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Есеп туралы 

"Отбасы банк" АҚ (бұдан әрі – Отбасы банк, Банк) өзінің экономикалық және 

әлеуметтік қызметінің маңыздылығын сезінеді, сондай-ақ ішкі және сыртқы мүдделі 

тараптар үшін ашықтықтың жоғары деңгейін қамтамасыз етуге ұмтылады. 

Банктің 2021 жылғы тұрақты дамуы туралы есебі Тұрақты даму саласындағы есептілік 

жөніндегі ғаламдық бастаманың стандарттарына (GRI Standards, ашудың "негізгі" нұсқасы), 

Корпоративтік басқару кодексінің ережелеріне, Тұрақты даму саясатына және Банктің өзге 

де ішкі құжаттарына сәйкес дайындалды. 

Осы Есеп 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға 

дейінгі Банк қызметінің нәтижелерін көрсетеді. Есеп Банктің басқармасында, Банктің 

Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитетінде 

талқыланады, содан кейін Банктің Директорлар кеңесінің отырысында бекітіледі. Бұл есеп 

сыртқы куәландырудан өткен жоқ. 

 

Есеп мазмұнын анықтау 

Осы есепке енгізілуі тиіс ақпарат тізбесін айқындау үшін Банк GRI стандарттарында 

ұсынылған тұрақты дамудың барлық тақырыптарына талдау жасады. Тақырыптар Банк үшін 

оның даму стратегиясын ескере отырып, маңыздылық дәрежесі бойынша және жыл бойы 

олармен өзара іс-қимыл барысында анықталған мүдделі тараптар үшін маңыздылық дәрежесі 

бойынша бағаланды. Талдау нәтижелері бойынша сауалнама дайындалды, оның көмегімен 

Банктің мүдделі тараптары (Директорлар кеңесінің, Басқарманың мүшелері, Банк, Холдинг 

қызметкерлері, БАҚ өкілдері, сыртқы аудиторлар және т.б.) арасында сауалнама жүргізілді. 

Сауалнама нәтижелері бойынша төменде келтірілген Маңыздылық матрицасы жасалды. Осы 

матрицаның жоғарғы оң жақ бұрышына түскен тақырыптар ең маңызды деп танылды және 

осы есепте ашып көрсетілді. Есепте маңызды тақырыптар толығымен ашылды.  
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Тақырыптар 

(талдау нәтижелері бойынша ең маңызды деп танылған 

тақырыптар сұр түспен белгіленген) Аңыз 

  Экономикалық нәтижелілік 1 

  Нарықтарға қатысу 2 

  Тікелей емес экономикалық ықпал ету 3 

  Сатып алу тәжірибесі 4 

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 5 

  Бәсекелестікке кедергі 6 

  Материалдар 7 

  Энергия 8 

  Су 9 

  Биоәртүрлілік 10 

  Шығарындылар 11 

  Төгінділер мен қалдықтар 12 

  
Табиғат қорғау заңнамасының талаптарына сәйкестігі 13 

  Жеткізушілерді экологиялық бағалау 14 

  Жұмыспен қамту 15 

  
Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы 16 

  Жұмыс орнындағы денсаулық және қауіпсіздік 17 

  Оқыту және білім беру 18 

  Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер 19 

  Кемсітушілікке жол бермеу  20 

  
Қауымдастық және ұжымдық келіссөздер жүргізу бостандығы 21 

  Балалар еңбегі 22 

  Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек 23 

  Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесі 24 

  Байырғы және шағын халықтардың құқықтары 25 

  Адам құқықтарының сақталуын бағалау 26 

  Жергілікті қоғамдастықтар 27 

  
Жеткізушілердің қоғамға әсерін бағалау 28 

  Мемлекеттік саясат 29 

  Тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігі 30 

  Өнімдер мен қызметтерді таңбалау 31 

  
Тұтынушының жеке өміріне қол сұқпаушылық 32 

  Заңнама талаптарына сәйкестік 33 
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Есеп шектері 

Осы Есеп Банк туралы ақпаратты қамтиды. Қызметтің операциялық нәтижелерін қоса 

алғанда, Банк туралы неғұрлым егжей-тегжейлі ақпарат Банктің 2021 жылғы Жылдық 

есебінде ашылған. Маңызды тақырыптар бойынша ақпарат жинау шектері Есеп Банктің 

барлық маңызды ықпалын сипаттайтындай етіп анықталған. 

Тұрақты даму саласындағы қызмет көрсеткіштері 

Көрсеткіш 2019 2020 2021 

Банк қызметкерлерінің орташа тізімдік саны, адам   1 178  1 333 1 357 

Бір адамға оқу сағаттарының орташа жылдық саны, адам-

сағат  
 42  25  28 

Банк қызметкерлерінің тартылу деңгейі,%  80 80 77 

Кез келген белгілер бойынша кемсіту жағдайлары, саны 0 0 0 

Жарақаттану жағдайлары, саны  2 1 0 

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық және қылмыс 

фактілері, саны  
0 0 0 

Банк қызметіне сенім индексі, %  85,1 86,2 86,8 

2021 жылы тұрақты даму саласындағы басты оқиғалар 

  Гендерлік теңдікті қамтамасыз етуге қатысты бастамаларды ілгерілетуге 

жәрдемдесу шеңберінде Банк Қазақстандағы алғашқы "Ұмай" әйелдер ипотекасы 

бағдарламасын іске қосты, ол Қазақстан әйелдеріне жеңілдікті шарттармен тұрғын үй 

мәселелерін жақсарту үшін көмектесуге бағытталған. Банк "Тұрғын үйді қаржыландыруда 

гендерлік теңдікке жәрдемдесу" жобасын іске асыру үшін Азия даму банкімен 

ынтымақтастыққа қол жеткізді. 

  Банктің корпоративтік және операциялық қызметінде гендерлік теңдікті ілгерілету 

мақсатында Банк Басқармасының 04.11.2021 ж. шешімімен (№178 хаттама) "Отбасы банк" 

АҚ Гендерлік аспектілер жөніндегі қағидалары бекітілді. 

  Банктің Директорлар кеңесінің 24.12.2021 ж. шешімімен (№14 хаттама) Банктің 

тұрақты даму саласындағы бастамалары көрсетілген "Отбасы Банк" АҚ-ның 2023 жылға 

дейінгі Даму стратегиясына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 

  "Отбасы банк" АҚ Басқармасының 07.10.2021 ж. шешімімен (№164 хаттама) 

"Отбасы банк" АҚ стейкхолдерлерінің өзектендірілген картасы бекітілді. 

  Банктің Директорлар кеңесінің 28.05.2021 ж. шешімімен (№6 хаттама) Банктің 2020 

жылғы тұрақты дамуы туралы бірінші Есеп бекітілді, ол Банктің интернет-ресурсында ашық 

жарияланған. 

  Банк Deloitte "Тұрақты дамуға кіріспе және қаржылық емес есептілік" өткізетін 

семинарға (еншілес ұйымдар үшін "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ ұйымдастырған), Қазақстан мен 

Қырғызстан компанияларының тұрақты дамуы туралы есептерді жасауға мүдделі тұлғалар 

үшін "Қазақстан қор биржасы" АҚ ұйымдастырған климаттың өзгеруіне байланысты 

қаржылық ақпаратты ашу жөніндегі онлайн-тренингке қатысты. 

  Тұрақты даму саласындағы Ғаламдық мақсаттар шеңберінде гендерлік теңдік, 

Қазақстан Республикасында қолжетімді қауіпсіз және арзан тұрғын үй туралы мақалалар 

жарияланды. 
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Банк туралы  
 

Отбасы банк 2003 жылы тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзімді қаржыландыруды 

жетілдіру және тиімділігін арттыру, сондай-ақ халықтың тұрғын үй жағдайларын жақсартуға 

бағытталған тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін дамыту мақсатында құрылды.  

Банк қызметінің негізгі түрлері: 

 тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына салымдарды (депозиттерді) қабылдау, 

салымшылардың шоттарын ашу және жүргізу; 

 тұрғын үй жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін 

салымшыларға тұрғын үй, алдын ала тұрғын үй және аралық тұрғын үй қарыздарын беру; 

 салымдарды қабылдау, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге 

қаражат жинақтау салымшыларының банктік шоттарын ашу және жүргізу. сондай-ақ оларға 

тұрғын үй қарыздарын беру; 

 біржолғы зейнетақы төлемдерін есепке алу үшін арнайы шоттар ашу және жүргізу. 

Банк акцияларының мемлекеттік пакетіне билік ету құқығы бар Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті 

атынан Қазақстан Республикасының Үкіметі Банктің құрылтайшысы болып табылады. 2013 

жылғы тамыздан бастап Банктің жалғыз акционері "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (бұдан әрі –  

Холдинг) болып табылады. 

Банк акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған және: 

толық атауы: 

 мемлекеттік тілде: "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкi" акционерлiк 

қоғамы; 

 орыс тілінде: акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный 

банк "Отбасы банк"; 

 ағылшын тілінде: "joint stock company "Otbasy bank" house construction savings bank". 

қысқаша атауы: 

 мемлекеттік тілде: "Отбасы банк" АҚ; 

 орыс тілінде: АО "Отбасы банк"; 

 ағылшын тілінде: JSC "Otbasy bank". 

Банктің атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A05A2X0, 

Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Абылай хан даңғылы, 91. 

Тұрақты дамуды басқару жүйесі  

Банк ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін өзінің экономикаға, 

экологияға және қоғамға ықпалының маңыздылығын түсінеді. Аталған қағидатты іске асыру 

шеңберінде Банкте Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 4 маусымдағы шешімімен (№7 

шешім) Тұрақты даму саясаты (бұдан әрі – Саясат) бекітілді. Саясатты Банктің сайтынан 

"Банктің тұрақты дамуға деген көзқарасы" бөлімінен табуға болады). 

Саясаттың ережелеріне сәйкес тұрақты дамуды басқару жүйесінде тұрақты даму 

саласындағы қағидаттарды, стандарттар мен жоспарларды іске асыру үшін әрбір органның 

және барлық қызметкерлердің рөлдері, құзыреттері, жауапкершілігі нақты айқындалған және 

бекітілген. 

Тұрақты даму саясатының міндеттері: 

- Банктің тұрақты даму саласындағы, оның ішінде мүдделі тараптармен өзара іс-

қимылдың тиімді және ашық жүйесін құру бөлігіндегі қызметінің қағидаттары мен 

бағыттары айқындалды; 
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- тұрақты даму қағидаттарын іске асыру үшін әрбір органның және Банктің барлық 

қызметкерлерінің рөлі, құзыреті, жауапкершілігі бекітілді; 

- Банктің тұрақты дамуы мен негізгі процестерінің өзара байланысы анықталды. 

Банк тұрақты даму саласындағы міндеттерді шеше отырып, өзінің миссиясына, Банктің 

Даму стратегиясының ережелеріне сүйенеді, сондай-ақ тұрақты даму саласындағы 

халықаралық стандарттарда бекітілген халықаралық мінез-құлық нормалары мен 

қағидаттарын пайдаланады. Банктің миссиясы қазақстандық отбасыларды жеке баспанамен 

қамтамасыз ету және Отан сезімін нығайту болып табылады. Осыған байланысты Банк 

тұрғын үй құрылысы саласында мемлекет жүзеге асыратын саясатты қолдайды. 

БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарын мойындай отырып, Банк өз қызметінде 

мынадай қағидаттарды ұстанатыны туралы мәлімдейді: 

адам құқықтарын 

қорғау саласында 
 Банк халықаралық деңгейде жарияланған адам құқықтарын қорғауды 

қамтамасыз етеді және құрметтейді; 

  Банк адам құқықтарын бұзуға қатыспауды қамтамасыз етеді. 

еңбек 

қатынастары 

саласында 

 Банк ұжымдық шарттар жасасу құқығын қолдайды және 

мойындайды; 

 Банк мәжбүрлі еңбекті, еңбек және жұмыспен қамту саласындағы 

кемсітушілікті жоюға ықпал етеді. 

қоршаған ортаны 

қорғау саласында 
 Банк сақтық қағидатына негізделген экологиялық мәселелерге деген 

көзқарасты қолдайды; 

 Банк қоршаған ортаның жай-күйі үшін жауапкершілікті арттыруға 

бағытталған бастамалар қабылдайды; 

 Банк экологиялық қауіпсіз технологиялардың дамуы мен таралуына 

ықпал етеді. 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы күрес 

саласында 

‒ Банк қорқытып алушылық пен парақорлықты қоса алғанда, 

сыбайлас жемқорлықтың барлық нысандарына және басқа да құқыққа 

қарсы әрекеттерге төзбеушілік туралы мәлімдейді. 

Корпоративтік басқару кодексіне, Тұрақты даму саласындағы саясатқа сәйкес Банкте 

тұрақты даму саласындағы басқару жүйесі құрылған, оған мыналар кіреді: 

1) директорлар кеңесі, басқарма және қызметкерлер деңгейінде тұрақты даму 

қағидаттарына бейімділік; 

2) ішкі және сыртқы ахуалды үш құраушы (экономика, экология, әлеуметтік 

мәселелер) бойынша талдау; 

3) әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салалардағы тұрақты даму 

саласындағы тәуекелдерді айқындау; 

4) мүдделі тараптардың картасын жасау; 

5) тұрақты дамудың тәуекелдерді басқаруды, жоспарлауды, адам ресурстарын 

басқаруды, инвестицияларды, есептілікті, операциялық қызметті және басқаларды қоса 

алғанда, түйінді процестерге, сондай-ақ даму стратегиясына және шешімдер қабылдау 

процестеріне интеграциялануы; 

6) тұрақты даму саласындағы мақсаттар мен ПӘК айқындау, іс-шаралар жоспарын 

әзірлеу және жауапты тұлғаларды айқындау; 

7) тұрақты даму саласындағы лауазымды адамдар мен қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру; 
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8) тұрақты даму саласындағы іс-шаралардың ұдайы мониторингі және оларды 

бағалау, мақсаттар мен ПӘК-ке қол жеткізуді бағалау, түзету шараларын қабылдау, ұдайы 

жақсарту мәдениетін енгізу. 

Тұрақты даму есебінде біз қоршаған ортаға, қоғамға және экономикаға тигізетін 

ықпалымыз туралы ақпаратты ашуға тырысамыз. Осы бағыттарда қолданылатын шаралар 

Банктің ұзақ мерзімді орнықтылығына қол жеткізу, экономикалық тиімділігін және 

әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз ету тұрғысынан барынша оң әсер етеді.  

Банк қызметінің тұрақты даму саласындағы басым бағыттары 

 

 

    

 

 

 

 

 

Тұрақты дамуды басқарудың ұйымдық құрылымы 

Банкте тұрақты дамуды басқару корпоративтік басқарудың жалпы жүйесі шеңберінде 

жүзеге асырылады және оның ажырамас бөлігі болып табылады. 

