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Өткен жылдың тағы бір жетістігі – халықа-
ралық рейтингтік агенттіктер қорытындыла-
рына сай банк бәсекеге қабілеттілік деңгейі 
бойынша ҚР екінші деңгейдегі банктерінің 
арасында барлық үздік көрсеткіштерге ие 
және жоғары даму нәтижелерін көрсетіп 
отыр. Сондай-ақ агенттіктер банктің не-
сие қоржыны сапасының тұрақтылығын 
(банкіміздің жұмыс істемейтін активтер көр-
сеткіші 0,18%-ды құраса, барлық қазақстан-
дық банктердің орташа көрсеткіші 7,38%-ға 
жетеді), капиталдың мол қорын, сондай-ақ 
қолайлы ликвидтілік қорын атап өтті. 

Ағымдағы рейтинг, оның расталуы банктің 
тұрақтылығы мен сенімділігін, басқару қы-
зметі мен бизнес-стратегия нәтижелілігін, 
несие төлеу қабілеттілігін, несиелік тәуекел-
дердің төмендігін көрсетеді. 

Клиенттерге көрсетілетін қызметтер сапа-
сын арттыру үшін банк қашықтағы серви-
стерді белсенді түрде дамытып, бизнес-үрді-
стерді оңтайландыра отырып, қызметтерін 
онлайн режимге аударуда. «ТҚЖБ 24» ин-
тернет-банкингінде шотты қашықтан басқа-
руға болады. Бұл мүмкіндікті қазіргі уақытта 
500 мың шақты адам пайдаланады. Еgov.kz 
электрондық үкімет порталы, интернет-бан-

кинг, сондай-ақ Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкінің, басқа да банктердің төлем терми-
налдары арқылы, «Қазпошта» кассалары 
арқылы депозит толықтыруға немесе не-
сие төлеуге болады. «Нұрлы жер» және «Өз 
үйім» бағдарламалары бойынша тұрғын үй 
таңдау үрдісін ашық әрі ыңғайлы ету үшін, 
2017 жылы Baspana.kz жылжымайтын мүлік 
порталы іске қосылды. 2018 жылы портал 
арқылы бағдарламаларға қатысу жөнінде-
гі 107 764 өтініш қабылданып, 8 706 пәтер 
сатылды. 

Үрдістерді автоматтандырудың арқасында 
банктің әр қызметкері жасайтын операци-
ялар саны үштен астам мөлшерге (736-дан  
2 524-ке дейін) көбейді, ал бөлімшелер-
де негізгі клиенттік операцияларды жасау 
уақыты кем дегенде төрт есе қысқарды. 

Қазіргі заман талабына сай жоғары техноло-
гиялық шешімдер мен өнімдерді енгізу өз 
саласында жетекшілік етуге ниетті кез кел-
ген ұйым мен компаниядағы бизнес-үрді-
стердің ажырамас бөлігі болуы тиіс. Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі клиенттер үшін де, 
қызметкерлер үшін де пайдалы болатын 
инновациялық шешімдерді енгізуді жалға-
стыратын болады.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ 
ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ 
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ  
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ 

Құрметті клиенттер 
және серіктестер! 

2018 жылы «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ (ҚТҚЖБ) Қазақстанда тұрғын 
үй құрылыс жинақтары жүйесін дамытуда 
және өз қызметін жетілдіруде ауқымды жұ-
мыс атқарды. Елдің қаржы нарығындағы 
банктің алатын орны мұны растап отыр. 

Өткен жылы Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 
30,3%-дық үлеспен ұзақ мерзімді салымдар 
нарығында жетекші орындарды сақтады. 
Нәтижесінде елдің экономикалық тұрғыдан 
белсенді тұрғындарының ішіндегі тұрғын үй 
құрылыс жинақтары жүйесіне қатысушылар 
үлесі ұлғайып, 14,1%-ды құрады. Бұл көрсет-
кіш Қазақстан халқының ақша жинақтау мә-
дениетін меңгергенін көрсетеді. Сондай-ақ 
банк 63,3%-дық үлеспен тұрғын үй салуға 
және сатып алуға берілген несиелер на-
рығында көш бастап келеді. Есептік кезең-
де Қазақстанда алынған ипотека көлемінің 
төрттен үш бөлігі Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкіне тиесілі. Активтер тұрғысынан банк 
екінші деңгейдегі 28 банк арасында 9-шы 
орынға жайғасты. Ал капитал көлемі бойын-
ша рейтингтен 3-ші орын алып отыр. 

Құрметпен,  
Айдар Әріпханов,  

«Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚ Директорлар 

кеңесінің төрағасы 
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Әр төртінші несиені Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасының 
аясында берді. Жалпы 2018 жылы бұл бағыт бой-
ынша 9 060 адам үй алды. Мемлекеттік бағдарла-
ма іске асырылған уақытта 13 643 адам жеңілдікті 
шарттармен тұрғын үй иелеріне айналды. 

Тағы 1 996 заем әскери қызметкерлерге берілді. 
Бұл жылы банк алғаш рет әскери қызметкерлерге 
арналған жеке тұрғын үй бағдарламасын әзірледі. 
Оны іске асыруға банк меншікті қаражатынан 98 
млрд. теңге бөлді, соның ішінде 24 млрд. теңге 
заем алушылардың бұрын басқа екінші деңгейдегі 
банктерден алған заемдарын қайта қаржыланды-
руға бағытталды. 

Әскери қызметкерлерді іріктеуді және несиелеу-
ді ашық түрде жүзеге асыру үшін, «Әскери баспа-
на» порталы іске асырылды. Оның көмегімен біз 
әскери қызметкерлерден қашықтан 13 795 өтінім 
алдық, олардың арасынан жеңілдікті несиелерге  
5 134 үміткер іріктедік. 

Клиенттеріміз үшін қолайлы жағдайлар жаса-
уға бағытталған жұмысты атқара отырып, біз 
үнемі жаңа сервистер мен қызметтерді енгіземіз. 
Осы жылы бейне байланыс арқылы кеңес алу, 
онлайн-режимде депозит сатып алу мүмкінді-
гі туындады. Соңғы қызметтің арқасында 1 000 

адам банктегі қолданыстағы шотты сатып алып, 
5%-дық қолжетімді мөлшерлеме бойынша заем 
рәсімдей алды. 

«ТҚЖБ 24» интернет-банкингінде 500 мыңнан 
астам пайдаланушыға қызмет көрсетіледі, олар-
дың банкке келуінің қажеті жоқ. Бұл жерде за-
емдар бойынша өтеу кестесін қарауға, шоттың 
күйі жөніндегі анықтамаларды жүктеуге, ең көп 
деген мемлекеттік сыйлықақыны алуға қажетті 
соманы есептеуге, депозитті толықтыруға неме-
се несиені төлеуге мүмкіндік жасалған. 

Мемлекет қолдауы, жұмыстың ашықтығы және 
тұрғын үймен қамтамасыз етудің қолжетімді 
шарттары Қазақстан халқының бізге деген 
сенімін арттырып келеді. Тәуелсіз зерттеулер 
көрсетіп отырғандай, сауалнама сұрақтарына жа-
уап берген азаматтардың 83,4%-ы банкке сенім 
білдіреді, респондеттердің 97,2%-ның тұрғын үй 
құрылыс жинақтары жүйесінен хабары бар. 

Бізге сенім білдірген, банкпен бірге үй алу мақ-
сатына ұмтылған әр клиентімізге алғысымызды 
айтамыз. Баспана ынтымақты отбасы, еркіндік, 
тұрақтылық және болашаққа деген сенім негізін 
қалайды, сондықтан Қазақстандағы әр отбасы-
ның үй иесі атануына тілектеспіз! 20
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«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ 
ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ 
БАСҚАРМАСЫ ТӨРАҒАЙЫМЫНЫҢ 
ҮНДЕУІ 

Құрметті ханымдар мен 
мырзалар, клиенттер мен 
серіктестер! 

Күнделікті кем дегенде 100 салымшымыз үй иесі 
атанып, той жасайды. 2018 жылы біз 38 295 қол-
жетімді несие бердік. Бұл банк үшін ең жоғары 
нәтиже, алдыңғы жылмен салыстырғанда үштен 
бірге көбірек – 2017 жылы тұрғын үй жағдайларын 
жақсарту үшін 28 673 адам заем алған болатын. 

2018 жылы Қазақстан Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі Қазақстандағы ипотекалардың жалпы саны-
ның 63,3%-ы мөлшерінде ипотека берді. Бұл кез-
де банктің ең төмен NPL деңгейі сақталып отыр: 
банктердің орташа көрсеткіші 7,38% болса, біздің 
банктің бұл көрсеткіші 0,18%-ды құрайды. 

Банк ұзақ мерзімді салымдар нарығында бірінші 
орын алады. Қазір банкте 1,3 млн.-нан астам депо-
зит бар, олардың сегізден бірі 18 жасқа дейінгі ба-
лаға ашылған (153 834 бала депозиті). 2018 жылы 
386 079 Қазақстан тұрғыны жаңа депозиттер ашты, 
нәтижесінде банктің жалпы депозит қоржыны 624 
млрд. теңгеге жетті. 

Ізгі ниетпен,  
Ляззат Ибрагимова  

«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ  
Басқармасының төрайымы 
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Отанды сүю – от басынан 
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2018 ЖЫЛДАҒЫ 
КОРПОРАТИВТІК 
ОҚИҒАЛАР 
КҮНТІЗБЕСІ 



2018 ЖЫЛДАҒЫ КОРПОРАТИВТІК 
ОҚИҒАЛАР КҮНТІЗБЕСІ 

жалғыз акционердің шешімімен «Қа-
зақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚЖалғыз акционер директор-
лар кеңесінің жаңа мүшесі Біртанов 
Есжан Амантайұлын тағайындады 
(2018 жылғы 31.01. № 03/18 отырыс 
хаттамасы);

жалғыз акционердің шешімімен «Қа-
зақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚ Корпоративтік басқару ко-
дексі бекітілді (2018 ж. 12.01. № 01/18 
отырыс хаттамасы);

банктің директорлар кеңесінің 
шешімімен банк міндеттемелері 
банктің меншікті капиталы мөлшерінің 
он және одан көп пайызын құрайтын 
мөлшерге ұлғайтылды (2018 ж. 29.01. 
№ 1 отырыс хаттамасы).

банк салымшыларына 2017 жылдағы 
мемлекет сыйлықақысы есептеліп жа-
зылды; 

Fitch Ratings халықаралық рейтингтік 
агенттігінің талдаушылары мен банк 
арасындағы жыл сайынғы кездесу 
өтті. Кездесу барысында банктің 2017 
жылдағы қызметінің нәтижелері, 
банктің несиелік рейтингтері мәселе-
лері талқыланды. 

ҚАҢТАР АҚПАН

МАМЫР

СӘУІР

жалғыз акционердің шешімімен «Қа-
зақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚ жылдық қаржылық есептілі-
гі бекітілді (2018 ж.25.04. № 15/18 оты-
рыс хаттамасы); 

банктің Жалғыз акционерінің 
шешімімен банктің 2017 жылғы таза 
кірісін бөлістіру тәртібі және бір жай 
акцияға шаққандағы дивиденд мөл-
шері бекітілді. 

банк клиенттер үшін «Онлайн табы-
стау» (интернет-банкингте үшінші 
тұлғаларға табыстау) қызметін іске 
қосты. 

01
2018 ЖЫЛДАҒЫ 
КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР 
КҮНТІЗБЕСІ 
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01 ЖЫЛДАҒЫ  
КОРПОРАТИВТІК  
ОҚИҒАЛАР  
КҮНТІЗБЕСІ 

2018 ЖЫЛДАҒЫ КОРПОРАТИВТІК 
ОҚИҒАЛАР КҮНТІЗБЕСІ 

жалғыз акционердің шешімімен ди-
ректорлар кеңесінің жаңа мүшесі, тәу-
елсіз директор Қыдырбаев Досым Ха-
митұлы тағайындалды (2018 ж. 05.06. 
№ 23/18 отырыс хаттамасы); 

жалғыз акционердің шешімімен «Қа-
зақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚ жылдық есебі бекітілді (2018 
ж. 13.06. № 24/18 отырыс хаттамасы); 

банктің директорлар кеңесінің 
шешімімен басқарма мүшесі – банк 
басқарма төрайымының орынбасары 
К.Н. Алимованың өкілеттіктері тоқта-
тылды (2018 ж. 18.06. № 8 отырыс хат-
тамасы); 

директорлар кеңесінің шешімімен 
басқарма мүшесі – банк басқарма 
төрайымының орынбасары Н.С. Ақ-
шанов сайланды (2018 ж. 18.06. № 8 
отырыс хаттамасы); 

директорлар кеңесінің шешімімен 
ерекше үй-жайлар мен банк клиент-
теріне қызмет көрсету аймақтары-
на арналған аудандар нормалары 
бекітілді (2018 ж. 18.06. № 8 отырыс 
хаттамасы). 

банк 2017 жылдағы қарапайым акция-
лар дивидендтерін төледі; 

жалғыз акционердің шешімімен банк 
Жарғысына өзгерістер мен толықты-
рулар енгізілді (2018 ж. 25.07. № 30/18 
отырыс хаттамасы); 

2018 ж. 02.07. бастап 2018 ж. 01.08. 
дейін «Әскери баспана» мамандан-
дырылған сайты арқылы өтінімдерді 
қабылдау жүзеге асырылды. 2018 ж. 
16.08. бастап несиелік өтінімдерді қа-
былдау және келесі бағдарламалар 
бойынша несиелеу басталды: 

1) алдын-ала тұрғын үй заемы талапта-
рымен құрылыс салушы қамтамасыз 
ететін бастапқы тұрғын үйлерді неси-
елеу; 

2) алдын-ала тұрғын үй заемы талап-
тарымен нарықтағы қайталама тұрғын 
үйлерді несиелеу. 

МАУСЫМ ШІЛДЕ ҚАРАША

ЖЕЛТОҚСАН 

ҚЫРКҮЙЕК

ҚАЗАН

ҚР Ұлттық банкі бағалы қағаздар на-
рығында банктік және басқа да опе-
рациялар мен қызметті жүзеге асыру 
құқығын беретін лицензияны берді 
(2018 ж. 04.09. № 1.2.60/44. Лицензия 
заңды тұлғалардың банктік шоттарын 
ашу және жүргізу, сенім берушінің 
мүдделерін көздеп және тапсырмасы 
бойынша ипотекалық заемдар бой-
ынша талап ету құқықтарын басқаруға 
бағытталған сенімгерлік операция-
ларды жасау құқығын береді). 

банктің директорлар кеңесінің 
шешімімен банктің ұйымдық құрылы-
мы бекітілді (2018 ж. 24.10. № 13 оты-
рыс хаттамасы); 

жалғыз акционердің шешімімен 
2017 жылғы 14 маусымдағы банктің 
әкімшілік шығыстары мен тиесілілік-
тің заттай нормаларының кейбір 
түрлерінің лимиттері күшін жойған 
болып танылды (26/17 отырыс хатта-
масы) (2018 ж. 31.10. № 46/18 отырыс 
хаттамасы). 

Жалғыз акционердің шешімімен 
Банктің директорлар кеңесі туралы 
ереженің жаңа редакциясы бекітілді 
(2018 ж. 28.11. № 53/18 отырыс хатта-
масы). 

банктің директорлар кеңесінің 
шешімімен облигациялар шыға-
ру арқылы банктің міндеттемелері 
банктің меншікті капиталы мөлшерінің 
он және одан көп пайызын құрайтын 
мөлшерге ұлғайтылды (2018 ж. 24.12. 
№ 16 отырыс хаттамасы). 
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Туған жердей жер болмас, 
туған елдей ел болмас
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02
НЕГІЗГІ 
КӨРСЕТКІШТЕР 



2018 ЖЫЛДАҒЫ  
НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕР 

1. Тұрғын үй құрылыс жинақтары 

2. Тұрғын үй заемы 

 ■ тұрғын үй құрылыс жинақтарына  
салымдар қабылдау, салымшылар  
шоттарын ашу және жүргізу; 

 ■ тұрғын үй жағдайларын жақсартуға бағыт-
талған іс-шараларды жүргізу үшін са-
лымшыларға тұрғын үй, алдын-ала және 
аралық тұрғын үй заемдарын беру. 

БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ  
НӘТИЖЕЛЕРІ 

БАНКТІҢ НЕГІЗГІ ӨНІМДЕРІ 

ҚЫЗМЕТТІҢ  
НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ 

РЕЙТИНГТЕР Ұлттық валютадағы де-
позиттер бойынша ұзақ 
мерзімді рейтинг: Ваа3

Ұлттық валютадағы де-
позиттер бойынша қысқа 
мерзімді рейтинг: Prime-3                   

Ұлттық валютадағы эми-
тент дефолтының ұзақ 
мерзімді рейтингі: ВВВ-

Ұлттық валютадағы эми-
тент дефолтының қысқа 
мерзімді рейтингі: F3                   

Рейтингтер бойынша 
болжам: тұрақты.

Несие қабілеттілігінің 
негізгі бағасы: ba2

Рейтингтер бойынша 
болжам: тұрақты

 

Депозиттер базасы, млрд тг 

Несие қоржыны, млрд тг

Тұрғын үй құрылыс жинақтары жөніндегі қолданыстағы шарттар 

саны (өспелі қорытынды түрінде), мың бірлік

ДЕПОЗИТ ЖӘНЕ НЕСИЕ ҚОРЖЫНЫ 

Тұрғын үй салу және сатып алу саласында несиелеу, млрд тг 

Банктің заемдар беруі, млрд тг 

Банк үлесі, %

ТҰРҒЫН ҮЙ САЛУҒА ЖӘНЕ САТЫП АЛУҒА  
БЕРІЛГЕН НЕСИЕЛЕР КӨЛЕМІ 

2014 2015 2016 2017 2018

204 276 327 460 670248 297 407 520 624

464

601

815

1,056

1,297

2014 2015 2016 2017 2018

98 152 148 243 360295 240 221 381 568

33

67
64 63,363

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ  
САЛЫМДАРДАН  
1-ШІ ОРЫН

02
НЕГІЗГІ  
КӨРСЕТКІШТЕР 
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Активтер

Міндеттемелер

Меншікті капитал

Несие қоржыны

Қазынашылық қоржын

Басқалары

Кірістер

Шығыстар

Таза пайда

АКТИВТЕР, МІНДЕТТЕМЕЛЕР  
ЖӘНЕ МЕНШІКТІ КАПИТАЛ, МЛРД ТГ

КІРІСТЕР, ШЫҒЫСТАР  
ЖӘНЕ ТАЗА ПАЙДА, МЛРД ТГ

АКТИВТЕР ҚҰРЫЛЫМЫ, МЛРД ТГ

2014 2015 2016 2017 2018

16 22 26 32 4128 37 49 58 67

12
15

23
26 26

2014 2015 2016 2017 2018

423
474

622

762

998

315
367

503

609

799

108 107 119 153

199

2014 2015 2016 2017 2018

204

279

329

460

670

200
181

259
285

305

19 14

34

17 31

ROA

ROE

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ САЛЫМДАРЫ 
НАРЫҒЫНДАҒЫ БАНК ҮЛЕСІ 

РЕНТАБЕЛЬДІЛІК КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ, % ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН БЕЛСЕНДІ ХАЛЫҚ 
АРАСЫНДАҒЫ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС  

ЖИНАҚТАРЫ ЖҮЙЕСІНЕ ҚАТЫСУШЫЛАР ҮЛЕСІ 

20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 2014 2015 2016 2017 2018

3

11

3

14

4

20

4

19

3

15.01 39.9%

29.4%
27.2%

30.3%

49.7%

5.3%
7.1%

9.6%
12.1%

14.1%
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НЕГІЗГІ  
КӨРСЕТКІШТЕР 
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Үй баласымен базарлы, 
қонағымен ажарлы 
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03
БАНК ТУРАЛЫ 



Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі ТҚЖ жүйесін іске асыратын елдегі 
жалғыз банк болып табылады. ТҚЖ жүйесі 
тұрғын үй құрылыс депозиттеріне салымшы-
лардың ақшасын тарту және оларға тұрғын 
үй заемдарын беру арқылы халықтың 
тұрғын үй жағдайларын жақсартуға бағыт-
талған. 

БАНК ТУРАЛЫ

03
БАНК ТУРАЛЫ 

Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 
тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзім қаржылан-
дыруды жетілдіру және нәтижелілігін артты-
ру, сондай-ақ тұрғын үй құрылыс жинақтары 
(ТҚЖ) жүйесін дамыту мақсатында Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің «Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкін құру туралы» 2003 жылғы 16 
сәуірдегі № 364 қаулысына сәйкес құрылды. 
Банк құрылтайшысы – Қазақстан Республика-
сы үкіметінің атынан әрекет ететін Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Мемле-
кеттік мүлік және жекешелендіру комитеті. 
Комитет банктің мемлекеттік акциялар па-
кетін басқару құқығына ие. 

«Қазақстан Республикасы Президентiнің 
Жарлығын іске асыру жөнiндегi шаралар ту-
ралы» 2013 жылғы 25 мамырдағы № 516, 
«Даму институттарын, қаржы ұйымдарын 
басқару жүйесін оңтайландыру және ұлттық 
экономиканы дамыту жөніндегі кейбір ша-
ралар туралы» 2013 жылғы 22 мамырдағы 
№ 571 Қазақстан Республикасы үкіметінің 
қаулыларына және «Мемлекеттік меншіктің 
кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Қаржы министрлігінің Мемлекет-
тік мүлік және жекешелендіру комитетінің 
2013 жылғы 23 тамыздағы № 628 бұйрығына 
сәйкес банктің қарапайым акциялары «Бәй-
терек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның 
орналастырылатын акцияларын төлеу үшін 

берілді. Солайша, 2013 жылғы тамыздан 
бастап «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ банктің Жалғыз 
акционері болып табылады. 

Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі ТҚЖ жүйесін іске асыратын елдегі 
жалғыз банк болып табылады. ТҚЖ жүйесі 
тұрғын үй құрылыс депозиттеріне салымшы-
лардың ақшасын тарту және оларға тұрғын 
үй заемдарын беру арқылы халықтың тұрғын 
үй жағдайларын жақсартуға бағытталған. 

2005 жылдан бері банк мемлекеттік бағдар-
ламаларға қатыса отырып, қаржылық опера-
тор ретінде мемлекеттік тұрғын үй саясатын 
іске асыруға қатысады.
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03
БАНК ТУРАЛЫ 

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС 
ЖИНАҚТАРЫ ЖҮЙЕСІ 

3.1

Қазақстан – бірінші кезекте кірісі орташа 
және орташа деңгейден төмен тұрғындарға 
арналған тұрғын үй құрылыс жинақтары жүй-
есінің принциптері мен шарттарын іске асы-
руды бастаған ТМД-дағы алғашқы ел. 

ТҚЖ жүйесіне басқа қатысушылардың қаты-

суына шектеулердің қойылмағанына қара-
мастан, жеке банктер жүйеге келуге асығар 
емес, сондықтан ҚТҚЖБ қазіргі уақытта 
Қазақстанның ТҚЖ жүйесінің жалғыз қаты-
сушысы және осы жүйенің принциптері мен 
шарттарын іске асыратын әлемдік нарықтағы 
ең жас қаржылық институт болып табылады. 

Қазақстанда 16 жыл жұмыс істеп келе жатқан 
ТҚЖ жүйесінің жоғары сұранысқа ие екені, 
өзекті және тартымды екені көрнекі байқа-
лып отыр. 

Тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесінің ерекшелігі – тұрғын үй 
жағдайларын жақсарту үшін, төмен пайыздық мөлшерлемелер бой-
ынша тұрғын үй заемдарын алу мақсатында банктің жинақ шотта-
рында ақша алдын-ала жиналады. 

Тұрғындардың салымдары «Қазақстан Республикасындағы тұрғын 
үй құрылыс жинақтары туралы» заңға сай меншік нысанына қара-
мастан мемлекет сыйлықақысымен ынталандырылады (салым со-
масының 20%-ы, ынталандырылатын салымның ең көп деген сома-
сы – 200 айлық есептік көрсеткіш). 

Сондай-ақ салымшының мемлекеттік, салалық және меншікті 
тұрғын үй құрылысы бағдарламаларының аясында тұрғын үй сатып 
алуға мүмкіндігі бар.

Банк өзінің салымшыларына тұрғын үй жағдайларын жақсарту 
іс-шараларын жүргізу үшін тұрғын үй, аралық және алдын-ала 
тұрғын үй заемдарын ұсынады, атап айтқанда: 

Құрылыс (соның ішінде жер телімін сатып алу), үй 
сатып алу (соның ішінде жақсарту мақсатында айыр-
бастау арқылы). 

Тұрғын үйді жөндеу және жаңарту (соның ішінде 
құрылыс материалдарын сатып алу, мердігерлік жұмы-
стар ақысын төлеу). 

Тұрғын үй жағдайларын жақсарту іс-шараларына байла-
нысты туындаған міндеттемелерді өтеу. 

Банктік операциялардың кейбір түрлерін жүзеге асы-
ратын банктер мен ұйымдарда ипотекалық тұрғын үй 
заемын алу үшін бастапқы жарна салу. 

НЕСИЕЛЕУ МАҚСАТТАРЫ 

1

2

3

4

САЛЫМШЫ

ЖИНАҚТАУ НЕСИЕЛЕУ 

САЛЫМШЫ 

БАНК БАНК

МЕМЛЕКЕТ

ай сайынғы жарналар

тұрғын үй заемын өтеу 

сыйақы есептеу тұрғын үй заемын беру 

жыл сайынғы сыйлықақы

ТҚЖ жүйесіне қатысушылар

Тұрғын үй заемы

% Мемлекеттің жыл  
сайынғы сыйлықақысы*

Банк сыйақысы

3 жылдан  
15 жылға дейін

6 жылдан  
25 жылға дейін

+20 3,5
ЖТСМ жылдық 4%-дан бастап

-дан  5   - ға дейін% %

+2%

*Мемлекет сыйлықақысының ең жоғары мөлшері 200 АЕК-тің 20%-ын құрайды  
(АЕК 2 269 теңге болса, ең көп деген сыйлықақы 90 760 теңге болады) 
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БАНК ДАМУЫНЫҢ ХРОНОЛОГИЯСЫ 3.2

03

 ■  Банк Мемлекеттің 100%-дық  
қатысуымен құрылды

 ■  Жалғыз акционер – ҚР Қаржы 
министрлігі 

 ■  Қаржы агенттігі мәртебесі берілді

 ■  Алғашқы алдын-ала тұрғын үй 
заемы берілді 

 ■  Бірінші аралық заем берілді

 ■ Банктік және басқа да  
операцияларды жасау және 
дилерлік қызметпен айналысу 
құқығын беретін лицензия  
алынды

 ■ KASE-ге мүше болып қабылданды 

 ■  Банктің 2010-2015 жж. арналған 
ұзақ мерзімді стратегиясы 
бекітілді 

 ■  Жалғыз акционер ауысты

 ■  Алматы қаласында қалалық  
филиал ашылды

 ■ Алғашқы 3 филиал, 4 өкілдік,  
1 есеп айырысу-касса бөлімі  
ашылды

 ■  2008-2010 жылдарға арналған 
Қазақстан Республикасындағы 
тұрғын үй құрылысы мемлекеттік 
бағдарламасы аясында алғашқы 
несие берілді

 ■  100 мыңнан астам ТҚЖ туралы 
шарт жасалды 

 ■  Алғашқы негізгі тұрғын үй заемы 
берілді 

 ■ Шығынсыздық көрсеткішіне қол 
жеткізілді

 ■  ТҚЖ жүйесіне қатысушылары 
саны 200 мың адамға жетті 

 ■  Банк активтері 100 млрд  
теңгеге жетті 

 ■  Банктің ұйымдық құрылымы 
өзгерді 

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ-НЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ 

БАНК ТУРАЛЫ 

14

20
18

 
ж

ы
л

ғы
 е

се
п



03
 ■  Жалғыз акционер ауысты

 ■  ҚР Құрылыс істері мен ТКШ 
агенттігі, ЖАО және банк ара-
сында алғашқы үш жақты тұрғын 
үй құрылысы туралы келісімдер 
жасалды 

 ■  БШХ-мен Ынтымақтастық туралы 
меморандум жасалды

 ■  Интернет-банкинг іске қосылды 

 ■  Банктің ақпараттық жүйесі ҚР 
ІІМ, ҚР ӘМ мемлекеттік деректер 
базаларымен интеграцияланды 

 ■  Банктің байланыс орталығы  
пайдалануға берілді 

 ■  1 млн-нан астам салымшы

 ■  KASE биржасында облигациялар 
шығарылды

 ■  ТҚЖ салымын ашу кезінде  
алынатын комиссия жойылды 

 ■  «Баспана» бірыңғай тарифтік 
бағдарламасы енгізілді

 ■  baspana.kz жылжымайтын мүлік 
порталы енгізілді 

 ■  Банктің аумақтық бөлімшелерінің 
ғимаратында алғашқы 35 төлем 
терминалы пайдалануға берілді

 ■  «Колвир» АБАЖ енгізілді 

 ■  Кеңесшілер әлеуметтік желісі 
енгізілді 

 ■  «Алдын-ала мақұлдау» жүйесі іске 
қосылды

 ■  Ұялы телефонға арналған қосым-
ша іске қосылды

 ■  ВРМ жүйесі енгізілді

 ■  Банктің 2014-2023 жж. арналған 
ұзақ мерзімді стратегиясы бекітілді

 ■  Еуропалық құрылыс жинақ касса-
лары федерациясына мүше болып 
кірді

 ■  askeri.baspana.kz енгізілді

 ■  «Онлайн табыстау» модулі 
енгізілді

 ■  Әскери өнім енгізілді

 ■  IFC-мен меморандум жасалды 

 ■  Облигациялар шығарылды, 
«Астана» ХҚО-да  
орналастырылды 

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ-НЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ 

БАНК ТУРАЛЫ 
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ҚЫЗМЕТ ГЕОГРАФИЯСЫ 

3.3

03
БАНК ТУРАЛЫ 

Клиенттерді барынша қамту, сондай-ақ елдің бар-
лық аймақтарында барлық клиенттер үшін банк 
қызметтерінің бірдей қолжетімділігін қамтама-
сыз ету үшін, аймақтық желіні дамыта отырып, 
банк кеңселердің ыңғайлы орналасуына ұмтылып 
келеді. Банк бөлімшелері (қызмет көрсету орта-
лықтары/қызмет көрсету орындары) халық тығы-
здығы, әлеуметтік инфрақұрылым дамығандығы, 
көлік магистральдері мен қоғамдық көлік марш-

руттарының дамығандығы, банк клиенттері көп 
шоғырланған жерлерге (тұрғылықты жерлері, 
жұмыс, оқу мекемелері) жақындығы, жаяу жүр-
гіншілердің негізгі ағымдары сияқты маңызды 
факторларды ескере отырып орналасқан. Осы 
мақсатты ұстана отырып, 2018 жылы біз 1 қызмет 
көрсету орталығы мен 1 филиалдың (Алматы қа-
ласындағы № 1 қызмет көрсету орталығы, Батыс 
Қазақстандық филиал) орнын ауыстырдық, сон-

дай-ақ 2 сауда орнын қызмет көрсету орталықта-
ры (Өтеген батыр кентіндегі № 2 қызмет көрсету 
орталығы, Рудный қаласындағы № 1 қызмет көр-
сету орталығы) етіп түрлендіре отырып, көшірдік. 

Бүгінгі таңда банкте дамыған кеңесшілер желісі 
(агенттік желі) жұмыс істейді. Бұл желі арқылы 
клиенттер банктің өнімдері мен қызметтері жөнін-
де кеңес ала алады, банкке келмей-ақ онлайн ре-
жимде депозиттер аша алады. 

филиал кеңесші

қызмет көрсету 
орталығы

кеңес беру  
орталығы

қызмет көрсету 
орны

«Қазпошта» АҚ

АЙМАҚТЫҚ  
ЖЕЛІ 

АГЕНТТІК  
ЖЕЛІ 

17 1 200

17 97

5 1
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ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР 

03
БАНК ТУРАЛЫ 

2013 жылғы тамыздан бастап «Бәйтерек» 
ҰБХ» АҚ 100 пайыз мөлшерде иелік ету 
және мемлекеттік акциялар пакетін пайда-
лану құқықтарына ие бола отырып, банктің 
Жалғыз акционері болып табылады. 2013 
жылдан бастап банктің 7 830 000 (жеті мил-
лион сегіз жүз отыз мың) жай акциясы хол-
дингтің меншігінде. 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ «Даму институттарын, 
қаржы ұйымдарын басқару жүйесін оңтай-
ландыру және ұлттық экономиканы дамыту 
жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2013 жылғы 

22 мамырдағы № 571 Жарлығына және «Қа-
зақстан Республикасы Президентiнің 2013 
жылғы 22 мамырдағы № 571 Жарлығын 
іске асыру жөнiндегi шаралар туралы» 2013 
жылғы 25 мамырдағы № 516 Қазақстан Ре-
спубликасы үкіметінің қаулысына сәйкес 
құрылды. 

