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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
ТӨРАЙЫМЫНЫҢ СӨЗІ

директорлар кеңесі төрайымының сөзі

Құрметті ханымдар мен мырзалар,
клиенттер мен әріптестер!
Сіздерге дұғай сәлемімді жолдай отырып, 2015 жылға арналған «Қазақстанның
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ (бұдан
әрі – Банк) жылдық есебін назарларыңызға
ризашылықпен ұсынбақпын.
Есептік жыл ішінде Банк өзінің алдына қойылған стратегиялық және әлеуметтік
тұрғыдан маңызды міндеттерді іске асырып келді. Соның ішінде, Қазақстан
Республикасының Өңірлерді дамытудың
2020 жылға дейінгі бағдарламасына
белсенді түрде қатысып отыр.
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ еліміздегі тұрғын үй құрылыс жинақ
жүйесін жүзеге асыратын бірден-бір банк болып табылады. ТҚЖ жүйесі салымшылардың
ақшасын тұрғын үй құрылыс депозиттеріне
тарту және тұрғын үй заемдарын беру арқылы
халықтың тұрмысын жақсартуға бағытталған.
2015 жылы Банк қызметінің негізгі жоспарлы көрсеткіштеріне қол жеткізді. Соның ішінде
экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың
7.1% деңгейінде тұрғын үй құрылыс жинақ
жүйесіне қатысушыларды тарту және 150
млрд. теңге деңгейінде Банк заемдарын беру
жоспары да бар. 2015 жылы қазақстандық
ипотеканың үштен екі теңгесін «Қазақстанның
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ берген. Соның нәтижесінде, құрылыс салуға
және тұрғын үй сатып алуға кредит беру
нарығындағы Банктің үлесі 63,2%-ға жетті.
Ал халық салымдарының нарығындағы үлесі
49,7%-ға жуықтады.
Халықаралық рейтинг агенттіктері Мoody’s
Investors Service (Baa3) және Fitch Ratings
(BBB+) «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ рейтингін растап отыр. Осы

рейтингтер – Қазақстан Республикасының
екінші деңгейлі банктері арасындағы ең
жоғарысы. Бұл дерек – Банктің тұрақты түрде
дамып келе жатқанының дәлелі.
Банк өз қызметінде операциялық дамуға
ерекше назар аударып келеді. Клиенттердің
арасында сенімнің жоғарылығы және Банк
өнімдеріне деген сұраныстың артуы – оның
сапасының көрсеткіші десе де болады.
Банк биылғы жылы неміс әріптесі – Баушпаркассе Швебишь Халльмен ынтымақтастық
туралы меморандумға қол қойды. Баушпаркассе Швебишь Халль – тұрғын үй құрылыс
жинақ жүйесін табысты түрде жүзеге асыра
отырып, еуропа нарығында 80 жыл бойы
үздіксіз жұмыс істеп келе жатқан құрылыс
жинақ кассасы. Екі ірі банк арасындағы бұл
келісім өзара тиімді тәжірибе алмасуға,
Қазақстан Републикасында тұрғын үй құрылыс
жинақ жүйесін әрі қарай дамытуға ықпал етеді.
Қазақстандық және германиялық әріптестер
арасындағы меморандум елімізде тұрғын үй
құрылыс жинақ жүйесін әрі қарай жетілдіруге
қатысты жаңа мүмкіндіктер ашады.
2016 жылы да «Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ Қазақстан Республикасы халқын тұрғын үй жағдайларын
жақсарту бойынша маңызды әлеуметтік
міндетті атқара отырып, елімізде тұрғын үй
құрылысы жинақ жүйесін әрі қарай дамыта
бермек.
Құрметпен,
Алина Алдамберген Өтемісқызы
«Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ
Директорлар Кеңесінің Төрайымы
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басқарма
төрағасының сөзі

Құрметті ханымдар мен мырзалар,
клиенттер мен әріптестер!
2015 жылы әлемдік экономикадағы
дағдарыс үрдістеріне, шикізат ресурстары
бағасының төмендеуіне және Қазақстандағы
инфляция деңгейінің артуына, сондай-ақ
үлттық валютаның еркін құбылмалы айырбас бағамына өтуіне және оның елеулі
түрде толқуына қарамастан, Банк салалық
нарықтарда өзінің жетекші орнын сақтап
қалды.
2015 жылғы қызметтің нәтижесі ретінде,
Банк келесі көрсеткіштерге қол жеткізді:
- клиенттердің депозиттік базасының
көлемі 297 млрд. теңгеге жетті, бұл Банктің
ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді депозиттер бойынша 1 орында тұрақтап қалуына
мүмкіндік берді;
- шарттық сома мөлшері 1,9 трлн. теңгеге;
- кредиттік қоржын мөлшері 280 млрд.
теңгеге жетті;
- Банктің тұрғын үй салуға және сатып
алуға кредит беру нарығындағы үлесі 24,6%
деңгейіне жетті.
Өткен жылы клиенттерге қызмет көрсету
сапасын арттыруға, IT-инфрақұрылымды
елеулі түрде дамытуға, бизнес-үрдістердің
тиімділігін
көтеруге,
халықаралық
әріптестікті дамытуға бағытталған бірқатар
іс-шара іске асты. Жаңа автоматтандырылған
банктік жүйе енгізілді. Соның арқасында
еңбек өнімділігі артып, шаруашылық
қызметтің сапасы жақсарды. Банктің элек-

тронды құжат айналымы жүйесін интеграциялау арқылы Банктің Холдингпен өзара
шұғыл іс-қимыл жасау мүмкіндігі артты.
2015 жылы біз Өңірлерді дамытудың 2020
жылға дейінгі бағдарламасын («Қолжетімді
тұрғын үй – 2020») іске асыруға белсенді
түрде атсалыстық.
Халықаралық әріптестікті дамыту аясында тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің
әлемдік үздік тәжірибелерін қолдануды,
бәсекеге қабілетті жаңа өнімдерді енгізу
мүмкіндігін сараптауды, сондай-ақ болашағы
бар стратегиялық әріптестікті іске асыру
жұмыстарын әрі қарай жалғастыруды жоспарлап отырмыз.
Демек,
қаржы
нарығында
баламасы жоқ тұрғын үй құрылыс жинақ
жүйесінің қазақстандық моделі Қазақстан
азаматтарының сеніміне, сұранысқа ие екенін
және бәсекеге қабілетті екенін Банк қызметінің
қорытындылары дәлелдеп беріп отыр.
Бізге сенім білдіріп, қолдау көрсетіп келе
жатқан әрбір клиентке мың алғыс айтамыз.
Игі тілекпен,
Айбатыр Жұмағұлов
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ Басқарма Төрағасы
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I. 2015 ЖЫЛҒЫ КОРПОРАТИВТІК
ОҚИҒАЛАРЫНЫҢ КҮНТІЗБЕСІ
Жыл ішінде
• Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасын іске асыруға қатысу;
• 225 мың жаңа қатысушыны тарту;
•Б
. анктің халыққа кредит беру, комиссиялар қолдану, Өңірлерді дамытудың 2020 жылға
дейінгі бағдарламасы бойынша тұрғын үйді сатып алушылар мен жалға алушылар пулын құру
рәсімдерін оңайлату мәселелері бойынша ішкі құжаттарға өзгеріс енгізу;
• Уәкілетті органдардың Банктің орталық аппаратының және филиалдарының қызметіне
9 сыртқы тексеру жүргізуі (ҚР ҰБ, ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитеті,
«Қызылорда облысы бойынша еңбек саласын бақылау басқармасы» ММ, ҚР ҚМ ҚБК Батыс
Қазақстан облысы бойынша қаржы бақылау инспекциясы, Прокуратура органдары және т.б.);
• 16.11.2015ж. №401 – V «Ақпаратқа қолжетімділік туралы» ҚР Заңына сәйкес, Банк қызметі
туралы ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету.

Наурыз

• Банктің Қызылорда облыстық филиалын
қайта тіркеу.

Сәуір

I. 2015 жылғы корпоративтік оқиғаларының күнтізбесі

• Директорлар кеңесінің мүшесі Хамитов Ерсайын Ерболатұлы өкілеттігінің
мерзімінен бұрын тоқтатылуы және Директорлар кеңесінің мүшесі болып Мадиев Сержан Нұраханұлының тағайындалуы
(Жалғыз акционердің 09.04.2015 жылғы
(№09/15 хаттама) шешімімен).

Мамыр

• Медеуова Айжан Тұрақбайқызы Банк
Басқарма Төрағасының орынбасары,
Басқарма мүшесі қызметіне тағайындалды;
• «KaspiBank» АҚ-мен kaspi.kz интернет
ресурсында төлем қабылдау қызметін
көрсету туралы Шарт жасалды.
• Жинақтың, несие шотының жағдайы, несие қарызының барлығы/жоқтығы туралы
анықтама мен басқа да анықтамаларды
беруге комиссия көлемі 1 000 теңгеден 0
теңгеге дейін (комиссия ұсталынбайды)
азайтылды.
• «Сүйікті клиенттер үшін ТОП кеңес» акциясы өткізіліп, соның барысында топменеджерлер мен Банк бөлімшелерінің
басшылығы Банктің қызметі мен өнімдері
бойынша кеңесші ретінде қызмет көрсетті.

Маусым

• Банктің кредиттік рейтингі мәселесі бойынша
«Қазақстанның
тұрғын
үй
құрылыс жинақ» АҚ және Moody’s
Investors Service сарапшыларының жыл
сайынғы кездесуі болды.

Шілде

• ЕНИС (нотариустар) арқылы электронды
тәсілмен жылжымайтын мүлік кепілі шарттарын тіркеудің балама үдерісі енгізілді.
Банк ЕДБ арасында бірінші болып Жылжымайтын мүлік кепілдігі шарттарын тіркеудің
осы тәсілін қолданып, іске асырды.
• «ҰАТ» АҚ электронды үкіметтің сыртқы
шлюзы арқылы Банктің ВРМ АЖ-ы ҚР ІІД,
ҚР ӘМ мемлекеттік деректер базасымен
интеграция жасалды.
•
Банктің
төлем
терминалдарында
клиенттің ЖСН-ін енгізу арқылы салымдар/ай сайынғы төлемдер енгізу қызметі
іске асырылды.
• Банктің веб-сайтында клиенттердің
кезектілікті электронды брондау мүмкіндігі
іске асырылды.
• Банк пен Баушпаркассе Швебишь Халль
(Германия) арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.

7

2015 жылғы есеп

Тамыз

• БАҚ-та Банктің уағдалы депозиттерін ЕДБ
орналастыру арқылы Тұрғын үй құрылыс
жобаларын жүзеге асыру бағдарламасы
бойынша өтініш қабылданатыны жарияланды.

Қыркүйек

• Банк көрсететін қызметтің сапасын
анықтау мақсатында «4Сервис» компаниясы «құпия сатып алушы» маркетингтік
зерттеуін өткізді.
• Kaspi.kz интернет-ресурс арқылы төлем
қабылдау үдерісі қосылды.
• Банк басшылығы атынан Басқарма
Төрағасы орынбасары Е.Ш. Қарашүкеевтің
Moody’s сарапшыларының қызметтері
және жұмысы бойынша Moody’s рейтинг
агенттігінің ресейлік филиалының басшысы Алексей Сажинмен кездесуі болды.
• Банктің уағдалы депозиттерін орналастыру арқылы тұрғын үй құрылыс жобаларын жүзеге асыру Бағдарламасы аясында, Құрылыс салушыға кредит беру
мақсатында (Астана қ. Жағалау-4 ТК
құрылысы үшін) «Астана Банкі» АҚ-мен
Мақсатты мерзімді банктік салым туралы
шарт жасалды.

Қазан

• «Салымшыларға өтемақы төлеу және Банкті
жекешелендіру» тақырыбында Банктің
баспасөз-мәслихаты өтті (Алматы қ.)
• «PayPoint» ЖШС және «Эксимбанк» АҚмен PayPoint электронды ақша жүйесінде
өзара іс-қимыл шартына қол қойды, соның
аясында 450 терминал және «PayPoint»
ЖШС-ның 50 кассалық торабы арқылы
Банк пайдасына төлемдер қабылдайды.
Банк клиенттері үшін төлем қабылдау тегін,
өйткені комиссия Банк қаражаты есебінен
төленеді.
• Әлімова Құралай Нұрдаулетқызы
Басқарма Төрағасының орынбасары, Банк
Басқармасы мүшесі болып тағайындалды.
• «Жеке кабинет» қолданушылары үшін
Банктің веб-сайтында «Кез келген банктің
картасымен депозит толтыру, кредит
өтеу» жаңа қызметі қожетімді. Төлемдер
клиенттің шотына комиссиясыз нақты
уақыт режимінде түседі.

Қараша

• Банк Прага қ. Еуропалық құрылыс жинақ
кассалары федерациясы мүшелерінің жыл
сайынғы кездесуіне қатысты.
• Банк, ШҚО әкімдігі және «Ертіс»
Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация» ҰК»
АҚ арасындағы үшжақты Меморандумға
қол қойылды.
• Халықаралық рейтинг агенттігі Fitch
Ratings «ВВВ+» деңгейінде ұлттық
валютадағы «Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ эмитентінің
ұзақ мерзімді дефолт рейтингін растады.
Рейтинг бойынша болжам – «Тұрақты».

Желтоқсан

• 01.12.2015ж. - 01.03.2016ж. әрекет
мерзімімен «Комиссия төлеместен өтеу
күнін өзгерт» акциясы өткізілді.
• Банктің Ішкі аудит департаменті (әрі
қарай – ІАД) «ПрайсуотерхаусКуперс»
ЖШС Ішкі аудиттің халықаралық кәсіби
стандарттарына сәйкестілігіне бағалау жасалды.
• Уақытты өз қалауынша таңдап, Банктің
кез келген филиалы мен ОА-да кезекті
брондау үшін «Онлайн брондау» қызметі
іске қосылды.
• «Жеке кабинет» қолданушылары үшін
Банктің веб-сайтында «Кез келген банктің
картасымен депозит толтыру, кредит
өтеу» жаңа қызметі қожетімді. Төлемдер
клиенттің шотына комиссиясыз нақты
уақыт режимінде түседі.
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II. 2015 жылғы негізгі көрсеткіштері
2.1 Қызметтің негізгі нәтижелері
Банктің негізгі өнімі
Тұрғын үй құрылыс жинақтары.

Өңірлік желі
Қазақстан бойынша 17 филиал мен 15
Қызмет көрсету орталығы.

Ii. 2015 жылғы негізгі көрсеткіштері

Депозит және
несие қоржындары

Қызметтің негізгі түрлері
- Тұрғын үй құрылыс жинақтарына салым
қабылдау, салымшылардың шотын ашу
және жүргізу;
- Тұрғын үй жағдайларын жақсарту шараларын өткізуге салымшыларға тұрғын үй,
алдын ала және аралық тұрғын үй заемдарын беру.

Агенттік желі
818 кеңесші;
Агенттер, заңды тұлға – АО «Қазпошта» АҚ

Құрылыс салуға және тұрғын үй
сатып алуға кредит беру көлемі

Рейтингілер
Moody’s:
Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша
ұзақ мерзімді рейтинг: Ваа3
Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша
қысқа мерзімді рейтинг: Prime-3
Қаржылық тұрақтылық рейтингі: DБолжам: тұрақты.

Fitch Ratings:
Ұлттық валютадағы эмитент дефолтының
ұзақ мерзімді рейтингі: ВВВ+
ұлттық валютадағы эмитент дефолтының
қысқа мерзімді рейтингі: F2
Болжам: тұрақты.
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Кіріс, шығыс және
таза пайда, млрд. тг.

Пайдалылық коэффициенті, %

Активтер, міндеттемелер және
жеке капитал, млрд. тг.

Активтер құрылысы, млрд. тг.

2.2. Нарықтағы орны
Халықтың ұзақ мерзімді салымдары
нарығындағы Банктің үлесі

Экономикалық тұрғыдан белсенді
халыққа шаққанда тұрғын
үй құрылыс жинақ жүйесінің
қатысушыларының үлесі
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III. жалғыз акционері

1. 2013 жылғы тамыздан бастап «Бәйтерек»
Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ мемлекеттік
акциялар пакетін 100% иелену және пайдалану құқығымен Банктің Жалғыз акционері
болып табылады.
2. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»
АҚ (бұдан әрі – Холдинг) Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы
22 мамырдағы №571 «Даму институттарын, қаржы ұйымдарын басқару жүйесін
оңтайландыру және ұлттық экономиканы
дамыту жөніндегі бірқатар шаралар туралы» Жарлығына және Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013
жылғы
25
мамырдағы №516 «Қазақстан Республикасы
Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы
№571 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» қаулысына сәйкес құрылды.
«Бәйтерек» Ұлттық Басқарушы холдинг» АҚ
(бұдан әрі – Холдинг) негізгі міндеттерінің
бірі – Холдинг компаниялары тобының
тиімді және өзара толықтыра қызмет етуін
қамтамасыз ету.

III. жалғыз акционері

3. Миссиясы
Мемлекеттік саясатты іске асыру, әлеуметтікбағдарлы міндеттерді шешу және «2050 стратегиясында» көрсетілген міндеттерге жету
мақсатында экономиканың басымдықты
секторларын қаржыландыру және қолдау
көрсету арқылы Қазақстанның тұрақты
экономикалық дамуына ықпал ету.
4. Келешегі
Холдингтің
2023
жылғы
келешегі
–
Қазақстан
Республикасы Үкіметінің негізгі қаржы агенті
болып
табылатын,
ел
экономикасын
әртараптандыруды,
модернизациялауды
және оның тұрақты дамуын және мемлекеттің
әлеуметтік-бағдарлы міндеттерін шешуді

қамтамасыз ететін холдинг.
2010-2014 жылдарға арналған үдемелі
индустриалды-инновациялық
дамудың
мемлекеттік
бағдарламасын,
сондайақ Бизнестің жол картасы-2020 және
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі
бағдарламаларын іске асырып, даму институттары арқылы Холдинг мемлекеттің
стратегиялық және әлеуметтік міндеттерін
шешуге белсене қатысады.
5. Негізгі мақсаттар мен міндеттер:
– Тәуекел-менеджменттің тиімді жүйесін
енгізу;
– Ашықтық пен халықтың сенімділік деңгейін
арттыру;
– Еншілес ұйымдар қызметінің синергетикалық ықпал етуін қамтамасыз ету;
– Еншілес ұйымдар қызметінің экономикалық тиімділігін/ шығынсыздық ұстанымын
арттыру;
– Қосымша инвестициялар тарту;
– Жеке меншік сектормен ынтымақтастық.
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ құрылымына
мынадай ұйымдар кіреді:
–
Ірі
жобалар
мен
кәсіпорындарды
қаржыландыруға, инвестициялауға және
экспорттық қолдауға, Қазақстан Республикасының 2012-2014 жылдарға арналған
үдемелі индустриалды-инновациялық дамуы бойынша мемлекеттік бағдарламаны
іске асыруға қатысатын даму институттары: «Қазақстан Даму Банкі» АҚ («ҚДБ» АҚ),
«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ («ҚКМ»
АҚ), «Қазақстанның инвестициялық қоры»
АҚ («ҚИҚ» АҚ), «ҚазЭкспортГарант» АҚ
(«ҚЭГ» АҚ) және «Мемлекеттік-жеке меншік
серіктестік жобаларын сүйемелдеу орталығы»
ЖШС («МЖС ЖСО» ЖШС);
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– Инновациялық қызметті, шағын және
орта бизнесті дамытуға және «Бизнестің
жол картасы – 2020» іске асыруға қолдау
көрсететін институттар: «Даму» Кәсіпкерлікті
дамыту қоры АҚ («Даму» КДҚ» АҚ) және
«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық
агенттік» АҚ («ТДҰА» АҚ);
– Жылжымайтын мүлік, тұрғын үй құрылыс
жинақтары саласындағы жобаларды және
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі
бағдарламасын іске асыруға тартылған
қаржы ұйымдары: («Қазақстанның тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ («ҚТҚЖБ»
АҚ, Банк), «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ («ҚИК» АҚ), «Бәйтерек девелопмент» АҚ («БД» АҚ), «Казақстанның
ипотекалық кредиттерді кепілдендіру қоры»
АҚ («ҚИККҚ» АҚ).
Директорлар кеңесі Холдингтің жоғарғы
басқару органы болып табылады, оның
құрамына 31.12.2013ж. бастап төмендегі
адамдар кіреді:
– Мәсімов Кәрім Қажымқанұлы - ҚР ПремьерМинистрі, Директорлар кеңесінің Төрағасы;
– Сағынтаев Бақытжан Әбдірұлы - ҚР
Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары,
Директорлар кеңесінің мүшесі;
– Исекешев Әсет Өрентайұлы – ҚР Инвестициялар және даму министрі, Директорлар
кеңесінің мүшесі;

– Орынбаев Ербол Тұрмаханұлы – Қазақстан
Республикасы Президентінің көмекшісі, Директорлар кеңесінің мүшесі;
– Бішімбаев Қуандық Уәлиханұлы - Холдинг
Басқармасының Төрағасы, Директорлар
кеңесінің мүшесі;
– Клаус Мангольд - тәуелсіз директор,
Германияның бақылаушы кеңесінің мүшесі;
– Томас Миров - тәуелсіз директор,
халықаралық компаниялар директорлар
кеңесінің мүшесі;
– Филипп Йео – тәуелсіз директор,
халықаралық компанияларда басшылық лауазымдарды иеленеді;
– Қошанов Ерлан Жақанұлы - ҚР Премьер –
Министрі
Канцеляриясының
басшысы,
Холдингтің Корпоративтік хатшысының м.а..
Басқарма Холдингтің ағымдағы қызметіне
басшылық жасайды, оның құрамына 5 адам
кіреді:
1. Бішімбаев Қуандық Уәлиханұлы –
Басқарма Төрағасы;
2. Алдамберген Алина Өтемісқызы
Басқарма Төрағасының орынбасары;

–

3. Достияров Асқар Абайұлы – Басқарушы
директор, Басқарма мүшесі;

– Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлы - ҚР Қаржы
министрі, Директорлар кеңесінің мүшесі;

4. Сейджапарова Динара Нұрланқызы Басқарушы директор, Басқарма мүшесі;

– Досаев Ерболат Асқарбекұлы – ҚР Ұлттық
экономика министрі, Директорлар кеңесінің
мүшесі;

5. Хамитов Ерсайын Ерболатұлы - Басқарушы
директор, Басқарма мүшесі.
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IV. 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.
01.01.2016 ж. жағдай
бойынша, Директорлар кеңесі 5 мүшеден
тұрады. Соның ішінде
2 Тәуелсіз директор
да бар:

Алдамберген Алина
Өтемісқызы

Мадиев Сержан
Нұраханұлы

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

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

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

Мәртебесі
«Бәйтерек» Ұлттық
басқарушы холдингі» АҚ
Басқарушы директоры.

