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ЕСЕП ТУРАЛЫ
Кезекті есебімізді әзірлеу барысында әр адамның жекеменшік тұрғын үй туралы 

арманын іске асыруға мүмкіндік беретін банк өнімін ұсынуды мақсат ететін бұрыннан 

қалыптасқан дәстүрімізді ұстандық. Банктің әр бағдарламасы - қазақстандықтардың 

осы арманға бастаған алғашқы қадамы. Біз отандастарымыздың өз бақытына - жеке 

басының, жақындарының және туған елінің болашағы қалыптасатын жеке үйіне, 

ошағына қол жеткізуіне көмектесеміз. Осы айтылғандар ТҚЖБ-ның 2017 жылға ар-

налған жылдық есебінің ұранына негіз болды.  

«Бізді арман 
біріктіреді!»
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Құрметті клиенттер мен 
серіктестер!

Есептік жылы «Қазақстанның тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкі» АҚ өз қызметін 

жетілдіру бойынша үлкен жұмыс атқар-

ды. 2017 жылдың маңызды оқиғала-

рының бірі Банктің 2023 жылға дейінгі 

жаңа Даму стратегиясының (Стратегия) 

бекітілуі болды. Стратегияда Банктің 

бүгінгі күні қол жеткізген көрсеткіштері, 

ағымдағы ахуалдың бағалауы және көр-

сетілетін қызмет нарығындағы одан әрі 

ілгерілеудің келешегі ескерілді. Банк 

қыз метінің өзекті бағыттарының өзгеріс- 

тері мен елдің әлеуметтік-экономика-

лық көрсеткіштерінің өзгеруі назарға 

алынды. Жаңа Стратегияның аясында 

2023 жылдың соңына қарай Банк ең 

алдымен ТҚЖ жүйесіне қатысушылар 

үлесін Экономикалық белсенді халық 

қатысты 17 %-ға дейін арттыруды, ипо-

текалық кредиттеу нарығындағы үлесті 

36 %-ға дейін жеткізуді және клиенттер-

ге қызмет көрсету операцияларының 

70 %-ын онлайн тәртіпке ауыстыруды 

мақсат етіп отыр.

Стратегия бойынша Іс-шаралар жоспа-

рын іске асыру мақсатында үстіміздегі 

жылы Банк көптеген банктік үдерістерді 

трансформациялады, бұл клиенттер-

мен жүргізілетін жұмыс сапасын арт-

тыруға, тұрғын үй құрылыс жинақ жүйе-

сінің Қазақстан халқының арасында 

көбірек танымал болуына әкелді. Мұны 

елдің қаржылық нарығындағы банктің 

позициясы растайды. Мәселен, 2017 

жылы Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 

ұзақ мерзімді салымдар нарығында 

27,2 % үлеспен бірінші орынды иеленді. 

Нәтижесінде экономикалық белсенді 

халыққа шаққандағы тұрғын үй құрылыс 

жинақ жүйесіне қатысушылардың үлесі 

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС 
ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ-НЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ СӨЗІ

Айдар Әріпханов
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артып, 12,1 %-ды құрады. Бұл көрсет-

кіш қазақстандықтарда жинақтау мәде-

ниетінің дамуын көрсетеді. Сондай-ақ 

банк тұрғын үй құрылысына және сатып 

алуға берілген кредиттер нарығында 

33,5 % үлеспен көшбасшы болып тұр. 

Есептік кезеңде қазақстандық ипоте-

каның 3/4 бөлігін Тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі берген. Активтер бойынша 

ол екінші деңгейдегі банктер арасында 

10-орынды иеленді, ал капитал мөл-

шері бойынша рейтингте 7-орында тұр.

Негізгі міндеті ел азаматтары үшін 

тұрғын үй қолжетімділігін арттыру бо-

лып табылатын «Нұрлы жер» мемлекет-

тік тұрғын үй бағдарламасын іске асы-

руда Банк негізгі қаржылық оператор 

болды. Бағдарлама аясында жылдық 

5 % төмендетілген мөлшерлеме бой-

ынша 3 472 алдын-ала және аралық 

несиелер берілді. Банк осы мақсатқа 

арнайы 30 млрд теңге бөлді. Соның 

ішінде 22 млрд теңгені ҚТҚЖБ Елбасы-

ның 2016 жылғы тапсырмасы бойынша 

Ұлттық қордан алды. Осыған қосым-

ша ретінде Қаржы министрлігі «Нұрлы 

жер» бағдарламасын іске асыру үшін 

2017 жылы тағы 8 млрд теңге бөлді. 

Банк бұл қаражатты 2017 жылы 100 % 

игерді.

«Қазақстан Республикасындағы тұрғын 

үй құрылыс жинақтары туралы» заңға 

сәйкес Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 

клиенттерінің салымына меншік ныса-

нына қарамастан, жыл сайын мемле-

кеттік сыйлықақы төленеді (салым со-

масының 20 %-ы, сыйлықақы төленетін 

салымның ең жоғары сомасы – 200 АЕК-

ке дейін). 2017 жылдың қорытындысы 

бойынша Тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкінің 896 620 салымшысы мемле-

кеттен жалпы сомасы 23 млрд теңгені 

құрайтын сыйлықақы алды.

Бүгінгі таңда, халықаралық рейтингтік 

агенттіктердің қорытындыларына сәй-

кес, Банк ҚР ЕДБ арасында бәсеке-

ге қабілеттілік деңгейі бойынша ең 

үздік көрсеткіштерге қол жеткізді және 

дағдарыс кезеңінде дамудың үздік 

нәтижелерін көрсетті.

Жоғарыда айтып кеткендей, 2018 жылы 

Банк Қазақстан Республикасы халқы-

ның тұрғын үй жағдайын жақсарту 

жөніндегі маңызды әлеуметтік тапсыр-

маны орындай отырып, Қазақстанда 

тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін да-

мытуды жалғастырады.

Жаңа Стратегияның аясында 
2023 жылдың соңына қарай 
Банк ең алдымен ТҚЖ жүйесіне 
қатысушылар үлесін ЭБХ-ға  
қатысты 17 %-ға дейін арттыруды, 
ипотекалық кредиттеу 
нарығындағы үлесті 36 %-ға дейін 
жеткізуді және клиенттерге қызмет 
көрсету операцияларының 70 %-ын 
онлайн тәртіпке ауыстыруды 
мақсат етіп отыр.

Құрметпен, Айдар Әріпханов,

«Қазақстанның тұрғын  

үй құрылыс жинақ банкі»  АҚ 

Директорлар кеңесінің Төрағасы
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Құрметті ханымдар мен 
мырзалар, клиенттер және 
серіктестер!

Биыл «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі» АҚ-ның құрылғанына 

15 жыл болады, бұл – біз үшін және 

біздің клиенттеріміз үшін аса маңыз-

ды оқиға. Осы мерзім аралығында 

қаржылық институт Қазақстанның әлеу-

меттік саясатының маңызды бағыттары-

ның бірі – азаматтарды қолжетімді және 

сапалы тұрғын үймен қамтамасыз ету 

міндетін жауапкершілікпен және табыс-

ты орындап келді.

Банк жұмыс жасаған кезең ішінде 

170 725 азаматқа өз тұрғын үйіне қол 

жеткізуге көмектесті. 2017 жылы тұрғын 

үй жағдайын жақсарту үшін 41 728 са-

лымшы 289,8 млрд теңге көлемінде 

жалпы сомаға несие алды, бұл бел-

гіленген жоспардан 60 %-ға жоғары. 

2017 жылдың басында ҚТҚЖБ жүйесін-

де шамамен 815 мың тұрғын үй құрылыс 

жинақ шарты болды, ал жылдың қоры-

тындысы бойынша бұл көрсеткіш жалпы 

сомасы 520,2 млрд теңгені құрайтын 

1 млн шарттан асты.

2017 жылдың қорытындысы бойынша 

Банк елдегі ипотекалық кредиттердің 

76 %-ын беріп, Қазақстанның ипотека-

лық нарығының көшбасшысына айнал-

ды. Бұл ретте барлық екінші деңгейлі 

банктердің арасында ҚТҚЖБ-ның кре-

диттік қоржынының сапасы үздік болып 

отырғанын айта кету керек. NPL көрсет-

кіші, яғни – уақтылы төлеу мерзімінен 90 

күннен артық кешіктірілген кредиттер 

көлемі небәрі 0,3 %-ды құрайды.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ 
БАНКІ» АҚ-НЫҢ БАСҚАРМА ТӨРАЙЫМЫНЫҢ СӨЗІ

Ләззат Ибрагимова

4 «ҚТҚЖБ» АҚ Жылдық есеп 2017



2017 жылы Тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі теңге бағамының өзгеруіне бай-

ланысты салымшыларға екінші өтем  

ақы траншын төледі. Клиенттерге екі 

жыл ішінде 49,6 млрд теңге аударылды, 

оның 19,4 млрд теңгесі – Банктің өз қа-

ражатынан төленді.

Мемлекеттің қолдауы, айқын жұмыс 

және тұрғын үймен қамтамасыз етудің 

қолжетімді шарттары қазақстандықтар 

арасындағы сенімді арттырды. Болашақ 

тұрғын үйді сатып алу үшін қаражат жи-

нау үдерісі барынша жайлы, тиімді және 

ыңғайлы болуы мақсатында, 2017 жылы 

Банк өз қызметін ауқымды трансформа-

циялауды іске қосты.

2017 жылғы алғашқы маңызды шешім 

тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы 

шарттарды бекіту және олар бойынша 

шарттық соманы ұлғайту үшін алынатын 

комиссияларды нөлге теңестіру бол-

ды. Бұл клиенттерге түсетін қаржылық 

жүктемені төмендетіп, оларға қолдау 

көрсету үшін жасалды. Нәтижесінде бір 

күнде ашылатын депозиттердің саны үш 

есе артты.

Тағы бір маңызды жаңалық – «Баспана» 

бірыңғай тарифтік бағдарламасының 

іске қосылуы. Ол бұрын қолданылған 

«Бастау», «Өркен», «Кемел», «Болашақ» 

бағдарламаларын біріктірді, осылайша 

клиенттер үшін бұрынғыға қарағанда 

анағұрлым икемді және түсінікті бола 

түсті.

Банктің «Нұрлы жер» мемлекеттік 

бағдарламасының аясындағы үдеріс-

тері де оңтайландырылды. Азаматтарға 

ыңғайлы болуы үшін және тұрғын үйді 

бөлудің ашықтығын қамтамасыз ету 

мақсатында, Банк мүлдем жаңа өнім – 

Baspana.kz жылжымайтын мүлік порта-

лын әзірледі. Ол клиенттерді, құрылыс 

компанияларын және мемлекеттік ор-

гандарды бірыңғай деректер қорындағы 

бір тұғырнамаға біріктірді.

Өткен жылы біз «видеобанкинг» атты 

жаңа сервисті тестілеуді бастадық, де-

позиттерді қашықтан ашуға мүмкін-

дік беретін «кеңесшілердің әлеуметтік 

желісін» жетілдірдік, «Қазпошта» АҚ-мен 

серіктестік келісімін жасап, төлемдердің 

баламалы арналарын кеңейттік. Елі-

міздің азаматтары бұл жұмысты бағала-

ды. Тәуелсіз зерттеулер көрсеткендей, 

сауалнамаға қатысқан азаматтардың 

82 %-ы банкке сенім артады, ал 95,6 %-ы 

тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі туралы 

біледі.

Бізге сеніп, тұрғын үйін біздің Банк 

арқылы сатып алу үшін келетін әр кли-

ентке алғысымызды білдіреміз. Біз бас-

панаға мұқтаж әр қазақстандыққа өз үй-

іне қол жеткізуіне одан әрі көмектесуге 

дайынбыз. Себебі өз үйің – бұл берік от-

басы, еркіндік, тұрақтылық және ертеңгі 

күнге деген сенім.

2017 жылғы алғашқы маңызды 
шешім тұрғын үй құрылыс 
жинақтары туралы шарттарды 

бекіту және олар бойынша шарттық 
соманы ұлғайту үшін алынатын 
комиссияларды нөлге теңестіру болды. Бұл 
клиенттерге түсетін қаржылық жүктемені 
төмендетіп, оларға қолдау көрсету үшін 
жасалды. Нәтижесінде бір күнде ашылатын 
депозиттердің саны үш есе артты.

Ізгі ниетпен, Ләззат Ибрагимова,

«Қазақстанның тұрғын  

үй құрылыс жинақ банкі» АҚ

Басқармасының Төрайымы

5



НАУРЫЗ03ҚАҢТАР01

  «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі» акционерлік қоға-

мының («Қазақстанның тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкі» АҚ, Тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкі, Банк, ҚТҚЖБ) 

Директорлар кеңесінің шешімімен 

Банк Басқармасының Төрайымы бо-

лып бұрын «Бәйтерек» Ұлттық басқа-

рушы холдингі» акционерлік қоғамы-

ның («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, Холдинг) 

Басқарма Төрағасы орынбасарының 

қызметін атқарған Л.Е. Ибрагимова  

тағайындалды.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ 
ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ-НЫҢ 
2017 ЖЫЛҒЫ КОРПОРАТИВТІК 
ОҚИҒАЛАР КҮНТІЗБЕСІ01

АҚПАН02
  Банк салымшыларына 2016 жылға 

мемлекет сыйлықақысы есептелді;

  Банктің Директорлар кеңесінің ше- 

шімімен Банк Басқармасының мү-

шесі, Банк Басқармасы Төрайымы-

ның орынбасары К.Т. Алтынбеков-

тың өкілеттіктері мерзімінен бұрын 

тоқтатылды, дәл осы шешіммен 

Банк Басқармасының мүшесі, Банк 

Басқармасы Төрайымының орын-

басары болып А.Н. Қожанбаев сай- 

ланды.

  Банктің 2016 жылғы қызметінің нәтиже-

лерін, соның ішінде Банктің ағымдағы 

кредиттік рейтингі бойынша мәселелерді 

талқылау үшін, Fitch Ratings агенттігінің 

аналитиктерімен жыл сайынғы кездесу 

өткізілді. Халықаралық рейтинг агенттігі 

Ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді эми-

тенттің дефолттық рейтингтерін (ЭДР) 

«ВBB-» деңгейінде растады. Рейтингтік 

болжам – «Тұрақты». Ұлттық валютадағы 

қысқа мерзімді эмитенттің дефолттық 

рейтингтері – «F3»;

  «Нұрлы жер» бағдарламасы мен Банктің 

2017 жылға арналған жоспарларын іске 

асыру жөнінде Банктің Қоғамдық кеңесінің 

мәжілісі өткізілді;

  Банкті жекешелендіру мәселелерін,  

ЕҚДБ-мен ынтымақтасу жоспарларын тал-

қылау үшін, Еуропалық қайта құру және 

даму банкінің (ЕҚДБ) өкілдерімен кездесу 

өткізілді;

  Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен 

Банк Басқармасының мүшелері, Банк 

Басқармасы Төрайымының орын-

басарлары Н.Қ. Алтынсақаның және  

А.Т. Медеуованың өкілеттіктері мерзімінен 

бұрын тоқтатылды;

  Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен 

Банктің жаңа ұйымдық құрылымы бекітілді.

2017

«ҚТҚЖБ» АҚ Жылдық есеп 20176
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СӘУІР04 МАУСЫМ06МАМЫР05

  тұрғын үй құрылыс жинақтары тура-

лы шартты жасасу және тұрғын үй 

құрылыс жинақтары туралы шарт 

бойынша келісімді соманы ұлғайту 

үшін комиссиялар жойылды;

  Банктің Жалғыз акционерінің ше-

шімімен Банктің 2016 жылға ар-

налған жылдық қаржы есептілігі 

бекітілді;

  Ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді 

эмитенттің дефолттық рейтингтері 

Fitch Ratings агенттігімен «BBB-» 

деңгейінде расталды. Рейтингтер 

бойынша болжам – «Тұрақты» ;

  Банктің Жалғыз акционерінің 

шешімімен Банктің 2016 жылдағы 

таза табысын үлестіру тәртібі және 

бір жай акцияға шаққандағы диви-

денд көлемі бекітілді;

  Банктің Директорлар кеңесінің 

шешімімен Айдарбекова Ә.Қ.,  

Бейсембаев М.Б., Жұбаниязова Ж.А.  

Банк Басқармасының мүшелері, 

Банк Басқармасы Төрайымының  

орынбасарлары болып сайланды.

  2015 жылдың тамыз айынан бастап 

теңгенің айырбас бағамының ер-

кін қалқу режиміне көшуіне бай-

ланысты, Банк салымшыларына 

20,3 млрд теңге көлемінде екінші 

өтемақы траншы төленді;

  елдің көптеген қалаларында «Жасыл 

мекен» ағаш егу акциясы өткізіл-

ді. Астана, Павлодар, Петропавл, 

Көкшетау, Орал, Атырау, Ақтөбе,  

Қызылорда, Тараз және Семейде  

Банк клиенттерінің аулаларында  

1 000 түп ағаш отырғызылды;

  Банктің Директорлар кеңесінің 

шешімімен Банктің операциялар 

жүргізуге қатысты жалпы шарттары 

бекітілді (2017 жылғы 29 мамырдағы 

мәжілісінің № 8 хаттамасы).

  Жалғыз акционердің шешімімен 

Банктің әкімшілік шығындары мен 

тиістілік нормаларының жекелеген 

түрлерінің шектері белгіленді;

  Жалғыз акционердің шешімімен 

Банктің 2016 жылға арналған жыл-

дық есебі бекітілді;

  Банктің Директорлар кеңесінің 

шешімімен Банктің жаңа ұйымдық 

құрылымы бекітілді;

  Банктің Орталық коммуникациялар 

қызметінде Банк басшылығы мен 

«Қазпошта» АҚ басшылығының қа-

тысуымен «Қазпошта» АҚ бөлімше-

лерінде қызмет көрсету бойынша 

брифинг өткізілді.
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ШІЛДЕ07 ТАМЫЗ05 ҚЫРКҮЙЕК09

  Банк пен жергілікті атқарушы орган-

дар арасында «Нұрлы жер» тұрғын 

үй құрылыс бағдарламасы аясын-

дағы ынтымақтастық туралы мемо-

рандумға қол қойылды.

  «Нұрлы жол» бағдарламасы аясын-

да Батыс Қазақстан облысындағы 

Банк салымшыларына пәтер кілт-

тері табысталды;

  Банктің бұрын Абылай хан д-лы,  

91 мекенжайында орналасқан Ал-

маты қ. Қызмет көрсету ортылығы 

Республика алаңы, 15 мекенжайына 

көшірілді;

  Кеңесшілер мен кеңесші-көшбас-

шыларды оқыту және 2016 жылды 

қорытындылау мақсатында, Банк 

басшылығының Банктің штаттан тыс 

кеңесшілерімен «Үлкен уәждемелік 

кездесуі» өткізілді.

  Банктің қолданыстағы тарифтік 

бағдарламаларының барлық негізгі 

шарттарын қамтитын жаңа «Баспа-

на» тарифтік бағдарламасы қолда-

нысқа енгізілді;

  Банктің Жалғыз акционерінің 

шешімімен Банк Жарғысына өзгер-

тулер мен толықтырулар бекітіл-

ді (2017 жылғы 16 тамыздағы 

мәжілісінің № 32/17 хаттамасы);

  Банк Басқармасы Төрайымы-

ның қатысуымен «Нұрлы жер» 

тұрғын үй құрылыс бағдарламасын 

іске асыру нәтижелері бойынша  

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

баспасөз-орталығында брифинг 

өткізілді;

  «Нұрлы жол» бағдарламасы аясын-

да Павлодар қ. Банк салымшылары-

на пәтер кілтін табыстау салтанаты 

өткізілді.

  ЭКСПО көрмесіндегі «Цифрлы  

Қазақстан» павильонында Банктің 

клиенттерге цифрлық/ІТ-пішімде 

қызмет көрсету бойынша мүмкіндік-

тері көрсетілді;

  «Нұрлы жер» бағдарламасы аясын-

да Ақтөбе қ. Банк салымшылары-

на пәтер кілтін табыстау салтанаты 

өткізілді;

  Банк Басқармасы Төрайымы мен 

Банктің Қоғамдық кеңесінің Төрай-

ымының қатысуымен «Нұрлы жол» 

бағдарламасы аясында Қостанай қ. 

Банк салымшыларына пәтер кілтін 

табыстау салтанаты өткізілді;

  БАҚ, ірі құрылыс компаниялары, 

екінші деңгейлі банктер, қаржы 

ұйым дары мен Банк серіктестері 

өкілдерінің қатысуымен «baspana.kz 

жылжымайтын мүлік порталы» жаңа 

интернет-ресурсының тұсаукесері 

өткізілді.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ 
ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ-НЫҢ 
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  Банктің 2017 жылдың 9 айындағы 

қызметінің нәтижелері бойынша 

Банк басшылығының қатысуымен 

баспасөз конференциясы өткізілді.

  Сбербанк терминалдары мен 

«Сбербанк онлайн» интернет-бан-

кингі арқылы депозитті толықтыру 

немесе кредитті өтеу үшін, Банктің 

қызметтерін Сбербанк (терми-

налдары мен интернет-банкинг) 

арқылы төлеуге арналған балама 

канал іске қосылды;

  «Алматы қаласының жастарына 

қолдау көрсету бойынша 2017–

2020 жылдарға арналған жол карта-

сы» бағдарламасы бойынша кредит-

тік өтінімдер қабылдана бастады;

  SMS-хабарламаның көмегімен 

депозитті толықтыру немесе кре-

дитті өтеу үшін, Beeline операто-

ры арқылы Банк қызметін төлеуге 

арналған жаңа балама канал іске 

қосылды. 

  Қазақстандық қор биржасының 

(KASE) Листингтік компаниясының 

шешімімен «Қазақстанның тұрғын 

үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның об-

лигациялары KASE негізгі алаңының 

«Облигациялар» санаты бойынша 

ресми тізіміне енгізілді;

  «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі» АҚ-ның 2023 жылға 

дейінгі жаңа даму стратегиясы 

бекітілді;

  zakon.kz порталында Банктің Бас-

қарма Төрайымының қатысуымен 

тұрғын үй құрылыс жинақ (ТҚЖ) 

жүйесін іске асыру туралы он-

лайн-конференция өткізілді.

ҚАЗАН10

ҚАРАША11

ЖЕЛТОҚСАН12 2018
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«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ 
ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ-НЫҢ 
2017 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ02

2.1 ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ НӘТИЖЕЛЕРІ

РЕЙТИНГТЕР

Moody’s:
  Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша ұзақ мерзімді 

рейтинг: Ваа3

  Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша қысқа мерзімді 

рейтинг: Prime-3

  Несиені өтеу қабілетін базалық бағалау: ba2

  Болжам: тұрақты.

Негізгі қызмет түрлері

  тұрғын үй құрылыс жинақтарына салым қабылдау, салымшыларға шот ашу және оны 

жүргізу;

  салымшыларға тұрғын үй жағдайын жақсартумен байланысты іс-шаралар өткізуге тұрғын 

үй, алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру.

Fitch Ratings:
  Ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді эмитенттің дефолттық 

рейтингі: ВВВ-

  Ұлттық валютадағы қысқа мерзімді эмитенттің дефолт-

тық рейтингі: F3

  Болжам: тұрақты.

Депозиттік база, млрд тг
Кредиттік қоржын, млрд тг
Қолданыстағы ТҚЖ шарттарының саны (үдемелі 
қорытындымен), мың бірл.

Тұрғын үй құрылысына және сатып алуға кредит 
беру, млрд тг
Банктің қарыз беруі, млрд тг
Банктің үлесі, %

2017201620152014

815

1 056

464
601

248 204 297 276

407 327

520 460

2017201620152014

33

63
67

76

295

98

240

152

221

148

381

290

Ұзақ мерзімді 
салымдар 
бойынша 1-орын

1-диаграмма

Депозит және қарыз қоржындары

2-диаграмма

Тұрғын үй құрылысына және сатып алуға 
берілген кредиттердің көлемі
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2.2. НАРЫҚТАҒЫ ОРНЫ

ROA ROEКірістер Шығыстар Таза пайда

Активтер Міндеттемелер Меншікті капитал Кредиттік қоржын Қазынашылық қоржын Басқа

2017201620152014

622

503

119

474

367

107

423

315

108

762

609

153

2017201620152014

329

259

34

279

181

14

204

200

19

460

285

17

2017201620152014 2017201620152014

39,9

49,7

29,4
27,2

5,3
7,1

9,6

12,1

2017201620152014 2017201620152014

39,9

49,7

29,4
27,2

5,3
7,1

9,6

12,1

2017201620152014 2017201620152014

39,9

49,7

29,4
27,2

5,3
7,1

9,6

12,1

2017201620152014 2017201620152014

39,9

49,7

29,4
27,2

5,3
7,1

9,6

12,1

2017201620152014

12

15

23

26

28

16

37

22

49

26

58

32

3-диаграмма

Кірістер, шығыстар және  
таза пайда, млрд тг

5-диаграмма

Активтер, міндеттемелер және  
меншікті капитал, млрд тг

7-диаграмма

Халықтың ұзақ мерзімді салымдары 
нарығындағы Банктің үлесі, %

6-диаграмма

Активтердің құрылымы, млрд тг

8-диаграмма

Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі 
қатысушыларының экономикалық белсенді 
халыққа шаққандағы үлесі, %

4-диаграмма

Пайдалылық коэффициенттері, %

2017201620152014

3,0 3,4 4,1 3,7

11,3

14,1

20,0 18,8
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БАНК ТУРАЛЫ03
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жи-

нақ банкі»  АҚ Қазақстан Республи-

касы Үкіметінің 2003 жылғы 16 сәуірдегі 

№ 364 «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкін 

құру туралы» қаулысына сәйкес, тұрғын 

үй құрылысын ұзақ мерзімді қаржылан-

дыруды жетілдіріп, тиімділігін арттыру 

және ТҚЖ жүйесін дамыту мақсатын-

да құрылды. Банктің құрылтайшысы  

Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

Банктің мемлекеттік акциялар пакетіне 

иелік ету құқығына ие Қазақстан Рес-

публикасы Қаржы министрлігінің Мем-

лекеттік мүлік және жекешелендіру ко-

митеті болып табылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2013 жылғы 25 мамырдағы № 516  

«Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығын іске асыру жөніндегі шара-

лар туралы», 2013 жылғы 22 мамыр-

дағы № 571 «Даму институттарын, 

қаржы ұйымдарын басқару және ұлттық 

экономиканы дамыту жүйесін оңтай-

ландыру жөніндегі бірқатар шаралар 

туралы» қаулыларына және Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің 

Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру 

комитетінің 2013 жылғы 23 тамыздағы 

№ 628 «Мемлекеттік меншік жөніндегі 

бірқатар мәселелер туралы» бұйрығына 

сәйкес, Банктің жай акциялары «Бәй-

терек» Ұлттық басқарушы холдингі»  

АҚ-ның орналастырылатын акциялары-

ның төлемі ретінде табысталған. Осы-

лай, 2013 жылдың тамыз айынан бастап 

Банктің жалғыз акционері «Бәйтерек» 

ҰБХ»  АҚ болып табылады.

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі» АҚ – елімізде тұрғын үй  

құрылыс жинақтары жүйесін іске асы-

ратын жалғыз банк. ТҚЖ жүйесі са-

лымшылардың ақшаларын тұрғын үй 

құрылыс депозиттеріне тарту және 

оларға тұрғын үй қарыздарын беру 

арқылы халықтың тұрғын үй жағдайын 

жақсартуға бағытталған.

Банк салымшылардың қаражаттарын 

тұрғын үй құрылыс жинақтарына тар-

тады, салымдардың сақталуы мен қай-

тарылуын қамтамасыз етеді, Қазақстан 

Республикасы аумағында тұрғын үй 

жағдайын жақсарту жөнінде іс-шаралар 

өткізу үшін, тұрғын үй, аралық тұрғын үй 

және алдын ала тұрғын үй қарыздарын 

ұсынады, аталған іс-шараларға тұрғын 

үй сатып алу, соның ішінде баспананы 

жақсарту мақсатында оны ауыстыру, 

жөндеу және жетілдіру (құрылыс мате-

риалдарын сатып алу мен мердігерлік 

жұмыстарды төлеуді қоса), құрылысын 

жүргізу (жер телімін сатып алуды қоса), 

тұрғын үй жағдайын жақсарту жөнін-

дегі іс-шаралармен байланысты пайда 

болған міндеттемелерді өтеу, банктер 

мен банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар-

да ипотекалық тұрғын үй қарызын алу 

үшін, алғашқы жарна төлеу жатады.

«Қазақстан Республикасында тұрғын 

үй құрылыс жинақтары туралы» заңы-

на сәйкес, меншік түріне қарамастан, 

халықтың салымдары мемлекет тара-

пынан сыйлықақымен ынталандырыла-

ды (салым сомасынан 20 %, ынталанды-

рылатын салымның ең көп сомасы 200 

АЕК-ке дейін).

2005 жылдан бастап Банк қаржы опе-

раторы ретінде төмендегі мемлекеттік 

бағдарламаларға қатысу арқылы мем-
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03
лекеттік тұрғын үй саясатын жүзеге 

асыруға қатысады:

 — Қазақстан Республикасы Прези-

дентінің 2004 жылғы 11 маусымдағы 

№ 1388 қаулысымен бекітілген 

2005–2007 жылдарға арналған мем-

лекеттік тұрғын үй құрылысын да-

мыту бағдарламасы;

 — Қазақстан Республикасы Прези-

дентінің 2007 жылғы 20 тамыз-

дағы № 383 қаулысымен бекітіл-

ген 2008–2010 жылдарға арналған 

мемлекеттік тұрғын үй құрылыс 

бағдарламасы;

 — Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2011 жылғы 31 наурыздағы № 329 

қаулысымен бекітілген Қазақстан 

Республикасында 2011–2014 жыл-

дарға арналған Тұрғын үй құрылыс 

бағдарламасы;

 — Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2012 жылғы 21 маусымдағы № 821 

қаулысымен бекітілген «Қолжетімді 

баспана – 2020» бағдарламасы;

 — Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2014 жылғы 28 маусымдағы № 728  

қаулысымен бекітілген 2020 жылға 

дейін өңірлерді дамыту бағ дар - 

лама сы;

 — Қазақстан Республикасы Прези-

дентінің 2015 жылғы 6 сәуірде-

гі № 1030 қаулысымен бекітілген 

«Нұрлы жол» мемлекеттік инфра-

құрылымдық даму бағ дар ламасы.

Бүгінде Банк Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2016 жылғы 31 желтоқсан-

дағы № 922 қаулысымен бекітілген 

жаңа «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылыс 

бағдарламасының (бұдан әрі – «Нұрлы 

жер» бағдарламасы) операторы болып 

табылады.

3.1. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі ....................................14

3.2. Банктің даму хронологиясы...........................................16

3.3. Қызмет географиясы ..................................................18

3.4. Жалғыз акционер .......................................................19
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3.1. ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ ЖҮЙЕСІ

Бүгінде Қазақстанда 15 жылдан бері қолданылып келе жатқан ТҚЖ жүйесі өзінің қажеттілігін, өзектілігі 

мен тартымдылығын көрсетті.

САЛЫМШЫ  
ай сайынғы жарналар

БАНК 
сыйлықақы есептеу

МЕМЛЕКЕТ  
жыл сайынғы 
сыйлықақы

ТҚЖ жүйесінің қатысушылары

3 жылдан 15 жылға дейін

*Мемлекет сыйлықақысының ең жоғары мөлшері 200 
АЕК-тен 20%-ды құрайды (АЕК 2 269 теңге болғанда, ең 
жоғары сыйлықақы 90 760 теңгені құрайды)

6 жылдан 25 жылға 
дейін

Салымдар бойынша сыйлықақы 
мөлшерлемесі:

БАНК  
тұрғын үй қарызын  

беру

САЛЫМШЫ  
тұрғын үй қарызын  

өтеу

Тұрғын үй қарызы

ЖТСМ жылдық 
4 %-дан

Мемлекеттің жыл 
сайынғы сыйлықақысы*

+2% Банктен

+20%

3,5%-дан 
5%-ға дейін

КРЕДИТТЕУ

50%
ЖИНАҚ

50%
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01 02 03 04

Құрылыс жинақтары жүйесінің ерек-

шелігі тұрғын үй жағдайын жақсарту 

үшін, төмен пайыздық мөлшерлеме 

бойынша тұрғын үй қарыздарын алу 

мақсатында, Банктің жинақтау шотта-

рында алдын ала ақша жинау болып 

табылады.

