармасының 26.02.2014 жылғы № 29 қаулысымен бекітілген
Екінші деңгейлі банктер үшін ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйесін
қалыптастыру ережелеріне және Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарына
сәйкес Директорлар кеңесіне Басқарманың жасалған жұмысы туралы есепті
ұсынады.
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№

Корпоративтік басқару
қағидасы
(Банктің Корпоративтік
басқару кодексіне
сәйкес)

Сақталады/
Толығымен
Сақталмайды/
Сақталмайды

3
3.1

Корпоративтік басқару қағидаларын сақтау және іске асыру
бойынша іс-шаралар
Банктің дербес қызметі қағидасы

Банктің қызметі осы Кодекстің, Жарғының және
заңнаманың ережелеріне
сәйкес Банктің Жалғыз
акционерінің мүддесін
сақтау мақсатында жүзеге
асырылады.

Сақталады

Банк өзінің қызметін дербес жүзеге асырады.
Банк пен Жалғыз акционерінің арасындағы
мәмілелер мен қарым-қатынастар заңнама шегінде жүзеге асырылады.

Банктің Басқармасы Банктің оперативтік қызметіне басшылықты жүзеге асырады. Банктің Басқармасына Басқарма Төрағасы басшылық етеді, ол үшінші
тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді.
Банктің қаржылық-шаруашылық қызметі оның мүліктік, экономикалық,
қаржылық және шаруашылық дербестілік негізінде жүзеге асырылады.
Банк коммерциялық ұйым болып табылады, дербес балансқа ие, Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікті иеленеді, жекеменшік, оның ішінде
корреспонденттік, банктік есепшоттарды ашуға құқылы, өз атынан мүліктік
және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып ала және жүзеге асыра алады, міндеттерді көтереді, сотта талапкер және жауапкер болады.
Банктің қаржылық-шаруашылық қызметі оның мүліктік, экономикалық,
қаржылық және шаруашылық дербестілік негізінде жүзеге асырылады.
Банк пен Жалғыз акционердің арасында 25.03.2016 ж. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қаражаттарынан Банктің салымшыларына несиелік
тұрғын үйді сатып алуға арналған несие беру үшін несие беру туралы № 120
қарыз шарты жасалған.

4
4.1

Банктің қызметі туралы ақпаратты ашудың айқындылық және объективтілік қағидалары
Сақталады
Банк жалғыз акционермен дәлелді шешімдерді
қабылдау мүмкіндігін
қамтамасыз ету, сондай-ақ Банктің қызметі
туралы ақпаратты мүдделі тұлғалардың назарына жеткізу мақсатында,
жалғыз акционер мен
мүдделі тұлғалардың алдында Банк туралы, оның
ішінде оның қаржылық
жағдайы, экономикалық
көрсеткіштері, оның
қызметінің нәтижелері
мен басқару туралы анық
ақпаратты уақытылы ашуды қамтамасыз етеді.
Қандай да бір ақпаратты
ашу және (немесе) жариялау кезінде, Банкпен
коммерциялық және
заңнамамен қорғалатын басқа құпия туралы
заңнаманың ережелері
есепке алынады.
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АҚ туралы Заңға сәйкес Банк Жалғыз акционердің назарына Банктің корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізеді.
Банктің интернет-ресурсында жыл сайын жылдық қаржы есептемесін, ұзақ
мерзімді стратегия, Банктің үлестес тұлғаларының тізімі, сондай-ақ олар туралы ақпарат директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпаратты
ашу Ережелеріне (Директорлар кеңесінің 11.07.2016 ж. шешімімен бекітілген,
№ 11 хаттама) сәйкес Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер бойынша
мәселелердің тізімі жарияланады.
Қаржы есептемесінің, қор биржасының депозитарийінің интернет-ресурстарына орналастыру Ережелеріне сәйкес корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат, қаржы есептемесі мен аудиторлық есептер, акционерлік қоғамдардың
үлестес тұлғаларының тізімдері, сондай-ақ Басқарманың қаулысымен жылдық қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелерінің сыйақысының
жиынтықты мөлшері туралы ақпарат (Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкінің Басқармасының 28.01.2016 ж. № 26 қаулысымен бекітілген) Банкпен
қаржы есептемесі мен қор биржасының депозитарийінің интернет-ресурстарында тиісті ақпарат орналастырылады.
Ақпаратты жариялау кезінде Банк банктік, коммерциялық және басқа заңнамамен қорғалатын құпияның сақталуы туралы заңнама нормалары сақталады.