Мемлекеттік саясатты іске асыру және «Қа-
зақстан-2050» стратегиясында алға қойылған 
мақсаттарға қол жеткізу үшін Қазақстан Ре-
спубликасының тұрақты экономикалық да-
муына септігін тигізу холдинг миссиясы бо-
лып табылады. 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ негізгі міндеттерінің 
бірі – ұлттық даму институттарының, ұлттық 
компаниялардың және басқа да заңды тұлға-
лардың меншік құқығында өзіне тиесілі және 
сенімгерлік басқаруға берілген акциялар па-
кетін (қатысу үлестерін) басқару. 

3.4

2013 жылдан бастап банктің  
7 830 000 (жеті миллион сегіз жүз 
отыз мың) жәй акциясы холдингтің 
меншігінде. 
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Өз үйім,  
өлең төсегім
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04
БАНК СТРАТЕГИЯСЫ 



БАНК  
СТРАТЕГИЯСЫ 

04
БАНК СТРАТЕГИЯСЫ 

Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін банк келесі 
негізгі міндеттерді айқындады: 

Озық технологияларды енгізу және банк  
қызметін автоматтандыру арқылы  
клиенттерге қызмет көрсету операциялары-
ның 70%-ын онлайн режимге ауыстыру. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның Тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкінің 2023 жылға дейін 
көзделген Даму стратегиясы қолданылады. 
Стратегияда банктің миссиясы, көзқарасы 
және банк дамуының стратегиялық мақсат-
тары айқындалған. 

МИССИЯ ЖӘНЕ КӨЗҚАРАС 

ДАМУДЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРЫ 

4.1

4.2

Қазақстандық отбасыларды меншік 
тұрғын үймен қамтамасыз ету және Туған 
жер сезімін нығайту. 

2023 жылы біз тұрғын үй құрылыс жи-
нақтары жүйесінің принциптерін іске 
асыратын, мемлекеттік бағдарламаларды 
іске асыруға белсене қатысатын, қалың 
бұқара топтарын тұрғын үймен қамтама-
сыз ету үшін, тұрғын үй құрылысының да-
муына қолдау көрсететін тұрақты, жоғары 
технологиялық, клиентке бағдарланған, 
әлеуметтік маңызы жоғары банк боламыз. 

1 2

1

2

3

Экономикалық 
тұрғыдан белсен-
ді тұрғындардың 
ішіндегі ТҚЖ жүй-
есіне қатысушылар 
үлесін 17%-ға дейін 
арттыру. 

Ипотекалық неси-
елеу нарығындағы 
үлесті 36%-ға дейін 
арттыру. 

17+83+E%

17 70+30+E%

7036+64+E%

36
тұрғындар арасында ТҚЖ жүйесін 
дәріптеу, сыртқы нарықтарға шығу; 

банктің өнімдерін үнемі жетілдіру 
(соның ішінде мемлекеттің әлеуметтік 
бағдарламаларын іске асыру аясында);  

жоғары білікті қызметкерлердің сапалы 
қызметтер көрсетуі арқылы халықты 
барынша қамту. 

КӨЗҚАРАС МИССИЯ 
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НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕР 

Бірінші міндет банктің негізгі қызметін жүзеге асыру және банктің 
акционерлік капиталындағы үлесті бәсекелес ортаға беру іс-шарала-
рын жүргізу арқылы шешіледі. 

Банктің екінші міндеті келесі стратегиялық бағыттар аясында 
шешіледі: 

 ■ заңнамалық бастамалар; 

 ■ банктің мемлекеттік әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруға 
қатысуы нәтижелілігін арттыру; 

 ■ өнімдер мен қызметтерді жетілдіру. 

Жоғары білікті қызметкерлердің сапалы қызметтер көрсетуіне бағыт-
талған банктің үшінші міндеті мынадай стратегиялық бағыттар аясын-
да шешіледі:

 ■ сатылымдар/қызмет көрсету арналарын жетілдіру; 

 ■ бизнес-үрдістерді жетілдіру/автоматтандыру; 

 ■ HR-брендті күшейту.  

Есептік кезеңдегі банктің қызметі банктің 
2023 жылға дейінгі Даму стратегиясына, 
банктің 2017-2021 жылдарға арналған Даму 
жоспарына, Жарғыға және банктің ішкі құ-
жаттарына сәйкес жүзеге асырылды. 

Жоғарыда аталған құжаттарға сәйкес  
2018 жылы төменде келтірілген кестеде 
көрсетілген негізгі көрсеткіштерге қол жет-
кізілді.

4.3

1 МІНДЕТ

2 МІНДЕТ

3 МІНДЕТ

Тұрғындар арасында ТҚЖ жүйесін 
дәріптеу, сыртқы нарықтарға шығу. 

Банктің өнімдерін үнемі жетілдіру 
(соның ішінде мемлекеттің әлеуметтік 
бағдарламаларын іске асыру аясында).

Жоғары білікті қызметкерлердің 
сапалы қызметтер көрсетуі арқылы 
халықты барынша қамту.

Көрсеткіш атауы 
2018 жылға 

арналған 
жоспар 

2018 
жылдағы 

іс жүзіндегі 
нәтиже 

Орын-
далуы, %

Қазақстан Республикасының 
экономикалық тұрғыдан белсенді 
тұрғындарының ішіндегі тұрғын үй 
құрылыс жинақтары жүйесіндегі 
қатысушылар үлесі, %

12,4 14,1 114 %

ROE, % 13,0 15,0 115 %

Тұрғын үй құрылыс жинақтары жөніндегі 
шарттар, бірлік 

290 000 386 079 133 %

Тұрғын үй заемдарын беру көлемі, млн 
теңге

270 277 359 573 133 %

2018 жылдың қорытындылары бойынша экономикалық тұрғы-
дан белсенді тұрғындардың ішіндегі іс жүзіндегі үлес 14,1%-ды 
құрады. Бұл елдің экономикалық тұрғыдан белсенді халқының 
9 152 мың адамы мен қазіргі уақытта бар 1 293 мың қатысушы 
ара қатынасының нәтижесі болып табылады. Жоспарлық мән 
12,4% болса, жоспар 114%-ға орындалды. 

Есептік жылдың қорытындылары бойынша капитал рен-
табельділігі 15,0%-ды құрады, бұл ағымдағы кезеңдің оң 
бөлістірілмеген пайдасын алу салдары болып табылады 
(жоспарлық көрсеткіш – 22 602 млн. теңге, іс жүзіндегі деңгей 
– 26 455 млн. теңге). 

04
БАНК СТРАТЕГИЯСЫ 
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Бірлік түбі – береке 
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2018 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 
58,8 трлн. теңгені құрап, алдыңғы жылмен 
салыстырғанда нақты көріністе 4,1%-ға кө-
бейді. Экономика өсімінің көрсеткіштері 
көбінесе саудаланатын секторлардағы өн-
дірістің кеңейтілуіне, инвестициялық бел-
сенділіктің артуына және ішкі сұраныстың 
біртіндеп қалпына келуіне тәуелді.  

Құрылыс жұмыстарына деген жоғары сұра-
ныс (соның ішінде, «Нұрлы жер» бағдар-
ламасын іске асырудың арқасында) инве-
стициялық белсенділікке жағымды ықпал 
етуде. Сыртқы орта да экономикаішілік 
белсенділікке жақсы әсер етті. Сыртқы 
жағдайлардың оң факторларына мұнай мен 
металдың баға конъюнктурасының жақса-
руы, сондай-ақ саудадағы негізгі серіктестер 
Еуро Одақ, Ресей және Қытай елдеріндегі 
экономикалық жағдайдың жақсаруы жата-
ды. 

Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) құрылымында қыз-
меттер өндірісі 54,4%-ды құрайды, соның 
ішінде 15,9%-ын сауда, 7,6%-ын жылжы-
майтын мүлікпен жасалатын операциялар, 
8,3%-ын көлік және қоймаға сақтау алып 
отыр. Тауарлар өндірісі 38,3%-ды құрады, 
соның ішінде ЖІӨ-дегі өнеркәсіп үлесі – 
28,7%. 

Алдын-ала деректер бойынша 2018 жылы 
Қазақстанның сыртқы сауда айналымы 93,5 
млрд. АҚШ долларын құрап, өткен жылмен 
салыстырғанда 19,7%-ға ұлғайғанын бай-
қатып отыр. Атап айтқанда, экспорт көлемі 
25,7%-ға, яғни 61,0 млрд. АҚШ долларына 
дейін ұлғайды. 

2018 жыл қорытындыларына сай инфляция 
5,3%-ды құрады (бұрынғы көрсеткіш – 7,1%). 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
(ҚР ҰБ) деректеріне сай 2018 жылы АҚШ 
долларының орташа бағамы бір доллары-
на 344,9 теңгені құрады. 2017 жылғы орта-
ша бағам – бір долларына 326,1 теңге. 2015 
жылдың тамыз айында ҚР ҰБ валюталық 
дәліздің күшін жойып, еркін құбылмалы 
валюта бағамына ауысты. Шетелдік валю-
талардың құбылуы экономикаға әсерін тигі-
зетін маңызды фактор болып қалуда. 

Ұлттық экономика министрлігінің болжамы 
бойынша 2019 жылы ЖІӨ-нің 3,8% деңгейін-
де ұлғаюы күтіліп отыр. Бұл кезде 2014 жыл-
дан бері жалпы ішкі өнім мен физикалық 
көлем индексінің келесі қарқыны байқала-
ды: 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОРТА 

5.1

МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ  
ИНДИКАТОРЛАР 

2014 2015 2016 2017 2018

39 676 40 884 46 971 51 567 58 786

104.2
101.2 101.1

104 104

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ІШКІ 
ӨНІМІНІҢ ДИНАМИКАСЫ 

ЖІӨ, млрд теңге

Инвестициялық-қаржылық баға, алдыңғы жылмен  

салыстырғандағы %-бен 
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2018 жылдың соңындағы жағдай 
бойынша Қазақстанда 28 екінші дең-
гейдегі банк қызмет етеді. Өткен 
жылы банктердің жиынтық актив-
тері 4,5%-ға ұлғайып, 25,2 трлн. тең-
гені құрады. Жыл қорытындылары 
бойынша Цеснабанкте активтер ең 
көп азайған (442 млрд. теңгеге не-
месе 20,5%-ға). Бұл, соның ішінде, 
аграрлық секторды қолдау шарала-
рының аясында Қордың ауыл ша-
руашылық несиелері қоржынының 
мәселелі несиелерін сатып алуына 
байланысты. Сондай-ақ AsiaCredit 
Bank банкі (43,7 млрд. теңге немесе 
27%) мен Пәкістанның Қазақстан-
дағы Ұлттық Банкінің (280,6 млн 
теңге немесе 5,6 %) де активтері 

қысқарды. Астана Банкінің, Qazaq 
Banki және Эксимбанктің нарықтан 
кетуін де атап өту қажет – жылдың 
басындағы жағдай бойынша олар-
дың жиынтық активтері 825 млрд 
теңгені құрады. 

Ссуда қоржыны жиынтық активтер-
де ең көп үлеске ие (54,5%). 2018 
жылы банктердің ссуда қоржы-
нының көлемі 1,3%-ға, 13,76 трлн 
теңгеге дейін ұлғайды. Тұрғын үй 
құрылысы мен сатып алуға алынған 
заемдар көлемі 17,5%-ға ұлғайып, 
2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша 1,43 трлн теңгені құра-
ды, бұл коммерциялық банктердің 
ссуда қоржынының құрылымында 
10,4%-ды құрайды. 

БАНК СЕКТОРЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
01.01.2018 01.01.2019

Өсім, %Сома, 
млрд 
теңге

жиын-
тық 

соманың 
%-да

Сома, 
млрд 
теңге

жиын-
тық 

соманың 
%-да

Ссуда қоржыны 
(негізгі борыш) 13 590,5 100,0 13 762,7 100,0 1,3

Банктік операци-
ялардың кейбір 
түрлерін жүзеге 
асыратын банктер 
мен ұйымдарға 
берілген заемдар 

46,3 0,3 53,6 0,4 15,8

Заңды тұлғаларға 
берілген заемдар 4 195,1 30,9 3 928,0 28,5 -6,4

Жеке тұлғаларға 
берілген заемдар, 
соның ішінде:

4 259,1 31,3 4 993,4 36,3 17,2

тұрғын үй салуға 
және сатып алуға 
алынған заемдар, 
соның ішінде: 

1 215,5 8,9 1 427,8 10,4 17,5

– ипотекалық 
тұрғын үй заемда-
ры

1 129,2 8,3 1 330,7 9,7 17,8

Тұтынушылық 
заемдар 2 955,9 21,7 3 508,8 25,5 18,7

Өзге заемдар 87,7 0,6 56,8 0,4 -35,2

Шағын және 
орта кәсіпкерлік 
субъектілеріне 
(ҚР резиденттері 
болып табылатын) 
берілген заемдар 

4 664,5 34,3 4 567,1 33,2 -2,1

«Кері репо» опера-
циялары 425,5 3,1 220,6 1,6 -48,2

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАНКТІК СЕКТОРЫНЫҢ  
ССУДА ҚОРЖЫНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

2014 2015 2016 2017 2018

14,184 15,554 15,511 13,591 13,76318,239 23,784 25,557 24,221 25,241

ҚР БАНКТІК СЕКТОРЫНДАҒЫ АКТИВТЕР ЖӘНЕ ССУДА ҚОРЖЫНЫ  
ДИНАМИКАСЫ, МЛРД ТЕҢГЕ 

Активтер, млрд теңге

Ссуда қоржыны, млрд теңге
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Тұрғын үй салуға және сатып алуға алы-
нып, мерзімі өткізілген несиелер көлемі 
2018 жылдың желтоқсан айының соңында 
74,7 млрд теңге, ал 2017 жылы 83,5 млрд 
теңге болды.

Бұл кезде ҚТҚЖБ екінші деңгейдегі 
банктер ішінде ипотека нарығындағы 
жалғыз белсенді қатысушы болып табы-
лады. 

2018 жылы ҚТҚЖБ несие қоржынының 
көлемі 44%-ға – 464,5 млрд теңгеден 669,5 
млрд теңгеге дейін өсті. 

Тұрғын үй салу және сатып алу үшін 
тұрғындарды несиелеу нарығындағы 
екінші деңгейдегі банктер мен ипотека-
лық компаниялар белсенділігі өсуінің ба-
яулығы, тұрғын үй салу және қазақстан-
дықтарды қолжетімді тұрғын үймен 
қамтамасыз ету жөніндегі жаңа мемле-

кеттік бағдарламалардың енгізілуі, сон-
дай-ақ елдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуы көрсеткіштерінің жақсаруы, ха-
лықтың нақты ақшалай кірістері мен са-
тып алу қабілетінің артуы ҚТҚЖБ-нің на-
рықтағы үлесінің ұлғаюына және тұрғын 
үй құрылыс жинақтары дамуына оң ықпа-
лын тигізді. 

Жалпы жоғарыда аталған сыртқы фак-
торлар тұрғын үй құрылыс жинақтары 
жүйесіне қатысушылар санының ұлғаюы 
арқылы ҚТҚЖБ қызметіне жағымды әсер 
етті, бұл, сәйкесінше, халық депозиттері 
базасы мен несиелеу көлемдерінің ұлға-
юына әкеліп соқтырды. 

2018 жылы жиынтық банк міндеттеме-
лері 5,2%-ға өсіп, 22,2 трлн теңгені құрады. 
Міндеттемелер құрылымында клиенттер 
салымдары 76,7%-ды алып отыр, тағы 

7,5%-ы шығарылған бағалы қағаздардың 
үлесінде. 2019 жылдың 1 қаңтарындағы 
жеке тұлғалар салымдарының көлемі 8,8 
трлн теңгені немесе барлық салымдар-
дың 51,5%-ын құрады. 2018 жылдың қо-
рытындылары бойынша жеке тұлғалар 
салымдары 6,6%-ға көбейді. 

Соңғы 8 жылда барлық екінші деңгейдегі 
банктердегі халық салымдары 3,9 есе өсті, 
ал дәл осы кезеңде ҚТҚЖБ-нің өзінде са-
лымдар көлемі 15-тен астам есе өсіп отыр 
(2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бой-
ынша 40 млрд теңге болса, 2019 жылғы 1 
қаңтарда 638 млрд теңгені құрады).  

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойын-
ша тұрғын үй құрылыс жинақтары жүй-
есінің қолданыстағы шарттарының саны 
1 297 мыңға жуық, жинақ көлемі – 624,2 
млрд теңге. 
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ҚР БАНКТІК СЕКТОРЫНДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ДИНАМИКАСЫ 

ЕДБ міндеттемелері, млрд теңге Клиенттер салымдары, млрд теңге Міндеттемелердегі клиенттер салымдарының үлесі, %

2014 2015 2016 2017 2018

15,873 21,290 22,716 21,129 22,22211,351 15,605 17,269 16,681 17,043
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2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
ҚТҚЖБ халықтың теңгедегі ұзақ мерзімді 
салымдары бойынша барлық екінші дең-
гейдегі банктер ішінде 1-ші орында. 

2018 жылдың қорытындылары бойынша 
банктік сектордың таза пайдасы 638,4 млрд 
теңге деңгейіне жетті. ROA – 2,64 % дең-
гейінде (2017 жылы -0,25 %), ROE - 21,44 % 
(-2,12 %). Бұл кезде 2018 жыл қорытынды-
лары бойынша ҚТҚЖБ пайдасы 26 455 млн 
теңгені құрады, бұл жоспардан 117%-ға көп 
(2018 жылдағы жоспарға сай 22 602 млн 
теңге). 2018 жылдағы ҚТҚЖБ қызметінің 
жақсы нәтижелері оның бәсекелестік ар-
тықшылықтарының арқасында туындап 
отыр. Осы артықшылықтарының арқасында 
банк сәтті даму стратегиясын ұстана алады. 

Елдің басқа екінші деңгейдегі банктерімен 
салыстырғанда, банктің күшті және әлсіз 
жақтарын айқындауға болады. 

Ұзақ мерзімді келешекте банк жақсы қаси-
еттерін нарықтағы позицияларын нығайту 
үшін, ал әлсіз жақтарын аталған даму бағыт-
тарын жетілдіру үшін пайдалануды көздеп 
отыр.

05
1 1

3 3

6

2 2

5

4 4

7

Бірегей өнімнің бары (заемдардың пай-
ыздық мөлшерлемелері төмен, мемле-
кеттің жинақтарға беретін сыйлықақы-
сы). 

Жалғыз өнімді бизнес. Күрделі өнім. 
Кеңес беру күрделілігі. 

Меншікті кеңесшілер (агенттер) желісі. 
Ықтимал сату қызметтері бойынша 
шектеулер тұрғысынан заңнаманың 
жетілмегендігі. 

Несие қоржынының жоғары сапасы. 

Ауқымды клиенттер базасы. 
Автоматтандыру деңгейінің  
жеткіліксіздігі. 

Банктің тұрғын үй құрылысы бағдарла-
маларын және басқа да маманданды-
рылған жобаларды іске асыруға опера-
тор ретінде қатысуы. 

Банк капиталына мемлекеттің қатысуы. 
Қаржылық агенттік мәртебесі. 

Ептілік/икемділік жеткіліксіздігі (сатып 
алулардан бастап шешімдер қабылда-
уға дейін). 

ҚТҚЖБ жүйесіне қатысушыларға ар-
налған арнайы салықтық жеңілдіктер. 

КҮШТІ ҚАСИЕТТЕРІ ӘЛСІЗ ҚАСИЕТТЕРІ 

2018 жылдың қорытындылары бойынша 
банктік сектордың таза пайдасы 638,4 млрд 
теңге деңгейіне жетті. ROA – 2,64 % деңгейінде, 
ROE - 21,44 % . Бұл кезде 2018 жыл қорытын-
дылары бойынша ҚТҚЖБ пайдасы 26 455 млн 
теңгені құрады, бұл жоспардан 117%-ға көп.

2018 ЖЫЛДАҒЫ 
БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІН 
ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
БОЙЫНША БАҒАЛАУ

25

20
18

 
ж

ы
л

ғы
 е

се
п



ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ  
НӘТИЖЕЛЕРІ 

5.2

Қазіргі уақытта банкте өнімдер желісін оңтай-
ландырып, оны қарапайым әрі қолжетімді 
еткен «Баспана» бірыңғай тарифтік бағдарла-
масы іске асырылуда. 

«Баспана» тарифтік бағдарламасы са-
лымшыға қанша жыл ақша жинақтайтынын, 
тұрғын үй заемын қандай пайызбен алғысы 
келетінін шешу мүмкіндігін береді. 

«Баспана» тарифтік бағдарламасы шарттық 
соманың 50%-ын жинауды қажет етеді. 

Жинақтар бойынша төленетін сыйақы мөл-
шерлемесі жылына 2%-ды құрайды (сыйақы-
ның жылдық тиімді мөлшерлемесі (ЖТСМ) 
– мемлекет сыйлықақысын ескергенде 
жылына 14,9%). 

Жарналардың ай сайынғы сомасын есептеу 
кезінде көзделгендей, жинақтау мерзімін-
де біркелкі салымдар салған жағдайда, жи-
нақтау мерзімі аяқталғаннан кейін клиент 

бағалау көрсеткішінің қажетті мәніне жетеді. 
Салымшы жинақтаудың бастапқы кезеңінде 
ұзақ мерзімді төлемдерді салған кезде баға-
лау көрсеткішінің мәні ұлғаяды. 

«Баспана» жаңа тарифтік бағдарламасы ен-
гізілгелі бері бұрын қолданыста болған та-
рифтік бағдарламалар бойынша тұрғын үй 
құрылыс жинақтары жөніндегі шарттар жа-
салмайды. 

Жаңа тарифтік бағдарлама енгізілгенге дейін 
бұрын қолданыста болған тарифтік бағдар-
ламалар бойынша жасалған шарттарға банк 
тараптар міндеттемелерді толық атқарғанша 
тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы шарт-
та айқындалған талаптармен қызмет көр-
сетіп келеді. 

Банк өзіне артқан клиенттердің алдындағы 
міндеттемелерді толықтай әрі уақтылы атқа-
ру саясатын ұстанады. 

№ 12 диаграммада банк қызметінің басынан 
бастап ТҚЖ туралы шарттардың жасалуы ди-
намикасы туралы деректер келтірілген. ТҚЖ 
туралы шарттардың жасалуы динамикасына 
қазақстандық тұрғын үй құрылыс жинақтары 
жүйесінің дамуына халықтың қатысуының 
біртіндеп ұлғаюы тән.

Банк қызмет еткен бүкіл кезеңде ТҚЖ тура-
лы жасалған шарттар саны 1 913 621 болса, 
олар бойынша шарттық сома 6,8 трлн теңге-
ге жетті. Бұл кезде 2019 жылдың басындағы 
жағдай бойынша ТҚЖ туралы қолданыстағы 
шарттардың саны – 1 296 614, бұл 2017 жыл-
дың қорытындылары бойынша қалыптасқан 
көрсеткіштен 23%-ға жоғары (2017 жылы – 1 
055 599 шарт). 

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
депозиттік база 624,2 млрд теңгеге жетті, бұл 
2017 жылдың көрсеткіштерімен салысты-
рғанда 20%-дық өсімді білдіреді. 

05
САЛЫМДАР ҚАБЫЛДАУ 

Тұрғын үй құрылыс жинақтары жөніндегі жасалған шарттар саны (өспелі қорытынды түрінде), мың бірлік

2003 20092004 20102005 2011 20152006 2012 20162007 2013 20172008 2014 2018

ТҚЖ ТУРАЛЫ ШАРТТАРДЫҢ ЖАСАЛУ ДИНАМИКАСЫ 

0.4 14.6 68.2 157.2 283.9 479.4 883.1 1 5285.1 36.7 110.6 214.9 372.9 658.4 1 175 1 914
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2009 20102005 2011 20152006 2012 20162007 2013 20172008 2014 2018

0.2 8.6 20.1 29.8 61.1 151.6 289.82.1 23.7 28.7 35.9 97.8 147.9 359.6

05
Банк тұрғын үй жағдайларын жақсарту іс-ша-
раларын жүргізу үшін салымшыларына 
тұрғын үй, аралық және алдын-ала тұрғын үй 
заемдарын береді. 

Тұрғын үй заемын берген кездегі міндет-
ті талаптар – ең аз деген қажетті сома жи-
нақтау, жинақтау мерзімін сақтау (кем деген-
де 3 жыл), әр тарифтік бағдарлама үшін жеке 
белгіленген бағалау көрсеткішінің ең аз де-
ген мәніне жету, төлем қабілеттілігін растау 
және берілген заем сомасын өтеуге жеткілік-
ті болатын кепілдік қамсыздандыру беру. 

Несиелеу мерзімі – 6 айдан 25 жылға дейін, 
заем бойынша төленетін сыйақы мөлшер-
лемелері – жылына 3,5 %-дан 5 %-ға дейін 
(ЖТСМ – жылдық 4 %-дан бастап).

Аралық тұрғын үй заемы ең аз деген қажет-

ті сома (шарт сомасының кем дегенде 50%-
ы) мерзімінен бұрын жинақталған жағдайда 
немесе бір төлеммен салынған жағдайда 
беріледі, кейін шарт сомасының шегінде, 
төлем қабілеттілігі расталған жағдайда және 
кепілдік қамсыздандыру жеткілікті болған 
жағдайда, несие беріледі. 

Заемды пайдалану мерзімі – 25 жылға дейін, 
сыйақы мөлшерлемелері - жылына 5 %-дан 
12 %-ға дейін (ЖТСМ – жылдық 5,2 %-дан 
бастап).

Алдын-ала тұрғын үй заемы мемлекеттік 
бағдарламалар және «Өз үйім» бағдарлама-
сының аясында беріледі. Алдын-ала тұрғын 
үй заемын пайдаланған кезеңде заем алушы 
заем бойынша сыйақыны ғана өтейді, бір 
уақытта шарт сомасының 50%-на жеткен-
ше өзінің депозитіне жарналар салады. Жи-

нақтау мерзімі аяқталғанда жинақталған 
ақша және тұрғын үй заемы төленеді, олар 
алдын-ала тұрғын үй заемын өтеуге бағытта-
лады. 

Алдын-ала тұрғын үй заемы бойынша өтеу 
және бір уақытта жинақтау мерзімі – 8 жылға 
дейін, заем бойынша сыйақы мөлшерлеме-
лері - жылына 5 %-дан 8 %-ға дейін (ЖТСМ – 
жылдық 5,2 %-дан бастап).

2019 жылғы 01.01. жағдай бойынша банк 
жалпы сомасы 1,1 трлн теңгені құрайтын 172 
685 заем берген. 2018 жылы берілген за-
емдар саны – 38 295, жалпы сомасы – 359,6 
млрд теңге. Банктің несие қоржыны 44 %-ға 
өсіп, 669,5 млрд теңгені құрады.

ЗАЕМДАР БЕРУ 

Кезеңдегі заемдар беру көлемі, млрд теңге 

ЗАЕМ БЕРУ КӨЛЕМІНІҢ ДИНАМИКАСЫ 
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2005-2018 жылдар аралығында банктің за-
емдар беруі көлемдеріне салыстырмалы тал-
дау жүргізген кезде несиелеу көлемдерінің 
өскені байқалады. Бұл өсімге себеп болған 
– тұрғын үй заемдарын беру мерзімдерінің 
келуі, алдын-ала тұрғын үй заемдарын беру-
дің басталуы, сондай-ақ тұрғын үй құрылысы 
жөніндегі мемлекеттік бағдарламалардың 
іске асырылуы. Сондай-ақ 2012 жылдан бері 
несие қоржынының динамикалық өсімі бай-
қалып отыр, себебі халыққа белсенді түрде 
несие беріліп келеді (соның ішінде «Нұр-
лы жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылысы 
бағдарламасының аясында). 

Мақсаттар тұрғысынан қарағанда заемдар 
құрылымының талдауы көрсеткендей, 
тұрғын үй мен жер телімін сатып алу үшін 
берілген заемдар басым (71,85 %). Бар-
лық мемлекеттік бағдарламалар бойынша 

тұрғын үй сатып алуға берілген заемдар үлесі 
22,11%-ды құрайды. Тұрғын үйді жөндеуге 
және қайта құруға арналған заемдар үлесі – 
2,73%, қайта қаржыландыру үшін берілген 
заемдар үлесі – 1,61%. Құрылыс, сондай-ақ 
құрылысқа үлестік қатысу үшін берілген за-
емдар үлестері сәйкесінше 1,01 % және 0,67 
%-ды құрайды.

Үш жылдық кезеңдегі банктің негізгі қызметі 
нәтижелері келесі кестеде келтірілген. 

Аталған кезеңде банктің негізгі көрсет-
кіштеріне жүргізілген талдау ТҚЖ туралы 
жасалған шарттардың да, несиелеу көлем-
дерінің де тұрақты өсімін көрсетіп отыр, бұл 
Қазақстанның қаржылық нарығында банк 
өнімдерінің жоғары сұранысқа ие екенін, 
бәсекеге қабілеттілігін және икемділігін көр-
сетеді. 

Көрсеткіш атауы Өлш. бірл.
2015 жылы 
іс жүзінде

2016 жылы 
іс жүзінде

2017 жылы 
іс жүзінде

2018 жылға 
арналған 
жоспары

2018 жылы 
іс жүзінде

Орын-
далуы, %

Тұрғын үй құрылыс 
жинақтары туралы шарттар 

бірлік 224 703 292 116 352 301 290 000 386 079 133

Берілген заемдар көлемі млн теңге 151 650 147 927 289 807 270 277 359 573 133

Барлық мемлекеттік бағдарламалар бойын-
ша тұрғын үй сатып алуға берілген несие үлесі 
22,11%-ды құрайды. Тұрғын үйді жөндеуге 
және қайта құруға арналған заемдар үлесі – 
2,73%, қайта қаржыландыру үшін берілген 
заемдар үлесі – 1,61%. Құрылыс, сондай-ақ 
құрылысқа үлестік қатысу үшін берілген  
заемдар үлестері сәйкесінше 1,01% және 
0,67%-ды құрайды.
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Өнім жасаған кезде банк барлық әлеуметтік 
топтардың мүдделерін ескеруге ұмтылады. 
2018 жылы өнімдер ұсынысының әлеуметтік 
бағыттанушылығының аясында келесі өз-
герістер орын алды. 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңна-
малық актілеріне тұрғын үй қатынастары 
мәселелері бойынша өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Респу-
бликасының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 
Заңын іске асыру мақсатында «Әскери қыз-
метшілер мен арнайы мемлекеттік мекеме-
лер қызметкерлерін тұрғын үймен қамтама-
сыз ету» ҚТҚЖБ бағдарламасы бекітілді. Бұл 
бағдарламада аталғандарды тұрғын үймен 
қамтамасыз ету үшін оңтайлы жағдайлар жа-
сау мақсатында тұрғын үй төлемдерін алушы-
лардың несиелеу және жинақтау жөніндегі 
негізгі параметрлері айқындалған. 

Азаматтардың кейбір санаттарына бастапқы 
жарнаны ішінара төлеуге жергілікті атқа-
рушы органдардың (ЖАО) қаражат беруі 
мәселесінде ЖАО-мен өзара әрекет етуді 
іске асыру мақсатында келесі ішкі құжаттар 
әзірленді: 

 ■ ЖАО-ның тұрғын үй алу үшін қаражат 
бөлуі туралы тұжырымдама; 

 ■ Ақтөбе облысы мен Нұр-Сұлтан қаласы 
әкімдіктерімен өзара әрекет ету жөнін-
дегі келісімдер; 

 ■ ЖАО-мен өзара әрекет ету жөніндегі үл-
гілі келісімдер; 

 ■ Ақтөбе облысы мен Нұр-Сұлтан қаласы 
әкімдіктерімен өзара әрекет ету жөнін-
дегі келісімдерді орындау мақсатында 
заемдар берудің уақытша техникалық 
тәртіптері.

Көп пәтерлі тұрғын үйге күрделі жөндеу жүр-
гізуді қаржыландыру мүмкіндігін іске асыру 
мақсатында, ТҚЖ жүйесі арқылы «Тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері 
жөніндегі Қазақстан Республикасының кей-
бір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заң жобасын 
әзірлеуге қатысу іс-шаралары жүргізілді. 

Жалдау механизмін пайдалану арқылы 
тұрғын үйді өткізу мақсатында келесі үлгілі 
нысандар әзірленді: 

1) кейін сатып алу мүмкіндігімен жалдамалы 
тұрғын үйді өткізудегі ынтымақтастық тура-
лы келісім (бастама көтеруші тізімі бойынша); 

2) кейін сатып алу мүмкіндігімен жалдамалы 
тұрғын үйді өткізудегі ынтымақтастық тура-
лы келісім (пул қалыптастыру арқылы).