Салымшының мемлекеттік, сала-

лық, сондай-ақ жекеменшік тұрғын үй 

құрылыс бағдарламалары аясында бас-

пана сатып алуға мүмкіндігі бар.

Қарыздардың түрлері
Тұрғын үй қарызы ең төмен қажетті 

соманы жинақтау, жинақтау мерзімін 

орындау (кем дегенде 3 жыл), әрбір 

тарифтік бағдарлама үшін жеке бел-

гіленген бағалау көрсеткішінің ең төмен 

мәніне жету, төлем қабілеттілігін растау 

және берілген қарыз сомасын өтеу үшін 

жеткілікті қамсыздандыру кепілзатын 

ұсыну сияқты міндетті шарттар орын-

далған жағдайда беріледі.

Кредиттеу мерзімі 6 айдан 25 жылға 

дейін, қарыз бойынша сыйлықақы мөл-

шерлемесі жылдық 3,5 %-дан 5 %-ға 

дейін.

Аралық тұрғын үй қарызы ең төмен 

қажетті сома (шартты соманың кем 

дегенде 50 %-ы) мерзімінен бұрын 

жинақталған немесе ең төмен қажет-

ті сома біржолғы салыммен төленген 

жағдайда беріліп, кейін шартты сома 

шегінде кредиттеледі, бұған қоса төлем 

қабілеттілігі расталып, қамсыздандыру 

кепілзаты жеткілікті болуы керек.

Қарызды пайдалану мерзімі 25 жылға 

дейін, қарыз бойынша сыйлықақы мөл-

шерлемесі жылдық 7,5 %-дан 8,5 %-ға 

дейін (мемлекеттік бағдарламалар 

аясын да жылдық 5 %).

Алдын ала тұрғын үй қарызы мемле-

кеттік бағдарламалар мен «Өз үйім» 

бағдарламасы аясында беріледі. Алдын 

ала тұрғын үй қарызын пайдаланған 

кезде, қарызгер қарыз бойынша сый-

лықақыны төлеумен қатар шартты со-

маның 50 %-на жеткенше, өз депозитіне 

жарна салып тұрады. Жинақтау мерзімі 

аяқталған кезде, жиналған жинақ ақ-

шалармен қоса тұрғын үй қарызы төле-

неді, ол алдын ала тұрғын үй қарызын 

өтеуге жұмсалады.

Алдын ала тұрғын үй қарызы бойынша 

өтеу және бір уақытта жинақтау мерзімі 

8 жылды құрайды, қарыз бойынша 

сыйлықақы мөлшерлемесі мемлекет-

тік бағдарламалар аясында жылдық 

5 %-дан 9,5 %-ға дейін.

Кредиттеу мақсаты 

1. Тұрғын үй құрылысы (жер 

телімін сатып алуды қоса), 

тұрғын үй сатып алу, 

соның ішінде жақсарту 

мақсатында оны ауыстыру 

арқылы.

2. Баспананы жөндеу және 

жаңарту (соның ішінде 

құрылыс материалдарын 

сатып алу, мердігерлік 

жұмыстарды төлеу).

3. Тұрғын үй жағдайын 

жақсарту шараларына 

байланысты туындаған 

міндеттемелерді өтеу.

4. Банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдар мен 

банктерде ипотекалық 

тұрғын үй қарызын алу 

үшін алғашқы жарна салу.
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3.2. БАНКТІҢ ДАМУ ХРОНОЛОГИЯСЫ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  Мемлекеттің 100 % 

қатысуымен ҚТҚЖБ құру

  Жалғыз акционер – ҚР 

Қаржы министрлігі

  «Қазпошта»  АҚ-мен 

ынтымақтастық туралы 

келісім

  Банктің 2005–

2010 жж. арналған 

Ұзақ мерзімді 

корпоративтік 

стратегиясын бекіту

  3 филиал, 4 өкілдік,  

1 ӨКО ашылуы

  Банктік және өзге 

операцияларды 

өткізуге және 

делдалдық қызметпен 

айналысуға лицензия 

алу

  KASE-ге мүше болып 

қабылдану

  11 филиал, 2 ӨКБ

  Жаңа тарифтік 

бағдарламаларды 

енгізу

  Алғашқы негізгі тұрғын 

үй қарызын беру

  Залалсыздық 

көрсеткішіне қол 

жеткізу

  Жаңа кредиттік 

бағдарлама енгізу

  15 филиал

  Қаржы агенттігі 

мәртебесінің берілуі

  ISO 9001:2000 

сертификатын алу

  Жаңа тарифтік 

бағдарламалар мен 

қызметтер енгізу

  Банкке Ваа2 деңгейінде 

Moody’s рейтингінің 

берілуі

  16 филиал

  Қазақстан 

Республикасында 

2008–2010 жж. 

арналған Мемлекеттік 

тұрғын үй құрылыс 

бағдарламасы 

аясында алғашқы 

қарыз беру

  17 филиал

  Банктің 2010–2015 жж. 

арналған Ұзақ мерзімді 

стратегиясын бекіту

  2009 ж. 20 тамыздан 

бастап Жалғыз 

акционердің ауысуы – 

«Самұрық-Қазына» 

ҰАҚ»  АҚ

  Банктің Теңгерімделген 

көрсеткіштер жүйесін 

енгізе бастауы
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  ТҚЖ қатысушылары 

санының 200 мың 

адамға дейін өсуі

  Банк активтерінің 

100 млрд теңгеге 

дейін өсуі

  Мемлекеттік 

бағдарламаларды іске 

асыруға қатысу

  2011 ж. 13 сәуірден 

бастап Жалғыз 

акционердің ауысуы – 

ҚР Қаржы министрлігі, 

ал 2011 ж. 21 қарашадан 

бастап ҚР құрылыс және 

тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық істері 

жөніндегі агенттігі

  Ba1 Not prime 

деңгейінде Moody’s 

рейтингін растау

  Банктің 2012–2020 жж. 

арналған Ұзақ 

мерзімді стратегиясын 

бекіту

  ISO 9001:2008 

сертификатын растау

  Мемлекеттік 

бағдарламаларды іске 

асыруға қатысу

  2013 ж. 13 сәуірден 

бастап Жалғыз 

акционердің 

ауысуы – Өңірлік даму 

министрлігі, ал 2013 ж. 

27 тамыздан бастап – 

«Бәйтерек» ҰБХ»  АҚ

  Moody’s рейтингін болжамы 

тұрақты Baa3/Prime-3 

деңгейіне дейін көтеру;

  Болжамы тұрақты «ВВВ+» 

деңгейінде ұлттық 

валютадағы эмитент 

дефолтының Fitch Raitings 

ұзақ мерзімді рейтингін беру

  EFBS және IUHF-ға мүше 

болу

  Банктің 2014–2023 жж. 

арналған Ұзақ мерзімді 

стратегиясын бекіту

  1,4 трлн теңгеден жоғары 

шартты сома көлеміне жету

  2015 жылғы 

28 шілдеде 

Баушпаркассе 

Швебишь Халль 

(Германия) құрылыс 

жинақ кассасымен 

ынтымақтастық 

туралы Меморандумға 

қол қою

  1 млн-нан астам салымшы

  Банктің 2023 жылға дейінгі 

даму стратегиясын бекіту

  Банктің «Нұрлы 

жер» мемлекеттік 

бағдарламасын іске 

асыруға қатысуы

  ТҚЖ туралы шарт жасау 

үшін комиссияның 

жойылуы

  Бірыңғай тарифтік 

бағдарлама

  2016 жылы ҚР-да 

берілген ипотекалық 

кредиттердің үштен 

екі бөлігі ҚТҚЖБ-мен 

берілген (жылына 

берілетін көлемнің 

67 %-ы)

  Банктің «Нұрлы 

жол» Мемлекеттік 

бағдарламасын іске 

асыруға қатысуы.
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Кызылорда

Ақтау

Атырау

Ақтөбе
Хромтау

Қостанай

Орал

Жаңаөзен

Өңірлік желіні дамыту арқылы Банк кли-

енттерді барынша көбірек қамту және 

еліміздің барлық өңірлеріндегі кли-

енттердің Банк қызметтеріне бірдей 

қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін, 

кеңселерін ыңғайлы орналастыруға ты-

рысады. Банктің бөлімшелері (қызмет 

көрсету орталықтары/қызмет көрсету 

нүктелері) халықтың орналасу тығыз-

дығы, әлеуметтік инфрақұрылымның 

дамығандығы, көлік магистральдері 

мен қоғамдық көлік бағыттары, Банк 

клиенттерінің шоғырланған орындары-

на жақындығы: олардың тұрғылықты, 

жұмыс, оқу орындарына және негізгі 

жаяу жүруші ағындары өтетін жерлер-

ге жақын орналасуы сияқты маңызды 

факторлардың ескерілуімен орналас-

тырылған. Мәселен, 2017 жылы 3 қыз-

мет көрсету орталығының (2 ҚКО –  

Алматы қ., 1 ҚКО – Маңғыстау облысы 

Жаңаөзен қ.) және Ақтөбе облысында 1 

қызмет көрсету нүктесінің орналасқан 

жері өзгертілді.

Бүгінде Банкте кеңесшілердің дамыған 

желісі (агенттік желі) жұмыс істейді, ол 

арқылы клиенттер Банктің өнімдері мен 

қызметтері бойынша кеңес алып, Банк-

ке бармастан, онлайн режимде депо-

зиттер ашуға мүмкіндігі бар.

Қазақстан бойынша  
өңірлік желі: 

3.3. ҚЫЗМЕТ ГЕОГРАФИЯСЫ

Агенттік желі 

17

833

113

15

7

1

Филиал

Қызмет көрсету 
орталығы

Қызмет  
көрсету нүктесі

Кеңес  
беру орталығы

Кеңесші

1 агент – заңды тұлға 
“Қазпошта” АҚ
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Шымкент

Қарағанды 

Жезқазған

Петропавл 

Павлодар

Теміртау

Семей

Көкшетау

Талдықорған

Аягөз

Тараз

Астана

Алматы

Өскемен 

2013 жылдың тамыз айынан бастап 

«Бәйтерек» ҰБХ»  АҚ мемлекеттік ак-

циялар пакетіне 100 % иелік етуге және 

пайдалануға құқығы бар Банктің Жалғыз 

акционері болып табылады. 2013 жыл-

дан бері Банктің 7 830 000 (жеті мил-

лион сегіз жүз отыз мың) жай акциясы 

«Бәйтерек» ҰБХ»  АҚ-ның меншігінде.

«Бәйтерек» ҰБХ»  АҚ Қазақстан Рес-

публикасы Президентінің 2013 жылғы  

22 мамырдағы № 571 «Даму институт-

тарын, қаржы ұйымдарын басқару және 

ұлттық экономиканы дамыту жүйесін 

оңтайландыру жөніндегі бірқатар шара-

лар туралы» Жарғысына және Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы  

25 мамырдағы № 516 «Қазақстан Рес-

публикасы Президентінің Жарлығын 

іске асыру жөніндегі шаралар туралы» 

қаулысына сәйкес құрылды.

Холдингтің миссиясы мемлекеттік са-

ясатты іске асыру және «Стратегия – 

2050» бағдарламасында белгілен-

ген мақсаттарға жету мақсатында, 

Қазақстан Республикасының тұрақты 

экономикалық дамуына көмектесу бо-

лып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ»  АҚ-ның (бұдан әрі – 

Холдинг) негізгі міндеттерінің бірі өзіне 

меншік құқығы негізінде тиесілі және 

сенімгерлік басқаруға табыстылған 

ұлттық даму институттарының, ұлт-

тық компаниялардың және өзге заңды 

тұлғалардың акциялар пакетін (қатысу 

үлестерін) басқару болып табылады.

3.4. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ОТБАСЫЛАРДЫ ЖЕКЕ 
БАСПАНАМЕН ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУ ЖӘНЕ ОТАНҒА ДЕГЕН 
СЕЗІМДІ НЫҒАЙТУ

Біз 2023 жылы – тұрақты, жоғары технологиялы, клиентке 
бағдарланған әлеуметтік маңызы бар, тұрғын үй құрылыс 
жинақ жүйесінің қағидаларын іске асыратын, мемлекеттік 
бағдарламалардың іске асырылуына белсенді қатысатын, 
қалың бұқара топтарын баспанамен қамтамасыз ету үшін 
тұрғын үй құрылысын дамытуға қолдау көрсететін банк.
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2017 жылғы 22 желтоқсанда Банк-

тің Директорлар кеңесі «Қазақстан-

ның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»  

АҚ-ның 2023 жылға дейінгі Даму 

стратегиясын бекітті.
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МАҚСАТ:

ИПОТЕКАЛЫҚ 
КРЕДИТТЕУ 
НАРЫҒЫНДАҒЫ 
ҮЛЕСТІ36%-ҒА

ДЕЙІН АРТТЫРУ

4.2. СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ МАҚСАТЫ

1. ТҚЖ жүйесіне қатысушылар-
дың үлесін экономикалық 
белсенді халықтың 17 %-на 
дейін арттыру.

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

3. Озық технологияларды іске 
қосу және Банк қызметін 
автоматтандыру арқылы 
клиенттерге қызмет көрсе-
ту бойынша операциялар-
дың 70 %-ын online тәртіпке 
көшіру.

Қойылған мақсатқа жету үшін, 
Банк келесі негізгі міндеттерді 
белгіледі:
1) ТҚЖ жүйесін халық арасында 

кеңінен тарату, сыртқы на-
рыққа шығу;

2) Банк өнімдерін, соның ішін-
де мемлекеттің әлеуметтік 
бағдарламаларын іске асыру 
аясында ұдайы жетілдіру;

3) жоғары білікті мамандар-
дың сапалы қызмет көрсетуі 
арқылы халықты кеңінен 
қамту.
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4.3. 2017 ЖЫЛҒА БЕЛГІЛЕНГЕН МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕР

Банктің есепті кезеңдегі қызметі Банктің 

2014–2023 жылдарға арналған Даму 

стратегиясына, Банктің 2017–2021 жыл-

дарға арналған Даму жоспарына және 

Банктің Жарғысы мен ішкі құжаттарына 

сәйкес жүзеге асырылды.

Жоғарыда аталған құжаттарға сәйкес, 

2017 жылға келесі негізгі көрсеткіштер 

белгіленді, олардың орындалуы төмен-

дегі кестеде көрсетілген:

1-кесте

Көрсеткіштің атауы
2017 жылғы 

жоспар
2017 жылғы 

дерек
Орындалу, %

ТҚЖ жүйесіне қатысушылардың Қазақстан Республикасының 
экономикалық белсенді халық санына шаққандағы үлесі, % 10,8 12,1 112

ROE, % 15,3 18,8 123

Тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы шарттар, бірл. 290 000 352 301 121

Берілген қарыз көлемдері, млн теңге 180 959 289 807 160

2017 жылдың қорытындысы бойынша 

экономикалық белсенді халық саны-

на шаққандағы нақты үлесі 12,1 %-ды 

құрады, бұл 1 092 мың әрекет етуші 

қатысушының1 ел халқы арасындағы 

экономикалық белсенді 9 027 мың 

адамға арақатынасының нәтижесі бо-

лып табылады. 10,8 % жоспарлы мәнін-

де жоспардың орындалуы 112 %-ды 

құраған. 

1 Қатысушылар қолданыстағы шарттардың саны 
бойынша – 1 034 721 бірл. және қолданыстағы 
тұрғын үй қарыздарының саны – 57 289 бірл. бой-
ынша көрсетілген.

Есептік кезеңнің қорытындысы бойын-

ша капиталдың пайдалылығы 18,8 %-ды 

құрады, бұл жоспарлы көрсеткіш 

19 500 млн теңге көлемінде болғанда, 

ағымдағы кезеңде 25 587 млн теңге 

көлемінде бөлінбеген оң пайда алудың 

салдары болып табылады.
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5.1. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОРТА

Макроэкономикалық 
индикаторлар

2017 жылы Қазақстанның жалпы ішкі 

өнімі 51 566,76 млрд теңгені құрады 

және нақты көріністе өткен жылмен 

салыстырғанда 4,0 %-ға өсті. Эконо-

миканың өсу көрсеткіштері көбінесе 

сатылатын секторлардағы өндірістің 

кеңеюімен, инвестициялық белсен-

діліктің артуымен және ішкі сұраныстың 

біртіндеп қалпына келуімен байланыс-

ты. Құрылыс жұмыстарына жоғары 

сұраныс, соның ішінде «Нұрлы жер» 

бағдарламасының іске асырылуының 

арқасында, инвестициялық белсен-

ділікке жағымды әсер етті. Сыртқы орта 

да ішкі экономикалық белсенділікке оң 

әсерін тигізді. Қолайлы сыртқы фактор-

ларға мұнай мен метал бағасы жағдая-

тының жақсаруы, сондай-ақ негізгі 

сауда серіктестері – ЕО, Ресей мен Қы-

тайда экономикалық ахуалдың жақса-

руы жатады.

ЖІӨ құрылымындағы 57,0 % қызмет 

көрсету саласының үлесінде, соның 

ішінде 16,4 % – сауда-саттық, 8,1 % – 

жылжымайтын мүлікпен операциялар, 

8,0 % – көлік пен қоймалау салаларына 

тиесілі. Тауар өндіру 36,5 %-ды құра-

ды, соның ішінде ЖІӨ-дегі өнеркәсіптің 

үлесі – 26,5 %.

Алдын ала деректер бойынша 

2016 жылы Қазақстанның сыртқы сауда 

айналымы 77,65 млрд АҚШ долларын 

құрап, өткен жылға қарағанда 25 %-ға 

өскен. Атап айтқанда, экспорт 32 %-ға, 

яғни 48,34 млрд АҚШ долларына дейін 

ұлғайған.

Адам басына шаққандағы халықтың 

орташа нақтылы ақшалай табысы 

2017 жылдың IV тоқсанында 87 939 

теңгені құрады және 2016 жылдың IV 

тоқсанымен салыстырғанда 6,8 %-ға 

артты. Бұл кезеңде тұтынушылық тау-

ар мен қызмет бағасы 7,4 %-ға ұлғайса, 

халықтың ақшалай табысының шынайы 

мәні 0,5 %-ға азайған.

Өткен жылғы 8,5 %-бен салыстырғанда, 

2017 жылдың қорытындысы бойынша 

инфляция 7,1 %-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкінің деректеріне сәйкес АҚШ дол-

ларының орташа бағамы 2017 жылы 

бір доллар үшін 326,10 теңгені құрады. 

2016 жылы орташа бағам бір доллар 

үшін 342,16 теңгені құраған. 2015 жыл-

дың тамыз айында Қазақстан Респуб-

ликасының Ұлттық Банкі валюталық 

дәліздің күшін жойып, еркін құбылмалы 

айырбас бағамына ауысты. Шетел ва-

люталарының ауытқулары экономикаға 

әсер ететін маңызды фактор болып 

қалды.

Ұлттық экономика министрлігінің 

болжамы бойынша, 2018 жылы ЖІӨ 

2,1 %-ға, 2019 жылы 2,7 %-ға ұлғаяды 

деп күтіледі. Бұл ретте 2014 жылдан 

бастап жалпы ішкі өнімнің және нақты 

көлем индексінің мынадай динамикасы 

байқалады.

05 «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ 
ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ-НЫҢ 
2017 ЖЫЛДАҒЫ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
БОЙЫНША НӘТИЖЕЛЕРІН БАҒАЛАУ

9-диаграмма 

Қазақстан Республикасының 
жалпы ішкі өнімінің 
динамикасы

ЖІӨ, млрд теңге
Өткен жылмен салыстырғанда 
НКИ %-бен

2017201620152014

104,2 101,2 101,1

104,0

39
 6

75
,8

40
 8

84
,1

46
 9

71
,2

5
1

 5
6

6
,8
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Банк секторының негізгі 
көрсеткіштері
2017 жылдың соңындағы жағдай бой-

ынша Қазақстанда 32 екінші деңгей-

дегі банк қызмет етеді. Банктердің 

жиынтық активтері өткен жылы 5,5 %-ға 

қысқарды және 24 220,5 млрд тең-

гені құрады. Жылдың қорытынды-

лары бойынша ең төмен көрсеткішті 

«Казкоммерц банк»  АҚ көрсетті, «Қа-

зақстан Халық Банкі»  АҚ-мен бірі-

гуі және активтерін тазарту оның 

көлемдерін 1 375,5 млрд теңгеге 

(3 492,2 млрд теңгеге дейін) азайт-

ты. Көрсеткіштердің жалпы төменде-

уіне сондай-ақ «Bank RBK» Банкі»  АҚ 

(жылына –426,7 млрд теңге актив) және 

«Delta Bank»  АҚ (2017 жылғы 1 қаңтар-

дағы жағдай бойынша 409,4 млрд тең-

ге) қызметінің тоқтауы әсер етті.

Жиынтық активтердің анағұрлым жоға-

ры үлесі – 56,1 % қарыздар қоржыны-

на тиесілі. Банктердің қарыз қоржын-

дарының көлемі 2017 жылы 14 %-ға, 

13 590,5 млрд теңгеге дейін төмендеді. 

Тұрғын үй құрылысына және сатып 

алуға жұмсалатын қарыздардың көлемі 

12 %-ға ұлғайып, 2018 жылғы 1 қаңтар-

да 1 214 млрд теңгені – коммерциялық 

банктердің қарыз қоржындарының 

құрылымында 9,6 %-ды құрады.
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2-кесте 

Қазақстан Республикасы банк секторының қарыз қоржынының құрылымы

01.01.2017 01.01.2018

Өсім, %
Сомасы, 

млрд теңге
%, 

барлығы
Сомасы, 

млрд теңге
%, 

барлығы

Қарыз қоржыны (негізгі борыш) 15 510,8 100,0 13 590,5 100,0 - 12,4

Банк операцияларының жеке түрлерін жүзеге асыратын 
банктер мен ұйымдарға қарыздар

32,1 0,2 46,3 0,3 43,9

Заңды тұлғаларға қарыздар 6 553,5 42,3 4 195,1 30,9 -36,0

Жеке тұлғаларға қарыздар, соның ішінде: 3 766,6 24,3 4 259,1 31,3 13,1

тұрғын үй құрылысына және сатып алуға, соның ішінде: 1 107,0 7,1 1 215,5 8,9 9,8

– ипотекалық тұрғын үй қарыздары 1 020,2 6,6 1 129,2 8,3 10,7

– Тұтынушылық қарыздар 2 547,5 16,4 2 955,9 21,7 16,0

– Өзге қарыздар 112,2 0,7 87,7 0,6 -21,8

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне (ҚР 
резиденттеріне) қарыздар

5 002,0 32,2 4 664,5 34,3 -6,7

«Кері репо» операциялары 156,5 1,0 425,5 3,1 171,8

Тұрғын үй құрылысына және сатып 

алуға берілген мерзімінен кешіктіріл-

ген кредиттер көлемі 2017 жылдың 

желтоқсан айында 83,5 млрд теңгені, 

2016 жылы 91,2 млрд теңгені құрады.

Бұл ретте екінші деңгейлі банктер ара-

сында іс жүзінде ипотека нарығындағы 

жалғыз белсенді қатысушы ҚТҚЖБ бо-

лып табылатынын айта кеткен жөн.

Нарықтың шамамен 33,5 %-ы – тұрғын 

үй қарыздарының қоржыны, 2016 жылы 

оның үлесі 30,3 %-ды құрады. ҚТҚЖБ 

қарыз қоржынының көлемі 2017 жылы 

41 %-ға, яғни 329 306 млн теңгеден 

464 474 млн теңгеге дейін өсті.

ҚТҚЖБ-нің нарықтағы үлесінің өсуіне 

және тұрғын үй құрылыс жинақтары-

ның дамуына оң әсері халыққа тұрғын 

үй құрылысына және сатып алуға кре-

дит беру нарығында ЕДБ мен ипотека-

лық компаниялардың белсенділігінің 

бірқалыпты өсуіне, жылжымайтын мүлік 

нарығында бағалардың тұрақтануына, 

қолжетімді тұрғын үй құрылысы және 

қазақстандықтарды онымен қамта-

масыз ету бойынша жаңа мемлекеттік 

бағдарламаларды енгізуге, сондай-ақ 

елдің әлеуметтік-экономикалық даму 

көрсеткіштерін жақсартуға, халықтың 

шынайы ақшалай табыстары мен са-

тып алу қабілетін арттыруға оң әсерін 

тигізді.

Жалпы, жоғарыда аталған сыртқы фак-

торлар тұрғын үй құрылыс жинақ жүй-

есіне қатысушылардың санын арттыру 

арқылы ҚТҚЖБ қызметіне оң әсерін 

тигізді, сәйкесінше, бұл депозиттік база 

мен халыққа кредит беру көлемдерінің 

ұлғаюына әкелді.

Банктің жиынтық міндеттемелері 

2017 жылы 7 %-ға өсіп, 21 129,5 млрд 

теңгені құрады. Міндеттемелер құры-

лы мында клиенттердің салымдары 

78,9 %-ды құрайды, салымдардың тағы 

6,3 %-ы шығарылған бағалы қағаз-

дардың үлесінде. Жеке тұлғалардың 

са лым дарының көлемі 2018 жылғы  

1 қаңтарда 8 222 млрд теңгені немесе 

барлық салымдардың 52,4 %-ын құра-

ды. 2017 жылдың қорытындысы бо-

йынша жеке тұлғалардың салымдары 

4 %-ға өсті.
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Барлық ЕДБ-де халықтың салымда-

ры 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап 3,5 

есе өсіп, 8 222 млрд теңгені құрады, 

ал ҚТҚЖБ-де салымдардың көлемі 

10 есе артты (2011 жылғы 1 қаңтарда 

40 млрд теңгеден 2018 жылғы 1 қаңтар-

да 520 млрд теңгеге дейін).

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бо-

йынша тұрғын үй құрылыс жинақ жүйе-

сінің қолданыстағы шарттарының саны 

520 245 млн теңге көлемінде жинақта-

ры бар 1 056 мың шартты құрайды.

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бой-

ынша ҚТҚЖБ халықтың теңгемен жи-

наған ұзақ мерзімді салымдары бойын-

ша барлық ЕДБ арасында 1-орында тұр.

2017 жылы банк секторының таза за-

лалы 62,3 млрд теңге деңгейінде қа-

лыптасты. Осыған байланысты табыс-

тылық көрсеткіштері теріс болды.  

ROA –0,08 % деңгейінде (2016 жылы 

1,61 %), ROE –0,63 % (14,94 %) құрады. 

Екінші деңгейдегі банктердің теріс пай-

дасы ағымдағы шығындардың кірістен 

18,7 млрд теңгеге асып кетуімен бай-

ланысты. Қазақстан Республикасы Ұлт-

тық Банкінің деректеріне сәйкес, жыл-

дың қорытындысы бойынша 3 залалды 

банк бар, олар: «Казкоммерцбанк»  АҚ 

(залалы 394,2 млрд теңгені құрай-

ды), «Bank RBK» банкі»  АҚ (104,6 млрд 

теңге) және Қазақстандағы «Пәкістан 

ҰБ»  АҚ ЕБ (514,3 млн теңге).

Бұл ретте 2017 жылдың қорытындысы 

бойынша ҚТҚЖБ пайдасы 25 587 млн 

теңгені құрады, бұл жоспардан 131 %-ға 

жоғары (2017 жылғы жоспар 19 500 млн 

теңгені құраған). 2017 жылы ҚТҚЖБ 

қыз метінің оң нәтижелері оның бәсе-

келестік артықшылықтарымен қамта-

масыз етілді, бұл Банкке табысты даму 

стратегиясын ұстануға мүмкіндік берді. 

11-диаграмма 

ҚР банк секторы 
міндеттемелерінің 
динамикасы

ЕДБ міндеттемелері, млрд теңге
Клиенттердің салымдары, млрд теңге
Міндеттемелердегі клиент 
салымдарының үлесі, %
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Елдің басқа екінші деңгейдегі 
банктерімен салыстырғанда, Банктің 
мынадай күшті және әлсіз жақтары бар:

3-кесте

Күшті жақтары Әлсіз жақтары

1. Бірегей өнімнің болуы (қарыздар бойынша төмен пай-
ыздық мөлшерлемелер, жинақтарға берілетін мемле-
кеттік сыйлықақы).

2. Едәуір клиенттік база.
3. Кеңесшілердің (агенттердің) меншікті желісі.
4. Банк капиталына мемлекеттің қатысуы. Қаржы агентті-

гінің мәртебесі.
5. Тұрғын үй құрылыс жинақ бағдарламаларын және өзге 

мамандандырылған жобаларды іске асыруға Банктің 
оператор ретінде қатысуы.

6. КҚ-ның жоғары сапасы.
7. ҚТҚЖБ жүйесіне қатысушылар үшін арнайы салықтық 

жеңілдіктер.

1. Моноөнімдік бизнес. Күрделі өнім. Күрделі кеңес беру.
2. Автоматтандыру деңгейінің жеткіліксіздігі.
3. Іске асырылуы тиіс ықтимал қызметтер бойынша 

шектеулердің болуына байланысты заңнамалық 
базаның жетілмеуі.

4. Оңтайлылықтың / икемділіктің жеткіліксіздігі (сатып 
алудан бастап, шешімдерді қабылдауға дейін).

5. Әлсіз HR-бренд.

Ұзақ мерзімді келешекте Банк нарықтағы өз 
позициясын нығайту үшін, күшті жақтарды және 
аталған даму бағыттарын жетілдіру үшін, әлсіз 
жақтарды пайдаланатын болады.
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50% 
жинауды талап 

етеді

«БАСПАНА» 
ТАРИФТІК 

БАҒДАРЛАМАСЫ
шарттық  
сомадан

5.2. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТТІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ

Банк қызметінің негізгі бағыттары:

1. тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі-

не қатысушылардан салымдар 

қабылдау;

2. тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін 

қарыз беру;

3. Банктің уақытша бос қаражаттарын 

басқару бойынша инвестициялық 

қызмет.

Салымдарды қабылдау

2017 жылғы 1 тамызға дейін Банк ха-

лыққа жинақтау кезеңі, кредит беру 

мерзімі және пайыздық мөлшерлеме-

лері бойынша өзгешеленетін келесі та-

рифтік бағдарламаларды ұсынды:

4-кесте

Атауы «Бастау» «Өркен» «Кемел» «Болашақ»

ТҚЖ жинау мерзімі 3–3,5 жыл 5,5 жыл 8,5 жыл 15 жыл

ТҚЖ салымдары бойынша сыйлықақы 
мөлшерлемесі

жылдық 2 %

Тұрғын үй қарызы бойынша сыйлықақы 
мөлшерлемесі жылдық 5 % жылдық 4,5 % жылдық 4 % жылдық 3,5 %

Тұрғын үй қарызын беру мерзімі 6 жылға дейін 10 жылға дейін 15 жылға дейін 25 жылға дейін

2017 жылғы 1 тамыздан бастап Банкте 

«Баспана» жаңа тарифтік бағдарламасы 

енгізілді, ол өнімдер желісін оңтайлан-

дырды, оны әлдеқайда оңай әрі қол-

жетімді етті.

«Баспана» тарифтік бағдарламасын 

енгізу постдепозиттік операциялардың 

қысқаруына бағытталды, сонымен қа-

тар, клиентке оңай әрі жылдам кеңес 

беруге мүмкіндік береді.

«Баспана» тарифтік бағдарламасы са-

лымшыға қанша жыл салым жинайты-

нын және тұрғын үй несиесін қандай 

пайызбен алатынын өз бетімен шешуге 

мүмкіндік береді.

«Баспана» тарифтік бағдарламасы 

шарттық сомадан 50 %-ды жинақтауды 

талап етеді.

Жарналардың ай сайынғы сомасы 

жинақтау мерзімі ішінде бірқалыпты 

енгізіліп отырған жағдайда жинақтау 

мерзімі аяқталған кезде, клиент бағалау 

көрсеткішінің қажетті мәніне жететіндей 

етіп есептелген. Салымшы жинақтау-

дың бастапқы кезеңінде мерзімінен 

бұрын төлемдер жасаған кезде, баға-

лау көрсеткішінің мәні ұлғаяды.
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5-кесте

№ 1. Жинақтау шарттары

1.
Ұсынылатын жинақтау 
мерзімі, жыл

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.
Шарттық соманың ең төмен 
мөлшері

500 АЕК

3.
Жинақ бойынша ай сайынғы 
жарна (шарттық сомадан %)

1,5 1,05 0,83 0,66 0,58 0,52 0,44 0,38 0,34 0,31 0,28 0,26 0,25

4.
Жинақ бойынша сыйлықақы 
мөлшерлемесі,  жылдық %

2

5.