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ Банкі» АҚ

№

Корпоративтік басқару
қағидасы
(Банктің Корпоративтік
басқару кодексіне
сәйкес)

Сақталады/
Толығымен
Сақталмайды/
Сақталмайды

5
5.1

Заңдылық және этика қағидалары
Сақталады
Банк заңнамаға, іскерлік
этиканың жалпы қабылданған қағидаларына,
жарғыға, берілген Кодекстің ережелеріне және
өзінің шарттық міндеттемелеріне қатаң сәйкестікте әрекет етеді.
Жалғыз акционердің,
директорлар кеңесінің
мүшелері мен басқарманың арасындағы
қарым-қатынастар
өзара сенімге, құрметке,
есептілікке және бақылауға негізделеді.

Банктің іскерлік этика кодексі (Директорлар кеңесінің 30.10.2015 ж. шешімімен
бекітілген, № 17 хаттама) дүние жүзінде танылған іскерлік мінез-құлық және
корпоративтік басқару стандарттарын ескере отырып әзірленген және Банктің
жұмыскерлері басшылыққа алатын корпоративтік (іскерлік) этика қағидалары
мен негізін қалайтын құндылықтарын белгілейді.
Банктің қызметкерлері Жалғыз акционермен, Директорлар кеңесінің мүшелерімен, Басқармамен, әріптестермен, клиенттермен, серіктестермен, жеткізушілермен Банктің Іскерлік этика кодексінің талаптарын басшылыққа алады.
Банктің Іскерлік этика кодексіне сәйкес этикалық нормаларды сақтау, беделдік тәуекелдің туындауына әкелуі мүмкін іс-әрекеттерге, олардың мәртебесін жеке, топтық және басқа қызметтік емес мүдделерде пайдалануға жол
бермеу мақсатында, Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері,
басқарушы директорлар, Банктің бас бухгалтері, ішкі аудит қызметінің басшысы, бас комплеанс-контролер, Банктің филиалдарының директорлары 2020
жылға дейін Аймақтарды дамыту бағдарламасына (Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 28.06.2014 ж. № 728 Қаулысымен бекітілген), Шығыс Қазақстан облысында тұрғын үй құрылысы бойынша сынамалы жобаға (Банктің Басқармасының 19.08.2015 ж. № 165 қаулысымен бекітілген) Банкпен іске асырылатын
бағыттар бойынша қатыспауға келесі шектеулерді ерікті түрде қабылдай, бұл
ретте аталған талап аталған жұмыскерлердің отбасына (жұбайы (-лары), кәмелетке толмаған балалар) таратылады.

6
6.1

Корпоративтік басқару қағидаларын сақтау және іске асыру
бойынша іс-шаралар

Тиімді дивидендтік саясат қағидасы
Банк Жалғыз акционермен бекітілген еншілес
ұйымдармен төленетін
дивидендтердің мөлшерін анықтау тәртібін
және заңнама нормаларын сақтайды.

Сақталады

Банк еншілес ұйымдармен төленетін Дивидендтердің мөлшерін анықтау
тәртібіне сәйкес («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 14.05.2014 ж.
шешімімен бекітілген,14/14 хаттама) 2012–2014 жылдар үшін Жалғыз акционерге дивидендті төлеуді жүзеге асырды.
2015 жыл үшін дивидендтерді төлеу Банкпен салымшыларға өтемақыны төлеумен байланысты, еркін құбылмалы айырбастау бағамының режіміне өтумен
байланысты жүзеге асырылмады.