Білімі
Қазақ мемлекеттік басқару
академиясы, мамандығы:
«Қаржы және кредит».
Уильям Е. Саймон атындағы
Іскерлік басқару мектебі, Рочестер университеті, мамандығы:
«Корпоративтік қаржы және
бухгалтерлік есеп».

Жұмыс тәжірибесі
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің төрайымы;
«ДАМУ» Кәсіпкерлікті Дамыту Қоры» Директорлар кеңесінің
мүшесі; «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма
Төрағасының орынбасары; «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; Биржа Кеңесінің мүшесі, «Қазақстанның
қор биржасы» АҚ Тәуелсіз директоры; «ҚазҚұрылысСервис» АҚ
Тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі; «Самұрық –
ҚазынаҚаржы» ЖШС Бас директорының орынбасары; «Самұрық
– ҚазынаҚаржы» ЖШС Бас директоры; «Темiрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы; «БТА Банк» АҚ Директорлар кеңесінің
мүшесі; «Альянс Банк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы, Директорлар кеңесінің мүшесі; Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және бақылау жөніндегі
агенттіктің Төрағасының орынбасары.
Жұмыс тәжірибесі –18 жылдан аса.

Білімі
Гумилев атындағы ҰУ;
халықаралық экономика;
University of Wisconsin,
банк ісі; Warwick Business
School, қаржы; CFA Institute,
Мамандығы: қаржы.
Жұмыс тәжірибесі
«ҚИК» ИҰ» АҚ, «Бәйтерек
девелопмент» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі; «ЕТС»
Тауар биржасы» АҚ Басқарма
Төрағасының орынбасары;
«АӨҚО» АҚ қаржы консалтингі
және инвестициялық талдау
департаментінің директоры; «Қазақстанның Даму
Банкі» АҚ құрылымдық
қаржыландыру басқармасының
менеджері; «ҚазАгроҚаржы»
АҚ қазынашылықтың жетекші
маманы.
Жұмыс тәжірибесі – 10 жылдан аса.
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Бабенов Булат
Базартайұлы

Ибрашев Мирас
Бауыржанұлы

Жұмағұлов Айбатыр
Нышанбайұлы

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

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

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

Мәртебесі
«Республика» Басқарушы
компаниясы» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі, Басқарма
Төрағасы,

Мәртебесі
«САРЫ-АРҚА КОМПАНИ»
ЖШС бас директорының орынбасары

Мәртебесі
«Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ
Басқарма Төрағасы

Білімі
Қазақ Ұлттық Техникалық
Университеті, инженер – экономист. Халықаралық Бизнес
Академиясы, MBA – іскерлік
басқару магистрі

Білімі
Әл Фараби атындағы Қазақ
мемлекеттік Университеті, Экономика магистрі, мамандығы:
«Экономика теориясы». Әл
Фараби атындағы Қазақ
мемлекеттік Университеті,
Экономика және әлеуметтану
факультеті, мамандығы: «Экономика және менеджмент»

Білімі
Қазақстан Республикасының
Президенті жанындағы
Мемлекеттік қызмет академиясы, мемлекеттік
қызмет менеджері; Қостанай
ауылшаруашылық институты,
экономист-ұйымдастырушы;
Жұмыс тәжірибесі
«Республика» Басқарушы
компаниясы» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі, Басқарма
Төрағасы, «Цесна Капитал» АҚ
тәуелсіз директоры- Директорлар кеңесінің мүшесі, «Имсталькон» АҚ, «SkyBridgeInvest»
АҚ, «Стрессті активтер қоры»
АҚ, ««Ұлар Үміт» АҚ, «ООИУПА «Жетісу» АҚ, «БТА Банк»
АҚ, «БТА Банк» АҚ еншілес
ұйымы «БТА Секьюритис»,
«Қазақстандық қор биржасы» АҚ
Вице-президенті; Қостанай облысы бойынша Монополияға қарсы
комитеттің жетекші маманы.
Жұмыс тәжірибесі 19 жыл.

Жұмыс тәжірибесі
«Гранд АБ Групп» ЖШС
Басқарушы директор; Генеральный директор, «Дамир
Транс» ЖШС Бақылаушы
кеңесінің төрағасы; Вагонжөндеу депосы «Таман» ЖШС
Бас директорының орынбасары; «Вагон мекемелерінің
қауымдастығы» Бас менеджері;
«Жолаушы тасымалы» АҚ бас
маманы, «Урал Ойл энд Газ»
ЖШС қаржыгері
Жұмыс тәжірибесі 18 жыл.

Жұмыс тәжірибесі
«ЦентрКредит Банкі» АҚ
құрылымында және еншілес
ұйымдарында басқарушылық
лауазымы, ҚР Ұлттық Банкі,
ҚР Индустрия және жаңа
технологиялар министрлігі.
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес
ұйымдарының, сондай-ақ
«MAG» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі.
Жұмыс тәжірибесі – 15 жылдан аса.
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V. БАСҚАРМАСЫ
Банк Басқармасы Банктің Директорлар кеңесі бекіткен Басқарма туралы ереже
негізінде әрекет етеді және Банктің ағымдағы қызметіне басшылық жасайды. Банк
Басқармасының құрылуы, оның өкілеттілігі, сондай-ақ өкілеттілігінің мерзімінен бұрын
тоқтауы ҚР қолданыстағы заңнамасына және Банк Жарғысына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.
01.01.2016 жылғы жағдай бойынша, Банк Басқармасы 6 мүшеден тұрады, соның ішінде:

V. басқармасы

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 ҚР Ұлттық
Банкінде, Екінші деңгейлі банктерде және ҚР Индустрия және жаңа
технологиялар министрлігінде
басшылық қызметтерді атқарды.

Әлімова Құралай
Нұрдаулетқызы 2015 жылдың
қараша айынан бастап
«Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ
Басқарма Төрағасының
орынбасары болып табылады.
2015 жылға дейін
«Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ, Екінші
деңгейлі банктерде басшылық
қызметтерді атқарды.

Алтынсақа Нұржами
Қалықбайқызы 2007 жылғы
наурыздан бастап
«Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ
Басқарма Төрағасының
орынбасары.
2007 жылға дейін екінші
деңгейлі банктерде, Қазақстан
Республикасының Ұлттық
Банкінде басшы лауазымдарда
жұмыс істеді.

Алтынбеков Қайрат
Төреқұлұлы 2014
жылғы қаңтардан бастап
«Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ
Басқарма Төрағасының орынбасары. 2014 жылға дейін «БТА
Ипотека» АҚ Вице-Президенті
қызметін атқарды.

Қарашүкеев Ербол
Шырақпайұлы 2013
жылғы қыркүйектен бастап
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ Басқарма
Төрағасының орынбасары.
2013 жылға дейін қаржы
ұйымдарында басшы лауазымдарда жұмыс істеді.

Медеуова Айжан
Тұрақбайқызы 2015 жылдың
мамыр айынан бастап
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ Басқарма
Төрағасының орынбасары болып табылады. 2015 жылға дейін
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ-да басшылық
қызметтерді атқарды.
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VI. стратегиясы
6.1.Банктің миссиясы және
келешегі
Миссия
Қазақстан
Республикасының
барлық
аймақтарында халықтың басым бөлігін тұрғын үй
құрылыс жинақ жүйесіне бірдей қолжетімділікпен
қамтамасыз ету және тұрғын үй жағдайын
жақсарту үшін сапалы банктік қызметтер ұсыну.
Банктің келешегі
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ – тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің
ұстанымдарын іске асыратын, Қазақстан Республикасы халқының экономикалық белсенді
бөлігіне сапалы қызмет көрсететін, сондай-ақ
мемлекеттің әлеуметтік бағыттағы шешімдеріне
жәрдем беретін тұрақты қаржы институты.
10.07.2014ж. Директорлар кеңесі бекіткен (№8
хаттама) Банктің 2014-2023 жылдарға арналған
Ұзақ мерзімді стратегиясына сай, 2023 жылдың
соңына қарай Банктің негізгі стратегиялық
мақсаты – тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне
қатысушылардың үлесін ХЭБ 17% дейін ұлғайту
арқылы Банктің бәсекеге қабілеттілігін көтеру,
сондай-ақ
меншікті
капиталдың
тиімділік
көрсеткішін арттыру және 6% кем емес деңгейде
ұстап тұру.

6.2. Страгиялық даму мақсаты
2014-2013 жылдарға арналған Банктің Ұзақ
мерзімді стратегиясына сәйкес, 2023 жылдың
аяғына қарай Банк дамуының негізгі стратегиялық
мақсаты – Банктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
Бұған халықтың экономикалық тұрғыдан белсенді
бөлігінің 17% дейін ТҚЖ жүйесіне қатысушылар
үлесін арттыру және 6% кем болмайтын деңгейде
жеке капиталдың өтімділік көрсеткішін қолдау
арқылы қол жеткізіледі.

6.3. 2015 жылға мақсаттар мен
міндеттер
Есептік кезеңде Банк қызметі Банктің 2014-2023
жылдарға арналған Ұзақ мерзімді стратегиясына,
Банктің 2014-2018 жылдарға арналған Даму жоспарына, Жарғыға және Банктің ішкі құжаттарына
сай жүзеге асырылды.
Жоғарыда аталған құжаттарға сәйкес, 2015
жылға негізгі көрсеткіштер белгіленді.
Есептік кезең қорытындылары бойынша капитал тиімділігі 14,12% құрады. Бұл – жоспарлы
көрсеткіш 6 337 млн. теңге мөлшерінде болған
кездегі 15 232 млн. теңге деңгейінде алынған
ағымдағы кезеңдегі бөлінбеген пайданың оң
нәтижесі.
№1 кесте

Көрсеткіш атауы
Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне
қатысушылардың ҚР халқының
экономикалық белсенді бөлігіне үлесі
ROE, %
Тұрғын үй құрылыс жинақ шарттары, бірл.
Заем беру, млн. теңге

2015 жылға
жоспар

Нақты 2015
жылға

Орындалуы,
%

6,3

7,11

113%

5,69

14,12

248%

155 000

224 703

145%

70 000

151 650

217%

2015 жылдың қорытындылары бойынша ЭБХ нақты үлесі 7,11% құрады, бұл 644,3 мың
қолданыстағы қатысушылардың еліміздің 8 615 мың адамды құрайтын экономикалық белсенді
бөлігіне ара қатынасының нәтижесі болып табылады. Жоспарлы 6,3% мәнге шаққанда, жоспардың
орындалуы 113% болды.
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VII. 2015 ЖЫЛҒЫ НӘТИЖЕЛЕРІН ҚЫЗМЕТ
ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША БАҒАЛАУ

7.1. Негізгі қызмет
Банк қызметінің негізгі бағыттары
1) тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің қатысушыларынан салымдар қабылдау;
2) тұрғын үй жағдайын жақсартуға заемдар беру;
3) Банктің уақытша бос қаражатын басқару бойынша инвестициялық қызмет.
Салымдар қабылдау
Қазіргі уақытта Банк жұртшылыққа қаражат жинақтау кезеңі, кредит беру мерзімі және
пайыздық мөлшерлемелер бойынша ерекшеленетін мынадай тарифтік бағдарламалар
ұсынады:

№2 кесте
Атауы

VII. 2015 жылғы нәтижелерін қызмет түрлері бойынша бағалау

ТҚЖ жинақтау мерзімі

Бастау

Өркен

Кемел

Болашақ

3-3,5 жыл

5,5 жыл

8,5 жыл

15 жыл

ТҚЖ салымдары бойынша сыйақы
мөлшерлемесі

жылына 2%

Тұрғын үй заемы бойынша сыйақы
мөлшерлемесі

жылына
5%

жылына
4,5%

жылына
4%

жылына
3,5%

Тұрғын үй заемын беру мерзімі

6 жылға
дейін

10 жылға
дейін

15 жылға
дейін

25 жылға
дейін

Банктің барлық қолданыстағы тарифтік
бағдарламалары шарттық соманың 50%-ын
жинақтауды талап етеді. Бұдан бөлек, Банк
бұрын қолданылған тарифтік бағдарламалар
бойынша жасалған шарттарға қызмет
көрсетеді, бірақ қазіргі уақытта жаңа шарттар
жасалмайды.
Банк өзіне жүктеген клиенттер алдындағы
міндеттемелерін толық және уақтылы орындау саясатын ұстанады.

№1 диаграммада Банк қызмет ете
бастағаннан бергі ТҚЖ шарттарын жасау динамикасы бойынша мәліметтер берілген. Банктің
он жылдық дамуын сараптай келе, ТҚЖ шарттарын жасау қарқынына қарап, қазақстандық
тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің дамуына халықтың қатысуы үдемелі кезеңділікпен
артқанын көруге болады. Осылайша, 2012ж.
бастап 2015ж. аралығындағы кезеңде
жасалған тұрғын үй құрылыс жинақ шарттары
санының өсуі орта есеппен 38% құрады.

2015 жылғы есеп

ТҚЖ шартын жасау қарқыны

2016 жылғы 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жасалған ТҚЖ шарттарының саны –
883 125, шарттық сома 1 890,7 млрд. теңгеге
жетті. Қолданыстағы ТҚЖ шарттарының саны
601 423 асты, бұл 2014 жылғы көрсеткіштен
30% жоғары (463 803 шарт).
01.01.2016 ж. жағдай бойынша депозиттік
база
2014
жылдың
көрсеткіштерімен
салыстырғанда 20%-ға артып, 297 млрд.
теңгені құрады. Банктің кредиттік қоржыны
37%-ға өсіп, 279,5 млрд. теңгені құрады.
Заемдар беру
Банк өз салымшыларына тұрғын үй
жағдайларын жақсарту шараларын жүргізуге
тұрғын үй, аралық және алдын ала тұрғын үй
заемдарын береді, атап айтқанда:
• құрылыс (жер телімін сатып алу кіреді),
тұрғын үй сатып алу, оның ішінде жақсарту
мақсатында ауыстыру арқылы;
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№1 диаграмма

• тұрғын үйді жөндеу және жаңарту
(құрылыс
материалдарын
сатып
алу,
мердігерлік жұмыстар ақысын төлеу кіреді);
• тұрғын үй жағдайын жақсарту шараларына
байланысты туындаған міндеттемелерді өтеу;
• банктер мен банктік операциялардың
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымдардан ипотекалық тұрғын үй заемын
алу үшін алғашқы жарна салу.
Қазақстан Республикасының «Қазақстан
Республикасындағы тұрғын үй құрылыс
жинақ ақшасы туралы» Заңында тұрғын
үй заемы бойынша сыйақы мөлшерлемесі
тұрғын үй құрылыс жинақтарына салымдар
бойынша сыйақы мөлшерлемесінен жылына үш пайыздан артық болмауы тиіс деп
белгіленген.
Алдын ала және аралық тұрғын үй заемдары бойынша қолданыстағы сыйақы
мөлшерлемелері:
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№3 кесте
Заемдар түрі

Сыйақы мөлшерлемесі

Алдын ала тұрғын үй заемдары
(ЖТСМ* - жылдық 11,4% бастап),
жинақтаусыз, мем.бағдарламаларға
қатысушылар үшін

жылдық 10% бастап
жылдық 7,5% бастап (ЖТСМ - жылдық 7,9 % бастап),
жинақтаусыз, Бюджет қаржысын пайдалана отырып, Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі
бағдарламасына қатысушылар үшін

Аралық тұрғын үй заемдары

жылдық 7,5% бастап (ЖТСМ - жылдық 8,9 бастап)
Жылдық 6,5% бастап (ЖТСМ - жылдық 7,2% бастап),
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі
бағдарламасына қатысушылар үшін

*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Заем беру көлемінің қарқыны
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№2 диаграмма

Банкте заемдар беру көлеміне салыстырмалы талдау жүргізген кезде, 2005 жылдан бастап 2015 жылға дейінгі кезеңде
2008 жылдан бастап кредит беру көлемінің
өскендігі байқалады. Аталған өсу тұрғын үй
заемдарын беру мерзімінің жетуіне, алдын
ала тұрғын үй заемдарының беріле бастауына, сондай-ақ мемлекеттік тұрғын үй
құрылысы бағдарламаларының іске асырылуына байланысты. Сондай-ақ 2012
жылдан
бастап
кредит
қоржынының
динамикалық өсуі байқалады. Бұл алдын
ала және аралық тұрғын үй заемдарын беру
көлемінің ұлғаюымен байланысты. Оның

ішінде Өңірлерді дамытудың 2020 жылға
дейінгі бағдарламасы («Қолжетімді тұрғын
үй-2020») аясында беріле бастаған заемдар
да бар.
2012 жылдан бастап 2015 жылдың
аралығындағы кезеңде заем беру көлемінің
жыл сайынғы өсуі орта есеппен 62% құрады.
2015 жылғы жағдай бойынша, берілген
заемдар саны жалпы сомасы 151,6 млрд.
теңге болатын 26 496 заемды құрады.
01.01.2016 жылы қорландыру көздеріне
және пайдалану мақсатына қарай берілген
заемдар құрылымы (көлемі бойынша) №3
диаграммада берілген:
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01.01.2016ж. жағдай бойынша берілген барлық заемдар
№3 диаграмма

Заемдарды қорландыру көздері бойынша талдаған кезде Банк қаражаттары есебінен
берілген заемдар неғұрлым үлкен үлеске ие екендігін атап көрсету қажет (барлық берілген
заемдардың 74%-ы).

№4 диаграмма

01.01.2016 ж. жағдай
бойынша, 2005-2007 жылдары
және 2008-2010 жылдары МБ
аясында берілген заемдар

Өңірлерді дамытудың
2020 жылға дейінгі
бағдарламасы бойынша
берілген заемдар
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01.01.2016 жылғы жағдай бойынша пайдалану
мақсаты бойынша заемдардың құрылымы
(заемдардың көлемі бойынша)

№5 диаграмма

Мақсатына қарай заемдар құрылымына жүргізілген талдау тұрғын үй және жер телімін сатып алуға берілген заемдардың анағұрлым үлкен үлес алатынын көрсетті (61,44%). Ал 20082010, 2005-2007 МБ бойынша тұрғын үй сатып алу мақсаттарына берілген заемдар үлесі
19,53% құрайды.
Банктің 3 жылдық кезең ішіндегі негізгі қызметі бойынша нәтижелер бағасы келесі кестеде
берілген:
№4 кесте

VII. 2015 жылғы нәтижелерін қызмет түрлері бойынша бағалау

Көрсеткіш атауы

ТҚЖ шарттары
Кредит беру көлемі

Өлшем
бірл.

Нақты
2013
жылға

Нақты
2014
жылға

2015
жылға
жоспар

Нақты
2015
жылға

Орындалуы,
%

бірл.

106
579

178
986

155
000

224
703

145%

млн. теңге

61 122

97 826

70 000

151
650

217%

Көрсетілген кезең ішіндегі Банктің негізгі көрсеткіштерін талдау ТҚЖ шарттарының да,
кредит беру көлемінің де тұрақты өсуін көрсетеді. Бұл Банк өнімдерінің қазақстандық қаржы
нарығында сұранысқа ие екендігін, бәсекеге қабілеттілігін және икемділігін байқатады.
Банк комиссиялары
Банктің тұрғын үй құрылыс жинақ шартын жасағаны және басқа қызметтері үшін
комиссиялық және басқа алымдар алуға құқығы бар.
Банк өз қызметтері үшін ең төменгі тарифтерді белгілеу саясатын ұстанады. Аталған саясат тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне мейлінше көп жаңа клиенттер тартуға бағытталған.
Нарықта өнімді ілгерілету және әлеуетті клиенттер базасын кеңейту тәжірибесінде кеңінен
қолданылады. Бұл бүгінгі таңда Банк қызметі үшін үйреншікті жағдай болып есептеледі.