Тұрғын үй қарызын алу 
үшін жинақталған ақшаның 
ең төмен қажет мөлшері, 
шарттық сомадан %

50

6.
Бастапқы қабылданатын 
салымның ең төмен сомасы

15 000 теңге

7.
ТҚЖ шартын жасау үшін 
комиссиялық алым

0 теңге

«Баспана» жаңа тарифтік бағдарлама-

сы енгізілген күннен бастап, тұрғын үй 

құрылыс жинақтары туралы шарттар 

бұрын қолданылған тарифтік бағдарла-

малар бойынша жасалмайды.

Банк жаңа тарифтік бағдарама ен-

гізілгенге дейін қолданылған тарифтік 

бағдарламалар негізінде жасалған 

шарттар бойынша тұрғын үй құрылыс 

жинақ шартында белгіленген талап-

тарға сәйкес қызмет көрсетуді тарап-

тар өз міндеттемелерін толық орын-

дағанға дейін жалғастырады.

Банк клиенттер алдында өзіне қа-

былдаған міндеттемелерді толық әрі 

уақтылы орындау саясатын ұстанады.

12-диаграммада Банк қызмет ете 

бастаған кезден бері ТҚЖ шарттарын 

жасау динамикасы бойынша деректер 

келтірілді. Банктің дамуын сараптай 

келе, ТҚЖ шарттарын жасау қарқыны-

ның халықтың қазақстандық тұрғын үй 

құрылыс жинақ жүйесін дамытуға қа-

тысуының біртіндеп үдемелі қарқынмен 

сипатталатынын көруге болады. Осы-

лайша, 2012 жылдан бастап 2017 жылға 

дейінгі кезеңде жасалған тұрғын үй 

құрылыс жинақтары туралы шаттар са-

нының өсуі орташа есеппен 33 %-ды 

құрады. 
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12-диаграмма

ТҚЖ шарттарын жасау динамикасы

ТҚЖ шарттарының саны, өспелі жиынымен, мың бірлік

Кезеңдегі жаңа ТҚЖ шарттарының саны, мың бірлік
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ЖАСАЛҒАН  
ШАРТТАР  

САНЫ

1 527 542

2018 
жылғы 1 

қаңтардағы жағдай  
бойынша

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 

бойынша ТҚЖ шарттарының саны – 

1 527 542, шарттық сома 4 806,2 млрд 

теңгеге жетті. Бұл ретте ТҚЖ тура-

лы қолданыстағы шарттардың саны 

1 055 599 құрайды, бұл 2016 жылдың 

қорытындысы бойынша 30 %-ға жоғары 

(2016 жылы 814 629 шарт жасалды).

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бой-

ынша депозиттік база 520,2 млрд 

теңгені құрады, 2016 жылдың көрсет-

кіштерімен салыстырғанда 28 %-ға 

ұлғайды. Банктің несиелік қоржыны 

40 %-ға ұлғайып, 460,1 млрд теңгені 

құрады.

Қарыз беру

Банк өз салымшыларына тұрғын үй 

жағдайын жақсарту бойынша іс-шара-

ларды жүргізу үшін тұрғын үй, аралық 

және алдын ала тұрғын үй қарыздарын 

береді, атап айтсақ:

1. тұрғын үй құрылысы (соның ішін-

де жер телімін сатып алу), тұрғын 

үйді сатып алу, соның ішінде жақ-

сарту мақсатында оны айырбастау 

арқылы;

2. тұрғын үйді жөндеу және жаңарту 

(соның ішінде құрылыс материалда-

рын сатып алу, мердігерлік жұмыс-

тарды төлеу);

3. тұрғын үй жағдайын жақсарту бо-

йынша іс-шаралармен байланысты 

туындаған міндеттемелерді өтеу;

4. банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын банктер 

мен ұйымдарда ипотекалық тұрғын 

үй қарыздарын алу үшін бастапқы 

жарнаны енгізу.

«Қазақстан Республикасындағы тұрғын 

үй құрылысы жинақ ақшасы туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңында 

тұрғын үй қарыздары бойынша сый-

лықақы мөлшерлемесінің көлемі тұрғын 

үй құрылыс жинақ салымдары бойынша 

жылдық үш пайыздан жоғары болмауы 

керек деп белгіленген.
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Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздары бойынша қолданыстағы сыйлықақы мөлшерлемері: 

6-кесте

Қарыз түрі Сыйлықақы мөлшерлемесі

Алдын ала тұрғын үй қарыздары

 — жылдық 10 % (ЖТСМ* 11,4 %-дан бастап) жинақтарсыз, Мемлекеттік бағдарламаның 

қатысушылары үшін.

 — жылдық 9,5 % (ЖТСМ 12,8 %-дан бастап) «Өз үйім» бағдарламасының аясында шарт-

тық сомадан 30 %-дан артық жинақ болған кезде.

 — жылдық 7,5 % (ЖТСМ 7,9 %-дан бастап) жинақтарсыз, бюджеттік қаражаттарды пай-

далану арқылы 2020 жылға дейін Өңірлерді дамыту бағдарламасына қатысушылар 

үшін.

 — жылдық 5 % (ЖТСМ 5,2 %-дан бастап) «Нұрлы жер» бағдарламасын іске асыру аясын-

да шарттық сомадан 30 %-дан артық жинақ болған кезде.

 — жылдық 5 % (ЖТСМ 5,2 %-дан бастап) «Жеке тұрғын үй құрылысын дамыту» бағыты 

бойынша «Нұрлы жер» бағдарламасын іске асыру аясында шарттық сомадан 30 %-дан 

артық жинақ болған кезде.

Аралық тұрғын үй қарыздары

 — жылдық 7,5 % бастап (ЖТСМ 8,9 %-дан бастап).

 — жылдық 6,5 % (ЖТСМ 7,2 %-дан бастап) – бюджеттік қаражаттарды пайдалану арқылы 

2020 жылға дейін Өңірлерді дамыту бағдарламасына қатысушылар үшін.

 — жылдық 5 % (ЖТСМ 5,3 %-дан бастап) «Нұрлы жер» бағдарламасын іске асыру аясын-

да «Жеңіл» ТБ бойынша.

 — жылдық 5 % (ЖТСМ 5,2 %-дан бастап) «Жеке тұрғын үй құрылысын дамыту» бағыты 

бойынша «Нұрлы жер» бағдарламасын іске асыру аясында шарттық сомадан 30 %-дан 

артық жинақ болған кезде.

Банк қарыз беру көлемдеріне салыс-

тырмалы талдау жүргізген кезде, 

2005 жылдан бастап 2017 жылға дейін-

гі аралықта кредит беру көлемдерінің 

2008 жылдан бастап өскені байқалады. 

Бұл өсім тұрғын үй қарыздарын беру 

мерзімдерінің басталуымен, алдын ала 

тұрғын үй қарыздарын беруді бастау-

мен, сондай-ақ мемлекеттік тұрғын үй 

құрылысы бағдарламаларының іске 

асырылуымен түсіндіріледі. Сондай-ақ 

2012 жылдан бастап несие қоржыны-

ның динамикалық өсуі белгіленді, ол 

халықтың белсенді кредит алуымен 

байланысты, соның ішінде «Нұрлы жер» 

*Сыйлықақының жылдық тиімді мөлшерлемесі

13-диаграмма

Қарыз беру көлемінің динамикасы

Кезеңдегі қарыз беру көлемі, млрд теңге

0,2 2,1 8,6 23,7 20,1 28,7 29,8 35,9 61,1
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16-диаграмма

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша пайдалану 
мақсаттарына берілген қарыздардың құрылымы 
(қарыздардың көлемі бойынша)

Басқалары

Құрылыс

Тұрғын үйді жөндеу және қайта құру

Құрылысқа үлестік қатысу

Қайта қаржыландыру

2020 ӨДБ бойынша тұрғын үй сатып алу

2005–2007, 2008–2010 МБ бойынша тұрғын үй сатып алу

«Нұрлы жол» МБ бойынша тұрғын үй сатып алу

«Алматы жастары» МБ бойынша тұрғын үй сатып алу

Тұрғын үй мен жер телімін сатып алу

70% 
 

тұрғын үй мен жер 
телімін сатып алуға

ҚАРЫЗДАРДЫҢ 
МАҚСАТЫ

мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдар-

ламасының да әсері бар.

2017 жылы берілген қарыздар саны 

289,8 млрд теңге көлемінде 41 728 қа-

рызды құрады.

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бой-

ынша қаржыландыру және пайдалану 

мақсаттарына берілген қарыздардың 

құрылымы (көлемі бойынша) төмендегі 

диаграммаларда көрсетілген.

Қарыздардың мақсаты тұрғысынан құрылымының талдауы ең көп үлесті тұрғын үй мен жер телімін 

сатып алуға берілген қарыздар алатынын көрсетті (70,62 %). Барлық мемлекеттік бағдарламалар 

бойынша тұрғын үй сатып алуға берілген қарыздардың үлесі 24,07 %-ды құрайды.

2018 жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша “Нұрлы 
жол” / “Нұрлы жер” МБ 
бойынша берілген қарыздар

жеке қаражаттар есебінен  
(3,6 млрд теңге)
бюджеттік қаражаттар есебінен 
(29,8 млрд теңге)

15-диаграмма

2005-2007 жж. және 2008-
2010 жж. арналған МБ 
аясында берілген қарыздар, 
2018 жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша

жеке қаражаттар есебінен 
(19,4 млрд теңге)
бюджеттік қаражаттар есебінен 
(71,7 млрд теңге)

14-диаграмма

2018 жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша берілген 
барлық қарыздар

жеке қаражаттар есебінен 
(773,8 млрд теңге)
бюджеттік қаражаттар есебінен 
(123,8 млрд теңге)
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0,04%

70,62%
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Банктің 3 жылдық мерзімдегі негізгі қызмет нәтижелерінің бағалауы төмендегі кестеде келтірілген: 

7-кесте

Көрсеткіштің атауы
Өлш. 
бірл.

2014 
жылғы 
дерек

2015 
жылғы 
дерек

2016 
жылғы 
дерек

2017 
жылға 

арналған 
жоспар

2017 
жылғы 
дерек

Орындалу, %

Тұрғын үй құрылыс жинақтары 
туралы шарттар

бірл. 178 986 224 703 292 116 290 000 352 301 121,5

Қарыз беру көлемі млн 97 826 151 650 147 927 180 959 289 807 160,2

теңге

Көрсетілген кезеңдегі негізгі көрсет-

кіштердің талдауы жасалған ТҚЖ ту-

ралы шарттар санының да, кредиттеу 

көлемдерінің де тұрақты өсуін көрсе-

теді, бұл Банк өнімдерінің қазақстандық 

қаржы нарығында бәсекеге қабілеттілі-

гін, икемділігін және сұранысқа ие екен-

дігін білдіреді.

Әлеуметтік бағыттағы өнім

Өз өнімдерін қалыптастырған кезде, 

Банк барлық әлеуметтік топтардың мүд-

делерін ескеруге тырысады. 2017 жылы 

өнімдік ұсыныстың әлеуметтік бағытта-

луы аясында мынадай өзгерістер орын 

алды.

1. «Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі 

арқылы кредиттік тұрғын үй құрылы-

сын дамыту» бағыты бойынша «Нұр-

лы жер» бағдарламасының аясын-

да Банк беретін аралық тұрғын үй 

қарыздары бойынша жылдық 5 % 

көлемінде төмендетілген мөлшер-

леме бекітілді.

2. «Жеке тұрғын үй құрылысын дамы-

ту» бағыты бойынша «Нұрлы жер» 

бағдарламасының аясында клиент-

тердің төлем қабілетін есептеген 

кезде, жылдық 5 % көлемінде төмен-

детілген мөлшерлеме бекітілді.

3. «Алматы жастары» бағдарламасы-

ның аясында жылдық 5 % көлемінде 

«Жеңіл» аралық тұрғын үй қарызы 

бойынша сыйлықақының төмен-

детілген мөлшерлемесі бекітілді.

4. «Жас отбасыларды тұрғын үй-

мен қамту және қолдау көрсету» 

бағыты бойынша «Алматы қаласы-

ның жастарын қолдаудың 2017–

2020 жылдарға арналған жол кар-

тасы» бағдарламасының аясында 

«Қазақстан тұрғын үй құрылыс жи-

нақ банкі»  АҚ-да Жұмысты ұйымда-

стыру нұсқаулығы бекітілді.

Банктің комиссииялары

Банк тұрғын үй құрылыс жинақтары ту-

ралы шартты жасау үшін және Банктің 

өзге қызметтері үшін, комиссиялық 

және өзге алымдарды өндіріп алуға 

құқылы.

Бұл ретте Банк өз қызметтері үшін 

ең төмен тарифтерді белгілеу саяса-

тын ұстанады. Бұл саясат тұрғын үй 

құрылыс жинақ жүйесіне клиенттерді 

барынша көп тартуға бағытталған. Мұн-

дай саясат өнімді нарықта ілгерілету 

кезінде жақсы қырынан көрінді және 

клиенттердің әлеуетті базасын кеңейту-

ге ықпал етті.

2017 жылғы 1 сәуірден бастап тұрғын 

үй құрылыс жинақтары туралы шартты 

жасау үшін комиссия және шарттық со-

маны ұлғайту үшін комиссия жойылды. 

Сонымен бірге, бірқатар маңызды өз-

герістер орын алды.

1. Мақұлданды және бекітілді:

 — Банк өндіріп алатын комиссиялар-

дың шекті мөлшерлері;

 — қабылданатын салымдардың 

шекті сомалары, жинақтаудың 

шекті мерзімдері, салымдар бой-

ынша сыйлықақылардың шекті 

шамалары;

 — банктің ұсынатын қарыздарының 

шекті сомалары мен мерзімдері;

 — банк қарыздары бойынша сый-

лықақының шекті шамалары.

2. Заңды тұлғаларға қызмет көрсету 

жөніндегі банк операцияларын іске 

асыру үшін мөлшерлемелер мен та-

рифтердің (комиссиялық алымдар-

дың) шекті шамалары мақұлданып 

бекітілді.
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1.08.2017
бастап енгізілді

“БАСПАНА” 
ТАРИФТІК 

БАҒДАРЛАМАСЫ

3. Жеке тұлғалар үшін банк операция-

ларын жүргізудің мөлшерлемелері 

мен тарифтерінің (комиссиялық 

алымдарының) тізілімі бекітілді.

4. Заңды тұлғалар үшін банк операци-

яларын жүргізудің мөлшерлемелері 

мен тарифтерінің (комиссиялық 

алымдарының) тізілімі бекітілді.

5. Тұрғын үй құрылыс жинағы туралы 

шартқа қол қойылған күннен бастап 

12 ай ішінде салымшы салым сома-

сын мерзімінен бұрын шешіп алғаны 

үшін комиссия енгізілді (ақшаның 

түскен тәсіліне қарамастан).

6. Мемлекеттік қызметтің ақысын не-

месе бажды (салық, айыппұл, өсім-

пұл) Банктің терминалы арқылы 

төлеу үшін комиссия енгізілді.

7. Бір ЖСН арқылы төленген 1 төлем 

үшін 150 (жүз елу) теңге көлемін-

дегі комиссияларға өзгерістер 

және оларды Банктің интер-

нет-банкингке, банкоматтарға және  

«Қазақстан Халық Банкі»  АҚ муль-

тикиосктеріне қатысты шығындары-

на жатқызу мүмкіндігі енгізілді.

8. «Қазақстандық ипотекалық компа-

ния» ипотекалық ұйымы»  АҚ үшін 

банк қызметтері бойынша тариф-

тердің (комиссиялық алымдардың) 

тізілімі бекітілді.

9. «Жалпы сақтандыру» саласында 

сақтандыру (қайта сақтандыру) қыз-

метін іске асыру құқығын беретін 

лицензияның негізінде сақтанды-

ру шарттарын жасау және орындау 

бойынша қызметті жүзеге асыратын 

заңды тұлғалар үшін Банк қызмет-

тері бойынша тарифтердің (комис-

сиялық алымдардың) мөлшерінің 

тізілімі бекітілді.

10. «Тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі»  АҚ-ның банктік емес қызмет-

тері үшін төленетін ақының мөлшері 

бекітілді.

Қызмет көрсету шарттары мен 
рәсімдерін жақсарту

1. 2017 жылғы 1 тамыздан бастап 

Банкте «Баспана» жаңа тарифтік 

бағдарламасы енгізілді, ол өнімдік 

желіні оңтайландырып, оны әл-

деқайда оңай әрі қолжетімді етті, 

«Баспана» тарифтік жоспарын енгі-

зу постдепозиттік операцияларды 

азайтуға бағытталған және клиентке 

кеңес беруді оңай әрі жылдам жүр-

гізуге мүмкіндік береді.

2. Мемлекеттік, өңірлік және өзге 

бағдарламалар мен жобаларға қа-

тысушылардың салымдарын бірік-

тірген кезде, ТҚЖ жүйесінде салым 

кем дегенде 6 ай болуы және жинақ 

шотында 50 АЕК болуы керек деген 

талаптардың күші жойылды.

3. Тапсырыс берушінің эскроу-шо-

тымен тұрғын үйді броньдау аясын-

да алдын ала және аралық тұрғын үй 

қарыздарын берген кезде жеңілдік 

кезеңінің опцияларының шарттары 

бекітілді.

4. Қарыз берілген сәтте аралық тұрғын 

үй қарызы бойынша бағалау көрсет-

кішінің мәні 1,25 болуы тиіс деген 

талап жойылды.

5. Сатып алынатын мүлік бойынша 

алдын ала тұрғын үй қарызын беру 

аясында көп пәтерлі үйлердегі пә-

терлер түрінде қамсыздандыру бой-

ынша шектеу жойылды.

6. «Баспана» тарифтік бағдарламасы-

ның аясында «Жеңіл» аралық тұрғын 
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үй қарыздарын берудің мерзімдері 

өзгертілді.

7. «Сбербанк»  АҚ арқылы төлемдерді 

қабылдаудың жаңа баламалы арна-

лары (терминалдар, сбербанк-он-

лайн, банкоматтар) бекітілді.

Қолданыстағы шарттарды жақсарту-

мен қатар, Банк халық үшін жаңа өнім-

дерді әзірлеу және енгізу жұмыстарын 

жүргізеді.

Қазіргі кезде «Қазақстан тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкі»  АҚ-ның «Әске-

ри қызметкерлерді және арнайы мем-

лекеттік органдардың қызметкерлерін 

тұрғын үймен қамтамасыз ету» бағдар-

ламасы бекітілді, бұл бағдарлама 

әскери қызметкерлерді тұрғын үймен 

қамтамасыз етудің оңтайлы шарттарын 

жасау мақсатында, тұрғын үй төлем-

дерін алушылар үшін жинақтау мен 

кредит берудің негізгі параметрлерін 

белгілейді.

«Жас отбасыларды тұрғын үймен 

қамтамасыз ету және қолдау көрсету» 

бағыты бойынша «Алматы қаласының 

жастарын қолдаудың 2017–2020 жыл-

дарға арналған жол картасы» бағдарла-

масы бекітілді.

Банктің «Өз үйім» бағдарламасының ая-

сында тұрғын үй құнының баға ауқымда-

рына өзгерістер енгізілді, соның ішінде 

баға ауқымдарына қатысты елді мекен-

дердің тізілімі кеңейтілді, ЖТҚ үшін баға 

ауқымдары бекітілді, құрылысты баста-

малайтын тұлғалардың тізілімі кеңей-

тілді, тұрғын үйді «Құрылысшының 

қаражаты есебінен салынған тұрғын 

үй», «Шартталған депозитті орнала-

стыру есебінен салынған тұрғын үй» 

және «Үлескерлерге арналған тұрғын 

үй» сияқты үш негізгі бағыт бойынша 

өткізу рәсімі бекітілді, сонымен қатар, 

ұйымның (жұмыс берушінің) тізімі бой-

ынша тұрғын үйді өткізу ерекшеліктері 

бекітілді. Салынып жатқан үйді клиентке 

бекітуге бағытталған тұрғын үйді бронь-

дау рәсімдері, сондай-ақ құрылыс 

аяқталғаннан кейін, тұрғын үйді сатып 

алуды қамтамасыз ету регламенттелді.

Инвестициялық қызмет

Банктің инвестициялық қызметі Банктің 

активтерін сақтап қалу мақсатында, 

қолда бар бос ақшалай қаражаттарды 

тиімді инвестициялауға бағытталады.

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бой-

ынша Банктің қаржылық активтері 

282,1 млрд теңгені құраған, соның ішін-

де бағалы қағаздар 261,7 млрд тең-

ге, банкаралық депозиттер 15,2 млрд 

теңге, кері РЕПО 0,7 млрд теңге, кор-

респонденттік шоттар 4,4 млрд теңге 

көлемінде болған.

Бұл ретте мемлекеттік бағалы қағаз-

дардың Банктің қаржылық активтерін-

дегі үлесі 86,77 %-ды құраған.

Банктің 3 жылдық мерзімдегі қаржылық 

қызметі бойынша нәтижелердің бағала-

уы келесі кестеде келтірілген:

8-кесте

Көрсеткіштің атауы
Өлш. 
бірл.

2014 
жылғы 
дерек

2015 
жылғы 
дерек

2016 
жылғы 
дерек

2017 
жылға 

арналған 
жоспар

2017 
жылғы 
дерек

Орындалу, %

Активтер
млн

теңге
422 992 474 064 621 550 712 761 762 267 107

Меншікті капитал
млн

теңге
108 182 107 582 118 882 136 313 152 890 112

Міндеттемелер
млн

теңге
314 810 366 481 502 668 576 447 609 378 106

ROE % 11,28 14,12 19,96 15,28 18,83 123

ROA % 2,97 3,40 4,12 2,92 3,70 127

Депозиттік база
млн

теңге
247 560 296 956 407 098 487 690 520 245 107

Кредиттік қоржын
млн

теңге
203 793 276 154 326 576 405 677 460 058 113
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Акцияларды орналастыру құны 
және оның төленуі туралы 
мәліметтер:
1) жарияланған акциялардың саны, 

түрлері: жай акциялар – 7 830 000 

дана, артықшылықты акциялар –  

0 дана.

2) бір жай акцияның атаулы құны – 

10 000,00 теңге;

3) акциялар Банктің Жалғыз акцио-

неріне артықшылықпен сатып алу 

құқығы бойынша орналастырылған.

9-кесте

Акционерлік капитал

(мың қазақстандық теңгемен, 
акциялар санын қоспағанда)

Акция 
(мың дана)

Жай акциялар Барлығы

2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша

7,830 78,300,000 78,300,000

Шығарылған жаңа акциялар – – –

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша

7,830 78,300,000 78,300,000

Шығарылған жаңа акциялар – – –

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша

7,830 78,300,000 78,300,000

Банктің Жалғыз акционері дивиденд 

төлеу шарттары мен тәртібіне, Банктің 

қаржылық жағдайына және т.б. қатысты 

бүкіл ақпаратқа қолжетімді. Дивиденд 

төлеу үшін, Банк Холдингтің еншілес ұй-

ымдары төлейтін, Жалғыз акционермен 

бекітілген дивиденд көлемін анықтау 

тәртібін басшылыққа алады.

Дивидендтердің көлемі Қазақстан Рес-

публикасының бухгалтерлік есеп және 

қаржылық есептілік туралы заңнамасы-

ның және қаржы есептілігінің халықа-

ралық стандарттарының талаптарына 

сәйкес құрылған Банктің жылдық аудит-

телген қаржы есептілігінде көрсетілген 

Банктің таза кірісі сомасының негізін-

де есептеледі. Бұл ретте дивидендт-

тердің көлемі Қазақстан Республи-

касының заңнамасын ескере отырып 

белгіленеді.

Тиісті кезеңдерде пайданы бөлу 

тәртібін бекіту туралы мәселені қарау 

барысында Жалғыз акционер диви-

дендтердің көлемін айрықша тәртіпте 

белгілеуі мүмкін.

2017 жылы дивидендтер 6 778 929 мың 

теңге көлемінде төленген, 2016 жылы 

дивиденд төленбеген.

Банктің меншікті 
облигацияларын шығару

2017 жылы Банктің 100 млрд тең-

ге көлемінде алғашқы облигациялық 

бағдарламасы өтті (2017 жылғы 17 қа-

рашадағы № F66 мемлекеттік тіркеу 

туралы куәлігі). Бұл бағдарлама аясын-

да 40 млрд теңге көлемінде облигаци-

ялардың алғашқы шығарылымы 7 жыл 

айналу мерзімімен, жарты жылдық ку-

понмен шығарылды (2017 жылғы 17 қа-

рашадағы № F66-1 мемлекеттік тіркеу 

туралы куәлігі), ол бойынша мөлшерле-

ме облигацияларды орналастыру бой-

ынша өткізілген алғашқы маманданды-

рылған сауда-саттықтың қорытындысы 

бойынша белгіленеді.

Облигациялар «Қазақстан қор биржа-

сы»  АҚ-да листинг процедурасынан 

өтіп, негізгі алаңда «Облигациялар» 

санаты бойынша ресми тізімге енгізіл-

ді. 2018 жылғы 1 ақпандағы жағдай бо-

йынша орналастыру өткізілмеген, сау-

да-саттық ашылмаған.
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5.3. БАНКТІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК 
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУҒА ҚАТЫСУЫ

2005–2007 МБ және 2008–
2010 МБ-ын іске асыру
2005–2007 МБ-ға және 2008–2010 

МБ-ға сәйкес, Банк оларды іске асыру 

жөніндегі оператор болып белгіленді. 

Бүгінде 2005–2007 МБ және 2008–2010 

МБ өз жұмысын аяқтады.

2005–2007 МБ және 2008–2010 МБ 

бойынша 2018 жылғы 1 қаңтарға қарай 

91 152 млн теңге көлемінде 32 370 қа-

рыз берілді.

2011–2014 МБ және 
«Қолжетімді баспана – 2020» 
бағдарламасын іске асыру
Осы бағдарламалар аясында Банк 

оларды іске асыру жөніндегі оператор 

болып белгіленді, бүгінгі таңда аталған 

бағдарламалар өз жұмысын аяқтады.

2020 жылға дейін өңірлерді 
дамыту бағдарламасы
2020 жылға дейін өңірлерді дамы-

ту бағдарламасын (Бағдарлама) іске 

асыру бойынша іс-шаралар аясында 

Бағдарламаның екі бағыты бойынша 

(«Халықтың барлық санаттары үшін 

тұрғын үй», «Жас отбасыларға арналған 

тұрғын үй» ) 2017 жылы Банк салымшы-

ларына 7 198 млн теңге көлемінде 

1 557 қарыз берілген, 44 мың ш.м 

тұрғын үй немесе 663 пәтер қолда-

нысқа енгізілген.

«Халықтың барлық санаттары үшін 

тұрғын үй» бағыты бойынша жалпы ау-

даны 31 мың ш.м 3 тұрғын үй немесе 

438 пәтер қолданысқа енгізілді.

«Жас отбасыларға арналған тұрғын үй» 

бағыты бойынша жалпы ауданы 13 мың 

ш.м 2 тұрғын үй немесе 225 пәтер қол-

данысқа енгізілді.

2015–2019 жылдарға 
арналған» Нұрлы 
жол» Мемлекеттік 
инфрақұрылымдық даму 
бағдарламасын іске асыру
«Нұрлы жол» Бағдарламасына сәй-

кес, Банк құрылыс операторлары – 

ЖАО және «Бәйтерек Девелопмент» АҚ 

салып жатқан кредиттік тұрғын үйді са-

тушы оператор болып табылады.

Бұл бағдарламаның іске асырылуы 

«Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй 

құрылыс бағдарламасы аясында жалға-

сып келеді. 

2017–2021 жылдарға 
арналған «Нұрлы жер» 
мемлекеттік тұрғын үй 
құрылыс бағдарламасын іске 
асыру
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2016 жылғы 31 желтоқсандағы № 922 

Қаулысымен «Нұрлы жер» Мемлекет-

тік тұрғын үй құрылыс бағдарламасы 

бекітілді. «Нұрлы жер» Бағдарлама-

сында 2017–2021 жж. аралығында  

ҚТҚЖБ-нің алдын-ала және аралық қа-

рыздар беруі үшін, жыл сайын 24 млрд 

теңге көлемінде (5 жылда – 120 млрд 

теңге) кредиттеу көзделген.

Бұл ретте Қазақстан Республикасының 

2016 жылғы 29 қарашадағы № 25-VI 

«2017–2019 жылдарға арналған респу-

бликалық бюджет туралы» ҚРЗ сәйкес, 

2017 жылға арналған республикалық 

бюджетте «Нұрлы жер» Бағдарламасы 

аясында 8 млрд теңге көлемінде қа-

ражаттар қарастырылды. Нәтижесін-

де 2017 жылғы 22 қарашада Банк пен  

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі арасындағы кредиттік шарт 

негізінде ҚТҚЖБ-не салымшыларға ал-

дын-ала және аралық қарыздар беру 

үшін, 8 млрд теңге көлемінде бюджеттік 

қаражат ұсынылды.

2017 жылы Банк салымшыларына 

30 459,42 млн теңге көлемінде 4 062 

қарыз берілді, 716,8 мың ш.м немесе 

12 801 пәтер қолданысқа енгізілді.

«Жеке құрылыс салушыларды 
тұрғын үй салуға 
ынталандыру» бағыты 
бойынша:

 — Банк пен құрылыс салушылар ара-

сында жалпы ауданы 140,595 мың 

ш.м. 11 тұрғын үй немесе 595 пәтер 

құрылысы бойынша ынтымақтастық 

туралы 11 келісімге қол қойылды;

 — жалпы ауданы 1,557 мың ш.м бір 

тұрғын үй немесе 27 пәтер қолда-

нысқа енгізілді, 101,42 млн теңге 

көлемінде 22 қарыз берілді.

«ҚТҚЖБ» АҚ Жылдық есеп 201738
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«Тұрғын үй құрылыс жинақтары 
жүйесі арқылы сатылатын кре-
диттік тұрғын үйлер құрылысы» 

бағыты бойынша жалпы ауданы 714 мың 

ш.м 189 тұрғын үй немесе 12 762 пәтер 

қолданысқа енгізілді, 30 226,7 млн тең-

ге көлемінде 4 028 қарыз берілді.

«Жеке тұрғын үй құрылысын 
дамыту» бағыты бойынша Қостанай 

облысында жалпы ауданы 1, 236 мың 

ш.м 12 тұрғын үй қолданысқа енгізіл-

ді, 131,3 млн теңге көлемінде 12 қарыз 

берілді.

Қарызға алынған қаражаттар
Банктің қарызға алынған қаражаттары 

Қазақстан Республикасының Үкіметі-

нен, «Самұрық-Қазына» Ұлттық Әл- 

ауқат қоры»  АҚ-нан және «Бәйтерек» 

ҰБХ»  АҚ-нан, республикалық және 

жергілікті бюджеттерден алынған кре-

диттерден құралады.

Қарызға алынған қаражаттар және оларды игеру бойынша толық ақпарат келесі кестеде келтіріледі:

10-кесте

Кредитор /  
қарыз беруші

Шарт 
бойынша 

сома шарт 
валюта-

сымен

Пайыздық 
мөлшерлеме 

көлемі

Қолдану мерзімдері
Есепті 

күндегі не-
гізгі қарыз 

сомасы

Барлығы 
игерілді

Игеру 
пайызы

қол қой-
ылған күн

қарызға 
алынған қа-

ражаттар-
дың түскен 

күні

соңғы өтеу 
күні

(01.01.18) (01.01.18)

ҚР Қаржы 
министрлігі

23 560,00 жылдық 1% 29.08.2008 02.09.2008 01.12.2018 23 560,00 23 560,00 100

ҚР Қаржы 
министрлігі

12 200,00 жылдық 1% 11.07.2012 31.07.2012 18.07.2023 12 200,00 10 931,83 89,5

«Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ» АҚ

18 277,00 жылдық 1% 04.02.2010 11.06.2010 01.08.2019 18 277,00 18 277,00 100

«Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ» АҚ

15 163,00 жылдық 1% 03.03.2011 27.04.2011 30.11.2021 15 163,00 15 163,00 100

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 22 000,00 жылдық 0,15% 25.03.2016 25.03.2016 24.03.2036 22 000,00 22 000,00 100

ҚР Қаржы 
министрлігі

8 000,00 жылдық 0,15% 22.11.2017 27.11.2017 27.11.2037 8 000,00 7 838,04 98

Алматы қ. Әкімдігі 1 000,00 жылдық 0,01% 06.11.2017 15.11.2017 30.09.2025 1 000,00 378,04 38

БАРЛЫҒЫ: 100 200,00 100 200,00 98 147,91 89

Банктің «Өңірлерді дамыту 2020» 

Бағдарламасы аясында 12,2 млрд тең-

ге көлемінде алынған Бюджеттік кре-

дитінің 89,5 %-ы игерілді. Қаражаттың 

игерілуі Бағдарлама бойынша тұрғын 

үйлерді қолданысқа енгізу және сату 

аясында жүзеге асырылады.