Дивидендтік саясаттың
негізгі қағидаларының
бірі дивидендтердің мөлшерін және оларды төлеу
шарттарын анықтаудың
қарапайым және айқын
механизмін қамтамасыз
ету болып табылады.
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№

Корпоративтік басқару
қағидасы
(Банктің Корпоративтік
басқару кодексіне
сәйкес)

Сақталады/
Толығымен
Сақталмайды/
Сақталмайды

7
7.1

Корпоративтік басқару қағидаларын сақтау және іске асыру
бойынша іс-шаралар
Тиімді кадрлық саясат қағидасы

Сақталады
Банкте корпоративтік
басқару Банктің жұмыс
керлерінің құқықтарын
заңнамамен көзделген
қорғау негізінде құрылады
және әлеуметтік мәселелерді шешуде және еңбек
жағдайларын регламенттеуде Банк пен оның жұмыскерлерінің арасында
серіктестік қатынастарды
дамытуға бағытталған
болуы тиіс.
Кадрлық саясаттың негізгі
сәттерінің бірі Банктегі
еңбек жағдайын жақсарту
және Банктің жұмыскерлерін әлеуметтік қорғау
нормаларын сақтау.
Корпоративтік басқару
еңбек ұжымында қолайлы
және шығармашылық
ортаны құру үдерісін
ынталандыруы, Банктің
жұмыскерлерінің біліктілігін көтеруге себін тигізуі
тиіс.
Банк Банктің ішкі құжаттарына сәйкес айқын
конкурстық рәсімдер
негізінде жұмыскерлерді
іріктеуді жүзеге асырады.

Банктің Кадрлық саясатының негізгі мақсаттары (Директорлар кеңесінің
31.10.2015 ж. шешімімен бекітілген, № 17 хаттама ) болып табылады:
 қажетті сападағы және мөлшердегі еңбек ресурстарына деген Банктің қажеттіліктерін толық және уақытылы қанағаттандыру;
 Банктің негізгі тиімді корпоративтік мәдениет құндылықтарын бекіту, дамуға және инновацияға, нәтижелілікке және демократияға, команда мен
құрметке, көшбасшылық пен бастамашылыққа бағытталған;
 Банктің табысты дамуы және жұмыскерлерінің, Жалғыз акционерінің, клиенттерінің мүдделерінің теңгерімі.
Жарты жылдық негізде Банкпен келесі мақсатпен Банктің қызметкерлерін қанағаттандыруға шолу жүргізіледі (бұдан әрі – Шолу):
 Банктегі еңбек жағдайына қатысты жұмыскерлердің пікірін зерттеу;
 компанияны дамытуды одан әрі ұйымдастыру бойынша бірқатар ұсыныстар әзірлеу және енгізу.
Шолу қорытындылары бойынша (қажетіне қарай) Банктің бөлімшелерінің түзету әрекеттерінің жоспары әзірленеді.
Қызметкер құрамының қанағаттанушылық дәрежесі 3 тоқсанның соңына 90 %
құрады.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің қызметкерлеріне
әлеуметтік қолдау көрсету тәртібі Жұмыскерлерге әлеуметтік қолдау көрсету
ережелерімен регламенттелген (Басқарманың 08.09.2009 ж. № 207 қаулысымен бекітілген).
Банк жаңа білімдерді алуға және өзін-өзі дамытуға деген қызметкерлердің
ұмтылысын қолдайды. Банк ұжымына қолдау көрсету және шығармашылық
атмосфераны қалыптастыру, сондай-ақ Банк қызметкерлерінің дамуына
жәрдемдесу мақсатында Банктің қызметкерлері үшін жүйелі түрде оқыту,
спорт, зияткерлік және іскерлік іс-шаралар өткізілді. Білім беру үдерісін және
біліктілікті көтеру тәртібі Банк қызметкерлерін оқытуды ұйымдастыру ережелерімен реттеледі (Басқарманың 15.02.2013 ж. № 34 қаулысымен бекітілген).
Банкте іріктеп алу, іріктеу, қабылдау және жұмыстан босату, демалыс беру, еңбек тәртібі тұрғысынан еңбек қатынастары, Банктің әскери міндетті қызметкерлерінің әскери есепке алуды жүргізу Еңбек қатынастары және ішкі еңбек
тәртібі ережелерімен реттеледі (Басқарманың 09.04.2015 ж. № 66 қаулысымен
бекітілген). Қызметкерлерді іріктеп алу әдісі: түйіндемелерді іріктеу, сұхбаттар
сериясы, кәсіби білімдеріне тест жүргізу, сондай-ақ әлеуетті кандидаттар туралы заңнамамен тыйым салынбаған басқа ақпарат көздері пайдаланылады.
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№