2015 жылғы есеп

Қызмет көрсету талаптары мен
рәсімдерін жақсарту
1. Жинақтау, несие шоттарының жағдайы,
несие қарызының барлығы/жоқтығы, туралы
анықтаманы және басқа да анықтамаларды
беру үшін комиссия ұстау жойылды, комиссия көлемі 1000 теңге болатын.
2. Жинақтау көлемі мен мерзіміне қарай
аралық тұрғын үй заемдарын беру талаптары өзгертілді.
3. Бюджет қаржысын пайдалана отырып,
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі
бағдарламасы аясында берілетін алдын
ала тұрғын үй заемдары бойынша сыйақы
мөлшерлемесі жылдық 8% -дан жылдық
7,5%-ға дейін төмендетілді.
4.
Қамқорлыққа
алынған
және
патронаттық тәрбиедегі жетім балалар үшін
ТҚЖ шартын жасау үшін комиссия алынып
тасталды.
5. Төмендегілерге қатысты кредит беру
ережелеріне өзгертулер енгізілді:
- қарастырудың барлық сатыларында кредиттік өтінімді қарастыру мерзімін
қысқарту, осыған байланысты жалпы
қарастыру мерзімі 3 күнге дейін қысқарды;
- кредиттік өтінімді Банк бөлімшелерінің
бір мезгілде қарастыруы;
- жылжымайтын мүлікті кепілге қою шартын тіркеуге қабылдағаны туралы уәкілетті
органның қолхатын алу дерегі бойынша
заем беру сызбасын әзірлеу және енгізу;
- заңгердің банктік заем шартын, кепілге
қою шартын, кепіл шартын және олардың
қосымша келісімдерін тексеруі туралы
талаптың алынып тасталуы (тіркеуден кейін
кепілге қою шартын тексеруді қоспағанда).
6. Өңірлерді дамытудың 2020 жылға
дейінгі бағдарламасы бойынша тұрғын үйді
сатып алушылар мен жалға алушылар пулын
құру рәсімі жеңілдетілді:
- Бағдарламаға қатысуға өтініш бергені,
сондай-ақ төлем қабілеттілігін бағалағаны үшін
комиссиялар алынып тасталды. Қаржылай
алғанда – операция үшін 15 000 теңге;
- төлем қабілеттілігін растау және
кредиттік өтінімді рәсімдеу үшін құжат
қабылдаған кезде клиенттер толтыратын нысандар саны қысқартылды. Мысалы, «Жас отбасы» санаты бойынша өтініш
беруші бұрын төлем қабілетін растаған
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кезде еңбекақы туралы анықтаманы,
зейнетақы шотынан расталған үзіндіні беруі
тиіс болса, енді еңбекақы туралы анықтама
талап етілмейді;
- табысын растау ережесі өзгертілді, енді
жұмыс орны ауысқан кезде, бұрынғыдай
алты ай емес, үш ай ішіндегі табысын растау талап етіледі. Оның ішінде, пулға
қатысушылардың табысын қайталап растау
қажеттілігі алып тасталды;
- «Жас отбасыларға арналған тұрғын
үй» бағыты бойынша ұсынылатын ай
сайынғы жинақтау жарналарын салу
кестесінің сақталу немесе тұрғын үй құрылыс
жинақтарын мерзімінен бұрын жинақтау
төлем қабілетін растау үшін жеткілікті болып есептеледі. Жақын арада салымдардың
6 айлық мөлшерін бір мезгілде салған
жағдайда, төлем қабілеттілігін растауды іске
асырмақпыз;
- бала күтіміне байланысты демалысқа
шығатын жалға алушы – жас аналар үшін
Банк төлем қабілеттігіне кепілдік бере
алатын адамдар санын кеңейтті. Мысалы,
бұрын міндетті түрде ерлі-зайыптылардың
бірінің табысы ғана қарастырылса, ендігі
жерде табысы жоғары кез келген жақын
туыстарының табысы қабылданады;
- пулға қатысуға берілетін өтініштер
құрылыс
аяқталардан
3
ай
бұрын
қабылданады. Шын мәнінде, өтініш беруші
бағдарламаға қатысуға өтініш бере отырып, нақты кіретін үйін көреді, өзінің
оны сатып алу мүмкіндігін бағалайды,
бұл ретте құрылыстың кешіктірілуіне,
тиісінше, клиенттердің шағымдануына жол
берілмейді;
- тұрғын үй сатып алушылар пулына интернет арқылы электронды өтініш беру
мүмкіндігі іске асырылды. Бұл жағдайда,
пулға берілген өтініштерді тіркеу сол сәтте
(«онлайн» режимінде) өтінішке тиісті нөмір
бере отырып, жүргізіледі.
7. IT-технологиялардың енгізілуі Банк
жұмысын неғұрлым ашық және транспарентті
ете түседі. Бұл, әсіресе, Өңірлерді дамытудың
2020 Бағдарламасы бойынша жұмыстарға
қатысты. Банк мамандары клиенттерге тұрғын
үй сатып алушылар пулына қатысуға балл
санын өздігінше есептеуге және өз шамасын
бағалауға мүмкіндік беретін бағдарламалық
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қамсыздандыруды әзірледі. Жоба іске
қосылды, жұмыс жүріп жатыр.
Сонымен бірге, балл санын есептеу
тәртібі де өзгерді. 2014 жылғы 3 қарашадан
бастап барлық жаңа пулдар мен тұрғын
үй сатып алушылар мен жалға алушылар
пулына қосымша қабылдаулар бойынша балл есептеу жаңа формула бойынша жүргізіледі, ол бұрынғыдан әлдеқайда
қолайлы әрі оңай.
Өңірлерді дамытудың 2020 дейінгі
бағдарламасы бойынша тұрғын үйді
неғұрлым ашық түрде бөлу үшін пәтер бөлу
тәртібі автоматтандырылды. Бөлу онлайн
режимінде жүргізіледі, мәліметтер бірден
Банк сайтында жарияланады.
Қолданыстағы талаптарды жақсартумен
бірге Банк халыққа арналған жаңа өнімдерді
әзірлеу және енгізу жұмысын да жүргізеді.
Қазіргі уақытта клиенттердің ЕДБ ипотекалық
заемдарын қайта қаржыландыруға заем
алуы үшін тартымды шарттар құру мәселесі
әзірлену үстінде (ТҚЖ жүйесі арқылы
қайта қаржыландыру мақсатында ЕДБмен серіктестік негізінде қолданыстағы
ипотекалық қоржын бойынша).
Сондай-ақ,
шетелдік
тұрғын
үй
кооперативтерінің кредит беру тәжірибесінің
сараптамасын ескере отырып, тұрғын үй
құрылыс жинақ жүйесін пайдалану арқылы
заңды тұлғаларға арналған өнім енгізу
мәселесі қарастырылуда. Заңды тұлғаларға

қызмет көрсету модулі жаңа банктік
ақпараттық жүйе аясында көзделген.

Инвестициялық қызмет
Бүгінгі таңда банк қызметі нарығындағы
Банк позициясын ұстап тұру үшін оның жанжақты дамуы қажет. Сондай-ақ, басқа да
қаржы институттары сияқты, Банк активтерін
сақтау мақсатында қолда бар бос ақша
қаражаттарын
тиімді
инвестициялауға
бағытталған өзінің инвестициялық қызметінің
дамуына ерекше көңіл бөледі.
01.01.2016 жылғы жағдай бойынша Банктің қаржылық активтері 180 652
млн. теңгені құрады. Оның ішінде бағалы
қағаздар – 125 490 млн. теңге, банкаралық
депозиттер – 31 000 млн. теңге, РЕПО операциялары – 24 162 млн. теңге.
Банктің
қаржылық
активтеріндегі
мемлекеттік бағалы қағаздар үлесі 51,8 %
құрайды.
2015 жылғы табыс жоспардағы 10,9 млрд.
орнына 13,7 млрд. теңге болды. Негізінен
банкаралық депозиттер және РЕПО операциялары бойынша мөлшерлемелердің артуы есебінен 2005 жылы қаржы активтерінің
табысы бойынша көрсеткіш мақсаттан
2,32%-ға асып түсті.
Банктің 3 жылдық кезеңдегі қаржылық
қызметінің нәтижелері келесі кестеде берілген:
№5 кесте

Өлшем
бірл.

Нақты
2013
жылға

Нақты
2014
жылға

2015
жылға
жоспар

Нақты
2015
жылға

Орындалуы,
%

Активтер

млн.
теңге

354 401

422 992

496 382

474 064

96

Меншікті капитал

млн.
теңге

96 680

108 182

114 519

107 582

94

Міндеттемелер

млн.
теңге

257 721

314 810

381 863

366 481

96

ROE

%

5,04

11,28

5,69

14,12

248

ROA

%

1,48

2,97

1,38

3,40

246

Депозиттік база

млн.
теңге

192 534

247 560

315 170

296 956

94

Кредит қоржыны

млн.
тенге

149 047

203 793

228 748

279 497

122

Көрсеткіш атауы
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Тұрақты өсу тенденциясының сақталуы
жағдайында активтердің (96%) және
міндеттемелердің (94%) көлемі бойынша
2015 жылға арналған жоспар орындалмады, бұл өз кезегінде депозиттік база көлемі
бойынша жоспардың 94%-ға орындалуымен түсіндіріледі (ауытқу 18214 млн.
теңгені құрады), бұл мынадай себептерге
байланысты:

1) ұлттық валютаның еркін құбылмалы
айырбас бағамына өтуге байланысты шарттарды бұзу деңгейінің жоғарылығы;
2) тұрғын үй заемдарын беру бойынша
жоспардың артығымен орындалуы. 2015
жыл ішінде берілген заемдардың нақты
көлемі 45 451 млн. теңге болды, жоспар
33 485 млрд. теңге болатын, орындалуы –
136%.

7.2. Банктің Қазақстан Республикасындағы
Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға қатысуы
2008-2010 МБ іске асыру
2008-2010 МБ-ға сәйкес Банк оны іске
асыру операторы болып белгіленді.
2005-2007 МБ-ға кіретін Мемлекеттік
бағдарламаны іске асырудың барлық
кезеңінде бюджеттік кредит есебінен
01.01.2016 жылғы
жағдай бойынша
жалпы сомасы шамамен 67,4 млрд. теңге
болатын 21 326 заем, оның ішінде 2015
жылы – жалпы сомасы 6,1 млрд. теңге болатын 2 892 заем берілді.
Сонымен қатар Банк меншікті қаражатының
есебінен
Мемлекеттік
бағдарлама
қатысушыларына жалпы сомасы 4,4 млрд.
теңге болатын 3 269 заем, оның ішінде
2015 жылы – жалпы сомасы 2,5 млрд.
теңге болатын 1 853 заем берді.
Заем беру көлемінің азаюы Мемлекеттік
бағдарламаларды іске асырудың аяқталуымен тікелей байланысты.

Өңірлерді дамытудың
2020 дейінгі бағдарламасы
(Қолжетімді тұрғын үй – 2020)
Өңірлерді
дамытудың
2020
дейінгі
бағдарламасын (бұдан әрі – Бағдарлама)
жүзеге
асыру
шаралары
аясында
Бағдарламаның екі бағытымен («Халықтың
барлық санатына арналған тұрғын үй», «Жас

отбасыға арналған тұрғын үй») 2015 жылы
6 558 отбасыға пәтер беріліп, 404 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді.
«Халықтың барлық санатына арналған
тұрғын үй» бағыты бойынша:
– 2015 жылы Банк пен ЖАО арасында 14
өңірде жалпы ауданы 282 мың шаршы метр
болатын 5 059 пәтерлі 52 тұрғын үй құрылысы
бойынша 41 ынтымақтастық туралы келісімге
қол қойылды;
– 2015 жылы осы бағыт бойынша 15 өңірде
(Маңғыстау облысынан басқа) жалпы ауданы 360 мың шаршы метр немесе 5 765
пәтер болатын 79 тұрғын үй пайдалануға
берілді.
«Жас отбасыға арналған тұрғын үй» бағыты
бойынша:
– 2015 жылы Банк пен ЖАО арасында 5
өңірде жалпы ауданы 34,5 мың шаршы метр
болатын 10 тұрғын үйдің немесе 573 пәтердің
құрылысын салу бойынша 9 ынтымақтастық
туралы келісімге қол қойылды;
– 2015 жылы 7 өңірде жалпы ауданы 44 мың
шаршы метр болатын немесе 793 пәтерлі 15
тұрғын үй пайдалануға берілді.

Банктің әлеуметтік жобаларды
іске асыруға қатысуы
Банктің жергілікті атқарушы органдармен және балалар үйлерімен біріге оты-
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рып, әлеуметтік жобаларды іске асыруға
қатысатынын да айта кеткен жөн.
Халықтың әлеуметтік жағынан қорғалмаған
бөлігіне қолдау көрсету мақсатында Банк
жетім немесе ата-ана қамқорлығынсыз
қалған, 21 жасқа дейінгі Қазақстан
Республикасының интернат ұйымдарының
тәрбиеленушілерімен тұрғын үй құрылыс
жинақ шарттарын шарттық соманың
0,55% мөлшеріндегі комиссиялық алымсыз жасайды. Интернат ұйымдарының
тәрбиеленушілеріне
ашылған
ТҚЖ
шарттарының
саны
2015
жылдың
қорытындысы бойынша 2 577 бірлікті
құрады, шоттардағы жинақтың жалпы сомасы – 3 992 млн. теңге.

Сонымен қатар, Банк 21 жастан 25 жасқа
дейінгі Қазақстан Республикасының интернат ұйымдары тәрбиеленушілерінің баспана жағдайларын шешуге қолдау көрсету
үшін кредит берудің жеңілдікті талаптарын
қолдану туралы шешім қабылдады. 2015
жылдың соңында интернат ұйымдарының
тәрбиеленушілеріне 4 483 мың теңге сомасына 1 заем берілді.
Банк филиалдары 2007 жылдан бастап
қызметкерлердің қаражаты есебінен ардагерлерге – Ұлы Отан соғысының ардагерлері
мен мүгедектеріне көмек ұйымдастырып
отырады, күнделікті қажетті тауарлар тапсырып, Ұлы Отан соғысына қатысушылар
мен мүгедектерінің қоғамдық қорларына
қаражат аударады.

7.3. Операциялық қызмет

– Депозит толтыру, жүйелерде кредит
төлеу қызметі енгізілді: ТҚЖБ жеке кабинеті
(Е-рау), «Қазақстан Халық банкі» АҚ Төлем
терминалдары, Kaspi.kz интернет-сайты,
PayPoint төлем терминалдары.
– Банктің төлем терминалдарында төлем
үдерістері жаңартылды:
• ЖСН бойынша төлеу мүмкіндігі (2015
жылы шілде айынан бастап желтоқсан айына дейін клиенттердің 35%-ы ЖСН бойынша төлем жасайды);
• Соңғы он транзакция үзіндісі;
• Шотта тыйым салу, айыппұлдың барлығын
көрсету.
Клиенттерге қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында кешенді міндеттерден
тұратын «Қызмет көрсетуді және сапаны
бақылауды басқару» жүйесін енгізу жоспарланып отыр. Оған мыналар кіреді:
– электронды кезек жүйесі;
– on-line брондау жүйесі, бұл қызмет Банк
клиенттеріне – Банктің веб-сайтындағы
жеке
кабинетті
пайдаланушыларға
қалауына қарай уақытты таңдай отырып,
Банктің кез келген филиалында және ОА
кезекті қашықтан брондауға мүмкіндік
береді.
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Ақпараттық даму
Банк өзінің дамуында бөлімшелер қызметін
ақпараттық-техникалық қолдауға аса көңіл
бөледі.
Банк
IT-инфрақұрылымды
дамыту
жұмыстарын жүргізеді, олар 2016 жылы
жалғастырылатын болады.
Қызметтік
және
техникалық
мүмкіндіктерін жетілдіру және оларды тарифтік бағдарламалар талаптарына сәйкестендіру, сонымен бірге
сараптамалық мүмкіндіктерін жетілдіру
мақсатында
автоматтандырылған
ақпараттық жүйені дамыту жұмысы
тұрақты түрде жүргізіледі.
2015 жылы Банктің автоматтандырылу
және техникалық жабдықталу деңгейін
арттыру мақсатында келесі жұмыстар
орындалды:
Клиенттерге қызмет көрсетумен байланысты рәсімдерді IT – оңтайландыру.
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– Жобаны іске асыру Банк клиенттеріне
қызмет көрсету уақытына бақылау
жасауға, бейне-мониторинг жүргізуге
және қызмет көрсету сапасын талдауға
мүмкіндік береді.
Банк қызметін автоматтандыру
«Colvir» жаңа Автоматтандырылған Банктік
ақпараттық жүйесін енгізу.
–
Электронды
үкімет
порталынан
анықтамалар мен мәліметтер алу:
• Мекенжай анықтамасы;
• Жылжымайтын мүлік ауыртпашылығы туралы анықтама;
• Жылжымайтын мүлігінің жоқтығы
(барлығы) туралы анықтама;
• Некеге тұру немесе бұзу туралы мәліметтер;
• Төлқұжат деректері.
– Е-notary жүйесі арқылы жылжымайтын
мүлік кепілі шартын электронды тіркеу.
Жарты жыл ішінде 500-ден аса кепілзат
тіркелді.
– ҚР Әділет министрлігінің мекенжай
тізбесімен интеграция құралдары бойынша бизнес-үдерістерді басқару жүйесінде
мекен-жай толтырудың бірыңғай форматы.
– Бизнес-үдерістерде картриддерді пайдалану Фронт-офис менеджерлеріне жеке
куәліктердің мәліметтерін есептеуге, салым
ашқаны үшін ҚР кез келген Банкінің банктік
картасынан төлем қабылдауға мүмкіндік
береді.
– ҚР электронды үкімет порталында өтемақы төлеу бойынша қосымша
келісімдерге қол қою қызметін жүзеге асыру. Бұл қызмет түрін 70 мыңнан аса салымшы пайдаланды. Қосымша келісім жасаған
кезде клиенттердің телефон нөмірлері
жаңартылады.
2016 жылға жоспарлануда:
– Colvir АБАЖ-ға өтеу жұмыстарын аяқтау;
– Colvir АБАЖ-ды енгізудің екінші кезеңін
жүзеге асыру (бюджеттеу, басқарушылық
есептілік);
– Жүйенің реинжинирингі CRM;
– Сатып алу үдерістерін автоматтандыру;
– Корпоративтік порталда банктің типтік
бизнес-үдерістерін жүзеге асыру (HR
үдерістер);

– Бюджетке Банктің жасалған төлемдері
туралы ақпаратты беру мақсатында электронды үкіметтің сыртқы шлюзімен интеграция (Egov);
– Egov-тан анықтамалар мен мәлімет алу
қызметін насихаттау;
– Кредиттер үшін жаңа интернет-банкинг;
– Кредиттер үшін мобильді банкинг;
– Банктің өткізу желісін дамыту жобалары;
– кеңесшілердің әлеуметтік желісі (жеке
тұлғалар, заңды тұлғалар салымдарын
ашу, қос. келісім);
– банктің сыртқы сайтын дамыту;
– клиенттерге шұғыл хабарлама беру жобалары (СМС тарату, wats app тарату);
– төлем қабылдаудың барлық арналарын
онлайн-режимге өткізу;