2017 жылдың қорытындысы бойынша 

Банкке Қазақстан Республикасының 

Ұлттық қорынан 22 млрд теңге көлемін-

де берілген кредиттік қаражаттар толық 

көлемде игерілді, Қазақстан Республи-

касының Қаржы министрлігімен «Нұрлы 

жер» бағдарламасы аясында 8 млрд 

теңге көлемінде берілген бюджет-

тік кредит 2017 жылы 4 млрд теңгенің 

игерілуін көздеген жоспардың асыра 

орындалуымен 98 %-ға игерілді.

Өтемақы төлеу
Теңгенің айырбас бағамының еркін 

құбылмалы режиміне көшуге байла-

нысты, Қазақстан Республикасының 

Үкіметі тұрғын үй құрылыс жинақтарына 

салымдар бойынша салым сомасынан 
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35,5 % көлемінде өтемақы төлеу тура-

лы шешім қабылдады, оның 21,5 %-ы – 

республикалық бюджет қаражаттары 

есебінен, 14 %-ы – Банктің меншікті қа-

ражаттары есебінен. 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі» акционерлік қоғамының 

тұрғын үй құрылыс жинақтарына са-

лымдар бойынша өтемақы төлеу ере-

желеріне сәйкес, тұрғын үй құрылыс 

жинақтарына салымдар бойынша өте-

мақыны үш кезеңмен төлеу көзделген:

  2016 жылы екі кезең – 2016 жылғы 

1 тамызға дейін және 2016 жылғы 

31 желтоқсанға дейін;

  бір кезең – 2017 жылы – 2017 жылғы 

1 шілдеге дейін.

2016 жылы 316 489 салым бойынша 

29,3 млрд теңге көлемінде өтемақы 

есептелген, оның ішінде 18,9 млрд тең-

ге – республикалық бюджет қаражат-

тары есебінен және 10,4 млрд теңге – 

Банктің меншікті қаражаттары есебінен.

2017 жылы 284 459 салым бойынша 

20,3 млрд теңге көлемінде өтемақы 

есептелген, оның ішінде 11,3 млрд тең-

ге – республикалық бюджет қаражат-

тары есебінен және 9,0 млрд теңге – 

Банктің меншікті қаражаттары есебінен.

Банктің әлеуметтік жобаларды 
іске асыруға қатысуы

Банк мемлекеттің әлеуметтік жоба-

сы – «Нұрлы жер» бағдарламасын іске 

асыруға қатысады, ол бұрынғыдан да 

көбірек қазақстандық отбасыларды 

қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз 

етуге бағытталған жаңа механизмдерді 

қарастырады.

2017 жылы «Нұрлы жер» бағдарлама-

сын іске асыру ипотекалық кредит беру 

нарығының жандануы және халық та-

рапынан тұрғын үйді сатып алуға сұра-

ныстың өсуіне ықпал етті. 2017 жылы 

Банктің салымшыларына 30 459,42 млн 

теңге сомасына 4 062 қарыз берілді, 

716,8 мың ш.м. немесе 12 801 пәтер 

пайдалануға тапсырылды.

Банк сондай-ақ тұрғын үй құрылысының 

көлемдерін ұлғайтуға және халықтың 

басым бөлігі үшін қолжетімді бағамен 

тұрғын үйді өткізуге бағытталған «Өз 

үйім» бағдарламасын іске асырады. 

Банк іске асыратын бағдарламалар 

бағалары қолжетімді тұрғын үй құрылы-

сын ынталандыруға, осылайша азамат-

тардың тұрғын үй жағдайларын жақсар-

ту мәселесін және тұрғын үй құрылысы 

мәселесін шешуге бағытталған, өз ке-

зегінде бұл өңірлерді және жалпы елді 

дамытуға мультипликативті әсер етеді: 

инфрақұрылымның жаңа нысандарын 

жасауға ықпал етеді (коммуналдық, 

әлеуметтік және басқа), қолданыстағы 

өндірістерді дамытуға және жаңа өн-

дірістерді ашуға ықпал етеді, халықты 

жұмыспен қамтудың ұлғаюына, өнер-

кәсіптің шектес салаларын дамытуға 

ықпал етеді.

Сондай-ақ есептік кезеңде Банк  

Қазақстан Республикасының интернат 

ұйымдарындағы 21 жасқа қоса толған 

тәрбиеленушілерге, жетім балаларға, 

ата-анасының қамқорынсыз қалған/

патронаттық тәрбиедегі 18 жасқа тол-

маған балаларға жеңілдік шартта-

рымен кредит беру (сыйлықақының 

төмендетілген мөлшерлемелері бо-

йынша) жұмысын жалғастыратын бо-

лады. Интернат ұйымдарының тәрби-

еленушілеріне берілген несиелердің 

саны 2017 жылы 73,5 млн теңге сомасы 

көлемінде 11 бірлікті құрады. Интернат 

ұйымдарының тәрбиеленушілерінің 

аты на ашыл ған ТҚЖ шарттарының саны 

2017 жылы 1 084 бірлікті құрады, шот-

тар бойынша жиналған жалпы сома – 

121,9 млн теңге.

Сонымен қатар, Банктің филиалдары 

2007 жылдан бастап өз қызметкер-

лерінің қаражаты есебінен Ұлы Отан 

соғысының ардагерлері мен мүгедек-

теріне алғашқы қажеттілік тауарларын 

ұсыну арқылы көмектеседі және Ұлы 

Отан соғысының қатысушылары мен 

мүгедектерінің қоғамдық қорына ақша 

қаражаттарын аударады.

2017 жылдың соңында Банк қызмет-

керлерінің күшімен дәрі-дәрмектер 

мен ота жасалуы керек балалары бар 

Банк қызметкерлеріне ақша жинау үшін 

қайырымдылық жәрмеңкесі өткізілді. 

Сондай-ақ 2017 жылы Банк пен оның 

филиалдарының қызметкерлері жедел 

ота жасау қажет болған науқас баланың 

ата-анасына қаржылық көмек көрсету 

үшін қаражат жинады.
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5.4. АҚПАРАТТЫҚ ДАМУ

ІТ-стратегияға сәйкес есептік кезеңде 

клиенттерге қашықтан және баламалы 

қызмет көрсету арналарын дамыту бо-

йынша, сондай-ақ бизнес-үдерістерді 

автоматтандыру бойынша жұмыс 

жүргізді.

Қашықтан және баламалы қызмет 
көрсету арналарын дамыту

1. Вaspana.kz жылжымайтын мүлік пор-

талы пайдалануға енгізілді. Вaspana.

kz – Банк салымшыларының тұрғын 

үйін өткізу жөніндегі бірыңғай элек-

трондық тұғырнама, онда сізді қы-

зықтыратын нысанды табу, тұрғын үй 

сатып алу үшін тұрғын үй бағдарла-

масының шарттарымен танысу, пә-

терлердің пулына қатысу үшін өтінім 

беру және барлық жаңалықтарды өз 

кабинетіңізден қадағалау мүмкіндігі 

қарастырылған. Интернет-банкинг-

пен ынтымақтасу клиентке өз де-

позиті бойынша деректерді мемле-

кеттік бағдарламаларға қатысу үшін 

пайдалануға мүмкіндік береді.

 Вaspana.kz жылжымайтын мүлік пор-

талы банктің клиенттерін, құрылыс 

компанияларын және мемлекеттік 

органдарды бірыңғай деректер қо-

рындағы бір тұғырнамада біріктіреді. 

Порталда ұнап қалған нысан үшін да-

уыс беріп, мемлекеттік бағдарламаға 

қатысуға өтінім беруге болады және 

артықшылықтар кестесін пайдалану 

арқылы пәтерді таңдауға болады.

 Вaspana.kz порталы құрылысшы қай 

фирма екеніне қарамастан, мем-

лекеттік бағдарлама аясында іске 

асырылатын барлық жылжымайтын 

мүлік нысандарын шоғырландырады. 

Портал тұрғын үйді бөлу үдерісінің 

ыңғайлылығы мен айқындығы үшін 

әзірленді.

2. ТҚЖБ 24 интернет-банкингі то-

лықтырып жасалды. Вaspana.kz 

жылжымайтын мүлік порталымен 

біріктірілді және өзге үдерістер 

оңтайландырылды.

3. Банк қызметтерінің төлемдерін серік-

тестің арналары (интернет-банк, 

терминал, банкомат) арқылы төлеуге 

қатысты «Сбербанк»  АҚ-мен ынты-

мақтастық туралы шарт жасалды.

4. Beeline операторының телефон 

нөмірлерінің теңгерімі арқылы Банк 

қызметтерінің төлемдерін қабыл-

дауға қатысты Beeline-мен ынты-

мақтастық туралы шарт жасалды. 

СМС-хабарлама жіберу арқылы 

төлемді жүргізуге болады.
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5. Серіктес арқылы төлемді онтай-

ландандыруға қатысты, серікте-

стің бөлімшесі арқылы салымдар-

ды ашу үшін және Банк қызметтері 

үшін төлем енгізген кезде комис-

сияларды нөлдендіру мақсатын-

да, «Қазпош та»  АҚ-мен жаңа шарт 

жасалды.

6. Қызметтер үшін төлемді серікте-

стің терминалдары арқылы төлеген 

кезде, клиенттер үшін комиссияны 

жою ға қатысты Halyk Bank-пен қо-

сымша келісім жасалды.

7. Серіктестің терминалдары арқылы 

қызмет үшін төлемді енгізген кез-

де, клиенттер үшін комиссияларды 

жоюға қатысты QIWI-мен қосымша 

келісім жасалды.

8. Кеңесшілердің әлеуметтік желісі 

толықтырылып жасалды. Әрекет 

етуші клиенттер үшін салымды ашу 

енгізілді, шығыс нысандары то-

лықтырып әзірленді, қосымшаның 

әкімшілік бөлімдері әзірленді.

9. Клиенттің таңдауы бойынша Kaspi 

Bank немесе Epay төлем шлюзі 

арқылы QR-код бойынша депозит-

ті толықтыру іске асырылды. Жаңа 

тәсіл салымшыларға онлайн-төлем 

бойынша қадамдарды айтарлықтай 

қысқартуға мүмкіндік береді. Сон-

дай-ақ бұл тәсіл кез келген адам өз 

деректерін енгізген кезде жіберуі 

мүмкін қателерді қысқартады.

Банк қызметін автоматтандыру

1. ҚТҚЖБ терминалдары арқылы 

Банкте кредит рәсімдеген кезде, 

тіркеу алымын төлеу іске асырыл-

ды. Бұрын клиенттер серіктестер 

арқылы төлем жасап, сол үшін өз 

уақытын жұмсауға мәжбүр болатын.

2. Электрондық құжат айналымы 

жүйе сінде (ЭҚАЖ) өнімділікті ұлғай-

ту және ЭҚАЖ-дегі жаңа құжаттар 

үшін кеңістікті босату мақсатында, 

ЭҚАЖ-дегі құжаттарды мұрағаттау-

ға арналған «Электрондық құжат 

айналымының қоймасы» жүйесі 

енгізілді.

3. «Colvir» автоматтандырылған ақпа-

раттық банк жүйесінде (ААБЖ) «Же-

кеменшік бағалы қағаздар» деген 

жаңа опция енгізілді, ол жекеменшік 

бағалы қағаздарды шығаруға және 

есепке алуға мүмкіндік береді.

4. «Service Desk» үдерістерді басқа-

ру жүйесінде Configuration Manager 

атқарымы енгізілді, ол бағдарла-

малық өнімдер мен жабдықтарды 

пайдалануға бақылау жүргізу үшін, 

операциялық жүйелерді, түген-

деу есептерін өрістетуге мүмкіндік 

береді.

5. Банктің резервтік төлем жүйесі іске 

қосылды (Қазақстан Республикасы-

ның Ұлттық банкімен бірлесіп тес-

тілеу жүргізілді).

6. Бюджетке төленген төлемдер ту-

ралы деректерді тарату бойынша 

Банк «электрондық үкімет» төлем 

шлюзімен біріктірілді. Жоба Doing 

Business рейтингінің және реттеу-

шілердің талаптары аясында іске 

асырылды.

7. Банктің www.hcsbk.kz сайтының 

сырт қы түрі толықтырылды. Сыртқы 

сайттың ұялы телефонға арналған 

нұсқасы әзірленді, басты парақ, 

қолжетімді тұрғын үй тарауы оңтай-

ландырылды және сайтты оңтайлан-

дыру бойынша басқа да жұмыстар 

жүргізілді.

8. Банктің корпоративтік порталы 

толықтырылып жасалды. Корпо-

ративтік порталдың дизайны то-

лығымен өзгертілді, «Есептік парақ», 

«Болмау графигі», «Тапсырмалар», 

«Оқыту бойынша онлайн-есеп» он-

лайн-сервистері енгізілді, Банктің 

ААБЖ-мен ықпалдастыру жүзеге 

асырылды.

9. Банк пен «Электрондық шот-фак-

туралар» АЖ ықпалдастырылды. 

Бұл төлем шоттарын ұсыну үдерісін 

оңтайландыру үшін қажет.
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5.5. БИЗНЕС-ҮДЕРІСТЕРДІ ДАМЫТУ

Клиенттерге қызмет көрсету сапасын 

жақсарту мақсатында, Банкте қызмет 

көрсету сапасын қазіргі уақыт тәртібін-

де бақылау және мониторинг жүргізу 

жүйесі жұмыс жасайды.

2017 жылы Алматы қаласында ипотека-

лық қалалық тұрғын үй бағдарламасы 

бойынша кредиттік өтінімді қабылдау, 

қарастыру, мәртебесін өзгерту және 

кредит беру автоматтандырылды.

«Бәйтерек Девелопмент»  АҚ-ның өтінім 

беруші-жалға алушыларының төлем қа-

білетін есептеу үдерісі іске асырылды.

«Colvir» ААБЖ-де «Өз үйім» кредит 

төлқұжатында (үлескерлер) кредит-

тік бағдарламаның жаңа түрі және «Өз 

үйім» бағдарламасы бойынша төлем 

қабілетін бағалау үдерісі, үлестік қа-

тысу, «Алматы жастары» бағдарлама-

сы бойынша кредиттік өтінім қабылдау 

үдерісі іске асырылды.

«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша 

нысанды жасау және бекіту үдерісі, сон-

дай-ақ кредиттік істі жөнелту, ФАСТИ 

арнасы арқылы деректерді «ҚИК» АҚ-ға  

жіберу/қабылдау атқарымы; «Нұрлы 

жер»  – ЖТҮҚ» аясында ақшаны ау-

дару бойынша кредиттік өтінімді беру 

атқарымы іске асырылды. ХML-пішімді 

өтеу графигін «ҚИК»  АҚ-ға жөнелту то-

лықтырылып жасалды.

«Colvir» ААБЖ және ВРМ-де «Баспа-

на» тарифтік бағдарламасы, сондай-ақ 

ВРМ-де «Баспана» тарифтік бағдарла-

масы бойынша кредиттік өтінімдерді 

қабылдау іске асырылды.

Электрондық мұрағатта құжаттарды 

типтендіру автоматтандырылды.

Банкпен ерекше қатынастартағы тұлға-

лар бойынша ағымдағы шотты, бағдар-

ламалар (ӨДБ 2020, «Өз үйім», «Нұрлы 

жол», «Өңірлік даму 2020» ) бойынша 

кредиттік өтінімді жасау үдерістері және 

посткредиттік қызмет көрсету автомат-

тандырылды, олардың қатарында:

 — «Қосалқы қарызгерді алып тастау»,

 — «Өтеу күнін ауыстыру»,

 — «Несиені мерзімінен бұрын толық/

ішінара өтеу»,

 — «Кепілзатты ауыстыру/алып тастау»,

 — «Тұрғын үй несиесіне ауысу».

Посткредиттік қызмет көрсету үдері-

стері автоматтандырылды: «Кредит-

тік шартты ұзарту» және «Өтеу күнін 

ауыстыру».

«Colvir» ААБЖ-де іске асырылды:

 — қаражаттандыру кестесі,

 — заңды тұлғалардың борышкер-

лерінің тізімі,

 — тұрғын үй несиесіне автоматты 

түрде ауысу бойынша жаппай 

операция,

 — автоматты түрде ауысу арқылы 

несие беру атқарымы.

ВРМ-де қолхат арқылы несие беру 

жаңғыртылды.

ВРМ-де:

 — МТ мен ұсынылатын жарнаны алдын 

ала есептеу бойынша калькулятор,

 — «Ұзақ мерзімді тапсырмалар» 

үдерісі,

 — «Ақшаны шешіп алу/қолма-қол 

ақшасыз ағымдағы шоттан аудару» 

үдерісі,

 — сақтандыру шарттарын ұзарту іске 

асырылды.

ВРМ жүйесі мен жылжымайтын мүлік 

порталы біріктірілді және ВРМ арқылы 

ЭОЖ жобасы іске асырылды.

ЖК қаржылық жағдайын автоматты мо-

ниторингілеу жүргізілді.

Жұмыста одан әрі пайдалану үшін, ОФ 

жетекшілеріне/басшыларына/мүдделі 

бөлімшелерге осы кубтарға қолжетімдік 

ұсынылды.
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5.6.ҚЫЗМЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІ

11-кесте

Теңгерімнің негізгі баптары, 
млн теңге

2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл Өзгеру, %

Активтер 474 064 621 550 762 267 123

Клиенттерге берілетін кредиттер 
мен аванстар

276 154 326 576 460 058 141

Сату үшін қолда бар 
инвестициялық бағалы қағаздар

123 331 103 219 158 421 153

Ақшалай қаражаттар және 
олардың баламалары

35 430 80 597 62 700 (22)

Өтеу үшін шегерілетін 
инвестициялық бағалы қағаздар

– 68 666 57 925 (16)

Өзге активтер 39 149 42 491 23 163 (45)

Міндеттемелер 366 481 502 668 609 378 121

Клиенттердің қаражаттары 301 033 413 276 526 796 127

Несиеге алынған қаражаттар 61 464 68 266 72 102 106

Өзге міндеттемелер 3 984 21 125 10 480 (50)

Капитал 107 582 118 882 152 890 129

Банктің активтері 2017 жылы 23 %-ға 

өсіп, 762,3 млрд теңгені құрады. Актив-

тердің айтарлықтай өсуі клиенттерге 

берілген қарыз сомаларын ұлғайтумен 

қамтамасыз етілді, олар теңгерім валю-

тасынан 60 %-ды құрайды. Клиенттерге 

берілген кредиттер көлемі 2017 жылы 

133,5 млрд теңгеге немесе 41 %-ға 

өсті. Кредиттік қоржын жақсы әрта-

раптандырылған – банктен 10 ірі несие 

алушының қоржындағы үлесі 0,19 %-ды 

құрайды. Несиелердің 99,6 %-ы жылжы-

майтын мүлік нысандары түрінде қамта-

масыз етілді. Мерзімінен кешіктірілген 

және құнсызданған несиелер көлемі 

2017 жылы 1,4 млрд теңгені құрады.

Банк жеке тұлғаларға ғана несие бе-

реді. 2017 жылдың қорытындысы бо-

йынша аралық тұрғын үй қарыздары 

213,9 млрд теңгені немесе 46 %-ды 

құрады. Жылдың қорытындысы бойын-

ша олардың көлемі 75 %-дан астам 

өсті. Тұрғын үй қарыздарының көлемі 

47 %-ға, шамамен 150 млрд теңге-

ге дейін ұлғайды, қоржындағы үлесі 

33 %-ды құрайды. Алдын ала тұрғын үй 

қарыздарына 2017 жылы берілген не-

сиелердің шамамен 21 %-ы тиесілі.

Активтер құрамында инвестициялық 

салымдар көлемі ұлғайды, бұл бірін-

ші кезекте, уақытша бос қаражатты 

сақтаудың сенімді құралы ретінде Қа-

зақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 

ноталарында инвестициялардың кеңе-

юімен байланысты. 2017 жылдың қо-

рытындылары бойынша Банкті бағалы 

қағаздармен инвестициялауға актив-

тердің 28 %-ы жұмсалады. Ақша қара-

жаттары мен олардың баламаларының 

үлесі – 8 %. Кез келген басқа қаржылық 

институт сияқты Банк те өз активтерін 

сақтау мақсатында, қолда бар бос ақша 

қаражаттарын тиімді инвестициялауға 

бағытталған инвестициялық қызметін 

дамытуға ерекше көңіл бөледі.

Банктің 2017 жылғы міндеттемелері 

21 %-ға, яғни 609,4 млрд теңгеге өсті. 

Міндеттемелердің құрылымындағы 

86 % клиенттердің қаражаттарына ти-

есілі. Өткен жылдары клиенттердің 

шоттарының көлемі 27 %-ға ұлғайды. 

2016 жылы өсім 37 %-ды құрады. Бұл 

өсім қазақстандықтардың көбі Банк 

ұсынатын тұрғын үй жинақ моделін 
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тартымды деп білетінін көрсетеді. Са-

лымдардың басым бөлігі ұзақ мерзімді 

салымдар ретінде ескеріледі, алайда 

салымшылар салымдарды өтеу мерзім-

дері басталғанға дейін қаражатты шот-

тан шешіп алуға құқылы. 2017 жылы 

салымдар құрылымында 10 аса ірі кли-

енттің үлесі 0,09 %-ды құрады.

Тұрғын үй құрылыс жинақтары тура-

лы шарттың талаптарына сәйкес, кли-

енттер жасалған шарттың талапта-

рына толық сәйкес келген жағдайда, 

Банктің салымшылары шарттық сома 

мен олардың шоғырланған салымда-

ры, есептелген сыйлықақысы және 

мемлекеттің шешімі бойынша мем-

лекеттік сыйлықақының арасындағы 

айыр машылыққа тең сомада тұрғын үй 

кредитін алуға құқылы.

2017 жылдың қорытындысы бо-

йынша Банктің қарыз қаражаттары 

72,1 млрд теңгені немесе міндеттеме-

лердің 12 %-ын құрады. Банктің кре-

диторлары Қазақстан Республикасы 

Қаржы министр лігі, «Самұрық-Қазы-

на» ҰӘҚ және Жалғыз акционер болып 

табылады.

Банктің меншікті капиталы 2017 жылы 

29 %-ға ұлғайды және 153 млрд теңгені 

құрады. Банк теңгерімінің құрылымын-

да капиталдың үлесі 20 %-ды құрайды. 

Капиталдың өсуі қосымша төленген 

капиталдың ұлғаюымен және сату үшін 

қолда бар қаржылық активтердің құнын 

қайта бағалау резервтерінің төменде-

уімен байланысты.

Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі Банктен капитал жеткіліктілігінің 

к1 коэффициентін 5 %-дан төмен емес 

деңгейде, к1-2 – 6 % және k2 – 7,5 % 

деңгейлерде ұстауды талап етеді. 

Банктің барлық аталған коэффици-

енттері 57 % деңгейінде қалыптасты, 

бұл жоғары қаржылық тұрақтылықты 

білдіреді.

Банктің қызметі сондай-ақ берешек 

жүктемесінің жоғары емес көрсет-

кіштерімен сипатталады. Берешек кө ле- 

 мі өзіндік капиталға шаққанда 2017 

жылы 3,99, ал EBITDA-ға шаққанда – 

15,92 деңгейін құрады. Жылдың қоры-

тындысы бойынша қаржылық левередж 

коэффициенті 3,99 деңгейінде болды.

12-кесте

Кірістер мен шығыстар туралы 
есептің негізгі баптары,  
млн теңге

2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл Өзгеріс, %

Пайыздық кірістер 33 845 45 226 53 559 118

Пайыздық шығыстар – 6 480 – 8 519 – 10 704 126

Таза пайыздық кірістер 27 365 36 707 42 855 117

Кредиттік қоржынның 
құнсыздануына байланысты 
резервті қалпына келтіру / (құру)

– 196 194 – 280 (44)

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

27 169 36 901 42 575 115

Комиссиялық кірістер 795 744 833 112

Комиссиялық шығыстар – 840 – 1 593 – 1 368 84

Әкімшілік және өзге операциялық 
шығыстар

– 8 520 – 10 064 – 11 774 117

Өзге операциялық шығыстар – 1 426 – 1 002 – 3 132 313

Салық салу бойынша кіріс 17 178 24 986 27 134 109

Табыс салығы бойынша шығыстар – 1 946 – 2 390 – 1 547 46

Жыл ішіндегі кіріс 15 232 22 596 25 587 113
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Банктің пайыздық кірістері 2017 жылы 

18 %-ға өсіп, 53,6 млрд теңгені құрады. 

Осы соманың 50 %-ы берілген несие-

лер бойынша пайыздарға тиесілі, олар 

өткен жылы 26,8 млрд теңгеге жетті. 

Пайыздық кірістердің 43 %-ын инвести-

циялық бағалы қағаздар бойынша сый-

лықақы құрайды, олар 2017 жылы Банк 

кірістерінің негізгі өсімін қамтамасыз 

етті.

Пайыздық шығыстар көлемі 2017 жылы 

26 %-ға өсіп, 10,7 млрд теңгені құрады. 

Осы шығыстардың 87 %-ын (9,3 млрд 

теңге) клиенттердің шоттары бойынша 

сыйлықақы құрайды. Соманың қалдығы 

осы берешек қаражаттар бойынша па-

йыздық шығыстарға тиесілі.

Нәтижесінде Банктің таза кірістері 

42,9 млрд теңге деңгейінде қалыптасты 

және 17 %-ға өсті. Банктің бір жыл ішін-

дегі кірісі 13 %-ға өсіп, 25,6 млрд теңгені 

құрады. 2016 жылы өсім айтарлықтай 

жоғары болды және 48 %-ды құрады. 

ROE көрсеткіші 2016 жылғы 20,79 %-бен 

салыстырғанда 2017 жылы 18,83 %-ды 

құрады. ROA көрсеткіші 2016 жылғы 

4,32 %-дан 2017 жылы 3,70 %-ға дейін 

төмендеді. Операциялық пайдалылық 

(кірістер/шығыстар) 83 %-ға жетті 

(2016 жылы 96 %).

13-кесте

Негізгі индикаторлардың жоспарлы және нақты мәндерін салыстыру

Көрсеткіштің атауы
Өлш. 
бірл.

2014 жылы 
нақты

 2015 
жылы 
нақты

2016 жылы 
нақты

2017 
жылға 

жоспар

2017 жылы 
нақты

Орындалу, %

Активтер
млн

теңге
422 992 474 064 621 550 712 761 762 267 107

Меншікті капитал
млн

теңге
108 182 107 582 118 882 136 313 152 890 112

Міндеттемелер
млн

теңге
314 810 366 481 502 668 576 447 609 378 106

ROE % 11,28 14,12 19,96 15,28 18,83 123

ROA % 2,97 3,40 4,12 2,92 3,70 127

Депозиттік база
млн

теңге
247 560 296 956 407 098 487 690 520 245 107

Кредиттік қоржын
млн

теңге
203 793 276 154 326 576 405 677 460 058 113
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5.7. БАНКТІҢ РЕЙТИНГТЕРІ

Қаржылық және инвестициялық бе-

делін арттыру үшін, Банк өз рейтингін 

қолдау және арттыру бойынша жұмы-

сты тұрақты түрде жүргізеді.

2017 жылдың шілде айында Moody’s 

Investors Service халықаралық рей-

тингтік агенттігі ҚТҮҚЖБ-ң ұлттық ва-

лютадағы ұзақ мерзімді депозиттік 

рейтингі Baa3 деңгейінде екенін және 

бәсекеге қабілеттілікті базалық бағалау 

ba2 деңгейінде екенін растады, бол-

жал – «Тұрақты» .

2017 жылдың сәуір айында Fitch Ratings 

(Fitch) ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді 

эмитент дефолтының рейтингтері (ЭДР) 

«BBB-» деңгейінде екенін растады, рей-

тингтер бойынша болжал – «Тұрақты» . 

Ұлттық валютадағы қысқа мерзімді ЭДР 

«F3» деңгейінде, болжал – «Тұрақты» .

Қазақстан Республикасының екінші 

деңгейлі банктері арасында Банктің 

рейтингі ең жоғары. 

5.8. 2018–2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ МАҚСАТТАР

Банктің 2023 жылға дейінгі Даму стартегиясына және 2017–2021 жылдарға арналған Даму жоспарына сәйкес мынадай негізгі 

көрсеткіштерге жету белгіленді.

14-кесте

Көрсеткіштер бірл. 2017Ж 2018Ж 2019Ж 2020Ж

Активтердің пайдалылығы (ROA) % 3,70 2,66 2,15 2,19

КҚ қатысты қарыздар бойынша провизиялар 
деңгейі (артық емес)

% 0,30 0,68 1,31 1,44

ТҚЖ жүйесіне қатысушылардың ЭБХ-қа 
шаққандағы үлесі

% 12,1 12,4 13,7 15,0

Банктің халықтың ұлттық валютадағы ұзақ 
мерзімді салымдарының нарығындағы үлесі

% 27,2 26,1 27,7 28,4

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

% 33,5 33,1 32,5 30,8

Банктің активтеріне шаққандағы КҚ үлесі % 60 58 59 61

Клиенттерге онлайн қызмет көрсету бойынша 
операцияларды аудару*

% – 10 20 –

*Көрсеткіш Банктің 2023 жылға дейінгі жаңа Даму 
стратегиясының аясында енгізілді, осыған бай-
ланысты 2017 жылы бұл көрсеткіш бойынша 
есептеу лер жүргізілген жоқ. 

Сонымен қатар, 2018–2020 жылдары 

Банктің жұмысы мынадай негізгі мін-

деттерге бағытталатын болады:

1) ТҚЖ өнімдерін өткізу жүйесін қайта 

құру, соның ішінде онлайн тәртіпке 

ауысу. Бизнес-үдерістер, Банктің 

ЖТ, IT-инфрақұрылым және бағдар-

ламалық жасақтама өнімдерді 

өткізуге баса назар аудара отырып, 

агенттік желіге, онлайн және cross-

selling тәртібіне ауыстыруға сәйкес 

қайта құрылды;

2) cross-selling механизмі арқылы 

Банктің өнімдерін сату;

3) қор құру көздерін кеңейту, соның 

ішінде секьюриттеу.
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САТУЛАР ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ӨТКІЗІМДІ 
ЫНТАЛАНДЫРУ06

Тұрғын үй құрылыс жинақ шарттарын 

жасау және Банктің клиенттеріне қарыз 

беру сатулар жүйесі арқылы іске асы-

рылады, оған филиалдар, орталықтар 

және қызмет көрсету нүктелері, кеңес-

шілер мен агенттіктер (агенттік келісім-

дерді жасау аясында Банкке агенттік 

қызмет көрсететін ұйымдар) кіреді.

Өнімді сату жүйесінің негізгі қаты-

сушылары, олардың жасаған тұрғын 

үй құрылыс жинақ шарттарының саны 

2017 жылы 2016 жылғы көрсеткіштер-

ге ұқсас болды, олар № 1 сызбада 

көрсетілген.

1-сызба

Банк Филиалдары  
(17 филиал,  

15 ҚО және 7 ҚН)

Банк Филиалдары  
(17 филиал, 15 ҚО  

және 12 ҚН)

47,27%  
(166 520 шарт)

45,6%  
(127 466 шарт)

100%  
(41 728 қарыз)*

100%  
(24 691 қарыз)*

ӨНІМДІ ӨТКІЗУ 
ЖҮЙЕСІ

ӨНІМДІ ӨТКІЗУ 
ЖҮЙЕСІ

Кеңесшілер  
(113 КО)

Кеңесшілер  
(156 КО)

52,57%  
(185 214 шарт)

56,4%  
(164 650 шарт)

АГЕНТТЕР-ЗАҢДЫ 
ТҰЛҒАЛАР  

(«Қазпошта» АҚ)

АГЕНТТЕР-ЗАҢДЫ 
ТҰЛҒАЛАР  

(«Қазпошта» АҚ)

0,16%  
(567 шарт)

0,0%  
(0 шарт)

2017 жыл

2016 жыл

*Қарыздарды тек Банктің филиалдары 
ғана береді.
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Банктің табысты қызметі жеткілікті 

жоғары даму қарқындарымен сипатта-

лады, мұны негізгі көрсеткіштердің өсу 

қарқыны растайды.