Корпоративтік басқару
қағидасы
(Банктің Корпоративтік
басқару кодексіне
сәйкес)

Сақталады/
Толығымен
Сақталмайды/
Сақталмайды

8
8.1

Корпоративтік басқару қағидаларын сақтау және іске асыру
бойынша іс-шаралар
Қоршаған ортаны қорғау қағидасы

Банк өз қызметінде
заңнама талаптарына
және қоршаған ортаны
қорғау бойынша жалпы
танылған стандарттарға
сәйкес қоршаған ортаға
барынша мұқият және
оңтайлы қарым-қатынас
қағидаларын сақтайды.

Сақталады

Банктің қызметі қоршаған ортаға шығарындылармен және ластаулармен, табиғи ресурстарды пайдаланумен және қоршаған ортаға әсер етумен байланысты емес.
Банк Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарын
сақтайды және қоршаған ортаны ластау үшін бюджетке тиісті төлемдерді жүзеге асырады.
Жыл сайынғы негізде аспаптық өлшеулермен өндірістік экологиялық бақылау,
парниктік газдардың инвентаризациясы туралы, атмосфералық ауаны қорғау
туралы есептер жүргізіледі.
Тоқсан сайынғы негізде табиғатты пайдалану шарттарын орындау туралы
есеп жасалады, оның нәтижелері бойынша бұзушылықтар жоқ.

9
9.1

Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер жанжалын әділ реттеу қағидасы
Сақталады
Директорлар кеңесінің
және Басқарманың мүшелері, Банктің қызметкерлері өздерінің кәсіби
қызметтерін адал және
Банктің және жалғыз
акционердің мүддесінде
орынды, корпоративтік
жанжалдар мен мүдделерін жанжалын болдырмай орындайды.
Корпоративтік жанжалдар және мүдделер жанжалы болған (туындаған)
жағдайда Банктің лауазымды тұлғалары және
жұмыскерлері жанжалдың
болуы (туындауы) туралы
корпоративтік хатшыны уақытылы хабардар
етулері тиіс.
Лауазымды тұлғалар,
және Банктің қызметкерлері өздерінің қызметінің
тек заңнама талаптарына және осы Кодекстің
қағидаларына ғана емес,
этикалық стандарттарға
және іскерлік корпоративтік этиканың жалпы
қабылданған нормаларына толық сәйкестігін
қамтамасыз етеді.