Банк рейтингілері
Қаржылық және инвестициялық имиджді
көтеру мақсатында Банк өз рейтингін
қолдау және көтеру жұмыстарын тұрақты
түрде жүргізеді.
2015 жылдың маусым айында Moody‘s
Investors Service Халықаралық рейтинг
агенттігі ҚТҚЖБ ұлттық валютадағы
ұзақ мерзімді депозит рейтингін Baa3
деңгейінде растады, сонымен қатар,
бұл еліміздің макропрофилінің жалпы
төмендеуі кезінде кредитке қабілеттіліктің
базалық бағасын ba3-тен ba2-ге дейін
арттырды. Рейтинг бойынша болжам –
«Тұрақты».
2015 жылдың қараша айында Fitch
Ratings (далее – Fitch) шетелдік
және ұлттық валютадағы Қазақстан
эмитентінің
ұзақ
мерзімді
дефолт
рейтингін (бұдан әрі – ЭДР) «BBB+»
және тиісінше «A-» деңгейінде растады.
Рейтинг бойынша болжам – «Тұрақты».
Шетелдік валютадағы елдің басымдылық
берілген
қамтамасыз
етілмеген
облигацияларының рейтингі «BBB+»
деңгейінде расталды.
Елдің жоғары
рейтингі «A-» деңгейінде, ал шетелдің
валютадағы қысқа мерзімді ЭДР «F2»
деңгейінде расталды.
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Банк ҚР екінші деңгейлі банктерінің ішінде
ең жоғарғы рейтингтерге ие.
Банк рейтингінің артуына және жақсаруына
ықпал еткен оңды факторлар:
– әлеуметтік саясатты жүзеге асырудағы
Банктің маңызды рөлі;
– клиенттік базаны күшейту;
– капиталдың елеулі қоры;
– активтердің салауатты сапасы;
– өтімділік «жастығының» жеткіліктілігі;
– бірегей бизнес-үлгі.
Екі басты халықаралық рейтинг агенттігінің
жоғары рейтингілерін иелену ресурстар құнын төмендету бойынша Банктің
үлкен әлеуетіне жол ашады, Банк оны
қажеттілігіне қарай, келешекте кредит
беру қарқынын арттыру үшін қолдана алады. Сонымен қатар, рейтингтің көтерілуі
Банктің
Қазақстанның
депозиттерді
кепілдендіру қорына жарна мөлшерін
2 есеге азайтты. Осылайша үнемделген
ақшаны Банк Қазақстан халқының тұрғын
үй жағдайларын жақсартудағы өзінің ең
басты әлеуметтік міндетін орындай отырып,
клиенттерге кредит беруге жұмсай алады.
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Бизнес-үрдістерді дамыту
Банкте клиенттерге қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсатында нақты уақыт
режимінде қызмет көрсету сапасын
бақылау және мониторинг жүйесі жұмыс
істеп тұр. Ол ситуациялық мониторинг
бөлімшесі аясында енгізілді.
- Бөлімшенің негізгі міндеті – онлайн режимде (бір мезгілде барлық филиалдарды бейнебақылау жүйесі, банктік жүйеге
тікелей қолжетімділік, ақпарат берудің
интерактивті құралдары) заманауи коммуникация құралдары арқылы филиалдарда
клиенттерге қызмет көрсету үрдісін жедел
басқару, атап айтқанда:
- Банк клиенттерге және әлеуетті клиенттерге қызмет көрсету стандарттарының

сақталуын орталықтандырылған бақылауды қамтамасыз ету;
клиенттермен
барлық
байланыс
құралдарынан қызмет көрсету сапасы бойынша ақпаратты орталықтандырылған
түрде өңдеу және сараптау;
- клиенттердің өтініштерімен (шағымдар,
ұсыныстар, сұраныстар, алғыстар және
т.б.)
жұмыстың
ұйымдастырылуын
қамтамасыз ету;
- басқарушылық шешімдер қабылдау
үшін Банк басшылығына қызмет көрсету
сапасының үрдістеріне мониторинг жүргізу
нәтижелері бойынша ақпарат беру;
- сапа менеджменті жүйесін (бұдан әрі –
СМЖ) жетілдіру/дамыту.
2015 жылы күту уақыты және клиенттерге қызмет көрсету бойынша нормативтік
мән бекітілді. Осыған орай, бизнесүдерістерді басқару картасында және
электронды құжат айналымы жүйесінің
терминалдарында уақытша көрсеткіштер
жаңартылды. Сыни деректердің болуына қарай электронды құжат айналымы жүйесі картасындағы мәліметтерді
көрсету қызметі іске асырылды.
Терминалдардың жұмысқа қабілеттілігіне
мониторинг жүргізу, үдерістерге мониторинг жүргізу нәтижесі бойынша
статистикалық мәліметтерді енгізуді жүзеге
асыру жұмыстары жасалды.
Кредиттік өтінім және заем беру бойынша
шешім қабылдау мерзімдеріне мониторинг
жүргізу барысы автоматтандырылды.
Оффлайн режимде бизнес-үдерістерді
басқару жүйесінен уақыт көрсеткіштерінің,
кредиттік
өтінімнің
статистикалық
мәліметтерін жүктеуге мүмкіндік беретін
шығыс нысандары іске асырылды.
Ақау деректері туралы мүдделі бөлімшелерге шұғыл хабарлауға мүмкіндік
беретін «Solar Winds» бағдарламалық
қамсыздандыру арқылы құрал-жабдықтың тоқтап қалуына және байланыс арналарына мониторинг жүргізуге мүмкіндік
туды.
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7.4. Қызметкерлер
құрамын дамыту
01.01.2016 жылғы жағдай бойынша, Банктің
ішкі ұйымдастырушылық құрылымы Орталық
аппараттың 27 дербес бөлімшесінен, 14
облыстық және 3 қалалық филиалдан,
15 қызмет көрсету орталығынан тұрады.
01.01.2016 жылғы жағдай бойынша Банк
қызметкерлерінің нақты саны – 1 075 адамды құрады.
01.01.2016 ж. жағдай бойынша Банк
қызметкерлерінің сапалық құрамы бойынша
ақпарат:
– орташа жас – 35 жас;
– қызметкерлердің жалпы санынан %-бен
алғанда:
- ғылым кандидаты ғылыми дәрежесі бар –
0,18 % (2 қызметкер);
-жоғары білімді – 97,1% (1 044 қызметкер);
- орташа – арнаулы білімі бар1 – 2,9% (29
қызметкер).
Банктің басымдықты міндеттерінің бірі –
стратегиялық мақсаттарға жетуге және
Банк алдында тұрған тапсырмаларды шешуге бағытталған Банк талаптарына жауап беретін қызметкерлер штатын құру және
ұстап тұру. Еңбек қатынастары Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес,
Банктің Еңбек қатынастары және ішкі еңбек
тәртібі ережелерімен реттеледі. Банктің
бос лауазымдарына конкурстық іріктеу
рәсімі бірнеше кезеңнен тұрады, оның
ішінде: кадрларға қажеттілікті анықтау,
үміткерлерді іріктеу және түйіндемені талдау, үміткерлермен алдын ала пікірлесу және
кәсіби тестілеу жүргізу.
Сырттай оқу
Қызметкерлер үшін Банкте сырттай және іштей
оқытумен қамтамасыз ету қызметкерлер мен
Банктің басшылық құрамының біліктілігін
арттыру және оқыту жоспарына сәйкес 2004
жылдан бері қолға алынған.
Оқыту нәтижесі бойынша, қызметкер Банк
қызметінің жұмыстарын жақсарту жөніндегі
ой-тұжырымымен,
ұсыныстарымен
жетекшісіне есеп береді.
2015 жылы 685 Банк қызметкері сырттай дәріс алды (қызметкерлердің жалпы
санының 64%-ы). Сырттай оқыған Банк

қызметкерлерінің үлесі 2014 жылы 67%
құраған болатын.
Банктің 850 қызметкері ішкі оқудан өтті, ішкі
оқудан өткен қызметкерлердің үлесі штаттың
79% құрайды.
Кадр резерві
Басқарушы қызметкерлердің кадр резервін
қалыптастыру рәсімі Банкте 2008 жылдан
бастап жоғары әлеуетті қызметкерлерді
анықтау жолымен лауазымдарды ауыстыру және олардың кәсіби, мансаптық өсуін
ұйымдастыру мақсатында жүргізіледі.
Банктің кадр резервінде тұрған қызметкерлер
саны 2015 жылы 89 қызметкерге жетті, оның
ішінде 5 қызметкер басшы лауазымдарға
тағайындалды, 3-уі жұмыстан босатылуы себепті
шығарылды. 2015 жылдың соңында кадр
резервінің құрамында 71 қызметкер болды.
Қызметкерлерді аттестациялау
Аттестациядан өту рәсімі 2008 жылдан бастап реттелген және Банк қызметкерлерінің
кәсіби деңгейін және біліктілігінің тиісті
иеленіп отырған лауазымына сәйкестігін
анықтау мақсатында, Банк Басқармасымен
бекітілген қызметкерлерді аттестациядан
өткізу ережелеріне сәйкес, Банкте нақты
2009 жылдан бастап жүргізіледі.
2015 жылы 145 қызметкер аттестациядан өтті (аттестациядан өтуі тиіс Банк
қызметкерлерінің жалпы санының 100%-ы
және Банк қызметкерлерінің жалпы санының
13,5%-ы). Банктің 2015 жылы аттестациядан өтуі тиіс барлық қызметкерлері аттестациядан табысты өтті.
Фронт-офис қызметкерлерін тестілеу
Филиалдарда техникалық оқу және тренингтер арқылы ішкі құжаттар бойынша
алынған білімді (банк өнімдері, бизнес
үрдістер, қызмет көрсету стандарттары,
қолданыстағы акциялар, сату техникасы)
тексеру және бақылау үшін Қашықтан оқыту
жүйесі арқылы қызметкерлерге міндетті және
аралық тестілеу жүргізілді. 2015 жылы фронт
офис қызметкерлерінің жалпы санының
90% қызметкері тестілеуден өтті (жүкті
әйелдер, жұмысқа жарамсыздығына байланысты болмаған қызметкерлер және еңбек
демалысындағы қызметкерлер босатылды), тестілеу бойынша орташа нәтиже 87%
құрады.

1
Банктің біліктілік талаптарына сәйкес қауіпсіздік бөлімшесінің түзім жөніндегі 2,3 санатты мамандары,
офис-менеджерлер, кассир лауазымдары үшін жоғары білімінің болуы міндетті емес.
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VIII. САТУДЫ ЖӘНЕ ӨТКІЗУДІ
ЫНТАЛАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ
ТҚЖ шарттары мен заемдар Банктің сату
жүйесі арқылы өткізіледі, оған мыналар
қатысады:
- филиалдар (облыстық, қалалық филиалдар) және қызмет көрсету орталықтары;
- кеңесшілер (Банк пен Кеңесші арасында
жасалған азаматтық-құқықтық сипаттағы
агенттік шарт негізінде тұрғын үй құрылыс жинақ
жүйесіне салымшылар тарту, жарнамалықтүсінік беру жұмысын жүргізу бойынша Банкке
агенттік қызмет көрсететін жеке тұлға);

- агенттер – заңды тұлғалар «Қазпошта» АҚ
және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (жасалған
агенттік шарттар аясында Банкке агенттік
қызмет көрсететін ұйымдар).
2015 жылғы өнімді сату жүйесінің негізгі
қатысушылары, олардың жасаған тұрғын
үй құрылыс жинақ шарттарының саны және
берілген заемдар саны 2014 жылғы ұқсас
көрсеткіштермен салыстырмалы түрде №1
сызбада берілді:
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2015 жыл

Барлық филиалдардың 2015 жыл бойында жұмыс қарқынын айтарлықтай жеделдетуі,
сондай-ақ Өңірлерді дамытудың 2020 жылға
дейінгі бағдарламасы бойынша заем берудің
жалғастырылуы Банктің заем беру бойынша жылдық жоспарлы көрсеткіштерді асыра
орындауына мүмкіндік берді.
2015 жылы берілген барлық заемдардың
(151,8 млрд. теңге) 2005-2007 және 20082010 МБ бойынша заемдар 6,6 млрд. теңгені
(4,4%) құрады, ал Өңірлерді дамытудың
2020 жылға дейінгі бағдарламасы бойынша
тұрғын үй сатып алуға 18,7 млрд. теңге берілді
(12,3%). Банктің тарифтік бағдарламалары
бойынша берілген әдеттегі «нарықтық» заемдар 126,3 млрд. теңгені (83,3%) құрады.
* заемдар тек Банк филиалдарында беріледі

№1 сызба

Кеңесшілер желісі
01.01.2016 ж. жағдай бойынша кеңесшілер саны 818 адамды құрады. 2014 жылғы
748 кеңесшілер санын 2015 жылы 818-ге
арттыру ҚР барлық аумағы бойынша Банк
қызметінің
өнімдерінің
қолжетімділігін
қамтамасыз ету көрсеткіштерінің ұлғаюымен
байланысты.
Агенттік желі жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында 2015 жылы «Кеңесшілердің
әлеуметтік
желісі»
бағдарламалық
қамсыздандыруы пысықталды, ол тұрғын
үй құрылыс жинақ шартын жасауға электронды өтінім толтыру, сондай-ақ тұрғын үй
құрылыс жинақ шарттары бойынша шарттық

31

2015 жылғы есеп

соманы арттыруға байланысты қосымша
келісім рәсімдеу операцияларын жүргізу үшін
штаттан тыс агенттерді веб – интерфейспен
қамтамасыз ету мақсатын көздейді.
Жасалған шарт саны бойынша кеңесшілер
желісінің үлесі 2015 жылы 46% құрады, бұл
жоспардағы жасалған шарттардың жалпы
санының 40%-ы. 2016 жылы агенттік желі
үлесі бойынша жоспар 50% деңгейінде
белгіленді.
Желіні ранжирлеуді және кеңесшілердің
жеке тиімділігіне қарай төлеуді есепке ала
отырып, кеңесшілерді ынталандырудың жаңа
жүйесі әзірленіп, бекітілді (маусым айынан бастап кеңесшілерге сыйақы беру есебі
өзгертілді, үнем айына 1,7-2,3 млн. теңге
болды).
Ағым үшін сыйақы төлеуге қатысты агенттік
желіні ұйымдастыру ережесіне өзгерістер
енгізілді. Сондай-ақ ағым үшін кеңесшілерге
сыйақы төлеу есебі автоматтандырылды.
Мемлекеттік өңірлік бағдарламаларды
жүзеге асыру аясында клиенттерге қызмет
көрсетуде
жәрдем
беру
мақсатында
нақты мөлшерлемені төлеумен бірге, банк
бөлімшелеріне орналастыру арқылы кеңес беруде кеңесшілердің қатысуы қарастырылды.
2015 жылдың ақпан және шілде айларында Банктің кеңесшілер желісімен ең жақсы
сатушыларды Қазақстан рейтингі бойынша
марапаттай отырып, кеңесшілермен кеңесшікөшбасшылармен ынталандыру кездесулері
өтті. Бұл іс-шаралардың негізгі өзегі ТҚЖ
шарттарының
ағымдарын
арттыруға
бағытталған.
2016
жылға
арналған
мақсаттар қойылды және 2015 жылдың
өткен жартыжылдығының қорытындысы
жасалды. Жетілдірілген бизнес үдерістер
мен Банктің жаңартылған сервисінің жаңа
өнімдік тұжырымдамасын енгізудің таныстыру рәсімі өткізілді. «Басқару дағдылары.
Қоластындағыларды дамыту технологиясы.
Банктік өнімдерді сату технологиясы» және
«Жеке тиімділік серпіні» тақырыптарында
тренингтер өткізілді.
Банк кеңесшілерінің кәсіби деңгейін арттыру, сондай-ақ олардың тиімділігін арттыру
мақсатында 2015 жылы Банктің
кеңесшілеріне бағалау өткізу тәсілі әзірленіп

енгізілді (бағалау парақшасын, ситуациялық
кейстерді, тест сұрақтарын әзірлеуді қоса
алғанда). Әзірлеу нәтижесі бойынша
дамудың жеке жоспарларын жасаумен және
тапсырумен қатар кеңесшілер бағаланды.
Кеңесшілерді бағалау нәтижесі бойынша 17
филиалдағы 702 қатысушының 459 агенті
сертификат алды. Оның үстіне, консалтингтік
компанияның қатысуымен іріктеу және жалдау кезеңінде кеңесшілікке үміткерлерді
бағалау әдістемесі әзірленді, бұл әдіс 2016
жылы жүзеге асырылмақ.

Байланыс орталығы
Жалпы алғанда, 2015 жылы клиенттерден
түскен 406,7 мың өтінішпен жұмыс жасалды, бұл 135,4 мың қоңырау немесе 2014
жылғыдан 1,5 есе артық. Қызметкерлермен
жұмыс жүргізу секторымен өңделгені –
8,3 мың өтініш.
270 мыңға жуық шығыс қоңырауы
соғылды (сайттағы өтінім бойынша, қызмет
көрсету сапасы бойынша, акциялар бойынша, шот толтыру, проблемалық заемшылар
бойынша, ПТП/тыйым салу/инкассалық
өкімдер бойынша).
Банк келесі қызмет түрлерін іске асырды:
– «Callback»: осы қызмет бойынша 4,4 мың
клиентке қоңырау соғылды;
–
«Автообзвон»:
заемның
мерзімі
өткені, мақсатты пайдалануды растау және
сақтандыру шарттарын ұзарту туралы клиентке хабар беру үшін 213 автоматты түрде
қоңырау соғылды;
– «Чат»: 2015 жылы Банк сайтынан 40 945
чат-қосылуға қызмет көрсетілді.
– 2015 жылы қоңырауларға қызмет
көрсету кезінде ВРМ БҚ-дан штаттан тыс
қызметкерлердің
мәліметтерді
пайдалануы есебінен қызмет көрсету сапасын арттыру жұмыстары жасалды. Сондай-ақ IVR
мүмкіндіктерін
пайдалануды
белсендіру
бойынша да. Осыған орай автожауап берушіні
баптау өзгертілді. Бұл хабардар болуды арттырды (өтемақы мәселесі бойынша ақпараттарды
клиенттер 95 мың мәрте тыңдаған).
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Сондай-ақ Байланыс орталығының клиенттерге қызмет көрсетуінің жұмыс уақыты
ұзартылды. Шара штатты арттырмастан-ақ
жасалды. 2015 жылдың желтоқсан айынан
бастап жұмыс тәртібі 20%-ға арттырылды.
Байланыс орталығы жұмыс күндері 9-00-ден
20-00-ға дейін, сенбі күндері 9-00-дан
14-00-ге дейін қызмет көрсетеді.
Төлем қабылдаудың балама тәсілдері
2015 жыл қорытындылары бойынша төлемнің балама жолдары арқылы
74,1 млрд. теңгеге жуық қаражат түсті.
Бұл 179 млрд. теңге мөлшеріндегі барлық
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2016 жылы балама төлем тәсілімен
жүргізілген төлемдер үлесін арттыру жоспарланып отыр, оның ішінде заңды тұлғалардың
агенттік желісі және Банктің төлем терминалдары арқылы Банкке түсетін барлық ақшалай
түсімнің жалпы сомасының 50%-на дейін.

Банктің жарнамалық және PR-қызметі
2015 жылы жарнама және PR-қызмет
бойынша мынадай жұмыс жүргізілді:
– телевизияға бейнероликтер орналастырылды – 2 919 шығу;
– республикалық радиоға аудиороликтер
орналастырылды – 475 шығу;
– Қазақстан өңірлеріндегі, Алматы
және Астана қалаларындағы мерзімді
басылымдарға
түсіндіру
сипатындағы
791жарияланым орналастырылды;

ақшалай
түсімнің
жалпы
сомасының
41,35%-ын құрады. 2014 жылы аталған
көрсеткіш бар болғаны 43,2 млрд. теңгені
немесе 145 млрд. теңге мөлшеріндегі
барлық ақшалай түсімнің жалпы сомасының
30%-ын құраған болатын. Қазіргі уақытта
Банк пайдасына ақша қабылдау және аудару қызметтері: «Қазақстан Халық Банкі»
АҚ, «Қазпошта» АҚ, «Қазкоммерцбанк» АҚ,
«БТА» АҚ, «Еуразиялық Банк» АҚ, «E-gov»
порталы, «PayPoint» ЖШС терминалы мен
кассасы арқылы жүзеге асырылады.
2015 жылы балама төлем тәсілін пайдалана отырып жүргізілген төлемдер
бойынша мәліметтер №4 диаграммада
берілген.