Банк тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы 
шарт жасасу және басқа да қызметтер үшін ко-
миссиялық ақы және басқа да алымдар өндіруге 
құқылы. 

Бұл кезде банк өз қызметтерінің ең аз деген та-
рифтерін белгілеу саясатын ұстанады. Бұл саясат 
тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесіне жаңа 
клиенттерді барынша тартуға бағытталған. Мұн-
дай саясат өнімді нарықта алға бастыру кезінде 
тиімділігін көрсетті және клиенттердің ықтимал 
базасын кеңейтуге септігін тигізді. 

2018 жылы банк комиссияларында болған 
бірқатар өзгерістер. 

1. Сатып алу-сату жөніндегі алдын-ала шарт 
бойынша мүліктік құқық кепілі (талап 
ету құқығы) жөніндегі шарт талаптарын 
бұзу үшін айыппұл шарт талаптарының әр 
бұзушылығы үшін мүліктік құқық (талап 
ету құқығы) құнының 25%-ы мөлшерінде 
белгіленді. 

2. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ны еншілес компани-
ялары болып табылатын заңды тұлғалар 
үшін банк қызметтерінің, ағымдағы шот-
тарға орналастырылған қаражат бойынша 
төленетін сыйақы мөлшерлемелерінің та-
рифтері (комиссиялық алымдар) мөлшер-
лерінің тізбесі бекітілді. 

3. Мүліктік құқық кепілін жылжымайтын 
мүлік кепіліне ауыстырған кезде кепіл-
ді ауыстыру үшін комиссия алмау талабы 
бекітілді. 

ӘЛЕУМЕТТІК  
БАҒЫТТАНУШЫЛЫҒЫМЕН  
ЕРЕКШЕЛЕНЕТІН ӨНІМ 

БАНК КОМИССИЯЛАРЫ 
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4. Жеке тұлғалар үшін банктік операци-
ялар жүргізу мөлшерлемелері мен 
тарифтерінің (комиссиялық алымдар) 
тізбесіне жинақ ақша шотынан ақша 
сомасының мерзімінен бұрын алынға-
ны үшін алынатын комиссияға қатысты 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 

5. Банктің Банк өнімдері мен үрдістері 
комитеті бекіткен (2017 ж. 11.12. № 40) 
«Қазақстан ипотекалық компаниясы» 
АҚ (ҚИК) үшін банктік қызметтер тари-
фтері (комиссиялық алымдар) мөлшер-
лерінің тізбесі күші жойылған болып 
танылды. 

6. «Бағалаушы кабинеті» порталын пайда-
лану үшін төленетін ақы бағалау туралы 
есептің әр электрондық көшірмесі үшін 
2 500 теңге мөлшерінде белгіленді. 

7. Сақтандыру шарттарын жасау және 
орындау қызметін жүзеге асыратын 
заңды тұлғалардың ағымдағы шотта-
рының жабылуы үшін алынатын комис-
сия жойылды. 

8. Салымды онлайн түрде табыстау үшін 
алынатын комиссияның 1%-дан 0,5%-ға 
дейін азайтылуы мақұлданды. 

9. Жинақ шоттан мерзімінен бұрын ақша 
алу үшін алынатын комиссия мөлшері 5 
000 теңге деңгейінде белгіленді. 

10. Сақтандыру шарты бойынша сақтан-
дыру тарифтерінің мөлшері 0,15%-дан 
0,1%-ға дейін азайтылды. 

11. Басқа заңды тұлғаларға қызмет көрсету 
тарифтері белгіленді.
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1. Арнайы шоттар мен арнайы салымдарға қызмет 

көрсету талаптары бекітілді. 

2. Онлайн табыстауға қатысу талаптары бекітілді. 

3. Әскери қызметшілер мен арнайы мемлекеттік 
органдар қызметкерлерін тұрғын үймен қамта-
масыз ету» ҚТҚЖБ бағдарламасының аясында 
аралық және алдын-ала заемдар беру талапта-
ры бекітілді. 

4. ТҚЖ шарты жасалған сәттен бастап 6 ай өткенде 
ТҚЖ салымын табыстау талабы жойылды. 

5. Жылына 5% мөлшерлемемен берілетін «Жеңіл» 
аралық тұрғын үй заемдары бойынша негізгі 
борышты өтеуге бағытталған төлемді кейінге 
қалдыру мерзімі көп дегенде 5 жыл болып бел-
гіленді. 

6. Жылына 6% мөлшерлемемен берілетін «Жеңіл» 
аралық тұрғын үй заемдары бойынша несиелеу-
дің ең көп деген мерзімі 6 жыл болып белгілен-
ді.

7. ҚТҚЖБ өнімдер желісі бекітілді. 

8. Жеке тұлғаның кепілдігіне тұрғын үй заемдарын 
берудің 3 млн теңге мөлшеріндегі ең көп деген 
сомасы мақұлданды. 

9. Банк өнімдері мен үрдістері комитеті бекіткен 
ҚТҚЖБ өнімдер желісіне енгізілетін жылдық 7% 
мөлшерлемемен алдын-ала, аралық тұрғын үй 
заемдарын беруге қатысты өзгерістер мен то-
лықтырулар бекітілді (2018 ж. 10.04. № 13 хат-
тама). 

10. ТҚЖ туралы шарт жасалған сәттен бастап 6 ай 
өткенде бөлуді шектеу талаптары жойылды. 

11. Эскроу шотты пайдалана отырып алдын-ала/
аралық заемдарды рәсімдеген («Жеңіл» бағдар-

ламасының аясында) заем алушылар үшін 
жеңілдікті кезең беру жөніндегі ұсыныс мақұл-
данды. 

12. Екінші деңгейдегі банктердің «кепілдендіру» 
құралын қолдана отырып, құрылыс кезеңінде 
тұрғын үй сату тұжырымдамасы мақұлданды. 

13. Басқарма шешімінің негізінде бекітілген (№ 46 
хаттама) 2017 ж. 23.11. ҚТҚЖБ-нің бағалаушы-
лармен өзара әрекет етуі тәртібі туралы ере-
желерге стандартты жобалар бойынша ең көп 
деген рұқсат берілетін бағалау құны жөніндегі 
талаптарды алып тастауға, сондай-ақ банкпен 
шарт жасасуға ниетті бағалаушыларға қойыла-
тын талаптарды алып тастауға қатысты өзгері-
стер мен толықтырулар енгізу мақұлданды. 

14. Онлайн табыстау талаптарына сатып алушының 
20 000 теңге мөлшеріндегі кепілдікті жарнаны 
салуы жөніндегі талаптарды алып тастауға қа-
тысты өзгерістер енгізілді. 

15. Онлайн табыстау талаптарына сатып алушының 
онлайн табыстау жөніндегі хабарландыру орна-
ластырылған сәтте салым бойынша төленетін 
сыйақы сомасы (8 000 теңгеден кем болмауы 
тиіс) жөніндегі талаптарды алып тастауға қаты-
сты өзгерістер енгізілді. 

16. Бастапқы жарнаны ішінара төлеу үшін, ЖАО-ның 
азаматтардың кейбір санаттарына қаражат 
бөлуі тәртібі жөніндегі тұжырымдама бекітілді. 

17. «ТҚЖ туралы шарт сертификаты» жаңа өнімінің 
тұжырымдамасы назарға алынды. 

18. Ағымдарды ынталандыру үшін тұрғын үй бону-
старын енгізу тұжырымдамасы назарға алынды. 

19. Kassa 24 жаңа баламалы арнасы бекітілді.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖАҒДАЙЛАРЫ 
МЕН РӘСІМДЕРІН ЖАҚСАРТУ 
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Қолданыстағы талаптарды жақсартумен қа-
тар банк тұрғындарға арналған жаңа өнім-
дерді әзірлеу және енгізу жұмысын атқару-
да. 

Ұйымдар қызметкерлерін тұрғын үймен 
қамтамасыз ету мәселесінде заңды тұлға-
лармен өзара әрекет ету мақсатында «Кор-
поративтік» өнімі әзірленді, соның ішінде:

 ■ жеке және мемлекеттік ұйымдар қыз-
меткерлеріне алдын-ала заемдар беру 
тұжырымдамасы мақұлданды; 

 ■ «Корпоративтік» бағдарламасы әзір-
ленді; 

 ■ өнім аясында алдын-ала заемдар беру-
дің негізгі талаптары әзірленді; 

 ■ ұйымдар қызметкерлерін несиелеуде 
ынтымақтастық жөніндегі келісімнің 
және ЖАО-мен жасалатын несие шар-
тының үлгілі нысандары әзірленді. 

Кепілге берілетін мүлікке бағалау жүргіз-
ген кезде бағалаушылар мен банк клиент-
терінің нәтижелі әрі жедел өзара әрекет 
етуін қамтамасыз ету мақсатында «Бағала-
ушы кабинеті» порталы әзірленді. 

Клиенттерге қызмет көрсету сапасын жақ-
сарту үшін банк қызметкерлері арқылы 
сақтандыру шартын жасасу мүмкіндігі іске 
асырылды. Ол үшін банкке сақтандыру 
компанияларының атынан және тапсырма-
сы бойынша банктің заем алушыларымен 
сақтандыру шарттарын жасасуға мүмкін-
дік беретін сақтандыру компанияларымен 
тапсыру шарттарына қол қойылды. 

Кеңес беруді жеңілдетуге ұмтыла отырып, 
депозит және несие өнімдері, бағдарлама-
лар жөнінде онлайн режимде кеңес беру 
қызметі әзірленді. 

ТҚЖ жүйесі арқылы көп пәтерлі тұрғын 
үйлерге күрделі жөндеу жүргізуді қаржы-
ландыруды іске асыру мақсатында «Тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері 
жөніндегі Қазақстан Республикасының кей-
бір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы заң жобасын әзірлеуге қатысу 
іс-шаралары жүргізілді. 

Банктің «Өз үйім» бағдарламасының ая-

сында тұрғын үй құнының баға ауқымдары-
на өзгерістер енгізілді, соның ішінде баға 
ауқымдары тұрғысынан елді мекендер тіз-
бесі кеңейтілді, жеке тұрғын үй құрылысы-
ның баға ауқымдары бекітілді, құрылысқа 
бастама көтеретін тұлғалар тізбесі кеңей-
тілді, «Құрылыс салушы есебінен салынған 
тұрғын үй», «Уағдаласылған депозитті орна-
ластырудың есебінен салынған тұрғын үй» 
және «Үлескерлерге арналған тұрғын үй» 
сияқты үш негізгі бағыт бойынша тұрғын 
үйді сату рәсімдері бекітілді, сонымен қа-
тар ұйым (жұмыс беруші) тізімі бойынша 
тұрғын үй сату ерекшеліктері бекітілді. Са-
лынып жатқан тұрғын үйді клиентке бекітіп 
беруге, сондай-ақ құрылыс аяқталғаннан 
кейін тұрғын үйдің сатып алынуын қамта-
масыз етуге бағытталған тұрғын үйді брон-
дау рәсімдері регламенттелді. Салымшы-
лардың шектелген тобына тұрғын үй сату 
ерекшеліктері бекітілді, барлық заңды 
және жеке тұлғаларды, жергілікті атқа-
рушы органдарды, СПК, құрылыс салуға 
бастама көтерушілерді, жер телімінің мен-
шік иелерін немесе жер пайдаланушылар-
ды, нысан құрылысының аяқталуына және 
тұрғын үйлердің сатылуына мүдделі тұлға-
ларды қамтитын «тапсырыс беруші» ұғымы 
кеңейтілді, тапсырыс берушінің ынтымақта-
стықтың стандартты талаптарына қосылу 
туралы өтінішке қол қоюы арқылы банк пен 
тапсырыс берушінің өзара әрекет етуі рәсімі 
жеңілдетілді, заем бойынша қамсызданды-
ру ретінде сатып алынатын жылжымайтын 
мүліктен бөлек жылжымайтын мүлікті беру 
мүмкіндігі бекітілді.
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Кепілге берілетін мүлікке бағалау жүргізген 
кезде бағалаушылар мен банк клиенттерінің 
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Банктің инвестициялық қызметі банк актив-
терінің сақталуын қамтамасыз ету мақсатын-
да қолда бар бос ақшалай қаражатты тиімді 
түрде инвестициялауға бағытталған. 

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
банктің қаржылық активтері 320,12 млрд 
теңгені құрады, соның ішінде: бағалы қағаз-
дар – 215,08 млрд теңге, банк аралық депо-
зиттер – 85,0 млрд теңге, кері репо – 1,0 млрд 
теңге, корреспонденттік шоттар – 19,04 млрд 
теңге.

Бұл кезде банктің қаржылық активтерінің 
ішіндегі мемлекеттік бағалы қағаздар үлесі 
62,4 %-ды құрады. 

Келесі кестеде үш жылдық кезеңдегі банктің 
қаржылық қызметінің нәтижелері келтіріл-
ген.

1) жарияланған акциялардың саны, түр-
лері: жай акциялар – 7 830 000 дана, ар-
тықшылықты акциялар – 0 дана.

2) бір жай акцияның номиналдық құны – 10 
000 теңге;

3) акциялар банктің Жалғыз акционерінің 
артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша 
орналастырылған. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ  
ҚЫЗМЕТ 

АКЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ 
БАҒАСЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТӨЛЕ-
НУІ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТТЕР: 

Көрсеткіш атауы
Өлш. 
бірл.

2016 
жылы іс 
жүзінде

2017 
жылы іс 
жүзінде

2018 жылға 
арналған 
жоспары

2018 жылы 
іс жүзінде 

Орын-далуы, 
%

Активтер
млн

теңге
621 550 762 267 943 610 998 340 105,8

Меншікті капитал
млн

теңге
118 882 152 890 194 753 199 662 102,5

Міндеттемелер
млн

теңге
502 668 609 378 748 857 798 678 106,7

ROE % 19,96 18,83 13,00 15,01 115

ROA % 4,12 3,70 2,65 3,01 113

Депозиттік база
млн

теңге
407 098 520 245 598 780 624 212 104,2

Несие қоржыны 
млн

теңге
326 576 460 058 607 003 669 505 110,3

(акциялар санын қоспағанда, мың 
қазақстандық теңгеде) 

Акциялар саны 
(мың дана) Кәдімгі акциялар Жиынтығы 

2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша 7,830 78,300,000 78,300,000

Шығарылған жаңа акциялар – – –

2017 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша 7,830 78,300,000 78,300,000

Шығарылған жаңа акциялар – – –

2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша 7,830 78,300,000 78,300,000

АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ

2018 ЖЫЛДАҒЫ 
БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ 
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05 Жалғыз акционер дивидендтерді төлеу талапта-
ры мен тәртібіне, банктің қаржылық жағдайына 
және т.б. қатысты бүкіл ақпаратқа қолжетімділік 
ала алады. Дивидендтерді төлеу үшін банк 
Жалғыз акционер бекіткен «Бәйтерек» еншілес 
ұйымдары төлейтін дивидендтер мөлшерін ай-
қындау тәртібін басшылыққа алады. 

Дивидендтер мөлшері бухгалтерлік есеп және 
қаржылық есептілік туралы ҚР заңнамасының, 
сондай-ақ қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарының талаптарына сәйкес жасалған 
банктің аудит жүргізілген жылдық қаржылық 
есептілігінде көрсетілген банктің таза кірісі сома-
сын негізге ала отырып есептеледі. Дивидендтер 
мөлшері ҚР заңнамасын ескере отырып айқын-
далады. 

Жалғыз акционер тиісті кезеңдердегі пайданы 
бөлістіру тәртібін бекіту мәселесін қарастырған 
кезде дивидендтер мөлшерін ерекше тәртіппен 
айқындауы мүмкін. 

Жалғыз акционердің 2018 ж. 25.04. шешімінің 
негізінде (№ 15/18 отырыс хаттамасы) банк 2017 
жыл үшін 7,7 млрд теңге мөлшерінде дивиденд-
тер төледі. 

2017 жылы банктің 100 млрд теңге мөл-
шеріндегі бірінші облигациялық бағдарла-
масы тіркеуден өтті (2017 жылғы 17 қара-
шадағы № F66 мемлекеттік тіркеу туралы 
куәлік). Бұл бағдарлама аясында 40 млрд 
теңге мөлшерінде облигациялардың бірін-
ші шығарылымы жүзеге асырылды (2017 
жылғы 17 қарашадағы № F66-1 мемлекет-
тік тіркеу туралы куәлік), айналу мерзімі 
– 7 жыл, жартылай жылдық купон түрінде. 
Оның мөлшерлемесі облигацияларды ор-
наластыруға қатысты бірінші болған маман-
дандырылған сауда-саттық қорытындыла-
ры бойынша айқындалатын болады. 

Облигациялар KASE алаңшасында листинг 
рәсімінен өтті және негізгі алаңшаның «Об-
лигациялар» санаты бойынша ресми тізімге 
қосылды. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша орналастыру жүргізілген 
жоқ, сауда-саттық ашылған жоқ. 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесі 
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның 57,7 млрд теңге 
сомасына банк облигацияларын сатып алу 
мәмілесін жасасу жөнінде 2018 ж. 13.11. № 
10/18 шешімді қабылдады. 

БАНКТІҢ МЕНШІКТІ ОБЛИГАЦИЯ-
ЛАРЫН ШЫҒАРУ: 

ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫНЫҢ 
(KASE) АЛАҢШАСЫНДА 

«АСТАНА» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ (АХҚО) 
АЛАҢШАСЫНДА 

2018 жылғы 28 желтоқсан-
да банк тиісті сатып алу-сату 
шартын жасасу арқылы АХҚО 
алаңшасында облигацияларды 
орналастыруды жүзеге асыр-
ды (облигациялардың айналу 
мерзімі – 15 жыл, купондық 
мөлшерлеме – 9,58 %, орна-
ластыру көлемі – 57,7 млрд  
теңге). 

2018 ЖЫЛДАҒЫ 
БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІН 
ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
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БАНКТІҢ ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК 
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ІСКЕ 
АСЫРУҒА ҚАТЫСУЫ 

5.3

2005–2007 жылдардағы МБ мен 2008–
2010 МБ-ға сәйкес банк оларды іске 
асыратын оператор болып айқындал-
ды. Қазіргі уақытта 2005–2007 жыл-
дардағы МБ мен 2008–2010 жылдар-
дағы МБ қолданылуы аяқталды. 

«Нұрлы жол» бағдарламасына сай банк 
құрылыс операторлары ЖАО және 
«Бәйтерек Девелопмент» АҚ салып 
жатқан несиелік тұрғын үйді сату опера-
торы болды. 

Бұл бағдарламаны іске асыру «Нұрлы 
жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылысы 
бағдарламасының аясында жалғасуда. 

Бұл бағдарламалардың аясында банк 
оларды іске асыратын оператор болып 
айқындалды. Қазіргі уақытта бағдарла-
малардың қолданылуы аяқталды. 

2020 жылға дейін аймақтарды дамы-
ту бағдарламасын іске асыру іс-шара-
ларының аясында бағдарламаның екі 
бағыты («Тұрғындардың барлық санат-
тарына арналған тұрғын үй», «Жас отба-
сыларға арналған тұрғын үй») бойынша 
2017 жылы банк салымшыларына 7,2 
млрд теңге мөлшерінде 1 557 заем 
берілді, 44 мың шаршы м. тұрғын үй не-
месе 663 пәтер пайдалануға енгізілді. 

«Тұрғындардың барлық санаттарына 
арналған тұрғын үй» бағыты бойынша 
жалпы ауданы 31 мың шаршы метрді 
құрайтын 3 тұрғын үй немесе 438 пәтер 
пайдалануға өткізілді. 

«Жас отбасыларға арналған тұрғын үй» 
бағыты бойынша жалпы ауданы 13 мың 
шаршы метрді құрайтын 2 тұрғын үй не-
месе 225 пәтер пайдалануға өткізілді. 

05

2005–2007 ЖЫЛДАРДАҒЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛА-
МАНЫ (БҰДАН ӘРІ «МБ» ДЕП 
АТАЛАДЫ) ЖӘНЕ 2008–2010 
ЖЫЛДАРДАҒЫ МБ-НЫ ІСКЕ 
АСЫРУ 

2015–2019 ЖЫЛДАРҒА АР-
НАЛҒАН «НҰРЛЫ ЖОЛ» МЕМ-
ЛЕКЕТТІК  
ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ 
БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ  
АСЫРУ 

2011–2014 ЖЫЛДАРДАҒЫ 
МБ-НЫ ЖӘНЕ «ҚОЛЖЕТІМДІ 
ТҰРҒЫН ҮЙ – 2020» БАҒДАР-
ЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ 

2020 ЖЫЛҒА ДЕЙІН  
АЙМАҚТАРДЫ ДАМЫТУ 
БАҒДАРЛАМАСЫ 

2018 ЖЫЛДАҒЫ 
БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІН 
ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
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ҚР үкіметінің 2016 жылғы 31 желтоқсандағы 
№ 922 қаулысымен «Нұрлы жер» мемле-
кеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы 
бекітілді. «Нұрлы жер» бағдарламасы бой-
ынша алдын-ала және аралық заемдар беру 
үшін 2017–2021 жылдар аралығында ҚТҚЖБ-
ін жыл сайын 24 млрд теңге мөлшерінде не-
сиелеу көзделген (5 жылда – 120 млрд теңге). 

Бұл кезде «2017–2019 жылдарға арналған 

республикалық бюджет туралы» ҚР 2016 
жылғы 29 қарашадағы № 25-VІ ҚРЗ Заңына 
сай 2017 жылдағы республикалық бюджет-
те «Нұрлы жер» бағдарламасының аясында 
8 млрд теңге мөлшерінде қаражат көздел-
ген. Нәтижесінде 2017 жылғы 22 қарашада 
ҚТҚЖБ мен ҚР Қаржы министрінің арасында 
жасалған несие шартының негізінде банк-
ке салымшыларға алдын-ала және аралық 
тұрғын үй заемдарын беру үшін 8 млрд теңге 

Банктің тартылған қаражатына ҚР үкіметінен, 
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорынан 
және «Бәйтерек» ҰБХ-нен, республикалық 
және жергілікті бюджеттерден алынған не-
сиелер кіреді. 

Банк қызмет еткен бүкіл кезеңде банкке 
мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар 
аясында берілген 140,4 млрд теңгеге бюд-
жеттік қаражат тартылды. 2019 жылдың 1 
қаңтарындағы жағдай бойынша 129,6 млрд 
теңге немесе тартылған қаражаттың жалпы 
көлемінің 92%-ы игерілді. 

мөлшерінде бюджеттік қаражат берілді. 

2018 ж. 22.06. ҚР үкіметінің № 372 қаулы-
сымен «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй 
құрылысы бағдарламасы бекітілді. Оған сай 
«Жеке тұрғын үй құрылысын дамыту» бағы-
тының аясында алдын-ала және аралық 
тұрғын үй заемдары бойынша сыйақы мөл-
шерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды көз-
деген «Ипотекалық несиелеу қолжетімділігін 
арттыру» бағыты алынып тасталды. Сонымен 
қатар «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарлама-
сының аясында тұрғын үйлерді сату тәртібі 
«Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылы-
сы бағдарламасының аясында тұрғын үй-
лерді салатын жеке құрылыс салушылар-
дан сатып алынған және (немесе) салынған 
тұрғын үйлерді сату ережелеріне қосылды 
(Қазақстан Республикасы инвестициялар 
және даму министрінің міндетін атқарушы-
ның 2018 ж. 31.07. № 540 бұйрығымен 
бекітілген). 

2018 жылы «Несиелік тұрғын үй құрылысы» 
бағыты бойынша жалпы ауданы 372,9 мың 
шаршы метр 85 тұрғын үй немесе 6 707 пә-
тер пайдалануға енгізілді, 64,1 млрд теңгеге 
8 666 заем берілді. 

«Жеке құрылыс салушылардың тұрғын үй са-
луын ынталандыру» бағыты бойынша:

 

 ■ 2018 жылы банк пен құрылыс салушы-
лар арасында жалпы ауданы 140,595 
мың шаршы метр 14 тұрғын үйді (неме-
се 1 071 пәтер) салу бойынша ынтымақ- 
тастық туралы 14 келісім жасалып, қол 
қойылды; 

 ■ жалпы ауданы 49 814 мың шаршы метр 
18 тұрғын үй немесе 1 139 пәтер пай-
далануға өткізілді, 1,9 млрд теңгеге 254 
заем берілді. 

«Жеке тұрғын үй құрылысын дамыту» бағы-
ты бойынша жалпы ауданы 28,06 219 тұрғын 
үй пайдалануға өткізілді, жалпы сомасы 1,8 
млрд теңге болатын 134 заем берілді. 

2017–2021 ЖЫЛДАРҒА АР-
НАЛҒАН «НҰРЛЫ ЖЕР» ТҰРҒЫН 
ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК 
БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ 

ТАРТЫЛҒАН  
ҚАРАЖАТ 

05

Жалпы ауданы 49 814 мың шаршы метр 18 
тұрғын үй немесе 1 139 пәтер пайдалануға өт-
кізілді, 1,9 млрд теңгеге 254 заем берілді. 

2018 ЖЫЛДАҒЫ 
БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІН 
ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
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АҚПАРАТТЫҚ ДАМУ 

5.4

ІТ-стратегияға сәйкес есептік кезеңде банк 
клиенттерге қызмет көрсетудің қашықтағы 
және баламалы арналарын дамыту, сон-
дай-ақ бизнес-үрдістерді автоматтандыру 
жұмысын жүргізді. 

1. Банк салымшыларын, құрылыс компани-
яларын және мемлекеттік органдарды бір 
деректер базасына біріктіру мақсатында 
2017 жылдың қыркүйек айында Baspana.kz 
сервисі іске асырылды. 2018 ж. 31.12. жағдай 
бойынша 130 мыңнан астам пайдаланушы 
тіркелді, пулдарға қатысу жөніндегі 185 мың 
өтініш берілді және 14 129 пәтер сатылды. 

2018 жылы Baspana.kz жылжымайтын мүлік 
порталының жүйесінде Қызылорда облы-
сында жұмыс істейтін «Орда» аймақтық 
бағдарламасы іске қосылды. Бұл тұрғын үй 
бағдарламасы аймақ тұрғындарына кейін 
сатып алу құқығымен жалдамалы тұрғын үй 
сатып алуға мүмкіндік береді. Сонымен қа-
тар ҚР үкіметінің 2018 ж. 22.06. № 372 қаулы-
сымен бекітілген «Нұрлы жер» мемлекеттік 
тұрғын үй құрылысы бағдарламасын орын-
дау үшін, пулдар қалыптастырмай несиелік 
тұрғын үйді өткізу модулі іске қосылды. 

2. «Askeri.baspana.kz» порталы пайдалануға 
енгізілді, мұнда әскери қызметшілер мен ар-
найы мемлекеттік органдар қызметкерлері-
не қолжетімді тұрғын үй ұсынылады. 

3. Интернет-банкинг пайдаланушылары-
ның саны 523 мыңға жетті. Интернет-бан-
кингтің негізгі мақсаты – банк бөлімшесіне 
келмей қызметтерді пайдалану. 2018 жылы 
келесі операциялар автоматтандырылды: 
шот ашылғаны жөніндегі анықтамаларды 
алу, әскери қызметшілерге арналған ұзақ 
мерзімді тапсырмалар, ағымдағы шот ашу, 
депозит ашу. 

4. Интернет-банкингтің ұялы телефонға ар-
налған нұсқасы жасап бітірілді. Қосымша-
ның жаңа дизайны, пайдаланушыны тіркеу 
функциясы, ПИН/саусақ ізі арқылы кіру функ-
циясы, заңды өкілдер балаларының депо-
зиттерін көрсету, бөлімшеге бару уақытын 
брондау және клиенттер ыңғайлылығын 
қамтамасыз ететін басқа да функциялар әзір-
ленді. 

2018 жылғы желтоқсанның соңындағы 
жағдай бойынша ұялы телефондағы нұсқаны 
пайдаланушылар саны 337 мыңнан асты. 

5. Интернет-банкинг жүйесінде «Онлайн та-
быстау» модулі пайдалануға енгізілді. Қыз-
мет банктегі тұрғын үй құрылыс жинақтары 
жөніндегі шартта көзделген құқықтар мен 
міндеттемелерді сатып алуға немесе сатуға 
мүмкіндік береді. Ал банкке бұл қызмет де-
позиттік базаны сақтауға мүмкіндік береді. 
2018 жылы табысталған депозиттер саны – 
3 605, сақталған депозиттік база сомасы 7,5 
млрд теңгеге жетті. 

6. Кселл ұялы операторымен телефон тең-
герімі арқылы банк қызметтерінің ақысын 
қабылдау арнасы іске асырылды. Төлемді 
SMS-хабар арқылы жасауға болады, ақша 
теңгерімнен алынады. Бұл – ұялы оператор-
лар арқылы іске асырылған екінші төлем-
дерді қабылдау арнасы, 2017 жылы «Би-
лайн» қосылған болатын. Жобаны іске асыру 

мақсаты – клиенттерді интернет сапасы нашар жерлер-
де төлемдер жасау немесе несиені өтеген кезде сомасы 
шағын төлемдерді жасау мүмкіндігімен қамтамасыз ету. 

7. Төлемдерді қашықтан қабылдау арналарының мен-
шікті желісін дамыту үшін 115 терминал сатып алынды. 
Олардың 59-ы бума ақшаны қабылдайды, бұл төлемді 
қабылдау уақытын үш есе қысқартуға мүмкіндік береді. 
Күнделікті банктің төлем терминалдары арқылы орта 
есеппен алғанда 4 700 клиент төлем жасайды. 

Банктің веб-сайтымен, интернет-банкингпен және 
Baspana.kz жылжымайтын мүлік порталымен біріктіріл-
ген көзбе-көз кеңес беру инновациялық сервисі іске қо-
сылды. Сервис интернет желісі арқылы банк қызметтері 
мен өнімдері жөнінде кеңес алу үшін, клиентке ыңғайлы 
кез келген уақытта және жерде банктің байланыс орта-
лығымен интерактивті сессия орнатуға мүмкіндік береді. 
Сервис 2018 жылғы шілдеде іске қосылған сәттен бастап 
жылдың соңына дейін айына орта есеппен алғанда  
5 500-ден астам қоңырау шалынды, сервиске аудио 
қоңырауларды да, бейне қоңырауларды да қабылдайтын 
10 оператор қызмет көрсетеді.

2018 жылы ІТ-инфрақұрылымды қайта құру және жетіл-
діру мақсатында банк келесі іс-шараларды жүзеге асыр-
ды: 

 ■ деректерді өңдеу орталығын жетілдіру; 

 ■ Нұр-Сұлтан қаласындағы резервті деректерді орта-
лықтандырылған түрде өңдеу жүйесінде (ДОӨЖ) 
банктің ақпараттық жүйесін резервтеуді жетілдіру; 

 ■ Алматыдағы сыртқы ДОӨЖ-дегі серверлік қуаттарды 
банк жобаларына арнайы келтіріп кеңейту; 

 ■ төлем жүйелеріне арналған қосымша үй-жайды да-
мыту; 

 ■ телекоммуникациялар жүйелерін дамыту. 

05

ҚАШЫҚТАҒЫ ЖӘНЕ БАЛАМАЛЫ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ АРНАЛАРЫН 
ДАМЫТУ 

Банктің қызметін автоматтандыру (ІТ-ин-
фрақұрылымды қайта құру және банктің ақпа-
раттық жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтама-
сыз ету) 
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БИЗНЕС-ҮРДІСТЕРДІ ДАМЫТУ

5.5

2018 жылы банктің бизнес-үрдістерін дамыту аясында 
Colvir автоматтандырылған банктік жүйесінде, Business 
Process Management (BPM бизнес-үрдістерді басқа-
ру жүйесі) және Кеңесшілер әлеуметтік желісі (КӘЖ) 
бағдарламалық қамсыздандыруларында келесідей тү-
зету жұмыстары жүзеге асырылды: 

1. 1. BPM бағдарламалық қамсыздандыруында – «Пул 
пайдаланбай кейін сатып алу құқығымен жалдау» 
және «Пул пайдаланып кейін сатып алу құқығымен 
жалдау» несиелік өтінімін автоматтандыру. 

2. 2. Colvir автоматтандырылған банктік ақпараттық 
жүйесі (АБАЖ) – «Өзге тұрғын үй құрылыс жоба-
лары» жаңа несиелеу бағдарламасын автоматтан-
дыру, соның ішінде қатысушы мәртебесін беру, 
несиелік өтінім ашу, сондай-ақ заемдың өзін беру 
функционалы іске асырылды. 