Тұрғындарға тұрғын үй құрылыс жинақ 

жүйесіне қолжетімдікті қамтамасыз ету, 

сондай-ақ клиенттік базаны ұлғайту 

мақсатында, Банк 2017 жылғы 1 сәуір-

ден бастап тұрғын үй құрылыс жинақ 

шарттарын жасау үшін комиссияны 

жойды. Осы комиссияны нөлге теңеу 

жаңа шарттардың санының 19 %-ға 

ұлғаюына және депозиттік жарналар 

ағымының 84 %-ға өсуіне әкелді. Ағын 

көлемінің өсуі тұрғын үй құрылыс жи-

нақ шарттарын жасау жөніндегі кеңес-

шілердің өкілеттіктерінің кеңеюімен, 

сондай-ақ клиенттерді тарту сапасын 

арттыруға бағытталған кеңесшілерді 

ынталандыру жүйесін жетілдірумен 

байланысты.

Байланыс орталығы

Клиенттерден кері байланыс алу мақса-

тында, келесі байланыс арналары мен 

техникалық құралдар пайдаланылады:

1) қолма-қол әкелінген, банктің элек-

трондық поштасына және интер-

нет-ресурсына келіп түскен жазба-

ша жолданым;

2) телефон арқылы және клиент Банк-

ке келген кезде жасаған ауызша 

жолданым.

Жолданымдарды тиісті АХЖ-ден қабыл-

дау (шығару), болған жағдайда, күн-

делікті жүргізіледі.

Жалпы 2017 жылы клиенттердің 674 531 

қоңырау шалуы өңделді, бұл 2016 жылы 

шалынған қоңыраулар санынан 192 404 

мыңға артық. Жолданымдарды өңдеу-

мен жұмыс жасау секторы 11 257 жол-

данымды өңдеді. Шамамен 197 313 

шығыс қоңырау жасалды (сайттағы 

өтінімдер, қызмет көрсету сапасы, ак-

циялар, шотты толтыру, проблемалық 

қарызгерлер, ТТТ / тыйым салу / инкас-

салық операциялар бойынша).

Байланыс орталығын дамыту аясында 

2017 жылы Банк мынадай сынамалы 

жобаларды іске асырды:

 — Банктің екі филиалында орналасқан 

видеокабина – 1 175 клиентке қыз-

мет көрсетілді;

 — әлеуетті клиенттердің жекеменшік 

базасын қалыптастыру – желтоқ-

сан айында 299 әлеуетті клиенттен 

құралған база қалыптастырылды, 

олардың арасында 146 клиент шарт 

жасады;

 — депозитті үш айдан артық то-

лықтырмай жүрген клиенттерге өз 

бетімен қоңырау соғу – желтоқсан 

айында шотты толықтыру сомасы 

77 511 млн теңгені құрады.

Төлемдерді қабылдаудың 
балама тәсілдері

2017 жылдың қорытындысы бойынша 

төлемдердің балама арналары арқылы 

шамамен 170 млрд теңге келіп түсті, 

бұл 327 млрд теңге көлеміндегі барлық 

ақша түсімдерінің жалпы сомасының 

52 %-ын құрады. 2016 жылы бұл көрсет-

кіш 121 млрд теңгені немесе 179 млрд 

теңге көлеміндегі барлық ақша түсім-

дерінің жалпы сомасынан 52,4 %-ды 

құрады. Осылайша, 2017 жылдың қоры-

тындылары бойынша абсолюттік ақша 

өсімі 41 %-ды құрады.

Төлемдер көлемінің өсу динамикасы 

төмендегі диаграммада келтірілді.

2018 жылы интернет-банкингтің ұялы 

нұсқасы арқылы жүргізілетін ақшасыз 

төлемдердің үлесін ұлғайту, Банктің 

меншікті терминалдық желісін ұлғайту 

жоспарлануда.

17-диаграмма

Балама тәсілмен келіп түскен 
төлем сомалары, млрд тг

121

170

20162017
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Банктің жарнамалық және  
PR-қызметі

2017 жылы Банктің жарнамалық және 

PR-қызметінің аясында Банк танымал-

дылық дәрежесі мен брендке деген 

сенімді арттыру бойынша, сондай-ақ 

банктің өнімдері мен сервистерін іл-

герілету бойынша бірқатар ірі жобалар-

ды іске асырды.

1. Банктің «Жасыл мекен» жыл сай-

ынғы республикалық акциясы. Рес-

публика бойынша ҚТҚЖБ салымшы-

ларының үйлерінің ауласында 1 000 

көшет отырғызылды.

2. ЭКСПО-2017 көрмесінде Тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкінің күні. Бұл 

іс-шараның мақсаты Банктің цифр-

лық технологияларын дәріптеу, оны 

технологиялық қаржы институты 

ретінде көрсету болды.

3. Вaspana.kz жылжымайтын мүлік 

порталын ілгерілету: БАҚ және 

іскерлік орталар үшін жаңа портал-

дың тұсаукесері ұйымдастырылды, 

порталда жұмыс жасау бойынша 4 

бейне-ақпараттық-график нұсқау-

лықтар әзірленді, БАҚ-да 50-ден 

астам материал және әлеуметтік 

желілерде осы онлайн-сервиске ар-

налған 36 пост жарияланды.

4. Дүниежүзілік жинақ күні. Іс-шара-

ның аясында ойын квесті өткізілді, 

ол әлеуметтік желілерде 130 жа-

рияланым және 200 000 лайк жи-

нады. Филиалдарда ашық есік күні 

өткізілді, Банк жетекшісінің қаты-

суымен баспасөз конференциясы 

ұйымдастырылды.

5. «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарла-

масының шарттарын және іске асы-

рылуын түсіндіру бойынша жарнама 

және PR-науқандар: жыл басынан 

бастап БАҚ-да шамамен 400 жария-

ланым жарық көрді, 50 баспасөз ха-

барламасы әзірленіп жарияланды, 

бейнероликтер дайындалып, Аста-

на республикалық телеарнасында 

көрсетілді (барлығы 471 көрсетілім), 

800 000 лифлет басып шығарылып 

таратылды, сондай-ақ билбордтар-

да (30 құрылым), лайтбокстарда, 

аялдама кешендерінде, метрода, 

қоғамдық көлікте, супермаркеттер-

де, банк бөлімшелерінде жарна-

малар орналастырылды (барлығы 

170).

6. Журналисттер, блогерлер, PR-ма-

мандар үшін фасилиттелген сес-

сиялардың жаңа форматында оқы-

ту семинарлары мен тренингтер 

өткізілді.

7. Банктің қызметі мен оның өнімдері 

туралы нұсқаулықтар мен танысты-

рылымдар түрінде, екі тілде 15 бей-

неролик жасалды.

2017 жылы Тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкіне қатысты 4 208 материал БАҚ-

да жарияланды. «Жеке арна» айдары-

ның аясында 31-ші арнада «Информбю-

ро» бағдарламасында 26 шығарылым 

болды. Шығарылымдар ТҚЖ жүйесін 

және «Нұрлы жер» бағдарламасын іске 

асыруға арналды.

Facebook.com, Vk.com, Instagram.com 

әлеуметтік желілерінде Банктің ресми 

парағы бар, сондай-ақ Youtube.com 

видеохостингінде бейнематериал-
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82%-ы 
Банкке сенеді

2017 ЖЫЛЫ  
МАРКЕТИНГТІК  

ЗЕРТТЕУ

16,4%

13,3%

40,9%

35,5%

дар жарияланып тұрады. 2017 жылы 

Facebook-тегі жазылушылардың саны 

19 200 адамға көбейіп, 49 400 пайда-

ланушыны құрады, «ВКонтакте» әлеу-

меттік желісінде пайдаланушылар саны 

15 400 адамға көбейді және жазылушы-

лар саны 44 400 адамды құрады. Жыл 

басынан Instagram.com желісінде 

Банктің жаңа парағы іске қосылды, ол 

бір жыл ішінде 27 600 жазылушыны 

жинады.

2017 жылдың соңында жүргізілген мар-

кетингтік зерттеу көрсеткендей, сұхбат-

керлердің жалпы санының 82 %-ы Банк-

ке сенім артады. Банк жарнамасының 

негізгі арналарының тиімділігі артқа-

ны байқалады. Мәселен, теледидар-

дағы жарнаманың тиімділігі 2016 жылы 

15,8 %-дан 2017 жылы 40,9 %-ға өсті,  

сыртқы жарнаманың тиімділігі 2016  

жылы 5,2 %-дан 2017 жылы 13,3 %-ға 

артты, Интернеттегі жарнаманың 

тиімділігі 4,8 %-дан 35,5 %-ға ұлғайды, 

баспа БАҚ-ғы жарнаманың тиімділі-

гі 4,0 %-дан 16,4 %-ға өсті. Әлеумет-

тік желілердегі ілгерілету тиімділігі 

2016 жылы өлшенген жоқ, ал 2017 жылы 

21,7 %-ды құрады. Нәтижесінде жар-

намалық белсенділік арқылы мақсатты 

аудиторияны қамту 2016 жылы 11 %-ға 

өсіп, 78,9 %-ды құрады. Тұрғын үй 

құрылыс жинақ жүйесінің және Банктің 

танымалдығы да артты, яғни 2016 жылы 

82 % болса, 2017 жылы 95,6 %-ды 

құрады.

Жарнаманың  
тиімділігі

TV-да

сыртқы  
жарнама

интернеттегі 
жарнама

баспа  
БАҚ

респонденттердің
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ07
7.1. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ 
ЖҮЙЕСІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 

Банктің корпоративтік басқару жүйесі – 

бұл Банк қызметіне бақылау мен басқа-

руды қамтамасыз ететін және Жалғыз 

акционер, Директорлар кеңесі, Басқар-

ма, Банктің өзге органдары мен мүдделі 

тұлғалардың арасында Жалғыз акцио-

нердің мүддесіндегі қарым-қатынасты 

қамтитын үдерістердің жиынтығы.

Банк корпоративтік басқаруды қыз-

мет тиімділігін арттыру, абырой-бе-

делді нығайту, капиталды қатыстыру 

шығындарын азайту құралы ретінде, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасында 

заңның үстемдігін қамтамасыз етуге өз 

үлесін және Банктің қазіргі экономика-

дағы және жалпы қоғамдағы орнын бел-

гілейтін фактор ретінде қарастырады.

Банктің корпоративтік басқаруы (КБ) 

әділдік, адалдық, жауапкершілік, 

ашықтық, кәсіпқойлық және құзырет-

тілік негізінде құрылады. Корпоративтік 

басқарудың тиімді құрылымы Банктің 

қызметінен мүдделі барлық тұлғалар-

дың құқықтары мен мүдделеріне құр-

метпен қарауды болжайды және Банктің 

нәтижелі қызметіне, соның ішінде 

оның құндылығының өсуіне, қаржылық 

тұрақтылығы мен табыстылығын сақтап 

қалуға септігін тигізеді.

Банктегі КБ қатысушылары арасындағы 

қарым-қатынас Банктің КБ саласын-

дағы халықаралық практика негізінде 

әзірленген ішкі құжаттарымен ретте-

леді. Банктің корпоративтік басқару 

құрылымы заңнамаға сәйкес келеді 

және Банктің органдары арасындағы 

міндеттердің бөлінісін белгілейді.

Банктің Корпоративтік басқару кодексі-

не сәйкес, Банктің корпоративтік басқа-

ру қағидаттары болып табылады:

1. өкілеттіктерді айыру қағидасы;

2. Жалғыз акционердің құқықтары мен 

мүдделерін қорғау қағидасы;

3. Директорлар кеңесі мен Басқарма-

ның Банкті тиімді басқару қағидасы;

4. тұрақты даму қағидасы;

5. тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау 

және ішкі аудит қағидасы;

6. корпоративтік даулар мен мүд-

делердің қақтығысын реттеу 

қағидасы;

7. Банктің қызметі туралы ақпаратты 

ашып көрсетудегі объективтілік 

және айқындылық қағидасы.

2015 жылдан бастап Банктің Ішкі аудит 

департаменті үздік әлемдік практикаға 

сәйкестік тұрғысынан жыл сайынғы 

негізде Банктің Корпоративтік басқа-

руына диагностика өткізіп тұрады. Ди-

агностикалау нәтижелері бойынша кор-

поративтік басқару жүйесін жетілдіру 

іс-шараларының жоспары әзірленеді. 

2017 жылдың қорытындысы бойынша 

бекітілген Корпоративтік басқару ко-

дексін орындамау деректері болмаған.
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КОМИТЕТТЕР
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ынталандыру
Корпоративтік 

басқару
Тәуекелдерді басқару саясаты және 

ішкі бақылау жүйесі
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жауапкершілік
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3-сызба

Банктің Орталық аппаратының құрылымы

Банк  
технологиялары 

бөлімшесі

Басқарма Төрағасының 
Ақпараттық технологиялар 

жөніндегі орынбасары

Ақпараттық  
жүйелерді дамыту  

және қолдау  
бөлімшесі

Ақпараттық 
технологиялар 

бөлімшесі

Операциялық  
бөлімше

Басқарма Төрағасының 
Даму жөніндегі  

орынбасары

Басқарма Төрағасының 
Тәуекелдер және ішкі 

бақылау жөніндегі 
орынбасары

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ

Банк өнімдерін 
әзірлеу және ендіру 

бөлімшесі

Жоспарлау және 
стратегиялық талдау 

бөлімшесі

Жобалық басқару 
бөлімшесі

Жарнама және 
жұртшылықпен 

байланыс бөлімшесі

Тәуекел менеджменті 
бөлімшесі

Ішкі бақылау  
бөлімшесі

Жағдаяттық 
мониторинг  
бөлімшесі

Құжаттамамен 
қамтамасыз ету және 

бақылау бөлімшесі

Қызметкерлермен 
жұмыс жөніндегі 

бөлімше

МБ және құрылыс 
жобаларын іске  

асыру бөлімшесі

Басқарушы 
директорлар

Заң бөлімшесі

Кеңесшілер

Проблемалық 
қарыздармен жұмыс 

жөніндегі бөлімше
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Басқарма Төрағасының Қауіпсіздік 
және әкімшілік-шаруашылық қызмет 

жөніндегі орынбасары

Қазынашылық 
бөлімшесі

Бухгалтерлік есеп 
бөлімшесі

Жиынтық есептілік 
бөлімшесі

Сатулар және өңірлік 
даму бөлімшесі

Байланыс орталығы 
бөлімшесі

Филиалдар

Сатып алулар 
бөлімшесі

Қауіпсіздік  
бөлімшесі

Әкімшілік  
бөлімшесі

Басқарма Төрағасының 
Қаржы және есептілік 
жөніндегі орынбасары

Басқарма Төрағасының 
Бизнес жөніндегі 

орынбасары
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Қазақстан Республикасының заңнама-

сына сәйкес, Банктің ұйымдық құрылы-

мы келесі басқару органдарынан 

құрылады:

 — жоғарғы орган: Жалғыз акционер – 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ;

 — басқарушы орган: Банктің қызметіне 

жалпы басшылықты және Басқарма 

қызметіне бақылауды жүзеге асы-

ратын Директорлар кеңесі;

 — атқарушы орган: Банк Басқар-

масы Төрағасының жетекшілі-

гімен Банктің ағымдағы қызметі-

не басшылықты жүзеге асыратын 

Басқарма;

 — Ішкі аудит қызметі (ІАҚ) – қаржы-ша-

руашылық қызметке бақылау жүр-

гізеді, ішкі бақылау саласында баға 

береді, тәуекелдерді басқарады, 

Банк қызметін жетілдіру мақсатын-

да кеңес береді.

Банктің Орталық аппаратының құрылы-

мы 2017 жылы келесі блоктарға бөлінді:

1. Даму блогы. Бұл блокқа Банктің 4 

бөлімшесі кіреді, оның ішінде Банк 

өнімдерін әзірлеу және ендіру де-

партаменті, Жобалық басқару де-

партаменті, Жоспарлау және стра-

тегиялық талдау департаменті, 

Жарнама және жұртшылықпен бай-

ланыс департаменті;

2. Бизнес блогы. Бұл блокқа Банктің 

2 бөлімшесі кіреді, оның ішінде 

Сатулар және өңірлік даму депар-

таменті және Байланыс орталығы 

департаменті;

3. Тәуекелдер және ішкі бақылау бло-

гы. Бұл блокқа Банктің 4 бөлімшесі 

кіреді, оның ішінде Тәуекел менедж-

менті департаменті, Ішкі бақылау 

департаменті, Жағдаяттық монито-

ринг департаменті және Құжаттама-

мен қамтамасыз ету және бақылау 

департаменті;

4. Қаржы блогы. Бұл блокқа Банктің 

3 бөлімшесі кіреді, оның ішінде 

Қазынашылық департаменті, Бух-

галтерлік есеп департаменті және 

Жиынтық есептілік департаменті;

5. IT-технологиялар және операци-

ялық қызмет блогы. Бұл блокқа 

Банктің 5 бөлімшесі кіреді, оның 

ішінде Ақпараттық технологиялар 

департаменті, Ақпараттық жүйе-

лерді дамыту және қолдау депар-

таменті, Банк технологияларының 

департаменті, Операциялық депар-

тамент және Проблемалық қарыз-

дармен жұмыс жөніндегі басқарма;

6. Үдерістерді сүйемелдеу блогы. Бұл 

блокқа Банктің 3 бөлімшесі кіреді, 

оның ішінде Заң департаменті, 

Мемлекеттік бағдарламалар мен 

әлеуметтік жобаларды іске асыру 

департаменті және Қызметкерлер-

мен жұмыс жөніндегі департамент;

7. Қауіпсіздік және әкімшілік шару-

ашылық қызмет блогы. Бұл блокқа 

Банктің 3 бөлімшесі кіреді, оның 

ішінде Қауіпсіздік департаменті, 

Әкімшілік департаменті және Сатып 

алулар департаменті.

Банктің ұйымдық құрылымы 2017 жылы 

Банктің алдына қойылған стратегиялық 

мақсаттар мен міндеттердің тиімді 

шешілуіне көмектесті.
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Банктің ашықтығы 
(транспаренттігі) және 
ақпаратты ашып көрсету 
үдерістерінің тиімділігі

Банк клиенттер мен серіктестердің 

өзара қарым-қатынасында сенімділік, 

сенім білдіру және жоғары сапа, биз-

нес айқындылығы мен корпоративтік 

басқару қағидаттарын қамтамасыз 

етуге тырысады. Банктің ақпараттық 

ресурстары ашықтық және қолжетімдік 

талаптарын қанағаттандырады. 2015 

жыл дың қараша айында әр адамның 

кез келген тыйым салынбаған заң-

ды тәсілмен еркін ақпарат алуға және 

оны таратуға қатысты конституциялық 

құқығын іске асыруы нәтижесінде туын-

дайтын қоғамдық қатынастарды рет-

тейтін № 401-V» Ақпаратқа қолжетімдік 

туралы» Қазақстан Республикасының 

заңына қол қойылды.

Көрсетілген заңның талаптарын орын-

дау мақсатында, Банктің интернет-ре-

сурсында жыл сайын жылдық қаржы 

есептілігі, ұзақ мерзімді стратегия, 

Банктің үлестес тұлғаларының тізімі, 

сондай-ақ Директорлар кеңесімен қа-

былданған шешімдер бойынша мәсе-

лелердің тізімі жарияланады, бұл ту-

ралы ақпарат Директорлар кеңесінің 

2016 жылғы 11 шілдедегі шешімімен 

(мәжіліс хаттамасы № 11) бекітілген 

«Директорлар кеңесімен қабылданған 

шешімдер туралы ақпаратты ашып көр-

сету ережелеріне» сәйкес, Жалғыз ак-

ционер мен инвесторлардың назарына 

жеткізілуі керек.

Қаржы есептілігінің депозитарийі мен 

Қазақстандық қор биржасының ин-

тернет-ресурстарында корпоративтік 

оқиғалар, қаржы есептілігі мен ауди-

торлық есептер, акционерлік қоғамдар-

дың үлестес тұлғаларының тізімдері 

туралы ақпаратты, сондай-ақ жылдың 

қорытындысы бойынша атқарушы 

органның мүшелеріне берілетін сый-

лықақының жиынтық көлемі туралы 

ақпаратты орналастыру ережелеріне 

сәйкес, тиісті ақпарат осы сайттарда 

орналастырылады.

Ақпаратты орналастырған кезде, Банк 

банктік, коммерциялық және заңнама-

мен қорғалатын өзге де құпиялардың 

сақталуы туралы заңнаманың нормала-

рын орындайды.

7.2. ДИРЕКТОРЛАР  
КЕҢЕСІ

Банктің Директорлар кеңесінің мүше-

лері қызметіне Жалғыз акционермен 

сайланып, кейін кандидатуралары Қа-

зақстан Республикасының заңнама-

сы мен Банк Жарғысында көзделген 

тәртіпте Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкімен келісіледі.

Банктің Директорлар кеңесінің құра-

мына Жалғыз акционердің өкілдері, 

Банктің Басқарма Төрағасы мен тәуел-

сіз директорлар кіреді.

Банктің тәуелсіз директоры қызметі-

не іріктеу «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес 

ұйымдарының тәуелсіз директорларын 

іріктеу, сыйлықақы төлеу және шығын-

дарын өтеу ережелеріне сәйкес конкур-

стық негізде өткізіледі.

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бой-

ынша Директорлар кеңесі екі тәуелсіз 

директорды қоса алғанда 4 мүшеден 

құралады.



«ҚТҚЖБ» АҚ Жылдық есеп 201758

Негізгі  
көрсеткіштер

Банк 
туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 

ынталандыру
Корпоративтік 

басқару
Тәуекелдерді басқару саясаты және 

ішкі бақылау жүйесі
Корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілік
Қызметкерлер 

құрамын дамыту
Корпоративтік  

оқиғалар күнтізбесі
Қызмет түрлері бойынша 

нәтижелерді бағалау

Әріпханов Айдар Әбдіразақұлы

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

Атқаратын қызметі: 

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның Басқарма Төрағасы.

Білімі

Қазақ мемлекеттік басқару академиясы (1995), Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық ака-

демиясы (1998-2000), Колумбия университетінің магистратурасы, «Болашақ»  Президенттік бағдарламасының стипендиаты 

(2008), Лондон бизнес мектебі (2016).

Жұмыс тәжірибесі

 — 1997–2006 жылдары Сырттан қарыз алу жөніндегі комитеттің бағдарламалық және әлеуметтік қарыздар бөлімінің, бағдар-

ламалық және әлеуметтік қарыздар бөлімінің басшысы, мемлекеттік сыртқы қарыздар мен мемлекеттік кепілдіктер 

басқармасының қарыздарын іске асыру бөлімінің бас маманы, мемлекеттік сыртқы қарыздар мен мемлекеттік кепілдік-

тер басқармасының басшысы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қарыз және кредиттеу де-

партаменті директорының орынбасары қызметтерін атқарған, Қазақстан Республикасының қаржы вице-министрі болып 

тағайындалған.

 — 2006 жылы Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің Кеңсе Басшысы Орынбасарының қызметін атқарған.

 — 2006–2017 жылдары Қазақстан Республикасы Еңбек және әлеуметтік қорғаныс Вице-министрі, Қазақстан Республикасы 

Премьер-министрінің Кеңесшісі, Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі Төрағасының Орынба-

сары, «Қазақтелеком» АҚ Басқарушы директоры, «Казатомпром» Ұлттық акционерлік компаниясы» Акционерлік қоғамы-

ның Басқарма Төрағасының Орынбасары қызметтерін атқарған, Басқарма Төрағасының міндетін уақытша атқарған, Қа-

зақстан Республикасының Ұлттық экономика Вице-министрі қызметіне тағайындалған.

 — 2017 жылдың қаңтар айынан бастап «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Төрағасының Орынбасары қызметін атқарған. 2017 жыл-

дың желтоқсан айында Директорлар кеңесінің шешімімен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Төрағасының міндетін атқарушы болып 

тағайындалған.

Жұмыс тәжірибесі 20 жылдан астам.
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Негізгі  

көрсеткіштер
Банк 

туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 
ынталандыру

Корпоративтік 
басқару

Тәуекелдерді басқару саясаты және 
ішкі бақылау жүйесі

Корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік

Қызметкерлер 
құрамын дамыту

Корпоративтік  
оқиғалар күнтізбесі

Қызмет түрлері бойынша 
нәтижелерді бағалау

Ибрагимова Ләззат Еркінқызы

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

Атқаратын қызметі: 
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның Басқарма Төрайымы.

Білімі

 — Ақмола ауылшаруашылық институты. Мамандығы: АӨК салаларындағы экономика және басқару.

 — Еуразиялық гуманитарлық институт. Мамандығы: Құқықтану.

Жұмыс тәжірибесі

 — 1995–2001 жылдары – Л. Гумилев атындағы Еуразия мемлекеттік университетінің экономика факультетінің оқытушысы.

 — 2004 жылы ҚР БҰҰДБ жобасын экономикалық дамыту жөніндегі ұлттық сарапшы болып жұмыс істеген.

 — 2004–2009 жылдары «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның Талдау және даму стратегиясы, оқу және консалтинг, 

корпоративтік даму департаменттерін басқарған.

 — 2009 жылы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның Арнайы бағдарламалар департаментінің, қаржылық институттарды және 

даму институттарын басқару дирекциясының бас менеджері болып жұмыс істеген.

 — Тәуелсіз директор –» Кәсіпқор» Холдингі» Коммерциялық емес АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі.

 — 2009–2011 жылдары – Басқарма Төрағасының Орынбасары, «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның Басқарма Төраға-

сының м.а.

 — 2009 жылдың сәуір айынан 2016 жылдың қаңтар айына дейін – «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның Басқарма 

Төрайымы.

 — 2016 жылдың ақпан айынан 2017 жылдың қаңтар айына дейін – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның Басқарма Төрағасының 

Орынбасары.

 — 2016 жылы – «Қазақстандық Ипотекалық Компания» Ипотекалық ұйымы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің Төрайымы.

 — 2017 жылдың қаңтар айынан бері – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның Басқарма Төрайымы.

Жұмыс тәжірибесі 23 жылдан астам.

02



«ҚТҚЖБ» АҚ Жылдық есеп 201760

Негізгі  
көрсеткіштер

Банк 
туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 

ынталандыру
Корпоративтік 

басқару
Тәуекелдерді басқару саясаты және 

ішкі бақылау жүйесі
Корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілік
Қызметкерлер 

құрамын дамыту
Корпоративтік  

оқиғалар күнтізбесі
Қызмет түрлері бойынша 

нәтижелерді бағалау

Ибрашев Мирас Бауыржанұлы

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

Басқа ұйымдарда атқарған қызметтері: 

«Astana Trans Group» ЖШС-нің Бас директорының орынбасары.

Басқа ұйымдардың Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайды.

Білімі

 — Қазақ ұлттық техникалық университеті – инженер-экономист; Халықаралық 

бизнес академиясы, MBA – іскерлік әкімшілік магистрі; Тәуелсіз директорлар 

қауымдастығы, Тәуелсіз директордың CCGCP сертификаты – Астана қ. Тәуелсіз 

директорлар қауымдастығының мүшесі.

Жұмыс тәжірибесі

 — «Гранд АБ Групп» ЖШС-нің Басқарушы директоры; Бас директор, «Дамир 

Транс» ЖШС-нің Бақылау кеңесінің төрағасы; «Таман» вагон-жөндеу депосы» 

ЖШС-нің Бас директорының Орынбасары; «Вагондық кәсіпорындар қауымдас-

тығы» ЗТБ-нің бас менеджері; «Жолаушылар тасымалы» АҚ-ның бас маманы, 

«Урал Ойл энд Газ» ЖШС-нің қаржыгері.

Жұмыс тәжірибесі 19 жылдан астам.
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Негізгі  

көрсеткіштер
Банк 

туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 
ынталандыру

Корпоративтік 
басқару

Тәуекелдерді басқару саясаты және 
ішкі бақылау жүйесі

Корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік

Қызметкерлер 
құрамын дамыту

Корпоративтік  
оқиғалар күнтізбесі

Қызмет түрлері бойынша 
нәтижелерді бағалау

04

4.Барунин Александр Анатольевич

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

Басқа ұйымдарда атқарған қызметтері: 

«Мегафон» КАҚ, жоспарлау, басқару есептілігі, қаржылық бақылау жөніндегі 

басшы.

«ТТ Мобайл» ЖАҚ, «АКВАФОН – GSM» ЖАҚ және «ОСТЕЛЕКОМ» ЖАҚ-ның Дирек-

торлар кеңесінің мүшесі болып табылады.

Білімі

 — Макаров атындағы Мемлекеттік теңіз академиясы, мамандығы: Инженер.

 — Duke University, Fuqua School of Business, MBA.

Жұмыс тәжірибесі

 — «Мегафон Интернэшнл» ЖАҚ-ның Бас директоры, «Мегафон» КАҚ-ның жоспар-

лау, басқару есептілігі, қаржылық бақылау жөніндегі басшысы, «Мегафон Фи-

нанс» ЖШҚ-ның Бас директоры, «Телекоминвест» ААҚ-ның корпоративтік 

қаржы жөніндегі директоры.

Жұмыс тәжірибесі 18 жылдан астам.



«ҚТҚЖБ» АҚ Жылдық есеп 201762

Негізгі  
көрсеткіштер

Банк 
туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 

ынталандыру
Корпоративтік 

басқару
Тәуекелдерді басқару саясаты және 

ішкі бақылау жүйесі
Корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілік
Қызметкерлер 

құрамын дамыту
Корпоративтік  

оқиғалар күнтізбесі
Қызмет түрлері бойынша 

нәтижелерді бағалау

7.3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР

Банкте Директорлар кеңесіне есеп беретін 4 комитет қызмет етеді:

1) Аудит жөніндегі комитет;

2) Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет;

3) Кадрлар, сыйлықақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет;

4) Тәуекелдер мен ішкі бақылау жөніндегі комитет.

Аудит жөніндегі комитет

Комитет Банктің Директорлар кеңесінің бақылау атқарымдарының тиімді іске асырылуына ықпал ету мақсатында құрылды. Ко-

митет Банктің қаржылық есептілігін дайындауды және Банктің қаржылық есептілігінің дұрыстығы мен толықтығын қамтамасыз 

етуді бақылайды, ішкі және сыртқы аудиттің тәуелсіздігіне бақылау жүргізуді қамтамасыз етеді.

Комитеттің 2017 жылғы 21 қаңтардағы құрамы
№ 
р/с

Т.А.Ә. Қызметі

1. Барунин Александр Анатольевич
Комитет төрағасының м.а. – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 
директор

2. Ибрашев Мирас Бауыржанұлы Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

3. Хамзина Ильмира Кисамейденовна
Комитет мүшесі – сарапшы («Бәйтерек» ҰБХ»  АҚ-ның Тұрғын үй 
құрылыс активтерін басқару департаментінің бас менеджері)

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет

Комитет Банктің Директорлар кеңесінің бақылау атқарымдарын тиімді іске асыруына ықпал ету, қызметтің басым бағыттарын 

және стратегиялық мақсаттарды әзірлеу мәселелері бойынша ұсыныстар дайындау, сондай-ақ Банк қызметінің тиімділігін арт-

тыруға ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу мақсатында құрылды.