– Ақпарат агенттіктерінің интернет-порталдарында 1420 материал орналастырылды;
– 129 билбордқа 258 ақпараттық материал орналастырылды;
– жергілікті және мемлекеттік телеарналарда 178 сюжет шықты;
– ТҚЖ жүйесін – 26 бағдарламаны
білуге интерактивті ойындар өткізілді. Шара
қорытындысы бойынша жаңа шарттар жасалды;
– Қоғамдық көліктерде ақпараттық материалдар орналастырылды (метро мен автобустарда) банк туралы жарнамалық роликтер 1 553 мониторда көрсетілді. Сондай-ақ
1 148 жарнамалық стикерлер 287 автобусқа
орналастырылды;
– БАҚ және ЖАО бастамасы бойынша
Банк туралы ТД-да, баспасөз және интернет
басылымдарда 1729 ескертпе берілді;
– брошюралар, буклеттер, үнпарақтар,
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флайерлер, плакаттар және т.б. түрінде
7 333 800 бірлік жарнамалық полиграфиялық өнім әзірленіп, басып шығарылды және
филиалдарға таратылды;
– Банктің жарнамалық тұжырымдамасы
әзірленді. Соның негізінде видео және аудио
роликтер сценарийлері әзірленді. Онда идея
үш түрлі мақсатты аудитория сегменттеріне
бөлінді: ерлер, әйелдер және жастар. Әр
мақсатты аудитория үшін образдар мен
мәтінді беру әзірленді;
– Өтемақы алу үшін қосымша келісімге
қол қою нұсқаулығы түрінде 2 бейнероликтің
сценарийі әзірленіп, жасалынды және
Банктегі онлайн-қызмет көрсету бойынша да.
Материалда E-gov электронды үкімет сайтында және Банктің сыртқы сайтында қажетті
құжаттарды
рәсімдеу жолдары қадамқадаммен
суреттелген.
Онлайн-қызмет
көрсету бойынша бейнероликте Банктің терминалдары мен серіктестері көрсетілген.
2015 жылы Астана қ. Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі жанындағы Қоғамдық кеңестің
екі көшпелі отырысы ұйымдастырылды.
Отырыстарда,
Банк
салымшыларының
сұрауы бойынша, Кеңес мүшелері сақалды
құрылыстардың
мәселелерін
шешуге ұмтылды (нысан Сауран және №24
көшелерінің қиылысында орналасқан). Екі
жыл ішінде адамдар бұл үйге қоныстана
алмаған еді. ҚК мүшелері бұл түйткілді
мәселені шеше алды. Үй 2015 жылдың
аяғына қарай пайдалануға беріліп, адамдар
пәтерлерінің кілтіне қол жеткізді.
Бұдан бөлек, Қоғамдық кеңес мүшелері
С. Матаев, С. Пономарев, С. Туник тұрғын
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үй мәселесі бойынша спикер және сарапшы
ретінде БАҚ-тарда бірнеше рет бой көрсетті.
2015 жылы Банктің топ-менеджерлерінің
қатысуымен бағамдық айырмашылықты
өтеу және Банкті жекешелендіру шараларын
салымшыларға түсіндіру бойынша бірнеше
ақпараттық науқан өткізілді.
2015 жылы 2 қазанда Банктің Басқарма
Төрағасының
қатысуымен
баспасөз
мәслихаты
өтті.
Қозғалған
тақырып:
салымшыларға өтемақы төлеу және ҚТҚЖБ
жекешелендіру. Баспасөз маслихатында
қазақстандық БАҚ өкілдері Банк қызметі туралы сұрақтарына тұщымды жауап алады.
Тұрғындар тарапынан сенімнің артуы және сонымен қатар ТҚЖ жүйесі мен
Банк өнімдерінің ерекшелігін түсіндіру
мақсатында Банк филиалдарының директорларымен өткізілген 15 интервью жарияланды. Банк басшылығы бірнеше рет ток-шоу,
«тікелей желіге», Хабар, Мир, Қазақстан,
Астана, 31 канал, Алматы, СТВ, 24 kz, КТК,
Евразия бірінші каналының жаңалықтар
сюжетіне, сонымен қатар Қазақ радиосы
бағдарламаларында сұхбат берді.
Жасалған жұмыстар нәтижесінде Банк тарапына айтылатын сын 5 есеге қысқарды.
2015 жылдың күзінде Nur.kz порталының
қорытындысы бойынша, Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі сайт қолданушыларының
тәуелсіз халықтық дауыс беру нәтижесінде
абсолюттік көшбасшы болып саналды.
2015 жылдың соңындағы маркетингтік
зерттеу
өткізу
нәтижесінде
жалпы
респонденттердің 86,10% Банкке сенім
білдіретінін көрсетті.
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IX. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

Банктегі ішкі бақылау жүйесі қолданыстағы
заңнаманың
талаптарына,
сонымен
бірге
жалпыға
бірдей
халықаралық
тәжірибеге сәйкес құрылған. Ішкі бақылау
жүйесі көп деңгейлі болып табылады,
оған Банктің барлық бөлімшелері кіреді.
Банкте ішкі бақылау үрдісіне қатысушылар үш
қорғау желісі негізінде белгіленген.
Бірінші қорғау желісі Банктің құрылымдық
бөлімшелерімен қамтамасыз етіледі, ол
Банктің түрлі бөлімшелерінің күнделікті операцияларды дұрыс орындауларын қамтамасыз
ету үшін әзірленген бақылауларды білдіреді.
Бақылауларды бизнес-бөлімшелер әзірлейді
және олар тәуекелдерді азайту және ішкі
құжаттардың талаптарын сақтау, сондай-ақ
сыртқы, реттеуіштік талаптарды сақтау үшін
бизнес-үрдістердің ажырамас бөлігі болып табылады. Бақылауларды басқаруды және мониторинг жүргізуді бөлімшелердің өзі жүзеге
асырады,
мұнда
бизнес-бөлімшелердің
тәуекелдерді,
бизнес-үрдістердің
осал
тұстарын, күтпеген оқиғаларды анықтау
және оларға дер кезінде әрекет ету қабілеті
көзделеді.
Екінші қорғау желісін тәуекелдерді басқару
бойынша тәуелсіз бөлімше, комплаенсбақылау, заң бөлімшесі, қызметкерлермен
жұмыс жүргізу бөлімшесі, қаржылық бақылау
бөлімшесі және бақылау міндеттерін жүзеге
асыратын Банктің басқа ішкі құрылымдық
бөлімшелері қамтамасыз етеді. Екінші қорғау
желісінің негізгі бөліктерінің бірі ретінде
тәуекел-менеджмент бөлімшесі тәуекелдерді
(кредиттік,
қаржылық,
операциялық)
бағалау рәсімін белгілеу, тәуекелдерді бірінші
қорғау желісі деңгейінде тиімді басқару
үшін тәуекелдерге тұрақты тәуелсіз мониторинг жүргізу, тиісті салалардағы реттеуіштік

талаптарға сәйкестігіне қатысты бизнесбөлімшеге жәрдем беру арқылы тепе-тең
бақылау деңгейін қамтамасыз етеді.
Үшінші қорғау желісін ішкі аудит бөлімшесі
қамтамасыз етеді, Банктің ішкі бақылау
жүйесінің тиімділігін тәуелсіз бағалау, ішкі
аудит қызметі тәуекелдерді басқару және
ішкі бақылау жүйесіне бағалау жүргізеді.
Аудиторлық тексерулер бірінші және екінші
қорғау желілеріне жүргізіледі, мұнда Банктегі
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау
жүйесінің тиімділігін бағалау қамтамасыз
етіледі.
Тәуекел-менеджмент саласындағы Банктің
басқару жүйесі Банк қызметінің сипаты мен
ауқымына, ол қабылдайтын тәуекелдердің
профиліне сәйкес келетін, сондай-ақ әрі
қарай даму қажеттілігіне жауап беретін тұтас
жүйе құруға бағытталған. Тәуекелдерді
басқару жүйесінің стратегиялық мақсаттары
тәуекелдерді дер кезінде анықтауға, барлық
факторларды сапалы бағалауға және болуы
ықтимал әсерді азайту мақсатында кешенді
түрде әрекет етуге құрылады. Тәуекелдерді
басқару бойынша негізгі мәселелерді Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының
қолданыстағы Комитеттері қарастырады,
мақұлдайды және келіседі, Директорлар кеңесі ішкі бақылау және тәуекелдерді
басқару мәселелері бойынша Банк қызметіне
стратегиялық басшылықты жүзеге асырады, саясаттарды бекітеді және кезеңді түрде
қайта қарастырып отырады.
Тәуекелді басқару
Келесі кестеде жеке капиталдың жеткіліктілігі
деңгейіне Банктің ағымдағы тәуекелдерінің2
ықпалын бағалау берілген
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№6 кесте

2

Норматив

нақты
01.01.2016 ж.

Тәуекелдің
ағымдағы деңгейін
ескере отырып

Тәуекелден
ауытқушылық

1

2

3

4=3-2

k1-1 (min. 0,05)

0,401

0,387

-0,014

k1-2 (min. 0,05)

0,401

0,387

-0,014

k2 (min. 0,10)

0,401

0,387

-0,014

Кредиттік, операциялық, нарықтық және өтімділік тәуекелдерді қамтиды.

Тәуекелдердің ағымдағы жиынтық деңгейін ескере отырып, капитал деңгейінің жеткіліктілігі
барлық коэффициенттер бойынша -0,014-ке азаяды, алайда оның мәні жеке капиталдың
елеулі көлемі салдарынан ең төменгі талаптардың бекітілген реттеуіштерінен жоғары болады
(106,4 млрд. теңге).
Келесі кестеде Банк қызметінің нәтижелері мен ағымдағы тәуекел-профилінің тәуекелдің
жол берілетін деңгейіне сәйкестілігінің бағасы берілген.
№7 кесте
Тәуекел атауы

01.01.2016 ж.
тәуекелдің
ағымдағы деңгейі

Тәуекелдің жол
берілетін деңгейі

Тәуекелдің жол
берілетін деңгейінің
жеткіліктілігі

1

2

3

4=3-2

Кредиттік тәуекел

2 473

8 322

5 849

Кредиттік қоржын

1 290

4 740

3 450

банкаралық депозиттер

681

2 057

1 376

Мемлекеттік емес ОБ

502

1 525

1 023

Операциялық тәуекел

85

11 663

11 578

Нарықтық тәуекел

928

2 734

1 806

пайыздық

915

2 125

1 210

валюталық

10

600

590

бағалық

2

8

6

Өтімділік тәуекелі

185

423

237

Тәуекелдің жиынтық
деңгейі

3 672

23 141

19 469

01.01.2016 ж. жағдай бойынша тәуекелдің ағымдағы жиынтық деңгейі 3,7 млрд. теңге болады, тәуекелдің жол берілетін деңгейі шеңберінде орналасқан, 19,5 млрд. теңге көлемінде
беріктік қоры бар және тәуекелдің жол берілетін деңгейінің 15,9%-ын құрайды.
Банктің даму стратегиясын орындау, жоспарланған пайда табу және ағымдағы
жұмыстың тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында Банкте тәуекелдерді басқару жүйесі
жұмыс істейді.
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Қаржы тәуекелі
01.01.2016 ж. жағдай бойынша ГЭП өтімділігі келесі кестеде берілген.
№8 кесте

4 155

Баланс
бо[>3Y]
йынша
жиыны
7 044 30 925 13 297 12 510 46 328 78 181 78 772 202 853 474 064

2 389

1 342 12 357 18 301 24 271 42 463 70 297 91 116 103 945 366 481

Сұранысқа
дейін

IX. Тәуекелдерді басқару саясаты және ішкі бақылау жүйесі

Активтер
Міндеттемелер
Шартты
міндеттемелер
ГЭП
Кумулятивті ГЭП
Кумулятивті
ГЭП/
Активтер

[07D]

[1W1M]

2 576

[1M3M]

5 152

[3M6M]

7 728

[6M12M]

[1Y2Y]

[2Y3Y]

10 303

25 759

1 766

5 702 15 992 -10 156 -19 488 -6 439

1 766

7 468 23 460 13 304

-6 184

-12 623 -4 739 -17 084 81 824

0,4%

1,6%

-1,3%

-2,7%

4,9%

2,8%

ГЭП өтімділігін құру кезінде келесі жол берулер қолданылады:
– Барлық активтер мен міндеттемелер
соңғы өтеу мерзімдеріне байланысты
уақыттық интервалдар бойынша бөлінген;
– Айдағы тұрғын үй заемдарын беру
есебіне қарай шартты міндеттемелер бөлінген
(бұрын берілген алдын ала және аралық заемдарды есепке алмастан);
– Айына 1 млрд теңге бұзу есебіне қарай
мерзімі өткен заемдар бөлінген;
Активтер қорытындысына кумулятивті
ГЭП қатынасының ең төменгі болымсыз мәні
2-ден бастап 3 жылға дейінгі интервалға
келеді және -3,6% болады. Банк >-20%
көлемінде 2015 жылға арналған бекітілген
ішкі лимиттерді сақтап келеді.
-12,6 млрд. теңге көлемінде 181 күннен
бастап 1 жылға дейінгі интервалда болымсыз кумулятивті алшықтық тікелей РЕПО операцияларын өткізу (6,4 млрд. теңге) және
Банкке ашық лимиттер аясында қаржы тарту
(6,4 млрд. теңге) есебінен жабылуы мүмкін.
Жалпы
қабылданған
банктік
тәжірибеге сәйкес, мемлекеттік бағалы
қағаздар өтімді активтер болып саналады және «7 күнге дейін» интервалда автивтерді өтеу мерзімдерінің кестесінде орналасуы мүмкін.

7 884

-1,0%

-12 345 98 907

-3,6%

81 824

17,3%

Алайда қаржы нарығында мемлекеттік
бағалы қағаздардың өтімділігі шектеулі
кезде ағымдағы нарықтық ахуалды ескере отырып, осы бағалы қағаздар өтеу
мерзімдері бойынша бөлінген.
Пайда болған болымсыз алшақтық мынадай жайттарға байланысты:
– 70,9 млрд теңге көлемінде мерзімі
өткен шарттық мерзімдермен клиенттердің
жинақталған қаржысына. Ол қаржының
25,8 млрд. теңгесі – бағалау көрсеткішіне
жеткен жеткен қаражат, ал 45,2 млрд.
теңгесі бағалау көрсеткішіне жетпеген;
– 3,7 млрд. теңге көлемінде дивиденттер
төлеуге байланысты активтердің азаюына;
– Клиенттердің тұрғын үй құрылыс
жинақтарының 11 млрд. теңгеге артуына.
Қажет
болған
жағдайда
Банктің
қорландыруды тарту мүмкіндігі бар. Мыналар арқылы:
– РЕПО операцияларын өткізу;
– Банкаралық заемдарды тарту;
– Бағалы қағаздарды сату (мүмкін дисконтпен).
Бұған қоса, 2015 жылы Банк банктік
өнімдердің
тартымдылығын
арттыруына және өтімділікке қатысты ахуалды
жақсартудың бірқатар шараларын өткізді,
атап айтқанда:

2015 жылғы есеп

– Заемдарды мерзімінен бұрын өтеуге мораторий әрекеті тоқтатылды;
– Заем бойынша «Таза жиынтық кіріс»
коэффициенті бойынша талаптар арттырылды;
– Кепілдікті қамтамасыз ету талаптары
арттырылды;
– «Депозитті толтыруға бонус» акциясы
өткізілді;
– Аралық және алдын ала заемдар үшін
Банктің кредит беру аймақтары бойынша талаптар қатаңдандырылды;
– Аралық тұрғын үй заемы бойынша
Бағалау Көрсеткіші енгізілді.
2015 жылы келесі ішкі құжаттарды
әзірленіп бекітілді:
– «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ инвестициялық саясат;
– «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ контрагенттеріне лимиттерді
басқару нұсқаулығы;
– «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторларға мониторинг жүргізу ережесі;
– «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ заем беру ережесі;
– «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ нарықтық тәуекелдерді
басқару ережесі;
– «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ активтер мен пассивтерді
басқару жөніндегі комитет туралы ереже;
– «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ кездейсоқ жағдайларда
қаржыландыру жоспары;
– «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ тәуекелдерді агрегациялау
әдістемесі.
Қаржылық
тәуекелдерді
басқару
есептілігінің жаңа нысандарын әзірлеу
жұмыстары жасалды.
Кредиттік тәуекелдер
2015 жылы Банк Шешімдер қабылдау
орталығының
(бұдан
әрі
–
ШҚО)
тұжырымдамасын енгізу жұмыстары жасалды, Тәуекел-менеджменті департаменті
Банктің Орталық аппаратында филиалдық
Тәуекел-менеджерлерді орталықтандыруды
жасады. Бұл Банктің кредит үдерістерінде
жұмыс істейтін Тәуекел-менеджерлердің
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кредиттік
өтінімдер
бойынша
шешім
қабылдаудың және кредиттік тәуекелдерді
бағалаудың тәуелсіздігін қамтамасыз етті.
ШҚО
тұжырымдамасы
аясында,
филиалдардың
Кредиттік
комитеттері
құрамына өзгерістер енгізілді және кредиттік
өтінімдердің андеррайтингін өткізу тәртібі
әзірленді. Банктің ақпараттық жүйелерінде
кредиттік
лимиттердің
сәйкестілігіне
өтінімдерді тексеру автоматтандырылды
(филиалдың Кредиттік комитетінің лимиті
және бір заемшыға жиынтық міндеттемелер
лимиті).
Банктің кредиттік тәуекелдерін басқару
жұмыстары жасалды. Соның аясында ІҚ
әзірленіп, өзектендірілді:
–
Кредиттік
тәуекелдерді
басқару
әдістемесі;
– Кепілзат саясаты;
– Бағалаушылармен өзара іс-қимыл
тәртібі туралы ереже;
–
Провизиялар
(резервтер)
жасау
әдістемесі;
– Тәуекел-менеджмент департаменті туралы ереже;
– Дефолт ықтималдылығы (PD) және
мерзімі өткен кредиттер бойынша шығын
(LGD)
коэффициентін
пайдалануға
негізделген МСФО (IAS) 39 талаптарына сәйкес провизияларды есептеудің жаңа
әдістемесі әзірленіп енгізілді.
2015 жылдың аяғында МСФО сәйкес
жасалған провизиялардың үлесі несиелік
қоржынның 0,46% құрады, ал Банктің 10 ірі
кредитінің үлесі Банктің кредит қоржынының
0,25%-ын құрады. Бұл кредиттік қоржын
шоғырлануының
тәуекелінің
жоқтығын
көрсетеді. Кепілзаттық қамтамасыз ету
құрылымында жылжымайтын мүлік үлесі
барлық кепілді қамсыздандырудың 89,2%
-ын құрады.
К/К (LTV-кредит кепілдік) жалпы орта
мөлшердегі коэффициент 41,7% пайызға
тең, бұл консервативтік кепілдік саясат туралы куәландырады.
Операциялық тәуекелдер
Банктегі
операциялық
тәуекелдерді
басқару жүйесі (бұдан әрі – ОТБЖ)
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасының да және жалпыға ортақ
халықаралық тәжірибенің де талаптары-
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на сәйкес құрылған. ОТБЖ-ның тиімді
жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында,
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің
Басқармасының
26.02.2014ж.
№29
қаулысымен бекітілген екінші деңгейлі банктер
үшін басқару және ішкі бақылау жүйесін құру
ережесінің талаптарына сәйкес, Банкте Банктің
барлық бөлімшелерін қосатын қорғаныстың
үш желісіне негізделген ОТБЖ енгізілді.
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ ұсынысы бойынша,
ОТБЖ ішкі талаптарымен келесі ішкі құжаттар
әзірленіп бекітілді:
– Тәуекелдер картасын құру әдістемесі;
– Тәуекелдер тән бизнес-үдерістерді
анықтау әдістемесі;
– Операциялық тәуекелдерді басқаруда
тәуекелдердің
негізгі
индикаторларын
қолдану нұсқаулығы;
– Операциялық тәуекелдерге капиталды
резервтеу әдістемесі;
– Операциялық тәуекелдер оқиғалары
және шығындар туралы мәліметтер базасын
жинау және енгізу нұсқаулығы.
Операциялық тәуекелдер мен олардың
бағасының деңгейін өлшеу үшін, Банк
тұрақты негізде келесі негізгі құжаттарды
өзектендіреді:
1) Операциялық шығындар мен оқиғалар
мәліметтерінің ішкі базасын жинау және талдау;
2) Шығындар бойынша сыртқы деректерді
жинақтау және талдау;
3) Операциялық тәуекелдердің өзін-өзі
бағалауын жүргізу;
4) Тәуекелдің негізгі индикаторларын
қолдану;
5) Банктің бизнес-үдерістерін сипаттау
(регламентация);
6) Аудиторлық тексеру нәтижелерін пайдалану;
7) Сценарлық талдау;
8) Салыстырмалы талдау;
9) Тәуекел картасы.
Банкте
операциялық
тәуекелдерді
басқару мақсатында 2015 жылдың басынан бастап сараптамалық операциялық
шығындар және оқиғалардың
деректер
базасын орталықтандыра енгізумен қатар
операциялық шығындардың анықталған
жағдайлары туралы мәліметтерді Банктің
құрылымдық
бөлімшелерінің
жинауы
және беру жүйесі пайдалануға берілді.
Іске асырылған операциялық тәуекелдерді