3. 3. ВРМ жүйесінде үлестік құрылыс бойынша несие-
леу механизмдерін іске асыру. 

4. 4. ҚИК субсидиялауы шағын үрдісінсіз «Нұрлы жер – 
жеке тұрғын үй құрылысы» бағдарламасы бойынша 
несиелік өтінімді іске асыру. 

5. 5. «Нұрлы жер – тікелей сату» бағдарламасы бойын-
ша несиелік өтінімді іске асыру. 

6. 6. Colvir АБАЖ жүйесінде «Нұрлы жер» бағдарлама-
сының және басқа да бағдарламалардың аясында 
берілген ақшаға (лимиттерге) мониторинг жүргізу 
функционалын іске асыру. 

7. 7. Салықтық берешекті, әлеуметтік төлемдер бере-
шегін тексеруге арналған «электрондық үкіметтің» 
сыртқы шлюзі арқылы «Орталықтандырылған біріз-
дендірілген дербес шоттар» жүйесін ақпараттық 
жүйемен біріктіру сервисін іске асыру.

«Әскери қызметшілер мен арнайы мемле-
кеттік мекемелер қызметкерлерін тұрғын 
үймен қамтамасыз ету» өнімін іске асыру ая-
сында: 

 ■ Colvir АБАЖ жүйесінде шығыс операци-
яларды бұғаттайтын және төлем талап-
тардан/инкассолық өкімдерден қорғау 
функциясын атқаратын «әскери қызмет-
кер тұрғын үйі» белгісі, осы белгіні алу 
және қою операциялары түзетілді; 

 ■ Colvir АБАЖ жүйесі арнайы ағымдағы 
шоттан ақшалай қаражат келіп түскен 
кезде «әскери қызметкер тұрғын үйі» 
белгісін автоматты түрде беру функцио-
налы түзетілді; 

 ■ Colvir АБАЖ жүйесінде ауысудан кейін 
арнайы шотты несие төлқұжатына бай-
ланыстыру функционалы түзетілді; 

 ■ КӘЖ бағдарламалық қамсыздандыруын-
да ағымдағы және арнайы шоттарды 
ашу, сондай-ақ ұзақ мерзімді тапсырма-
ларды жасау үрдістері іске асырылды; 

 ■ Colvir АБАЖ жүйесінде, ВРМ бағдарла-
малық қамсыздандыруында арнайы са-
лымды бөлу мүмкіндігі іске асырылды; 

 ■ Colvir АБАЖ жүйесінде тұрғын үй төлем-
дерін, тұрғын үй төлемдеріне есептеліп 
жазылған сыйақыны және мемлекет 
сыйлықақысын есепке алу жөнінде-
гі жаңа таладамалы шоттарды жасау 
арқылы депозит төлқұжатында меншік-
ті салымдар мен тұрғын үй төлемдерін 
бөлу мүмкіндігі іске асырылды; 

 ■ әскери өнім бойынша несиелеу меха-
низмі іске асырылды; 

 ■ Colvir АБАЖ жүйесінде субсидияларды 
есептен шығару үрдісі автоматтанды-
рылды. 

Кадрлық іс жүргізуді автоматтандыру және 
қызметкерлерді ынталандыру жобасының 
аясында ВРМ бағдарламалық қамсыздан-
дыруында іссапарлар рәсімдеу, жұмыстан 
шығару, демалыс беру/демалыстан шақы-
рып алу операциялары іске асырылды. 

Colvir АБАЖ жүйесінің банк қызметкер-
лерінің жалақысы жөніндегі «Ұзақ мерзімді 
тапсырмалар» модулі түзетілді. 

Тұрғын үй заемына автоматты түрде ауысу, 
орындалмаған сыртқы ұзақ мерзімді тапсы-
рмалар және тұрғын үй заемына мерзімінен 
бұрын ауысу бағыттары бойынша банк кли-
енттеріне SMS-хабарлама жіберу автомат-
тандырылды. 

ВРМ, КӘЖ бағдарламалық қамсыздандыру-
ларында депозит бойынша қызмет көрсету 
үрдістерінде ОТП код арқылы құжаттарға қол 
қойылуды қарқынды түрде сәйкестендіру 
іске асырылды. 

Colvir АБАЖ жүйесінде төлем көзі – резидент 
болып табылмайтын жеке тұлғадан 15%-дық 
мөлшерлеме бойынша жеке табыс салығын 
ұстап қалу үрдісі автоматтандырылды.
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Теңгерімнің негізгі баптары, млн теңге 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл Өзгеріс, %

Активтер 621 550 762 267 998 340 31

Клиенттерге берілген несиелер мен аванстар 326 576 460 058 662 310 44

Қолда бар, сатуға арналған инвестициялық 
бағалы қағаздар 103 219 158 421 - -

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша 
бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар - - 144 376 100

Ақшалай қаражат және баламалары 80 597 62 700 173 374 177

Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялық бағалы 
қағаздар 68 666 57 925 - -

Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздар - - 8 845 100

Өзге активтер 42 491 23 163 9 435 (59)

Міндеттемелер 502 668 609 378 798 678 31

Клиенттер қаражаты 413 276 526 796 665 498 26

Заем қаражат 68 266 72 102 59 570 (17)

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар - - 57 731 100

Өзге міндеттемелер 21 125 10 480 15 879 52

Капитал 118 882 152 890 199 662 31

ҚЫЗМЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІ 

5.6
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2018 жылы банк активтері 31%-ға өсіп, 998,3 
млрд теңгені құрады. Активтердің мұндай 
өсіміне теңгерім валютасының 66%-ын 
құрайтын, клиенттерге берілген заемдар со-
масының ұлғаюы үлкен әсерін тигізді. 2018 
жылы клиенттерге берілген несиелер көлемі 
202,3 млрд теңгеге немесе 44%-ға өсті. Не-
сие қоржыны жақсы әртараптандырылған 
– банктің 10 ірі заем алушысының қоржын-
дағы үлесі 0,13%-ды құрайды. Заемдардың 
97,5%-ның қамсыздандыруы тұрғын жылжы-
майтын мүлік нысандары түрінде. 2018 
жылы мерзімі өткізілген және құнсызданған 
заемдар көлемі 1,3 млрд теңгені құрады. 

Банк тек жеке тұлғаларға ғана несиелер бе-
реді. 2018 жылдың қорытындылары бойын-
ша аралық тұрғын үй заемдары 279,9 млрд 
теңгені немесе қоржынның 42 %-ын құрады. 
Жыл қорытындылары бойынша олардың 
көлемі 31%-ға өсті. Тұрғын үй заемдарының 
көлемі 45%-ға өсіп, олардың қоржындағы 
үлесі 32% болды. Алдын-ала тұрғын үй за-
емдарының үлесі 2018 жылы берілген неси-
елердің шамамен алғанда 26%-ын құрайды. 

Активтер құрылымындағы инвестициялық 
салымдар көлемі ұлғайды, бұл бірінші кезек-
те уақытша бос қаражатты сақтаудың сенімді 
құралы ретінде Қазақстан Республикасы Ұлт-
тық Банкі ноталарына бағытталған инвести-
циялардың кеңейтілуіне байланысты. 2018 
жылдың қорытындылары бойынша банктің 
бағалы қағаздарға салған инвестициялары 
активтердің 15%-ын құрайды. Ақшалай қара-
жат пен оның баламаларының үлесі – 17%. 
Кез келген қаржы институты сияқты, банк өз 
активтерін сақтау мақсатында қолда бар бос 
ақшалай қаражатты тиімді инвестициялауға 
бағытталған инвестициялық қызметін дамы-
туға ерекше көңіл бөледі. 

2018 жылы банк міндеттемелері 31%-ға өсіп, 
798,7 млрд теңгені құрады. Міндеттемелер 
құрылымының 83%-ы клиенттер қаражаты-
на жатады. Өткен жылы клиенттер шотта-
рының көлемі айтарлықтай ұлғайып, 26%-ға 
өсті. 2018 жылы салымдар құрылымындағы 
10 ірі клиент үлесі 4% болды. 

Банк салымшылары тұрғын үй құрылыс 
жинақтары жөніндегі шарт талаптарына то-
лықтай сәйкес келген жағдайда, осындай 
шарт бойынша банк салымшылары шарт 
сомасы мен өздері жинақтаған салымдар, 
есептеліп жазылған сыйақы және мемлекет-
тік сыйлықақы (мемлекет шешімі бойынша) 
айырмасына тең сомаға тұрғын үй несиесін 
алуға құқылы. 
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2018 жылы клиенттерге берілген несиелер 
көлемі 202,3 млрд теңгеге немесе 44%-ға өсті. 
Несие қоржыны жақсы әртараптандырылған – 
банктің 10 ірі заем алушысының қоржындағы 
үлесі 0,13%-ды құрайды. Заемдардың 97,5%-
ның қамсыздандыруы тұрғын жылжымайтын 
мүлік нысандары түрінде.

83+17+E
26+74+E

%

%

83

26

798,72018 ЖЫЛЫ 
БАНКТІҢ ӨСКЕН  

МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ 
83%-Ы КЛИЕНТТЕР 
ҚАРАЖАТЫНА  
ЖАТАДЫ.

ӨТКЕН ЖЫЛЫ КЛИ-
ЕНТТЕР ШОТТАРЫ-

НЫҢ КӨЛЕМІ АЙТАР-
ЛЫҚТАЙ ҰЛҒАЙЫП, 

26%-ҒА ӨСТІ

млрд теңгені 
құрады31+69+E%

31

2018 ЖЫЛДАҒЫ 
БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІН 
ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
БОЙЫНША БАҒАЛАУ
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2018 жылдың қорытындыларына сай банктің 
заем қаражаты 59,6 млрд теңгені немесе 
міндеттемелердің 7%-ын құрады. Банк неси-
егерлерінің арасында Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрлігі, «Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ және Жалғыз акционер бар. 

2018 жылы банктің меншікті капиталы 31%-
ға ұлғайып, 199,7 млрд теңгеге жетті. Банк 
теңгерімінің құрылымындағы капитал үлесі 
20%-ды құрайды. Капитал өсімі қосымша 
төленген капиталдың ұлғаюына байланысты. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

банктен капитал жеткіліктілігі коэффици-
ентін белгілі бір деңгейден төмен түсірмеуді 
талап етеді: к1 – кем дегенде 5 %, к1-2 – 6 % 
және k2 – 7,5 %. Барлық аталған банк коэф-
фициенттері 2018 жылы 55% деңгейінде 
болды. Бұл банктің қаржылық тұрақтылығы-
ның жоғары екенін көрсетеді. 

Сондай-ақ банк қызметіне борыштық жүк-
теме көрсеткіштерінің төмендігі тән. 2018 
жылы меншікті капиталға қатысты борыш 
көлемі 4,00 болса, EBITDA қатысты 19,48 бол-
ды. Жыл нәтижелеріне сай қаржылық леве-
ридж коэффициенті 4,00 деңгейінде. 

2018 жылы банктің пайыздық кірістері 17%-ға 
өсіп, 62,6 млрд теңгені құрады. Бұл соманың 
63%-ына өткен жылы 39,5 млрд теңгеге жеткен 
берілген заемдар пайыздары жатады. Пайыз-
дық кірістердің 34%-ы инвестициялық бағалы 
қағаздар бойынша төленетін сыйақыға тиесілі. 

2018 жылы пайыздық шығыстар мөлшері 
28%-ға көбейіп, 13,7 млрд теңгені құрады. Бұл 
шығыстардың 76%-ын (40,5 млрд теңге) кли-
енттердің шоттары бойынша көзделген сый-
ақы құрайды. Қалған сомада заем қаражат бой-
ынша пайыздық шығыстар үлесі басым. 

199,7 62,6
млрд теңгеге 
жетті

млрд теңгені 
құрады

55+45+E
17+83+E31+69+E

%

%%

55

1731

59,6
2018 ЖЫЛДЫҢ  

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫНА 
САЙ БАНКТІҢ ЗАЕМ 

ҚҰРАҒАН ҚАРАЖАТЫ

БАРЛЫҚ АТАЛҒАН БАНК 
КОЭФФИЦИЕНТТЕРІНІҢ  

2018 ЖЫЛҒЫ ДЕҢГЕЙІ

БҰЛ БАНКТІҢ 
ҚАРЖЫЛЫҚ 
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНЫҢ 
ЖОҒАРЫ ЕКЕНІН 
КӨРСЕТЕДІ

2018 ЖЫЛЫ БАНКТІҢ 
ӨСКЕН ПАЙЫЗДЫҚ 

КІРІСТЕРІ

2018 ЖЫЛЫ БАНКТІҢ 
МЕНШІКТІ ҰЛҒАЙҒАН 

КАПИТАЛЫ

млрд теңге
2018 ЖЫЛДАҒЫ 
БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІН 
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Пайдалар мен шығындар туралы есептің 
негізгі баптары, млн теңге 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж. Өзгеріс, %

Пайыздық кірістер 45 226 53 559 62 605 17

Пайыздық шығыстар -8 519 -10 704 -13 748 28

Таза пайыздық кірістер 36 707 42 855 48 858 14

Несие қоржынының құнсыздануына 
арналған резервті қалпына келтіру / (жасау) 194 -280 -461 65

Несие қоржынының құнсыздануына 
арналған резерв қалпына келтірілгеннен 
/ (жасалғаннан) кейінгі таза пайыздық 
кірістер 

36 901 42 575 48 396 14

Комиссиялық кірістер 744 833 1 144 37

Комиссиялық шығыстар -1 593 -1 368 -2 360 73

Әкімшілік және өзге операциялық 
шығыстар -10 064 -11 774 -14 983 27

Өзге операциялық шығыстар -1 002 -3 132 -4 725 51

Салық салынғанға дейінгі пайда 24 986 27 134 27 472 1

Пайдаға салынатын салық бойынша 
жұмсалған шығыстар -2 390 -1 547 -1 017 (34)

Бір жылдағы пайда 22 596 25 587 26 455 3

Нәтижесінде банктің таза пайыздық кірі-
стері 14%-ға өсіп, 48,9 млрд теңге деңгейін-
де тоқтады. Бір жылдағы банк пайдасы 26,5 
млрд теңгені құрады, бұл 3%-ға өскенін біл-
діреді. 2018 жылдағы ROE көрсеткіші – 15,01 
% (2017 жылы 18,83 % болды). ROA көрсет-
кіші: 2018 жылы – 3,01 %, ал 2017 жылы – 
3,70 %. Операциялық рентабельділік (пай-
да/шығыстар) 66,19%-ға жетті (2017 жылы 
– 83%).
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Көрсеткіш атауы Өлш. бірл.
2015 жылы іс 

жүзінде
2016 жылы іс 

жүзінде
2017 жылы іс 

жүзінде

2018 жылға 
арналған 
жоспары

2018 жылы іс 
жүзінде

Орындалуы, 
%

Активтер млн теңге 474 064 621 550 762 267 943 610 998 340 106

Меншікті капитал млн теңге 107 582 118 882 152 890 194 753 199 662 103

Міндеттемелер млн теңге 366 481 502 668 609 378 748 857 798 678 107

ROE % 14,12 19,96 18,83 13,00 15,01 115

ROA % 3,40 4,12 3,70 2,65 3,01 113

Депозиттік база млн теңге 296 956 407 098 520 245 598 780 624 212 104

Несие қоржыны млн теңге 276 154 326 576 460 058 607 003 669 505 110

НЕГІЗГІ ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ ЖОСПАРЛЫҚ ЖӘНЕ ІС ЖҮЗІНДЕГІ МӘНДЕРІН САЛЫСТЫРУ 

2018 жылы пайыздық шығыстар мөлшері 
28%-ға көбейіп, 13,7 млрд теңгені құрады. Бұл  
шығыстардың 76%-ын (40,5 млрд теңге) кли-
енттердің шоттары бойынша көзделген сыйақы 
құрайды. Қалған сомада заем қаражат бойынша 
пайыздық шығыстар үлесі басым.

2018 ЖЫЛДАҒЫ 
БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІН 
ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
БОЙЫНША БАҒАЛАУ
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2019–2021 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН 
НЕГІЗГІ МАҚСАТТАР 

5.605

Банктің 2023 жылға дейін көзделген Даму стратегиясында және 
2017–2021 жылдары Банктің даму жоспарында келесі негізгі көрсет-
кіштерге қол жеткізу айқындалған. 

Көрсеткіштер Бірлік
2018 ж. іс 

жүзінде 
2019 ж. 
жоспар 

2020 ж. 
жоспар 

2021 ж. 
жоспар 

Активтер рентабельділігі (ROA) % 3,01 2,25 2,01 1,63

Несие қоржынына қатысты заемдар бойынша провизиялар деңгейі (көп дегенде) % 0,25 0,60 0,99 1,49

Экономикалық тұрғыдан белсенді тұрғындар ішіндегі ТҚЖ жүйесіне қатысушылар үлесі % 14,1 13,7 15,0 16,0

Халықтың ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді салымдарының нарығындағы банк үлесі % 30,3 27,7 28,4 28,6

Екінші деңгейдегі банктер және ИК берген, тұрғын үй салуға және сатып алуға арналған 
несиелер нарығындағы банк үлесі 

% 41 37 37 36

Банк активтеріне қатысты несие қоржынының үлесі % 67 67 65 62

Клиенттерге онлайн режимде қызмет көрсету операцияларын аудару % 22 20 30 40

2018 ЖЫЛДАҒЫ 
БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІН 
ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 
БОЙЫНША БАҒАЛАУ
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3

ТҚЖ өнімдерін өткізу жүйесін 
қайта құру, соның ішінде онлайн 
режимге ауысу. Бизнес-үрдістер, 
банктің ішкі құжаттары, ІТ-ин-
фрақұрылым және бағдарлама-
лық қамсыздандыру өнімдер 
өткізу міндетін агенттік желіге 
жүктеу, онлайн-режимге және 
cross-selling тәсіліне аудару 
принципіне сәйкес қайта ұй-
ымдастырылды; 

қор жинау көздерін кеңейту.

банк өнімдерінің cross-
selling механизмі арқылы 
сатылуы; 

Сонымен қатар 
2019–2021 жылда-
ры банк жұмысы 
келесі негізгі  
міндеттерге 
бағытталатын  
болады: 
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САТЫЛЫМДАР 
ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ 
ӨТКІЗУДІ 
ЫНТАЛАНДЫРУ 

ТҚЖ жөніндегі шарттарды жа-
сасу және банк клиенттеріне 
заемдар беру филиалдарды, 
қызмет көрсету орталықтары 
мен орындарын, кеңесшілер 
мен агенттерді (жасалған агент-
тік келісімдер аясында банкке 
агенттік қызметтер көрсететін 
ұйымдарды) қамтитын са-
тылымдар жүйесі арқылы жүзе-
ге асырылады. 

2018 жылдағы өнім сату  
жүйесінің негізгі қатысушыла-
ры, олардың жасаған тұрғын үй 
құрылыс жинақтары жөніндегі 
шарттарының саны 2017 жыл-
дың ұқсас көрсеткіштерімен 
салыстырылған деректері № 1  
сызбада келтірілген. 

Өнім өткізу жүйесі 

2017

0,16% 0,4%52,57% 69,8%47,27% 29,8%

100%100%

2018

Өнім өткізу жүйесі

Заңды тұлға 
агенттер 

(«Қазпошта» 
АҚ)

Заңды тұлға 
агенттер 

(«Қазпошта» 
АҚ)

(567  
шарт)

(1503  
шарт)

Кеңесшілер 

(113 КО)

Кеңесшілер 

(97 КО)

(185 214  
шарт)

(269 587  
шарт)

Банк фили-
алдары (17 
филиал, 15 

орталық 
және 7 орын)

Банк фили-
алдары (17 
филиал, 17 

орталық 
және 5 орын)

(166 520  
шарт)

(114 989  
шарт)

(28 643  
заем)*

(38 295   
заем)*

* Заемдар ауысу ескерілмей 
көрсетілген. 20
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Клиенттердің кері байланысын қамтамасыз 
ету мақсатында келесі байланыс арналары 
мен техникалық құралдар пайдаланылады: 

 
1) жазбаша өтініш. Қолма-қол, пошта-
лық байланыс арқылы, банктің 
электрондық поштасына және ин-
тернет-ресурсына берілуі мүмкін;  

2) ауызша өтініш. Телефон арқылы 
немесе банкке келу арқылы берілуі 
мүмкін.  

Тиісті кері байланыс құралдарынан 
өтініштерді (болған жағдайда) қабылдау (алу) 
күнделікті жүзеге асырылады. 

06
САТЫЛЫМДАР 
ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ 
ӨТКІЗУДІ 
ЫНТАЛАНДЫРУ

Банк қызметіне айтарлықтай қарқынды даму 
тән, негізгі көрсеткіштердің өсу қарқыны 
мұны растайды. 

Халыққа тұрғын үй құрылыс жинақтары жүй-
есіне қолжетімділік беру мақсатында, сон-
дай-ақ депозиттері бар клиенттер базасын 
сақтау мақсатында банк 2018 жылдан бастап 
интернет-банкинг жүйесінде «онлайн табы-
стау» қызметін енгізді. 2018 жылы 3 605 де-
позит табысталды, сақталған депозиттік база 
сомасы 7 млрд 473 млн теңгеге жетті. 

Әкери қызметшілерді және арнайы мемле-
кеттік органдардың қызметкерлерін тұрғын 
үймен қамтамасыз ету мақсатында «Әске-
ри қызметшілер мен арнайы мемлекеттік 
мекемелер қызметкерлерін тұрғын үймен 
қамтамасыз ету» бағдарламасы іске асырыл-
ды. Арнайы шоттарға жалпы 85 млрд теңге 
келіп түсті, олардың 30%-ы (25,6 млрд теңге) 
ҚТҚЖБ салымдарына аударылса, 59,4 млрд 
теңге екінші деңгейдегі несиелерді өтеу үшін 
(3,8 млрд теңге) және тұрғын үй жалдау ақы-
сын төлеу үшін (46,5 млрд теңге) жұмсалды. 
Арнайы шоттардағы қалдық 8,9 млрд теңгені 
құрады. 

Көлемнің ұлғаюы тұрғын үй құрылыс жи-
нақтары жөніндегі шарттарды жасасуда 
кеңесшілер өкілеттіктерінің кеңейтілуіне, 
сондай-ақ клиенттерді тарту сапасын артты-
руға бағытталған кеңесшілерді ынталандыру 
жүйесінің жетілдірілуіне байланысты.

85
млрд теңге 30+70+E%

30АРНАЙЫ ШОТТАРҒА 
КЕЛІП ТҮСТІ

ҚТҚЖБ  
САЛЫМДАРЫНА  
АУДАРЫЛДЫ

ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
НЕСИЕЛЕРДІ ӨТЕУ  
ҮШІН 

3,8 МЛРД ТЕҢГЕ

ТҰРҒЫН ҮЙ ЖАЛДАУ  
АҚЫСЫН ТӨЛЕУ ҮШІН 

46,5 МЛРД ТЕҢГЕ

АРНАЙЫ ШОТТАРДАҒЫ 
ҚАЛДЫҚ 

8,9 МЛРД ТЕҢГЕ

ОЛАРДЫҢ

25,6

59,4

млрд теңге

млрд теңге

БАЙЛАНЫС-ОРТАЛЫҒЫ
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06
САТЫЛЫМДАР 
ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ 
ӨТКІЗУДІ 
ЫНТАЛАНДЫРУ

Өтініштермен жұмыс істеу секторы (бұдан әрі 
«ӨЖС» деп аталады) 2018 жылы 5 075 кли-
ентпен сұхбаттасты. Бұл 2017 жылдың көр-
сеткішінен (4 910) 3%-ға көбірек. Әлеуметтік 
желілер арқылы 11 075 өтініш қаралып, 2017 
жылғы көрсеткішпен (6 347) салыстырғанда 
74%-ға өсті. Жиынтығында ӨЖС «Кері байла-
ныс» және әлеуметтік желілер бойынша 16 
150 өтініш қарастырды, бұл 2017 жылмен са-
лыстырғанда (11 257) 43%-ға көп. 

Жалпы 2018 жылы клиенттердің 920 млн 
қоңырауына жауап берілді, бұл 2017 жылмен 
салыстырғанда (246 млн) 36%-ға көп. 

Клиенттерге 175 614 рет қоңырау шалынды 
(сайттағы өтінімдер бойынша, қызмет көр-
сету сапасына, акцияларға, шот толықты-
руға, мәселелі заем алушыларға, ПТП/тый-
ымдарға/инкассолық өкімдерге қатысты). 

«Өз үйім», «Нұрлы жер» бағыттары бойынша 
5,3 млн SMS-хабар жіберілді (төлем қабілет-

тілігін растауға шақыру, өтініштерді қабылда-
удың басталғаны, депозиттерді толықтыру, 
мемлекеттік сыйлықақы алу жөнінде). 

Байланыс орталығын дамыту аясында 2018 
жылы банк келесі іс-шараларды іске асырды: 

 ■ бейне байланыс арқылы кеңес беру –  
23 842 бейне қоңырауға жауап берілді; 

 ■ ықтимал клиенттердің меншікті базасын 
қалыптастыру – 3 677;

 ■ үш айдан астам депозитін толтырмаған 
клиенттерге қоңырау шалу – депозит 
қоржынын толтыру нәтижелілігі 239,6 
млрд теңгені құрады; 

 ■ ағымдар және мемлекеттік сыйлықақы 
жөнінде SMS-хабарлар жіберу, ағымдар 
нәтижелілігі 15 млрд теңгені құрады; 

 ■ Telegram желісінде чат-бот әзірленді. 
Қазіргі уақытта чат-бот депозиттер, не-
сиелер, банк бөлімшелері мен терми-
налдарының картадағы мекенжайлары, 
шоттардағы қалдық жөніндегі мәлімет-
тер, заем бойынша борыш сомасы 
жөнінде қысқаша ақпарат жібереді.

2018 жылдың қорытындылары бойынша 
баламалы төлем арналары арқылы 291,2 
млрд теңге келіп түсті, бұл 458,2 млрд тең-
ге мөлшеріндегі барлық ақша түсімдерінің 
63,6%-ын құрады. 2017 жылы бұл көрсет-
кіш 170 млрд теңге немесе 327 млрд теңге 
мөлшеріндегі барлық ақшалай түсімдердің 
жалпы сомасының 52%-ын құраған болатын. 
2016 жылы бұл көрсеткіш 121 млрд теңгені 
немесе 179 млрд теңге мөлшеріндегі барлық 
ақшалай түсімдер сомасының 52,4%-ын құра-
ды. Солайша, 2018 жылдың қорытындылары 
бойынша 2016 жылға қатысты абсолюттік 
ақша ағымы 141%-ды құрады. 

2019 жылы интернет-банкингтің ұялы нұсқа-
сы арқылы жасалатын ақшасыз төлемдер 
үлесін ұлғайту, банктің меншікті терминал-
дар желісін ұлғайту жоспарланып отыр. 

ТӨЛЕМДЕР ҚАБЫЛДАУДЫҢ  
БАЛАМАЛЫ ТӘСІЛДЕРІ 

Жалпы 2018 жылы клиенттердің 920 млн 
қоңырауына жауап берілді, бұл 2017 жылмен  
салыстырғанда (246 млн) 36%-ға көп. 

291,2 458,2
млрд теңге келіп түсті млрд теңге

63+37+E%

63,6
2018 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫН-

ДЫЛАРЫ БОЙЫНША  
БАЛАМАЛЫ ТӨЛЕМ  

АРНАЛАРЫ АРҚЫЛЫ

МӨЛШЕРІНДЕГІ БАРЛЫҚ 
АҚША ТҮСІМДЕРІ
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06
САТЫЛЫМДАР 
ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ 
ӨТКІЗУДІ 
ЫНТАЛАНДЫРУ

2018 жылы жарнамалық және PR қызмет са-
ласында банк брендтің танымалдығы және 
брендке деген сенім дәрежесін арттыруға, 
сондай-ақ банк өнімдері мен сервистерін 
алға бастыруға бағытталған бірқатар ірі жо-
баны іске асырды. 

1. Банктің «Жасыл мекен» атты жыл сай-
ынғы республикалық науқаны. Бұл науқан 
аясында ҚТҚЖБ банкінің 25 мың салымшы-
сын қамтыған онлайн дауыс беру ұйымдас- 
тырылды. Дауыс беру қорытындылары бой-
ынша аулаларында көгалдандыру жүріп 
жатқан үйлер тұрғындарының қатысуымен 1 

мыңнан астам ағаш отырғызылды. Әлеумет-
тік желілерде банк парақшасындағы жаңа-
лықтар жиынтығында 360 мың рет қаралды, 
жоба «Ақ мерген» жүлдесінің шорт-парағына 
кірді. 

2. Әскери қызметшілерге арналған оқу семи-
нарлары. «Әскери өнімді» танымал ету мақ-
сатында банктің қоғамдық кеңесінің төраға-
сы Сергей Пономаревтің қатысуымен әскери 
бөлімдерде түсіндіру семинарлары өткізілді. 
Семинарлар Алматы, Нұр-Сұлтан, Тараз және 
Семей қалаларында өтті. 

3. Бүкіләлемдік жинақтау күні. 2018 жылдың 
қазан айында «Миссия орындалады!» атты 
жалпы республикалық онлайн ойын бастал-
ды. Оның мақсаты – банктің агенттік желісіне 
жаңа адамдар тарту. Ақтық сайыста жеңім-
паздар үшін офлайн-квест өткізілді. Ойынға 
2 000-нан астам адам қатысты. Ойын қоры-
тындылары бойынша әлеуметтік желілерде 
жарияланған жаңалықтар 1 млн. 145 мың рет 
қаралды. Сондай-ақ Жинақтау күнінің аясын-
да Қазақстанның барлық аймақтарындағы 17 
мектепте ақша жинақтау жөнінде сабақтар 
өткізілді. 

4. Банктің корпоративтік сайты. Бір жыл 
бойы банк сайтының сыртқы түрін жаңарту 
жұмысы жүрді. Өнімдер мен науқандарға ар-
налған 11 бет әзірленді, банк кеңесшілерінің 
беті жетілдірілді. Сондай-ақ банктің элек-
трондық пошта арқылы жаңалық таратуына 
жазылу жаңа сервисі және сайтқа кірушілер-
ге арналған пуш-хабарламалар әзірленді. 
Жаңа сервис іске қосылғаннан бастап 6 ай 
ішінде пуш-хабарламаларға 137 мыңнан 
астам адам, пошта арқылы жаңалықтарға 20 
мыңнан астам адам жазылды. 

5. Бұқаралық ақпарат құралдарына арналған 
іс-шаралар. Республиканың 17 аймағында 
«Нұрлы жер» және «Өз үйім» бағдарламала-
рының аясында салынған үйлерге баспасөз 

сапарлары ұйымдастырылды. Байланыс 
және ақпарат қызметкерлері күнінің қар-
саңында БАҚ өкілдерімен баспасөз ланч өтті. 

6. Екі тілде 50 бейне жазба жасалды, онда 
банк қызметі және оның өнімдері туралы тұ-
саукесерлер, нұсқаулықтар, банк салымшы-
ларының табыстары айтылады. 

5,7 млн бірлік полиграфиялық өнім (ұнпа-
рақтар, лифлеттер, кітапшалар, плакаттар, 
стикерлер), соның ішінде әскери қызмет-
шілерге арналған 45 мың кітапша басылды. 
220 сыртқы құрылымға банк жарнамасы ор-
наластырылды. Олардың 172-сі – 6 аймақтың 
аялдама кешендеріндегі ситибордтар, 48-і – 
қалған аймақтардағы билбордтар. 

2018 жылы жалпы бұқаралық ақпарат құрал-
дарында Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 
жөнінде 8 430 материал жарияланды. «31 
арнада» «Информбюро» бағдарламасының 
«Жеке капитал» айдарының аясында 10 ха-
бар шықты. Әлеуметтік желілерді ескергенде 
банк 58 954 рет еске алынған, соның ішінде 
29 232 жазба «Нұрлы жер» бағдарламасына 
қатысты. 

Банктің Facebook.com, Vk.com, Instagram.com 
әлеуметтік желілерінде ресми парақшала-
ры бар, сондай-ақ Youtube.com хостингінде 
бейне материалдар орналастырады. 2018 
жылы әлеуметтік желілердегі банктің парақ-
шаларына 79 645 адам жазылды. 31 желтоқ-
сандағы жағдай бойынша банктің әлеуметтік 
желілердегі парақшаларына жазылушылар-
дың жалпы саны 202,2 мың адамды құрады. 

2018 жылдың соңында жүргізілген марке-
тингтік зерттеу нәтижелері көрсеткендей, 
респонденттердің жалпы санының 83,4%-ы 
банкке сенеді. Тұрғын үй құрылыс жинақта-
ры жүйесі мен банк танымалдығы да 2017 
жылмен салыстырғанда (95,6%) 2018 жылы 
артты (97,2%).