Комитеттің 2017 жылғы 21 қаңтардағы құрамы
№ 
р/с

Т.А.Ә. Қызметі

1. Барунин Александр Анатольевич Комитет төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

2. Ибрашев Мирас Бауыржанұлы Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

3. Тажияқов Ғалымжан Бисенғалиұлы
Комитет мүшесі – сарапшы («Бәйтерек» ҰБХ»  АҚ-ның басқарушы 
директоры)

Кадрлар, сыйлықақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет

Комитет Банктің Директорлар кеңесінің бақылау атқарымдарын тиімді іске асыруына ықпал ету, кадрлық саясат мәселелері 

бойынша ұсыныстар әзірлеу, Банктің жетекші қызметкерлерін және Директорлар кеңесінің құзыретімен тағайындалатын қыз-

меткерлерді сайлау (тағайындау) және оларға сыйлықақы белгілеу, сондай-ақ әлеуметтік мәселелер тұрғысынан Банкті басқа-

ру тиімділігін арттыру мақсатында құрылды.
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Негізгі  

көрсеткіштер
Банк 

туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 
ынталандыру

Корпоративтік 
басқару

Тәуекелдерді басқару саясаты және 
ішкі бақылау жүйесі

Корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік

Қызметкерлер 
құрамын дамыту

Корпоративтік  
оқиғалар күнтізбесі

Қызмет түрлері бойынша 
нәтижелерді бағалау

Комитеттің 2017 жылғы 21 қаңтардағы құрамы
№ 
р/с

Т.А.Ә. Жайғасымы

1. Ибрашев Мирас Бауыржанұлы Комитет төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

2. Барунин Александр Анатольевич Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

3. Тажияқов Ғалымжан Бисенғалиұлы
Комитет мүшесі – сарапшы («Бәйтерек» ҰБХ»  АҚ-ның басқарушы 
директоры)

Тәуекелдер мен ішкі бақылау жөніндегі комитет

Комитет Банктің Директорлар кеңесінің бақылау атқарымдарын тиімді іске асыруына ықпал ету, сенімділікті және тәуекелдерді 

басқару тиімділігін қамтамасыз ету және ұсыныстар әзірлеу, сондай-ақ ішкі бақылау мәселелері бойынша қызметті үйлестіру 

және әдістемелік қолдау көрсету мақсатында құрылды.

Комитеттің 2017 жылғы 21 қаңтардағы құрамы
№ 
р/с

Т.А.Ә. Қызметі

1. Барунин Александр Анатольевич Комитет төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

2. Ибрашев Мирас Бауыржанұлы Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

3. Хамзина Ильмира Кисамейденовна
Комитет мүшесі – сарапшы («Бәйтерек» ҰБХ»  АҚ-ның Тұрғын үй 
құрылыс активтерін басқару департаментінің бас менеджері)

7.4. ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІНІҢ ЖӘНЕ 
ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ 
КЕҢЕСТІҢ ҚЫЗМЕТ 
НӘТИЖЕЛЕРІ

2017 жылы Банктің Директорлар 

кеңесінің 17 отырысы ұйымдастырылып 

өткізілді, олардың арасында 5 отырыс 

сырттай дауыс беру арқылы өтті. 174 

мәселе қарастырылып, олар бойын-

ша шешімдер қабылданды: 128 – көз-

бе-көз беттесу арқылы, 46 – сырттай 

дауыс беру арқылы.

Банктің ішкі құжаттарына сәйкес, Ди-

ректорлар кеңесі оңтайлылық, тиімділік 

және жүйелілік қағидаларына сүйе-

не отырып, өткізілетін отырыстардың 

келесі жылға арналған графигі көр-

сетілген Жұмыс жоспарын құрастыра-

ды. 2017 жылы Банктің Директорлар 

кеңесінің қызметі Банктің Директорлар 

кеңесінің 2017 жылғы 26 желтоқсан-

дағы шешімімен (№ 20 хаттама) бекітіл-

ген Банктің Директорлар кеңесінің 

2017 жылға арналған Жұмыс жоспа-

рына сәйкес іске асырылды. Банктің 

Директорлар кеңесінің есептік кезең-

де қабылдаған анағұрлым маңызды 

шешімдері Банктің ұйымдастырушылық 

құрылымының «Қазақстан тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкi»  АҚ-ның жаңа 

басылымдағы «Өз үйім» бағдарлама-

сын, Банктің Тарифтік саясатын, Банк 

қызметінің корпоративтік негізгі көр-

сеткіштерін және Банк Басқармасы 

мүшелерінің 2017 жылғы қызметінің 

негізгі көрсеткіштерін, Банктің 2017–

2021 жылдарға арналған Даму жоспа-

рын, Банктің 2023 жылға дейінгі Даму 

стратегиясын, Банктің 2017 жылға ар-

налған бюджетін, Банктің Жарғысына 

енгізілген өзгерістер мен толықтыру-

ларды, алғашқы облигациялық бағдар-

ламаны шығаруды және алғашқы об-

лигациялық бағдарламаның аясында 

облигацияларды шығару шарттарын 

іске асырудың негізгі тәсілдемелерін 

қарастыру және бекіту болып табылады.

Банктің Директорлар кеңесі 9 ішкі құ-

жатты жаңа басылымда бекітіп, Банктің 

30 ішкі құжатына өзгерістер енгізді. 

Тоқсан сайынғы негізде Басқарма-

ның 2014–2018 жылдарға арналған 

Банктің даму жоспарын, бюджетті, пай-

далылық көрсеткіштерін орындау ту-

ралы есептері, Директорлар кеңесіне 

есеп беретін бөлімшелердің жұмысы 

туралы есептері, басқарушылық есеп-

темесі және Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің 2014 жылғы 26 ақпан-

дағы № 29 қаулысына сәйкес есептері 

қарастырылды.
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Негізгі  
көрсеткіштер

Банк 
туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 

ынталандыру
Корпоративтік 

басқару
Тәуекелдерді басқару саясаты және 

ішкі бақылау жүйесі
Корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілік
Қызметкерлер 

құрамын дамыту
Корпоративтік  

оқиғалар күнтізбесі
Қызмет түрлері бойынша 

нәтижелерді бағалау

Банкпен ерекше қарым-қатына-

стағы тұлғалардың тізімі Директорлар 

кеңесімен ай сайын куәландырылды, 

Банкпен ерекше қарым-қатынастағы 

тұлғалармен мәмілелер бекітілді (30 

сұрақ).

Жалғыз акционердің қарастыруына 

Банктің Жарғысына, Жылдық қаржы 

есептілігі мен Банктің 2016 жылға ар-

налған Жылдық есебіне енгізілген өз-

герістер мен толықтырулар ұсынылды 

және одан әрі бекітілді.

Сонымен қатар 2017 жылы Банктің 

Директорлар кеңесіне есеп беретін 

Ішкі аудит департаменті корпора-

тивтік басқару тиімділігін бағалады, 

оның нәтижелері бойынша корпора-

тивтік басқару деңгейінің үздік әлемдік 

тәжірибеге сәйкестігі 87,9 %-ды құрады. 

2015 жылы жүргізілген корпоративтік 

басқару тиімділігін бағалау нәтиже-

лерімен салыстырған кезде, оң дина-

мика байқалады (жақсару 13,6 %-дан 

асты).

15-кесте

Корпоративтік басқару деңгейінің үздік тәжірибе талаптарына сәйкестігін динамикада жалпы бағалау

Критерий
Озық тәжірибеге сәйкес келу пайызы

Ауытқулар (-/+)
2015 жыл 2017 жыл

1. Құрылымы

Корпоративтік басқарманың құрылымы 85,0 95,0 10,0

Корпоративтік басқару қағидаларын жалпы ұстану 50,0 93,8 43,8

Тараптардың қаржылық мүдделі болу құқықтары 75,0 92,9 17,9

Мүдделер шиеленісі 85,0 90,0 5,0

Құзыреттерді шектеу 87,5 100,0 12,5

Барлығы: 78,3 94,2 15,9

2. Үдерістер

Директорлар кеңесінің тиімділігі 72,9 91,7 18,8

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік және тұрақты даму 25,0 75,0 50,0

Сыйлықақы және сабақтастық 78,6 85,7 7,1

Тәуекелдерді басқару 82,5 92,5 10,0

Жоспарлау және мониторинг 81,3 90,6 9,4

Барлығы: 72,0 88,7 16,7

3. Айқындылық

Ақпараттық саясат 62,5 93,8 31,3

Қаржылық ақпаратты ашу 85,7 92,9 7,1

Қаржылық емес ақпаратты ашу 54,5 59,1 4,5

Аудиторлық үдеріс 85,0 90,0 5,0

Ішкі аудит 82,7 90,4 7,7

Барлығы: 73,8 82,5 8,7

ЖАЛПЫ БАҒАНЫҢ ЖИЫНЫ 74,3 87,9 13,6
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Негізгі  

көрсеткіштер
Банк 

туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 
ынталандыру

Корпоративтік 
басқару

Тәуекелдерді басқару саясаты және 
ішкі бақылау жүйесі

Корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік

Қызметкерлер 
құрамын дамыту

Корпоративтік  
оқиғалар күнтізбесі

Қызмет түрлері бойынша 
нәтижелерді бағалау

Банктің Директорлар кеңесі корпо-

ративтік басқару тиімділігін бағалау 

нәтижелері бойынша Корпоративтік 

басқаруды жетілдіру іс-шаралары-

ның жоспарын бекітті (2017 жылғы 26 

сәуірдегі № 7 хаттама), оған корпо-

ративтік басқару үдерістерін жақсар-

туға бағытталған 10 іс-шара кіреді. 

Бекітілген 10 іс-шараның ішінде 5 

іс-шара белгіленген мерзімдерге сәй-

кес 2017 жылы орындалды, орындалу 

мерзімі 2018–2019 жылдарға белгілен-

ген қалған 5 іс-шара бойынша монито-

ринг жүргізілуде:

1) жаңа ААБЖ енгізу аясында табыстар 

мен шығындарды болжау үдерісін 

автоматтандыруды енгізу («Colvir» 

БҰ – екінші кезек);

2) Директорлар кеңесінің 4 мүшесі-

нен Іскерлік әдеп кодексін ұстану 

және оның мәртебесі мен абырой-

ын жеке, топтық және өзге қызмет-

тік емес мүдделерде пайдалануға 

жол бермеу, сондай-ақ Банктің 

абыройы на нұқсан келтірілу ықти-

малын болдырмау мақсатында, 

мемлекеттік және өңірлік тұрғын үй 

бағдарламаларына немесе Банктің 

меншікті бағдарламаларына қаты-

судан бас тартумен байланысты 

шектеулерді қабылдайтындығы ту-

ралы міндеттеме алу;

3) корпоративтік әлеуметтік жауап-

кершілік саласында алға қойылған 

мақсаттарға жету және тиімділік 

көрсеткішіне әсер ету тұрғысынан 

әлеуметтік жауапкершілік сала-

сындағы жобаларды бастама-

лайтын жауапты бөлімшелердің 

(үйлестірушілердің) бағалауын 

қарастыру;

4) Банктің жетекші қызметкерлеріне 

еңбекақы мен сыйлықақы төленуі 

бойынша талдау әзірлеу және Ка-

дрлар, сыйлықақы және әлеумет-

тік мәселелер жөніндегі комитеттің 

жауапты бөлімшелерінің қарауына 

ұсыну;

5 жауапты бөлімшенің Тұрақты даму 

саласындағы есепті дайында-

уы және интернет-сайттың жеке 

бөлімінде жариялауы.

Директорлар кеңесі мен Банк Басқар-

масының өзара әрекеттесуі тиісті дең-

гейде жүргізіледі, корпоративтік ши-

еленістер мен мүдделер шиеленісінің 

туындау деректері орын алған жоқ.

Комитеттердің жұмысы төмендегі кес-

теде келтірілген.

16-кесте

№ р/с Комитеттің атауы
Өткізілген мәжілістер саны Қаралған мәселелер саны

2016 2017 2016 2017

1. Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті 9 9 26 21

2.
Директорлар кеңесінің Стратегиялық 
жоспарлау жөніндегі комитеті 

12 11 78 51

3.
Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйлықақы 
және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті

12 9 24 26

4.
Директорлар кеңесінің Тәуекелдер және ішкі 
бақылау жөніндегі комитеті

12 9 54 39
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Әлімова Құралай Нұрдәулетқызы 

2015 жылдың қараша айынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі» АҚ-ның Басқарма Төрайымының Орынбасары болып табылады. Бизнес 

жөніндегі мәселелерге жетекшілік етеді.

2015 жылға дейін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да, «Халық 

Банкі» АҚ-да басқарушы қызметтерді атқарған.

7.5. БАСҚАРМА

Банк Басқармасы Банктің Директорлар кеңесімен бекітілген Басқарма туралы ереженің негізінде әрекет етеді және Банктің 

ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады. Банк Басқармасының құрылуы, оның өкілеттіктері, сондай-ақ өкілеттік-

терінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Банк Жарғысына сәйкес Банктің Директор-

лар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Банк Басқармасы 7 мүшеден құралады, соның ішінде:

Ибрагимова Ләззат Еркінқызы 

2017 жылдың қаңтар айынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі» АҚ-ның Басқарма Төрайымы болып табылады.

2017 жылға дейін «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-да, «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры»  

АҚ-да басқарушы қызметтерді атқарған.

Айдарбекова Әлия Қаратайқызы 

2017 жылдың қыркүйек айынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі» АҚ-ның Басқарма Төрайымының Орынбасары болып табылады. Қаржы 

және есептілік мәселелеріне жетекшілік етеді.

2017 жылға дейін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ, 

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-да 

басқарушы қызметтерді атқарған.
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Бейсембаев Мирас Берікұлы 

2017 жылдың қыркүйек айынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі» АҚ-ның Басқарма Төрайымының Орынбасары болып табылады. Қауіпсіздік 

және әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі мәселелерге жетекшілік етеді.

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

қызмет атқарған.

Енкебаев Досым Көбейұлы 

2016 жылдың ақпан айынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі» АҚ-ның Басқарма Төрайымының Орынбасары болып табылады. Тәуекелдер 

жөніндегі мәселелерге жетекшілік етеді.

2016 жылға дейін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да, 

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-да, «БТА Банк» АҚ-да қызмет 

атқарған.

Жұбаниязова Жанар Әділбекқызы 

2017 жылдың сәуір айынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

АҚ-ның Басқарма Төрайымының Орынбасары болып табылады. Даму жөніндегі 

мәселелерге жетекшілік етеді.

2017 жылға дейін «Еуразиялық банк» АҚ-да, «Альянс Банк» АҚ-да басқарушы 

қызметтерді атқарған.

Қожанбаев Әділет Нұрсағатұлы 

2017 жылдың ақпан айынан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

АҚ-ның Басқарма Төрайымының Орынбасары болып табылады. IT-технологиялар 

жөніндегі мәселелерге жетекшілік етеді.

2017 жылға дейін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да, 

«Темірбанк» АҚ-да, «БТА Ипотека» АҚ-да басқарушы қызметтерді атқарған.
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7.6. БАСҚАРМАҒА ЕСЕП БЕРЕТІН КОМИТЕТТЕР

Банкте Басқармаға есеп беретін 8 коми-

тет қызмет етеді:

1. Стратегия және 
корпоративтік даму жөніндегі 
комитет

Стратегия және корпоративтік даму 

жөніндегі комитет (СКДК) қызметінің не-

гізгі мақсаты Банктің Даму стратегиясын 

әзірлеуге және іске асыруға жетекшілік 

ету, сондай-ақ жобалық басқарумен 

байланысты мәселелерді қарастыру бо-

лып табылады.

СКДК-нің негізгі тапсырмалары:

  Банктің стратегиялық қағидаларын, 

даму мақсаттары мен іс-шараларын 

анықтау;

  Банктің стратегияық даму жоспарын 

үйлестіру және орындалуын бақылау;

  Банктің қолданыстағы басқару жүйе-

сінің тиімділігін арттыру;

  Банк жобаларын үйлестіру және 

бақылау;

  Банктегі жобалық басқару тиімділігін 

ұйымдастыру және арттыру.

2. Активтер мен пассивтерді 
басқару жөніндегі комитет

Активтер мен пассивтерді басқару 

жөніндегі комитеттің тапсырмалары:

  ішкі және сыртқы нарықтарда ин-

вестициялау және несие беру ере-

желері мен рәсімдерін белгілеу, 

қаржылық құралдармен операция-

ларды іске асыру;

  активтерді әртараптандыру, өтім-

ділік, Банктің пайдалылығы, Банк қа-

ражатының кредит беру мақсатында 

жеткіліктілігі бойынша бағдарларды 

(эталондық қоржынды) Банктің ішкі 

құжаттарында белгіленген шектерде 

анықтау.

3. Банк өнімдері мен үдерістері 
жөніндегі комитет

Банк өнімдері мен үдерістері жөніндегі 

комитеттің негізгі тапсырмалары:

  банк операциялары бойынша мөл-

шерлемелер мен тарифтерді, де-

позиттер мен кредиттер бойынша 

шекті шамаларды, қабылданатын де-

позиттер мен берілетін кредиттердің 

шекті сомалары мен мерзімдерін қа-

растыру және мақұлдау, Қазақстан 

Республикасының заң на масына сәй-

кес Директорлар кеңесінің бекітуі 

талап етілмейтін тарифтік бағдарла-

маларға қызмет көрсету және кредит 

беру шарттарын бекіту;

  Банктің қызметкерлері мен бөлімше-

лерінің қолданыстағы үдерістер мен 

рәсімдерді оңтайландыру бойынша 

өзекті мәселелерді шешуге бағыт-

талған ұсыныстарын қарастыру және 

мақұлдау.

4. Кредиттік комитет

Кредиттік комитеттің негізгі тапсырма-

сы Ішкі кредиттік саясат туралы ереже-

лердің, Банктің Депозиттік саясатының 

қағидаларын және Активтер мен пас-

сивтерді басқару комитетінің шешім-

дерін өз құзыреті шегінде іске асыру 

болып табылады, бұл ретте несие беру 

тәуекелдері барынша төмендетілуі тиіс 

және мынадай банктік операциялар-

дан барынша жоғары табыс түсуі керек: 

тұрғын үй несиелерін, аралық тұрғын үй 

несиелерін, алдын ала тұрғын үй несие-

лерін (кредиттік өнімдер) беру жөніндегі 

операциялар, сондай-ақ проблемалық/

мерзімінен кешіктірілген қарыздар бой-

ынша қаражаттарды басқарумен және/

немесе қайтарумен байланысты және 

Банктің кредиттік операциялары салда-

рынан шығындарды барынша азайтуға 

және Банктегі проблемалық қарыздар-

дың үлесін азайтуға бағытталған мәсе-

лелер бойынша шешімдерді қабылдау 

және қарастыру.

5. Ақпараттық ресурстар 
комитеті

Ақпараттық ресурстар комитетінің не-

гізгі тапсырмалары Банк Басқармасына 

ұсынымдар беру мақсатында ақпарат-

тық инфрақұрылым мен ақпараттық қа-

уіпсіздік саласындағы Банктің жобала-

рын қарастыру болып табылады.

6. Бюджеттік комитет

Бюджеттік комитеттің негізгі тапсыр-

масы Банк Бюджетінің/Кірістер мен 

шығыстар жоспарының, Инвести-

циялық жоспардың және Сатып алу 

жос парының/Ұзақ мерзімді сатып ау 

жоспарының жобаларын әзірле ген кез-

де, Банктің Ұзақ мерзімді стратеги-

ясына және Даму жоспарына сәйкес 

негізделген шешімдерін қабылдау үшін 

қаржылық және қаржылық емес ақпа-

ратты қарастыру болып табылады.
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7. Кадрлық мәселелер 
жөніндегі комитет

Кадрлық мәселелер жөніндегі комитет-

тің негізгі тапсырмалары:

  Банктің ішкі кадрлық саясатын іске 

асыру;

  қызметкерлерді аттестаттау бойын-

ша жұмысты үйлестіру, соның ішін-

де даулы мәселелерді шешу;

  Банктің кадрлық резервін қалып-

тастыру үшін кандидатураларды 

қарастыру;

  моральдық көтермелеу үшін канди-

датураларды қарастыру;

  Банк қызметкерлерінің Қазақстан 

Республикасы заңнамасының, 

Банктің ішкі құжаттарының талапта-

рын бұзу деректерін қарастыру.

8. Негізгі құралдардың, 
бейматериалдық активтердің 
және өтпей қалған тауарлық-
материалдық қорлардың 
құнын анықтау және есептен 
шығару жөніндегі комиссия

Негізгі құралдардың, бейматериалдық 

активтердің және өтпей қалған тауар-

лық-материалдық қорлардың құнын 

анықтау және есептен шығару жөнінде-

гі комиссияның негізгі тапсырмалары 

төмендегідей мәселелерді қарастыру 

және олар бойынша шешім қабылдау 

болып табылады:

  Банктің негізгі құралдары мен бей-

материалдық активтерінің норма-

тивтік және пайдалы қызметінің құ-

нын, мерзімдерін анықтау;

  Банк мүлкінің істен шығуын реттей-

тін Банктің ішкі нормативтік құжатта-

рына сәйкес Банктің мүлкін есептен 

шығару;

  тәуелсіз бағалаушының қорытынды-

сы негізінде Банктің есептік саяса-

тына сәйкес Банктің негізгі құралда-

рын (ғимараттарын, құрылыстарын) 

қайта бағалауды жүргізу;

  негізгі құралдар мен бейматери-

алдық активтердің құнсыздануына 

тест жүргізу.

7.7. БАСҚАРМАНЫҢ ЖӘНЕ БАСҚАРМАҒА ЕСЕП БЕРЕТІН КОМИТЕТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ 
НӘТИЖЕЛЕРІ

Банктің атқарушы органы Банктің Ди-

ректорлар кеңесі бекіткен Банк тура-

лы қағиданың негізінде әрекет ететін 

Басқарма болып табылады. Банк 

Басқармасы Банктің ағымдағы қызметі-

не жетекшілік етеді.

Банк Басқармасы Банктің атынан әре-

кет етеді, соның ішінде оның мүдделерін 

білдіреді, Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және Банктің Жарғысын-

да белгіленген тәртіпте мәмілелер жа-

сайды, штаттық кестені бекітеді, соның 

ішінде Орталық аппараттың, филиал-

дардың, өкілдіктердің штаттық кестесін 

бекітеді, Банктің барлық қызметкерлері 

міндетті түрде орындауы тиіс шешімдер 

шығарады және нұсқаулар береді.

Қазақстан Республикасының заңнама-

лық актілерімен және Банктің Жарғы-

сымен Банктің Жалғыз акционерінің, 

Директорлар кеңесінің құзыретіне жат-

пайтын Банк қызметінің барлық мәсе-

лелері бойынша шешімдерді есептік 

кезеңде Банк Басқармасы қабылдайды.

Банк Басқармасы 2017 жылы 228 оты-

рыс өткізді (2016 жылы – 401 отырыс).

18-диаграмма

Басқарманың отырыстарында 
қарастырылған өтінімдер саны

Басқарманың өткізген отырыста-
рының саны

20162017
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17-кесте

№ р/с Комитеттің атауы
Өткізілген отырыстар саны

Қарастырылған мәселелер 
саны

2016 2017 2016 2017

1.
Стратегия және корпоративтік даму жөніндегі 
комитет

29 26 116 75

2.
Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі 
комитет

32 28 227 216

3.
Банктік өнімдер мен үдерістер жөніндегі 
комитет

41 42 188 155

4. Кредиттік комитет 51 54 144 152

5. Ақпараттық ресурстар жөніндегі комитет 24 31 87 112

6. Бюджеттік комитет 34 38 127 92

7. Кадрлық мәселелер жөніндегі комитет 41 33 95 89

8.

Негізгі құралдардың, бейматериалдық 
активтердің және өтпей қалған тауарлық-
материалдық қорлардың құнын анықтау және 
есептен шығару жөніндегі комиссия

12 13 23 30

Басқарма мүшелерінің KPI жетуі

Банк Басқармасы қызметінің нәтижелілігі Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 21 шілдедегі шешімімен (№ 13 хаттама) бекітілген 

2017 жылға арналған KPI негізінде бағаланады. Банк Басқармасының қызметі есептік кезеңде жалпы оң деп бағаланады. Қыз-

меттің корпоративтік өзекті көрсеткіштерінің (KPI) және дербес KPI жоспарланған деңгейіне Басқарма мүшелері 2017 жылы 

жетті. 2017 жылы қызметтің өзекті көрсеткіштері орындалды:

1. Басқарма Төрайымы Ибрагимова Л.Е. – 110 %,

2. Басқарма Төрайымының орынбасары Айдарбекова Ә.Қ. – 104 %,

3. Басқарма Төрайымының орынбасары Алимова К.Н. – 109 %,

4. Басқарма Төрайымының орынбасары Бейсембаев М.Б. – 102 %,

5. Басқарма Төрайымының орынбасары Еңкебаев Д.К. – 108 %,

6. Басқарма Төрайымының орынбасары Жұбаниязова Ж.А. – 101 %,

7. Басқарма Төрайымының орынбасары Қожанбаев А.Н. – 108 %.

Банк Басқармасының жанындағы комитеттердің жұмысы төмендегі кестеде келтірілді.
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7.8. БАСҚАРМАҒА 
ЖӘНЕ ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНЕ 
СЫЙЛЫҚАҚЫ БЕРУДІҢ 
НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ

Басқарма мүшелеріне еңбекақы және 

сыйлықақы төлеу саясатының мақса-

ты орындалатын жұмыстың күрделілі-

гіне және көлеміне, лауазымына және 

Банктің тапсырмаларын орындауға 

қосқан жеке үлесіне байланысты әділ 

сыйлықақымен қамтамасыз етуге мүм-

кіндік беретін әділ, тиімді және сапалы 

еңбекке ынталандыру болып табылады.

Басқарма мүшелерінің бір жыл ішіндегі 

жұмысының қорытындылары бойынша 

сыйлықақы – Басқарма мүшелерінің ең-

бегінің тиімділігін ынталандыру үшін ар-

налған, қызметтің стратегиялық өзекті 

көрсеткіштеріне жету нәтижелеріне 

және Банктің Директорлар кеңесінің 

шешімі бойынша қызметін бағалау 

нәтижелеріне байланысты төленетін 

сыйлықақы.

Банктің Директорлар кеңесінің мүше-

леріне – Банктің Жалғыз акционері – 

«Бәйтерек» ҰБХ»  АҚ-ның өкілдеріне 

сыйақы мен сыйлықақылар төленбейді. 

Тәуелсіз директорларға – Банктің Ди-

ректорлар кеңесінің мүшелеріне сый-

лықақылар «Бәйтерек» ҰБХ»  АҚ-ның 

еншілес ұйымдарының тәуелсіз дирек-

торларына сыйлықақылар іріктеу, төлеу 

және шығындарды өтеу ережелеріне 

сәйкес тағайындалады.

Сыйлықақылардың мөлшері Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және 

Банктің Жарғысында қарастырылған 

тәртіпте, тәуелсіз директордың тәжіри-

бесі мен біліктілігін ескере отырып 

анықталады.

2017 жыл ішінде тәуелсіз директор-

ларға – Директорлар кеңесінің мүше-

леріне төленген сыйлықақылардың 

мөлшері және Банк Басқармасының 

мүшелеріне төленген сыйақы мен сый-

лықақылардың мөлшері 175,5 млн тең-

гені құрады.

175,5 млн
ТЕҢГЕ

2017 ЖЫЛҒЫ 
СЫЙЛЫҚАҚЫ 

МӨЛШЕРІ
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7.9.ІСКЕРЛІК ӘДЕП

Банк Қазақстан Республикасы заңнама-

сының қағидаларына, Банктің Жарғы-

сына және ішкі құжаттарына, «Бәйте-

рек» ҰБХ»  АҚ Іскерлік әдеп кодексіне 

сәйкес, іскерлік мінез-құлықтың және 

корпоративтік басқарудың дүние жүзін-

де мойындалған стандарттарын ескере 

отырып әзірленген, негіз қалаушы құн-

дылықтарды және корпоративтік (іскер-

лік) әдеп қағидаларын белгілейтін және 

Банктің қызметкерлері басшылыққа 

алатын Іскерлік әдеп кодексі әрекет 

етеді.

Кодекс Банктің Директорлар кеңесінің 

барлық мүшелеріне және Банктің бар-

лық қызметкерлеріне олардың лауа-

зымдарына қарамастан таралады және 

Банктің өзге ішкі құжаттарымен тең 

қолданылады. Банктің Жалғыз акцио-

нерімен, Директорлар кеңесінің мүше-

лерімен, Басқармамен, әріптестермен, 

клиенттермен, серіктестермен, жет-

кізушілермен өзара әрекеттескен кезде 

қызметкерлер Кодекс талаптарын бас-

шылыққа алады.

Банктің негіз қалаушы 
құндылықтары

1. Даму және инновациялар. Банк 

клиенттік сервисті, ішкі үдері-

стердің сапасын жақсарту үшін 

үнемі жұмыс жасайды және тиім-

сіздіктің кез келген белгілеріне 

төзімсіздік танытады, инновация-

лар мен даму үшін әрдайым ашық, 

жаңа банктік және басқарушылық 

технологияларды белсенді енгізеді. 

Банк қызметкерлердің өз бетінше 

дамуға ұмтылысын қолдайды.
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2. Нәтижелілік және меритокра-

тия. Банк мақсаттарға жету үшін 

ең жоғары стандарттарды ұстана-

ды, нәтижеге бағдар жасау мәде-

ниетін қолдайды, бұл үшін нақты 

мақсаттар қояды, оларға негіз-

делген ресурстармен уақтылы қол 

жеткізеді, нәтижелерді жүйелі түр-

де бағалайды. Меритократия – әр 

қызметкердің дербес күш салуын, 

қабілеттері мен жетістіктерін әділ 

және объективті бағалау.

3. Команда және өзгелерге құр-

метпен қарау. Бір-біріне құрмет-

пен қарау атмосферасы Банктің 

басымдығы болып табылады. Банк 

жетекшісі командалық мақсатқа 

жету үшін әр қызметкердің үлесі 

маңызды екенін түсінеді.

4. Бастамашылдық және коман-

далық рух. Қызметкерлердің өн-

дірістік үдерісті оңтайландыруға өз 

бетімен белсенді ұмтылуы. Бірлес-

кен қызметтің жоғары нәтижелеріне 

және өлшем бірліктеріне жету үшін 

ынтымақтасу.

Әдеп қағидалары

1. Тең мүмкіндіктер және кем-

сітушілікке тыйым салу. Банк бар-

лық қызметкерлерге тең мүмкін-

діктер береді және жынысы, жасы, 

нәсілі, саяси және діни ұстанымы 

мен қандай да басқа себептер 

бо йынша кемсітушілікке ешбір 

жағдайда жол бермейді.

2. Кадрларды іріктеу және ілгерілету 

Банктің ішкі құжаттарына сәйкес 

қызметкерлердің кәсіптік білімінің, 

тәжірибесінің және құзыреттерінің 

негізінде ғана іске асырылады, 

кемсітушіліктің қандай да бір бел-

гілеріне жол берілмейді. Қызмет-

кердің мансабының жоғарылауы 

оның қызметінің, біліктілігінің және 

құзыретінің нәтижелерін объек-

тивті бағалауға негізделеді.

3. Білім алудағы тең мүмкіндіктер. 

Банк барлық қызметкерлерге даму 

үшін тең мүмкіндіктер береді, бұл 

қызметкер жеткен жетістіктерге, 

құзыреттілігіне және біліктілігіне 

байланысты. Өз кезегінде, Банк 

барлық мүшелерінен ұжымдық ба-

стамашылдық, жаңа білім алуға 

ұмтылыс және алған білімдерін 

әріптестерімен бөлісуге дайындық 

танытады деп күтеді. Банктің жеке-

леген қызметкерлеріне қандай да 

артықшылықтар мен жеңілдіктер 

жасалуына жол берілмейді.

4. Сыйлықақының әділ берілуі. Әділ 

сыйлықақы беру саласында Банк 

әр қызметкердің еңбек нәтиже-

лерінің мойындалуына және қыз-

меттің өзекті көрсеткіштеріне 

жетуіне, біліктілігі мен құзыреттілі-

гінің деңгейіне, орындалатын жұ-

мыстың күрделілігі мен сапасына 

негізделеді.

Банкте Іскерлік әдеп кодексінің та-

лаптарын орындамауға қатысты мәлі-

меттерді жинау үшін омбудсмен инсти - 

туты әрекет етеді, Кодекстің қа ғи да-

лары бойынша қызметкерлерге кеңес 

беріледі, институт Кодекс қағидалары-

ның бұзылуына қатысты даулардың қа-

растырылуын бастамалап, оны реттеу-

ге қатысады.

7.10. СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 
ӘРЕКЕТ

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне 

қатысты ішкі талдауды Банктің ішкі құ-

жаттары мен Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік 

бөлімшесі және/немесе Басқарма Тө-

ра ғасының шешімімен құрылған жұмыс 

тобы жүргізеді. 2017 жылы Банкте сы-

байлас жемқорлық дерегі анықталған 

жоқ.