анықтауды және мониторинг жүргізуді негізгі
және қолдаушы бизнес – үдерістер бойынша бөлімшелерде тәуекел-үйлестірушілер
(ОТБЖ бірінші қорғанысы желісіР) жасайды.
Операциялық тәуекелдердің және оның
бағасының әлеуетті көздерін анықтау үшін
Тәуекел-менеджмент
департаментінің
Операциялық тәуекелдер басқармасы ОТБЖ
негізгі құралдарына мониторинг жүргізеді.
Банк
тұрақты
түрде
қабылданған
тәуекелдердің деңгейіне және тәуекелдің
жол берілетін деңгейіне сәйкестілігіне мониторинг жасайды. Банктің басқару органдары
Банктің құрылымдық бөлімшелері беретін
басқарушылық есептілікті қарау нәтижесі
бойынша тәуекелдерді басқару бойынша
ұсынымдар әзірлеуге және өзгеріп жатқан
ахуал мен талаптарға, қойылған мақсаттарға
жетуге ықпал ететін тәуекелдерді тұрақты
түрде бағалау жасайды. Басқарушылық
есептілік ақпараты Директорлар Кеңесіне/
Банк Басқармасына тоқсан/ай сайын тапсырылады.
Комплаенс-тәуекел
Комплаенс-тәуекелдерді
басқарудың
негізгі мақсаты – комплаенс-тәуекелдердің
жол берілетін деңгейін қолдау және/немесе азайту. Ол тәуекелдерге Банктің
қаржылық шығындарының пайда болуы және Қазақстан Республикасының
заңнамасы,
уәкілетті
органдардың
нормативтік құқықтық актілері, Банктің ішкі
құжаттары мен рәсімдері, Қазақстан Республикасы таныған және Банк қызметіне әсер
ететін шетелдік мемлекеттердің заңнамасы
талаптарын сақтамау салдарынан заңдық
санкциялардың қолданылуы жатады.
ҚР
заңнамасына
Банк
қызметінің
сәйкестілігін қамтамасыз ету мақсатында
Комплаенс-бақылау
бөлімшесі
ҚР
заңнамасындағы
өзгерістер
мен
толықтыруларға
мониторинг
жүргізді.
Банк 150 ішкі құжатқа өзгерістер мен
толықтырулар енгізіп, 102 жаңа ішкі құжат
әзірледі.
Комплаенс-бақылау бөлімшесі, сондайақ ішкі аудит бөлімшесі тұрақты түрде ішкі
бақылау жасайды, бұл Банк Басқармасына
дер кезінде дұрыс емес, толық емес және
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рұқсат етілмеген операцияларды, активтерді
сақтауды қамтамасыз ету қызметіндегі
кемшіліктерді, қаржылық және реттеуші
есептілікті жасаудағы қателіктерді, Банк
ІҚ, ҚР заңнамасының бұзылуын, мүдделер
қақтығысына жол бермеуді және байланысқан
құрылымдарға қатысты ішкі асыра пайдалануды анықтауға мүмкіндік береді.
Комплаенс-тәуекелдерді
басқару
мақсатында келіп түскен шағымдардың
негізділігін тексеруге клиенттердің жүгінулерін
(шағымдарын) қарау және анықталған
сәйкессіздіктерді жою жұмыстары жасалды. 2015 жылы Банкке жеке тұлғалардан
647 шағым (кінәрат-талап) түсіп, қаралды.
Клиенттердің барлық шағымдары белгіленген
мерзімде қаралып, олардың әрқайсысына
түсіндірмелер
берілді,
жазбаша
жауап жазылды, Банк қызметкерлеріне қатысты
кеңес беру және банктік қызмет сапасын
жақсартудың түсіндіру жұмыстары өткізілді.
ҚР қылмыстық жолмен алынған кірісті
легализациялауға
(жылыстатуға)
және
лаңкестікті
қаржыландыруға
қарсы
тұру (бұдан әрі – КЖ/ЛҚҚ) заңнамасын
қамтамасыз етуге ерекше назар аударылды.
Қазақстан Республикасының 28.08.2009ж.
№191-IV «Қылмыстық жолмен алынған
кірісті легализациялауға (жылыстатуға) және
лаңкестікті қаржыландыруға қарсы тұру туралы» Заңына сәйкес, 2015 жылы Банк заңнама
талаптарын орындаудың қажетті шараларын
жасады.
2015
жылы
Банк
Қазақстан
Республикасының Қаржы министрлігінің
Қаржылық мониторинг жөніндегі комитетіне
(бұдан әрі – ҚМК) қаржылық мониторинг
жасалуы тиіс операциялар бойынша 7566
хабарлама жіберілді. Қаржылық мониторинг

жасалуы тиіс операцияларды, соның ішінде
КЖ/ЛҚҚ туралы Қазақстан Республикасының
заңнамасы талаптарына сәйкес, бантік
жүйеде жасалатын операцилардың ішінде
күдіктілерін анықтауға арналған Банктің жаңа
АБАЖ-ына – «Colvir Banking System 3+» КЖ/
ЛҚҚ модулін енгізу жұмыстары жасалды.
Банк «Өз клиентіңді біл» ұстанымы бойынша жұмыс істейді, ол қылмыстық әрекеттерге
қарсы тиімді тетік болып табылады және
реттеуіштердің талабына, құпиялылықты
сақтаудың қазақстандық және халықаралық
стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.
Банкпен ерекше қатынаста байланысқан
тұлғалармен мәмілелер жасауға қатысты
заңнама талаптарын сақтау мақсатында, Банкте Банкпен ерекше қатынаста байланысқан
тұлғалар тізілімі жүргізіледі, ол ай сайын Директорлар кеңесінің салыстырып бекітуіне
тапсырылады. Банкпен ерекше қатынаста
байланысқан
тұлғалармен мәмілелер,
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, Банктің Директорлар
кеңесімен бекітілген соң жасалды.
Комплаенс-тәуекелді
тиімді
басқару
мақсатында, Банк Басқармасы комплаенсбақылау бөлімшесімен бірге комплаенс – тәуекелдің туындау проблемаларына сәйкестендіру және бағалау жұмысын
жүргізді және оларды жою/азайту бойынша
іс-шаралар жоспары бекітілді, оның орындалуына мониторинг жүргізілді.
Тиімділік көрсеткіштерінің орындалу
динамикасы.
Жылдар бойынша тиімділік көрсеткіштері
төмендегі кестеде берілген:
№9 кесте

Атауы

2014

2015

ROE (пайданың капиталға қатынасы)

11,28

14,12

ROA (пайданың активтерге қатынасы)

2,97

3,4

2015 жылы капиталдың және активтердің тиімділік көрсеткіші 2014 жылмен салыстырғанда
көбейді. Өтімділік көрсеткіштерінің асыра орындалуы 140%-ға, немесе 8 895 млн. теңгеге
таза кіріс бойынша жоспарды артық орындалуымен түсіндіріледі.
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X. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

Корпоративтік басқару (бұдан әрі – КБ) –
Банк қызметін басқаруды және бақылау
жасауды қамтамасыз ететін және Жалғыз
акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма,
Банктің басқа да органдары мен Жалғыз
акционердің мүддесіндегі мүдделі тұлғалар
арасындағы
қатынастардан
тұратын
үрдістер жиынтығы.
Банк корпоративтік басқаруды қызмет
тиімділігін арттыру, беделді нығайту, капитал тарту шығынын азайту құралы ретінде,
Қазақстан Республикасында заңның жоғарғы
мәртебесін қамтамасыз етуге қосқан үлесі
және Банктің заманауи экономикадағы және
тұтас алғанда, қоғамдағы орнын белгілейтін
фактор ретінде қарастырады.
Банктің корпоративтік басқаруы адалдық,
жауаптылық, ашықтық, кәсібилік және
құзыреттілік
негіздерінде
құрылады.
Корпоративтік
басқарудың
тиімді
құрылымында Банк қызметіне мүдделі
барлық
тұлғалардың
құқықтары
мен
мүдделеріне құрметпен қарау көзделеді
және Банктің табысты қызмет етуіне, оның
құндылықтары мен қаржылық тұрақтылығын
және пайдалылығын қолдауға ықпал етеді.
Банктегі КБ қатысушылар арасындағы
қатынас КБ саласындағы халықаралық
тәжірибе негізінде әзірленген Банктің
ішкі құжаттарымен реттеледі. Банктің
корпоративтік
басқару
құрылымдары
заңнамаға сәйкес келеді және Банк органдары арасындағы міндеттемелерді бөлуді
анықтайды.

Банктің корпоративтік басқару кодексіне
сәйкес Банктің корпоративтік басқару
қағидаттары мыналар болып табылады:
1)
жалғыз акционердің құқықтары мен
мүдделерін қорғау ұстанымы;
2) Банкті Директорлар кеңесінің және
Басқарманың тиімді басқару ұстанымы;
3) Банк қызметінің дербестік ұстанымы;
4) Банк қызметі туралы ақпаратты айқын әрі
объективті жариялау ұстанымы;
5) заңдылық пен әдеп ұстанымы;
6) тиімді дивидендтік саясат ұстанымы;
7) тиімді кадрлық саясат ұстанымы;
8) қоршаған ортаны қорғау ұстанымдары;
9) корпоративтік даулар мен мүдделер дауын әділ реттеу ұстанымы;
10) жауапкершілік ұстанымы.
2015 жылы Банктің ішкі аудит департаменті
ең жақсы әлемдік тәжірибеге сәйкестігіне
Банктің корпоративтік басқару диагностикасын жасады. Диагностика нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің 26.06.2015ж.
(№9 хаттамасы) шешімімен бекітілген
корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру
шараларының жоспарын әзірледі. Ең жақсы
әлемдік тәжірибеге Банктің корпоративтік
деңгейінің сәйкестілігінің жалпы қорытындысы 74.6% құрады. Анықталған жетіспеушілік бойынша 60 ұсыным берілді.
Корпоративтік
басқарудың
ең
жақсы
тәжірибесіне сәйкес, Директорлар кеңесінің
қызметіне өз күшімізбен бағалау және
2015 жылға арналған Директорлар кеңесі
мүшелерінің жұмысына бағалау жасалды.
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Банктің ашықтығы және ақпаратты
ашу үдерістерінің тиімділігі.
Банк клиенттерімен және серіктестерімен
өзара қатынаста сенімділік, сенім және
жоғары сапа, бизнестің ашықтығы және
корпоративті
басқару
қағидаттарын
қамтамасыз етуге ұмтылады.
Банктік
ақпараттық
ресурстары
ашықтық және қолжетімділік талаптарын
қанағаттандырады. 2015 жылдың қараша
айында РҚ № 401-V «Ақпаратқа қолжетімділік
туралы» заңға қол қойылды. Бұл заң әркімнің
заңмен тыйым салынбаған ақпараттарды еркін
тарату және алу құқығын, конституциялық
құқығын жүзеге асыру нәтижесінде туындайтын қоғамдық қатынасты реттейді.

Банктің көрсетілген заң талаптарын
орындау үшін Банктің интернет-ресурстарында ақпараттық мәліметтерді детализациялау,
өзектендіру,
толықтыру
жұмыстары жасалды (Банктің сыртқы
сайты, әлеуметтік желілері). Осылайша,
Банктің сыртқы сайтына Банк қызметі туралы, ақпараттық ресурстар мен қызметтер
туралы, Банктің жұмыс тәртібі туралы жалпы ақпарат, статистикалық/сараптамалық
мәліметтер, нормативтік-құқықтық актілер
және басқалар орналастырылды. Банктің
интернет-ресурстарына орналастырылған
мәліметтердің
мазмұнын
жауапты
бөлімшелер – ақпарат иелері бақылайды/
жаңартады.
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XI. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖӘНЕ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТТЕРІНІҢ
ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ
2015 жылы Банктің ДК 20 отырысы, оның
ішінде 14 күндізгі және 6 сырттай отырысы
өткізілді. 237 мәселе қарастырылды, ол бойынша: күндізгі отырыста қарау тәртібімен
– 206, сырттай қарау тәртібімен – 31 шешім
қабылданды.
Есептік кезеңде Директорлар кеңесі Банктің
ұйымдастырушылық құрылымын, 2015 жылға
арналған Банк Бюджетін, Банк Басқармасы
мүшелері мен Төрағаның тиімділік картасын
және 2014 жылға арналған корпоративтік КРІ
орындауды, 2014 жылғы жұмыс қорытындысы
бойынша Банк Басқармасы мүшелерінің,
Төрағаның сыйақы көлемін қарап, бекітті.
Сондай-ақ Банктің уағдалы депозиттерін орналастыру арқылы тұрғын үй құрылыс жобаларын жүзеге асыру бағдарламасын, Іскерлік
әдеп кодексін, Кадр саясатын, Бас комплаенсбақылаушы, корпоративтік хатшы, ішкі аудит бөлімшелерінің қызметкерлерін аттестациядан өткізу ережелерін, заемшыларға
берілген заемдарды қайта құрылымдау
шараларының бағдарламасын, 2016 жылғы
Директорлар кеңесінің отырысы кестесі мен
жұмыстарының жоспарын, Банк қызметінің
негізгі корпоративтік көрсеткіштерін (KPI),
2016 жылғы Басқарма мүшелерінің KPIін, 2016 жылғы бюджет, өзерістері мен
толықтыруларымен бірге 2014-2018 жылғы
Банктің даму жоспарын, 2016 жылғы
комплаенс-бағдарламаны
қарап
бекітті.
Басқарма мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінен
бұрын доғарылды және Басқарманың жаңа
мүшесі сайланып, Басқарманың сандық
құрамы анықталды.
Директорлар кеңесі 31 ішкі құжатты жаңа редакцияда бекітті және Банктің 40 ішкі құжатына
өзгерістер мен толықтырудар енгізілді.
Ай сайын Басқарманың есебі қаралды.
Онда 2014-2018 жылғы Банктің даму
жоспарының,
бюджеттің,
пайдалылық
көрсеткіштерінің орындалуы, Директорлар
кеңесіне қарасты бөлімшелердің жұмысы туралы есебі, басқарушылық есептілік және
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің

26.02.2014ж. №29 қаулысына сәйкес есептер,
Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің
шешімдерін орындау туралы ақпарат болды.
Ай сайын Директорлар кеңесі Банкпен ерекше қатынас арқылы байланысқан
тұлғалардың тізбесі бекітілді, Банкпен ерекше
қатынас арқылы байланысқан тұлғалармен
мәмілелер бекітілді (24 мәміле).
01.01.2015 жылдан бастап Директорлар
кеңесіне қарасты 4 Комитет жұмыс істейді:
1. Аудит жөніндегі комитет;
2. Тәуекел және ішкі бақылау жөніндегі
комитет;
3. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет;
4. Кадр, сыйақы және әлеуметтік
мәселелер жөніндегі комитет.
Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі
комитеті
Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі
комитеті (бұдан әрі – Комитет) Банктің директорлар кеңесінің кеңесші органы болып
табылады. Маңызды мәселелерді қарау
үшін құрылады. Комитет әзірлеген барлық
ұсыныстар ұсыным болып табылады, Банктің
директорлар кеңесінің қарауына беріледі.
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.
Комитет Банктің директорлар кеңесіне
есеп береді және Банктің директорлар кеңесі
берген өкілеттілік аясында әрекет етеді және
Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитет ережесін басшылыққа алады.
2015 жылы Аудит жөніндегі комитеттің
14 күндізгі отырысы өтіп, 49 мәселе қаралып,
49 шешім қабылданды.
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№7 Диаграмма

Директорлар кеңесінің стратегиялық
жоспарлау жөніндегі комитеті
Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті (бұдан әрі – Комитет) Банктің директорлар кеңесінің
кеңесші органы болып табылады. Маңызды
мәселелерді қарау үшін құрылады. Комитет
әзірлеген барлық ұсыныстар ұсыным болып
табылады, Банктің директорлар кеңесінің
қарауына беріледі.
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. Комитет Банктің қаржылық есептілігін әзірлеуді
бақылауды, Банк қаржылық есептілігінің
сенімділігі мен толықтылығын қамтамасыз
етеді. Ішкі және сыртқы аудит тәуелсіздігі үшін
бақылауды қамтамасыз етеді.
Комитет Банктің директорлар кеңесіне есеп
береді және Банктің директорлар кеңесі берген
өкілеттілік аясында әрекет етеді және Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жөніндегі
комитет ережесін басшылыққа алады.
2015 жылы стратегиялық жоспарлау
жөніндегі комитеттің 13 күндізгі отырысы өтіп, 100 мәселе қаралып, 100 шешім
қабылданды.
№8 Диаграмма
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Директорлар кеңесінің Кадр, сыйақы
және әлеуметтік мәселелер жөніндегі
комитеті
Директорлар кеңесінің Кадр, сыйақы және
әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті
(бұдан әрі – Комитет) Банктің директорлар
кеңесінің кеңесші органы болып табылады.
Маңызды мәселелерді қарау үшін құрылады.
Комитет әзірлеген барлық ұсыныстар ұсыным
болып табылады, Банктің директорлар
кеңесінің қарауына беріледі.
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 мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу, әлеуметтік мәселелер
бойынша Банкті басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында құрылған.
Комитет Банктің директорлар кеңесіне
есеп береді және Банктің директорлар кеңесі
берген өкілеттілік аясында әрекет етеді және
Директорлар кеңесінің Кадр, сыйақы және
әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет
ережесін басшылыққа алады.
2015 жылы Кадр, сыйақы және әлеуметтік
мәселелер жөніндегі комитеттің 10 күндізгі
отырысы өтіп, 29 мәселе қаралып, 29 шешім
қабылданды.
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№9 Диаграмма

Директорлар кеңесінің Тәуекел және
ішкі бақылау жөніндегі комитеті
Директорлар кеңесінің Тәуекел және
ішкі бақылау жөніндегі комитеті (бұдан әрі
– Комитет) Банктің директорлар кеңесінің
кеңесші органы болып табылады. Маңызды
мәселелерді қарау үшін құрылады. Комитет
әзірлеген барлық ұсыныстар ұсыным болып
табылады, Банктің директорлар кеңесінің
қарауына беріледі.
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.
Комитет Банктің директорлар кеңесіне
есеп береді және Банктің директорлар кеңесі
берген өкілеттілік аясында әрекет етеді
және Директорлар кеңесінің Тәуекел және
ішкі бақылау жөніндегі комитет ережесін
басшылыққа алады.
2015 жылы Тәуекел және ішкі бақылау
жөніндегі комитеттің 13 күндізгі отырысы өтіп,
58 мәселе қаралып, 58 шешім қабылданды.
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XII. БАСҚАРМА ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Банктің атқарушы органы Басқарма болып
табылады. Ол Банктің директорлар кеңесі
бекіткен Басқарма туралы ереже негізінде
әрекет етеді.
Банк Басқармасы Банктің ағымдағы
қызметіне басшылық жасайды.
Банк Басқармасы Банк атынан әрекет
етеді, соның ішінде оның мүддесін білдіреді,
Жарғы мен Қазақстан Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында
бекітілген
тәртіпте мәмілелер жасайды, штат кестесін
бекітеді, соның ішінде орталық аппарат та,
филиалдар мен өкілеттіліктер де бар. Шешім
(қаулы) шығарады және Банктің барлық
қызметкерлері орындауы тиіс нұсқаулар
береді.
01.01.2016 ж. жағдай бойынша, Банк
басқармасының
құрамына
Басқарма
Төрағасы, Басқарма Төрағасының 5 орынбасары кірді.
Банк Басқармасы есептік кезеңде Банк
қызметіне қатысты барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау жасалды. Олар Жарғы мен
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамалық актілерімен Жалғыз Акционер
мен Директорлар Кеңесінің құзырына жатпайды, соның ішінде:
– Банктің оперативтік қызметіне жетекшілік
етеді, Жалғыз Акционер мен Директорлар
Кеңесінің шешімдерін орындауды қамтамасыз
етеді;
– Банктің Директорлар кеңесінің қарауына
қызметтің басымдылық берілген бағыттарын
шығарады;
– Бекітілуі Жарғы мен Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасымен Жалғыз Акционер мен Директорлар Кеңесінің құзырына жатқызылған
құжаттардан басқа, Банктің ішкі құжаттарын
қабылдайды;
– Жылдық қаржы есептілігін әзірлейді;
– Банктің жылдық есебін әзірлейді;
– Банктің штаттық кестесін бекітеді. Соның

ішінде орталық аппарат, филиалдар мен
өкілдіктер де бар. Директор кеңесі бекіткен
қызметкерлер
мен
ұйымдастырушылық
құрылым штатын (жалпы саны) сақтайды.
– Еңбек ақы жүйесін анықтайды, соның
ішінде лауазымдық жалақы көлемі, Банк
қызметкерлерін материалдық, моральдық
ынталандыру, сыйақы беру мәселелерінің
шешімі, Банк ұжымын өндірістік және
әлеуметтік дамыту да бар. Банк Басқармасы
төрағасы мен мүшелеріне, ішкі аудит
бөлімшелері қызметкерлеріне, Корпоративтік
хатшыға,
Бас
комплаенс-бақылаушыға
сыйақы беру, еңбек ақысының талаптары,
жалақы көлемін белгілеуден басқасы;
– Даму жоспарын әзірлеу, Банк Бюджеті,
оларды орындау туралы есепті әзірлеу;
– Жұмыс күнінің ұзақтығын және жұмыс
аптасының ұзақтығын анықтау, соның ішінде
жыл сайын төленетін және басқа да еңбек
демалыстарын Банк қызметкерлеріне беру
тәртібі де бар;
– Банктің Жалғыз акционеріне акциялар
пакетіне дивиденттер көлемінің болжамды
көрсеткіштерін беру;
– Директорлар Кеңесінің қарауына ерекше құзырына жататын мәселелерді шығару;
– Банктің филиалдарының кредит
комитеті туралы ережені бекіту, Банк
филиалдарының кредиттік комитеттерінің
ұйымдастырушылық құрылысы туралы
шешімдер қабылдау;
– Басқарманың Директорлар кеңесіне
және Директорлар кеңесінің Жалғыз акционерге шығаратын мәселелерді алдын ала
мақұлдау;
– Банк жарғысымен Қазақстан Республикасы заңнамасымен анықталған Жалғыз акционер мен Банктің Директорлар кеңесінің
ерекше құзырына жатпайтын басқа да
мәселелер.
Банк Басқармасы 360 отырыс өткізді
(2014 жылы 427 отырыс)
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№10 Диаграмма

Банкте Банк Басқармасына есеп беретін 7
комитет пен 1 комиссия жұмыс істейді.