БАНКТІҢ ЖАРНАМАЛЫҚ  
ЖӘНЕ PR ҚЫЗМЕТІ 

97+3+E
95+5+E

%

%

97,2

95,6
2017

2018

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС 
ЖИНАҚТАРЫ ЖҮЙЕСІ 

МЕН БАНК  
ТАНЫМАЛДЫҒЫ
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ 
ЖҮЙЕСІНІҢ  
СИПАТТАМАСЫ 

7.1

Банктің корпоративтік басқару жүй-
есі – банктің қызметін басқаруды және  
қадағалауды қамтамасыз ететін, Жалғыз 
акционер, директорлар кеңесі, басқарма, 
банктің басқа да органдары және мүдделі 
тұлғалар арасындағы, Жалғыз акционер мүд-
десіндегі қарым-қатынастарды қамтитын 
үрдістер жиынтығы. 

Банк корпоративтік басқаруды қызмет нәти-
желілігі мен беделді арттыру, капитал тар-
туға жұмсалған шығындарды азайту құралы 
ретінде, ҚР заңының үстемдігін қамтамасыз 
етуге қосқан өзінің үлесі және банктің қазіргі 
экономикадағы және жалпы қоғамдағы ор-
нын айқындайтын фактор ретінде қарасты-
рады. 

Банктің корпоративтік басқаруы (КБ) әділдік-
ке, адалдыққа, жауапкершілікке, ашықтыққа, 
кәсіпқойлыққа және біліктілікке негізделеді. 
Нәтижелі корпоративтік басқару құрылымы 
банктің қызметіне қатысатын барлық тұлға-
лардың құқықтары мен мүдделерін құрмет-
теуді көздейді және банктің сәтті қызмет 
етуіне, соның ішінде оның құндылығының 
өсуіне, қаржылық тұрақтылық пен табы-
стылықты сақтауға септігін тигізеді. 

Банктегі КБ-ға қатысушылар арасындағы 
қатынастар КБ саласындағы халықаралық 
тәжірибе негізінде әзірленген банктің ішкі 
құжаттарының негізінде реттеледі. Банктің 
корпоративтік басқару құрылымы заңнамаға 
сәйкес келеді және банк органдарының ара-
сында міндеттердің бөлістірілуін айқындай-
ды. 

Төменде аталғандар банктің Корпоративтік 
басқару кодексіне сәйкес банкті корпора-
тивтік басқару принциптері болып табылады: 
 

1. өкілеттіктерді шектеу принципі; 

2. Жалғыз акционердің құқықтары мен 
мүдделерін қорғау принципі; 

3. банктің директорлар кеңесі мен басқар-
маны нәтижелі басқаруы принципі; 

4. тұрақты даму принципі; 

5. тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және 
ішкі аудит принципі; 

6. корпоративтік қақтығыстарды және мүд-
делер қақтығысын реттеу принципі; 

7. банк қызметінің ашықтығы және банк 
қызметі жөніндегі ақпаратты жария ету 
әділдігі принциптері. 

Банктің Ішкі аудит департаменті директорлар 
кеңесі шешімімен бекітілген (2018 ж. 22.05. 
№ 5 отырыс хаттамасы) ҚТҚЖБ-де ішкі ау-
дитті ұйымдастыру ережелеріне сай корпо-
ративтік басқару жүйесіне екі жылда бір рет 
диагностика жүргізеді. 

2018 жылы корпоративтік басқару диагно-
стикасы жүргізілген жоқ. 
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07
КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ 

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 ■ басқарушы орган: банктің қызметіне 
жалпы басшылықты және басқарма  
қызметін бақылауды жүзеге асыратын 
директорлар кеңесі; 

 ■ атқарушы орган: банк басқармасы 
төрағасының басқаруымен банктің 
ағымдағы қызметін басқаратын басқар-
ма; 

Қазақстан Республикасы заңнамасына сай 
банктің ұйымдық құрылымы келесі басқару 
органдарынан тұрады: 

 ■ жоғары орган: Жалғыз акционер – «Бәй-
терек» ҰБХ» АҚ;

 ■ ішкі аудит қызметі (ІАҚ) қаржылық-ша-

руашылық қызметті бақылайды, ішкі 

бақылау саласы жөнінде баға береді, 

тәуекелдерді басқарады, банк қызметін 

жетілдіру мақсатында кеңес береді. 

ОРТАЛЫҚ АППАРАТ ҚҰРЫЛЫМЫ

ЖАЛҒЫЗ  
АКЦИОНЕР 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 
ЖАНЫНДАҒЫ  
КОМИТЕТТЕР 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ БАС КОМПЛАЕНС- 
БАҚЫЛАУШЫ

КОРПОРАТИВТІК  
ХАТШЫ БАНК БАСҚАРМАСЫ ІШКІ АУДИТ  

ДЕПАРТАМЕНТІ 

КОМИТЕТТЕР /  
КОМИССИЯЛАР /  

ЖҰМЫС ТОПТАРЫ
ОРТАЛЫҚ АППАРАТ АЙМАҚТЫҚ  

БӨЛІМШЕЛЕР 
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07

ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІ

КОРПОРАТИВТК  
ХАТШЫ

ІШКІ АУДИТ  
БӨЛІМШЕСІ

БАСҚАРМА  
ТӨРАҒАЙЫМЫ

Басқарма  
Төрағайымының 

орынбасары

Басқарма Төрағайы-
мының Ақпараттық 

технологиялар жөнінде-
гі орынбасары 

Банк өнімдерін  
әзірлеу және енгізу 

бөлімшесі

Банктік  
технологиялар  

бөлімшесі
Кеңесшілер

Менеджмент  
тәуекелі бөлімшесі

Қазынашылық  
бөлімшесі

Сату және өңірлік  
даму бөлімшесі

Сатып алу  
бөлімшесі

Заң бөлімшесі

Әкімшілік бөлімшесі

Ақпараттық  
қауіпсіздік бөлімшесі

БЖ және құрылыс 
жобаларын іске асыру 

бөлімшесі

Жоспарлау және 
стратегиялық талдау 

бөлімшесі

АЖ дамыту және  
қолдау бөлімшесі

Қзметкерлермен   
жұмыс жөніндегі 

бөлімше

Ішкі бақылау  
бөлімшесі

Бухгалтерлік есеп 
бөлімшесі

Байланыс  
орталығының  

бөлімшесі

Жарнама және жұрт-
шылықпен байланыс 

бөлімшесі

Ақпараттық  
технологиялар  

бөлімшесі

Басқарушылар 
директорлар

Ахуалдық  
мониторинг  
бөлімшесі

Жиынтық есептілік 
бөлімшесі

Филиалдар

Проблемалық  
заемдармен   

жұмыс жөніндегі 
бөлімше

Жарнама және 
қоғаммен байланыс 

бөлімшесі

Операциялық  
бөлімше

Қауіпсіздік  
бөлімшесі

Басқарма Төрағайымының 
ақпараттық қауіпсіздік, 

құқықтық және әкімшілік 
мәселелер жөніндегі орын-

басары

Басқарма Төрағайы-
мының бизнес жөнін-

дегі орынбасары

Басқарма Төрағайы-
мының қаржы және 
есеп беру жөніндегі 

орынбасары

Басқарма Төрағайы-
мының тәуекелдер 
және ішкі бақылау 

жөніндегі орынбасары

БАС КОМПЛАЕНС  
БАҚЫЛАУШЫ

КОМПЛАЕНС БАҚЫЛАУ 
БӨЛІМШЕСІ

1 092Банк  
қызметкерлерінің  

жалпы саны

Банктің дербес құрылымдық бөлімшелері «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚ-ның ішкі құжаттарына сай өзара әрекет етеді 

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ 
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1. Дамыту блогы. Бұл блокқа 
банктің келесі 4 бөлімшесі кіреді: 
Банктік өнімдерді әзірлеу және 
енгізу департаменті, Жобалық 

басқару департаменті, Жоспарлау және 
стратегиялық талдау департаменті, Жарнама 
және жұршылықпен байланыс департаменті. 

5. IТ-технологиялар блогы. Бұл 
блокқа банктің келесі 5 бөлімшесі 
кіреді: Ақпараттық технология-
лар департаменті, Ақпараттық 

жүйелерді дамыту және қолдау департа-
менті, Банктік технологиялар департаменті, 
Операциялық департамент және Мәселелі 
заемдармен жұмыс басқармасы. 

6. Басқарма төрағасына беріліп 
бекітілген блок. Бұл блокқа 
банктің келесі 4 бөлімшесі кіреді: 
кеңесшілер, басқарушы директор-

лар, Қауіпсіздік департаменті және Қызмет-
керлермен жұмыс департаменті. 

7. Ақпараттық қауіпсіздік, 
құқықтық және әкімшілік мәсе-
лелер блогы. Бұл блокқа банктің 
келесі 5 бөлімшесі кіреді: Ақпа-

раттық қауіпсіздік департаменті, Әкімшілік 
департамент, Сатып алу департаменті, Заң 
департаменті және Мемлекеттік бағдарла-
малар мен құрылыс жобаларын іске асыру 
департаменті.

2. Бизнес блогы. Бұл блокқа 
банктің келесі 3 бөлімшесі кіреді: 
Сатылымдар және аймақтық даму 
департаменті, Байланыс орта-

лығы департаменті және филиалдар. 

3. Тәуекелдер мен ішкі бақы-
лау блогы. Бұл блокқа банктің 
келесі 3 бөлімшесі кіреді: Тәуекел 
менеджменті департаменті, Ішкі 

бақылау департаменті, Жағдай мониторингі 
департаменті. 

4. Қаржылық және есептілік 
блогы. Бұл блокқа банктің келесі 
3 бөлімшесі кіреді: Қазынашылық 
департаменті, Бухгалтерлік есеп 

департаменті және Жиынтық есептілік де-
партаменті. 

2018 жылы банктің ұйымдық құрылымы 
банк алдына қойылған стратегиялық міндет-
тер мен мақсаттарды нәтижелі түрде шешуге 
септігін тигізді. 

07

Банк клиенттермен және серіктестермен өзара қарым-қаты-
настарында сенімділік, сенім және жоғары сапа, бизнес пен 
корпоративтік басқару ашықтығы принциптерін қамтамасыз 
етуге ұмтылады. Банктің ақпараттық ресурстары ашықтық және 
қолжетімділік талаптарын қанағаттандырады. 2015 жылғы қа-
рашада «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» № 401-V Қазақстан Ре-
спубликасы Заңына қол қойылды. Заң әр адамның заңда тыйым 
салынбаған кез келген тәсілмен ақпаратты еркін алуы және та-
ратуы конституциялық құқығын іске асыру нәтижесінде туын-
дайтын қоғамдық қарым-қатынастарды реттейді. Аталған заң 
талаптарын орындау үшін, банктің интернет-ресурсында жыл 
сайын жылдық қаржылық есептілік, ұзақ мерзімді стратегия, 
банктің үлестес тұлғаларының тізімі орналастырылады. Сон-
дай-ақ Директорлар кеңесі қабылдаған, директорлар кеңсінің 
2016 жылғы 11 шілдедегі шешімімен бекітілген (№ 11 отырыс 
хаттамасы) Шешімдер жөніндегі ақпаратты жария ету ереже-
леріне сай Жалғыз акционер мен инвесторлардың назарына 
жеткізілуі тиіс, директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерде 
көзделген мәселелер тізбесі орналастырылады. 

Қаржылық есептілік депозитарийі мен Қазақстан қор бир-
жасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар, 
қаржылық есептілік және аудиторлық есептер, үлестес тұлға-
лар тізімдері туралы ақпаратты, сондай-ақ жыл қорытындыла-
ры бойынша атқарушы орган мүшелеріне төленетін мөлшердің 
жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру ережелері-
не сәйкес осы сайттарда тиісті ақпарат орналастырылады. 

Ақпаратты орналастыру кезінде банк банктік, коммерциялық 
және заңнамамен қорғалатын басқа да құпиялардың сақталуы 
жөніндегі заңнама нормаларын сақтайды. 

БАНКТІҢ АШЫҚТЫҒЫ (ТРАНСПАРЕНТТІГІ) 
ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУ ҮРДІСТЕРІНІҢ 
НӘТИЖЕЛІЛІГІ 

2018 ЖЫЛЫ БАНКТІҢ ОРТАЛЫҚ АППАРАТЫНЫҢ 
ҚҰРЫЛЫМЫ КЕЛЕСІ БЛОКТАРҒА БӨЛІНДІ: 

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ 
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Банктің директорлар кеңесінің мүшелерін 
Жалғыз акционер лауазымға сайлайды, кейін 
осы үміткерлерді Қазақстан Республикасы-
ның заңнамасында және банк Жарғысында 
көзделген тәртіппен Қазақстан Республика-
сы Ұлттық Банкі келіседі. 

Банктің директорлар кеңесінің құрамына 
Жалғыз акционер өкілдері, банк басқармасы-
ның төрағайымы және тәуелсіз директорлар 
кіреді. 

Банктің тәуелсіз директорын лауазымға ірік-
теу «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдар-
дың тәуелсіз директорларын іріктеу, сыйақы 
төлеу және шығыстарын өтеу ережелеріне 
сай конкурстық негізбен, көп дегенде үш 
жыл мерзімге (кейін, қызметін бағалау нәти-
желері қанағаттандырарлық болған жағдай-
да, тағы үш жыл мерзімге қайта сайлануы 
мүмкін) жүзеге асырылады. 

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
директорлар кеңесі 6 мүшеден (соның ішінде 
үш тәуелсіз директор) тұрады.

Банктің директорлар кеңесінің құрамына 
Жалғыз акционер өкілдері, банк басқарма-
сының төрағасы және тәуелсіз директорлар 
кіреді.
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7.2
1) басқарушы лауа-
зымдарда жұмыс істеу 
тәжірибесі;

2) директорлар кеңесінің 
мүшесі ретіндегі жұмыс 
тәжірибесі;

3) жұмыс тәжірибесі;

4) білімі, мамандығы, 
соның ішінде халықара-
лық сертификаттарының 
бар-жоғы; 

5) бағыттар мен салалар 
бойынша құзыреттерінің 
бар-жоғы (салалар актив-
тер қоржынына байланы-
сты өзгеруі мүмкін); 

6) іскерлік беделі;

7) тікелей немесе ықти-
мал мүдделер қақтығы-
сының бар-жоғы.

Директорлар кеңесінің 
құрамына үміткерлерді 
іріктеу кезінде төменде 
аталғандар назарға алы-
нады: 

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы  
холдингі» АҚ басқармасының төрағасы. 

Қазақ мемлекеттік басқару академиясы 
(1995), Қазақстан Республикасы Сыртқы 
істер министрлігінің Дипломатиялық 
академиясы (1998-2000), Колумбия уни-
верситетінің магистратурасы, «Бола-
шақ» стипендиаты (2008), Лондон биз-
нес мектебі (2016). 

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

БІЛІМІ 

ҚТҚЖБ директорлар кеңесінің 
төрағасы, Жалғыз акционер 
өкілі. 

ӘРІПХАНОВ АЙДАР 
ӘБДІРАЗАҚҰЛЫ 

 ■ 1997-2006 жылдары Сырттан заем алу 
жөніндегі комитеттің бағдарламалық 
және әлеуметтік заемдар бөлімінің 
бас маманы, бағдарламалық және әле-
уметтік заемдар, заемдарды іске асы-
ру, мемлекеттік сыртқы заемдарды 
басқару және мемлекеттік кепілдік-
тер бөлімінің басшысы, Үкіметтік за-
емдар және мемлекеттік кепілдіктер 
басқармасының басшысы, Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің 
Мемлекеттік борыш және несиелеу 
департаменті директорының орын-
басары лауазымдарын атқарды, Қа-
зақстан Республикасы қаржы вице-ми-
нистрі тағайындаған. 

 ■ 2006 жылы Қазақстан Республикасы-
ның Премьер-министрінің Кеңсе бас-
шысының орынбасары лауазымын 
атқарды. 

 ■ 2006-2017 жылдары Қазақстан Респу-
бликасының  Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау вице-министрі, 
Қазақстан Республикасының Пре-
мьер-министрінің кеңесшісі, Қазақстан 
Республикасының Ақпараттандыру 
және байланыс жөніндегі агенттігі 
төрағасының орынбасары лауазымда-
рын атқарды, уақытша басқарма 
төрағасы міндетін атқарды, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика ви-
це-министрі тағайындаған. 

 ■ 2017 жылғы қаңтардан бастап «Бәй-
терек» ҰБХ» АҚ басқармасы төрағасы-
ның орынбасары қызметін атқарды. 
2017 жылдың желтоқсан айында ди-
ректорлар кеңесінің шешімімен «Бәй-
терек» ҰБХ» АҚ басқармасы төраға-
сының міндетін атқарушы болып 
тағайындалды.

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ 
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басқарушы директор – «Бәйтерек»  
ұлттық басқарушы холдингі» АҚ  
басқармасының мүшесі. 

ҚТҚЖБ басқармасының төрайымы.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситеті (1997, 1999). Мамандығы: эко-
номист-менеджер, экономика магистрі.

«Тұран» университеті (2002). Маман-
дығы: Юриспруденция.

М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мем-
лекеттік университеті (2015). Executive 
Management бағдарламасы. 

Ақмола ауыл шаруашылығы институты. 
Мамандығы: агро-өнеркәсіптік кешен 
саласындағы экономика және басқару. 

Еуразия гуманитарлық институты.  
Мамандығы: Юриспруденция.

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

АТҚАРАТЫН ЛАУАЗЫМЫ

БІЛІМІ БІЛІМІ

ҚТҚЖБ директорлар кеңесінің 
мүшесі, Жалғыз акционер өкілі. 

ҚТҚЖБ директорлар кеңесінің 
мүшесі. 

БІРТАНОВ ЕСЖАН 
АМАНТАЙҰЛЫ 

ИБРАГИМОВА  
ЛЯЗЗАТ ЕРКЕНҚЫЗЫ 

 ■ ҚР Ұлттық Банкінің дилингтік опера- 
циялар және қаржы нарықтарын тал-
дау басқармасының сыртқы нарықтың 
дилингтік операциялары бөлімінің же-
текші дилері, Алматы қ. (1998-2003).

 ■ ҚР ҰБ Монетарлық операциялар де-
партаментінің дилингтік операциялар 
басқармасының басшысы, Алматы қ. 
(2003-2005).

 ■ ҚР Ұлттық Банкі Монетарлық операция-
лар департаменті директорының орын-
басары (2005 ж. 18.10. – 2012 ж. 28.09.).

 ■ «Ұлттық банктің Ұлттық инвестици-
ялық корпорациясы» АҚ басқармасы-
ның төрағасы (2012 ж. 28.09. – 2014 ж. 
01.04.).

 ■ ҚР Ұлттық Банкі төрағасы кеңесшісінің 
міндетін атқарушы, Ұйымдастыру жұ-
мысы, сыртқы және қоғамдық байла-
ныс департаменті (2014 ж. 01.04. –2014 
ж. 24.06.). 

 ■ ҚР Ұлттық Банкі Жоспарлау және бюд-
жет департаменті директорының мін-
детін атқарушы (2014 ж. 03.04. – 2014 
ж. 24.10.).

 ■ ҚР Ұлттық Банкі Жоспарлау және бюд-
жет департаменті директоры (2014 ж. 
24.10. – 2015 ж. 30.06.).

 ■ «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) 
басқармасының төрағасы (2015 ж. 
01.07. – 2016 ж. 11.01.).

 ■ «Ұлттық банктің Ұлттық инвестициялық 
корпорациясы» АҚ басқармасының 
төрағасы (2016 ж. 11.01. – 2017 ж.).

 ■ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ басқарушы дирек-
торы (2018 ж. 24.01. бастап).

 ■ «Бәйтерек» ҰБХ басқарушы директо-
ры – басқарма мүшесі (2018 ж. 17.05. 
бастап).

 ■ Жұмыс тәжірибесі: 21 жылдан астам.

 ■ 1995–2001 жылдары Л. Гумилев атын-
дағы Еуразия мемлекеттік универси-
тетінің экономика факультетінің оқы-
тушысы. 

 ■ 2004 жылы ҚР БҰҰ Даму бағдарлама-
лары жобасын экономикалық дамыту 
жөніндегі ұлттық сарапшы болып жұ-
мыс істеді. 

 ■ 2004–2009 жылдары «Даму» кәсіпкер-
лікті дамыту қорының талдау және 
даму стратегиялары, оқыту және кон-
салтинг, корпоративтік даму департа-
менттерін басқарды. 

 ■ 2009 жылы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ 
қаржы институттары мен даму инсти-
туттарын басқару дирекциясының ар-
найы бағдарламалар департаментінің 
бас менеджері болып жұмыс істеді. 

 ■ «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық 
емес АҚ тәуелсіз директоры – дирек-
торлар кеңесінің мүшесі. 

 ■ 2009–2011 жылдары – «Даму» кәсіпкер-
лікті дамыту қорының басқарма төраға-
сының орынбасары, басқарма төраға-
сының міндетін атқарушы. 

 ■ 2009 жылдың сәуірінен 2016 жылдың 
қаңтарына дейін – «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры басқармасының төрайы-
мы. 

 ■ 2016 жылғы ақпаннан 2017 жылғы 
қаңтарға дейін – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
басқармасы төрағасының орынбасары. 

 ■ 2016 жылы – «Қазақстан ипотекалық 
компаниясы» ипотекалық ұйымы» АҚ 
директорлар кеңесінің төрайымы. 

 ■ 2017 жылғы қаңтардан бастап – ҚТҚЖБ 
басқармасының төрайымы. 

 ■ Жұмыс тәжірибесі: 24 жылдан астам.
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«Astana trans group» ЖШС бас директорының орынба-
сары. OU «MiraMaks Company» басқармасының мүшесі.

Басқа ұйымдардың директорлар кеңесінің мүшесі 
болып табылмайды.

«Мегафон» ААҚ, жоспарлау, басқару есептілігі, 
қаржылық бақылау жөніндегі басшы. 

«ТТ Мобайл» ЖАҚ, «АКВАФОН - GSM» ЖАҚ және 
«ОСТЕЛЕКОМ» ЖАҚ директорлар кеңесінің мүше-
сі болып табылады. 

«Ракурс Консалтинг Груп» ЖШС, 
басқарушы серіктес.

«ВТБ Банкі» АҚ еншілес ұйымы 
(Қазақстан), «Олжа» АҚ (Қазақстан) 
директорлар кеңесінің мүшесі – 
тәуелсіз директоры; 

Франция – Қазақстан Сауда-өнер-
кәсіптік палатасы басқармасының 
мүшесі; 

Алматы қ. инвесторлар кеңесінің 
мүшесі; 

«Аспандау» білім беру қоры басқар-
масының мүшесі болып табылады. 

Қазақ ұлттық техникалық университеті – инженер- 
экономист; Халықаралық бизнес академиясы, MBA – 
іскерлік әкімшілендіру магистрі; Тәуелсіз директорлар 
қауымдастығы, CCGCP тәуелсіз директор сертификаты 
– Нұр-Сұлтан қаласындағы Тәуелсіз директорлар қа-
уымдастығының мүшесі. 

Макаров атындағы мемлекеттік теңіз академия-
сы, мамандығы: инженер. 

Duke University, Fuqua School of Business, MBA.

Ленинград мемлекеттік универ-
ситеті (1986, 1992). Мамандығы: 
жоғары математика, физика-ма-
тематика ғылымдарының канди-
даты.

Copernic, Париж, МВА.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ
БАСҚА ҰЙЫМДАРДА АТҚАРАТЫН 

ЛАУАЗЫМДАРЫ
БАСҚА ҰЙЫМДАРДА АТҚАРАТЫН 

ЛАУАЗЫМДАРЫ
БАСҚА ҰЙЫМДАРДА АТҚА-

РАТЫН ЛАУАЗЫМДАРЫ

БІЛІМІ

БІЛІМІ

БІЛІМІ

ҚТҚЖБ директорлар кеңесінің мүшесі,  
тәуелсіз директор.

ҚТҚЖБ директорлар кеңесінің мүшесі,  
тәуелсіз директор.

ҚТҚЖБ директорлар кеңесінің мүшесі,  
тәуелсіз директор.

ИБРАШЕВ  
МИРАС БАУЫРЖАНҰЛЫ 

БАРУНИН  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

ҚЫДЫРБАЕВ  
ДОСЫМ ХАМИТҰЛЫ 

 ■ «Гранд АБ Групп» ЖШС басқарушы директоры; «Дамир 
Транс» ЖШС бас директоры, бақылау кеңесінің төрағасы; 
«Таман» ЖШС (вагон-жөндеу депосы) бас директорының 
орынбасары; «Вагондық кәсіпорындар қауымдастығы» 
заңды тұлғалар бірлестігінің бас менеджері; «Жолаушы-
лар тасымалы» АҚ бас маманы; «Урал Ойл энд Газ» ЖШС 
қаржыгері. OU «MiraMaks Company» басқармасының мү-
шесі. 

 ■ Жұмыс тәжірибесі: 20 жылдан астам.

 ■ «Мегафон Интернэшнл» ЖАҚ бас директоры, 
«Мегафон» ААҚ жоспарлау, басқару есептілігі, 
қаржылық бақылау жөніндегі басшысы, «Ме-
гафон Финанс» ЖШҚ бас директоры, «Телеко-
минвест» ААҚ корпоративтік қаржы жөніндегі 
директоры. 

 ■ Жұмыс тәжірибесі: 19 жылдан астам.

 ■ Ракурс Консалтинг басқарушы серік-
тесі.  

 ■ «АТФБанк» АҚ-да басқарушы дирек-
тор, басқарма төрағасының орын-
басары болды. «Қазақойл» ұлттық 
мұнай-газ компаниясы президентінің 
кеңесшісі және «ҚазТрансОйл» АҚ 
ұлттық мұнай көлік компаниясының 
президенті болып жұмыс істеді. 

 ■ Келесі шетелдік компанияларда жұ-
мыс істеу тәжірибесі бар: Rompetrol, 
Бухарест, Румыния – «Change for 
Good’» түрлендіру жобасында үй-
лестіруші кеңесші. Dyneff, Монпелье, 
Франция – бас директор орынбасары. 

 ■ Credit Commercial de France, француз 
банктік тобы өкілдігінің басшысы. 

 ■ Trafigura Beheer B.V., халықаралық 
трейдинг компаниясының Қазақстан-
дағы өкілі. 

 ■ Жұмыс тәжірибесі: 32 жылдан астам.
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Комитет банктің директорлар кеңесінің 
бақылау функцияларын нәтижелі жүзеге 
асыруына жәрдемдесу мақсатында құрыл-
ды. Комитет банктің қаржылық есептілігінің 
дайындалуын қадағалайды және банктің 
қаржылық есептілігінің дұрыстығы мен то-
лықтығын қамтамасыз етеді, ішкі және сы-
ртқы аудит тәуелсіздігін қадағалауды қамта-
масыз етеді. 

Комитет банктің директорлар кеңесінің бақы-
лау функцияларын нәтижелі жүзеге асыруы-
на жәрдемдесу, қызметтің басым бағыттары 
мен стратегиялық мақсаттарын әзірлеу мәсе-
лелері жөнінде ұсынымдар дайындау, сон-
дай-ақ банк қызметінің нәтижелілігін артты-
руға септігін тигізетін іс-шараларды әзірлеу 
мақсатында құрылды.

07
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 
ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР 

7.3

ҚЫДЫРБАЕВ  
Досым Хамитұлы 

Комитет төрағасы – директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

БАРУНИН  
Александр Анатольевич

Комитет төрағасы – директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

БАРУНИН  
Александр Анатольевич

Комитет мүшесі – директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

ИБРАШЕВ  
Мирас Бауыржанұлы 

Комитет мүшесі – директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

ИБРАШЕВ  
Мирас Бауыржанұлы 

Комитет мүшесі – директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

БІРТАНОВ  
Есжан Амантайұлы 

Комитет мүшесі – сарапшы (басқа-
рушы директор – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
басқармасының мүшесі)

ХАМЗИНА 
Ильмира Қисамейденқызы 

Комитет мүшесі – сарапшы («Бәйте-
рек» ҰБХ» АҚ Тұрғын үй-құрылыс ак-
тивтерін басқару департаментінің бас 
менеджері)

АУДИТ КОМИТЕТІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ 
КОМИТЕТІ 

2019 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙ  
БОЙЫНША КОМИТЕТ ҚҰРАМЫ

2019 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙ  
БОЙЫНША КОМИТЕТ ҚҰРАМЫ

Аудит комитеті;

Стратегиялық жоспарлау комитеті; 

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 
мәселелер комитеті; 

Тәуекелдер және ішкі бақылау комитеті. 

Банкте директорлар кеңесіне есеп беретін 
4 комитет жұмыс істейді: 

1

2

3

4
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Комитет банктің директорлар кеңесінің 
бақылау функцияларын нәтижелі жүзеге 
асыруына жәрдемдесу, тәуекелдерді басқа-
ру сенімділігі мен нәтижелілігін қамтамасыз 
ету жөнінде ұсынымдар дайындау мақсатын-
да, сондай-ақ ішкі бақылау мәселелерінде 
қызметті үйлестіру және әдістемелік қолдау 
көрсету үшін құрылды.

2018 жылы банктің директорлар кеңесінің 17 
отырысы ұйымдастырылып, өткізілді. Соның 
ішінде 5 отырыс сырттай дауыс беру арқылы 
өткізілді. 160 мәселе қарастырылды, олар 
жөнінде 121 шешім көзбе-көз, 39 шешім сы-
рттай дауыс беру арқылы қабылданды. 

Банктің ішкі құжаттарына сай директор-
лар кеңесі орындылық, нәтижелілік және 
тұрақтылық принципін негізге ала отырып, 
алдыңғы жылдағы отырыстарды өткізу ке-
стесімен қоса жұмыс жоспарын жыл сайын 
жасайды. 2018 жылы банктің директор-
лар кеңесінің қызметі банктің директорлар 
кеңесінің 2017 жылғы 25 желтоқсандағы 
шешімімен бекітілген (№ 18 отырыс хатта-
масы) банктің директорлар кеңесінің 2018 
жылдағы жұмыс жоспарына сай жүзеге асы-
рылды. Есептік кезеңде банктің директорлар 
кеңесі қабылдаған ең маңызды шешімдер ке-
лесі мәселелерге қатысты: банкті 2023 жылға 
дейін дамыту стратегиясын іске асыруға 
бағытталған, 2018-2019 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспарын қарастыру және бекіту, 
2014-2023 жылдарға арналған банктің ұзақ 
мерзімді стратегиясының 2017 жылы орын-
далуы, банктің ұйымдық құрылымы, 2018 
жылдағы банк қызметінің корпоративтік 
негізгі көрсеткіштері және банк басқармасы 
мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштері, 
банктің 2018 жылдағы бюджеті, банк Жарғы-

Комитет банктің директорлар кеңесінің бақы-
лау функцияларын нәтижелі жүзеге асыруы-
на жәрдемдесу, кадрлық саясат, банктің 
басқарушы қызметкерлерін, тағайындалуы 
банктің директорлар кеңесінің құзыретіне 
жататын банк қызметкерлерін сайлау (тағай-
ындау), сыйақы төлеу мәселелері жөнінде 
ұсынымдар дайындау мақсатында, сондай-ақ 
банктің әлеуметтік мәселелерді басқаруы 
нәтижелілігін арттыру үшін құрылды.

БАРУНИН  
Александр Анатольевич

Комитет төрағасы – директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

ИБРАШЕВ  
Мирас Бауыржанұлы 

Комитет төрағасы – директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

ИБРАШЕВ  
Мирас Бауыржанұлы

Комитет мүшесі – директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

БАРУНИН  
Александр Анатольевич

Комитет мүшесі – директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

ХАМЗИНА 
Ильмира Қисамейденқызы

Комитет мүшесі – сарапшы («Бәйте-
рек» ҰБХ АҚ Активтерді басқару  
департаменті жобасының басшысы)

БІРТАНОВ  
Есжан Амантайұлы 

Комитет мүшесі – сарапшы (басқа-
рушы директор – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
басқармасының мүшесі)

ТӘУЕКЕЛДЕР ЖӘНЕ ІШКІ  
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ 

КАДРЛАР, СЫЙАҚЫЛАР  
ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕР  
КОМИТЕТІ 

2019 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙ  
БОЙЫНША КОМИТЕТ ҚҰРАМЫ 

2019 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙ  
БОЙЫНША КОМИТЕТ ҚҰРАМЫ

07

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
ЖӘНЕ ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ 
КОМИТЕТТЕР ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 

7.4

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ 

58

20
18

 
ж

ы
л

ғы
 е

се
п



99+1+E
 Ішкі бақылау жүй-
есін бағалау нәти-

желері бойынша 
жалпы балл

құрады

%
99

сына енгізілетін өзгерістер мен толықтыру-
лар, банктің меншікті капиталы мөлшерінің 
он және одан көп пайызын құрайтын мөл-
шерге міндеттемелерді ұлғайту, банк обли-
гацияларын шығару талаптарын айқындау 
және оларды шығару. 