Банктің Директорлар кеңесі тұрақты дамудың енгізілуіне стратегиялық басшылықты 

және бақылауды жүзеге асырады. Сондай-ақ тұрақты даму мәселелері Банктің Директорлар 

кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитетінің құзыретіне 

берілген. Басқарма тұрақты даму саласындағы тиісті жүйені қалыптастыруды және оны 

енгізуді қамтамасыз етеді, сондай-ақ тиісті іс-шаралар жоспарын қалыптастырады. Тұрақты 

даму саласындағы есептілік Банктің Директорлар кеңесінің қарауына жыл сайын 

ұсынылады. 

Банктің тұрақты даму мәселелерін үйлестіретін негізгі департамент Жоспарлау және 

стратегиялық талдау департаменті болып табылады, ол келесі жұмыстарды орындайды: 

 тұрақты даму саласындағы қызметті жоспарлауды жүзеге асырады. 

 Банк департаменттерінің тұрақты даму саласындағы мақсаттар мен міндеттерге қол 

жеткізуге бағытталған қызметін үйлестіреді. 

 тұрақты даму саласындағы іс-шаралар жоспары мен ПӘК орындалуы бойынша есеп 

дайындауды жүзеге асырады. 

 тұрақты даму туралы бөлімді қоса отырып, Банктің жылдық есебін дайындауды 

жүзеге асырады. 

 сыртқы жаттықтырушыларды тарта отырып немесе өз бетінше тұрақты даму 

саласында Банктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

мақсатында Банк қызметкерлері үшін оқыту семинарларын өткізеді. 

 тұрақты даму мәселелері бойынша халықаралық ұйымдармен, институттармен, 

агенттіктермен және Банк департаменттерімен өзара іс-қимыл жасайды. 

Барлық қызметкерлер мен барлық деңгейдегі лауазымды тұлғалар қызметті жүргізу 

және өз міндеттерін орындау кезінде тұрақты даму қағидаттарын сақтау арқылы тұрақты 

дамуға үлес қосады және барлық қызметкерлердің тартылуына ықпал етеді. 

Ұлттық экономиканың тұрақты 

дамуына ықпал ету 
Өз экологиялық әсерін басқару 

Жауапты еңбек тәжірибесі Жауапты іскерлік тәжірибе 
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2021 жылдың қорытындысы бойынша Банктің тұрақты даму жөніндегі іс-шаралар 

жоспарын іске асыру 

Банк Басқармасының 28.12.2020 ж. шешімімен (№163 хаттама) бекітілген Банктің 2021 

жылға арналған Тұрақты даму жөніндегі іс-шаралар жоспарына тұрақты дамуды басқару 

практикаларын жетілдіру, тұрақты даму саласындағы корпоративтік құжаттарды 

өзектілендіру/ әзірлеу және Банк қызметкерлерінің тұрақты даму саласындағы біліктілігін 

арттыру бойынша, сондай-ақ Банктің, БАҚ интернет-ресурстарында тұрақты даму туралы 

ақпаратты, есептілікті ашу бойынша іс-шаралар енгізілген. Мысалы, 2021 жылы тұрақты 

даму бойынша жоспарланған 9 іс-шараның барлығы орындалды.  

2022 жылға арналған жоспарлар 

Банк Басқармасы 07.02.2022 ж. (№15 хаттама) Банктің 2022 жылға арналған Тұрақты 

даму жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітті, оған төмендегілерге бағытталған бірқатар іс-

шаралар кіреді: 

 Банктің негізгі процестері мен әкімшілік-шаруашылық қызметіне тұрақты даму 

қағидаттарын енгізу; 

 қаржылық емес ақпаратты ашудағы ашықтықты арттыру; 

 тұрақты даму бойынша құзыреттерді өсіру.  

Атап айтқанда, Жоспарда: 

 корпоративтік басқару жүйесі диагностикасының нәтижелері бойынша Банктің 

корпоративтік басқаруын жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау; 

 жылдық есептер конкурсына және ESG (environmental, social governans) - жылдық 

есептегі ақпаратты ашу деңгейі бойынша қазақстандық компаниялардың рейтингіне қатысу; 

 Банктің Корпоративтік басқару кодексін өзектендіру; 

 тұрақты даму бойынша Банктің жауапты қызметкерлерінің біліктілігін арттыру; 

 Банк жұмыскерлерінің/қызметкерлерінің хабардарлығын арттыру, тұрақты даму 

саласындағы тақырыптарға оқыту жүргізу; 

 Банк жұмыскерлерін/қызметкерлерін Банктің қайырымдылық жобаларына тарту 

және т.б. қарастырылған. 

Банктің БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізудегі үлесі 

Банк 2015 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдаған, кедейлікті жоюға, ғаламшардың 

ресурстарын сақтауға және жалпы жұрттың әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған 17 

Тұрақты даму мақсаттарын (бұдан әрі – ТДМ) қолдайды. 

ТДМ-ға қол жеткізудегі Банктің ықпал етуі қызметті жүргізуге жауапты тәсілдерді 

қолдану арқылы жүзеге асырылады.  

Кедейлікті жою.  

Банк өз қызметі аясында кедейлікті жою саласындағы міндеттерді шешуге үлкен үлес 

қосады. Банк әлеуметтік-маңызды міндеттерді табысты іске асыруда, оның ішінде "Нұрлы 

жер" мемлекеттік бағдарламасын және оның бағыттарын іске асыруға – "Шаңырақ" 

пилоттық жобасы шеңберінде әкімдіктерде кезекте тұрған адамдарға жылдық 5% сыйақы 

мөлшерлемесімен кредит беруге және әкімдіктерде кезекте тұрған аз қамтылған отбасыларға 

("Бақытты отбасы") жылдық 2%-дан аспайтын сыйақы мөлшерлемесімен кредит беруге 

белсене қатысады. Бұл бағдарламалар халықтың әлеуметтік осал топтарына – тұрғын үй 

сатып алу үшін табысы төмен отбасыларға арналған. 
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2021 жылы "Нұрлы жер"бағдарламасын іске асыруды жалғастыру үшін Банкке 

республикалық бюджеттен қосымша 102 млрд. теңге мөлшерінде кредиттік қаражат бөлінді. 

Нәтижесінде, оның аясында әрбір төртінші кредит берілді. Бұл бағытта 2021 жылы 20 

290 қазақстандық отбасы қоныс тойын жасады. Оның ішінде "Шаңырақ" бағыты бойынша 

11 087 отбасына және "Бақытты отбасы" бағыты бойынша 4 216 көп балалы, толық емес 

отбасыға және мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыға 4 987 қарыз 

берілді. 

Бұдан басқа, Банк өнім желісін әзірлеу кезінде барлық әлеуметтік топтардың мүдделері 

ескерілгеніне ерекше назар аударатынын және өз ұсынысын дамыту және бейімдеу бойынша 

үнемі жұмыс істейтінін атап өткен жөн. Қазіргі уақытта Банк "Бақытты отбасы" 

бағдарламасы бойынша қатысушылар тізімін мынадай санаттарды қосу арқылы кеңейтуде: 1 

және 2 топтағы мүгедектер, кәмелетке толғанға дейiн ата-аналарынан айрылған жиырма 

тоғыз жасқа толмаған жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар. 

Жақсы денсаулық және әл-ауқат.  

Банк салауатты өмір салтын қамтамасыз ету және кез келген жастағы барлық адамдар 

үшін әл-ауқатқа ықпал ету тұрақты дамудың маңызды құрамдас бөлігі екенін түсінеді. 

Соңғы жылдары бүкіл әлем бұрын-соңды болмаған жаһандық денсаулық дағдарысын 

бастан кешірді – COVID-19 адамның қайғы-қасіретін таратып, әлемдік экономиканы 

тұрақсыздандырды және бүкіл әлемдегі миллиардтаған адамдардың өмірін түбегейлі 

өзгертті. 

Өз кезегінде, COVID-19 індетінің таралуына қарсы тұру мақсатында Банк өз 

қызметінде әкімшілік қызметкерлерді қашықтан жұмыс режиміне жаппай ауыстыра отырып, 

барлық кеңселерде міндетті әлеуметтік қашықтықты және дезинфекциялау бойынша қатаң 

санитариялық-эпидемиологиялық рәсімдерді енгізді. Банкте қабылданған COVID-19 

індетінің таралуына қарсы шаралар уақтылы және тиімді екенін көрсетті. Банк пандемиядан 

туындаған сын-тегеуріндерді жеңіп шықты, Банк қызметкерлері арасында COVID-19 

індетінің таралу жағдайы бақылауға алынды, қызметтің негізгі көрсеткіштерінің 

айтарлықтай төмендеуіне, оның үстіне қызметтің тоқтауына немесе қызметкерлердің 

қысқаруына жол берілмеді, жалақы қызметкерлерге уақтылы төленді. 

Банк ең үлкен құрбандар – адам өмірі екенін мойындайды. 2021 жылы Банк 

қызметкерлері арасында COVID-19 жұқтырудың 231 жағдайы анықталды. Қазіргі уақытта 

Банктің барлық ауырған қызметкерлерінің 100%-ы сауығып кетті. Вакцинация паспорты 

Банктің 1 505 штаттық және штаттан тыс жұмыскерлерінде бар. 

Өз клиенттеріне қатысты Банк онлайн-қызмет көрсету шараларын қабылдады және 

цифрлық трансформация процесін жеделдетті. Бөлімшелерде адамдардың жиналуына жол 

бермеу мақсатында Банк өзінің бизнес-процестерін ұсынылатын онлайн-қызметтер тізбесін 

кеңейту жағына қарай белсенді түрде қайта құрды. Карантиндік шектеулер кезеңінде 

ыңғайлы және бірегей сервистер – видеобанкинг және онлайн-ипотека енгізілді. Сондай-ақ 

мобильді қолданбаны және интернет-банкингті жетілдіру бойынша жұмыстар тұрақты 

негізде жүргізіледі, онда клиент тәуліктің кез келген уақытында өз деректемелерін өз бетінше 

өзгерте алады, депозиттерді біріктіре алады, қарыз бойынша талаптарды немесе шарттық 

соманы өзгерте алады және т.б. 2021 жылдың қорытындысы бойынша клиенттерге қызмет 

көрсету бойынша операциялардың шамамен 58%-ы онлайн режимге ауыстырылды.  

Барша жұртқа арналған сапалы білім.  

Банк білім алу адамдардың әлеуметтік-экономикалық өмір сүру жағдайларын жақсарту 

үшін негіз қалайтынын және кедейліктен шығуды қамтамасыз етуде басты рөл атқаратынын 

қолдайды. Жоғарыда баяндалғанды назарға ала отырып, Банк жыл сайын қызметкерлерді 

оқытуға және дамытуға қаражат жоспарлайды. Банктің өз қызметкерлерін дамыту/білім 

беру/оқыту саласында іске асырылып жатқан жобалары туралы егжей-тегжейлі ақпарат 

"Оқыту" бөлімінде келтірілген. 

Гендерлік теңдік. 
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Банк гендерлік теңдіктің адамның аса маңызды құқықтарының бірі екенін, қоғамда 

бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз ету және тұрақты даму негізінде адами әлеуетті 

толыққанды іске асыру ісінде басты рөл атқаратынын мойындайды. Банк жыныстық 

себептер бойынша кемсітушілікке жол бермейді және әйелдердің Банк қызметіне толық әрі 

тең құқылы қатысуын қамтамасыз етеді. Қызметкерлер санының құрылымында әйелдердің 

үлесі 61%-ды (815 әйел) құрайды, олардың 18%-ы (147 әйел) Банкте басшылық 

лауазымдарды атқарады. Есепті жыл ішінде 49 әйел қызметке көтерілді. 

Есепті жылы Банк гендерлік теңдікті қамтамасыз етуге қатысты халықаралық 

бастамаларға қатысу ауқымын кеңейтті. Қазақстан әйелдерінің тұрғын үйді қаржыландыруға 

қолжетімділігін кеңейтуге ықпал ету шеңберінде Банк Қазақстандағы алғашқы "Ұмай" 

әйелдер ипотекасы бағдарламасын іске қосты, ол Қазақстан әйелдеріне жеңілдікті 

шарттармен тұрғын үй мәселелерін жақсартуға бағытталған. Осы міндетті іске асыру үшін 

Банк Азия даму банкімен ынтымақтастыққа қол жеткізді, оның нәтижесінде кредиттік желі 

ашылды. 

2021 жылы Банк 8,4 млрд теңге көлемінде кредит қаражатының бірінші траншын алды, 

оның есебінен 8,4 млрд теңге сомасында 954 қарыз берілді. Сондай-ақ әйелдер ипотекасы 

бойынша қайтару облигацияларының есебінен 169 млн теңге сомасына қосымша 16 қарыз 

берілді. 

Лайықты жұмыс және экономикалық өсу. 

Банк өз қызметкерлері үшін достық жұмыс орындарын құрып, олардың өмір сүру 

деңгейін жақсартуға көмектеседі. Банк қызметкерлерінің қызметі Банк Жарғысымен, 

Корпоративтік басқару кодексімен, Іскерлік әдеп кодексімен, Ұжымдық шартпен, Банктің 

құрылымдық бөлімшесі туралы ережелермен, атқаратын лауазымына сәйкес тиісті 

құралдармен және еңбек шартымен реттеледі. Банк өз қызметкерлеріне жоғары әлеуметтік 

кепілдіктер береді. Толығырақ ақпарат "Тұрақты дамудың әлеуметтік құрамдас бөлігі" 

бөлімінде берілген. 

Индустрияландыру, инновациялар және инфрақұрылым. 

2021 жыл Банк үшін клиенттерге қызмет көрсетудің цифрлық арналарын дамыту жылы 

болды. Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы азаматтарының зейнетақы қорынан ақша 

қаражатын алу бағдарламасы басталғандықтан, міндетті іске асыру жедел қарқынмен жүзеге 

асырылды. Зейнетақы жинақтарын тұрғын үй жағдайын жақсарту және емделуге ақы төлеу 

үшін пайдалануға өтініш беру мақсатында www.enpf-otbasy.kz  онлайн-платформасы 

әзірленді және іске қосылды. Жыл бойы Банктің жауапты бөлімшелері оның үздіксіз 

жұмысын қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізді. 2021 жылдың аяғында enpf-otbasy.kz 

платформасында Отбасы банктегі депозитке жеткіліктілік шегінен асатын зейнетақы 

қаражатын аудару бойынша (үш жыл ішінде пайдалану мерзімімен) жаңа нұсқа жасалды . 

Нәтижесінде 2021 жылы 635 153 клиент осы платформаны пайдаланды. Платформада 1 219 

991 өтініш жасалды, оның ішінде 10 229 өтініш 17 538 258 мың теңге сомасында Отбасы 

банктегі салымдарды толықтыру үшін түсті. 

Есепті жылы "осында және қазір" функционалы (бұл Банктің әрбір операторының 

депозитті ашу мүмкіндігі, клиент қандай қызмет көрсету арнасы (кіріс, шығыс қоңырау, 

чаттар, бейне байланыс) арқылы байланысатынына тәуелсіз), сондай-ақ жанды қызмет 

көрсетудің үздік тәжірибелерін біріктіретін Банктің бейне банкингі арқылы консьерж-сервис 

көмегімен және Phygital цифрлық арналары арқылы онлайн ипотека схемасы іске асырылды. 