«ҚТҚЖБ» АҚ Жылдық есеп 201774

Негізгі  
көрсеткіштер

Банк 
туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 

ынталандыру
Корпоративтік 

басқару
Тәуекелдерді басқару саясаты және 

ішкі бақылау жүйесі
Корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілік
Қызметкерлер 

құрамын дамыту
Корпоративтік  

оқиғалар күнтізбесі
Қызмет түрлері бойынша 

нәтижелерді бағалау

Банктегі ішкі бақылау жүйесі Қазақстан 

Республикасы заңнамасының, банктік 

қадағалау жөніндегі Базельдік ко-

митеттің талаптарына, үздік әлемдік 

тәжірибелерге сәйкес қалыптасты. Ішкі 

бақылау жүйесін қалыптастыруда банк 

2013 жылғы «COSO интеграциялық 

моделі» тұжырымдамасын қолдана-

ды. Банктің ішкі бақылау жүйесі (ІБЖ) 

Банктің Директорлар кеңесі, алқалы 

органдары, құрылымдық бөлімшелері 

және барлық қызметкерлері өз міндет-

терін орындаған кезде іске асыратын, 

күнделікті қызметке кіріктірілген және 

төменде көрсетілгендерге бағытталған 

үдеріс болып табылады:

 — Банк қызметінің тиімділігін, соның 

ішінде банктік тәуекелдерді, ак-

тивтер мен пассивтерді басқару 

тиімділігін, активтердің сақталуын 

қамтамасыз ету;

 — ішкі және сыртқы пайдаланушылар 

үшін қаржылық, реттегіш және өзге 

есептіліктің толықтығын, шынайы-

лығы мен уақтылығын, сондай-ақ 

ақпараттық қауіпсіздікті қамтама-

сыз ету;

 — Банктің Қазақстан Республикасы-

ның заңнамасын, Банктің ішкі құ-

жаттарының талаптарын, сондай-ақ 

қылмыстық жолмен алынған табыс-

тарды заңдастыруға (ізін жасыруға) 

және лаңкестікті қаржыланды-

руға қарсы әрекет ету мәселелері 

бойынша талаптарын орындауды 

қамтамасыз ету.

Банктің ІБЖ көп деңгейлі болып табы-

лады және оған Банктің барлық бөлім-

шелері кіреді. Ішкі бақылау рәсіміне 

қатысушылар қорғаныстың үш желісінің 

негізінде анықталады.

Қорғаныстың бірінші желісін Банктің 

барлық құрылымдық бөлімшелері 

қамтамасыз етеді, олар үдерістерде-

гі күнделікті операциялардың дұрыс 

орындалуын қамтамасыз ету үшін әзір-

ленген бақылауды білдіреді. Бақылау 

бизнес-бөлімшелермен әзірленеді 

және тәуекелдерді барынша азай-

ту және ішкі құжаттардың талапта-

рын орындау мақсатында, сондай-ақ 

сыртқы, реттегіш талаптарды ұстану 

үшін, бизнес-үдерістердің ажырамас 

бөлігі болып табылады. Бақылауларды 

басқару және мониторинг бөлімше-

лердің өздерімен іске асырылады, бұл 

бизнес-бөлімшелердің тәуекелдерді, 

бизнес-үдерістердің әлсіз жақтарын, 

болжанбаған ықтимал жағдайларды 

анықтау және олар бойынша уақтылы 

әрекет ету қабілетін білдіреді.

Қорғаныстың екінші желісін монито-

ринг, үйлестіру және ІБЖ-ін құжаттау 

шараларын жүргізетін ішкі бақылау 

бөлімшесі және Банк қызметінің же-

келеген бағыттары бойынша тәуекел-

дерді сәйкестендіру мен бағалауды 

іске асыратын бөлімшелер қамтамасыз 

етеді. Соның ішінде тәуекел-менед-

жмент бөлімшесі, басты комплаенс-

бақылау шы және комплаенс-бақылау 

бөлімшесі, жағдаяттық мониторинг 

бөлімшесі, қызметкерлермен жұмыс 

жасау бөлімшесі, заңгерлік бөлімше, 

қауіпсіздік бөлімшесі, ақпараттық қа-

уіпсіздік бөлімшесі, ақпараттық тех-

нологиялардың тәуекелдерін басқару 

бөлімшесі.

ІБЖ-не мониторинг жүргізу және құжат-

тандыру жөніндегі жұмыстардың аясын-

да ішкі бақылау бөлімшесі сондай-ақ 

«ҚАЗАҚСТАН ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ 
БАНКІ» АҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 
САЯСАТЫ ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ08
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Негізгі  

көрсеткіштер
Банк 

туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 
ынталандыру

Корпоративтік 
басқару

Тәуекелдерді басқару саясаты және 
ішкі бақылау жүйесі

Корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік

Қызметкерлер 
құрамын дамыту

Корпоративтік  
оқиғалар күнтізбесі

Қызмет түрлері бойынша 
нәтижелерді бағалау

Банктің өзекті бизнес-үдерістерін-

дегі сәйкестендірілген тәуекелдерді 

анықтайтын немесе болдырмайтын ішкі 

бақылаулардың барабарлығына диа-

гностика жүргізеді. 2017 жылы «Кредит 

беру», «Депозиттер», «Қолма-қол ақша-

мен жүргізілетін операциялар», «Қыз-

меткерлерді басқару», «Сатып алулар», 

«Негізгі қаражаттарды, бейматериал-

дық активтерді және тауарлық-мате-

риалдық құндылықтарды есепке алу» 

бизнес-үдерістері арасында 65 қо-

салқы үдеріске диагностика жүргізіл-

ді. Анықталған тиімсіз, ішінара тиімді 

бақылаулар бойынша жүргізілген диа-

гностиканың қорытындылары бойынша 

үдерістерді иеленушілерге 62 ұсыным 

жасалды.

Бақылаудың бірінші және екінші 

желілерінде әрбір құрылымдық бөлім-

шеде/филиалда өз бөлімшелерінде ішкі 

бақылаудың бұзылуына қатысты өзін-

өзі бағалауды іске асыратын ішкі бақы-

лаушылар белгіленеді. Өзін-өзі бағалау 

қорытындылары бойынша ақпарат пен 

бұзылыстарды жоюға қатысты қабыл-

данған шаралардың/жоспарлардың 

нәтижелері ішкі бақылау бөлімшесіне 

жолданады. Түзету/бақылауды енгізу 

қажеттілігі туындаған жағдайда, ішкі 

бақылау бөлімшесі бұл туралы биз-

нес-үдерістердің иелеріне хабарлайды. 

Бұзылыстар бойынша шоғырланды-

рылған ақпарат, қажет болған жағдай-

да, шара қолдану үшін, Басқарма мен 

Директорлар кеңесінің қарауына тоқ-

сан сайын ұсынылады.

Қорғаныстың үшінші желісін ішкі аудит 

бөлімшесі аудиторлық тексеріс нәти-

желерін пайдалана отырып, Банктің 

ішкі бақылау жүйесін тәуелсіз бағалау 

ретінде немесе ішкі бақылау жүйесінің 

тиімділігін бөлек бағалау түрінде қамта-

масыз етеді.

Банктің тәуекел-менеджмент саласын-

дағы басқару жүйесі Банк қызметінің 

сипатына және ауқымына, қабылдай-

тын тәуекелдерінің бейініне сай келетін, 

сондай-ақ одан әрі даму қажеттіліктері-

не жауап беретін бүтін жүйені қалып-

тастыруға бағытталған. Тәуекелдерді 

басқару жүйесінің стратегиялық мақ-

саттары тәуекелдерді уақтылы анықтау-

ға, барлық факторларды сапалы баға-

лауға және ықтимал әсерді барынша 

азайту мақсатында кешенді әрекет 

етуге негізделеді. Тәуекелдерді басқа-

ру жөніндегі өзекті мәселелерді Банктің 

Директорлар кеңесі мен Басқармасы 

жанында әрекет ететін Комитеттердің 

аясында қарастырылады, мақұлданады 

немесе келісіледі, Директорлар кеңесі 

Банктің ішкі бақылау және тәуекелдерді 

бақылау мәселелері бойынша қызметі-

не стратегиялық жетекшілік етеді, сая-

сатты бекітеді және жүйелі түрде қайта 

қарастырады.

Тәуекелдерді басқару

Банктің ағымдағы тәуекелдерінің* 

өзіндік капиталдың жеткіліктілігі дең-

гейіне әсерін бағалау келесі кестеде 

көрсетілген.

18-кесте

Норматив 01.01.18 ж. жағдай бойынша
Тәуекелдің ағымдағы 

деңгейін ескере отырып
Қолданыстағыдан ауытқу

1 2 3 4 = 3 – 2

k1-1 (min. 0,05) 0,583 0,547 – 0,036

k1-2 (min. 0,05) 0,583 0,547 – 0,036

k2 (min. 0,10) 0,583 0,547 – 0,036

Тәуекелдің ағымдағы жиынтық деңге-

йін ескере отырып, капитал деңгейінің 

жеткіліктілігі барлық коэффициенттер 

бойынша –0,036-ға азаяды, дегенмен, 

меншікті капиталдың едәуір көлемі 

(150,9 млрд теңге) салдарынан оның 

мәні реттеуші қойған ең төмен талап-

тардан жоғары болады.

Банк қызметінің және ағымдағы тәуе-

кел-қоржыны нәтижелерінің тәуекелдің 

ұйғарынды деңгейіне сәйкестігін баға-

лау келесі кестеде келтірілген.

*Кредиттік, операциялық, нарықтық тәуекелдерді және 
өтімділік тәуекелін қамтиды



«ҚТҚЖБ» АҚ Жылдық есеп 201776

Негізгі  
көрсеткіштер

Банк 
туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 

ынталандыру
Корпоративтік 

басқару
Тәуекелдерді басқару саясаты және 

ішкі бақылау жүйесі
Корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілік
Қызметкерлер 

құрамын дамыту
Корпоративтік  

оқиғалар күнтізбесі
Қызмет түрлері бойынша 

нәтижелерді бағалау

19-кесте

Тәуекелдің атауы

Тәуекелдің ағымдағы 
деңгейі 

01.01.18 ж. жағдай 
бойынша

Тәуекелдің ұйғарынды 
деңгейі

Тәуекелдің ұйғарынды 
деңгейінің жеткіліктігі

1 2 3 4 = 3 – 2

Кредиттік тәуекел 2 041,1 10 958,3 8 917,2

кредиттік қоржын 1 393,9 7 099,0 5 705,1

банкаралық депозиттер 160,2 2 815,8 2 655,6

мемлекеттік емес БҚ 487,0 1 043,6 556,6

Операциялық тәуекел 100,0 15 415,1 15 315,1

Нарықтық тәуекел 1 603,6 4 591,1 2 987,5

пайыздық 1 591,3 3 980,6 2 389,4

валюталық 11,1 600,1 588,9

бағалық 1,2 10,4 9,2

Өтімділік тәуекелі 1 458,6 1 726,1 267,5

Тәуекелдің жиынтық деңгейі 5 203,2 32 690,6 27 487,3

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тәуекелдің ағымдағы жиынтық деңгейі 5,2 млрд теңгені құрайды, тәуекелдің ұй-

ғарынды деңгейінің шегінен аспайды, 27,5 млрд теңгені құрайтын беріктік қорына ие және тәуекелдің ұйғарынды деңгейінен 

16 %-ды құрайды.

Банктің даму стратегиясын орындау, жоспарланған пайданы алу және ағымдағы тұрақты жұмысты қамтамасыз ету мақсатын-

да, Банкте тәуекелдерді басқару жүйесі қолданылады.

Қаржылық тәуекелдер

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша өтімділік ГЭП-ы келесі кестеде келтіріледі.

20-кесте           (млн теңге)

Талап 
етілетін

[0-7D] [1W-1M] [1M-3M] [3M-6M] [6M-12M] [1Y-2Y] [2Y-3Y] [>3Y]

Теңгерім 
бой-

ынша 
барлығы

Активтер 8 952 33 999 26 929 44 508 56 247 45 939 121 435 227 830 196 524 762 362

Міндеттемелер 4 390 997 18 924 21 027 28 147 70 949 84 840 104 024 276 100 609 396

Шартты 
міндеттемелер

2 782 5 564 8 346 11 128 27 821

ГЭП 4 562 33 003 5 223 17 917 19 754 –36 139 36 595 123 805 –79 575 125 145

Кумулятивтік ГЭП 4 562 37 565 42 788 60 705 80 459 44 320 80 915 204 720 125 145

Кумулятивтік ГЭП / 
Активтер

0,60% 4,93% 5,61% 7,96% 10,55% 5,81% 10,61% 26,85% 16,42%
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Негізгі  

көрсеткіштер
Банк 

туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 
ынталандыру

Корпоративтік 
басқару

Тәуекелдерді басқару саясаты және 
ішкі бақылау жүйесі

Корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік

Қызметкерлер 
құрамын дамыту

Корпоративтік  
оқиғалар күнтізбесі

Қызмет түрлері бойынша 
нәтижелерді бағалау

Өтімділік ГЭП-ын құрастырған кезде, 

мынадай жорамалдар пайдаланылды:

 — өтеудің кесімді мерзімдеріне байла-

нысты барлық активтер мен міндет-

темелер уақыт интервалдары бой-

ынша бөлінді;

 — шартты міндеттемелер бір айда 

тұрғын үй қарыздарын беру есебі-

нен бөлінді (бұрын берілген ал-

дын ала және аралық қарыздарды 

ескермегенде);

 — мерзімінен кешіктірілген қарыздар 

айына 1 млрд теңгені құрайтын 

шарттарды бұзу есебінен бөлінді.

Кумулятивтік ГЭП-тың барлық актив-

терге қатысының ең төмен мәні талап 

етілетін интервалға сай және 0,6 %-ды 

құрайды. Банк 2017 жылға >-15 % 

көлемінде бекітілген ішкі шектеулерді 

ұстанады.

Жалпы қабылданған банк тәжірибесіне 

сәйкес, мемлекеттік бағалы қағаздар 

өтімді активтер болып есептеледі және 

активтерді өтеу мерзімдерінің кестесін-

де «7 күнге дейінгі» интервалда орнала-

суы мүмкін. Алайда, мемлекеттік баға-

лы қағаздардың қаржы нарығындағы 

өтімділігі шектеулі болған ағымдағы 

нарықтық ахуалды ескере отырып, бұл 

бағалы қағаздар өтеу мерзімдері бо-

йынша бөлінген.

Таза ГЭП бойынша қалыптасқан 

теріс алшақтықтар төмендегілермен 

шартталады:

 — шарттық мерзімдері кешіктіріл-

ген клиенттердің 92,5 млрд теңге 

көлемінде жинақталған қаражатта-

рымен, оның ішінде 27,8 млрд тең-

ге – бағалау көрсеткішіне жеткен 

қаражаттар және 64,7 млрд теңге – 

бағалау көрсеткіштеріне жетпеген 

қаражаттар;

 — клиенттердің 113,15 млрд тең-

гені құрайтын тұрғын үй-құрылыс 

жинақтарын ұлғайтумен, соның 

ішінде 16,01 млрд теңгені мемле-

кеттің сыйлықақысы, сондай-ақ 

15,96 млрд теңге өтемақыны құ- 

рай ды.

Қажет болған жағдайда Банктің қор-

ландыруды келесі тәсілдермен тартуға 

мүмкіндігі бар:

 — РЕПО операцияларын жүргізу 

арқылы;

 — банкаралық қарыздарды тарту 

арқылы;

 — бағалы қағаздарды сату арқылы 

(дисконт мүмкіндігімен).

Кредиттік тәуекелдер

2017 жылы Банк жұмысты сәйкестен-

діру және стандарттау, кредиттік тәуе-

келді бағалау бойынша іс-шараларды 

жүргізді. «Colvir» жүйесінде индекстеу 

әдісімен кепілзаттық мүлікті жоспар-

лы түрде қайта бағалау үдерісі авто-

маттандырылды: баға аймақтарының 

анықтамалығын жүктеу, Pro-osenka 

порталынан баға аймақтарын беру үшін 

«Бағалаушының кабинеті, ВРМ, «Colvir» 

жүйелерін икемдеу.

Төмендегідей әдіснамалық жұмыс 

жүргізілді:

1) Банк Басқармасы қолданылатын 

кепілзаттық қамсыздандыруға қа-

тысты Банктің ортақ талаптарын 

әзірлеп бекітті, онда кепілзаттық 

қамсыздандыруға қатысты Банктің 

критерийлері, соның ішінде қамсыз-

дандырудың жеткіліктілігі коэффи-

циенттерінің мәндері белгіленді;

2) «Бәйтерек ҰБХ» АҚ-ның ұсынымда-

ры бойынша Банктің Директорлар 

кеңесінің 2017 жылғы 3 қарашадағы 

шешімімен (№ 15 хаттама) Банктің 

Кепілзат саясатының күші жойылды;

3) Банктің Кредиттік комитетінің 

«Шешімдерді қабылдау орталығы-

ның» тұжырымдамасы бекітілді;

4) Өзектендіру мақсатында Банктің 

Кредиттік саясатына өзгерістер 

енгізілді (тарифтік бағдарламалар 

бойынша шарттар алынып тастал-

ды, «Шешімдерді орындау орта-

лығы» Кредиттік комитет бойынша 

қағидалары көрсетілді, Кепілзат са-

ясатының күшінің жойылуына бай-

ланысты, одан алынған кейбір қағи-

далар енгізілді);

5) ХҚЕС 9 бойынша қаржылық актив-

тердің құнсыздануы бойынша құ-

жаттар әзірленіп бекітілді;

6) ХҚЕС 9 бойынша Теңгерімделген 

көрсеткіштер әдістемесі әзірленіп 

бекітілді.

2017 жылы 92 720 өтінім қарастырыл-

ды, олардың ішінде 92 517 өтінім мақұл-

данды, 203 өтінім қабылданған жоқ.

2017 жылдың соңында ХҚЕС-қа сәйкес 

құрылған провизиялар үлесі кредиттік 

қоржыннан 0,30 %-ды, Банктің 10 ірі кре-

дитінің үлесі Банктің кредиттік қоржы-

нынан 0,19 %-ды құрады, бұл кредиттік 

қоржынның шоғырлану тәуе келінің жоқ 

екенін көрсетеді. Кепілзаттық қамсыз-

дандыру құрылымында жылжымайтын 

мүлік үлесі барлық ке пілзаттық қамсыз-

дандырудан 86,6 %-ды құрады. Жалпы 

орташа безбенделген К/КЗ (кредит/
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туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 

ынталандыру
Корпоративтік 

басқару
Тәуекелдерді басқару саясаты және 

ішкі бақылау жүйесі
Корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілік
Қызметкерлер 

құрамын дамыту
Корпоративтік  

оқиғалар күнтізбесі
Қызмет түрлері бойынша 

нәтижелерді бағалау

кепілзат) коэффициенті 41,8 %-ға тең, 

бұл сақтанымпаз кепілзат саясатын 

растайды.

Операциялық тәуекелдер

Банктің Операциялық тәуекелдерді 

басқару жүйесі (ОТБЖ) Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талап-

тарына, банктік қадағалау жөніндегі 

Базельдік комитеттің ұсынымдары-

на, жалпы қабылданған қағидаларға 

және тәуекелдерді басқарудың банктік 

тәжірибесіне, сондай-ақ жалпы қабыл-

данған халықаралық тәжірибеге сәйкес 

қалыптасқан.

ОТБЖ мақсаттарына жүйелі, кешенді 

тәсілді қолдану арқылы жетуге болады, 

бұл мынадай тапсырмаларды шешуді 

білдіреді:

 — Банк ұшырауы мүмкін операциялық 

тәуекелдерді басқару рәсімдері мен 

механизмдерін жетілдіру;

 — операциялық тәуекел деңгейін-

де айтарлықтай өзгерістерге әкеп 

соғатын операциялар мен өзге әре-

кеттерді жасауға жол бермеу;

 — операциялық тәуекелдерді іске 

асыру салдарынан Банк операци-

ялар жасаған кездегі шығындарды 

шектеу;

 — Банктің қызметі барысында туын-

дайтын операциялық тәуекелді 

анықтау және талдау;

 — операциялық тәуекелдің күйі мен 

көлемі туралы жедел және объек-

тивті мәліметтерді алу;

 — Банктің операциялық тәуекелін 

төмендетуге және болдырмауға 

бағытталған шараларды жасап 

шығару;

 — операциялық тәуекелді ішкі бақылау 

жүйесін жетілдіру;

 — Банкті басқарудың барлық дең-

гейлерінде тәуекел-мәдениетін 

дамыту.

Банктің операциялық тәуекелдерін 

басқару жүйесінің инфрақұрылымына 

төмендегілер кіреді:

1) операциялық тәуекелдерді анықтау: 

қолданыстағы және енгізілетін ішкі 

рәсімдер мен жүйелерді, сондай-ақ 

Банк көрсететін қызметтер мен 

ұсынатын өнімдерді талдау;

2) операциялық жүйелерді баға-

лау: үрдістерді өзгеру деңгейінде 

анықтау мақсатында операциялық 

тәуекелдерді өлшеу;

3) операциялық тәуекелдерді страте-

гиялық басқару: Банкте операци-

ялық тәуекелдерді үздіксіз басқару 

қағидаларын әзірлеу;

4) операциялық тәуекелдерді үздіксіз 

басқару: Банктің барлық құрылым-

дық бөлімшелері іске асырады және 

оған Банктің барлық құрылымдық 

бөлімшелерінде операциялық тәуе-

кел оқиғаларының теріс әсерін жою 

және операциялық тәуекелге ұшы-

рау деңгейін төмендету кіреді;

5) операциялық тәуекелдер бойынша 

мониторинг жүргізу және есептілік-

ті ұсыну: операциялық тәуекелдің 

деңгейіне және Банк тәуекелінің 

ұйғарынды деңгейлеріне сәйкесті-

гіне мониторинг жүйелі түрде жүр-

гізіледі. Операциялық тәуекелге мо-

ниторинг жүргізу мақсатында Банк 

жетекшілері мен алқалы органдар 

үшін тәуекелдерді басқару үдері-

стеріне қатысатын басқарушылық 
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көрсеткіштер
Банк 

туралы Стратегия Сату жүйесі және өткізімді 
ынталандыру

Корпоративтік 
басқару

Тәуекелдерді басқару саясаты және 
ішкі бақылау жүйесі

Корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік

Қызметкерлер 
құрамын дамыту

Корпоративтік  
оқиғалар күнтізбесі

Қызмет түрлері бойынша 
нәтижелерді бағалау

есептілігінің жүйесін пайдалана-

ды, қойылған мақсаттарға жетуге 

әсер ететін және жағдайлар мен 

шарттарды өзгертетін тәуекелдер 

жүйелі түрде бағаланып, тәуекел-

дерді басқару бойынша ұсынымдар 

беріледі. Басқарушылық есептілік 

бойынша ақпарат Директорлар 

кеңесіне / Банктің Басқармасына 

тоқсан сайын / ай сайын беріледі;

6) болдырмау / жеңілдету (бақылау): 

операциялық шығындарға неме-

се әлеуетті шығындардың көлемін 

азайтуға бағытталған оқиғалардың 

немесе жағдайлардың туындау 

ықтималын болдырмауға/төмен-

детуге бағытталған іс-шаралар ке-

шенін жүргізу.

Ақпараттық қауіпсіздік 
тәуекелдерін және ақпараттық 
технологиялар тәуекелдерін 
басқару

АҚ және АТ тәуекелдерін басқару жүйе-

сінің тиімді әрекет етуін қамтамасыз 

ету мақсатында, Қазақстан Респуб-

ликасы Ұлттық Банкінің Басқармасы-

ның 2014 жылғы 26 ақпандағы № 29 

қаулысымен бекітілген Екінші деңгей-

дегі банктерге арналған тәуекелдерді 

басқару және ішкі бақылау жүйесін қа-

лыптастыру кағидаларының талаптары-

на сәйкес мынадай құжаттар әзірленді 

және өзекті күйге келтіріліп тұрады:

1) АТ және АҚ тәуекелдерін басқару 

саясаты;

2) АТ және АҚ тәуекелдерін басқару 

ережелері;

3) АҚ тәуекелдерін басқару әдістемесі.

Аталған жүйелердің тұрақты негізде 

әрекет етуі аясында АТ және АҚ оқиға-

лары мен тәуекелдер талданады, сон-

дай-ақ АТ және АҚ тәуекелдерін тал-

дау жөніндегі тоқсан сайынғы есептер 

Басқарма мен Директорлар кеңесіне 

басқарушылық шешімдер қабылдау 

үшін ұсынылады.
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басқару
Тәуекелдерді басқару саясаты және 
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оқиғалар күнтізбесі
Қызмет түрлері бойынша 

нәтижелерді бағалау

Қызметтің үздіксіздігін басқару

Банк қызметінің үздіксіздігін басқа-

ру Банк қызметінде күрделі үзілістер 

болған жағдайда, бизнесті қалпына кел-

тірген кезде және бизнес-шығындарды 

барынша азайтқан кезде уақтылы және 

толыққанды әрекет етуді қамтамасыз 

етуге бағытталған.

2017 жылы мынадай іс-шаралар іске 

асырылды:

 — «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі» АҚ қызметінің үздіксізді-

гін басқару саясаты жаңартылды;

 — «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі» АҚ қызметінің үздіксізді-

гін басқару ережелері бекітілді;

 — қызметтегі үздіксіздік мәселесі бой-

ынша Банк қызметкерлерін оқыту 

жүйелі түрде жүргізілді;

 — Банк қызметінің аса маңызды 

үдеріс тері мен бағыттары бойынша 

әсерлер талданды;

 — Қызметті қалпына келтіру жоспар-

лары үнемі жетілдіріледі, оларды 

тес тілеу және талдау жүргізіледі.

Комплаенс-тәуекел

Стратегиялық, қаржылық, операци-

ялық, абырой-бедел тәуекелдерімен 

қатар, комплаенс-тәуекел бизнес-тәуе-

келдердің үздік бестігіне кіреді.

Қадағалаудың қатаңдануымен ілесетін 

реттеуші өзгерістер Банкте компла-

енс-саясатты жүргізу өзектілігін ал-

дын ала анықтаған факторлар болып 

табылады.

Осыған байланысты бүгінде комплаенс 

Банктің және оның ұйымдастырушылық 

құрылымының жұмысының ажырамас 

бөлігі болып табылады.

Комплаенс-тәуекелдерді басқарудың 

тиімді жүйесі және оны тиісті күйін-

де ұстау жетекшілерге Банктің биз-

нес-мақсаттарының толық іске асыр-

мауының барлық тәуекелдерін уақтылы 

анықтауға мүмкіндік береді.

Тағайындалған нормаларды орындау 

үшін жауапкершілік Банктің компла-

енс-мәдениетіне негізделеді, ол қорға-

ныстың 3 желісінде бейнеленді:

1) Қорғаныстың бірінші желісі өз құзы-

реті шегінде және комплаенс-тәуе-

келді басқару мәселелері бойынша 

Банктің ішкі құжаттарына сәйкес 

комплаенс-тәуекелді басқаруды іске 

асырады (бірінші деңгейдегі бақы-

лау). Оның қатысушылары ретін-

де Банктің қызметкерлері, Банктің 

құрылымдық бөлімшелерінің жетек-

шілері бола алады;

2) Қорғаныстың екінші желісі ком-

плаенс-тәуекелді басқаруды және 

комплаенс-бақылауды іске асы-

рады (екінші деңгейдегі бақылау). 

Қатысушылары басты компла-

енс-бақылаушы, комплаенс-бақы-

лау бөлімшесі, заңгерлік бөлімше, 
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тәуекел-менеджмент бөлімшесі, 

қауіпсіздік, жағдаяттық мониторинг 

және ішкі бақылау бөлімшелері бо-

лып табылады;

3) Қорғаныстың үшінші желісі компла-

енс-тәуекелді бақылау жүйесінің 

тиімділігін тәуелсіз бағалауды іске 

асырады (үшінші деңгейдегі бақы-

лау). Қатысушысы ішкі аудит бөлім-

шесі болып табылады.

Комплаенс-тәуекелдерді басқару жүйе-

сінің барлық қатысушылары өз құзыреті 

мен жауапкершілігі аясында Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талапта-

рын, Банктің қызметіне әсер ететін және 

Қазақстан Республикасы мойындаған 

шетел мемлекеттерінің заңнамасының 

талаптарын, Банктің ішкі ережелері мен 

рәсімдерін және жалпы қабылданған 

мінез-құлық нормаларын қатаң және 

сөзсіз ұстана отырып, комплаенс-тәу-

екелдерді басқаруды жүзеге асырады.

Комплаенс-тәуекелдерді басқарудың 

негізгі мақсаты комплаенс-тәуекел-

дерді барынша азайту және/немесе 

оңтайлы деңгейде ұстап тұру болып 

табылады, мұндай комплаенс-тәуе-

келдерге Банкте қаржылық шығындар-

дың туындауы және Қазақстан Рес-

публикасы заңнамасының, уәкілетті 

органдардың нормативтік құқықтық 

актілерінің, Банктің ішкі құжаттары мен 

рәсімдерінің талаптарын, сондай-ақ 

Банктің қызметіне әсер ететін және Қа-

зақстан Республикасы мойындаған ше-

тел мемлекеттерінің заңнамасының та-

лаптарын орындамау салдарынан оған 

қатысты заңды санкцияларды қолдану 

жатады.

Комплаенс-тәуекелді тиімді басқару 

мақсатында комплаенс-бақылау бөлім-

шесі комплаенс-тәуекелді сәйкестен-

діру және олардың туындау себептерін 

анықтау бойынша жұмыс жүргізеді:

 — комплаенс-тәуекелдерді іске асы-

ру оқиғаларын жинау және талдау 

жүйелі түрде іске асырылады. Бұл 

үшін аудиторлық тексерістердің 

нәтижелері және операциялық 

шығындар мен оқиғалардың де-

ректерінің бірыңғай ішкі базасы 

пайдаланылады;

 — комплаенс-бақылау бөлімшесі жаңа 

өнімдер мен қызметтерді енгізуге 

қатысады;

 — Банктің ішкі құжаттарының, үдері-

стерінің Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сәйкестігіне 

қатысты жүйелі ішкі тексерулер өт-

кізіліп тұрады (2017 жылы компла-

енс-бақылау бөлімшесінде 11 бақы-

лау жүргізілді);

 — «Өз клиентіңді біл» қағидасы іске 

асырылды;

 — комплаенс-тәуекелдер картасын 

құрастыру арқылы комплаенс-тәуе-

келдер тізілімі жүргізіледі.

Банк қызметінің Қазақстан Респуб-

ликасы заңнамасының талаптарына 

сәйкестігін қамтамасыз ету мақ сатында 

комплаенс-бақылау бөлімшесі Қа-

зақстан Республикасының заңнамасы-

на енгізілген өзгерістер мен толықты-

руларға тұрақты түрде мониторинг 

жүргізеді. Банк 144 ішкі құжатқа өзгері-

стер мен толықтырулар енгізді, 71 жаңа 

ішкі құжат әзірленді.

71
ЖАҢА  

ҚҰЖАТ

ӘЗІРЛЕНДІ
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КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК09

Мемлекеттің әлеуметтік бағытталған 

тапсырмаларын шешуге ықпал ету 

және Қазақстан Республикасының бар- 

лық өңірлеріндегі бұқара халықтың тұр-

ғын үй құрылыс жинақ жүйесіне тең қол-

жетімдігін қамтамасыз ету мақсатында, 

Банк бүгінгі таңда өз қызметінің және 

корпоративтік мінез-құлқының өзекті 

қағидаларының бірі ретінде корпора-

тивтік әлеуметтік жауапкершілікке ерек-

ше көңіл бөледі. Осыған байланысты 

2016 жылдың желтоқсан айында Банк 

Басқармасы Корпоративтік әлеумет-

тік жауапкершілік стратегиясын (КӘЖ 

стратегиясы) бекітті, ол Банктің КӘЖ 

саласындағы қызметінің қағидалары 

мен бағыттарын белгілейтін негізгі құ-

жатқа айналды. КӘЖ стратегиясына 

сәйкес Банк өз қызметінің экономи-

калық, әлеуметтік және экологиялық 

салдары үшін жауапкершілік атқарады, 

сондай-ақ қоғамның тұрақты дамуына 

ықпал ету жөніндегі іс-шаралар кешенін 

іске асыру қажеттілігін мойындайды 

және көптеген мүдделі тараптардың ал-

дында әлеуметтік жауапты мінез-құлқы 

бойынша ерікті міндеттемелерді өзіне 

жүктейді. КӘЖ стартегиясына сәйкес 

Банк мынадай қағидаларды ұстанады:

1. Банктің миссиясын, ортақ құн-

дылықтары мен қағидаларын 

ұстану.