Жалпы банктің директорлар кеңесі 6 ішкі құ-
жаттың жаңа редакциясын бекітіп, банктің 44 
ішкі құжатына өзгерістер енгізді. 

2014-2018 жылдарға арналған банкті дамыту 
жоспарының, бюджеттің, рентабельділік көр-
сеткіштерінің орындалуы жөніндегі басқар-
маның есептері, директорлар кеңесіне есеп 
беретін бөлімшелер жұмысы туралы есеп-
тер, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 

2014 жылғы 26 ақпандағы № 29 қаулысына 
сәйкес есептер және басқару есептілігі тоқ-
сан сайынғы негізбен қарастырылды. 

Банкпен ерекше қарым-қатынастар арқылы 
байланысты тұлғалармен жасалатын мәміле-
лер бекітілді (14 мәселе). 

Банктің 2017 жылдағы жылдық қаржылық 
есептілігі, жылдық есебі, банктің Жарғысы-
на енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар, 
банктің директорлар кеңесі жөніндегі ереже 
Жалғыз акционер қарастыруына ұсынылып, 
кейін бекітілді. 

Сондай-ақ 2018 жылы директорлар кеңесіне 
есеп беретін банктің Ішкі аудит департаменті 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесінің нәтижелілігіне бағалау жүргізді. 
Бағалау нәтижелері бойынша тәуекелдерді 
басқару жүйесінің жалпы балы 98%-ды құра-

ды, жетілгендік деңгейі – оңтайландырылған, 
сәйкесінше тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау жүйесін бағалау күйі барабар деп 
бағаланды (рейтингі «Барабар»). Ішкі бақы-
лау жүйесін бағалау нәтижелері бойынша 
жалпы балл 99%-ды құрады (ішкі бақылау 
жүйесінің нәтижелілігін бағалау бекітілген 
әдістемеге сай жүргізілді және бүкіл ішкі 
бақылау жүйесінің толық нәтижелілігі жөнін-
дегі қорытынды деп қарастырылмауға тиіс). 
Ішкі бақылау жүйесінің күйі барабар деп баға-
ланды (рейтингі «Барабар»). 

Банктің директорлар кеңесі мен басқарма-
сының өзара әрекет етуі тиісті деңгейде жү-
зеге асырылады, корпоративтік қақтығыстар 
және мүдделер қақтығысы туындауы фак-
тілері байқалған жоқ. 

Комитеттердің жұмысы кестеде келтірілген.

Рет-
тік № Комитет атауы

Өткізілген 
отырыстар саны

Қарастырылған 
мәселелер саны 

2017 2018 2017 2018

1. Директорлар кеңесінің Аудит комитеті 9 12 21 52

2. Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитеті 11 13 51 46

3. Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер 
комитеті 9 10 26 28

4. Директорлар кеңесінің Тәуекелдер және ішкі бақылау комитеті 9 11 39 38
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ИБРАГИМОВА
ЛЯЗЗАТ 
ЕРКЕНҚЫЗЫ

2017 жылға дейін «Бәйтерек» 
ҰБХ-де, «Даму» кәсіпкерлікті да-
мыту қорын» АҚ-да басшы лауа-
зымдарын атқарды. 

2017 жылғы қаңтардан бастап 
ҚТҚЖБ-нің басқарма төрайымы 
болып табылады. 

Банк басқармасы банктің директорлар 
кеңесі бекіткен басқарма жөніндегі ере-
женің негізінде қызмет етеді және банктің 
ағымдағы қызметіне басқаруды жүзеге 
асырады. Банк басқармасының түзілуі, 
оның өкілеттіктері, сондай-ақ өкілеттік-
терінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы-
на және банк Жарғысына сәйкес банктің 
директорлар кеңесінің шешімі бойынша 
жүзеге асырылады. 

АЙДАРБЕКОВА 
ӘЛИЯ 
ҚАРАТАЙҚЫЗЫ

АҚШАНОВ  
НҰРЛАН 
САҒЫНДЫҚҰЛЫ 

2018 жылдың маусымынан бері 
ҚТҚЖБ-нің басқарма төрай-
ымының орынбасары болып 
табылады. Бизнес мәселелеріне 
жетекшілік етеді. 

2018 жылға дейін «Даму» кәсіп-
керлікті дамыту қоры» АҚ-да, 
«АТФБанк» АҚ-да басшы лауа-
зымдарын атқарды.

2017 жылғы қыркүйек айынан 
бастап ҚТҚЖБ-нің басқарма 
төрайымының орынбасары 
болып табылады. Қаржы және 
есептілік мәселелеріне жетек-
шілік етеді. 

2017 жылға дейін ҚТҚЖБ-де, 
«Қазақстан инвестициялық 
қоры» АҚ-да, «Қазақстан даму 
банкі» АҚ-да басшы лауазымда-
рын атқарды. 

2019 жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша банк  
басқармасы 7 мүшеден тұрады: 

07
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ЕНКЕБАЕВ  
ДОСЫМ  
КӨБЕЙҰЛЫ 

2016 жылдың ақпан айынан 
бастап ҚТҚЖБ-нің басқарма 
төрайымының орынбасары бо-
лып табылады. Тәуекелдер мәсе-
лелеріне жетекшілік етеді. 

2016 жылға дейін ҚТҚЖБ-де, 
«Бәйтерек» ҰБХ-де, «БТА Банк» 
АҚ-да басшы лауазымдарын 
атқарды. 

ЖҰБАНИЯЗОВА  
ЖАНАР  
ӘДІЛБЕКҚЫЗЫ 

ҚОЖАНБАЕВ  
ӘДІЛЕТ  
НҰРСАҒАТҰЛЫ 

БЕЙСЕМБАЕВ  
МИРАС  
БЕРІКҰЛЫ  

2017 жылдың ақпан айынан бері 
ҚТҚЖБ-нің басқарма төрайымы-
ның орынбасары болып табы-
лады. IТ-технологиялар мәселе-
леріне жетекшілік етеді. 

2017 жылға дейін ҚТҚЖБ-де, 
«Темірбанк» АҚ-да, «БТА «Ипоте-
ка» АҚ-да басшы лауазымдарын 
атқарды. 

2017 жылдың қыркүйек айынан 
бері ҚТҚЖБ-нің басқарма төрай-
ымының орынбасары болып та-
былады. Ақпараттық қауіпсіздік, 
құқықтық және әкімшілік мәсе-
лелерге жетекшілік етеді. 

2017 жылға дейін «Даму» кәсіп-
керлікті дамыту қоры» АҚ-да, 
«Қазпошта» АҚ-да лауазымда-
рын атқарды. 

2017 жылдың сәуір айынан бері 
ҚТҚЖБ-нің басқарма төрайымы-
ның орынбасары болып табыла-
ды. Даму мәселелеріне жетек-
шілік етеді. 

2017 жылға дейін «Еуразиялық 
банк» АҚ-да, «Альянс банк» 
АҚ-да басшы лауазымдарын 
атқарды. 
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Банк басқармасына есеп беретін 9 комитет 
бар. 

1. Стратегия және  
корпоративтік даму комитеті 
Стратегия және корпоративтік даму комитеті 
(СКДК) қызметінің негізгі мақсаты – банктің 
даму стратегиясын әзірлеуді және іске асы-
руды басқару, сондай-ақ жобаларды басқа-
руға байланысты мәселелерді қарастыру. 

СКДК-нің негізгі міндеттері мынадай:

 ■ банктің стратегиялық принциптерін, 
даму мақсаттарын және іс-шараларын 
айқындау; 

 ■ банк дамуының стратегиялық жоспа-
рының орындалуын үйлестіру және 
қадағалау; 

 ■ банктің қолданыстағы басқару жүйесінің 
нәтижелілігін арттыру; 

 ■ банктің жобалар қоржынын үйлестіру 
және қадағалау; 

 ■ банкте жобалық басқаруды ұйымдасты-
ру және нәтижелілігін арттыру. 

2. Активтер мен пассивтерді 
басқару комитеті
Активтер мен пассивтерді басқару коми-
тетінің міндеттері келесідей:

 ■ ішкі және сыртқы нарықтарда инвести-
циялау және заем алу ережелері мен 
рәсімдерін айқындау, қаржы құралда-
рымен операциялар жасау; 

 ■ банктің ішкі құжаттарында айқындалған 
өкілеттіліктер шегінде активтерді әрта-
раптандыру бағдарларын (эталондық 
қоржынды), банк өтімділігін, 
табыстылығын, несиелеу мақсатында 
банктің меншікті қаражатының жеткілік-
тілігін айқындау. 

3. Банк өнімдері мен үрдістері 
және қызмет көрсету сапасы 
комитеті
Банк өнімдері мен үрдістері және қызмет 
көрсету сапасы комитетінің негізгі міндет-
теріне мыналар жатады: 

 ■ Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сәйкес;һ, директорлар кеңесінің 
бекітуін қажет етпейтін банктік опера-
цияларды жасау мөлшерлемелері мен 
тарифтерін, депозиттер мен несиелер 
бойынша төленетін сыйақының шекті 
шамаларын, қабылданатын депозиттер 
мен берілетін несиелердің шекті сома-
лары мен мерзімдерін қарастыру және 

мақұлдау, тарифтік бағдарламаларға 
қызмет көрсету және несиелеу талапта-
рын бекіту; 

 ■ жүріп жатқан үрдістерді және қолда бар 
рәсімдерді оңтайландырудағы өзекті 
мәселелерді шешуге бағытталған банк 
қызметкерлері мен бөлімшелерінің 
ұсыныстарын, сондай-ақ көрсетілетін 
қызметтердің сапасын арттыруға бағыт-
талған ұсыныстарды қарастыру және 
мақұлдау.

4. Несие комитеті
Несие комитетінің негізгі міндеті – ішкі несие 
саясаты жөніндегі ережелерді, банктің 
депозиттік саясатын және активтер мен пас-
сивтерді басқару комитетінің шешімдерінің 
ережелерін өз өкілеттіліктерінің аясында 
іске асыру, бұл кезде заем алу тәуекелдерін 
барынша азайту және келесі банктік опе-
рациялардан барынша кіріс алу: тұрғын үй 
заемдарын, аралық тұрғын үй заемдарын, 
алдын-ала тұрғын үй заемдарын (несиелік 
өнімдерді) беру операциялары; сондай-ақ 
мәселелі/мерзімі өткізілген заемдарды 
басқаруға және/немесе олар бойынша 
қаражатты қайтаруға байланысты болатын 
және банктің несиелік операцияларынан 
туындайтын ықтимал шығындарды барын-
ша азайтуға және банктегі мәселелі заемдар 
үлесін азайтуға бағытталған мәселелерді 
қарастыру және олар жөнінде шешімдер 
қабылдау. 

07
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5. Ақпараттық ресурстар  
комитеті
Комитеттің негізгі міндеті – банк басқарма-
сына ұсынымдар беру мақсатында оның 
ақпараттық инфрақұрылым саласындағы 
банк жобаларын қарастыру. 

7. Кадрлық мәселелер комитеті
Төменде аталғандар Кадрлық мәселелер 
комитетінің негізгі міндеттеріне жатады: 

 ■ банктің ішкі кадрлық саясатын іске 
асыру; 

 ■ қызметкерлерді аттестаттау жұмысын 
үйлестіру (соның ішінде даулы мәселе-
лерді шешкен кезде); 

 ■ банктің кадрлар қорын қалыптастыруға 
қажетті үміткерлерді қарастыру; 

 ■ моральдық көтермелеуге үміткерлерді 
қарастыру; 

 ■ банк қызметкерлерінің Қазақстан 
Республикасы заңнамасының, банктің 
ішкі құжаттарының талаптарын бұзуы 
фактілерін қарастыру. 

8. Ақпараттық қауіпсіздік  
комитеті
Төменде аталғандар Ақпараттық қауіпсіздік 
комитетінің негізгі міндеттері болып табы-
лады: 

 ■ ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүй-
есінің Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес болуын  
қамтамасыз ету; 

 ■ ақпараттық қауіпсіздік мәселелері 
жөніндегі банктің ішкі құжаттарының 
өзектілігін қамтамасыз ету; 

 ■ ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларының 
туындауы ықтималдығын және соның 
салдарынан келтірілуі ықтимал шығын-
ды барынша азайтуды қамтамасыз ету; 

 ■ банк басқармасының қарастыруына ұсы-
нылатын ақпараттық қауіпсіздік мәсе-
лелеріне толық және жан-жақты талдау 
жүргізу; 

9. Негізгі құрал-жабдықтардың, 
материалдық емес активтердің 
және өтпей тұрған тауарлық- 
материалдық қорлардың құнын 
анықтау және есептен шығару 
жөніндегі комиссия 
Негізгі құрал-жабдықтардың, материал-
дық емес активтердің және өтпей тұрған 
тауарлық-материалдық қорлардың құнын 
анықтау және есептен шығару жөніндегі 
комиссияның негізгі міндеттеріне келесі 
мәселелерді қарастыру және олар жөнінде 
шешімдер қабылдау жатады: 

 ■ банктің негізгі құрал-жабдықтары мен 
материалдық емес активтерінің құнын, 
нормативтік және пайдалы қолданылу 
мерзімдерін анықтау; 

 ■ банк мүлкінің істен шығуын реттейтін 
ішкі нормативтік құжаттарға сай, банктің 
мүлкін есептен шығару; 

 ■ тәуелсіз бағалаушы қорытындысының 
негізінде банктің есептік саясатына 
сәйкес, оның негізгі құралдарын (ғима-
раттар, құрылыстар) қайта бағалауды 
жүзеге асыру; 

 ■ негізгі құрал-жабдықтар мен матери-
алдық емес активтердің құнсыздануын 
анықтауға бағытталған тест өткізу. 

 ■ банктің ақпаратты қорғауға арналған 
техникалық құралдарының өзектілігін 
қамтамасыз ету. 

6. Бюджеттік комитет
Банктің бюджетінің/кірістер мен шығыстар 
жоспарының жобаларын, инвестициялық 
жоспарды және сатып алу жоспарын/ұзақ 
мерзімді сатып алу жоспарын жасаған кезде 
банктің ұзақ мерзімді стратегиясы мен 
даму жоспарына сәйкес негізделген шешім 
қабылдау үшін, қаржылық және қаржылық 
емес ақпаратты қарастыру Бюджет коми-
тетінің негізгі міндеті болып табылады. 

07
КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ 

63

20
18

 
ж

ы
л

ғы
 е

се
п



Банктің директорлар кеңесі бекіткен Басқар-
ма жөніндегі ереженің негізінде қызмет 
ететін басқарма банктің атқарушы органы 
болып табылады. Банк басқармасы оның 
ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асыра-
ды. 

Банк басқармасы банк атынан әрекет етеді, 
соның ішінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасында және банк Жарғысында бел-
гіленген тәртіппен банк мүдделеріне өкілдік 
етеді, мәмілелер жасасады, штаттық кестені, 
соның ішінде, орталық аппараттың, филиал-
дардың, өкілдіктердің штаттық кестелерін 
бекітеді, банктің барлық қызметкерлерінің 
орындауына міндетті болатын шешімдерді 
шығарады және нұсқауларды береді. 

Есептік кезеңде банк басқармасы Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілеріне 
және банк Жарғысына сай Жалғыз акцио-
нердің, банктің директорлар кеңесінің құзы-
ретіне жатпайтын барлық мәселелер жөнін-
де шешімдер қабылдайды. 

Банк басқармасы 2018 жылы 94 отырыс өт-
кізді (2017 жылы 228 отырыс өтті). 

Төмендегі кестеде банк басқармасының жа-
нындағы комитеттердің жұмысы көрсетілген. 

БАСҚАРМА ЖӘНЕ БАСҚАРМАҒА ЕСЕП 
БЕРЕТІН КОМИТЕТТЕР ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 

7.7

07

Рет-
тік 
№

Комитет атауы
Өткізілген отырыстар 

саны 
Қарастырылған 
мәселелер саны 

2017 2018 2017 2018

1. Стратегия және корпоративтік даму 
комитеті 26 34 75 75

2. Активтер мен пассивтерді басқару 
комитеті 28 28 216 162

3. Банк өнімдері мен үрдістері және 
қызмет көрсету сапасы комитеті 42 46 155 164

4. Несие комитеті 54 63 152 293

5. Ақпараттық ресурстар комитеті 31 23 112 83

6. Бюджет комитеті 38 43 92 95

7. Кадрлық мәселелер комитеті 33 30 89 103

8.
Ақпараттық қауіпсіздік комитеті 
(күшіне енген күні: 2018 ж. 01.12., 
бірінші отырыс 2019 ж. 22.01. өтті)

- - - -

9.

Негізгі құрал-жабдықтардың, 
материалдық емес активтердің және 
өтпей тұрған тауарлық-материалдық 
қорлардың құнын анықтау және 
есептен шығару жөніндегі комиссия 

13 8 30 41
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Банк басқармасы қызметінің нәтижелілігі 
директорлар кеңесінің шешімімен бекітіл-
ген өзгерістер енгізілген (2018 жылғы 30 
қарашадағы № 15 хаттама) директорлар 
кеңесінің шешімімен бекітілген (2017 жылғы 
22 желтоқсандағы № 17 хаттама) 2018 жылға 
арналған негізгі қызмет көрсеткіштерінің не-
гізінде бағаланады. Жалпы банк басқарма-
сының есептік кезеңдегі қызметіне оң баға 
беруге болады. Басқарма мүшелері 2018 
жылдағы корпоративтік негізгі қызмет көр-
сеткіштері (НҚК) мен жеке НҚК жоспарланған 
деңгейіне қол жеткізді. 2018 жылы қызметтің 
негізгі көрсеткіштерінің орындалуы: 

БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРІНІҢ НЕГІЗГІ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ҚОЛ 
ЖЕТКІЗУІ 

07

Басқарма мүшелерінің еңбек ақысын және сыйлықақы беру саяса-
тының мақсаты – атқаратын жұмысының күрделілігі мен көлеміне, 
атқаратын лауазымына және банк міндеттерін атқаруға қосқан жеке 
үлесіне байланысты әділ сыйақы төленуін қамтамасыз етуге мүмкін-
дік беретін адал, нәтижелі әрі сапалы еңбек етуге ынталандыру. 

Басқарма мүшелерінің бір жылдағы жұмысының қорытындылары 
бойынша төленетін сыйақы – басқарма мүшелері еңбегінің нәти-
желілігін ынталандыруға арналған, қызметтің стратегиялық негізгі 
көрсеткіштеріне қол жеткізу нәтижелеріне және банктің директор-
лар кеңесінің шешімі бойынша қызметін бағалау нәтижелеріне бай-
ланысты төленетін сыйақы. 

Жалғыз акционер «Бәйтерек» ҰБХ өкілдері болып табылатын банктің 
директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен сыйлықақылар 
төленбейді. Банктің тәуелсіз директорлары болып табылатын ди-
ректорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар Банктің директорлар 
кеңесі жөніндегі ережеге сай белгіленеді. 

Сыйақылар мөлшерлері тәуелсіз директордың тәжірибесі мен білік-
тілігін ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
және банк Жарғысында көзделген тәртіппен айқындалады. 

2018 жылы директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын 
тәуелсіз директорларға төленген сыйақылар мөлшері және банк 
басқармасының мүшелеріне төленген сыйақылар мен сыйлықақы-
лар мөлшері 203,4 млн теңгені құрады. 

БАСҚАРМА МЕН ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ 
ТӨЛЕУДІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ 

7.8
1

2

3

4

5

6

7

Басқарма  
төрайымы 
Л.Е. Ибрагимова 

Басқарма  
төрайымының  
орынбасары  
Ә.Қ. Айдарбекова 

Басқарма  
төрайымының  
орынбасары  
Н.С. Ақшанов  

Басқарма  
төрайымының  
орынбасары  
М.Б. Бейсембаев  

Басқарма  
төрайымының   
орынбасары  
Д.К. Енкебаев 

Басқарма  
төрайымының   
орынбасары  
Ж.Ә. Жұбаниязова  

Басқарма  
төрайымының  
орынбасары  
Ә.Н. Қожанбаев  

%

%

%

%

%

%

%

81

106

107

100

84

110

115

Жалпы банк басқармасының есептік кезеңдегі 
қызметіне оң баға беруге болады.

1
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ІСКЕРЛІК ӘДЕП 

7.9

Банкте іскерлік әдеп пен корпоративтік 
басқару жөніндегі мойындалған әлемдік 
стандарттарды ескере отырып Қазақстан 
Республикасы заңнамасының ережелеріне, 
банк Жарғысына және ішкі құжаттарына, 
«Бәйтерек» ҰБХ Іскерлік әдеп кодексіне сәй-
кес әзірленген Іскерлік әдеп кодексі қолда-
нылады. Бұл кодекс корпоративтік (іскерлік) 
этиканың принциптері мен негіз қалаушы 
құндылықтарды белгілейтін, банк қызмет-
керлері басшылыққа алатын ережелер жи-
нағы болып табылады. 

Кодекс банктің директорлар кеңесінің мү-
шелеріне және атқаратын лауазымына қа-
рамастан, банктің барлық қызметкерлеріне 
қолданылады. Кодекс күші банктің басқа ішкі 
құжаттарымен тең. Қызметкерлер Жалғыз 
акционермен, директорлар кеңесінің мүше-
лерімен, басқармамен, әріптестерімен, кли-
енттермен, серіктестермен, жеткізушілер-
мен өзара қарым-қатынастарында кодекстің 
талаптарын басшылыққа алады. 

БАНКТІҢ НЕГІЗГЕ АЛАТЫН  
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 

1. Даму және инновациялар. 
Банк клиенттік сервисті, ішкі үрдістер 
сапасын жақсарту жолында үздіксіз жұмыс 
істейді және кез келген түрдегі тиімсіздікке 
төзбейді, әрқашан инновациялар мен даму 
үшін ашық, банк және басқару саласындағы 
соңғы технологияларды белсенді түрде 
енгізеді. Қызметкерлердің өзін-өзі дамытуға 
ұмтылысын қолдайды. 

3. Ұжым және құрмет.  
Өзара құрмет атмосферасы банк үшін  
басым болып табылады. Банк басшылығы әр 
қызметкердің командалық мақсаттарға қол 
жеткізуге қосқан үлесін түсінеді, бұл өзара 
сенім негізін қалайды. 

4. Ынталылық және ұжымдық 
рух. 
Бұл қызметкерлердің өндірістік үрдісті 
оңтайландыруға өз бетінше белсенді түрде 
ұмтылуы. Бірлескен қызметтің жоғары нәти-
желеріне және ортақ ниеттерге қол жеткізу-
ге бағытталған ынтымақтастық.

2. Нәтижелілік және  
меритократия. 
Банк мақсаттарға қол жеткізуде ең жоғары 
стандарттарды ұстанады, нәтижеге бағдар-
лану мәдениетін қолдайды, ол үшін нақты 
мақсаттарды алға қояды, оларға негізделген 
ресурстармен уақытында қол жеткізеді, 
үнемі нәтижелерді бағалайды. Мерито-
кратия әр қызметкердің салған күшін, 
қабілеттерін және жетістіктерін әділ әрі адал 
бағалауды білдіреді. 

07
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ӘДЕПТІЛІК ҚАҒИДАЛАРЫ

Банкте іскерлік әдеп кодексінің сақталмауы жөніндегі мәліметтерді жинауға 
арналған омбудсмен институты қызмет етеді, қызметкерлерге кодекс ережелері 
жөнінде кеңес беріледі, кодекс ережелерінің бұзушылығы бойынша туындаған 
дауларды қарастыруға бастама көтеріледі және оларды реттеуге қатысады. 

07
Тең мүмкіндіктер және кемсітушілікке 
тыйым салу. Банк барлығына бірдей 
мүмкіндік береді және ешбір жағдайда 
жыныс, жас, нәсіл, саяси, діни көзқарастар 
және т.б. себептермен кемсітуге жол  
бермейді. 

Оқудағы бірдей мүмкіндіктер. Банк барлық 
қызметкерлердің дамуына бірдей мүмкіндік-
тер береді, олар қол жеткізілген нәтижелерге, 
құзыреттілік пен біліктілікке байланысты. Өз 
кезегінде банк барлық мүшелерден ұжымдық 
ынталылықты, жаңа білім алуды және әріп-
тестерімен осы білімді бөлісуге дайындықты 
күтеді. Банктің жеке қызметкерлеріне қандай 
да бір артықшылықтар мен жеңілдіктердің 
берілуіне жол берілмейді. 

Кадрлардың іріктелуі және қызмет ба-
бында көтерілуі қандай да бір кемсітуді 
болдырмай, банктің ішкі құжаттарына 
сай кәсіби білім, тәжірибе және біліктілік 
негізінде ғана жүзеге асырылады. Қызмет 
бабында көтерілу қызмет нәтижелерінің, 
біліктілік пен құзыреттіліктің әділ бағасы-
на негізделеді. 

Сыйақы төлеу әділдігі. Әділ сыйақы бел-
гілеу саласында банк еңбек нәтижелерінің 
мойындалуына және қызметтің негізгі 
көрсеткіштеріне қол жеткізуге, біліктілік 
және құзыреттілік деңгейіне, атқарыла-
тын жұмыс күрделілігі мен сапасына негіз-
деледі.

1
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СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ  
ІС-ҚИМЫЛ 

7.10

Банктің ішкі құжаттарына және Қазақстан  
Республикасы заңнамасына сәйкес басқарма 
төрайымының шешімімен құрылатын жұмыс 
тобы және/немесе қауіпсіздік бөлімшесі сы-
байлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі тал-
дау жүргізеді. 2018 жылы банкте сыбайлас 
жемқорлық фактілері анықталған жоқ. 

ҚТҚЖБ ішкі аудит Департаментінің қызметі 
ішкі аудиттің халықаралық кәсіби тәжірибесі-
не негізделеді және тәуелсіздік, бейтарап-
тылық, әділдік, адалдық және кәсіби білік-
тілік принциптерін сақтай отырып, жүзеге 
асырылады. 

Ішкі аудит Департаментінің миссиясы – 

банктің директорлар кеңесі мен басқармасы-
на банктің стратегиялық мақсаттарына қол 
жеткізу міндеттерін атқаруына қажетті жәр-
дем көрсету. 

Ішкі аудит Департаменті қызметінің негіз-
гі мақсаты – директорлар кеңесіне банктің  
қызметін жетілдіруге және тәуекелдерді 
басқару, ішкі бақылау және корпоративтік 
басқару нәтижелілігін арттыруға бағытталған 
қисынды кепілдіктер мен кеңес беру. 

Ішкі аудит Департаменті тәуелсіз құрылымдық 
бөлімше болып табылады және функциялары 
тұрғысынан директорлар кеңесіне, 
әкімшілік тұрғысынан  банк басқармасына 
есеп береді. Ішкі аудит Департаментінің  
қызметіне директорлар кеңесінің Аудит 
комитеті жетекшілік етеді. Ішкі аудит 
Департаменті басшысы мен қызметкерлерін 
директорлар кеңесі тағайындайды. 

2018 жылы ішкі аудит Департаментінің штат-
тық саны 13 адамды құрады. Ішкі аудиторлар 
үздіксіз кәсіби дамуды жүзеге асырады, олар-
да Ұлыбритания Қаржы менеджерлері инсти-
тутының дипломдары (DipPIA және DiPCPIA) 
бар. 

Ішкі аудит Департаментінің негізгі міндеттері 
мен функциялары мынадай: 

 ■ ішкі бақылау жүйесі мен тәуекелдерді 
басқару жүйесінің сенімділігі мен нәти-
желілігін бағалау; 

 ■ корпоративтік басқару және әдептілік 
стандарттары мен құндылықтардың 
сақталуы нәтижелілігін бағалау; 

 ■ банктің стратегиялық мақсаттарының 
аясында алдарына қойылған міндеттер-
ге қол жеткізу үшін банктің құрылымдық 
бөлімшелері қолданатын шаралардың 
жеткіліктілігі мен нәтижелілігін бағалау; 

 ■ автоматтандырылған ақпараттық  
жүйелерді пайдалануға жүргізілетін ішкі 
бақылау жүйесінің жұмыс істеу сенімділі-
гін бағалау; 

 ■ банктің атқарушы органына, құрылым-
дық бөлімшелеріне ішкі бақылау  
үрдістерін жетілдіру, тәуекелдер мен 
корпоративтік басқару мәселелері 
жөнінде кеңес беру. 

Директорлар кеңесі тәуекелдер жөніндегі 
жылдық аудиторлық жоспарларды қарасты-
рып, бекітеді. Барлық жоспарланған аудитор-
лық міндеттер толық көлемде орындалды. 

Өз функцияларын атқарған кезде ішкі аудит 
Департаменті директорлар кеңесіне өзінің 
тәуелсіздігін растады. 

07
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Бірлігі жоқ ел тозады,
Бірлігі күшті ел озады
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ 
ЖҮЙЕСІ  



ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ САЯСАТЫ  
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ  

08
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ 
ЖҮЙЕСІ  

Банктегі ішкі бақылау жүйесі Қазақстан  
Республикасы заңнамасының, Банктік  
қадағалау жөніндегі Базель комитетінің  
талаптарына, үздік әлемдік тәжірибеге сәй-
кес әзірленді. Банк ішкі бақылау жүйесін жа-
сауда 2013 жылғы «COSO интеграцияланған 
моделі» тұжырымдамасын пайдаланады. 
Банктің ішкі бақылау жүйесі (ІБЖ) директор-
лар кеңесі, алқалы органдар, құрылымдық 
бөлімшелер және банктің барлық қызмет-
керлері өз міндеттерін атқаруы кезінде  
жүзеге асыратын күнделікті қызметіне кірік-
тірілген үрдіс болып табылады. ІБЖ төменде-
гідей қызметтерге бағытталған: 

 ■ банк қызметінің нәтижелілігін, соның 
ішінде банктік тәуекелдерді, активтер 
мен пассивтерді қамтамасыз ету, актив-
тердің сақталуын қамтамасыз ету; 

 ■ ішкі және сыртқы пайдаланушылар үшін 
қаржылық, реттеушілік және басқа да 
есептіліктің толықтығын, шынайылығын 
және уақтылы орындалуын, сондай-ақ 
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

 ■ банктің заңнамалық және реттеушілік 
талаптарды, ішкі құжаттарды орында-
уын қамтамасыз ету; құқыққа қарсы қы-
зметті (соның ішінде, алаяқтық, қателік-
тер, олқылықтар, алдау, қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыру 
(жылыстату) және лаңкестікті қаржы-
ландыру) жүзеге асыруға, Қазақстан Ре-
спубликасының азаматтық заңнамасына 
сәйкес қаржы құралдары немесе қаржы 
активтері болып табылмайтын және 
әлдекімге талап қою құқығын қамты-
майтын криптография және (немесе) 
компьютерлік есептеу құралдарын қол-
дана отырып, орталықсыздандырылған 
ақпараттық жүйеде жасалатын және 
ескерілетін шамалармен байланысты 
болатын операцияларды Қазақстан 
Республикасының аумағында жасауға 
банктің және қызметкерлердің қатысты-
рылуын болдырмау. 

Банктің ІБЖ көп деңгейден тұрады және банктің бар-
лық бөлімшелерін қамтиды. Ішкі бақылау үрдісіне 
қатысушылар үш шепті қорғау негізінде айқындала-
ды. 

Бірінші қорғау шебін банктің барлық құрылымдық 
бөлімшелері қамтамасыз етеді және үрдістердегі күн-
делікті операциялардың нақты жасалуын қамтамасыз 
ету үшін әзірленген бақылау түрлерін қамтиды. Бақы-
лауларды бизнес-бөлімшелер әзірлейді. Олар тәуе-
келдерді барынша азайтуға және ішкі құжаттардың 
талаптарын сақтауға, сондай-ақ сыртқы, реттеушілік 
талаптарды сақтауға арналған бизнес-үрдістердің 
ажырамас бөлігі болып табылады. Бақылауды басқа-
руды және бақылау жүргізуді бөлімшелердің өздері 
жүзеге асырады, бұл бизнес-бөлімшелердің биз-
нес-үрдістер тәуекелдерін, әлсіз жақтарын, күтпеген 
оқиғаларды анықтау және оларға уақытылы шаралар 
қолдану қабілетін көздейді. 