Бұл функцияны енгізу Банк клиенттеріне ипотеканы қашықтан ресімдеуге көмектесті, бұл 

әсіресе эпидемиологиялық жағдайда өзекті болды. 

Жеке тұлғалар үшін жылжымайтын мүлік кепілі шартын тіркеу бойынша Blockchain 

технологиясын енгізу Отбасы банкте кредит ресімдеу процесін жеделдетуге көмектесті. 

Банк "VideoKZ" отандық өндірістің ақпараттық жүйесін сатып алды, бұл бейне банкинг 

жүйесінің сапасын арттыруға мүмкіндік берді. "VideoKZ" ақпараттық жүйесі Банктің 

Сервистік шинасы арқылы BPM, ҚБЕО СДАО жүйелерімен, сондай-ақ CRM және "Агенттік 
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желі" жүйелерімен интеграцияны іске асыруға мүмкіндік берді. Бейне банкингтің жаңа 

жүйесін енгізу жүйеге қосылатын операторлар санын 10 есеге арттыруға мүмкіндік берді. 

Есепті жылы "Baspana.kz" жылжымайтын мүлік порталы  толықтай қайта жасақталып, 

мобильді құрылғыларға арналған бейімделген нұсқасымен "Baspana market"  іске қосылды. 

"Baspana.kz" жылжымайтын мүлік порталында "Бірінші тұрғын үймен қамтамасыз ету 

орталығы" порталы" жобасы шеңберінде кезекте тұрғандар және түгендеу туралы ақпаратты 

көрсету бойынша клиенттік бөлім толығымен іске асырылды. Қазақстан Республикасы 

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен қол қойылған Жол картасына 

сәйкес  12 сервистен мемлекеттік органдардың 7 ақпараттық жүйесі қосылған. 

Сонымен қатар, есепті жылы Банк оның 2023 жылға дейінгі Даму стратегиясын іске 

асыру бойынша 2021-2023 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспарына сәйкес қолданыстағы 

ақпараттық жүйелерді жетілдіру бойынша жұмысты жалғастырды. 

Орнықты қалалар мен елді мекендер. 

Банктің миссиясы қазақстандық отбасыларды өз баспанасымен қамтамасыз ету және 

Отан сезімін нығайту болып табылады. Миссияны іске асыру шеңберінде Банк өз 

салымшыларына тұрғын үй жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге 

тұрғын үй, аралық және алдын ала тұрғын үй қарыздарын береді. 

01.01.2022 ж. жағдай бойынша Банк жалпы сомасы 3,5 трлн теңгеге 357 мың қарыз 

берді. Тек 2021 жылдың өзінде жалпы сомасы 1,2 трлн теңгеге 82,2 мың қарыз берілді. 

Банктің кредиттік портфелі шамамен 2,1 трлн теңгені құрап, 50%-ға өсті. 

Банк бүкіл қызмет кезеңінде қарыз берудің сенімді өсімін көрсетеді. 2012 жылдан 

бастап кредиттік портфельдің қарқынды өсуі, атап айтқанда, "Нұрлы жер" мемлекеттік 

тұрғын үй құрылысы бағдарламасы, "Өз үйім" нарықтық бағдарламасы, әскери 

қызметшілерге арналған бағдарлама және Банктің басқа да өңірлік бағдарламалары 

шеңберінде халыққа кредит берумен байланысты. 

2021 жылы Банк "Кредиттік тұрғын үй құрылысы", "Жеке тұрғын үй құрылысын 

дамыту" және "Аз қамтылған отбасыларға тұрғын үй сатып алу үшін кредит беру" бағыттары 

бойынша 2017-2021 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыруды жалғастырды, Алматы қаласы әкімдігімен бірлескен "Бақытты 

отбасы" бағдарламасын, әскери қызметшілерге кредит беру бағдарламасын іске асыру 

жалғастырылды, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігімен бірлескен "Елорда жастары", 

"Жетісу жастары" атты жаңа бағдарлама іске қосылды. Бұл жағдайлар тұрғын үй 

жағдайларын одан әрі жақсарту мүмкіндігін беру үшін Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматы 

облысының жастарын қолдауға бағытталған. 

Қызметтің барлық кезеңінде мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде 

Банк 424 млрд теңге көлемінде бюджет қаражатын тартты. 01.01.2022 ж. жағдай бойынша 

394 млрд теңге немесе тартылған қаражаттың жалпы көлемінің 93%-ы игерілді. 798 млрд 

теңге сомаға 110 917 қарыз берілді (қайтарымды қаражатты есепке алғанда). 

Жауапты тұтыну және өндіріс. 

Банк филиалдарының кең желісі бар қаржы институты болып табылады. Осыған 

байланысты Банк өз қызметін қолдау үшін электр энергиясының, жылу энергиясының және 

судың айтарлықтай көлемін қажет етеді. Банк өз қызметінде оларды тұтыну көлемін азайтуға 

тырысады және табиғи ресурстарға ұқыпты және ұтымды қарау қажеттілігін сөзсіз 

қабылдайды. Экология тұрғысынан Банктің қызметі "Тұрақты дамудың экологиялық 

құрамдас бөлігі" бөлімінде келтірілген. 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 

Банк негізгі мүдделі тараптармен сапалы және тұрақты өзара қарым-қатынасты 

қолдауға ұмтылады, сондай-ақ басты шешімдерді қабылдау және операциялық қызметті 

жүргізу кезінде олардың мүдделерін ескереді. 
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Мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың қағидаттары мен рәсімдерін Корпоративтік 

басқару кодексі мен Тұрақты даму жөніндегі саясат тұжырымдайды. 

2021 жылы Банк стейкхолдерлерінің картасы өзектендірілді (Банк Басқармасының 

07.10.2021 ж. №164 шешімімен), ол негізгі мүдделі тараптардың тізбесін және олардың 

ықпал ету дәрежесін айқындайды. Карта әрбір стейкхолдермен жұмыс істеудің барабар 

стратегиясын құру үшін Банкті қоршаған орта туралы ақпаратты жүйелендіруге және 

визуалдауға мүмкіндік береді. Стейкхолдерлерді айқындау және олармен жұмыс істеу 

бизнестің іскерлік беделін арттыруға, компанияны капиталдандыруға, барлық мүдделі 

тұлғалармен тиімді және теңгерімді қатынастар орнатуға мүмкіндік беретін құралдардың бірі 

болып табылады. 

Мүдделі тараптардың негізгі топтары олардың Банкке әсер ету деңгейіне және Банктің 

мүдделі тараптарға әсер ету деңгейіне қарай таңдалды. 

 

№ Стейкхолдерле

р 

"Мүдделер/түрткіле

р" 

Әсер ету құралдары Өзара әрекеттесу 

стратегиясы 

1 Жалғыз 

акционер 

Банктің жалғыз 

акционері "Бәйтерек" 

ҰБХ" АҚ мүдделерін 

сақтау 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасы, Жарғы, 

Банктің ішкі 

құжаттары 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасына сәйкес 

түйінді шешімдерді 

тиімді қабылдауға 

бағытталған 

корпоративтік 

басқару қағидаттары 

шеңберінде Жалғыз 

акционер 

құқықтарының іске 

асырылуын 

қамтамасыз ету 

2 Басқару органы Жалғыз акционердің 

айрықша құзыретіне 

жатқызылған 

мәселелерді 

қоспағанда, Банк 

қызметіне жалпы 

басшылық ету 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасы, Жарғы, 

Банктің ішкі 

құжаттары 

Банк қызметінің 

басым бағыттарын, 

даму стратегиясын 

айқындау. 

3 Менеджмент Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасымен және 

Банктің Жарғысымен 

Жалғыз акционер мен 

Директорлар 

кеңесінің құзыретіне 

жатқызылмаған Банк 

қызметінің кез келген 

мәселелері бойынша 

шешімдер қабылдау 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасы, Жарғы, 

Банктің ішкі 

құжаттары 

Жалғыз акционердің, 

Банктің Директорлар 

кеңесінің шешімдерін 

орындау. 

Даму жоспарларын, 

Банк қызметіне 

қатысты басқа да 

мәселелерді дайындау 

және іске асыру. 
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4 Қызметкерлер Жұмыс берушімен 

еңбек қатынастары, 

еңбек шарты 

бойынша 

міндеттемелерді 

тікелей орындау 

Еңбек Кодексі, еңбек 

шарты, Банктің ішкі 

құжаттары 

Банктің міндеттері 

мен функцияларын 

іске асыруға 

бағытталған 

лауазымдық 

өкілеттіктерді 

орындау. 

5 Мемлекеттік 

органдар 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

бекітілген 

заңнамалық 

функцияларды жүзеге 

асыру 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасы 

Қазақстан 

Республикасы 

заңнамасының 

сақталуын бақылау. 

6 Инвесторлар  Пайда алу Инвестициялау, 

ынтымақтастық/серік

тестік туралы 

келісімдер 

шеңберіндегі 

шарттық қатынастар 

Қаржыландыруға 

тәуелділікті 

болдырмай, 

инвестицияланатын 

қаражат бойынша 

негізгі борышты және 

сыйақыны төлеудің 

бірінші кезектілігі 

7 Қаржы 

институттары 

Пайда алу Инвестициялау, 

ынтымақтастық/серік

тестік туралы 

келісімдер 

шеңберіндегі 

шарттық қатынастар 

Қаржыландыруға 

тәуелділікті 

болдырмай, 

инвестицияланатын 

қаражат бойынша 

негізгі борышты және 

сыйақыны төлеудің 

бірінші кезектілігі 

8 Жеткізушілер  Пайда алу, бәсекеге 

қабілеттілік деңгейін 

арттыру 

Тауарларды жеткізу, 

жұмыстарды 

орындау, қызметтерді 

ұсыну шеңберіндегі 

шарттық қатынастар 

Сатып алу процесін 

ұйымдастыруға 

қойылатын 

талаптарды сақтау 

9 Серіктестер Коммерциялық 

мүдделер 

Шарттық қатынастар Өзара тиімді 

ынтымақтастық және 

өзара түсіністік 

туралы шарттар мен 

келісімдер жасасу.  

Бизнес-процестерді 

жетілдіру және 

оларды 

автоматтандыру.  
Шарттық 

қатынастардың 

орындалуын бақылау. 
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10 Клиенттер, 

тұтынушылар 

Тұрғын үй құрылыс 

жинақтары 

нарығындағы өнімдер 

мен қызметтер 

желісінің сапасы мен 

қолжетімділігі 

Клиенттердің қалауы 

мен қанағаттануы 

Тұрғын үй құрылыс 

жинақтары 

нарығында өнімдер 

мен қызметтердің 

сапасы мен 

қолжетімділігін 

арттыру. 

11 Аудиторлар Қаржы аудиті 

бойынша қызметтер 

көрсету 

Шарттық қатынастар Аудиторлық 

қызметтер көрсету 

бойынша шарттар 

жасасу.  

Қаржылық есептілік 

аудиті, сыртқы аудит. 

12 Консалтингілік 

ұйымдар 

Консалтингілік 

қызметтер көрсету 

Шарттық қатынастар Консалтингілік 

қызметтер көрсету 

бойынша шарттар 

жасасу. Бизнес-

процестерді 

жетілдіру. 

Шарттық 

қатынастардың 

орындалуын бақылау. 

13 Халық Тұрғын үй құрылыс 

жинақтары 

нарығындағы өнімдер 

мен қызметтер 

желісінің сапасы мен 

қолжетімділігі 

Қоғамдық пікір. 
Жоғары және реттеуші 

органдарға, БАҚ-қа 

жүгіну. 

Бедел аудиті, 

қоғамдық пікір 

сауалнамасы, 

коммуникациялық 

стратегияны іске 

асыру. 

Банктің қаржылық 

және қаржылық емес 

есептілігін жариялау. 

Әлеуметтік 

жауапкершілік 

қағидаттарын, 

қызметтің 

ашықтығын және 

тұрақты дамуды іс 

жүзінде ұстануды 

көрсету. 

Қосымша әлеуметтік 

міндеттемелер 

қабылдау, өзекті 

әлеуметтік 

мәселелерді шешу. 

Қайырымдылық 

қызметі. 

14 Қоғамдық 

ұйымдар 

Қоғамдық, 

мемлекеттік емес 

ұйымдар қызметі 

Жарғы, шарттық 

қатынастар  

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасын сақтау, 

жергілікті қоғамдық 
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шеңберіндегі әртүрлі 

мәселелер 

қызметті қолдау, 

қайырымдылық, 

қоршаған ортаға 

қамқорлық жасау. 

Жұмыспен қамту, 

әлеуметтік 

жауапкершілік 

15 Бұқаралық 

ақпарат құралы 

Банк қызметі туралы 

жариялау және 

хабарлау 

Банк қызметі туралы 

жариялау және 

хабарлау 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасын сақтау, 

БАҚ-пен екіжақты 

және көпжақты 

қатынастарды 

дамыту.  

16 Бәсекелестер Халықтың салымдары 

нарығында қатысу 

үлесін ұлғайту, 

тұрғын үй салу және 

сатып алу мақсатында 

ипотекалық кредит 

беру, ипотекалық 

кредит беру 

Қазіргі заманғы 

технологияларды 

қолдану, қаржы 

нарығында 

ұсынылатын 

қызметтер, өнімдер 

сапасының деңгейін 

арттыру, белсенді 

жарнамалық 

кампания, халықтың 

салымдары 

нарығында өнімдер 

мен қызметтердің 

жаңа желілерін 

әзірлеу және ендіру 

Бәсекелестердің 

қарсы тұру деңгейін 

төмендету 

стратегиясы: 

бәсекелестер үшін 

тартымсыз шарттарда 

ынтымақтастық құру; 

қызметкерлердің 

Банкке бейілділігі 

деңгейін арттыру; 

елде қатысуды 

кеңейту; 

тұрғын үй құрылыс 

жинақтары 

нарығында өнімдер 

мен қызметтердің 

жаңа желілерін 

әзірлеу және ендіру; 

міндеттерді өзара 

тиімді шешу үшін 

қауымдасу. 

 

Банктің мүдделі тараптармен өзара іс-қимылын ұйымдастыру процесі мүдделі 

тараптардың мүдделерін Банк қызметін басқару процесінің барлық сатыларында ескеруді 

және мүдделі тараптарды маңызды тақырыптар мен елеулі мәселелерді, ықтимал тәуекелдер 

мен жауапкершілік шектерін талқылауға тартуды білдіретін тарту қағидатына негізделген. 

Банктің әрбір стейкхолдермен өзара іс-қимыл стратегиясын, сондай-ақ ықпал ету 

құралдарын Банктің құрылымдық бөлімшелері қызметінің ерекшелігіне қарай дербес 

айқындалады. 

Корпоративтік басқару жүйесі 

Банк корпоративтік басқаруды өз қызметінің тиімділігін арттыру, транспаренттілік пен 

есеп беруді қамтамасыз ету, оның беделін нығайту және оған капитал тартуға жұмсалатын 

шығындарды азайту құралы ретінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасында заңның 
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үстемдігін қамтамасыз етуге қосқан өзінің үлесі және Банктің қазіргі заманғы экономика мен 

тұтастай қоғамдағы орнын айқындайтын фактор ретінде қарайды. 