2. Банк ұжымының жоғары кәсіпқой-

лығының негізінде сапалы қызмет 

көрсету.

3. Жеке тұлғаның ар-ожданын және 

құқықтарын құрметтеу.

4. Мүдделі тұлғалармен қарым-қаты-

наста адалдық пен өзара құрмет 

көрсету.

5. Басқарушылық шешімдерді қабыл-

дауға байсалдылықпен қарау.

6. Қабылданатын әрекеттердің заң-

дылығы мен олардың салдары үшін 

жауапкершілік атқару.

7. Банк қызметкерлерінің денсау-

лығын қорғау.

8. Мүдделі тұлғалармен қарым-қаты-

нас орнатуға дайын болу.

КӘЖ стратегиясына сүйене отырып, 

Банк КӘЖ саласындағы мүдделі тарап-

тардың алты басым тобын анықтады; 

клиенттер, акционер, қызметкерлер, 

іскерлік серіктестер, мемлекет, қоғам. 

Банк мүдделі тараптардың КӘЖ са-

ласындағы Банк қызметін жетілдіруге 

бағытталған сындарлы пікірлерін қа-

былдайды және осындай сынға қыз-

метінің болжанбаған абайсыз теріс сал-

дарын болдырмау шараларымен жауап 

қайтаруға міндеттенеді.

КӘЖ стратегиясының қағидаларын 

ұстану Банктің корпоративтік мәдени-

етінің бір бөлігі болып табылады және 

Банктің барлық қызметкерлері оларды 

міндетті түрде орындауға тиіс.

Корпоративтік әлеуметтік жауапкер-

шіліктің негізгі бағыттары

1. Адал іскерлік тәжірибе.

2. Қызметкерлерді дамыту.

3. Қоршаған ортаны қорғау.

4. Қайырымдылық пен демеушілікті 

көтермелеу. 
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Қызмет түрлері бойынша 
нәтижелерді бағалау
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қорғау

Қызметкерлердің денсаулықты қорғау 

жөніндегі мүдделерін әлеуметтік 

қорғау ды қамтамасыз ету мақсатында 

Банк жыл сайын медициналық сақтан-

дыру шартын жасайды. Мәселен, 

2017 жылы ерікті сақтандыру шарты 

бойынша ауырып қалғанда көрсетілетін 

медициналық қызметтерді 1 418 адам 

пайдалана алды, олардың арасында 

1 060 адам – Банктің қызметкерлері 

және 358 адам – олардың отбасылары-

ның мүшелері.

Білім беру жобалары

Қызметкерлерді дамыту кез келген 

ұйымның жетістігінің құрамдас бөлік-

терінің бірі болып табылатынын назарға 

ала отырып, Банк қызметкерлерді оқы-

туға және дамытуға жұмсалатын қара-

жатты жыл сайын жоспарлайды.

Қызметкерлердің біліктілігін арттыруды 

ұйымдастыру қызметкерлерді оқыту, 

қайта даярлау және біліктілігін арттыру, 

сондай-ақ кадрлық резервпен жұмыс 

жасау, фронт-бөлімшелердің қызмет-

керлерінің банктік өнімдер бойынша 

білімін тестілеу және Банк қызметкер-

лерін аттестаттау жөніндегі ұйымдасты-

рушылық-экономикалық іс-шаралар-

дың жиынтығын білдіреді.

Қызметкерлер үшін Банкте сыртқы 

және ішкі оқытуды қамтамасыз ету 

2004 жылдан бері Банктің қызметкер-

лері мен жетекші құрамын оқыту және 

біліктілігін арттыру жоспарларына сәй-

кес іске асырылуда. Оқыту нәтижесі 

бойынша қызметкер өзіне жетекшілік 

ететін басшыға Банктің тәжірибелік 

қыз метіндегі жұмысты жақсарту жөнін-

дегі өз тұжырымдарын, ұсынымдары 

мен ұсыныстарын келтіріп әзірлеген 

есепті ұсынады.

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

Қауіпсіз және салауатты еңбек жағдай-

ын, азаматтық қорғанысты және өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және 

құруға бағытталған шаралар кешенін 

жүзеге асыру мақсатында Банкте Еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімі 

қызмет етеді.

Банктің еңбек қауіпсіздігі және еңбек-

ті қорғау саласындағы ішкі құжаттары 

мен нормативтік-құқықтық актілерінің 

ережелеріне сәйкес, Банктің Орталық 

аппараты мен филиалдарындағы жа-

уапты тұлғаларды, қызметкерлерді, 

шаруашылық шарттар бойынша жұ-

мыс атқаратын және қызмет көрсететін 

мердігер ұйымдардың қызметкерлерін, 

уақытша жұмыскерлерді және Банктің 

бөлімшелерінде тағылымдамадан 

өтетін оқушыларды оқыту, нұсқама 

беру тұрақты жүргізіледі.

Қоршаған ортаны қорғау

Банк өндірістік кәсіпорын болып табыл-

майды және өз қызметі барысында қор-

шаған ортаға зиян келтірмейді.
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2017 жылы Банктің қызметкерлері 

«Ағаш отырғыз» экологиялық жобасына 

қатысты, оның мақсаты қоршаған ор-

таны қорғауды дәріптеу болды. Жобаға 

Банктің және оның филиалдарының 800 

қызметкері қатысып, жобаға қатысатын 

қалалардағы парктер мен саябақтарда 

саяжолдар жасап, Қазақстанның қала-

ларын көріктендіруге өз үлестерін қос-

ты. Іс-шараның қорытындысы бойынша 

ел бойынша 5 мыңнан астам жаңа ағаш 

отырғызылды.

Экологиялық нәтижелілік 
көрсеткіштері

Банк ауқымды филиал желісіне ие 

қаржылық институт болып табылады. 

Жұмысын қолдау үшін Банкке едәуір 

көлемде электр энергиясы мен жылу 

энергиясы қажет. Қоршаған ортаға 

әсерін барынша азайту үшін және опе-

рациялық тиімділігін арттыру үшін, банк 

энергия үнемдейтін шараларды қабыл-

дайды. Қаржылық қаражаты мен электр 

энергиясын үнемдеу мақсатында, сон-

дай-ақ «Энергия тиімділігі картасын 

қалыптастыру және жүргізу, энергия 

тиімділігі картасына жобаларды іріктеу 

және енгізу қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Инвестиция-

лар және даму министрінің 2015 жылғы 

30 қарашадағы № 1139 бұйрығын 

орындау үшін, Банктің ғимаратында 

қуаттылығы 48 Ватт жарық диодты шы-

рағдандар орнатылды, сондай-ақ тәулік 

уақытына байланысты әртүрлі тарифке 

негізделген есептеуіштер орнатылды.

Сондай-ақ Банктің филиалдары энер-

гия ресурстары мен жылу ресурстарын 

тұтынуды төмендетуге бағытталған ша-

раларды енгізуді жалғастырып келеді.

Қаржы институты ретінде Банк жұ-

мысындағы қалдықтардың басты түрі 

қағаз, шығын материалдары мен пай-

даланылған кеңсе техникасы болып 

табылады. Есептік кезеңде Банк пайда-

ланылған қағазды қайталама өңдеуге 

тапсыру үшін күш салды.

Іс жүргізу барысында қағазды азырақ 

жұмсау үшін, 2014 жылдан бастап Банк 

«Documentolog» электрондық кеңселік 

құжат айналымы жүйесін пайдалана-

ды. Бұл жүйе Банктің барлық ішкі құжат 

айналымын автоматтандыруға және 

құжаттарды қалыптастыру, келісімдеу, 

тексеру, бекіту, олардың орындалуын 

бақылау, тарату, іздеу және мұрағаттау 

сияқты бизнес-үдерістерді электрон-

дық форматқа ауыстыруға мүмкіндік 

берді. Электрондық құжат айналымын 

енгізу есебінен біз қағаз пайдалануды 

айтарлықтай азайттық және ондаған 

гектар орман алқаптарын сақтап 

қалдық.

Сатып алулар

Банк Тауарларды, жұмыстарды және 

көрсетілетін қызметтерді сатып алудың 

үлгі ережесіне сәйкес жүзеге асыратын 

сатып алу рәсімдерінің айқындығы мен 

тиімділігін қамтамасыз етуге тырыса-

ды. Бұл ретте баға ұсыныстарын сұрату 

тәсілдері немесе тендер арқылы сатып 

алуларды ұйымдастыру және жүргізу 

үдерістерін автоматтандыруды қамта-

масыз ететін ақпараттық жүйелер бел-

сенді пайдаланылады.

Тауарларды, жұмыстарды, қызмет-

терді сатып алу мынадай қағидаларға 

негізделеді:

  сатып алу үдерісінің жариялығы мен 

айқындығы;

  сатып алулар үшін пайдаланыла-

тын ақшаны оңтайлы және тиімді 

жұмсау;

  сапалы тауарларды, жұмыстарды, 

қызметтерді сатып алу;

  барлық әлеуетті жеткізушілерге са-

тып алу үдерісіне қатысу үшін тең 

мүмкіндіктерді беру, бұл ретте мү-

гедектер ұйымдарына (кәсіпкерлік 

қыз метті іске асыратын мүгедек 

тұлғаларға) қолдау көрсету;

  әлеуетті жеткізушілер арасында 

адал бәсекелестік;

  бақылау және қабылданатын шешім 

үшін жауапкершілік;

  сатып алулар үдересіне делдал-

дардың қатысуын барынша азайту; 

инвестициялық стратегиялық жоба-

ларды тиімді іске асыру.

2017 жылы жүргізілген сатып алу рәсім-

дерінің қорытындысы бойынша 987 

шарт жасалды. Шарттардың жалпы 

құны 5 172 428 мың теңгені құрады, 

баптар саны – 2 531. Жүргізілген бар-

лық сатып алулар бойынша 650 349,4 

мың теңге үнемделді.
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5 172 428
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жалпы сомасы

мың теңге мың теңге
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10 ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ДАМЫТУ

19-диаграмма

Банк қызметкерлерінің саны, адам

201720162015

1074 1071 1073

20172016

11,20%

12,50%

201720162015

1074 1071 1073

20172016

11,20%

12,50%

20-диаграмма

Қызметкерлердің тұрақтамауы

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойын-

ша Банктің ұйымдастырушылық құрылы-

мы Орталық аппараттың 26 дербес 

бөлімшесінен, 14 облыстық және 3 қа-

лалық филиалдан, 15 қызмет көрсету 

орталығынан және 7 қызмет көрсету нүк-

тесінен құралды. 2018 жылғы 1 қаңтар-

дағы жағдай бойынша Банк қызметкер-

лерінің нақты саны 1 073 адамды құрады. 

2017 жылы жұмысқа қабылданған қыз-

меткерлер саны 196 адамды құрады. Қыз-

меткерлердің орташа жасы – 34,4 жас.

Банктің басым міндеттерінің бірі Банктің 

стратегиялық мақсаттарына жетуге және 

тапсырмаларын орындауға бағытталған 

біліктілік талаптарына сай қызметкерлер 

штатын қалыптастыру және қолдау бо-

лып табылады. Еңбек қатынастары Қа-

зақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес Банктің Еңбек қатынастары және 

ішкі еңбек тәртібі ережелерімен ретте-

леді. Банктегі бос жұмыс орындарына 

конкурстық іріктеу рәсімі бірнеше кезең-

нен тұрады, соның ішінде: кадрларға қа-

тысты қажеттілікті анықтау, кандидаттар-

ды іріктеу және түйіндемелерді талдау, 

алдын ала сұхбаттасу, кандидаттарды 

кәсіптік тестілеу.

Оқыту

Қызметкерлерді дамыту кез келген ұй-

ымның жетістігінің құрамдас бөліктерінің 

бірі болып табылатынын назарға ала 

отырып, Банк қызметкерлерді оқытуға 

және дамытуға жұмсалатын қаражатты 

жыл сайын жоспарлайды.

Қызметкерлердің біліктілігін арттыру-

ды ұйымдастыру қызметкерлерді оқы-

ту, қайта даярлау және біліктілігін арт-

тыру, сондай-ақ кадрлық резервпен 

жұмыс жасау, фронт-бөлімшелердің қы-

зметкерлерінің банктік өнімдер бойынша 

білімін тестілеу және Банк қызметкер-

лерін аттес таттау жөніндегі ұйымдасты-

рушылық-экономикалық іс-шаралардың 

жиынтығын білдіреді.

Қызметкерлер үшін Банкте сыртқы және 

ішкі оқытуды қамтамасыз ету 2004 жыл-

дан бері Банктің қызметкерлері мен же-

текші құрамын оқыту және біліктілігін 

арттыру жоспарларына сәйкес іске асы-

рылуда. Оқыту нәтижесі бойынша қыз-

меткер өзіне жетекшілік ететін басшыға 

Банктің тәжірибелік қызметіндегі жұмыс-

ты жақсарту жөніндегі өз тұжырымдарын, 

ұсынымдары мен ұсыныстарын келтіріп 

әзірлеген есепті ұсынады.

2017 жыл ішінде Банктің 1 279 қызмет-

кері (қызметкерлердің жалпы санынан 

117 %) оқудан өтті. 2016 жылы сыртқы 

оқудан өткен Банк қызметкерлерінің 

үлесі – 11,6 %.

2017 жыл ішінде Банктің 1 032 қызмет-

кері (қызметкерлердің жалпы санынан 

94,5 %) оқудан өтті.

Жаңа ақпараттық жүйені енгізу және 

IT-инфрақұрылымын жетілдіру аясын-

да нормативтік құжаттарға өзгерістер 

мен толықтырулар енгізілуіне, Банкте-

гі жаңа енгізілімдерге байланысты 

2017 жыл ішінде Банктің қызметкерлері 

үшін Банктің базасында жүйелі түрде 

оқу іс-шаралары өткізілді. Сондай-ақ 

Банктің мақсаттарына жету және тапсыр-

маларды орындау үшін тиімді шешім-

дер қабылдай алатын Банк қызмет-

керлерінің кәсіптік біліктілігін арттыру 

және ынталандыру мақсатында, оқыту 

іс-шаралары жүргізілді. Сонымен қа-

тар, кәсіптік дағдыларын дамыту және 

әлемдік тәжірибені зерделеу мақсатын-

да, Банктің қызметкерлері Қазақстан 
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Республикасында және шетелде сыртқы 

семинарларға, курстарға, тренингтерге 

қатысып оқудан өтті. Кәсіптік біліктілігін 

арттыру және сертификаттаудан өту мақ-

сатында, Банктің қызметкерлері маман-

дандырылған міндетті курстардан жүйелі 

түрде өтеді.

Кадрлық резерв

Жетекші қызметкерлердің кадрлық 

резервін қалыптастыру рәсімі Банкте 

2008 жылдан бастап, Банктің жетекші 

құрамының резервін қалыптастыру және 

дайындау ережелеріне сәйкес, кәсіптік 

және мансаптық өсу тұрғысынан әлеуеті 

жоғары қызметкерлер мен ұйымдарды 

анықтау арқылы жүргізіледі.

Банктің кадрлық резервінде тұрған қыз-

меткерлер саны 2017 жылы 91 қызмет-

керді құрады, оның арасында 17 қызмет-

кер жоғары лауазымға ауыстырылды, 7 

қызметкер жұмыстан босатылуына бай-

ланысты шығарылды.

Қызметкерлерді аттестаттау

Аттестаттау рәсімі 2008 жылдан бастап 

регламенттелді және Банк қызметкер-

лерінің кәсіптік даярлығының деңге-

йін және өз лауазымдарына сәйкестігін 

анықтау мақсатында, Банкте іс жүзінде 

2009 жылдан бері жүргізіледі.

Банктің 2017 жылы аттестатталуы тиіс 

барлық қызметкерлері аттесттаудан сәт-

ті өтті.

Фронт-кеңсе қызметкерлерін 
тестілеу

Филиалдарда техникалық оқыту және 

тренингтер өткізу арқылы ішкі құжаттар 

(банктің өнімдері, бизнес-үдерістер, 

қызмет көрсету стандарттары, қол-

даныстағы акциялар, сату техникасы) 

бойынша алған білімдерін тексеру және 

бақылау үшін Қашықтан оқыту жүйесі 

арқылы филиалдарда қызметкерлерді 

міндетті және аралық тестілеу жүргізіл-

ді. 2017 жылы фронт-кеңсе қызметкер-

лерінің жалпы санынан 90 % қызметкер 

тестілеуден өтті (жүкті әйелдер, уақытша 

еңбекке жарамсыздық себебі бойынша 

жұмыста жоқ қызметкерлер және еңбек 

демалысындағы қызметкерлер боса-

тылды), тестілеу бойынша орташа нәти-

желілік 95 %-ды құрады.

Банк қызметкерлеріне еңбекақы 
төлеу

Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу 

жүйесі келесі қағидаларға негізделеді:

1) еңбек нарығында біліктілігі жоға-

ры мамандарды тарту үшін сыртқы 

бәсекеге қабілеттілік;

2) айқындық пен әділдік;

3) қызметкерлердің өз еңбегі мен қыз-

меті үшін әділ сыйлықақы алуға 

сенімділігін қамтамасыз етуге бағыт-

талған меритократия.

Банктің қызметкерлеріне еңбекақы 

төлеу мынадай мақсаттарға жетуге 

ықпал етуге бағытталған:

1) қызметкерлердің еңбегін объективті 

бағалау арқылы қызметкерлерге 

әділ еңбекақы төлеуді қамтамасыз 

ету;

2) қызметкерге еңбекақы төлеу дең-

гейі, оның дербес тиімділігі және 

Банктің жалпы қызметінің нәтиже-

лері арасындағы өзара нақты байла-

нысты қамтамасыз ету;

3) қызметкерлерді біліктілікті арттыруға 

және кәсіптік өсуге ынталандыру;

4) еңбекақы төлеудің тиімді жүйесін ор-

нату арқылы Банктің стратегиялық 

мақсаттарына жетуге ықпал ету.
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Лауазымдық еңбекақылар сызбасын 

Банк Басқармасы бекітеді. Директор-

лар кеңесіне есеп беретін қызметкер-

лердің лауазымдық еңбекақыларының 

сызбасын Директорлар кеңесі бекітеді. 

Лауазымдық еңбекақылар сызбасында 

лауазымдық санаттарға сәйкес келетін 

еңбекақылар тағайындалады. Банктің 

қызметкерлері үш санатқа бөлінеді: 

1-санат, 2-санат, 3-санат.

Жұмысқа қабылдаған кезде, қызмет-

керге лауазымдық еңбекақылар сыз-

басына сәйкес тиісті лауазым бойынша 

лауазымдық еңбекақының ең төмен 

мөлшері тағайындалады.

Жұмысқа қабылданатын қызметкердің 

тәжірибесі мен біліктілігінің деңгейі ла-

уазымдық нұсқаулық бойынша білік-

тілікке қойылатын талаптардан жоғары 

жағдайда, қызметкерді іріктеу үдерісін 

реттейтін ішкі құжаттарға сәйкес ең 

төмен мөлшерден жоғары лауазымдық 

еңбекақы тағайындалады.

Қызметкердің лауазымдық еңбекақысы 

оның кәсіптік деңгейін, Банктегі еңбек 

өтілін және нақты еңбек үлесін ескере 

отырып, өзгертілуі мүмкін.

Банк қызметкерлерін 
ынталандыру

2017 жылы Банк материалдық және 

моральдық ынталандыру жүйесінің 

тиімділігін, айқындығын және тең-

герімділігін арттыру саласындағы жұ-

мысын жалғастырады, ол қызметкер-

лермен жұмыс жасаудың аса маңыз ды 

бағыттарының бірі болып табылады 

және Қазақстан Республикасы Еңбек 

кодексіне сәйкес нормалар мен кепіл-

діктердің орындалуын қамтамасыз 

етеді. Біліктілігі жоғары мамандарды 

жұмысқа тарту, қызметкерлердің қы-

зығушылығын және қанағаттануын 

арттыру, кадрлардың тұрақтамауын 

төмендету және HR-брендін дамыту 

мақсатында Банк еңбек нарығын және 

еңбекақылар деңгейін жүйелі түрде 

зерттейді.

Банктің қызметкерлеріне сыйлықақы 

берудің бекітілген жүйесі әр қызмет-

кердің қызмет нәтижелерінің тиімділігін 

және оның Банк қызметінің нәтижесіне 

енгізген жеке үлесін ескереді. Қызмет-

керлерді ынталандыру жүйесі жоғары 

өндірістік нәтижелерге жетуге және өн-

дірістік еңбекті арттыруға бағытталған. 

Еңбек нәтижелері бойынша сыйлықақы-

дан басқа, Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік мерекелерінің қарсаңын-

да Банк қызметкерлеріне сыйлықақы 

төленеді. Сондай-ақ Банкте қызмет-

керлерді моральдік ынталандыру жүйе-

сі қолданылады, оған алғыс жариялау, 

құрмет грамотасымен марапаттау, 

«Банктің үздік қызметкері», «Банктің ең-

бегі сіңген қызметкері» атақтарын беру 

арқылы қызметкердің жеке еңбегін 

мойындау, сондай-ақ мемлекеттік ма-

рапаттарға және атақтарға ұсыну кіреді.
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ҚОСЫМША. 
ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП

(мың қазақстандық теңгемен) Ескерту. 2017 ж. 31 желтоқсан 2016 ж. 31 желтоқсан

АКТИВТЕР

Ақшалай қаражаттар және олардың 
баламалары 

7 62,700,038 80,596,796

Сауда бағалы қағаздары 8 4,914,825 5,129,889

Басқа банктердегі қаражаттар 9 10,362,022 31,243,925

Клиенттерге кредиттер мен аванстар 10 460,058,072 326,576,299

Сатуға арналған қолда бар инвестициялық 
бағалы қағаздар

11 158,421,169 103,219,371

Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялық 
бағалы қағаздар

12 57,925,386 68,666,146

Негізгі құралдар 13 3,336,779 4,036,763

Бейматериалдық активтер 13 2,046,066 1,202,545

Өзге активтер 14 1,556,545 878,275

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 15 946,587 –

АКТИВТЕР ЖИЫНЫ 762,267,489 621,550,009

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Клиенттердің қаражаттары 16 526,795,764 413,276,483

Қарыз қаражаттары 17 72,102,439 68,266,465

Өтемақы төлеу бойынша міндеттемелер 18 526 12,000,000

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 25 5,456,337 4,095,869

Өзге міндеттемелер 19 5,022,435 5,029,461

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ЖИЫНЫ 609,377,501 502,668,278

КАПИТАЛ

Акционерлік капитал 20 78,300,000 78,300,000

Қосымша төленген капитал 20 29,294,057 23,629,414

Сатуға арналған қолда бар инвестициялық 
бағалы қағаздарды қайта бағалау қоры

(4,147,598) (10,680,281)

Өзге резервтер 3,389,604 3,389,604

Бөлінбеген пайда 46,053,925 24,242,994

КАПИТАЛ ЖИЫНЫ 152,889,988 118,881,731

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ 
ЖИЫНЫ

762,267,489 621,550,009



91

Банктің қаржы есептілігінің толық жиынтығын, аудитордың 
қорытындысымен қоса hcsbk.kz корпоративтік сайтымыздың  
«Банк туралы»/«Есептілік» бөлімінде қараңыз.

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ЖӘНЕ БАСҚА ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП

(қазақстандық мың теңгемен) Ескерт. 2017 ж. 2016 ж.

Пайыздық кірістер 21 53,558,762 45,225,961

Пайыздық шығыстар 21 (10,703,659) (8,518,988)

Таза пайыздық кірістер 42,855,103 36,706,973

Кредиттік қоржынның құнсыздану резервін 
құру (Қалпына келтіру)

10 (280,419) 194,261

Кредиттік қоржынның құнсыздану 
резерві құрылғаннан (Қалпына 
келтірілгеннен) кейінгі таза пайыздық 
кірістер

42,574,684 36,901,234

Комиссиялық кірістер 22 832,704 744,313

Комиссиялық шығыстар 22 (1,367,710) (1,592,716)

Нарықтан төмен мөлшерлеме бойынша 
активтерді алғашқы мойындау кезінде 
туындаған шығыстар

(2,168,489) (623,402)

Сауда бағалы қағаздарымен операциялар 
бойынша шығыстар/ (Шығыстарды қалпына 
келтіру) 

(229,344) 187,622

Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялық 
бағалы қағаздардың құнсыздану резервін 
қалпына келтіру

65,940 -

Шетел валютасымен операциялар бойынша 
кірістерді шегергендегі шығыстар 

(1,864) (4,174)

Өзге операциялық шығыстар 23 (797,513) (562,145)

Әкімшілік және өзге операциялық шығыстар 24 (11,774,497) (10,064,449)

Салық салғанға дейінгі пайда 27,133,911 24,986,283

Пайда салығы бойынша шығыстар 25 (1,547,342) (2,389,854)

ЖЫЛДЫҚ ПАЙДА 25,586,569 22,596,429

Басқа жиынтық кіріс:
Пайдалар мен залалдар құрамына 
кейіннен қайта топтастырылуы мүмкін 
баптар:
Сатуға арналған қолда бар инвестициялар:
– Қайта бағалау шығыстары шегерілген 
кірістер 6,532,683 (2,394,845)

Жылдағы басқа жиынтық кіріс/ (шығыс) 6,532,683 (2,394,845)

ЖЫЛДАҒЫ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ЖИЫНЫ 32,119,252 20,201,584

Банк акционеріне тиесілі пайдалар үшін 
акцияға түсетін базалық және молайтылған 
пайда (акция үшін қазақстандық теңгемен)

33 3,268 2,886
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АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАРДЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

(қазақстандық мың теңгемен) Еск. 2017 ж. 2016 ж.

Операциялық қызметтің ақшалай қаражаттары

Алынған пайыздар 51,071,893 42,200,401

Төленген пайыздар (9,318,323) (5,785,936)

Алынған комиссиялар 832,704 743,895

Төленген комиссиялар (1,367,710) (1,592,716)

Қызметкерлерді ұстауға төленген шығыстар (6,678,111) (5,779,453)

Әкімшілік және басқа операциялық төленген шығыстар (4,814,406) (3,920,100)

Төленген пайда салығы (1,691,511) (2,217,746)

Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге 
дейінгі операциялық қызметтен алынған ақшалай 
қаражаттар

28,034,536 23,648,345

Төмендегілер бойынша таза (төмендеу) / өсім:

– басқа банктердегі қаражат 19,377,936 (851,135)

– клиенттерге кредиттер және аванстар (135,160,426) (49,783,556)

– басқа активтер (593,032) (465,487)

Төмендегілер бойынша таза (төмендеу) / өсім:

– клиенттердің қаражаттары 105,054,540 100,796,164

– басқа міндеттемелер (57,264) 1,324,483

Операциялық қызметтен түскен таза ақшалай қаражаттар 16,656,290 74,668,814

Инвестициялық қызметтің ақшалай қаражаттары

Негізгі құралдарды сатып алу (894,077) (557,090)

Бейматериалдық активтерді сатып алу (1,162,327) (602,866)

Негізгі құралдарды сатудан түскен түсім 6,376 141

Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды сатып 
алу

(85,411,040) (2,000,000)

Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу (72,839,370) (68,598,005)

Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялық бағалы қағаздарды өтеу 83,580,130 –

Сатуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды 
сатудан және өтеуден түскен түсім 

39,948,226 20,259,498

Инвестициялық қызметтегі (пайдаланылған) таза ақшалай 
қаражаттар

(36,772,082) (51,498,322)

Қаржы қызметінен ақшалай қаражаттар*

Бас компаниядан алынған қарыздар – 22,000,000

Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған қарыздар 8,000,000 –

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан 
алынған қарыздар

1,000,000 –

Төленген дивидендтер 20 (6,778,929) –

Қаржы қызметінен алынған таза ақшалай қаражаттар 2,221,071 22,000,000

Айырбас бағамының өзгеруінің ақшалай қаражаттарға және 
олардың баламаларына әсері

(2,037) (3,996)

Ақшалай қаражаттардың және оның баламаларының таза 
(кемуі) / өсімі 

(17,896,758) 45,166,496

Жыл басындағы ақшалай қаражаттар және оның баламалары 7 80,596,796 35,430,300

Жыл соңындағы ақшалай қаражаттар және оның 
баламалары

62,700,038 80,596,796

* 2017 жылғы 1 қаңтардағы қарыз қаражаттарының қалдығы 68,266,465 мың теңгені құрады. 2017 жылы ақшалай қаражаттар қозғалысы 
9,000,000 мың теңгені құрады. Ақшалай емес баптар бойынша қозғалыс 5,164,026 мың теңге көлемінде әділ құндағы өзгеріс түрінде болған. 
2017 жылғы 31 желтоқсандағы қарыз қаражаттарының қалдығы 72,102,439 мың теңгені құрады.
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Белгіленуі Түсіндірілуі

ТҚЖ тұрғын үй құрылыс жинақтары 

ЭКСПО
(ағылш.Exposition), индустриалдану символы әрі техникалық және технологиялық жетістіктерді көрсетудің ашық 
алаңы болып табылатын халықаралық көрме 

БАҚ бұқаралық ақпарат құралдары

KASE
Қазақстан қор биржасы (Kаzakhstan Stock Exchange– KASE) – штаб-пәтері Қазақстанда, Алматы қаласында 
орналасқан қор биржасы

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

АЕК айлық есептік көрсеткіш

ЕКБ есептік-кассалық бөлім

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

ҚО Банктің қызмет көрсету орталығы

ЖСН жеке тұлғаның дербес сәйкестендіру нөмірі

ЕО Еуропалық одақ – 27 еуропалық мемлекеттің экономикалық және саяси бірлестігі 

ЖІӨ жалпы ішкі өнім

АҚШ Америка Құрама Штаттары

ЕДБ екінші деңгейдегі банк

ЖСТМ жылдық сыйлықақының тиімді мөлшерлемесі

ТБ тарифтік бағдарлама

МБ мемлекеттік бағдарлама

ӨДБ «2020 жылға дейін өңірлерді дамыту» мемлекеттік бағдарламасы

ЖТҚ жеке тұрғын үй құрылысы

АТ Ақпараттық технологиялар

QIWI «Біріктірілген Жедел Төлемдер Жүйесін» білдіретін ағылшын термині

QR
қысқартылған Quick Response термині, ағылшын тілінен сөзбе-сөз аударғанда «жылдам жауап қайтару» дегенді 
білдіреді

EPAY «электрондық төлемді» білдіретін ағылшын термині

ХML ағылш. eXtensible Markup Language – кеңейтілетін белгілеу тілі

АЖ ақпараттық жүйелер

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

ЭОЖ электрондық оқыту жүйесі

ЖК жеке кәсіпкер

ОФ Банктің облыстық филиалы

ҚН Банктің қызмет көрсету нүктесі

PR
қысқартылған Public Relations термині, ағылшын тілінен аударғанда «көпшілікпен қарым-қатынас, жұртшылықпен 
байланыс» дегенді білдіреді

ҚР БҰҰ ДБ Қазақстан Республикасындағы Біріккен Ұлттар Ұйымдарының Даму Бағдарламасы 

ГЭП белгіленген мақсатқа жетудің қадамдарын іздеуге көмектесетін стратегиялық талдау әдісі

ХҚЕС халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары

АҚ ақпараттық қауіпсіздік

КБҚ ақпараттық қауіпсіздік кері байланыс құралдары

ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ
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БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

Мекенжайы:

Қазақстан Республикасы

050000, Алматы қ.,

Абылай хан д-лы, 91

Телефон:

+7 (727) 279 35 11

Call-центр:

300, 8-8000-801-880

Факс:

+7 (727) 279 35 68

Электрондық пошта:

mail@hcsbk.kz

Сыбайлас жемқорлық және алаяқтық мәселелері бойынша жедел желі:

+7 (727) 220-97-91

Электрондық пошта:

antifraud@hcsbk.kz

Аудит және тіркеушінің деректемелері:

«Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ

050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтбаев к-сі, 30А/3, «Тенгиз тауэрс» ТК аумағында (Сәтбаев к-нің 
оңтүстік жағында, Есентай өз. шығыс жағалауы – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қарама-
қарсы)

БСН 120140005662 IBAN KZ366010131000154498 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да  
БСК HSBKKZKX БеК 15 ТТК 841



97



«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ 

A05A2XO, Қазақстан Республикасы 

050000, Алматы қ., 

Абылай хан д-лы, 91.

тел.: +7 (727) 279-35-11