БІРІНШІ ҚОРҒАУ ШЕБІ 
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Екінші қорғау шебін ІБЖ мониторингін, үй-
лестіруді және құжаттауды жүзеге асыра-
тын ішкі бақылау бөлімшесі, сондай-ақ банк  
қызметінің кейбір бағыттары бойынша тәу-
екелдерді сәйкестендіруді және бағалауды 
қамтамасыз ететін бөлімшелер қамтамасыз 
етеді. Соның ішінде: тәуекел менеджменті 
бөлімшесі, бас комплаенс-бақылаушы және 
комплаенс-бақылау бөлімшесі, жағдай мони-
торингі бөлімшесі, қызметкерлермен жұмыс 
бөлімшесі, заң бөлімшесі, қауіпсіздік бөлім-
шесі, ақпараттық қауіпсіздік бөлімшесі, тәуе-
келдерді басқару және ақпараттық техноло-
гиялар бөлімшесі. 

Сонымен қатар, ІБЖ бақылау және құжаттау 
жұмыстарының аясында ішкі бақылау бөлім-
шесі банктің негізгі бизнес-үрдістеріндегі сәй-
кестендірілген тәуекелдердің алдын алатын 
немесе анықтайтын ішкі бақылаулар теңді-
гіне диагностика жүргізеді. 2018 жылы «Не-
сиелеу», «Мерзімі өткізілген және мәселелі 
заемдарды басқару», «Депозиттер», «Нұрлы 
жер» және «Өз үйім» бағдарламалары бойын-
ша тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы 
тұрғын үйлер сату сияқты бизнес-үрдістердің 

Үшінші қорғау шебін аудиторлық тексерулер 
нәтижелерін пайдалана отырып, банктің ішкі 
бақылау жүйесі нәтижелілігіне жүргізілетін 
тәуелсіз бағалау түрінде немесе ішкі бақылау 
жүйесінің нәтижелілігіне жүргізілетін жеке 
бағалау түрінде ішкі аудит бөлімшесі қамта-
масыз етеді. 

Тәуекел менеджменті саласындағы банктің 
басқару жүйесі банк қызметінің сипаты мен 
ауқымдылығына, банк қабылдайтын тәуекел-
дер бейініне сәйкес келетін, сондай-ақ одан 
әрі даму қажеттіктеріне сай келетін біртұтас 
жүйе қалыптастыруға бағытталған. Тәуекел-
дерді басқару жүйесінің стратегиялық мақ-
саттары ықтимал ықпалын барынша азайту 
мақсатында тәуекелдерді уақытылы анық- 
тауға, барлық факторларды сапалы бағала-
уға және кешенді шаралар қолдануға негіз-
деледі. Тәуекелдерді басқару жөніндегі негіз-
гі мәселелер банктің директорлар кеңесі мен 
басқармасының жанындағы әрекет етуші ко-
митеттер аясында қарастырылады, мақұлда-
нады немесе келісіледі, директорлар кеңесі 
ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару 
мәселелерінде банк қызметін стратегиялық 
басқаруды жүзеге асырады, саясаттарды 
бекітеді және қайта қарап отырады. 

67 шағын түріне диагностика жүргізілді.   
Диагностика қорытындыларына тиімсіз, 
ішінара тиімді бақылаулар бойынша үрді-
стердің иелеріне 34 ұсыныс берілді. 

Бірінші және екінші бақылау шебінде әр 
құрылымдық бөлімшеде/филиалда ішкі 
бақылау бұзушылықтарына өз бетінше 
бағалау жүргізетін ішкі бақылаушылар ай-
қындалған. Өзін-өзі бағалау қорытынды-
лары жөніндегі ақпарат, бұзушылықтарды 
жоюға бағытталған қабылданған шаралар/
іс-шаралар жоспарлары нәтижелері жөнін-
дегі ақпарат ішкі бақылау бөлімшесіне жі-
беріледі. Бақылауларды түзету/енгізу қажет 
болған жағдайда, ішкі бақылау бөлімшесі 
бизнес-үрдістер иелерін хабарландыра-
ды. Бұзушылықтар жөніндегі шоғырланды-
рылған ақпарат тоқсан сайынғы негізбен 
басқармаға және директорлар кеңесіне қа-
растыруға және қажет болған жағдайда ша-
ралар қолдануға жіберіледі. Бірінші және 
екінші қорғау шептерінің қатысушылары, 
бизнес-үрдістер иелері болып табылатын 
құрылымдық бөлімшелер жыл сайынғы 
негізбен өз үрдістеріндегі ішкі бақылау-
лар теңдігіне өз бетінше бағалау жүргізеді. 
Өзін-өзі бағалау нәтижелері банктің биз-
нес-үрдістерінің, тәуекелдерінің және бақы-
лауларының матрицасында көрсетіледі. 
Бизнес-иелердің үрдістердегі ішкі бақылау-
лар дизайны мен нәтижелілігіне жүргізген 
өзін-өзі бағалауының/ішкі бақылау бөлім-
шесі бағалауының нәтижелерін қамтитын 
ағымдағы жыл матрицасын директорлар 
кеңесі жыл сайын бекітеді. Басқарма биз-
нес-үрдістердегі ішкі бақылау кемшіліктерін/

тиімсіздігін жоюға бағытталған іс-шаралар 
жоспарын әзірлейді және бекітеді.ЕКІНШІ ҚОРҒАУ ШЕБІ 

ҮШІНШІ ҚОРҒАУ ШЕБІ 
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Банктің ағымдағы тәуекелдерінің1 меншікті капитал жеткіліктілігінің 
деңгейіне тигізетін ықпалы келесі кестеде көрсетілген:

Тәуекелдің ағымдағы жиынтық деңгейін ескергендегі капитал дең-
гейінің жеткіліктілігі барлық коэффициенттер бойынша -0,018-ге  
азаяды, сонда да меншікті капиталдың қомақтылығының (196,7 млрд 
теңге) салдарынан оның мәні реттеуші белгілеген ең аз деген талап-
тардан жоғары болады. 

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тәуекелдің ағымдағы жиынтық деңгейі 6,4 млрд 
теңгені құрайды, рұқсат берілетін тәуекел деңгейінен аспайды, 33,2 млрд теңге мөлшерін-
дегі беріктік қоры бар және тәуекелдің рұқсат берілетін деңгейінің 16%-ын құрайды. 

Банктің дамыту стратегиясын орындау, жоспарланған пайданы алу және тұрақты ағымдағы 
жұмысты қамтамасыз ету мақсатында банкте тәуекелдерді басқару жүйесі қолданылады. 

Төмендегі кестеде банк қызметі нәтижелерінің және ағымдағы тәуекелдер қоржынының 
рұқсат берілетін тәуекел деңгейіне сәйкестігінің бағасы берілген:

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ.

08
Норматив

Іс жүзінде  
2019 ж. 01.01. 

Тәуекелдің 
ағымдағы 
деңгейін 

ескергенде 

Қазір бар 
мәннен 

ауытқушылық 

1 2 3 4 = 3 - 2

k1-1 (min. 0,05) 0,546 0,529 -0,018

k1-2 (min. 0,05) 0,546 0,529 -0,018

k2 (min. 0,10) 0,546 0,529 -0,018

Тәуекел атауы

2019 ж. 01.01. 
жағдай бойынша 

тәуекелдің 
ағымдағы 

деңгейі

Тәуекелдің 
рұқсат берілетін 

деңгейі 

Тәуекелдің 
рұқсат берілетін 

деңгейінің 
жеткіліктілігі 

1 2 3 4 = 3 - 2

Несиелік тәуекел 2 076 10 914 8 838

несие қоржыны 1 678 7 188 5 511

банкаралық депозиттер 0 1 473 1 473

мемлекеттік емес бағалы 
қағаздар

398 2 252 1 854

Операциялық тәуекел 100 20 554 20 454

Нарықтық тәуекел 3 586 4 964 1 377

Пайыздық 3 576 4 358 782

Валюталық 9 600 591

Бағалық 1 5,5 4,2

Ликвидтілік тәуекелі 677 3 251 2 574

Тәуекелдің жиынтық деңгейі 6 440 39 683 33 244

1 Несиелік, операциялық, нарықтық тәуекелдерді және ликвидтілік тәуекелін қамтиды.
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2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
ликвидтілік ГЭП келесі кестеде көрсетілген. 

Ликвидтілік ГЭП жасаған кезде келесі жорамалдар 
пайдаланылды: 

 ■ барлық активтер мен міндеттемелер түпкілікті 
өтеу мерзімдеріне байланысты уақыт аралықта-
ры бойынша бөлістірілді; 

 ■ шартты міндеттемелер айына берілген тұрғын 
үй заемдары есебінен (бұрын берілген алдын-а-
ла және аралық заемдарды ескермегенде) 
бөлістірілді; 

 ■ мерзімі өткізілген заемдар айына 1 млрд теңге 
мөлшерінде шарт бұзу есебінен бөлістірілді. 

Жиынық ГЭП пен активтер жиынтығы қатынасының 
ең аз деген мәні талап етілгенге дейінгі аралыққа сай 
және -1,9 %-ды құрайды. Банк 2018 жылға бекітілген 
ішкі лимиттерді >-15 % мөлшерінде сақтайды. 

Жалпы қабылданған банктік тәжірибеге сай мем-
лекеттік бағалы қағаздар ликвидті активтер болып 
саналады және «7 күнге дейінгі» аралықта актив-
терді өтеу мерзімдерінің кестесінде орналасуы мүм-
кін. Алайда қаржы нарығында мемлекеттік бағалы 
қағаздар ликвидтілігі шектелген, осы қалыптасқан 
ағымдағы нарықтық жағдайды ескергенде, бұл баға-
лы қағаздар өтеу мерзімдері бойынша бөлістірілді. 

Таза ГЭП бойынша қалыптасқан теріс үзілістердің 
себептері: 

 ■ клиенттердің ағымдағы шоттарында жи-
нақталған 39,9 млрд теңге мөлшеріндегі қара-
жат, соның ішінде 26,5 млрд – заңды тұлға бо-
лып табылатын клиенттер қаражаты, 13,4 млрд 
– жеке тұлға болып табылатын клиенттер қара-
жаты; 

 ■ клиенттердің шарт мерзімі өткізіліп жи-
нақталған 100,6 млрд теңге мөлшеріндегі қа-
ражаты, соның ішінде 20,5 млрд – бағалау көр-
сеткішіне жеткен қаражат, 80,1 млрд – бағалау 
көрсеткішіне жетпеген қаражат; 

 ■ клиенттердің тұрғын үй құрылыс жинақтары-
ның 104 млрд теңгеге көбеюі, соның ішінде 
мемлекет сыйлықақысының 23 млрд теңге мөл-
шерінде көбеюі. 

Банкте қажет болған жағдайда: 

 ■ репо операцияларын жүргізу арқылы; 

 ■ банкаралық заемдарды тарту арқылы; 

 ■ бағалы қағаздар сату арқылы (дисконт ықтимал-
дығымен) қорландыруды тарту мүмкіндігі бар. 

ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР 

08
 

Талап 
етілгенге 

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

Теңгерім 
бойынша 

жиын-
тығы 

 Активтер 21 419 143 957 27 032 11 358 38 398 49 566 170 937 268 505 267 205 998 376

Міндеттемелер 39 896 673 21 503 24 219 19 766 50 519 104 209 120 291 417 604 798 678

Шартты 
міндеттемелер 2 047 4 093 6 140 8 187 20 467

 ГЭП -18 477 143 284 3 483 -16 955 12 492 -9 140 66 728 148 214 -150 399 179 230

Жиынық ГЭП -18 477 124 807 128 290 111 334 123 826 114 686 181 415 329 629 179 230

Жиынық ГЭП / 
Активтер -1,9% 12,5% 12,8% 11,2% 12,4% 11,5% 18,2% 33,0% 18,0%
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2018 жылы банк несиелік тәуекелді бағалау 
жұмысын сәйкестендіру және стандарттау 
іс-шараларын қолданды. ВІ жүйесінде неси-
елік/кепілдік тәуекелдер жөніндегі басқару 
есептері (ішкі несиелік талдау туралы есеп, 
жылжымайтын мүлік құны жөніндегі талда-
малы есеп) автоматтандырылды. 

2018 жылы «Бағалаушы кабинеті» жүйесін 
жетілдіру жұмыстары жасалды: 

 ■ Алматы қаласы бойынша бұзылатын 
ғимараттар жөніндегі анықтамалық ен-
гізілді; 

 ■ кепілдік қамсыздандыру жөніндегі 
ескертпелерді түзету рәсімі оңтайланды-
рылды; 

 ■ мүліктік құқықтарды (талап ету құқықта-
рын) бағалау туралы есептің жаңа үл-
гілері әзірленді; 

 ■ ҚТҚЖБ-нің бағалаушылармен жұмыс 
істеу жөніндегі стандартты талаптарға 
қосылған бағалаушылардың рейтингі 
әзірленіп, іске қосылды; 

 ■ кепілдік жылжымайтын мүлікке қойыла-
тын талаптар анықтамалығы енгізілді; 

 ■ бағалау қызметі саласындағы жаңа 
заңнамалық және нормативтік ак-
тілердің бекітілуіне байланысты жүйе, 
соның ішінде бағалау туралы есептер үл-
гілерінің жүйесі түзетілді. 

Келесі әдістемелік жұмыс жүргізілді: 

өзекті ету және «Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық актілеріне валю-
талық реттеу және валюталық бақылау, 
қаржы ұйымдарының қызметін тәуекел-
ге бағдарланған қадағалау, қаржылық 
қызметтерді тұтынушылардың құқықта-
рын қорғау және Қазақстан Республика-
сы Ұлттық Банкінің қызметін жетілдіру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 
2 шiлдедегi № 168-VІ Қазақстан Республи-
касының Заңына сәйкес келтіру мақса-
тында банктің несиелік саясатына өзгері-
стер енгізілді; 

ҚТҚЖБ провизияларды (резервтерді) 
есептеу әдістемесіне өзгерістер енгізілді. 
Бұл әдістеме ҚР Ұлттық банкімен келісіл-
ді. 

2018 жылы 151 303 өтінім  қарастырыл-
ды, соның ішінде 151 028 өтінім мақұлда-
нып, 275 өтінім қабылданбады. 

2018 жылдың соңындағы жағдай бойын-
ша қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарына сәйкес қалыптасты-
рылған провизиялар үлесі несие қоржы-
нының 0,25%-ын құрады, банктің 10 ірі 
несиесінің үлесі банктің несие қоржыны-
ның 0,13%-ын құрайды, бұл несие қоржы-
нының шоғырлануы тәуекелінің жоғын 
көрсетеді. Кепілдік қамсыздандыру 
құрылымында жылжымайтын мүлік үлесі 
бүкіл кепілдік қамсыздандырудың 86,0%-
ын құрады. Жалпы орташа өлшенген Н/К 
(несие/кепіл) коэффициенті 44,8%-ға тең, 
бұл тұрақты кепілдік саясатты білдіреді. 

НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДЕР 08

1

2

2018 жылы 151 303 өтінім  қарастырылды, со-
ның ішінде 151 028 өтінім мақұлданып, 275 
өтінім қабылданбады. 

45+55+E%
44,8

ОРТАША ӨЛШЕНГЕН  
ЖАЛПЫ  

Н/К (НЕСИЕ/ 
КЕПІЛ) КОЭФФИЦИЕНТІ:
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Операциялық тәуекелдерді басқару  
жүйесі (ОТБЖ) банкте Қазақстан Республика-
сы заңнамасының, Банктік қадағалау жөнін-
дегі Базель комитеті ұсынымдарының та-
лаптарына, тәуекелдерді басқару жөніндегі 
жалпы қабылданған принциптер мен банктік 
тәжірибеге, сондай-ақ жалпы қабылданған 
халықаралық тәжірибеге сәйкес әзірленді. 

ОТБЖ мақсаттарына жүйелі, кешенді тәсілде-
ме аясында қол жеткізіледі. Тәсілдеме келесі 
мәселелерді шешуді көздейді: 

 ■ банк операциялар жасаған кезде опе-
рациялық тәуекелдердің іске асуының 
салдарынан туындайтын шығындарды 
шектеу; 

 ■ банк қызметінің барысында туындайтын 
операциялық тәуекелді анықтау және 
талдау; 

 ■ операциялық тәуекел күйі мен мөлшері 
туралы жедел әрі шынайы мәліметтерді 
алу; 

 ■ банктің операциялық тәуекелін азайтуға 
және болдырмауға бағытталған шара-
ларды әзірлеу; 

 ■ операциялық тәуекелді ішкі бақылаудық 
жүйесін жетілдіру; 

 ■ банкті басқарудың барлық деңгейлерін-
де тәуекел мәдениетін дамыту.

Банктің ОТБЖ инфрақұрылымы төменде 
аталғандарды қамтиды: 

1. операциялық тәуекелдерді анықтау: 
қолда бар, сондай-ақ енгізілетін ішкі 
рәсімдер мен жүйелерге, сонымен қатар 
банк ұсынатын өнімдер мен қызметтер-
ге талдау жүргізу; 

2. операциялық тәуекелдерді баға-
лау: олардың өзгеру деңгейіндегі  
беталыстарды анықтау мақсатында  
операциялық тәуекелдерді өлшеу; 

3. операциялық тәуекелдерді стратегиялық 
басқару: банкте операциялық тәуекелдерді 
үздіксіз басқару принциптерін әзірлеу; 

4. операциялық тәуекелдерді үздіксіз басқару: 
банктің барлық құрылымдық бөлімшелері жүзеге 
асырады, операциялық тәуекелге ұшыраудың дең-
гейін төмендетуді және банктің барлық құрылым-
дық бөлімшелерінде операциялық тәуекелдер 
оқиғаларының теріс ықпалдарын жоюды қамтиды; 

5. операциялық тәуекелдерге мониторинг жүргізу 
және есептілік әзірлеу: банк операциялық тәуе-
кел деңгейіне, сондай-ақ рұқсат берілетін тәуекел 
деңгейлеріне сәйкестікке үнемі мониторинг жүр-
гізіп отырады. Операциялық тәуекелге монито-
ринг жүргізу мақсатында банк басшылыққа және  
тәуекелдерді басқару үрдістеріне қатысатын алқа-
лы органдарға арналған басқару есептілігі жүй-
есін пайдаланады, алға қойылған мақсаттарға қол 
жеткізуге ықпал ететін тәуекелдерді, өзгеретін 
жағдайлар мен талаптарды үнемі бағалауды жүр-
гізіп отырады, бағалау қорытындылары бойынша 
тәуекелдерді басқару жөніндегі ұсынымдар әзірле-
неді. Басқару есептілігі жөніндегі ақпарат тоқсан/ай 
сайынғы негізбен банктің директорлар кеңесіне/
басқармаға беріледі; 

6. алдын алу/жұмсарту (бақылау): операциялық 
шығындарға әкеліп соқтыратын оқиғалар неме-
се жағдайлар туындауын болдырмауға/туындауы 
ықтималдығын азайтуға немесе ықтимал шығын-
дар мөлшерін азайтуға бағытталған іс-шаралар ке-
шенін жүргізу. 

2018 жылы операциялық тәуекелдер құралдарын авто-
маттандыру шаралары қолданылды.

 ■ банк ұшырайтын операциялық тәуекел-
ді басқару рәсімдері мен механизмдерін 
жетілдіру; 

 ■ операциялық тәуекел деңгейінің айтар-
лықтай өзгеруіне әкеліп соқтыратын 
операциялардың, басқа да іс-әрекет-
тердің жасалуына жол бермеу; 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР 

08

2018 жылы операциялық тәуекелдер құралда-
рын автоматтандыру шаралары қолданылды.
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Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық 
технологиялар (АҚ және ІТ) тәуекелдерін 
басқару жүйелерінің нәтижелі жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету мақсатында, ҚР Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2014 жылғы 26 ақпандағы 
№ 29 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгей-
дегі банктерге арналған тәуекелдерді басқа-
ру және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру 
кағидаларының» талаптарына сай келесі құ-
жаттар әзірленді және өзектілігі қамтамасыз 
етілуде: 

1. АҚ және ІТ тәуекелдерін басқару жөнін-
дегі саясаттар; 

2. АҚ және ІТ тәуекелдерін басқару жөнін-
дегі ережелер; 

3. АҚ тәуекелдерін басқару әдістемесі; 

4. Сондай-ақ, 2018 жылы АҚ тәуекелдері 
құралдарын басқару ережелері әзір-
леніп, бекітілді. 

Аталған жүйелердің жұмыс істеуін қамтама-
сыз ету үшін үнемі АҚ және ІТ оқиғаларына 
талдау жүргізіледі, тәуекелдер талданады, 
сондай-ақ, басқару шешімдерін қабылдау 
үшін басқарма мен директорлар кеңесіне 
тоқсан сайынғы негізбен АҚ және ІТ тәуекел-
дерін талдау жөніндегі есептер беріледі.

Банк қызметінің үздіксіздігін басқару тұрып 
қалу уақытын болдырмау немесе барынша 
қысқарту есебінен, сондай-ақ негізгі биз-
нес-үрдістерді жылдам қалпына келтіру 
және шығындарды барынша азайту есебінен 
банктің кез келген оқиғаларға төзімділігін 
қамтамасыз етуге бағдарланған. Бұл мақ-
саттарда келесі құжаттар әзірленді, бекітілді 
және өзектілігі қамтамасыз етіледі: 

 ■ банк қызметінің үздіксіздігін басқару са-
ясаты; 

 ■ банк қызметінің үздіксіздігін басқару 
ережелері; 

 ■ банк қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз 
ету жоспарлары; 

 ■ банк қызметін қамтамасыз ету бойынша 
әрекет ету жоспарлары. 

2018 жылы бұл бағыт бойынша келесі іс-ша-
ралар жүргізілді: 

 ■ қызмет үздіксіздігі саласында банк қыз-
меткерлерін оқыту; 

 ■ банк қызметінің аса маңызды үрдістері 
мен бағыттары бойынша қызметке ти-
гізілетін ықпалды талдау; 

 ■ банк қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз 
ету жоспарларын тестілеу және талдау; 

 ■ тәуекелдерге сай әрекет ету іс-шаралары 
жоспарында көзделген күтпеген жағдай-
лар тәуекелдерін талдау. 

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ 
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУ 

ҚЫЗМЕТ ҮЗДІКСІЗДІГІН БАСҚАРУ КОМПЛАЕНС-ТӘУЕКЕЛ

08
Комплаенс-тәуекел стратегиялық, 
қаржылық, операциялық, беделдік тәуекел-
дермен қатар, бизнес-тәуекелдердің бестігі-
не кіреді. 

Қадағалаудың қатаңдауына әкеліп соқтыра-
тын реттеу өзгерістері банктің комплаенс 
саясатын жүргізу өзектілігін айқындаған фак-
торлар болып табылады. 

Осыған орай қазіргі уақытта комплаенс 
банктің және оның ұйымдық құрылымының 
жұмысының ажырамас бөлігі болып табыла-
ды. 

Нәтижелі комплаенс-тәуекелдерді басқару 
жүйесі және оны тиісті күйде қолдау бас-
шылыққа банктің бизнес-мақсаттарының 
толық іске аспай қалуындағы барлық елеулі 
тәуекелдерді уақытылы анықтауға мүмкіндік 
береді. 

Белгіленген нормаларды сақтау үшін  
жауапкершілік банктің комплаенс мәдениеті-
не негізделеді. Ол үш қорғау шебінен көрініс 
табады: 

1. Бірінші қорғау шебі комплаенс-тәуекел-
ді басқару мәселелері жөніндегі банктің 
ішкі құжаттарына сәйкес өз құзыретінің 
шегінде комплаенс-тәуекелді басқаруды 
жүзеге асырады (бірінші деңгейлі бақы-
лау). Бірінші шепке банк қызметкерлері, 
банктің құрылымдық бөлімшелерінің 
басшылары қатысады. 
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2. Екінші қорғау шебі комплаенс-тәуекелді 
басқаруды және комплаенс-бақылауды 
жүзеге асырады (екінші деңгейлі бақы-
лау). Бұған бас комплаенс-бақылаушы, 
комплаенс-бақылау бөлімшесі, заң 
бөлімшесі, тәуекел менеджменті, қа-
уіпсіздік және мониторинг, ішкі бақылау 
бөлімдері қатысады. 

3. Үшінші қорғау шебі комплаенс-тәуекелді 
басқару жүйесінің нәтижелілігіне тәуел-
сіз бағалау жүргізеді (үшінші деңгейлі 
бақылау). Бұл кезеңнің қатысушысы – 
ішкі аудит бөлімшесі.

Комплаенс-тәуекелдерді басқару жүйесінің 
барлық қатысушылары өз құзыреті мен  
жауапкершілігінің аясында, Қазақстан  
Республикасы заңнамасының, банк қызметі-
не әсерін тигізетін және Қазақстан Респу-
бликасы мойындаған шетелдік мемлекеттер 
заңнамасының, банктің ішкі ережелері мен 
рәсімдерінің талаптарын және жалпы қабыл-
данған әдеп нормаларын қатаң әрі бұлжыт-
пай сақтай отырып, комплаенс-тәуекелдерді 
басқаруды жүзеге асырады. 

Комплаенс-тәуекелдерді басқарудың негізгі 
мақсаты – Қазақстан Республикасы заңнама-
сы, уәкілетті органның нормативтік құқықтық 
актілері, банктің ішкі құжаттары мен рәсім-

дері, сондай-ақ банктің қызметіне әсерін 
тигізетін және Қазақстан Республикасы мой-
ындаған шетелдік мемлекеттер заңнамасы 
талаптарының сақталмауының салдарынан 
банкте қаржылық шығындардың туындауы 
және оған заңды шаралардың қолданылуы 
сияқты комплаенс-тәуекелдерді барынша 
азайту және/немесе қолайлы деңгейде бо-
луын қамтамасыз ету. 

Комплаенс-тәуекелді нәтижелі басқару мақ-
сатында комплаенс-бақылау бөлімшесі ком-
плаенс-тәуекелдің туындау себептерін сәй-
кестендіру және бағалау жұмысын жүргізеді:

 ■ комплаенс-тәуекелдердің іске асырылуын 
оқиғаларын жинау және талдау үнемі 
жүзеге асырылады. Ол үшін аудиторлық 
тексерулер нәтижелері және операциялық 
шығындар мен оқиғалар деректерінің 
бірыңғай ішкі базасы пайдаланылады; 

 ■ комплаенс-бақылау бөлімшесі жаңа қыз-
меттер мен өнімдерді енгізуге қатысады; 

 ■ банктің ішкі құжаттарының, үрдістерінің 
Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сәйкестігі үнемі тексеріледі 
(2018 жылы комплаенс-бақылау бөлім-
шесі 9 тексеру жүргізді); 

 ■ «Өз клиентіңді біл» принципі іске асы-
рылды; 

 ■ комплаенс-тәуекелдер картасын жасай 
отырып, оның тізілімі жүргізіледі. 

Банк қызметінің ҚР заңнамасына сәйкестігін 
қамтамасыз ету мақсатында комплаенс-бақы-
лау бөлімшесі үнемі ҚР заңнамасына енгізіл-
ген өзгерістер мен толықтыруларға жаңа ішкі 
құжаттар әзірлеу, банктің ішкі құжаттары мен 

рәсімдеріне тиісті өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізу жөнінде ұсынымдар бере отырып,  
мониторинг жүргізеді. 

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) және лаңкестікті 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (КЖ/ЛҚҚІ) 
туралы заңнама талаптарын орындау аясын-
да банкте қаржылық мониторинг жүйесі қол-
данылады. 

Қаржылық мониторинг жүйесінің негізгі мақ-
саты – қаржылық мониторинг жүргізілуі тиіс 
банктік операцияларды және қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) немесе лаңкестікті қаржы-
ландыруға байланысты ақшамен немесе 
мүлікпен жасалатын басқа да операциялар-
ды жасаған кезде туындайтын тәуекелдерді 
КЖ/ЛҚҚІ саласындағы Қазақстан Республи-
касы заңнамасы талаптарының орындалуын 
қамтамасыз ету арқылы, банктің қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруды 
(жылыстатуды) және лаңкестікті қаржы-
ландыруды жүзеге асыруға қатысуына жол 
бермеу және банктің ішкі бақылау жүйесінің 
нәтижелілігін тәуекелдерді басқаруға жет-
кілікті болатын деңгейде қолдау арқылы 
азайту. 

Банкте «Өз клиентіңді біл» принципі іске асы-
рылған. Іскерлік қарым-қатынастар орнатқан 
кезде тиісті тексеру рәсімдері жүргізіледі, 
қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті 
органға қаржылық мониторинг жүргізілуі 
тиіс операциялар жөніндегі мәліметтерді 
беру толықтығы мен уақтылылығы қамтама-
сыз етіледі.

08
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 
БАСҚАРУ САЯСАТЫ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ 
ЖҮЙЕСІ  
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Ынтымақ жүрген жерде,
Ырыс бірге жүреді
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1

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК 

09
КОРПОРАТИВТІК 
ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Қазіргі уақытта мемлекеттің әлеуметтік 
бағдарланған міндеттерін шешуге жәрдем-
десу және Қазақстан Республикасының бар-
лық аймақтарындағы қалың бұқара топта-
рының тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне 
бірдей қолжетімділік алуын қамтамасыз ету 
мақсатында банк өз қызметінің және корпо-
ративтік әрекеттің негізгі принциптерінің бірі 
ретінде корпоративтік әлеуметтік жауапкер-
шілікке (КӘЖ) көп көңіл бөлуде. Осыған орай, 
2016 жылғы желтоқсанда банк басқармасы-
ның шешімімен корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілік стратегиясы (КӘЖ стратеги-
ясы) бекітілді. Ол КӘЖ саласындағы банк 
қызметінің принциптері мен бағыттарын ай-
қындайтын негізгі құжатқа айналды. Банк өз 
қызметінің экономикалық, әлеуметтік және 
экономикалық салдары үшін өз жауапкер-
шілігін түсінеді, сондай-ақ қоғамның тұрақты 
дамуына бағытталған іс-шаралар кешенін 
жүзеге асыру қажеттігін мойындайды, түрлі 
мүдделі тараптардың алдында әлеуметтік 
жауапкершілігін көздейтін ерікті міндетте-
мелерді атқарады. Банк келесі принциптерді 
ұстанады.

КӘЖ стратегиясын негізге ала отырып, банк осы саласындағы мүд-
делі тараптардың алты басым тобын айқындады: клиенттер, акционер, 
қызметкерлер, іскерлік серіктестер, мемлекет, қоғам. Банк КӘЖ са-
ласындағы қызметін жетілдіруге бағытталған мүдделі тараптардың 
сындарлы сынын қабылдайды және өз қызметінің кездейсоқ және 
күтпеген теріс салдарын болдырмауға бағытталған шараларды қол-
дана отырып, осындай сынға жауап беру міндеттемесін өзіне алады. 

КӘЖ стратегиясын сақтау банктің корпоративтік мәдениетінің бөлігі 
болып табылады және банктің барлық қызметкерлері үшін міндетті. 

6

2 7

3 8

4

5

Банк миссиясына, жалпы құн-
дылықтары мен көзқарасына 
берілгендік.  

Жасалатын іс-әрекеттер 
заңдылығы және олардың 
салдары үшін жауапкершілік. 

Банк ұжымының кәсіпқой-
лығының арқасында сапалы 
қызметтер көрсету. 

Банк қызметкерлерінің  
денсаулығын қорғау. 

Тұлғаның абыройы мен 
қадір-қасиеттерін және 
құқықтарын құрметтеу. 

Мүдделі тараптармен өзара 
қарым-қатынасқа ашықтық. 

Мүдделі тараптармен қа-
рым-қатынастардағы адал-
дық және өзара құрмет. 

Басқаруға қатысты шешім-
дерді мұқият ойластыра 
отырып қабылдау. 
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Денсаулық сақтау саласындағы қызметкер-
лердің мүдделерін әлеуметтік қорғауды 
қамтамасыз ету мақсатында банк жыл сайын 
медициналық сақтандыру шартын жасасады. 
2018 жылы ауру жағдайына арналған ерікті 
сақтандыру шарты бойынша 1 669 адам ме-
дициналық көмекке жүгінді (соның ішінде 1 
092 банк қызметкері және 576 отбасы мүше-
лері). 

Банк еңбектің денсаулық үшін қауіпсіз 
жағдайларын жасауға және қамтамасыз 
етуге, азаматтық қорғанысты және өрт қа-
уіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған ша-
ралар кешенін қолданады. Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау саласындағы банктің 
нормативтік құқықтық актілері мен ішкі құ-
жаттарының ережелеріне сәйкес, банктің 
орталық аппараты мен филиалдарының  
қызметкерлерін, жауапты тұлғаларын оқыту, 
нұсқамадан өткізу және білімдерін тексеру, 
шаруашылық шарттар бойынша жұмыстар 
атқаратын және қызметтер көрсететін мерді-
герлік ұйымдар қызметкерлерін, уақыт-
ша қызметкерлерді, банк бөлімшелерінде 
іс-тәжірибеден өтетін студенттерді нұсқама-
дан өткізу жүзеге асырылады. 