Банктің корпоративтік басқаруы әділеттілік, адалдық, жауапкершілік, айқындық, 

кәсібилік және құзыреттілік негізінде құрылады. Корпоративтік басқарудың тиімді 

құрылымы Банк қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін 

құрметтеуді болжайды және Банктің табысты қызметіне, оның ішінде оның құндылығының 

өсуіне, қаржылық тұрақтылық пен табыстылықты қолдауға ықпал етеді. 

Банктегі Корпоративтік басқару жүйесіндегі қатысушылар арасындағы қатынастар 

халықаралық практика негізінде әзірленген Банктің ішкі құжаттарымен реттеледі. Банктің 

корпоративтік басқару құрылымы заңнамаға сәйкес келеді және Банк органдары арасында 

міндеттерді бөлуді айқындайды. 

Банктің Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Банктің корпоративтік басқару 

қағидаттары мыналар болып табылады: 

1) өкілеттіктерді ажырату қағидаты; 

2) Қазақстан Республикасының азаматтық, банктік заңнамасына, Қазақстан 

Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес көзделген Банктің 

жалғыз акционерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау және осы құқықтар мен мүдделерді 

іске асыруды қолдау қағидаты; 

3) директорлар кеңесі мен басқарманың Банкті тиімді басқару қағидаты; 

4) тұрақты даму қағидаты; 

5) тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және ішкі аудит қағидаты; 

6) корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидаты; 

7) Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына, Қазақстан Республикасының 

қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы 

заңнамасына, Қазақстан Республикасының валюталық реттеу және валюталық бақылау 

туралы, төлемдер және төлем жүйелері туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы, қылмыстық 

жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға  

қарсы іс-қимыл туралы,  акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес Банк қызметі 

туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі қағидаттары. 

8) Банк қызметінің ауқымы мен сипатына, оның құрылымына, тәуекелдер бейініне, 

Банктің бизнес-моделіне сәйкестік қағидаты. 

9) өз міндеттерін орындау үшін Банктің қызметі туралы толық, өзекті және уақтылы 

ақпаратқа Банктің директорлар кеңесі мүшелерінің қол жеткізу қағидаты. 

Корпоративтік басқару жүйесіне диагностика жүргізуді Банктің Директорлар кеңесінің 

шешімімен бекітілген Ішкі аудитті ұйымдастыру қағидаларының талаптарына сәйкес 

Банктің Ішкі аудит департаменті екі жылда бір рет жүзеге асырады. 

"Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 182-бабының 3-

тармағына сәйкес корпоративтік басқаруды тәуелсіз бағалауды мемлекет бақылайтын 

акционерлік қоғамдар (Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда) үш жылда кемінде бір рет 

жүргізуі тиіс. 2021 жылы "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңын 

орындау үшін "Отбасы банк" АҚ корпоративтік басқаруды тәуелсіз бағалауды жүзеге 

асырды. Бағалау нәтижелері бойынша корпоративтік басқару деңгейінің сәйкестігі 94,9%-ды 

құрады, бұл "Барабар" рейтингіне сәйкес келеді. 
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"Отбасы банк" АҚ корпоративтік басқару деңгейінің сәйкестігін бағалау серпіні 

 

Корпоративтік басқару құрылымы 

 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің ұйымдық құрылымы 

мынадай басқару органдарынан тұрады: 

 жоғарғы орган – Жалғыз акционер;  

 басқару органы – Директорлар кеңесі. Банктің Директорлар кеңесінің жанында 

келесідей 4 комитет жұмыс істейді: Аудит жөніндегі комитет (Банктің қаржылық 

есептілігін дайындауды және Банктің қаржылық есептілігінің анықтығы мен толықтығын 

қамтамасыз етуді бақылайды, ішкі және сыртқы аудиттің тәуелсіздігін бақылауды 

қамтамасыз етеді), Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитет 

(қызметтің басым бағыттары мен стратегиялық мақсаттар мәселелерін, сондай-ақ 

қызметтің тиімділігін арттыру жөніндегі мәселелерді қарайды), Тәуекелдерді басқару 

комитеті (тәуекелдерді басқарудың, сондай-ақ ішкі бақылау мәселелері бойынша қызметті 

үйлестірудің және әдістемелік қолдау көрсеудің сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз ету 

Бөлім атауы
Сәйкестік пайызы

2021

Сәйкестік пайызы

2019

1. Құрылымы 96,7 95,0

Корпоративтік басқару құрылымы 100,0 95,0

Корпоративтік басқару қағидаттарына жалпы бейімділік 87,5 93,8

Қаржы-мүдделі тараптардың құқықтары 92,9 92,9

Мүдделер қақтығысы 100,0 95,0

Құзыреттіліктің аражігін ажырату 100,0 100,0

2. Процесстер 98,2 95,2

Директорлар кеңесінің тиімділігі 95,8 100,0

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

Сыйақы және сабақтастық 100,0 78,6

Тәуекелдерді басқару 97,5 100,0

Жоспарлау және мониторинг 100,0 96,9

3. Ашықтық 90,2 95,1

Ақпараттық саясат 87,5 93,8

Қаржылық ақпаратты ашу 85,7 96,4

Қаржылық емес ақпаратты ашу 84,1 93,2

Аудиторлық процесс 100,0 100,0

Ішкі аудит 94,6 94,6

Қорытынды баға 94,9 95,1

Жалғыз акционер 

Банк Басқармасы  

Директорлар кеңесі 

Ішкі аудит 

департаменті  

Корпоративтік хатшы  

Комитеттер / комиссиялар 

/ жұмыс топтары 
Орталық аппарат Өңірлік бөлімшелер 

ДК жанындағы 

комитеттер 
Бас комплаенс-контролер 

Комплаенс-бақылау 

басқармасы  
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мәселелерін қарайды) және Кадрлар, сыйақылар мен әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет 

(кадр саясаты, Банктің басшы қызметкерлерін, тағайындалуы Банктің Директорлар 

кеңесінің құзыретіне жататын Банк қызметкерлерін сайлау (тағайындау), сыйақы беру 

мәселелерін, сондай-ақ әлеуметтік мәселелер бойынша Банкті басқару тиімділігін арттыру 

жөніндегі мәселелерді қарайды); 

 атқарушы орган – Басқарма. Банк Басқармасының жанында келесідей 11 комитет 

жұмыс істейді: Стратегия және корпоративтік даму комитеті, Активтер мен пассивтерді 

басқару комитеті, Банк өнімдері мен процестері және қызмет көрсету сапасы жөніндегі 

комитет, Кредит комитеті, Ақпараттық ресурстар жөніндегі комитет, Бюджет комитеті, 

Бақылау комитеті, Кадр мәселелері жөніндегі комитет, Ақпараттық қауіпсіздік комитеті, 

Негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің және жатып қалған тауарлық-

материалдық қорлардың құнын анықтау және есептен шығару жөніндегі комитет, 

Тәуекелдер жөніндегі комитет; 

 Банктің қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган – ішкі 

аудит бөлімшесі; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес 

Банк қызметінің әртүрлі бағыттарын іске асыру үшін құрылатын Банктің тұрақты жұмыс 

істейтін өзге де алқалы органдары. 

Тәуекелдерді басқару жүйесі және ішкі бақылау 

Банк бизнес пен қоғам мүдделерінің теңгерімділігін қамтамасыз етуге ұмтылады, 

сондай-ақ ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты даму үшін өзінің экономикалық, экологиялық және 

әлеуметтік мақсаттарының келісімділігін қамтамасыз етеді. Банк тұрақты даму саласындағы 

халықаралық стандарттармен бекітілген тұрақты даму қағидаттарын басқару жүйесіне, даму 

стратегиясына және түйінді процестерге интеграциялайды. 

Тәуекелдерді және капиталды басқару жүйесі Банк стратегиясының бір бөлігі болып 

табылады және қабылданатын шешімдердің нәтижелілігі мен тиімділігін арттыру, 

шығындарды азайту және кірісті барынша көбейту үшін белгісіздік жағдайында 

басқарушылық шешімдер қабылдау арқылы тұрақты дамуды қамтамасыз етуге бағытталған.   

Банк тәуекелдерді басқару барысында мемлекеттің қаржылық жүйесінің қатысушысы 

ретінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарын ескере отырып, мынадай түрлі 

тәсілдерді пайдаланады: 

 үш қорғаныс желісінің жүйесі; 

 Банктің тәуекел-тәбеті стратегиясын қалыптастыру; 

 капиталдың жеткіліктілігін бағалау; 

 өтімділіктің жеткіліктілігін бағалау; 

 Банктің негізгі қаржылық көрсеткіштері бойынша стресс-тестілерді өткізу; 

 тәуекелдер бойынша көрсеткіштер туралы ақпаратты Банктің уәкілетті органдарына 

уақтылы жеткізу мақсатында басқарушылық есептілік жүйесінің болуын қамтамасыз ету. 

Стратегияны табысты іске асыру үшін Банк ұдайы негізде Банктің стратегиялық 

мақсаттарына қол жеткізуге және қаржылық тұрақтылығына әсер етуі мүмкін негізгі 

тәуекелдерді талдайды, оларды барынша азайту бойынша тиісті шаралар әзірлейді. Есепті 

жылы, өткен кезеңдердегідей, Банк реттеушінің талаптарын айтарлықтай жабатын өтімділік 

пен капитал жеткіліктілігінің жоғары деңгейін қолдауды жалғастыруда. 

Банктегі ішкі бақылау жүйесі Қазақстан Республикасы заңнамасының, Банктік 

қадағалау жөніндегі Базель комитетінің талаптарына, үздік әлемдік тәжірибелерге сәйкес 

құрылған. Банк ішкі бақылау жүйесін құруда 2013 жылғы "COSO интеграцияланған моделі" 

тұжырымдамасын қолданады. Банктің ішкі бақылау жүйесі (бұдан әрі – ІБЖ) директорлар 

кеңесі, алқалы органдар, құрылымдық бөлімшелер және Банктің барлық қызметкерлері өз 
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міндеттерін орындау кезінде жүзеге асыратын күнделікті қызметке кіріктірілген процесс 

болып табылады. 

Ішкі бақылау бөлімшесі Банкте СВК тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында 

Банктің ішкі нормативтік құжаттарына, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның нормативтік құжаттарына, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құжаттарына және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес ішкі бақылау мәселелері бойынша Банк 

қызметкерлеріне консультациялық көмек көрсетеді. 

Тұрақты дамудың экономикалық құрамдас бөлігі 

Банктің даму стратегиясы 

Миссиясы  

Қазақстандық отбасыларды жеке тұрғын үймен қамтамасыз ету және Отанға деген 

сезімдерін нығайту. 

 

Пайымдауы 

Біз 2023 жылы – тұрақты, жоғары технологиялы, клиентке бағдарланған әлеуметтік 

маңызы бар, тұрғын үй құрылысы жинақтары жүйесінің қағидаттарын іске асыратын, 

мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға белсенді қатысатын, халықтың кең ауқымын 

баспанамен қамтамасыз ету үшін тұрғын үй құрылысын дамытуға қолдау көрсететін банкпіз. 

Құндылықтары 

1. Даму және инновациялар. Банк үнемі клиенттік сервисті, ішкі процестердің 

сапасын жақсарту үшін жұмыс істейді және тиімсіздіктің кез келген көріністеріне шыдамсыз 

қарайды, инновациялар мен даму үшін әрдайым ашық, ең жаңа банктік және басқару 

технологияларын белсенді ендіреді. Банк қызметкерлердің өзін-өзі дамытуға ұмтылысын 

қолдайды. 

2. Нәтижелілік және меритократия. Банк мақсаттарға қол жеткізудегі ең жоғары 

стандарттарды ұстанады, нәтижеге бағдарлану мәдениетін қолдайды, ол үшін нақты 

мақсаттар қояды, оларға негізделген ресурстармен мерзімінде қол жетеді, нәтижелерді ұдайы 

бағалайды. Меритократия - әрбір жұмыскердің жеке күш-жігерін, қабілеті мен жетістіктерін 

әділ әрі объективті түрде бағалау. 

3. Команда және құрмет. Өзара сыйластық атмосферасы Банктің басымдығы болып 

табылады. Банк басшылығы әркімнің командалық мақсаттарға қол жеткізудегі үлесін 

түсінеді, бұл өзара сенім үшін негіз болып табылады. 

4. Бастамашылық және командалық рух. Қызметкерлердің өндірістік процесті 

оңтайландыруға тәуелсіз және белсенді ұмтылысы. Бірлескен қызметтің жоғары 

нәтижелеріне және бірыңғай ниеттерге қол жеткізу үшін ынтымақтастық құру. 

 

Дамудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттері 

Банктің бекітілген 2023 жылға дейінгі Даму стратегиясына сәйкес Банктің негізгі 

мақсаттары: 
  ТҚЖ жүйесіне қатысушылардың үлесін ЭБХ қатысында 25%-ға дейін арттыру; 

  озық технологияларды ендіру және Банк қызметін автоматтандыру арқылы клиенттерге 

online қызмет көрсету операцияларын 100%1    жасау; 

  клиенттердің қанағаттану деңгейін (CSI) 4,7 деңгейінде ұстап тұру. 
 

Қойылған мақсаттарға жету үшін Банк келесі негізгі міндеттерді анықтады: 

                                                 
1 2023 жылға дейін онлайн операцияларға ауыстыру жоспарланғанның 
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1-міндет. Халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру. 

Стратегиялық бағыттар: 

- Банкті толыққанды ұлттық даму институтына айналдыру; 

- мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру. 

2-міндет. Ең жақсы клиенттік қызметті ұсыну. 

Стратегиялық бағыттар: 

- өнімдерді/ қызметтерді дамыту 

- бизнес-процестерді дамыту/ автоматтандыру; 

- сату/ қызмет көрсету арналарын дамыту 

- IT инфрақұрылымды дамыту; 

- заңнамалық бастамалар. 

3-міндет. Банктің тұрақты дамуын қамтамасыз ету. 

Стратегиялық бағыттар: 

- қорландыруды тарту; 

- тәуекелдерді теңгерімді басқару; 

- қызметкерлерді басқарудың тиімді жүйесі; 

- қаржылық тұрақтылықты сақтау. 

Экономикалық нәтижелілік 

Экономикалық құнды бөлу, млн теңге 

 2019 2020 2021 

Жасалған экономикалық құн (кірістер):    

Негізгі қызметтен түскен кірістер (пайыздық 

кірістер) 
84 435 111 434 171 023 

комиссиялық кірістер 1 275 1 538 1 919 

басқа кірістер 8 17 32 

Бөлінген экономикалық құн:    

еңбекке ақы төлеу бойынша шығыстар 9 491 10 456 11 851 

мемлекеттік бюджетке салықтар мен алымдар 

бойынша шығыстар 
517 693 654 

капиталды жеткізушілерге төлемдер (пайыздар 

мен дивидендтер төлеу) 
7 937 8 293 - 

қайырымдылық және демеушілік көмек - 4 - 

басқа операциялық шығындар 7 402 7 536 9 595 

басқа операциялық емес шығындар - - - 

Бөлуге экономикалық құн (таза пайда) 27 347 31 784 65 755 

2021 жылы Банктің жалпы жасалған экономикалық құны 173 млрд теңгені құрады. Ірі 

коммерциялық ұйым бола отырып, Банк негізгі мүдделі тараптардың мүдделері үшін 

жасалған экономикалық құнды бөлу барысында елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына 

үлес қосады. 