Банктің корпоративтік жанжалдарды және мүдделер жанжалын реттеу бойынша саясаты (Директорлар кеңесінің 27.03.2015 ж. шешімімен бекітілген, № 4
хаттама) Банктің және Жалғыз акционердің мүддесінде шешім қабылдаудың
әділ, объективті және тәуелсіз процесін қамтамасыз ету есебінен Банктің органдарымен қабылданатын шешімдердің тиімділігін арттыруға бағытталған.
Саясат Банктегі мүдделер жанжалының алдын алуға бағытталған шаралар
тізімін анықтайды, оның негізін қарама-қарсы бағытталған мүдделердің, пікірлердің, мақсаттардың, оларға қол жеткізу тәсілі туралы әртүрлі түсініктердің
қақтығысы қалайды.
Банкте Үйлеспейтін өкілеттіктер матрицасы әзірленген, онда оларды ескермеу Қазақстан Республикасының заңнамасын және/немесе Банктің ішкі құжаттарын елеулі бұзушылықтарға әкелуі ықтимал мүдделер жанжалының
туындауының неғұрлым маңызды және сыни салалары көрсетілген.
Корпоративтік жанжалдардың болу (туындау) фактiлерi жоқ.
Банктің Іскерлік этика кодексімен (Директорлар кеңесінің 30.10.2015 ж.
шешімімен бекітілген, № 17 хаттама) Банктің қызметкерлері Жалғыз акционермен, Директорлар кеңесінің мүшелерімен, Басқармамен, әріптестерімен,
клиенттермен, серіктестермен, жеткізушілермен өзара қарым-қатынастарда
басшылыққа алатын корпоративтік (іскерлік) этика қағидалары мен негізін қалаушы құндылықтары анықталған.
Банктің омбудсмені Банктің Іскерлік этика Кодексінің ережелерін бұзу бойынша дауларды қарастыруға бастамашылық жасауды, оның ішінде корпоративтік
жанжалдар және мүдделер жанжалы бөлігінде және оларды реттеуге қатысады. Банктің омбудсмені Банктің корпоративтік хатшысымен тағайындалған.
Обмудсменге бұзушылықтар туралы өтініштер түспеген.
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№

Корпоративтік басқару
қағидасы
(Банктің Корпоративтік
басқару кодексіне
сәйкес)

Сақталады/
Толығымен
сақталмайды/
Сақталмайды

10
10.1

Корпоративтік басқару қағидаларын сақтау және іске асыру
бойынша іс-шаралар
Жауапкершілік қағидасы

Банк барлық мүдделі
тұлғалардың құқықтарын мойындайды және
құрметтейді және өзінің
дамуы және қаржылық
тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында мұндай тұлғалармен ынтымақтастыққа ұмтылады.
Мүдделі тұлғалар заңнамамен көзделген жағдайларда өзінің құқықтарының бұзылуы үшін
өтемақыны алу мүмкіндігіне ие болулары тиіс.
Мүдделі тұлғаның корпоративтік басқару процесіне қатысуы жағдайында ол уақытылы және
тұрақты негізде маңызды,
жеткілікті және сенімді
ақпаратқа рұқсатқа ие
болуы тиіс.
Мүдделі тұлғалар Директорлар кеңесіне басқарманың заңсыз және
этикалық емес әрекеттері
туралы еркін хабарлау
мүмкіндігіне ие болулары тиіс, және олардың
құқықтарына мұндай хабарлау жағдайында шек
қойылмаулары тиіс.