XII. Басқарма қызметінің нәтижелері

Стратегия және корпоративтік даму
жөніндегі комитет
Мақсаты мен міндеттері
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.

СКДК құрамы:
– СКДК Төрағасы – Басқарма Төрағасының
орынбасары Қарашүкеев Е.Ш.;
– СКДК Төрағасының орынбасары
– Басқарма Төрағасының орынбасары
Алтынсақа Н.К.;
– СКДК мүшелері – Басқарма Төрағасының
орынбасары Медеуова А.Т., Әлімова К.Н.,
басқарушы директор Жолшыбеков Н.А. және
Басқарма Төрағасының бұйрығы бойынша
СКДК құрамына енгізілген қызметкерлер;
– СКДК хатшысы – Жоспарлау және
стратегиялық
талдау
департаментінің
стратегиялық
талдау
бөлімшесінің
қызметкері.
2015 жылы өткізілген отырыстар
2015 жылы СКДК 29 отырысы өткізді.
Онда 148 мәселе қаралды. Қарастырылған
мәселелер бойынша 174 тапсырма берілді
(2014 жылы 30 отырыс өткізіліп, 97 мәселе
қаралған және 222 тапсырма берілген).
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№11 Диаграмма

2015 жылдағы СКДК қаралған және
мақұлданған негізгі мәселелері:
– 2014 жыл бойынша 2014-2018 жылдарға арналған Банктің даму Жоспарының орындалуы туралы есебі;
– 2014 жыл бойынша қызмет нәтижелілігі
туралы Банк басқармасының есебі;
– 2014 жыл қорытындысы бойынша Төраға
мен Банк басқармасы мүшелерінің тиімділік
картасы;
– 2014-2018 жылдарға арналған Банктің
даму Жоспарына түзетулер енгізу;
– 2014 жыл бойынша Банктің жылдық
есебі (Жалғыз акционер үшін);
– Басқарма мүшелері, филиал директорлары және орталық аппараттың құрылымдық
бөлімшелерінің жетекшілері үшін қызметтің
жаңа негізгі көрсеткіштері;
–
2014-2023
жылдарға
арналған
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ ұзақ мерзімді стратегиясын жүзеге
асыру шараларының жоспары;
– 2015 жылға арналған стратегиялық жоспарлау картасы (әрі қарай – СЖК) мен жаңа
редакциядағы 2015 жылға арналған СЖК
жүзеге асыру шаралары жоспары, оларды
өзектендіру, сондай-ақ ай сайын орындалу
мониторингі;
– 2016 жылға арналған СЖК және 2016
жылға арналған СЖК жүзеге асыру шаралары
жоспары.

[1]

2015 жыл соңындағы АПБК құрамы

Активтерді және пассивтерді басқару
комитеті
Мақсаты мен міндеттері
Активтерді және пассивтерді басқару
комитеті (бұдан әрі – АПБК) Басқарманың
17.02.2015ж. №26 қаулысымен бекітілген
АПБК туралы ережеде және Банктің басқа
ІҚ белгіленген өкілеттіктер аясында негізгі
міндетті жүзеге асыратын Банктің тұрақты
жұмыс істейтін алқалы органы.
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 кредит беру мақсатында активтерді диверсификациялау, өтімділік, Банктің тиімділігі,
Банк қаражаттарының жеткіліктілігі бойынша
бағдарларды (эталондық қоржын) белгілеу.
АПБК құрамы [1]:
– АПБК Төрағасы – Басқарма Төрағасы
Жұмағұлов А.Н.;
– АПБК Төрағасының орынбасары –
Басқарушы директор Еңкебаев Д.К.
– АПБК мүшелері – Басқарма Төрағасының
орынбасары
Медеуова А.Т., Басқарма
Төрағасының орынбасары Алтынсақа Н.Қ.
және Басқарма Төрағасының бұйрығы бойынша АПБК құрамына енгізілген қызметкерлер.
–
Хатшы
–
Тәуекел-менеджмент
департаментінің Қаржы тәуекелін басқару
бөлімшесінің қызметкері.
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2015 жылы өткізілген отырыстар
2015 жылы АПБК 29 күндізгі және 1 сырттай отырысы өткізілді, оларда 222 мәселе қаралды,
397 шешім қабылданды. Қарастырылған мәселелер бойынша 109 тапсырма берілді. 2014
жылы 25 отырыс өткізіліп, 253 мәселе қаралды және 117 тапсырма берілді.

XII. Басқарма қызметінің нәтижелері

№12 Диаграмма

Ай сайын АПБК талдау есептері қаралып,
соған сәйкес ұсыныстар мен шешімдер
қабылданады:
– Басқару есептілігі;
– Кредиттік, пайыздық, валюталық,
бағалық тәуекел және өтімділік тәуекелі;
– стресс-тестинг және сезімталдық талдауы;
– кассадағы қолма-қол ақша қалдығы
лимитінің мониторингі;
– Қазынашылық департаментінің директор өкілдігінің лимит мониторингі;
– Контрагенттерге қойылған лимиттер
мониторингі;
– Банктің қаржылық жағдайының нашарлауына әсер етуші факторлар мониторингі;
– Ағымдағы тәуекел-профилінің жол
берілетін тәуекел деңгейінің мониторингі;
–
Жеке
капиталдың
жеткіліктілігі
деңгейіне әсер етуші ағымдағы тәуекелдің
мониторингі;
– БВУ өтімділігі жағдайының талдауы;
Тоқсан сайын АПБК талдау есептері
қаралып, соған сәйкес ұсыныстар мен
шешімдер қабылданады:
–
Банк
контрагентінің
қаржылық
жағдайының талдауы және оларға лимитті
мақұлдау;

– Макроэкономикалық талдау және банк
жүйесіне шолу.
Сонымен қатар, АПБК жыл сайын Банк
тәуекелдері бойынша лимиттер мәніне
қатысты мәселе қарастырады және соған
сәйкес шешім қабылдайды.
Банктік
өнімдер
жөніндегі комитет

және

үрдістер

Мақсаты мен міндеттері
Банктік өнімдер және үрдістер жөніндегі
комитет (бұдан әрі - БӨҮК) БӨҮК туралы
ережеде және Банктің басқа ІҚ белгіленген
өкілеттіктер аясында жаңа банктік өнімдерді
енгізуге және Банктің бизнес-үрдістерін
оңтайландыруға бағытталған жобаларды
қарастыруды және мақұлдауды жүзеге асыратын Банктің тұрақты жұмыс істейтін алқалы
органы.
БӨҮК негізгі міндеттері:
- қолданыстағы заңнамаға сәйкес,
Директорлар кеңесінің бекітуін талап
етпейтін банктік операцияларды жүргізу
мөлшерлемелері мен тарифтерін, депозиттер мен кредиттер бойынша сыйақының
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шекті шамаларын, қабылданатын депозиттер
мен берілетін кредиттердің шекті сомалары
мен мерзімдерін қарастыру және мақұлдау,
тарифтік бағдарламаларға қызмет көрсету
және кредит беру талаптарын бекіту;
- қолданыстағы рәсімдер мен процедураларды оңтайландыру бойынша ұсыныстарды
қарастыру және мақұлдау.
БӨҮК құрамы:
– БӨҮК Төрағасы – Басқарма Төрағасының
орынбасары Алтынбеков К.Т.;
– БӨҮК Төрағасының орынбасары –
Басқарма Төрағасының орынбасары Медеуова А.Т.;
– БӨҮК мүшелері– Басқарма Төрағасының
бұйрығы бойынша БӨҮК құрамына енгізілген
қызметкерлер.

– Хатшы – Банк өнімдерін әзірлеу мен
енгізу департаментінің банк өнімдерін әзірлеу
бөлімшесінің қызметкері
2015 жылы өткізілген отырыстар
2015 жылы БӨҮК жалпы 31 отырыс
өткізді (оның 27 күндізгі, 4 сырттай), онда
170 мәселе қаралды. Қаралған мәселелер
шеңберінде 161 шешім қабылданып және
жауапты бөлімшелердің орындауына қатысты
мониторинг жүргізілуде. 2014 жылы 26 отырыс өткізілген, онда 123 мәселе қаралып,
қаралған мәселелер шеңберінде 111 тапсырмалар берілген.

№13 Диаграмма

Кредиттік комитет
Мақсаты мен міндеттері
Банктің кредиттік комитеті (бұдан әрі - КК) КК туралы ережеде және және Банктің басқа
ІҚ белгіленген өкілеттіктер аясында Банктің ішкі несиелік саясатын жүзеге асыратын Банктің
тұрақты жұмыс істейтін алқалы органы.
КК негізгі міндеті өз құзыреттілігі шегінде Банктің ішкі кредиттік саясаты туралы ереженің
қағидаларын және қарыз алу тәуекелдерін мүмкіндігінше төмендету және тұрғын үй,
аралық тұрғын үй, алдын ала тұрғын үй заемдарын (бұдан әрі – кредиттік құралдар) беру
операцияларынан ең жоғарғы кіріс алу талабымен АПБК шешімдерін іске асыру болып
табылады.
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КК құрамы:
– КК Төрайымы – Басқарма Төрағасының орынбасары Медеуова А.Т.;
– КК Төрайымының орынбасары – Басқарушы директор Еңкебаев Д.К.
КК құрамының саны мен жеке құрамын Банктің ДК анықтайды, алайда КК мүшелерінің
жалпы саны тақ санды құрауы керек.

2015 жылы өткізілген отырыстар
Банктің Орталық аппараты КК бекітілген Жұмыс жоспарына сәйкес есептік кезеңде 60 отырыс өткізді, оларда 185 мәселе қаралды, оның ішінде клиенттердің 36 өтініші қаралды. 2014
жылы 35 отырыс өткізді, оларда 116 мәселе қаралды, оның ішінде клиенттердің 43 өтініші
қаралды.
№14 Диаграмма

XII. Басқарма қызметінің нәтижелері

Ақпараттық ресурстар жөніндегі комитет
Мақсаты мен міндеттері
Ақпараттық ресурстар жөніндегі комитет (бұдан әрі - АРК) Банктің тұрақты жұмыс істейтін
кеңес беру-ақылдасу органы болып табылады.
Ақпараттық ресурстар жөніндегі комитеттің негізгі міндеті – Банк Басқармасына ұсынымдар
беру мақсатында ақпараттық инфрақұрылым және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы Банк
жобаларын қарастыру.
АРК құрамы:
– АРК Төрайымы – Басқарма Төрағасының орынбасары Алтынсақа Н.Қ.;
– АРК Төрайымының орынбасары – Басқарма Төрағасының орынбасары Алтынбеков К.Т.;
– АРК мүшелері – Басқарма Төрағасының бұйрығы бойынша АРК құрамына енгізілген Банк
қызметкерлері.
2015 жылы өткізілген отырыстар
2015 жылы 11 отырыс өткізілді, оларда 34 мәселе қаралды. Қаралған мәселелер
шеңберінде 34 шешім қабылданып, тапсырмалар берілді. 2014 жылы 13 отырыс өткізілді,
оларда 30 мәселе қаралды. Қаралған мәселелер шеңберінде 49 шешім қабылданып, тапсырмалар берілді.
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№15 Диаграмма

2015 жылы жүзеге асырылған іс-шаралар:
– АЖ пайдаланушылардың әрекеті
аудитінің автоматтандырылған жүйесіне
(ПӘААЖ) мониторинг жүргізу;
– Антивирустік жүйені дамыту;
– Жаңа АБАЖ енгізу жұмыстарын жүргізу;
– Виртуальді жұмыс станцияларын басқару
мен қолдау;
– Серверлік жабдықтардың мониторингі;
– Байланыс желісінің мониторингі;
– Genesys бағдарламалық қамсыздандырудың мониторингі;
– IT жүйесінің тікелей резервін құруға
бағытталған инфрақұрылымдарды даярлау;
– ҚРҰБ және екінші деңгейлі банктермен өзара іс-қимылдың үздіксіз жұмысын
қамтамасыз ету;
– көшпелі қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

Бюджет комиссиясы
Мақсаты мен міндеттері
Бюджет комиссиясы (бұдан әрі БК) Банктің тұрақты жұмыс істейтін
алқалы органы болып табылады, негізгі
мақсаты
жоспарлы
кезеңге
Банктің
Бюджетін/Кірістер мен шығыстар жос-

парын, Инвестициялық жоспарын, Сатып
алу жоспарын/Банктің ұзақ мерзімді сатып
алу жоспарын уақтылы әрі сапалы әзірлеуді,
сондай-ақ оларды жақсарту, орындалуы
және бақылануы туралы ұсыныстар беруді
қамтамасыз ету.
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.
БК құрамы:
– БК Төрағасы – Басқарма Төрағасының
орынбасары Қарашүкеев Е.Ш.;
– БК Төрағасының орынбасары – Басқарма
Төрағасының орынбасары Алтынсақа Н.К.;
– БК мүшелері – төмендегі Орталық
аппарат
бөлімшелерінің
басшылары: Жоспарлау және стратегиялық талдау, ақпараттық технология, сатып алу,
әкімшілік, қауіпсіздік, банк өнімдерін
әзірлеу мен енгізу, сату мен өңірлік даму
және Басқарма Төрағасының шешімімен
басқа да бөлімшелер.
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2015 жылы өткізілген отырыстар
2015 жылы Банктің БК филиалдардың және Орталық аппараттың өтінімдері негізінде 26
отырыс өткізді, олардың шеңберінде 82 өтінім (68 тапсырма берілді) қаралды, негізінен:
- филиалдардың және Орталық аппарат бөлімшелерінің өтінімдері негізінде Бюджетке,
Инвестициялық жоспарға, 2014 жылға арналған Сатып алу жоспарына және Ұзақ мерзімді
сатып алу жоспарына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы;
- филиалдардың және Орталық аппарат бөлімшелерінің өтінімдері негізінде Бюджетке,
Инвестициялық жоспарға, 2015 жылға арналған Сатып алу жоспарына және Ұзақ мерзімді
сатып алу жоспарын жасау туралы.
2014 жылы Банктің БК 35 отырыс өткізді, онда 394 өтінім қаралды.
№16 Диаграмма
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Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің, қолданысқа енбей
қалған тауар-материалдық қорлардың
құнын белгілеу және есептен шығару
жөніндегі комиссия
Мақсаты мен міндеттері
Банктің
Негізгі
құралдардың
және
материалдық емес активтердің, қолданылмай
қалған тауар-материалдық қорлардың құнын
белгілеу және есептен шығару жөніндегі комиссиясы (бұдан әрі - НҚ МЕА ТМҚ ТЖ Комиссиясы) - Банктің тұрақты жұмыс істейтін
алқалы органы болып табылады, негізгі
мақсаты Банк балансында тұрған және
жаңадан алынған негізгі құралдардың және
материалдық емес активтердің, қолдануға
жарамай
қалған
тауар-материалдық
қорлардың (бұдан әрі – мүліктер) құнын,
нормативтік
және
пайдалы
қызмет
мерзімдерін белгілеу болып табылады.

НҚ МЕА ТМҚ ТЖ Комиссияның негізгі
міндеті – мынадай мәселелерді қарастыру
және олар бойынша шешімдер қабылдау:
- 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.
БК құрамы:
– БК Төрағасы – Басқарма Төрағасының
орынбасары Қарашүкеев Е.Ш.;
– БК Төрағасының орынбасары – Басқарма
Төрағасының орынбасары Алтынсақа Н.К.;
– БК мүшелері – Жоспарлау және
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стратегиялық талдау, сатып алу, банк өнімдерін әзірлеу мен енгізу, сату мен өңірлерді дамыту және Басқарма Төрағасының шешімімен
басқа да бөлімшелер.
НҚ МЕА ТМҚ ТЖ Комиссияның құрамы:
– НҚ МЕА ТМҚ ТЖ Комиссияның
Төрайымы - Басқарма Төрағасының орынбасары Алтынсақа Н.К.;
– НҚ МЕА ТМҚ ТЖ Комиссиясы
төрайымының орынбасары – Бухгалтерлік
есеп департаментінің директоры – Бас есепші
Кисина Г.К.;
– НҚ МЕА ТМҚ ТЖ Комиссияның мүшелері:
төмендегі Орталық аппарат бөлімшелерінің
басшылары:
ақпараттық
технология,
әкімшілік, жарнама, қауіпсіздік, есеп, заң Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес.
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2015 жылы өткізілген отырыстар
2015 жылы Банк Комиссиясы 23 отырыс
өткізді, онда 45 мәселе қаралды, негізінен
алғанда:
- «Ғимараттар және құрылыстар» НҚ
біріктіру туралы;
- МЕА бірігу;
- НҚ есептен шығару туралы;
- НҚ, МЕА құнының артуы;
- Банктің мамандары әзірлеген МЕА балансына қабылдау;
- МЕА жартылай құнсыздануы;
- НҚ тегін беру туралы;
- НҚ жою туралы;
- НҚ және МЕА құнсыздануына тест жүргізу
туралы.
2014 жылы 25 отырыс өткізді, онда 76
өтініш қаралды.
2015 жылы 23 отырыс өткізді, онда 45
мәселе қаралды.
№17 Диаграмма

Кадр мәселелері жөніндегі комитет
Мақсаты мен міндеттері
Кадр мәселелері жөніндегі комитеттің
негізгі міндеті мыналар:
1) Банктің ішкі кадр саясатын іске асыру;
2) қызметкерлерді аттестациялау, оның
ішінде даулы мәселелерді шешу жұмыстарын
үйлестіру;
3) Банктің кадр резервін қалыптастыру
үшін үміткерлерді қарастыру;
4)
моральдық
ынталандыру
үшін

үміткерлерді қарастыру;
5) мамандарды іріктеу, орналастыру
және оқыту бойынша жұмыстарды жетілдіру
туралы ұсыныстар дайындау және Банк
басшылығына беру;
6) Банк қызметкерлерінің штат саны
қысқарған кезде қызметкерлердің жұмыстан
босатылуына
байланысты
мәселелерді
қарастыру;
7) қызметкерлердің еңбек тәртібін сақтау
мәселелерін қарастыру;
8) Банк қызметкерлерінің еңбек тәртібін
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бұзу, сондай-ақ еңбек міндеттерін заңға қайшы орындамау немесе тиісінше орындамау
деректері бойынша қызметтік тексеру материалдарын қарастыру, тәртіптік жаза қолдану бойынша ұсыныстар әзірлеу;
9) Банктің жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау нәтижесінде анықталған Банк
қызметкерлері тарапынан өкілеттігін асыра пайдалану, арттыру және басқа тәртіп бұзушылық
деректерін қарастыру;
10) сыртқы және ішкі тексерулердің нәтижесі бойынша анықталған Қазақстан
Республикасының заңнамасын, Банктің ішкі құжаттарының талаптарын бұзу деректерін
қарастыру;
11) филиал директорларының, Банк бөлімшелері басшыларының ақпараты негізінде Банк
қызметкерлері тарапынан өкілеттігін асыра пайдалану, арттыру және басқа ережелер мен
заңдарды бұзушылық деректерін қарастыру.
2015 жылы Банктің Кадр мәселелері жөніндегі комитеті 43 отырыс өткізіп, онда 127
мәселені қарады. 2014 жылы 25 отырыс өткізіп, онда 93 мәселені қарады.
№18 Диаграмма
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Басқарманың KPI мүшелерінің жетістігі
28.11.2014 ж. (№17 хаттама) Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген КРІ негізінде
Банк басқармасы қызметінің нәтижелілігі бағаланады.
Банк басқармасы қызметі есептілік кезеңінде оң сипатқа ие болып отыр. Бұл баға 2015
жылғы Банктің қызметінің негізгі көрсеткіштерімен (KPI) есептелінді:
- корпоративті жиынтық нәтижелілігі KPI-ы – 119%;
- Басқарма төрағасы Жұмағұлов А.Н. KPI-ы – 113%;
- Басқарма төрағасының орынбасары К.Т Алтынбековтің KPI-ы. – 114%;
- Басқарма төрағасының орынбасары Н.К. Алтынсақаның KPI-ы – 117%;
- Басқарма төрағасының орынбасары А.Т. Медеуованың KPI-ы – 120%;
- Басқарма төрағасының орынбасары Е.Ш. Қарашүкеевтің KPI-ы – 119%.
Банк қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы толық ақпарат есептің келесі
бөлімдерінде келтірілген.
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XIII. БАСҚАРМА ЖӘНЕ ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ БЕРУДІҢ
НЕГІЗГІ ҰСТАНЫМДАРЫ

Басқарма мүшелеріне атқаратын жұмысының күрделілігіне, лауазымына және Банк
міндеттерін орындауға қосқан жеке үлесіне қарай әділ сыйақымен қамтамасыз етуге мүмкіндік
беретін еңбекақы және сыйлықақы төлеу саясатының мақсаты адал, тиімді және сапалы еңбек
етуге ынталандыру.
Басқарма мүшелерінің жыл бойғы жұмысының қорытындысы бойынша төленетін сыйақы
– Басқарма мүшелері еңбегінің тиімділігін ынталандыру мақсатында, қызметтің стратегиялық
негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуге және ДК шешімі бойынша қызметті бағалау көрсеткішіне
қарай төленетін сыйақы.
ДК шешіміне сәйкес, ДК мүшесіне – тәуелсіз директорға ДК-ға мүшелігі, ДК Комитеттеріне
қатысқаны үшін тіркелген жылдық сыйақы белгіленеді.