Бұл ретте Банк елдегі тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін дамыту бойынша 

операциялық қызметті жүзеге асыру барысында қоғамға және экономикаға айтарлықтай 

елеулі үлес қосады. Қазақстандықтарға тұрғын үй мәселесін шешуге көмектесе отырып, Банк 

мемлекеттің дамуы үшін және Қазақстан азаматтарының өмір сүру деңгейін арттыру үшін 

тұрақты тірек жасайды. 
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Сатып алу қызметі 

Банк Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 

сәйкес жүзеге асырылатын сатып алу рәсімдерінің ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз 

етуге ұмтылады. Бұл ретте баға ұсыныстарын сұрату, ашық тендер және аукцион 

тәсілдерімен сатып алуды ұйымдастыру және өткізу процестерін автоматтандыруды 

қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелер белсенді пайдаланылады. 

Сатып алуды жүзеге асыру мынадай қағидаттарға негізделеді: 

1) сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау; 

2) сатып алу процесінің ашықтығы мен айқындығы; 

3) сатып алу процесіне қатысу үшін әлеуетті жеткізушілерге тең мүмкіндіктер беру; 

4) әлеуетті жеткізушілер арасындағы адал бәсекелестік; 

5) сатып алуға қатысушылардың жауапкершілігі; 

6) сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу. 

Банк мемлекет қатысатын көптеген кәсіпорындардан тауарлар мен қызметтер сатып 

алуды жүзеге асырады. Мұндай сатып алулар жеке алғанда аз соманы құрайды және әдетте 

коммерциялық негізде жүзеге асырылады. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді 

әлеуетті жеткізушілер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іріктеу 

өлшемшарттары қолданылады. 

2021 жылы өткізілген сатып алу рәсімдерінің қорытындысы бойынша 736 шарт 

жасалды. Жасалған шарттардың жалпы сомасы 8 796 577 мың теңгені (ҚҚС-сыз 8 080 775 

мың теңге) құрады, игерілген баптардың саны – 1 397. Жүргізілген барлық сатып алулар 

бойынша қорытынды үнемдеу 596 552 мың теңгені құрады, алайда бұл үнемдеу жыл ішінде 

қайта бөлінеді және Банктің қосымша қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып, қайта 

толықтырылады. Бұл ретте есепті кезеңде сатып алудағы жергілікті қамту үлесі 64%-ды 

құрады (01.01.2022 ж. жағдай бойынша алынған есептер бойынша орындау көлемі 5 673 717 

мың теңгені құрайды). 

Іскерлік әдеп  

Банкте Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне, Банктің Жарғысы мен 

ішкі құжаттарына, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Іскерлік әдеп кодексіне сәйкес, іскерлік мінез-құлық 

пен корпоративтік басқарудың танылған әлемдік стандарттарын ескере отырып әзірленген 

және корпоративтік (іскерлік) әдептің негізін қалаушы құндылықтары мен қағидаттарын 

белгілейтін қағидалар жиынтығын білдіретін Іскерлік әдеп кодексі қолданылады және оны 

Банк қызметкерлері басшылыққа алады. 

Кодекс Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Банктің барлық 

қызметкерлеріне атқаратын лауазымына қарамастан қолданылады және Банктің өзге ішкі 

құжаттарымен бірдей қолданылады. Қызметкерлер Жалғыз акционермен, Директорлар 

кеңесінің мүшелерімен, Басқармамен, әріптестермен, клиенттермен, серіктестермен, 

жеткізушілермен өзара қарым-қатынастата Кодекстің талаптарын басшылыққа алады. 

Әдеп қағидаттары.  

1. Тең мүмкіндіктер және кемсітушілікке тыйым салу. Банк тең мүмкіндіктер ұсынады 

және ешқандай жағдайда жыныстық, жас, нәсілдік, саяси, діни және басқа да осыған ұқсас 

себептер бойынша кемсітуге жол бермейді. 

2. Кадрларды іріктеу және жылжыту қандай да бір кемсітушілік көріністерін 

болдырмай, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес кәсіби білімі, тәжірибесі мен құзыреттері 

негізінде ғана жүзеге асырылады. Мансап бойынша ілгерілеу қызмет нәтижелерін, біліктілігі 

мен құзыретін объективті бағалауға негізделеді. 

3. Оқытудағы тең мүмкіндіктер. Банк барлық қызметкерлер үшін қол жеткізілген 

нәтижелерге, құзыреттілікке және біліктілікке байланысты даму үшін тең мүмкіндіктер 

ұсынады. Өз кезегінде, Банк ұжымдық бастаманың барлық мүшелерінен жаңа білім алуға 
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ұмтылуды және осы білімді әріптестерімен бөлісуге дайын болуды күтеді. Банктің жекелеген 

жұмыстарына қандай да бір артықшылықтар мен жеңілдіктер беруге жол берілмейді. 

4. Сыйақының әділдігі. Әділ сыйақыны белгілеу саласында Банк еңбек нәтижелерін 

тануға және қызметтің түйінді көрсеткіштеріне, біліктілік пен құзыреттер деңгейіне, 

орындалатын жұмыстың күрделілігі мен сапасына қол жеткізуге негізделеді. 

Банкте Іскерлік әдеп кодексін сақтамау туралы мәліметтерді жинау үшін омбудсмен 

институты жұмыс істейді, Кодекс ережелері бойынша қызметкерлерге кеңес беру, Кодекс 

ережелерін бұзу бойынша дауларды қарауға және оларды реттеуге қатысуға бастама жасау 

жүргізіледі. 

Мүдделер қақтығысы  

Банкте Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу саясаты бекітілді, 

ол Банктегі мүдделер қақтығысын болдырмауға бағытталған шаралар тізімін анықтайды, 

оның негізі қарама-қарсы бағытталған мүдделер, пікірлер, мақсаттар, оларға қол жеткізу әдісі 

туралы әртүрлі идеялар қақтығысы болып табылады. 

Саясатта лауазымды тұлғалардың (Банктің Директорлар кеңесі мен Басқармасы 

мүшелерінің), Банк қызметкерлерінің Банктің және оның жалғыз акционерінің мүддесінде 

әрекет ету міндеті нақты бекітілген, сондай-ақ олардың жауапкершілігі айқындалған. 

Саясаттың талаптарына сәйкес Банктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері 

мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін кез 

келген әрекеттер мен өзара қарым-қатынастардан аулақ болуға міндетті. Банктегі жеке 

мүдделер мен кәсіби міндеттер арасындағы кез келген мүдделер қақтығысы Қазақстан 

Республикасы заңнамасының нормалары мен саясатқа сәйкес ашылуы және реттелуі тиіс. 

Мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында Банк қызметкерлері мүдделер қақтығысының 

туындау тәуекелін шектейтін әрекеттерді сақтау туралы міндеттемеге қол қояды. 

Сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі туралы ережеде корпоративтік жанжалдар 

туындаған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасы оларды шешу және Банк қызметіне 

теріс әсерді азайту жөнінде шаралар қабылдайтыны және мұндай жағдайларды өз күшімен 

шешу мүмкін болмаған жағдайда жалғыз акционерді уақтылы хабардар ететіндігі көзделген. 

Банк 01.01.2022 ж. жағдай бойынша Жалғыз акционердің Банктің және оның лауазымды 

тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2021 жылы шағымдары жоқ екенін растайды. 

2021 жылы мүдделер қақтығысы фактілері, оның ішінде Банктің лауазымды тұлғалары 

тарапынан анықталған жоқ. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл  

Банкте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді. 

Бұл бағыттағы қызмет тұрақты негізде, Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің 

ішкі құжаттарының талаптарына қатаң сәйкестікте жүзеге асырылады. 

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында Банкте іс-

шаралар кешені жүргізіледі, оның түпкі нәтижесі сыбайлас жемқорлық қызметті болдырмау 

болып табылады. 

Банк сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша алынған білімдерін 

міндетті түрде тестілей отырып, Банк қызметкерлерін ішкі оқытуды тұрақты түрде жүргізеді. 

Банкте Банк қызметкерлері мен кеңес берушілері тарапынан сыбайлас жемқорлық 

сипатындағы бұзушылықтар туралы құпия ақпарат алу құралы болып табылатын жедел желі 

жұмыс істейді. Ағымдағы жылы келіп түскен өтініштерді талдау олардың барлығы 

анықтамалық-консультациялық сипатта болғанын және Банк қызметкерлерінің сыбайлас 

жемқорлық әрекеттерге қатыстылығын көрсететін мәліметтер жоқ екенін көрсетті. 

Банк тоқсан сайынғы негізде Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігін бағыныстылардың сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін Банк 
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басшыларын жауапкершілікке тарту фактілерінің болғаны/болмағаны туралы хабардар етіп 

отырады. 

Қызметкерлерді оқыту нәтижелері бойынша Банк қызметкерлерінің сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі Банк қызметі туралы, нақты шектеулер 

мен міндеттер, кері байланыс арналары туралы хабардар болуы арттырылды. Өткізілетін іс-

шаралар Банк қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністерінің туындау тәуекелін барынша 

азайтады деп күтілуде. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен 

бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына, 

Банк Басқармасының 2016 жылғы 17 маусымдағы шешімімен (№140 хаттама)  бекітілген 

"Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ Алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

қағидаларына және Банк Басқармасы Төрағасының "Отбасы банк" АҚ қызметінің сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы" 2021 жылғы 20 сәуірдегі № 188 

бұйрығына сәйкес "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ 2021 жылғы 29 наурыздағы №03-2-12/1376 

тапсырмасына сәйкес Банк қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 

жүргізілді. 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген талдау нәтижелері бойынша "Отбасы 

банк" АҚ-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша 

анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер 

мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары жасалды және бекітілді. 

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 

жылғы 6 қазандағы №365-VI Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, оның шеңберінде 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-

бабына өзгерістер енгізілді, оларға сәйкес "квазимемлекеттік сектор субъектілерде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтердің функцияларын 

орындайтын, негізгі міндеті тиісті ұйымның және оның қызметкерлерінің Қазақстан 

Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын 

қамтамасыз ету болып табылады", Банк Басқармасының 2021 жылғы 19 наурыздағы 

шешімімен (№43 хаттама) "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 

Басқармасының 2020 жылғы 23 шілдедегі шешімімен (№76 хаттама) бекітілген Комплаенс-

бақылау басқармасы туралы ережеге сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс бойынша 

функцияларды жүктеу бөлігінде тиісті өзгерістер енгізілді. 

Комплаенс-бақылау басқармасы Банкте сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс 

бойынша функцияларды жүзеге асыратын бөлімше болып табылады, Банктің құрылымдық 

бөлімшелерінің қандай да бір қызметінен тәуелсіз болып табылады және Бас комплаенс-

бақылаушы арқылы Банктің Директорлар кеңесіне есеп береді. 

Атқарып отырған лауазымына қарамастан, барлық Банк қызметкерлері мен азаматтық-

құқықтық шарттар негізінде Банкке қызмет көрсететін жеке тұлғаларға Банктегі өздеріне 

белгілі болған сыбайлас жемқорлық фактілері туралы өзінің тікелей басшыларына не 

қауіпсіздік бөлімшесіне немесе жедел желі арқылы құпия түрде хабарлау міндеті ескертілді. 

Бұл ретте Банктің әрбір қызметкері Банк қызметкерлерінің қайсыбірінің сыбайлас 

жемқорлық қызметке тартылу фактілерін жасырғаны үшін дербес жауапты болады. 

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында Банкте іс-

шаралар кешені жүргізіледі, оның түпкі нәтижесі сыбайлас жемқорлық қызметті болдырмау 

болып табылады. 

Клиенттің жеке өміріне қол сұқпаушылық 

Банк осы саладағы қазақстандық заңнаманы қатаң сақтай отырып, клиенттердің жеке 

өміріне қол сұқпаушылықты және дербес деректердің қорғалуын қамтамасыз етеді. 
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Клиенттің дербес деректерін жинауды фронт-офис қызметкерлері клиенттің немесе 

оның өкілінің келісімімен жүзеге асырады. Клиенттің дербес деректерін өңдеу және 

пайдалану клиенттің келісімімен көзделген шекте және көлемде, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, оларды қызметтік мақсаттарда 

тікелей пайдаланатын Банк жұмыскерлері, қызметкерлер (тапсырма шарты, өтеулі қызмет 

көрсету шарты бойынша жұмыс істейтін кеңес берушілер, агенттер) жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Банк 

клиенттің келісімінсіз өңделетін дербес деректерді бөгде ұйымдарға және (немесе) үшінші 

тұлғаларға беруге құқылы емес. 

Ұйымдар мен жеке тұлғалардың өтініштері мен сұратуларынан, өмірбаяндық 

анықтамалықтардан, телефон, мекенжай кітаптарынан, бұқаралық ақпарат құралдарынан 

алынған жалпыға қолжетімді дербес деректерді және Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда өңдеу клиенттің келісімінсіз жүзеге 

асырылады. 

Дербес деректердің құпиялылығын қамтамасыз ету үшін клиенттің немесе оның 

өкілінің келісімінсіз не өзге де негізсіз олардың таралуына жол бермеу мақсатында Банк 

мынадай іс-шараларды жүзеге асырады: 

1) еңбек шартын жасасу кезінде барлық қызметкерлермен және тапсырма шартын, 

өтеулі қызметтер көрсету шартын жасасу кезінде агенттермен, кеңес берушілермен "Отбасы 

банк" АҚ коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді және құпия сипаттағы өзге де 

мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттемеге қол қою; 

2) қызметкерлер, құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері клиенттің немесе оның 

заңды өкілінің келісімінсіз не өзге де заңды негіз болмаса, дербес деректерді таратуға жол 

бермейді. Клиенттің дербес деректері үшінші тұлғаларға олардың келісімі немесе олардың 

заңды өкілі болған не өзге заңды негіз болған кезде ғана беріледі. 

3) Банктің барлық құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің, агенттердің, кеңес 

берушілердің дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізу фактілерін уақтылы табуға және 

анықтауға бағытталған іс-шаралар жүргізуі, атап айтқанда, клиенттің дербес деректерімен 

жұмыс істеу кезіндегі барлық күдікті жағдайлар мен бұзушылықтар туралы өзінің тікелей 

басшысын және ішкі бақылау бөлімшесін хабардар ету; 

4) дербес деректердің электрондық базаларына парольмен, дербес деректердің қағаз 

нұсқаларына – тек қызметтік қолжетімділігі бар адамдарға қолжетімділікті шектеу арқылы 

дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізуді және (немесе) мұндай ақпаратқа қол жеткізу 

құқығы жоқ адамдарға оларды беруді болғызбауды қамтиды; 

5) осы Тәртіппен көзделмеген, бірақ дербес деректердің қорғалу деңгейінің қамтамасыз 

етілуіне тұрақты бақылауды қамтамасыз ететін өзге де іс-шаралар. 