Сақталады

Банктің барлық мүдделі тұлғаларына Қазақстан Республикасының «Ақпаратқа
қол жеткізу туралы» Заңы және Банктер туралы Заңды сақтай отырып, Банк
туралы ақпаратқа рұқсат қамтамасыз етілген.
Мүдделі тараптарды Банктің қызметі туралы хабардар ету бойынша жұмыс
2016–2017 жылдарға Маркетингтік және PR стратегиясына сәйкес жүргізіледі
(Басқарманың 17.06.2016 ж. № 142 қаулысымен бекітілген).
Мүдделі тұлғаларға арналған ақпарат (Банк туралы барлық жаңалықтар, өнімдер, өткізілетін акциялар, құрылыс объектілері, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларына қатысу ережелері туралы, салымшыларды пулдарға уақытылы қатысуы үшін өтініштерді қабылдау туралы ақпарат уақытылы жарияланады және
т.б.) тұрақты негізде Банктің ресми сайтында www.hcsbk.kz жаңартылып
тұрады.
Банк Facebook, Вkontakte және Youtube әлеуметтік желілерінде толық
ұсынылған.
2015 жыл үшін Банктің халықтың арасындағы танымалдылығы бойынша маркетингтік зерттеулердің нәтижелері жоғары деңгейге, 94 % жеткен. Халықтың
Банкке деген сенім деңгейін бағалау 2015 жылы 86 % құрады. Аталған зерттеулер бойынша 2016 жыл үшін нәтижелер 2016 жылдың желтоқсаны айында
алынатын болады.
Банкпен әзірленген Ақпаратты ашу саясаты (Директорлар кеңесінің
29.02.2016 ж. шешімімен бекітілген, № 4 хаттама) Банктің қызметінің айқындылығын арттыруға және Банктің акционерлерінің, клиенттерінің, жалпақ
жұрттың және Банктің қызметкерлерінің алдында жағымды бейнесін, сондай-ақ оларды ұсыну тәртібі мен тәсілдерін қалыптастыруға бағытталған.
Банктің қызметіне қатысты бұзушылықтар туралы хабардар ету саясаты (Директорлар кеңесінің 28.11.2014 ж. шешімімен бекітілген, № 17 хаттама)
Банктегі бұзушылықтар туралы өтініштерді беру, оларды қарастыру, оларды
қарастыру нәтижелері бойынша шешім қабылдау тәртібін реттейді, оны ендіру
Банктің, оның жұмыскерлерінің, клиенттерінің және контрагенттерінің мүдделерін жан-жақты қорғауды қамтамасыз етумен негізделген.
Банктегі алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету саясаты
(Директорлар кеңесінің 17.02.2016 ж. шешімімен бекітілген, № 3 хаттама)
Банктегі алақтықтың және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және ескерту
бойынша жан-жақты және жүйелі шараларды әзірлеуді және жүзеге асыруды
қарастырады.
Банктегі алаяқтыққа қарсы әрекет ету ережелерімен (Басқарманың
17.06.2016 ж. № 140 қаулысымен бекітілген) (8 727) 2209791 телефоны бойынша алаяқтық мәселелері бойынша Жедел желі және antifraud@hcsbk.kz.
электронды пошта жәшігі ендірілген.
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№

10.2

Корпоративтік басқару
қағидасы
(Банктің Корпоративтік
басқару кодексіне
сәйкес)

Сақталады/
Толығымен
Сақталмайды/
Сақталмайды

Сақталады
Директорлар кеңесінің
мүшелері жалғыз акционердің және Банктің
алдында жауапкершілікті
көтереді, оның ішінде
заңнамаға, жарғыға
және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз
акционердің шешімдерін
уақытылы және тиісті
жолмен орындамағаны
үшін. Басқарма мүшелері
және корпоративтік хатшы жалғыз акционердің,
директорлар кеңесінің
және Банктің алдында
жауапкершілікті көтереді
(оның ішінде заңнамаға,
жарғыға және Банктің
ішкі құжаттарына сәйкес
Жалғыз акционердің және
Директорлар кеңесінің
шешімдерін уақытылы
және тиісті жолмен орындамағаны үшін).

Корпоративтік басқару қағидаларын сақтау және іске асыру
бойынша іс-шаралар

Банктің Жарғысына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері, Банктің
лауазымды тұлғалары болып табылатын Басқарма мүшелері, өздеріне жүктелген міндеттемелерді бұзған жағдайда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікті көтереді.
Қызметтен босату мұндай бұзушылықтармен келтірілген залалды өтеу бойынша міндеттерді алмайды.
Басқарма Банктің Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға және Банктің мүддесінде өзінің қызметтерін адал орындауға
міндетті. Корпоративтік хатшы туралы ережеге сәйкес (Директорлар кеңесінің
30.09.2014 ж. шешімімен бекітілген, № 12 хаттама) Банктің корпоративтік
хатшысы Банктің және Жалғыз акционердің мүддесінде әрекет етеді, өзінің
міндеттерін адал және кәсіпқойлықпен орындайды және Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Құжаттың ішкі құжаттарымен, еңбек шарттарымен
белгіленген өзіне жүктелген міндеттерді, қызметтерді, құқықтар мен міндеттерді және өзінің әрекетімен (әрекетсіздігімен) Банке келтірілген залалдар
үшін жауапкершілікті көтереді.
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