XIV. КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК
ЖАУАПКЕРШІЛІК

Бүгінгі таңда Банк корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті дамыту саласындағы
бағыттарға да елеулі түрде көңіл бөледі. Атап айтқанда, Банкте үш негізгі бағыт бойынша жұмыс жүргізіледі: қызметкерлердің денсаулығын қорғау, білім беру жобалары, экология және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету.

Қызметкерлердің денсаулығын қорғау
Денсаулық қорғау бойынша қызметкерлердің мүдделерін әлеуметтік жағдайын
қамтамасыз ету мақсатында Банк жыл сайын медициналық сақтандыру шартын жасайды. Атап айтқанда, 2015 жылы денсаулықтарын ерікті сақтандыру шарты бойынша Банктің
1 067 қызметкері медициналық көмек көрсету қызметтерін пайдаланды.
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Білім беру жобалары
Қызметкерлерді оқыту кез келген ұйымның табысқа жетуінің құрамдас бөлігі екендігін ескере отырып, Банк жыл сайын қызметкерлерді оқытуға және біліктіліктерін арттыруға қаражат
қарастырады.
Қызметкерлердің біліктілігін көтеруді ұйымдастыру: қызметкерлерді оқыту, қайта
даярлықтан өткізу және біліктілігін көтеру, маман қорларымен жұмыс, салалық бөлімшелер
қызметкерлерінің банктік өнімдерді білуіне тестілеу жүргізу, Банк қызметкерлерін аттестациялау бойынша ұйымдастыру-экономикалық іс-шаралар жиынтығынан тұрады.
Қызметкерлер үшін Банкте сырттай және іштей оқытумен қамтамасыз ету,
қызметкерлер мен Банктің басқарушы құрамының біліктілігін арттыру және
оқыту жоспарына сәйкес,
2004 жылдан бері қолға алынған. Оқыту нәтижесі
бойынша, қызметкер Банк қызметінің жұмыстарын жақсарту жөніндегі ой-тұжырымымен,
ұсыныстарымен жетекшісіне есеп береді.

XIV. Корпоративтік әлеуметтік жаупкершілік

Қауіпсіздік және еңбекті қорғауды, Азаматтық қорғаныс пен өрт қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
Қауіпсіз әрі салауатты еңбек жағдайын, Азаматтық қорғаныс және өрт қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге бағытталған кешенді шараларды іске асыру мақсатында Банкте
қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөлімі құрылған.
Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы Банктің ішкі құжаттары мен нормативтікқұқықтық актілерінің ережелеріне сәйкес, тұрақты түрде Банктің Орталық аппараты
мен филиалдарындағы жауапты тұлғалар мен қызметкерлерді оқыту және бағдар беру
өткізіліп отырады. Соның ішінде шаруашылық шарттары бойынша қызмет көрсететін және
жұмыс жасайтын мердігер ұйымдардың қызметкерлері, уақытша қызметкерлер мен Банк
бөлімшелерінде тәжірибеден өтіп жатқан шәкірттер де бар.
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға
сәйкес, 2015 жылы қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша Банктің ішкі
құжаттарына:
- Банк басқармасының 23.02.2015 жылғы № 33 қаулысымен «Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ-та еңбекті қорғауды басқару жүйесіне»;
- Банк басқармасының 24.02.2015 жылғы № 35 қаулысымен «Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ қызметкерлерінің білімдерін тексеру, бағдар беру, оқыту тәртібі
туралы нұсқаулыққа тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
2015 жылы Қызметкерлермен жұмыс жүргізу департаментімен бірлесе отырып,
«Қауіпсіздік және еңбекті қорғау» курсы бойынша Банк филиалдарының логистері мен
директорларын оқыту ұйымдастырылып, өткізілді.
Банктің орталық аппараты мен филиалдарының құрылымдық бөлімшелеріндегі жұмыс
орнындағы еңбек жағдайын комиссиялық тексеру жүргізілді (тоқсан сайын), электр
қауіпсіздігінің жағдайы және үй-жайлар мен аумақтардың санитарлық жағдайы да үнемі
тексерілді.
2015 жылдың қазан-қараша айларында Банктің Орталық аппараты мен облыстық филиалдарында қауіпсіздік және еңбек қорғау мәселесі бойынша білімдерін тест әдісімен тексеру дайындалып, өткізілді. Қауіпсіздік және еңбек қорғау мәселесі Азаматтық қорғаныс
және төтенше жағдайлар бойынша өткен жаттығулар кезінде пысықталды.
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2015 жылы Банк Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар міндеттерінің шешімі бойынша келесі шараларды өткізді:
1) Банк Басқармасының Төрағасының 2015 жылғы 23 қаңтардағы № 19 «Банкте
Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру туралы» бұйрығымен құрылды және Банктің Орталық
аппаратында Азаматтық қорғаныс штабы эвакуация комиссиясы мен Азаматтық қорғаныс
6 жасағы бекітілді;
2) Азаматтық қорғаныс жасақтарының басшылары мен лауазымды тұлғалардың функционалды міндеттері айқындалды;
3) 2012-2017 жылдарға арналған Банктің орталық аппаратының бейбіт және соғыс
кезіндегі Азаматтық қорғаныс жоспарына түзету енгізілді;
4) 2015 жылдың ішінде Банктің Орталық аппаратында мыналар дайындалып, өткізілді:
Сейсможаттығу (17.04.2015 ж.), «Өрт» дабылы бойынша жаттығу (07.08.2015
ж.), жалпықалалық сейсможаттығу, тактикалық арнайы жаттығумен үйлестіре отырып
(17.09.2015 ж.).
5) 2015 жылы Алматы қаласында ТЖД оқу орталығында Азаматтық қорғаныс жасағының командирлері мен басқарушы құрамның 3 қызметкері оқыды.
6) Алматы қ. Алмалы аудандық ТЖАӨ жартыжылдықтың аяқталуы бойынша барлық
қосымшалармен бірге атқарылған жұмыстар туралы есеп берілді.
Өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша қойма үй-жайларындағы материалдық игіліктердің
сақталу тәртібіне, үй-жайлар мен аумақтардың, ғимараттардың өртке қарсы ахуалына
тексеру жүргізілді. Тоқсан сайын ұжымдық қауіпсіздік жүйесіне сынақ жүргізілді. Өртке
қарсы сумен жабдықтаудың автоматтық жүйесі де түтінді жою, ауаны үрлеудің автоматты
жүйесі де тексерілді.
Банк аумағында, сондай-ақ ғимараттар мен үй-жайларда қызметкерлер мен мүліктің
қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібін айқындау мақсатында «Банктің Орталық аппараты мен филиалдары үшін өрт қауіпсіздігі нұсқаулығы» атты ішкі құжатқа өзгерістер мен
толықтырулар енгізілді (Басқарманың 15.04.2015 ж. №68 қаулысы).
«Өрт» дабылы жаттығуын өткізу және әзірлік барысында өрт қауіпсіздігінің тәжірибелік
мәселелері жүзеге асырылды.
2015 жылы Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөлімінің қызметін ішкі бақылау талаптарын орындау үшін Банк филиалдарының жауапты тұлғалары мен бөлімі үшін чек-парақ
дайындалып, бекітілді.
Қарағанды, Қостанай, Батыс Қазақстан және Атырау, Алматы облыстық филиалдарына сапармен барған кезде қауіпсіздік және еңбек қорғау, Азаматтық қорғаныс және
төтенше жағдайлар, өрт қауіпсіздігі міндеттерін шешуде тәжірибелік және әдістемелік
көмек көрсетілді.
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XV. ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК
1. Аудиторлық қорытынды

ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРДЫҢ ЕСЕБІ
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ акционері мен Директорлар кеңесіне
Біз 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қаржылық ахуал туралы есептен және
пайда немесе шығыс және басқа да жиынтық кіріс туралы, капиталдағы өзгерістер туралы және
жыл ішіндегі қаражат қозғалысы туралы есептерден, есеп саясатының негізгі қағидаларының
қысқаша шолуынан және басқа да түсіндірме ақпараттардан құралған ескертпелерден тұратын
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның қоса берілген қаржы есептілігіне аудит
өткіздік.
Қаржы есептілігі үшін басшылықтың жауапкершілігі
Басшылық Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес осы қаржылық
есептіліктің жасалуы және оның дұрыстығы үшін, қателер мен жауапсыз әрекеттердің салдарынан елеулі бұрмалануы жоқ қаржы есептілігін жасауға басшылық қажет деп тапқан ішкі бақылау
үшін жауапкершілік көтереді.
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Аудитордың жауапкершілігі
Біздің жауапкершілігіміз – жүргізген аудитіміздің негізінде осы қаржылық есептілік туралы пікір
білдіруде. Біз Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес аудит жүргіздік. Осы стандарттар
этикалық нормаларды сақтауды, қаржылық есептілікте елеулі бұрмалаудың жоқтығына сенімді
болатындай аудитті жоспарлауды және өткізуді талап етеді.
Аудитке қаржы есептілігінің сандық көрсеткіштерін растайтын аудиторлық дәлелдерді алуға
бағытталған рәсімдерді өткізу және ондағы ақпаратты ашу кіреді. Рәсімдерді таңдау, қателер
мен жауапсыз әрекеттердің салдарынан елеулі бұрмалану тәуекелін бағалауды қоса алғанда,
аудитордың кәсіби пайымдауына байланысты болады. Осы тәуекелдерді бағалау барысында аудитор жағдайларға сәйкес келетін аудиторлық рәсімдерді әзірлеу үшін қаржылық есептілікті жасау және дұрыстығы үшін ішкі бақылау жүйесін қарастырады, бірақ ұйымның ішкі бақылауының
тиімділігі туралы пікір білдіру мақсатын көздемейді. Аудитке есеп саясаты қабылдайтын тиісті
сипатта бағалау, Басшылық жасаған бухгалтерлік бағалаудың негізділігі, сондай-ақ жалпы
алғандағы қаржы есептілігін беруді бағалау да кіреді.
Біздің пайымдауымызша, біз тапқан аудиторлық дәлелдер біздің пікір білдіруіміз үшін жеткілікті
деп есептейміз.
«ПрайсуотерхаусКуперс»
Әл Фараби даңғ., 34, Ғимарат А, 4 қабат, 050059 Алматы, Қазақстан
Т: + 7(727) 330 3200, Ф: + 7(727)244 68 68, www.pwc.com/kz
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ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРДЫҢ ЕСЕБІ (жалғасы)
2 бет
Пікір
Біздің пікіріміз бойынша, қаржы есептілігі 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай
бойынша «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ
оның қаржылық нәтижесін және Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес
көрсетілген күні аяқталған жылдағы қаржы қозғалысын барлық жағынан дұрыс көрсетеді.

2016 жыл 26 ақпан
Алматы, Қазақстан
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2. 2015 жыл бойынша «Қазақстанның тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ қаржылық есептілігі
2015 жыл бойынша «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ
Қаржылық жағдай туралы есеп
Ескерт.

2015 ж.

2014 ж.

6
7
8
9
10

35,430,300
4,842,768
29,145,901
276,153,740
123,330,827

30,707,667
5,110,424
37,654,713
200,323,848
144,433,224

11
11
12

4,103,962
820,659
235,533

3,816,528
485,743
459,873

474,063,690

422,992,020

301,032,888
61,464,087
440,931
3,543,447

251,012,932
60,101,137
788,506
2,907,754

368,481,353

314,810,329

78,300,000
10,087,682
(8,285,436)

78,300,000
10,087,682
380,066

3,389,604
24,090,487

3,389,604
16,024,339

КАПИТАЛ ЖИЫНЫ

107,582,337

108,181,691

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ ЖИЫНЫ

474,063,690

422,992,020

(қазақстандық мың теңгемен)
АКТИВТЕР
Ақша қаражаты және оның баламалары
Саудалық бағалы қағаздар
Басқа банктердегі қаражат
Клиенттерге кредиттер және аванстар
Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы
қағаздар
Негізгі құралдар
Материалды емес активтер
Басқа да активтер
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Клиенттер қаражаты
Қарыз қаражаты
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі
Басқа міндеттемелер

13
14
21
15

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ
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КАПИТАЛ
Акционерлік капитал
Қосымша төленген капитал
Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы
қағаздарды қайта бағалау қоры
Басқа резервтер
Бөлінбеген пайда

16
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2015 жыл бойынша «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ
Пайда мен шығын және басқа жиынтық кіріс туралы есеп
(қазақстандық мың теңгемен)
Пайыздық кіріс
Пайыздық шығыс
Таза пайыздық кіріс
Кредит қоржынының құнсыздану резервін (жасау)/
қалпына келтіру

Ескерт.

2015 ж.

2014 ж.

17
17

33,845,227
(6,480,391)

25,119,985
(5,564,642)

27,364,836
(196,168)

19,555,343
597,042

27,168,668

20,152,385

794,985
(839,603)
(575,449)

673,907
(647,451)
(229,793)

(193,058)

(103)

(1,617)

19,486

-

(18,956)

138,188

(78)

19
20

(793,993)
(8,519,935)

(688,701)
(6,714,689)

21

17,178,186
(1,945,944)

12,546,007
(992,718)

15,232,242

11,553,289

(8,665,502)
-

1,666,842
19,691

(8,665,502)

1,686,533

6,566,740

13,239,822

1,945

1,476

9

Кредит қоржынының құнсыздану резервтері
(құрылғаннан)/ қалпына келтірілген кейінгі таза
пайыздық кіріс
Комиссиялық кіріс
Комиссиялық шығыс
Нарықтан төмен мөлшерлеме бойынша активтерді
алғашқы мойындаулар кезінде пайда болған шығыс

18
18

Саудалық бағалы қағаздармен операциялар бойынша
шығыстар
Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы
қағаздардың құнсыздануының шығыстары/(шығыстарды
қалпына келтіру)
Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы
қағаздарды өткізу шығыстары
Шетелдік валюталармен операциялар бойынша
шығыстарды шегергендегі табыс
Басқа да операциялық шығыстар
Әкімшілік және басқа операциялық шығыстар
Салық салуға дейінгі пайда
Пайда салығы бойынша шығыс

Жылдағы пайда
Басқа жиынтық кіріс:
Пайданың немесе зиянның құрамына кейіннен
қайта топтастырылуы мүмкін баптар:
Сатуға арналған қолда бар инвестициялар:
- Қайта бағалаудан кірістер шегерілімінен кейінгі кірістер
- пайдаға немесе шығыстарға жатқызылған шығыстарды
шегеруден кейінгі кіріс
Жылдағы басқа жиынтық кіріс
Кезеңдегі жиынтық кіріс жиыны
Банк акционеріне тиесілі пайда үшін
акцияға базалық және тоғытылған пайда
(акция үшін қазақстандық теңгеде)
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-

-

Жарияланған дивидендтер

Мемлекеттен алынған заемдар
бойынша дисконт

-

Кезеңдегі жиынтық
кіріс жиыны

Дивиденды объявленные

78,300,000

-

Басқа жиынтық кіріс

2015 жылғы
31 желтоқсандағы қалдық

-

Жылдағы пайда

78,300,000

-

2014 жылы бейнеленген
жиынтық кіріс жиыны

2014 жылғы
31 желтоқсандағы қалдық

-

Басқа жиынтық кіріс

10,087,682

-

-

-

-

10,087,682

61,007

-

-

-

-

78,300,000

-

10,026,675

Акционер
капиталы

Жылдағы пайда

2014 жылдың
1 қаңтарындағы қалдық

(қазақстандық мың теңгемен)

Қосымша
төленген
капитал

(8,285,436)

-

(8,665,502)

(8,665,502)

-

380,066

-

-

1,686,533

1,686,533

-

Сатуға арналған
қолда бар
инвестициялық
бағалы қағаздарды
қайта бағалау қоры
(1,306,467)

2015 жыл бойынша «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ
Жеке капиталдағы өзгерістер туралы есеп

XV. Қаржылық қызмет және есептілік

3,389,604

-

-

-

-

3,389,604

-

-

-

-

-

3,389,604

Басқа
резервтер

24,090,487

(7,166,094)

15,232,242

-

15,232,242

16,024,339

-

(1,799,177)

11,553289

-

11,553,289

6,270,227

Бөлінбеген
пайда

107,582,337

(7,166,094)

6,566,740

(8,665,502)

15,232,242

108,181,691

61,007

(1,799,177)

13,239,822

1,686,533

11,553,289

96,680,039

Капитал
жиыны
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2015 жылғы есеп

2015 жыл бойынша «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ
Қаржы қозғалысы туралы есеп
(қазақстандық мың теңгемен)
Операциялық қызметтің ақша қаражаты
Алынған пайыздар
Төленген пайыздар
Алынған комиссиялар
Төленген комиссиялар
Қызметкерлерді ұстауға төленген шығыстар
Әкімшілік және басқа операциялық төленген шығыстар
Төленген пайда салығы

Ескерт.

Операциялық активтер мен міндеттемелердегі
өзгерістерге дейінгі операциялық қызметтен алынған
ақша қаражаты
Таза (өсім)/төмендеу:
- саудалық бағалы қағаздар
- басқа банктердегі қаражат
- клиенттерге кредиттер және аванстар
- басқа активтер бойынша

2014 ж.

32,772,833
(3,944,637)
794,985
(839,603)
(5,153,471)
(3,298,747)
(2,235,160)

25,219,657
(3,015,623)
673,907
(647,451)
(4,628,011)
(2,389,189)
(1,182,709)

18,096,200

14,030,581

(4,980,000)
7,730,625 (25,650,000)
(75,731,709) (54,684,085)
166,823
(71,947)

Таза (төмендеу)/өсім:
- клиенттердің қаражаты
- басқа міндеттемелер бойынша
Операциялық қызметте пайдаланылған
таза ақша қаражаты
Инвестициялық қызметтің ақша қаражаты
Негізгі құралдарды сатып алу
Материалдық емес автивтерді сатып алу
Негізгі құралдарды сатудан түскен түсім
Сатуға арналған қолда бар инвестициялық
бағалы қағаздарды сатып алу
Өтеуге дейін ұсталынатын инвестициялық
бағалы қағаздарды сатып алу
Өтеуге дейін ұсталынатын инвестициялық бағалы қағаздарды өтеу
Сатуға арналған қолда бар инвестициялық
бағалы қағаздарды сатудан және өтеуден түскен түсім
Инвестициялық қызметтен алынған (пайдаланылған)
таза ақша қаражаты
Қаржы қызметінен алынған ақша қаражаты
Төленген дивидендтер
Қаржы қызметіне пайдаланылған таза ақша қаражаты
Айырбас бағамының өзгеруінің ақша қаражатына және
оның баламаларына әсері
Ақша қаражаты және оның баламаларының таза (кемуі) /өсуі
Жыл басындағы ақша қаражаты және оның баламалары
Жыл соңындағы ақша қаражаты және оның баламалары

2015 ж.

48,847,152
435,265

54,212,109
417,287

(455,644)

(16,726,055)

(758,825)
(526,617)
67

(1,172,849)
(225,315)
176

- (42,722,682)

16

6

(10,866,100)
11,000,000

-

13,356,757

46,232,318

12,205,282

2,111,648

(7,166,094)
(7,166,094)

(1,799,177)
(1,799,177)

139,089
4,722,633
30,707,667
35,430,300

(16,413,584)
47,121,251
30,707,667

68

2015 жылғы есеп | XVI. 2016-2018 жж. арналған негізгі мақсаттар

XVI. 2016-2018 жж. АРНАЛҒАН
НЕГІЗГІ МАҚСАТТАР

Банктің 2016-2018 жылдарға арналған Даму жоспарына сәйкес мынадай негізгі
көрсеткіштерге қол жеткізу мақсаты белгіленді.

XVI. 2016-2018 жж. арналған негізгі мақсаттар

№10 кесте
Көрсеткіштер

бірл.

2016

2017

2018

ТҚЖ шарттарын жасау

мың
бірл.

182,6

182,6

182,6

Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қатысушылардың
халықтың экономикалық белсенді бөлігіне
шаққандағы үлесі

%

7,0

7,8

8,3

Тұрғын үй заемдарын беру

млрд.
теңге

79,4

102,9

101,4

Тұрғын үй салуға және сатып алуға ЕДБ мен
ипотекалық компаниялар берген кредиттер
нарығындағы Банк үлесі

%

22,1

20,9

18,8

Банкке сенімділік деңгейін арттыру

%

81,5

82

83

ТҚЖ жүйесінің және Банктің танымалдық деңгейін
арттыру

%

75

76

77

Клиенттердің қанағаттанушылық деңгейін ұстап тұру

%

95

95

95

2016-2017 жылдың негізгі міндеттерінің бірі - еркін құбылмалы айырбас бағамы режиміне
көшуге байланысты Банк салымшыларына өтемақы төлеу болып табылады.