Банк немесе клиенттердің дербес деректеріне қол жеткізе алатын өзге тұлғалар 

клиенттердің дербес деректерін алуды, өңдеуді, сақтауды, беруді және қорғауды реттейтін 

нормаларды бұзған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

сәйкес тәртіптік, әкімшілік, азаматтық-құқықтық немесе қылмыстық жауаптылықта болады. 

2021 жылы Клиентке зиян келтіретін дербес деректерді пайдалану ережелерін бұзудың 

елеулі жағдайлары тіркелген жоқ. Клиенттер тарапынан шағымдар түскен жоқ. 

Тұрақты дамудың экологиялық құрамдас бөлігі 

Банктің қызметі экологиялық қауіпті болып табылмайды және жоғары экологиялық 

тәуекелмен ұштаспайды. Банк сақтық қағидатына негізделген экологиялық мәселелерге 

көзқарасты қолдайды, сондай-ақ экологиялық қауіпсіз технологиялардың дамуы мен 

таралуына жәрдемдеседі. 
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Есепті жыл ішінде экологиялық заңнаманы бұзушылықтар болған жоқ, жазалар 

қолдану болған жоқ. 

Энергияны тұтыну және энергия тиімділігі 

Банк филиалдарының кең желісі бар қаржы институты болып табылады. Осыған 

байланысты Банк өз қызметін қолдау үшін электр және жылу энергиясының едәуір көлемін 

қажет етеді. Банк өзінің қоршаған ортаға әсерін барынша азайту және операциялық 

тиімділігін арттыру үшін энергия үнемдеу шараларын қабылдайды. Қаражатты үнемдеу және 

электр энергиясын үнемдеу мақсатында Банк ғимаратында қуаты 18-48 Ватт жарықдиодты 

шамдар орнатылды. Банктің бас ғимаратында 2021 жылы тұтынылған энергия көлемі 1 023 

636 кВт (2020 жылы 1 020 509 кВт-қа тең) құрады. Банктің бас ғимаратында электр 

энергиясын тұтынудың жылдық көлемі бір адамға шаққанда 2 093 кВт құрады. Банктің 

Орталық аппаратының ғимаратында бір жылда жылу энергиясын тұтыну 972,7 Гкал құрады. 

Жалпы, энергия ресурстарын тұтыну жылына 278,63 ш.о.т. құрады. Банктің филиалдары 

сондай-ақ су, энергия және жылу ресурстарын тұтынуды төмендетуге бағытталған іс-

шараларды ендіруді жалғастыруда. 

Су тұтыну 

Банк өз қызметінде су тұтыну көлемін қысқартуға, су ресурстарын пайдалану 

тиімділігін арттыруға және табиғи су объектілеріне әсерін барынша азайтуға ұмтылады. Банк 

елдің су ресурстарына ұқыпты және ұтымды қарым-қатынастың маңыздылығын сөзсіз 

қабылдайды. 2021 жылы Банктің бас ғимаратында су тұтыну 9 059,04 м³ құрады (2020 жылы 

7 295,44 м³ құрады).  

Қалдықтарды басқару  

Банк үшін қаржы институты ретінде қалдықтардың негізгі түрлері қағаз, шығыс 

материалдары және пайдаланылған ұйымдастыру техникасы болып табылады. Есепті 

кезеңде Банк пайдаланылған қағазды қайта өңдеуге беруге күш салды. 2014 жылдан бастап 

іс жүргізуде қағаз тұтынуды қысқарту үшін Банк "Documentolog" электрондық кеңселік 

құжат айналымы жүйесін пайдаланады. Бұл жүйе Банктің барлық ішкі құжат айналымын 

автоматтандыруға және құжаттарды қалыптастыру, келісу, тексеру, бекіту, олардың 

орындалуын бақылау, тарату, іздеу және мұрағаттау сияқты бизнес-процестерді электрондық 

форматқа көшіруге мүмкіндік берді. 

Қоршаған ортаны қорғау  

Банк өз қызметінің сипатына қарай қоршаған ортаға тікелей елеулі әсер етпейді 

(атмосфераға қандай да бір ластаушы заттар шығармайды). Жоғарыда айтылғандай, Банк 

тұтынатын негізгі ресурстар – бұл электр энергиясы, жылу энергиясы және су. Банк 

қоршаған ортаға қолайсыз әсердің алдын алуды ең жақсы түрде қамтамасыз ететін 

ресурстарды ұтымды пайдалану қағидаттары мен әдістерін қолданады. Банкте 

қызметкерлердің экологиялық сана деңгейін арттыруға бағытталған іс-шаралар тұрақты 

негізде жүргізіледі. 

Тұрақты дамудың әлеуметтік құрамдас бөлігі 

Жауапты еңбек тәжірибесі 

Қызметкерлер – бұл басты құндылық және негізгі ресурс, Банк қызметінің нәтижелері 

олардың кәсібилігі мен қауіпсіздігі деңгейіне тікелей байланысты. Банк өз қызметкерлерімен 

еңбек қатынастарын заңдылық және қызметкердің жалпыға бірдей танылған еңбек 

құқықтарын сақтау қағидаты негізінде құрады. 
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Банк өз қызметін жүзеге асыру кезінде тең мүмкіндіктер беру қағидатын басшылыққа 

алады және жұмысқа жалдау, еңбекақы төлеу, оқуға рұқсат беру, лауазымын жоғарылату, 

жұмыстан шығару кезінде жынысы, нәсілі, тілі, діни, саяси және басқа да сенімдері, 

азаматтығы, ұлттық немесе әлеуметтік шығу тегі, шектеулі мүмкіндіктер сияқты негіздер 

бойынша өз қызметкерлерін кемсітуге жол бермейді. 

Есепті жылы еңбек қатынастары практикасын бұзғаны үшін Банкке берілген шағымдар 

жоқ. Қызметкердің Қазақстан Республикасының заңнамасына және еңбек шартының 

талаптарына сәйкес жеке еңбек дауын/шағымдарын қарау үшін өтініш жасауға құқығы бар. 

Жеке еңбек дауларын қарау бойынша жүгіну мерзімдері Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексімен регламенттеледі. 

Балалар еңбегі және мәжбүрлі еңбек пайдаланылатын бөлімшелер, сондай-ақ жас 

қызметкерлердің қауіпті жұмысты орындауы – жоқ. 

Қызметкерлердің құрамы мен құрылымы 

01.01.2022 ж. жағдай бойынша Банктің ішкі ұйымдық құрылымы Орталық аппараттың 

27 дербес бөлімшесінен, 15 облыстық және 3 қалалық филиалдан, 20 қызмет көрсету 

орталығынан және 3 қызмет көрсету орнынан тұрды.  

Қызметкерлердің штаттық саны, адам 

 

 
01.01.2022 ж. жағдай бойынша Банк қызметкерлерінің штаттық саны 1 389 адамды 

құрады. Оның ішінде 524 адам – Орталық аппараттың қызметкерлері, 865 адам – Банк 

филиалдарының барлық өңірлердегі қызметкерлері. Банк қызметкерлерінің штаттық санын 

өңірлер бойынша бөлу келесі кестеде берілген: 
№ Өңір Штат, бірл. 

1 Ақмола облыстық филиалы 30 

2 Ақтөбе облыстық филиалы   61 

3 Банктің Алматы қаласындағы филиалы 126 

4 Алматы облыстық филиалы 40 

5 Атырау облыстық филиалы 34 

6 Шығыс Қазақстан облыстық  филиалы    50 

7 Жамбыл облыстық филиалы 36 

8 Батыс Қазақстан облыстық филиалы 43 

9 Қарағанды облыстық филиалы 46 

10 Қостанай облыстық филиалы 40 

11 Қызылорда  филиалы 28 

12 Маңғыстау облыстық филиалы 38 

13 Павлодар облыстық филиалы 43 

14 Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы 30 

15 Банктің Семей қаласындағы филиалы 29 

16 Орталық филиал 131 

17 Банктің Шымкент қаласындағы филиалы 48 

18 Түркістан облыстық филиалы 12 

  Жиыны 865 

01.01.2022 ж. жағдай бойынша Банк қызметкерлерінің нақты саны 1 341 адамды 

құрады. Оның ішінде 489 адам – Орталық аппараттың қызметкерлері, 852 адам – Банк 

1 092 1 092
1 389 1 389 1 389

2017 2018 2019 2020 2021
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филиалдарының барлық өңірлердегі қызметкерлері. 2021 жылы жұмысқа қабылданған 

қызметкерлер саны 230 адамды құрады. Қызметкерлердің орташа жасы – 36 жас. 

Сондай-ақ Банктің түрлі құрылымдық бөлімшелерінде штаттан тыс қызметкерлер 

жұмыс істейді. 01.01.2022 ж. жағдай бойынша штаттан тыс қызметкерлердің жалпы саны 133 

адамды құрайды (2020 жылы – 130 адам). 

Банкте жұмыс беруші мен қызметкерлер арасында ұжымдық шарт жасалған. Ұжымдық 

шарт Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтау, тараптар өкілдерінің 

өкілеттілігі, оның мазмұнын құрайтын мәселелерді таңдау, талқылау және шешу еркіндігі, 

қабылданған міндеттемелерді қамтамасыз етудің нақтылығы негізінде ерікті түрде жасалды. 

Банктің штаттан тыс қызметкерлерімен Ұжымдық шарт жасалмайды. Штаттан тыс 

қызметкерлер жұмысқа қабылданады және өз қызметін Контрагенттерді/қызметкерлердің 

ассистенттерін іріктеу және "Отбасы банк" АҚ-да өтеулі қызмет көрсету шарттарын жасасу 

тәртібі туралы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырады. 

 

2021 жылы жынысы мен жас топтары бойынша  

қызметкерлер санының құрылымы 

 

Көрсеткіш 
Барлығы, 

адам 
Үлес, % 

Басшылық 

лауазымдар 

Басшылық 

лауазымдағы 

үлес, % 

Жынысы 
Ерлер 526 39% 4 57 

Әйелдер 815 61% 3 43 

Жас топтары 

30 жасқа дейін 265 20% 0 0 

30 жастан 50 

жасқа дейін 
968 72% 7 100 

50 жастан жоғары 108 8% 0 0 

 

2021 жылы қабылданған қызметкерлер, адам 

 
Банктің бос лауазымдарына конкурстық іріктеу рәсімі бірнеше кезеңнен тұрады, оның 

ішінде: кадрларға қажеттілікті айқындау, кандидаттарды іріктеу және түйіндемені талдау, 

алдын ала әңгімелесу, үміткерлермен кәсіби тестілеу. 2021 жылы қызметкерлердің 

тұрақтамауы 8,8%-ды құрады (2020 жылы 6,1%-ды құрады). Еңбек қатынастары келесідей 

бұзылды: қызметкердің бастамасы бойынша – 58%, тараптардың келісімі бойынша – 38%, 

және басқа себептер бойынша (әскерге шақыру, қайтыс болу, сот шешімі, жұмыс берушінің 

бастамасы, қысқарту және т. б.) – 4%. 

 

Қызметкерлердің тұрақтамауы, % 
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Оқыту 

Қызметкерлерді дамыту кез келген ұйымның табысының құрамдас бөлігі болып 

табылатынын назарға ала отырып, Банк жыл сайын қызметкерлерді оқытуға және дамытуға 

қаражат жоспарлап отыр. 

2021 жыл ішінде Банк қызметкерлері үшін ұдайы негізде Банк базасында нормативтік 

құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, жаңа ақпараттық жүйені енгізу және IT-

инфрақұрылымды жетілдіру, тұрғын үй жағдайларын жақсартуға, емделуге және басқаларға 

зейнетақы жинақтарын пайдалану жөніндегі мемлекеттік жобаны іске асыру шеңберінде 

Банктің жаңалықтары бойынша оқыту іс-шаралары өткізілді. Оқыту іс-шаралары сондай-ақ 

Банк алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін тиімді шешімдер 

қабылдауға қабілетті Банк қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыру және ынталандыру 

мақсатында өткізілді. Сонымен қатар, Банк қызметкерлері кәсіби дағдыларды дамыту және 

әлемдік тәжірибені зерделеу мақсатында түрлі бағыттар бойынша сыртқы семинарларда, 

курстарда, тренингтерде онлайн-форматта оқыды. Банк қызметкерлері кәсіби біліктілігін 

арттыру және сертификаттаудан өту мақсатында мерзімді негізде міндетті 

мамандандырылған курстардан өтеді. 

2021 жылы сырттай оқытудан Банктің 1 161 қызметкері өтті, оның ішінде бірегей 

қызметкерлер саны – 820, бұл қызметкерлердің жалпы санының 70,63%-ын құрайды. Оның 

ішінде 550 адам – Орталық аппарат қызметкерлері және 270 адам - Банк филиалдарының 

қызметкерлері. Салыстыру үшін, 2020 жылы 556 қызметкер сырттай оқытудан өтті, бұл 

қызметкерлердің жалпы санының 40,7%-ын құрады. 

2021 жылы МВА/ЕМВА бағдарламалары бойынша Банктің 12 қызметкері отандық 

және шетелдік жоғары оқу орындарында біліктілік жұмыстарын (магистрлік 

диссертацияларды) сәтті қорғады, 7 адам МВА/ЕМВА бағдарламалары бойынша оқуын 

жалғастыруда. 2021 жылы МВА/ЕМВА бағдарламалары бойынша оқуға жаңа қабылдау 

болған жоқ. 

2021 жылы ішкі оқытумен 1 395 адам қамтылды, бұл қызметкерлердің жалпы санының 

100%-ын құрайды. Салыстыру үшін, 2020 жылы – 1 389 қызметкер. 

Қысқа мерзімді оқытуды (вебинар, техникалық оқу) және асинхронды оқытуды 

(электрондық курстар) ескере отырып, 2021 жылы оқу сағаттарының жалпы саны (ішкі 

оқыту) 16 020 оқу сағатын құрады. Банктің 1 қызметкеріне 2021 жылы оқу (ішкі оқыту) 

сағаттарының орташа саны 11,5 оқу сағатын құрады. 

Банктің Орталық аппараты мен филиалдарының қызметкерлерін ішкі оқыту бойынша 

66 іс-шара өткізілді, 2021 жылға жоспар бойынша - 66 іс-шара. Ішкі оқыту тақырыбы әртүрлі 

болды: Ішкі бақылау жүйесі, ПӘК карталарын қалыптастыру, Заңды тұлғаларға қызмет 

көрсету, Қашықтықтан жұмыс істеу дағдылары, Клиенттердің Банктегі операциялары 

бойынша валюталық бақылау, Жеткізушілердің веб-портал (E-DOC) арқылы шарттық 

міндеттемелерді орындау бойынша Актіні/Актілерді дайындау және жіберу тәртібі, Орта 

буын басқарушылары үшін менеджмент, Банк қызметкерлерінің фишингтік шабуылдарға 

қарсы іс-қимыл жөніндегі хабардарлылық деңгейін көтеру, Алаяқтыққа қарсы іс-қимыл, 

Банктік құпия және оны сақтамау салдарлары, Қолжетімділік құқықтарын беру қағидалары, 

Операциялық тәуекелдерді және қызметтің үздіксіздігін басқару жүйесі, Қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-

қимыл, Комплаенс-тәуекелдерді басқару жүйесі, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

және басқалар. 

2021 жылы Банктің қашықтықтан оқыту жүйесіндегі (ішкі оқыту) электрондық 

курстарда оқыту саны: Орталық аппарат қызметкерлерінің 5 500 оқуы және Банк филиалдары 

қызметкерлерінің 8 450 оқуы. 

Жыл бойы Банктің барлық қызметкерлеріне бағдарланған "Мираполис" қашықтықтан 

оқыту жүйесінде электрондық интерактивті оқу курстарының кітапханасы үнемі 

толықтырылып отырды. "Фишингтік шабуылдарға қарсы іс-қимыл бойынша Банк 
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қызметкерлерінің хабардар болу деңгейін арттыру", "КЖ/ТҚҚ бойынша практикалық курс", 

"Алаяқтыққа қарсы іс-қимыл", "ПӘК карталарын қалыптастыру", "Комплаенс-тәуекелдерді 

басқару жүйесі", "Банктік құпия және оны сақтамау салдарлары" электрондық курстары 

әзірленіп, жүктелді. 

ISpring ҚОЖ базасында Банктің Қашықтан қызмет көрсету департаментінің 

қызметкерлеріне Әйелдер ипотекасы, БЗТ пайдалану бағдарламасы, қызмет көрсету 

сапасының мониторингі, "Бақытты отбасы 2021", "Оператор-кеңес берушілерге арналған 

Алматы Жастары" тақырыптары бойынша микрооқыту форматында оқыту жүргізіледі. 

Әлеуметтік қорғау  

Банк қызметкерлерін әлеуметтік қолдау саясаты ұжымды тұрақтандыруға және әрбір 

қызметкерге қамқорлық жасауға бағытталған. Банк қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау 

көрсету қағидаларына сәйкес ауқымды әлеуметтік пакеттің құрамына кіретін 

қызметкерлерге Банк жеңілдіктер мен өтемақылар береді. Барлық төлемдер Банк бюджетінің 

тиісті баптарының қаражаты шегінде жүргізіледі. 

Қағидаларда Банк қызметкерлеріне әлеуметтік қолдаудың келесі түрлері 

қарастырылған: 

1. Материалдық көмек; 

Материалдық көмек қызметкерлерге келесі жағдайларда төленеді: 

- жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын беру кезінде сауықтыру үшін; 

- некеге тұруына байланысты; 

- жүктілігі және босануы бойынша демалысқа, жаңа туған баланы (жаңа туған 

балаларды) асырап алу демалысына байланысты; 

- бала тууға/бала асырап алуға байланысты; 

- қызметкерді немесе оның отбасы мүшелері болып табылатын адамдарды 

емдеуге/операцияға байланысты; 

- қызметкердің/қызметкердің отбасы мүшелерінің қайтыс болуына байланысты. 

2021 жылы 150 қызметкер бала күтімі бойынша демалыста болған (3 жасқа толмаған). 

Атап айтқанда, 80 қызметкер жыл бойы бала күтімі бойынша демалысқа шықты. Есепті 

жылы 78 қызметкер бала күтімі бойынша демалыстан кейін жұмысқа шықты. 

2. Ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасы (ауырған жағдайда сақтандыру); 

Қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелері ерікті медициналық сақтандыру 

бағдарламасына сәйкес медициналық сақтандырумен қамтамасыз етіледі. Медициналық 

сақтандыруға арналған қаражат қызметкер ауырған жағдайда Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен сақтандыру ұйымдарымен жасалған шарттарға сәйкес 

не медициналық ұйымдармен медициналық қызмет көрсетуге арналған шарттар бойынша 

жұмсалады. Бір жұмыскерге арналған медициналық сақтандыру шығыстары тиісті қаржы 

жылына 100 АЕК-тен аспауы тиіс. 

2021 жылы ауырған жағдайда ерікті сақтандыру шарты бойынша 2 064 адам 

медициналық қызмет көрсету қызметтерін пайдалана алды, оның ішінде 1 390 Банк 

қызметкері және 674 адам – олардың отбасы мүшелері. 

3. Өтемақы төлемдері; 

Қызметкерге басқа жердегі жұмыс орны бойынша тұрғылықты жерінің өзгеруіне 

байланысты нақты жүргізілген шығыстар бойынша растайтын құжаттар болған кезде бір 

мезгілде мынадай өтемақы төлемдері жүзеге асырылуы мүмкін: 

‒ шақырылған/ауыстырылған қызметкердің және оның отбасы мүшелерінің 

теміржол/автомобиль көлігімен жол жүру құнын төлеу. 

‒ шақырылған/ауыстырылған қызметкердің және оның отбасы мүшелерінің мүлкін 

теміржол/автомобиль көлігімен тасымалдауға ақы төлеу. 
4. Тұрғын үй мәселелерін шешуге жәрдемдесу. 
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Банктің қаржылық жағдайына байланысты тұрғын үй мәселелерін шешуге жәрдемдесу 

шақырылған/ауыстырылған жұмыскерге тұрғын үйді жалға алуға ақы төлеу шығыстарын 

ішінара өтеу жолымен (2 жылдан аспайтын мерзімге) көрсетілуі мүмкін. 

Банк Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің нормалары мен талаптарын қатаң 

сақтайды. Банк қызметіне қатысты елеулі өзгерістер болған кезде қызметкерлер белгіленген 

тәртіппен (күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей) хабардар етіледі. 

Еңбек қауіпсіздігін және еңбек қорғауды, азаматтық қорғанысты және өрт қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету  

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

- жұмыскерлердің қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау және қамтамасыз 

ету, жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сөзсіз сақтауы; 

- азаматтық қорғаныс бойынша оқу-жаттығулар мен жаттығулар өткізу, Банк 

қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету бойынша жоспарларды тестілеу; 

- өртке қарсы режимді үнемі жақсарту және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау; 

- әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери есепке алуды жүргізу. 

 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау.  

Банк қызметкерлердің қауіпсіз еңбек жағдайларына құқықтарын қамтамасыз етеді, 

еңбек қызметінің кез келген басқа нәтижелеріне қатысты қызметкерлердің өмірі мен 

денсаулығының басымдығын белгілейді. 

Банктің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық 

актілері мен ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес қызметкерлерді, Банктің жауапты 

тұлғаларын оқыту, оларға нұсқау беру және білімдерін тексеру, шаруашылық шарттар 

бойынша жұмыс жүргізетін және қызмет көрсететін мердігерлік ұйымдардың 

қызметкерлеріне, уақытша қызметкерлерге, Банк бөлімшелерінде тағылымдамадан өтетін 

оқушыларға нұсқау беру бойынша тұрақты іс-шаралар жүргізіледі. 

2021 жылы келесі іс-шаралар өткізілді: 

‒ мамандандырылған ұйымның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері 

жөніндегі жауапты жұмыскерді онлайн-оқыту, емтихан өткізу және сертификат алу – 1 адам; 

‒ жаңадан қабылданған қызметкерлердің кіріспе нұсқамалары – 90 адам; 

‒ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша білімді тестілеу әдісімен 

тексеру – 1 113 адам. 

 

Жұмыс орнындағы денсаулық және қауіпсіздік.  

2021 жылы Банктің 231 қызметкері COVID-19 ауруына шалдыққан, 1 505 штаттық және 

штаттан тыс қызметкер вакцинация паспортына ие. 

Сонымен қатар, Банк қызметкерлерінің қызметі жоғары жарақаттанушылықпен және 

өмірге жоғары қауіп төндірумен байланысты емес. 2021 жылы Банк қызметкерлері арасында 

еңбек қызметіне байланысты жарақаттану жағдайлары тіркелген жоқ. Ауру бойынша жұмыс 

орнында болмау коэффициенті 0,01%-ды құрады. 

 

Азаматтық қорғаныс.  

Азаматтық қорғаныс саласында Банк қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету бойынша 

ден қою жоспарларына сәйкес қызметкерлерді эвакуациялаумен, құтқару жұмыстарымен 

және өртті сөндірумен оқу-жаттығулар өткізілді. Жаттығу процесінде әрбір бөлімше 

(Банктің Орталық аппараты мен филиалдары) қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету 

бойынша ден қою жоспарын тестілеу жүзеге асырылды, оның нәтижесі тестілеу 

хаттамасында көрсетілді. 
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Өрт қауіпсіздігі.  

Өрт қауіпсіздігі саласында 2021 жылы келесі іс-шаралар өткізілді: 

- Банктің Орталық аппараты мен филиалдары ғимараттарының өрт қауіпсіздігі 

шаралары туралы нұсқаулықтардың ережелеріне сәйкес есептік тексеру парақтарында 

көрсетілген Банк ғимараттарының, үй-жайлары мен аумақтарының өртке қарсы жай-күйіне 

тексерулер жүргізілді; 

- жыл ішінде өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша басшылар мен өрт 

қауіпсіздігі жөніндегі жауапты тұлғаларға екі рет онлайн-оқыту өткізілді және 89 адам куәлік 

алды.  

 

Әскери есеп.  

Банктің Орталық аппараты мен филиалдарының әскери есеп жөніндегі жауапты 

тұлғалары Банктің әскери міндеттілері мен әскерге шақырылушыларының әскери есебін 

жүргізу бойынша жұмыстар жүргізді. 

Банк қызметкерлерінің жаңа тұрғылықты мекен-жайға көшу кезіндегі әскери есепті 

бұзуы, әскери билеттерді уақтылы алмауы 2021 жыл ішінде жойылды. Әскерге 

шақырылушылардың мерзімді сұратулар бойынша қорғаныс істері жөніндегі басқармаларға 

келуі уақтылы қамтамасыз етілді. 

Демеушілік және қайырымдылық 

Қайырымдылық пен демеушілік Банктің корпоративтік мәдениетінің бір бөлігі және 

Банк қызметі жүргізілетін аумақтың әлеуметтік, саяси және экономикалық тұрақтылығын 

қамтамасыз ететін қоғам өміріне қатысудың дәстүрлі бағыттарының бірі болып табылады. 

Банк үшін қайырымдылық пен демеушілік Банктің іскерлік беделін нығайту және ішкі 

корпоративтік мәдениетті дамыту тұрғысынан маңызды. Банк қайырымдылық пен 

демеушілік көмек көрсету бойынша келіп түсетін барлық өтініштерді қарайды және 

қызметкерлерді қатысудың әртүрлі нысандарындағы қайырымдылық жобаларға тарту 

бағдарламасын дамытады: жеке ақшалай және өзге де қайырмалдықтар, әрбір қызметкердің 

ортақ іске өзінің жеке үлесін қосуға мүмкіндігі бар. 

Банк қайырымдылық, демеушілік және филантропиялық көмекті Банктің 

қайырымдылықты жүзеге асыру қағидаларына қатаң сәйкестікте жүзеге асырады. 

2021 жылы Банк қызметкерлерінің күшімен "Айналайын" қайырымдылық жәрмеңкесі 

ұйымдастырылды. Өткізілген жәрмеңке нәтижесінде 439 760 теңге көлемінде жиналған 

қаражат №1 Алматы балалар үйі КММ балалар үйінің өтініші бойынша тәтті кулькаларды, 

дамыту ойындарын және аниматорлар қызметін сатып алуға бағытталды. 

Мұқтаж адамдарға көмек көрсету бойынша үлкен жұмыс Банктің Орталық аппараты 

мен филиалдары қызметкерлерінің өз қаражаты есебінен жүргізілді. Денсаулығынан айрылу 

нәтижесінде ауыр материалдық жағдайдағы Банк қызметкерлеріне қымбат тұратын дәрілік 

препараттарды сатып алу үшін қаражат жинау түрінде көмек көрсетілді. Орталық аппарат 

қызметкерлері жыл сайынғы "Донор күні" акциясына және Жеңіс күніне орайластырылған 

Ұлы Отан соғысының ардагерлерін құрметтеуге, сондай-ақ "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ 

ұйымдастырған қайырымдылық іс-шараларға белсенді қатысты.  

Пандемия жағдайында филиалдардың қызметкерлері "Өзіңе және жақындарыңа қамқор 

бол" акциясы аясында қоғамдық көлікте медициналық бетперде таратты. Сондай-ақ 

филиалдардың қызметкерлері аз қамтылған отбасыларға, балалар үйлерінің 

тәрбиеленушілеріне, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, 

мүмкіндігі шектеулі балаларға, Ұлы Отан соғысы мен еңбек тылының ардагерлеріне, қарт 

адамдарға, өмірде қиын жағдайға тап болған жалғыз басты аналарға, балалар үйлері мен 

Әлеуметтік қолдау орталықтарына тұрақты негізде қайырымдылық және демеушілік іс-

шаралар өткізіп тұрады. Сонымен қатар, Орталық аппарат қызметкерлері Ресей 

Федерациясындағы серіктестен Банктің мұқтаж қызметкерлері үшін дәрі-дәрмектер мен 

жеке гигиена құралдарын ақысыз негізде тарату жұмыстарын ұйымдастырды. 
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Қосымша 

GRI қамту индексі  

2021 жылға арналған Тұрақты даму туралы есеп GRI стандарттарына сәйкес 

дайындалды: негізгі нұсқа 

Әмбебап стандарттар 

Станда

рт 

нөмірі 

Көрсеткіш Есеп бөлімі/Түсініктеме Бет 

GRI 1: Негіздер 

GRI 2: 2021 жылғы жалпы ақпарат 

2-1 Ұйым бейіні 

2-1 a Ұйымның атауы  Банк туралы 5-бет 

2-1 b Меншік сипаты және ұйымдық-құқықтық нысаны Банк туралы 5-бет 

2-1 c Штаб-пәтердің орналасқан жері Банк туралы, Байланыс ақпараты   
5, 38 

беттер 

2-3 Есепті кезең, кезеңділік және байланыс пункті 

2-3 a Есепті кезең және кезеңділік  Есеп туралы 3-бет 

2-3 b 
Есепті кезең және қаржылық есептіліктің 

кезеңділігі 

Есеп туралы 3-бет 

2-3 с Есептің жарияланған күні Есеп туралы 3-бет 

2-3 d 
Осы есепке қатысты сұрақтармен жүгінуге 

болатын байланыс тұлғасы 
Байланыс ақпараты   38-бет 

2-5 Сыртқы растау 

2-5 а 
Есептілікті сыртқы растауды қамтамасыз етуге 

қатысты ұйымның саясаты мен практикасы 
Есеп туралы 3-бет 

2-7 Қызметкерлер 

2-7 а 
Қызметкерлердің жалпы саны, жынысы бойынша, 

өңір бойынша бөлу 

Қызметкерлердің құрамы мен 

құрылымы 
24-бет 

2-7 b 

Жынысы және өңірі бойынша бөліністегі тұрақты, 

уақытша, штаттық қызметкерлердің жалпы саны, 

сондай-ақ толық емес жұмыс күні, 

кепілдендірілмеген жұмыс сағаттары бойынша 

жұмыс істейтін қызметкерлердің жалпы саны 

Қызметкерлердің құрамы мен 

құрылымы 
24-бет 

2-7 c 
Деректер жинау үшін пайдаланылған әдіснамалар 

мен жорамалдар 

Қызметкерлердің құрамы мен 

құрылымы 
24-бет 

2-7 d 
2-7 а және 2-7 b сәйкес берілген деректерді түсіну 

үшін қажет контекстік ақпарат 

Қызметкерлердің құрамы мен 

құрылымы 
24-бет 

2-7 е 

Есепті кезең ішіндегі және есепті кезеңдер 

арасындағы қызметкерлер санының елеулі 

ауытқулары 

Қызметкерлердің құрамы мен 

құрылымы 
24-бет 

2-8 Жалдамалы қызметкерлер болып табылмайтын қызметкерлер 

2-8 а 
Жалдамалы емес және жұмысын ұйым 

бақылайтын жұмысшылардың жалпы саны 

Қызметкерлердің құрамы мен 

құрылымы 
24-бет 

2-8 b 
Деректер жинау үшін пайдаланылған әдіснамалар 

мен жорамалдар 

Қызметкерлердің құрамы мен 

құрылымы 
24-бет 
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2-8 с 

Есепті кезең ішінде және есепті кезеңдер арасында 

жалдамалы қызметкерлер болып табылмайтын 

қызметкерлер санының елеулі ауытқулары 

Қызметкерлердің құрамы мен 

құрылымы 
24-бет 

2-12  Жоғары басқарушы органның әсерді басқаруды бақылаудағы рөлі 

2-12 а 

Ұйымның мақсаттарын, құндылықтарын немесе 

миссиясын әзірлеуде, бекітуде және жаңартуда 

жоғары басқарушы орган мен жоғары буын 

басшыларының рөлі. Тұрақты дамуға байланысты 

мәлімдемелер, стратегиялар, саясат және 

мақсаттар 

Тұрақты дамуды басқару жүйесі 6-бет 

2-12 b 

Ұйымның экономикаға, қоршаған ортаға және 

әлеуметтік ортаға әсерін анықтау және басқару 

процестерін қадағалаудағы жоғары басқарушы 

органның рөлі 

Тұрақты дамуды басқару жүйесі 6-бет 

2-12 с 

Ұйым процестерінің тиімділігін талдаудағы 

жоғары басқаршы органның рөлі ( 2-12 а, 2-12 b), 

қарастыру жиілігі 

Тұрақты дамуды басқару жүйесі 6-бет 

2-13 Ықпал етуді басқару үшін жауапкершілік жүктеу 

2-13 а 

Жоғары басқарушы органның экономикаға, 

қоршаған ортаға және әлеуметтік ортаға әсерді 

басқару үшін жауапкершілікті беруі 

Тұрақты дамуды басқару жүйесі 6-бет 

2-13 b Мониторинг процесі және кезеңділігі Тұрақты дамуды басқару жүйесі 6-бет 

2-14 Жоғары басқарушы органның тұрақты даму  есептілігіндегі рөлі 

2-14 а 
Жоғары басқарушы органның берілетін 

ақпараттағы жауапкершілігі 
Тұрақты дамуды басқару жүйесі 6-бет 

2-23 Саяси міндеттемелер 

2-23 а 
Бизнесті жауапты жүргізу жөніндегі саяси 

міндеттемелер 
Тұрақты дамуды басқару жүйесі 6-бет 

2-23 b Адам құқықтарын сақтауға саяси бейілділік Тұрақты дамуды басқару жүйесі 6-бет 

2-23 с Саяси міндеттемелерге сілтемелер Тұрақты дамуды басқару жүйесі 6-бет 

2-23 d 
Ұйымда саяси міндеттемелердің әрқайсысы 

мақұлданған деңгей 
Тұрақты дамуды басқару жүйесі 6-бет 

2-23 е 
Саяси міндеттемелердің ұйым қызметіне және 

оның іскерлік қатынастарына қолданылу деңгейі 
Тұрақты дамуды басқару жүйесі 6-бет 

2-23 f 

Саяси міндеттемелерді қызметкерлердің, іскерлік 

серіктестердің және басқа да тиісті тараптардың 

назарына жеткізу 

Тұрақты дамуды басқару жүйесі 6-бет 

2-29 Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау тәсілі 

2-29 а 

Өзара іс-қимыл жасайтын мүдделі тараптардың 

санаттарын және олардың қалай 

сәйкестендірілетінін қоса алғанда, мүдделі 

тараптармен өзара іс-қимылға көзқарас; мүдделі 

тараптармен өзара іс-қимылдың мақсаты; мүдделі 

тараптармен елеулі өзара іс-қимыл 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 10-бет 

2-30 Ұжымдық шарттар 

2-30 а 
Ұжымдық шарттармен қамтылған 

қызметкерлердің жалпы санының пайыздық үлесі 

Қызметкерлердің құрамы мен 

құрылымы 
24-бет 
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2-30 b 

Ұжымдық шарттармен қамтылмаған қызметкерлер 

үшін еңбек жағдайлары мен жалдау жағдайларын 

ұйымдастыру 

GRI 3: Елеулі мәселелер 2021 

3-1 Елеулі мәселелерді анықтау процесі 

3-1 а 

Өз қызметі мен іскерлік қатынастары шеңберінде 

экономикаға, қоршаған ортаға және әлеуметтік 

ортаға нақты және ықтимал, теріс және оң әсерді 

анықтауды қоса алғанда, елеулі тақырыптарды 

айқындау процесі; есептілік үшін әсер етудің 

басымдылығын олардың маңыздылығы негізінде 

айқындау. 

Есеп туралы 3-бет 

3-1 b  

Пікірлері маңызды тақырыптарды анықтау 

процесіне әсер еткен мүдделі тараптар мен 

сарапшылар 

3-2 Елеулі мәселелер тізімі 

3-2 а Елеулі мәселелер тізімі 

Есеп туралы 3-бет 
3-2 b 

Алдыңғы есепті кезеңмен салыстырғанда елеулі 

тақырыптар тізіміндегі өзгерістер 

3-3 Елеулі мәселелерді басқару 

3-3 а 
Экономикаға, қоршаған ортаға және әлеуметтік 

ортаға нақты және ықтимал, теріс және оң әсер ету 

Экономикалық нәтижелілік, Тұрақты 

дамудың экологиялық құрамдас бөлігі, 

Тұрақты дамудың әлеуметтік құрамдас 

бөлігі 

18, 23, 24 

беттер 

3-3 b 

Ұйымның өз қызметі нәтижесінде немесе іскерлік 

қатынастар нәтижесінде жағымсыз әсерлермен 

байланысы 

Экономикалық нәтижелілік, Тұрақты 

дамудың экологиялық құрамдас бөлігі, 

Тұрақты дамудың әлеуметтік құрамдас 

бөлігі 

18, 23, 24 

беттер 

3-3 с 
Материалдың тақырыбына қатысты саясат немесе 

міндеттемелер 
Есеп туралы 3-бет 

3-3 d 
Тақырыпты басқару үшін қабылданған әрекеттер 

және олармен байланысты салдарлар 
Есеп туралы 

3-бет 

3-3 е Қабылданған әрекеттердің тиімділігін қадағалау Есеп туралы 3-бет 

3-3 f 

Қабылданған шараларға мүдделі тараптармен 

өзара іс-қимылдың әсері (3-3 d) және іс-қимылдың 

тиімділігі туралы хабарлау (3-3 e) 

Есеп туралы 

3-бет 

GRI 201: Экономикалық көрсеткіштер 2016 

201-1 Құрылатын және таратылатын тікелей экономикалық құндылық 

201-1 а 

Ұйымның ғаламдық операцияларына арналған 

негізгі компоненттерді қоса алғанда, есептеулер 

негізінде жасалатын және бөлінетін тікелей 

экономикалық құн Экономикалық нәтижелілік 18-бет 

201-1 b 

Ел, өңір немесе нарық деңгейіндегі тікелей 

экономикалық құн, сондай-ақ маңыздылығын 

анықтау үшін қолданылатын өлшемшарттар 

201-2 Климаттың өзгеруіне байланысты қаржылық салдарлар және басқа да тәуекелдер мен мүмкіндіктер 
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201-2 

Операцияларда, кірістерде немесе шығыстарда 

елеулі өзгерістерге әкелуі мүмкін, климаттың 

өзгеруіне байланысты тәуекелдер мен 

мүмкіндіктер 

Тұрақты дамудың экологиялық 

құрамдас бөлігі 
23-бет 

GRI 204: Сатып алу тәжірибесі 2016 

204-1 
Жергілікті жеткізушілерге арналған шығыстардың 

үлесі 
Сатып алу қызметі 19-бет 

GRI 205: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 2016 

205-1 
Сыбайлас жемқорлыққа байланысты тәуекелдер 

мәніне бағаланған операциялар 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 21-бет 205-2 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат және 

рәсімдер мәселелері бойынша ақпараттандыру 

және оқыту 

205-3 
Сыбайлас жемқорлықтың расталған жағдайлары 

және қабылданған шаралар 

GRI 206: Бәсекелестікке қарсы (монополияға қарсы) мінез-құлық 2016 

206-1 

Бәсекелестікке қарсы мінез-құлық, монополияға 

қарсы және монополиялық практика үшін сот 

талап-арыздары 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 21-бет 

GRI 301: Материалдар 2016 

301-1 
Салмағы немесе көлемі бойынша пайдаланылатын 

материалдар 

Қалдықтарды басқару 23-бет 301-2 Пайдаланылған қайталама бастапқы материалдар 

301-3 
Кәдеге жаратылған өнімдер және оларды буып-

түю материалдары 

GRI 302: Энергия 2016 

302-1 Ұйым ішінде энергияны тұтыну 

Энергияны тұтыну және энергия 

тиімділігі 
23-бет 

302-2 Ұйымнан тыс жерде энергияны тұтыну 

302-3 Энергия сыйымдылығы 

302-4 Энергия тұтынуды азайту 

302-5 
Өнімдер мен қызметтердің энергия тұтынуын 

азайту 

GRI 303: Су және ағынды сулар 2018 

303-1 Ортақ ресурс ретінде сумен өзара әрекеттесу 

Су тұтыну 23-бет 

303-2 Судың төгілуіне байланысты әсерлерді басқару 

303-3 Су іркуіш құрылыстары 

303-4 Суды ағызу 

303-5 Суды тұтыну 

GRI 305: Шығарындылар 2016 

305-1 
Тікелей (қолдану саласы 1) парниктік газдар 

шығарындылары 
Қалдықтарды басқару 23-бет 

305-2 
Энергетикадағы парниктік газдардың жанама 

шығарындылары (қолдану саласы 2) 
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305-3 
Парниктік газдардың басқа жанама 

шығарындылары (қолданылу саласы 3) 

305-4 
Парниктік газдар шығарындыларының 

қарқындылығы 

305-5 Парниктік газдар шығарындыларын азайту 

305-6 
Озонды бұзатын заттардың шығарындылары 

(ОБЗ) 

305-7 
Азот оксидтері (NOx), күкірт оксидтері (SOx) және 

атмосфераға басқа да елеулі шығарындылар 

GRI 306: Қалдықтар 2020 

306-1 
Қалдықтардың пайда болуы және қалдықтармен 

байланысты елеулі әсер 

Қалдықтарды басқару 23-бет 

306-2 Қалдықтармен байланысты елеулі әсерді басқару 

306-3 Пайда болған қалдықтар 

306-4 Кәдеге жаратудан бас тартылған қалдықтар 

306-5 Кәдеге жаратуға бағытталған қалдықтар 

GRI 401: Жұмысқа орналастыру 2016 

401-1 
Жаңа қызметкерлерді қабылдау және кадрлардың 

тұрақтамауы 

Қызметкерлердің құрамы мен 

құрылымы 
24-бет 

401-2 

Уақытша жұмыскерлерге немесе толық емес 

жұмыс күніне жалданған жұмыскерлерге 

берілмейтін, толық жұмыс күніне жалданған 

жұмыскерлерге берілетін жеңілдіктер 

401-3 Бала күтімі бойынша демалыс (Декреттік демалыс) 

GRI 403: Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 2018 

403-1 
Еңбек қорғауды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті 

басқару жүйесі 

Еңбек қауіпсіздігін және еңбек 

қорғауды, азаматтық қорғанысты және 

өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

29-бет 

403-2 
Қауіптерді сәйкестендіру, қауіптерді бағалау және 

оқыс оқиғаларды тексеру 

403-3 Еңбек қорғау қызметтері 

403-4 

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 

мәселелері бойынша қызметкерлердің қатысуы,  

кеңес беру және ақпараттандыру 

403-5 
Қызметкерлерді еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы мәселелері бойынша оқыту 

403-6 Қызметкерлердің денсаулығын нығайту 

403-7 

Іскерлік қатынастармен тікелей байланысты 

денсаулық пен еңбек қауіпсіздігіне келтірілген 

салдарларды болдырмау және жеңілдету 

403-8 
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті 

басқару жүйесімен қамтылған қызметкерлер 

403-9 Жұмысқа байланысты жарақаттар 

403-10 
Жұмысқа байланысты денсаулықтың нашар 

жағдайы 
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GRI 404: Оқыту және білім беру 2016 

404-1 
Бір қызметкерге жылына оқу сағаттарының 

орташа саны 

Оқыту 26-бет 404-2 

Қызметкерлердің біліктілігін арттыру 

бағдарламалары және өтпелі кезеңдегі көмек 

бағдарламалары 

404-3 
Тиімділік пен мансаптық өсуге үнемі шолу 

жасайтын қызметкерлердің пайызы 

GRI 408: Балалар еңбегі 2016 

408-1 

Бала еңбегін пайдалану жағдайларының елеулі 

қатеріне ұшырайтын операциялар мен 

жеткізушілер 

Жауапты еңбек тәжірибесі 24-бет 

GRI 409: Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек 2016 

409-1 

Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек жағдайларының 

елеулі қатеріне ұшыраған операциялар мен 

жеткізушілер 

Жауапты еңбек тәжірибесі 24-бет 

GRI 410: Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері 2016 

410-1 

Адам құқықтары саласындағы саясатқа немесе 

рәсімдерге оқытылған қауіпсіздік қызметінің 

қызметкерлері 

Еңбек қауіпсіздігін және еңбек 

қорғауды, азаматтық қорғанысты және 

өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

29-бет 

GRI 418: Клиенттердің құпиялылығы 2016 

418-1 

Клиенттердің құпиялылығын бұзу және 

клиенттердің деректерін жоғалту туралы 

негізделген шағымдар 

Клиенттің жеке өміріне қол 

сұқпаушылық 
22-бет 

 

Байланыс ақпараты  

 

Осы Есеп бойынша сұрақтарыңызды, түсініктемелеріңіз бен ұсыныстарыңызды, 

сондай-ақ есептің қағаз жүзіндегі нұсқасын алуға қатысты сұратуларыңызды 

"mail@hcsbk.kz" бойынша жолдай аласыз.  

 

Мекенжайы: A05A2X0, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 91  

Тел.: +7 (727) 330-93-00, + 7 (727) 279-35-11 

Call-орталық: 300, 8-8000-801-880 

Факс: +7 (727) 279 35 68 