Азаматтық қорғаныс саласында банкте аза-
маттық қорғаныс штабтары құрылған, жауап-
ты тұлғалар тағайындалған, қызметкерлер 
арасынан азаматтық қорғаныс құрамалары 
жасақталған, тоқсан сайын қызметкерлерді 
эвакуациялау, құтқару жұмыстары және өрт 
сөндіру бойынша оқулар және жаттығулар 
өткізіледі. 

Өрт қауіпсіздігі саласында қызметкерлер 
мен жауапты тұлғалар нұсқамадан өткізіледі, 
банк ғимараттарының, үй-жайларының және 
аумақтарының өрт қауіпсіздігі күйі үнемі тек-
серіледі, бастапқы өрт сөндіру құралдарын, 
автоматты сигнал беру және қызметкер-
лерді хабарландыру жүйелерін, өртке қарсы 
сумен жабдықтау, ауа қысу және түтін шыға-
ру, газ бен өрт сөндіру құрылғыларын күту 
қамтамасыз етіледі. 

Қызметкерлерді дамыту кез келген ұйымның 
табысты қызметінің негізгі шарттарының бірі 
болып табылады, сол себепті банк жыл сайын 
қызметкерлерді оқытуға және дамытуға ар-
налған қаражатты жоспарлайды. 

Қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ұй-
ымдастыру: қызметкерлерді оқытуға, қайта 
даярлауға және біліктілігін арттыруға, кадр-
лар резервімен жұмыс істеуге, фронт-бөлім-
шелер қызметкерлеріне банк өнімдері 
жөніндегі білімін тексеретін тестілеуден өту-
ге, банк қызметкерлерін аттестаттауды жүр-
гізуге бағытталған ұйымдастыру-экономика-
лық іс-шаралар жиынтығынан тұрады. 

Банкте сыртқы және ішкі оқытуды қамтама-
сыз ету банктің қызметкерлері мен басқа-
рушылар құрамын оқыту және біліктілігін 
арттыру жоспарларына сәйкес 2004 жыл-
дан бері жүзеге асырылып келеді. Оқыту 
нәтижелері бойынша қызметкер жетекші 
басшыға банктің тәжірибелік қызметіндегі 
жұмысты арттыру жөніндегі ұсынымдар мен  
ұсыныстар, қорытындылар келтірілген есепті  
береді. 

1

2

3

4

Адал іскерлік тәжірибе.

Қызметкерлерді дамыту.

Қоршаған ортаны қорғау. 

Қайырымдылық пен  
демеушілікті ынталандыру. 

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ НЕГІЗГІ 
БАҒЫТТАРЫ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ДЕНСАУЛЫҒЫН 
ҚОРҒАУ 

ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ЕҢБЕКТІ 
ҚОРҒАУДЫ, АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒА-
НЫСТЫ ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

БІЛІМ БЕРУ ЖОБАЛАРЫ 
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Банк көптеген филиалдары бар қаржы  
институты болып табылады. Жұмысты қамта-
масыз ету үшін банкке электр және жылу қуа-
ты көп көлемде қажет. Банк қоршаған ортаға 
тигізетін ықпалын барынша азайтып, опе-
рациялық нәтижелілікті арттыру үшін қуат 
үнемдеу шараларын қолданады. Қаражат 
пен электр қуатын үнемдеу үшін, сондай-ақ 
«Энергия тиімділігі картасын қалыптастыру 

және жүргізу, энергия тиімділігі картасына 
жобаларды іріктеу және енгізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ин-
вестициялар және даму министрінің 2015 
жылғы 30 қарашадағы № 1139 бұйрығын 
орындау үшін, банк ғимаратында қуаты 48 
Ватт жарық диодты шырақтар, сондай-ақ 

тәулік уақытына байланысты тарифтері құ-
былатын есептегіштер орнатылған. 

Банк филиалдары жылу және электр қуатын 
тұтыну көлемін азайтуға бағытталған іс-шара-
ларды енгізуді жалғастыруда. 

Қаржы институты ретінде банкте қағаз, 
шығыс материалдары және істен шыққан ұй-
ымдастыру техникасы қалдықтардың басты 
түрлері болып табылады. Есептік кезеңде 
банк пайдаланылған қағазды қайта өңдеуге 
беруге бар күшін салды. 

Іс-қағаздарын жүргізуде қолданылатын қағаз 
көлемін қысқарту үшін банк 2014 жылдан 
бері Documentolog кеңсе электрондық құжат 
айналымы жүйесін пайдаланып келеді. Бұл 
жүйе банктің бүкіл ішкі құжаттары айналы-
мын автоматтандырып, құжаттарды жасау, 
келісу, тексеру, бекіту, олардың орындалуын 
қадағалау, жіберу, іздеу және мұрағаттау си-
яқты бизнес-үрдістерді электрондық пішімге 
аударуға мүмкіндік берді.

Қайырымдылық пен демеушілік банктің кор-
поративтік мәдениетінің бірі және банк қыз-
метін жүзеге асыратын аумақтың әлеуметтік, 
саяси және экономикалық тұрақтылығын 
қамтамасыз ететін, қоғам өміріне қатысуға 
бағытталған дәстүрлі бағыттардың бірі болып 
табылады. Банк үшін қайырымдылық пен 
демеушілік банктің іскерлік беделін нығайту 
және ішкі корпоративтік мәдениетті дамыту 
тұрғысынан маңызды. Банк қайырымдылық 
көмек көрсету жөніндегі келіп түсетін барлық 
өтініштерді қарастырады және қызметкер-
лерді алуан түрлі қайырымдылық жобаларға 
(атап айтқанда: жеке ақшалай және басқа да 
түрде қайырымдылық көмек көрсету) қаты-
стыру бағдарламасын дамытуда. Әр қызмет-
кердің ортақ іске үлес қосуға мүмкіндігі бар. 

Банкке қоғамдық ұйымдар мен жеке тұлға-
лардан келіп түсетін қайырымдылық 
және демеушілік көмек көрсету жөнінде-
гі өтініштердің көптігінің салдарынан банк 
2018 жылғы бюджетке «Қайырымдылық 
және демеушілік көмек» бабын қосу мүм-
кіндігін қарастырды. Осы бап бойынша 2018 
жылы филантропиялық қызмет ретінде 16,1 
млн. теңге көлемінде қайырымдылық және 
демеушілік көмек көрсетілді. 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ НӘТИЖЕЛІЛІК 
КӨРСЕТКІШТЕРІ 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ПЕН  
ДЕМЕУШІЛІКТІ ҚОЛДАУ 

09
КОРПОРАТИВТІК 
ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Банк филиалдары жылу және электр қуатын 
тұтыну көлемін азайтуға бағытталған іс-шара-
ларды енгізуді жалғастыруда
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Банк тауарларды, жұмыстарды және қыз-
меттерді сатып алуды жүзеге асыру ереже-
леріне сәйкес жүзеге асырылатын сатып алу 
рәсімдерінің ашықтығы мен нәтижелілігін 
қамтамасыз етуге ұмтылады. Бұл кезде баға 
ұсыныстарын сұрату немесе тендер тәсіл-
дерімен сатып алуды ұйымдастыру және 
өткізу үрдістерін автоматтандыруды қамта-
масыз ететін ақпараттық жүйелер белсенді 
түрде қолданылады. 

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді 
сатып алу келесі принциптерге негізделеді:

 ■ сатып алу үрдісінің жариялылығы және 
ашықтығы; 

 ■ сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны 
ұтымды әрі тиімді жұмсау; 

 ■ сапалы тауарларды, жұмыстарды, қыз-
меттерді сатып алу; 

 ■ барлық ықтимал жеткізушілерге сатып 
алу үрдісіне қатысуға бірдей мүмкіндік-
тер беру, бұл кезде мүгедектерге (жеке 
кәсіпкерлік қызметпен айналысатын мү-
гедек жеке тұлғаларға) қолдау көрсету; 

 ■ ықтимал жеткізушілер арасындағы адал 
бәсекелестік; 

Банк қайырымдылық және демеушілік 
көмекті ҚТҚЖБ қайырымдылық көмек көр-
сету ережелеріне қатаң сәйкестікпен және 
ҚТҚЖБ 2018-2020 жылдарға арналған Қайы-
рымдылық бағдарламасының негізгі бағыт-
тарына сай жүзеге асырады. 

Қайырымдылық және демеушілік іс-шарала-
рын жүзеге асыру аясында банк 2018 жылы 
филантропиялық қызмет ретінде Ақтөбе 
қаласында тұратын, ата-анасының қамқо-
рынсыз қалған балаларға және екі жетімге 
қайырымдылық көмек көрсетіп, тұрғын 
үй-құрылыс жинақ жүйесіне қатысу үшін  
1,1 млн теңге бөлді. Сондай-ақ «Шахматты 
дамыту қоры» қоғамдық қорына (Нұр-Сұл-
тан қ.) 2018-2019 жж. мүмкіндіктері шектеулі 
балаларға арналған «Шахмат барлығы үшін» 
қайырымдылық жобасын іске асыру мақса-
тында 15 млн теңге көлемінде демеушілік 
көмек көрсетілді. 

 ■ бақылау және қабылданатын шешімдер 
үшін жауапкершілік; 

 ■ сатып алу үрдісіне делдалдардың қаты-
суын барынша азайту; 

 ■ инвестициялық стратегиялық жобалар-
ды нәтижелі іске асыру. 

САТЫП АЛУ 09
КОРПОРАТИВТІК 
ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Жүргізілген сатып алу рәсімдерінің қорытын-
дылары бойынша 2018 жылы 1 004 шарт жа-
салды. Шарттардың жалпы сомасы 6,4 млрд 
теңгені құрады, баптар саны – 1 779. Жиын-
тығында барлық өткізілген сатып алулар  
бойынша 659,3 млн теңге үнемделді. 
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Отан - қуат,  
отбасы – шуақ
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ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 
ДАМЫТУ 



ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ  
ДАМЫТУ 

10
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 
ДАМЫТУ 

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
банктің ішкі ұйымдық құрылымы орталық 
аппараттың 26 дербес бөлімшесінен, 14  
облыстық және 3 қалалық филиалдан, 17 
қызмет көрсету орталығынан және 5 қыз-
мет көрсету оннынан тұрады. 2019 жылғы 1 
қаңтардағы жағдай бойынша банк қызмет-
керлерінің саны 1 092 адамды құрады. 2018 
жылы 183 адам жұмысқа қабылданды. Қыз-
меткерлердің орташа жасы – 35,3 жас. 2018 
жылдағы қызметкерлердің тұрақтамауы 
9,4%-ды құрады (2017 жылы 11,20% болды). 

Банктің басым міндеттерінің бірі – банк ал-
дына қойылған стратегиялық мақсаттар 
мен міндеттерге қол жеткізуге бағытталған 
банктің біліктілік талаптарына сай келетін 
қызметкерлер штатын қалыптастыру және 
қолдау. Еңбек қатынастары Қазақстан  
Республикасы заңнамасына сәйкес, банктің 
Еңбек қатынастары және ішкі еңбек тәртіп-
темесі ережелерімен реттеледі. Банктегі 
бос лауазымдарға конкурс негізінде қыз-
меткерлерді іріктеу рәсімі бірнеше кезең-
нен тұрады, соның ішінде: кадрларға деген 
қажеттілікті анықтау, үміткерлерді іріктеу 
және түйіндемелерді талдау, үміткерлер-
мен алдын-ала сұхбат, кәсіби білім тестін 
жүргізу. 

2018 жылы жұмысқа  
қабылданған адам

Қызметкерлердің  
орташа жасы

облыстық филиал

қалалық филиал

қызмет көрсету орталығы

қызмет көрсету орны

ОРТАЛЫҚ АППАРАТТЫҢ  
ДЕРБЕС БӨЛІМШЕЛЕРІ

14
3
17
5

26

10+90+E 12+88+E%

9,4 11,20

ҚЫЗМЕТ-
КЕРЛЕРДІҢ 

ТҰРАҚТАМАУЫ

ҚЫЗМЕТ-
КЕРЛЕРДІҢ 

ТҰРАҚТАМАУЫ

%

2018 2017

183

35,3
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Қызметкерлерді дамыту кез келген ұйымның 
табысты қызметінің негізін қалайды, сол се-
бепті банк жыл сайын қызметкерлерді оқыту 
және дамыту үшін қаражат жоспарлайды. 

2018 жылы банктің 1 817 қызметкері (қыз-
меткерлердің жалпы санының 166%-ы) сы-
ртта оқытудан өтті. 2017 жылы сыртта оқыту-
дан өткен банк қызметкерлерінің үлесі 117% 
немесе 1 279 қызметкерді құраған болатын. 

2018 жылы банк ішінде 1 092 қызметкер 
(қызметкерлердің жалпы санының 100%-ы) 
оқытудан өтті, ал 2017 жылы 1 032 қызмет-
кер банк ішінде оқытудан өткен. 

Жаңа ақпараттық жүйе мен ІТ-ин-
фрақұрылымды енгізу аясында нормативтік 
құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар-
дың енгізілуіне, банкте жаңа құралдардың 
енгізілуіне және т.б. байланысты 2018 жылы 
банк қызметкерлері үшін банк ғимараттарын-
да үнемі оқыту іс-шаралары өткізіліп отырды. 
Сондай-ақ, банк алдына қойылған мақсат-
тар мен міндеттерге қол жеткізу үшін тиімді 
шешімдер қабылдауға қабілетті банк қызмет-
керлерін ынталандыру және кәсіби біліктілі-
гін арттыру мақсатында оқыту іс-шаралары 
жүзеге асырылды. Сонымен қатар, кәсіби 
дағдыларын дамыту және әлемдік тәжіри-
бені зерттеу мақсатында, банк қызметкер-
лері Қазақстан Республикасының аумағында 
және шет елдерде түрлі бағыттар бойынша 
семинарларға, курстарға, тренингтерге қа-
тысып, білім алды. Кәсіби біліктілікті арттыру 
және сертификаттаудан өту мақсатында банк 
қызметкерлері үнемі міндетті маманданды-
рылған курстан өтеді. 

ОҚЫТУ

2018 жылы банктің 1 817 қызметкері (қызмет-
керлердің жалпы санының 166%-ы) сырттай 
оқытудан өтті. 2017 жылы сыртта оқытудан өт-
кен банк қызметкерлерінің үлесі 117% немесе 
1 279 қызметкерді құраған болатын.

10
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 
ДАМЫТУ

Банкте 2008 жылдан бері банктің Басқарушы 
қызметкерлер құрамының резервін  
қалыптастыру және дайындау жөніндегі 
ережелерге сәйкес, басқарушы қызмет-
керлердің кадрлар резервін қалыптастыру 
рәсімі жүргізілуде, ол үшін әлеуеті жоғары 
қызметкерлер анықталып, олардың кәсіби 
және мансаптық тұрғыдан дамуы ұйымда-
стырылады. 

2018 жылғы жағдай бойынша банктің кадр-
лар резервіндегі қызметкерлер саны – 88 
адам, соның ішінде 13 қызметкер жоғары 
лауазымдарға аударылды, төртеуі жұмыстан 
шығуының салдарынан тізімнен алынып  
тасталды.

КАДРЛАР РЕЗЕРВІ 

2018 жылғы жағдай 
бойынша банктің  

кадрлар резервіндегі 
қызметкерлер саны

жоғары  
лауазымдарға  

аударылған  
қызметкерлер саны

жұмыстан шығуының  
салдарынан тізімнен  

алынып тасталған  
қызметкерлер саны

88
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Банк қызметкерлері еңбегінің ақысын төлеу 
жүйесі еңбек ақысының тұрақты бөлігінен 
(лауазымдық жалақы, бонустар) және еңбек 
ақысының ауыспалы бөлігінен (сыйлықақы) 
тұрады. 

Лауазымдық жалақы мөлшері грейдтер 
құрылымының негізінде айқындалады және 
банк басқармасы бекітетін лауазымдық  
жалақылар сұлбасы мен штаттық кестеге 
сәйкес белгіленеді. Әр грейд үшін ең аз, ор-
таша, ең көп мәндерді айқындайтын еңбек 
ақысының ауқымы белгіленеді. Лауазымдық 
жалақылар сұлбасы грейдтегі ақының ең аз 
деңгейінен ең көп деңгейіне дейінгі шаманы 
көрсетеді. 

Лауазымдық айлықақылар сұлбасы ішкі әділ-
дік (банк үшін құндылығы ұқсас лауазымдар-
дың белгіленген ауқымдағы ақысы) және 
сыртқы бәсекеге қабілеттілік (банк қызмет-
керлерін тарту және ұстап қалу үшін негізгі 
сыйақының жеткілікті деңгейі) принципін 
сақтай отырып жасалады. 

2018 жылы банк қызметкерлермен істе-
летін жұмыстың маңызды бағыттарының 
бірі болып табылатын және Қазақстан  
Республикасы Еңбек кодексіне сай, норма-
лар мен кепілдіктердің сақталуын қамтама-
сыз ететін материалдық және материалдық 
емес ынталандыру жүйесінің нәтижелілігін, 
ашықтығын және теңгерімділігін арттыру са-
ласындағы жұмысты жалғастырды. Жоғары 
білікті мамандарды тарту, қызметкерлердің 
мүдделілігі мен қанағаттанушылығын артты-
ру, кадрлардың тұрақтамауы деңгейін төмен-
дету және HR-брендті дамыту мақсатында 
банк үнемі еңбек нарығын және жалақылар 
деңгейін зерттеп отырады. 

Банк қызметкерлеріне сыйлықақы төлеудің 
бекітілген жүйесі әр қызметкер қызметінің 
нәтижелерін және оның банк қызметіне 
қосқан жеке үлесін ескереді. Қызметкер-
лерді ынталандыру жүйесі жоғары өндірістік 
нәтижелерге қол жеткізуге және еңбек 
өнімділігін арттыруға бағытталған. Еңбек 
нәтижелері бойынша төленетін сыйлықақы-
лардан бөлек, банк қызметкерлеріне Қазақстан  
Республикасының мемлекеттік мерекелері-
не орай сыйлықақылар төленеді. Сондай-ақ, 
банкте қызметкерлерді моральдық көтер-
мелеу жүйесі қолданылады, оған алғыс жа-
риялау түрінде қызметкердің жеке сіңірген 
еңбегін мойындау, құрмет грамотасымен 
марапаттау, «Банктің үздік қызметкері», 
«Банктің еңбегі сіңген қызметкері» атақтарын 
беру, сол сияқты мемлекеттік марапаттар 
мен атақтарға ұсыну кіреді. 

БАНК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ЕҢБЕГІНІҢ 
АҚЫСЫН ТӨЛЕУ 

БАНК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН  
ЫНТАЛАНДЫРУ 10

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ 
ДАМЫТУ

Ішкі құжаттар (банк өнімдері, бизнес-үрдістер, 
қызмет көрсету стандарттары, қолданыстағы 
науқандар, сату техникасы) жөніндегі алған 
білімдерін тексеру және бақылау үшін техни-
калық оқыту және тренингтер арқылы фили-
алдарда қашықтықтан оқыту жүйесі арқылы 
қызметкерлерге міндетті және аралық  
тестілеу өткізілді. 2018 жылы фронт-кеңсе 
қызметкерлерінің 100%-ы тестілеуден өтті, 
орташа нәтиже – 89%. 

ФРОНТ-КЕҢСЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН 
ТЕСТІЛЕУ 

90+10+E89ТЕСТІЛЕУДІН ОРТАША 
НӘТИЖЕСІ 

%
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ҚОСЫМША.  ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК  

ҚОСЫМША. 
ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЕСЕПТІЛІК 

(мың қазақстандық теңгемен) Ескертпе
2018 жылғы  

31 желтоқсан
2017 жылғы  

31 желтоқсан
АКТИВТЕР
Ақшалай қаражат және оның баламалары 7 173,374,282 62,700,038
Сауда-саттық бағалы қағаздары 8 - 4,914,825
Басқа банктердегі қаражат 9 - 10,362,022
Борыштық бағалы қағаздарға салынған инвестициялар 10 153,202,035 -
Үлестік бағалы қағаздарға салынған инвестициялар 19,034 -
Клиенттерге берілген несиелер және аванстар 11 662,310,101 460,058,072
Қолда бар, сатуға арналған инвестициялық бағалы қағаздар 12 - 158,421,169
Өтелгенге дейін ұсталатын инвестициялық бағалы қағаздар 13 - 57,925,386
Негізгі құралдар 14 3,625,112 3,336,779
Материалдық емес активтер 14 2,375,748 2,046,066
Пайда салығы бойынша ағымдағы міндеттемелердің алдын-ала төленген ақысы  408,467 278,577
Өзге қаржылық активтер 15 1,771,342 1,033,767
Өзге активтер 15 217,860  244,201
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 1,036,265 946,587
аКТИВТердіҢ жИЫнТЫҒЫ  998,340,246 762,267,489
МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
Клиенттер қаражаты 16 665,497,961 526,795,764
Заемға алынған қаражат 17 59,570,463 72,102,439
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 19 57,730,697
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 25 10,515,406 5,456,337
Өзге қаржылық міндеттемелер 18 3,468,744 3,720,696
Өзге міндеттемелер 18 1,895,177 1,302,265
МіндеТТеМеЛердіҢ жИЫнТЫҒЫ 798,678,448 609,377,501
КАПИТАЛ
Акционерлік капитал 20 78,300,000 78,300,000
Қосымша төленген капитал 20 54,568,526 29,294,057

Қолда бар, сатуға арналған инвестициялық бағалы қағаздарды қайта бағалау қоры - (4,147,598)

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздарды қайта бағалау қоры

(1,999,265) -

Өзге резервтер 2,283,335 3,389,604
Бөлістірілмеген пайда  66,509,202 46,053,925
КапИТаЛдЫҢ жИЫнТЫҒЫ  199,661,798 152,889,988
МіндеТТеМеЛер Мен КапИТаЛдЫҢ жИЫнТЫҒЫ  998,340,246 762,267,489

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП 
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ПАЙДА НЕМЕСЕ ШЫҒЫН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП 

(мың қазақстандық теңгемен) Ескертпе 2018 ж. 2017 ж.
Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептелген пайыздық кірістер 21 62,605,385 53,144,182
Өзге ұқсас кірістер 21 - 414,580
Пайыздық және ұқсас шығыстар 21 (13,747,790) (10,703,659)
Таза пайыздық маржа және ұқсас кірістер 48,857,595 42,855,103
Несие қоржынының шығындарына арналған бағалау резерві 11 (461,340) (280,419)
Несие шығындарына арналған резерв жасалғаннан кейінгі таза пайыздық маржа және 
ұқсас кірістер 

48,396,255 42,574,684

Комиссиялық кірістер 22 1,144,236 832,704
Комиссиялық шығыстар 22 (2,360,439) (1,367,710)
Нарықтық мөлшерлемелерден төмен мөлшерлемелер бойынша активтерді бастапқыда 
мойындау кезінде туындайтын шығыстар 

(3,820,994) (2,168,489)

Сауда-саттық және инвестициялық бағалы қағаздармен жасалатын операциялар бойынша 
шығыстарды қалпына келтіру/(шығыстар) 

87,787 (229,344)

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздар 
бойынша және басқа да қаржылық активтер бойынша (құнсыздану)/құнсыздануды қалпына 
келтіру 

 (133,293) 65,940

Шетелдік валютамен жасалатын операциялар бойынша шығыстарды шегергендегі кірістер 26,291 (1,864)
Өзге операциялық шығыстар, нетто 23  (884,624) (797,513)
Әкімшілік шығыстар 24 (14,982,795) (11,774,497)
Салық салынғанға дейінгі пайда 27,472,424 27,133,911
Пайда салығы бойынша шығыстар 25 (1,017,255) (1,547,342)
БІР ЖЫЛДАҒЫ ПАЙДА 26,455,169 25,586,569
Өзге жиынтық кіріс:
Кейіннен пайдалар немесе шығындар құрамына қайта жіктелуі мүмкін баптар:
Қолда бар, сатуға арналған инвестициялар: 
- Қайта бағалаудан болған шығыстарды шегергендегі кірістер - 6,532,683
   өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздар 2,670,075
- Істен шығу нәтижесінде шығынға немесе пайдаға аударылған шығыстарды шегергендегі 
кірістер 

(61,622) -

Кейін пайдалар немесе шығындар құрамына қайта жіктелмейтін баптар: 
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздарға 
салынған инвестициялардан болған шығыстарды шегергендегі кірістер 

17,869 -

Бір жылдағы өзге жиынтық кіріс 2,626,322 6,532,683
БІР ЖЫЛДАҒЫ ЖИЫНТЫҚ КІРІСТІҢ БАРЛЫҒЫ 29,081,491 32,119,252
Банк акционеріне тиесілі пайда үшін бір акцияға шаққандағы негізгі және бытыраңқы 
пайда (бір акция үшін, қазақстандық теңгемен) 

33 3,379 3,268

ҚОСЫМША. 
ҚАРЖЫЛЫҚ 
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(мың қазақстандық теңгемен) Ескертпе
Акционерлік 

капитал

Қосымша 
төленген 
капитал

Қолда 
бар, сатуға 
арналған 

бағалы 
қағаздарды 

қайта бағалау 
резерві

Өзге жиынтық кіріс 
арқылы әділ құнмен 
бағаланатын бағалы 

қағаздарды қайта 
бағалау резерві 

Өзге 
резервтер

Бөлістірілмеген 
пайда

Капиталдың 
жиынтығы

2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалдық 78,300,000 23,629,414 (10,680,281) - 3,389,604 24,242,994 118,881,731

Бір жылдағы пайда - - - - - 25,586,569 25,586,569

Өзге жиынтық кіріс - - 6,532,683 - - - 6,532,683

2017 жыл үшін көрсетілген жиынтық кірістің 
барлығы

- - 6,532,683 - - 25,586,569 32,119,252

«Бәйтерек» ҰБХ-нен алынған сомалар мен бастапқы 
мойындау сәтіндегі олардың әділ құнының айырмасы, 
кейінге қалдырылған салықтық міндеттемені 
шегергенде 

17 - 5,664,643 - - - - 5,664,643

Акционерлерге дивидендтер төлеу - - - - - (6,778,929) (6,778,929)

Пайдаланылмаған өтемақыны қайтару - - - - - 3,003,291 3,003,291

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
қалдық 

78,300,000 29,294,057 (4,147,598) - 3,389,604 46,053,925 152,889,988

ҚЕХС (IFRS) 9 стандартына ауысу:

- күтілетін несиелік шығындарды қайта бағалау, 
салықтарды шегергенде 

- - 4,147,598 (4,147,598) -  91,821  91,821

- өзге әсерлер - - - (477,989) - 477,989 -

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша түзетілген 
қалдық 

78,300,000 29,294,057 -  (4,625,587) 3,389,604  46,623,735  152,981,809

Бір жылдағы пайда - - - - -  26,455,169  26,455,169

Өзге жиынтық кіріс - - - 2,626,322 - 2,626,322

Бір жылдағы жиынтық кірістің барлығы - - - 2,626,322  26,455,169  29,081,491
ҚР Қаржы министрлігінен және Алматы қаласы 
әкімдігінен алынған сомалар мен бастапқы мойындау 
сәтіндегі олардың әділ құнының айырмасы, кейінге 
қалдырылған салықтық міндеттемені шегергенде 

17 - 25,274,469 - - - - 25,274,469

Акционерлерге дивидендтер төлеу 20 - - - - - (7,675,971) (7,675,971)

Динамикалық резервті тарату - - - - (1,106,269) 1,106,269 -

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
қалдық 

78,300,000 54,568,526 - (1,999,265) 2,283,335  66,509,202 199,661,798

МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП 
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(мың қазақстандық теңгемен) Ескертпе 2018 ж. 2017 ж.

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражат 

Тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептеліп алынған пайыздық кірістер 62,261,589 51,071,893

Төленген пайыздар  (12,020,221) (9,318,323)

Алынған комиссиялар 1,144,236 832,704

Төленген комиссиялар (2,360,439) (1,367,710)

Қызметкерлерді ұстауға жұмсалған шығыстар (8,193,297) (6,678,111)

Төленген әкімшілік және басқа да операциялық шығыстар (6,263,959) (4,814,406)

Төленген пайда салығы (2,402,752) (1,691,511)

Операциялық активтер мен міндеттемелер өзгергенге дейін операциялық қызметтен 
алынған ақшалай қаражат

 32,165,157 28,034,536

Төменде аталғандар бойынша таза (төмендеу)/өсім:

- басқа банктердегі қаражат 10,208,000 19,377,936

- клиенттер аванстары мен несиелері  (205,021,824) (135,160,426)

- өзге қаржылық активтер (737,575) (514,632)

- өзге қаржылық активтер  192,250 (78,400)

Төменде аталғандар бойынша таза (төмендеу)/өсім:

- клиенттер қаражаты  139,132,706 105,054,540

- өзге қаржылық міндеттемелер (231,851) (85,447)

- өзге міндеттемелер 137,919 28,183

(Операциялық қызметте пайдаланылған)/операциялық қызметтен алынған таза 
ақшалай қаражат 

(24,155,218) 16,656,290

Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражат 

Негізгі құралдарды сатып алу  (1,169,958) (894,077)

Материалдық емес активтерді сатып алу  (731,989) (1,162,327)

Негізгі құралдарды сатудан түскен түсім  47,258 6,376

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын борыштық бағалы 
қағаздарды сатып алу

 (36,068,547) -

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП 
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Қолда бар, сатуға арналған инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу - (85,411,040)

Амортизацияланған құн бойынша көрсетілетін борыштық бағалы қағаздарға салынған 
инвестицияларды сатып алу 

(95,634,075) -

Өтелгенге дейін ұсталатын инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу - (72,839,370)

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын борыштық бағалы 
қағаздарды істен шығарудан түскен кіріс 

56,999,317 -

Өтелгенге дейін ұсталатын инвестициялық бағалы қағаздарды өтеу - 83,580,130

Амортизацияланған құн бойынша көрсетілетін борыштық бағалы қағаздарды өтеуден 
түскен кірістер 

144,700,000 -

Қолда бар, сатуға арналған инвестициялық бағалы қағаздарды сатудан және өтеуден 
түскен түсімдер 

- 39,948,226

Инвестициялық қызметтен алынған/(инвестициялық қызметте пайдаланылған) таза 
ақшалай қаражат 

 68,142,006 (36,772,082)

Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражат 

Қазақстан Республикасы үкіметінен заем алу 39,000,000 8,000,000

ҚР үкіметінен алынған заемды өтеу (23,560,000) -

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан заем алу 1,200,000 1,000,000

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған заемды өтеу (4,376) -

Борыштық бағалы қағаздарды шығарудан келген түсімдер 19 57,700,000 -

Төленген дивидендтер 20 (7,675,971) (6,778,929)

Қаржылық қызметте алынған таза ақшалай қаражат 66,659,653 2,221,071

Айырбас бағамы өзгерістерінің ақшалай қаражатқа және оның баламаларына тигізетін 
ықпалы 

27,803 (2,037)

Ақшалай қаражаттың және оның баламаларының таза (азаюы)/өсімі 110,674,244 (17,896,758)

Жылдың басындағы ақшалай қаражат және оның баламалары 7 62,700,038 80,596,796

Жылдың соңындағы ақшалай қаражат және оның баламалары 173,374,282 62,700,038

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАРДЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Банктің қаржылық есептілігінің толық кешенін, соның ішінде аудитор қорытындысын hcsbk.kz корпоративтік сайтымыздың  
«Банк туралы»/«Есептілік» бөлімінен табуға болады. 

(мың қазақстандық теңге) Ескертпе 2018 ж. 2017 ж.
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ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ 

Қысқарту Түсіндірмесі 

ТҚЖ тұрғын үй құрылыс жинақтары 

ЭКСПО

(ағылш. Exposition) индустрияландыру символы, сондай-ақ 
техникалық және технологиялық жетістіктерді көрсетуге 
арналған ашық алаңша болып табылатын халықаралық 
көрме 

БАҚ бұқаралық ақпарат құралдары 

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

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

АЕК айлық есептік көрсеткіш

ЕКБ есеп айырысу-касса бөлімі 

ISO
(ағылш. International Organization for Standartization) 
стандарттар шығарумен айналысатын халықаралық ұйым 

ҚО банктің қызмет көрсету орталығы 

ЖСН жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі 

ЕО
Еуропа одағы – 27 еуропалық мемлекеттің экономикалық 
және саяси бірлестігі 

ЖІӨ жалпы ішкі өнім

АҚШ Америка Құрама Штаттары 

ЕДБ екінші деңгейдегі банктер

ЖТСМ сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі 

ТБ тарифтік бағдарлама 

МБ мемлекеттік бағдарлама 

Қысқарту Түсіндірмесі 

АДБ
«2020 жылға дейін аймақтарды дамыту» мемлекеттік 
бағдарламасы

ЖТҚ жеке тұрғын үй құрылысы

IТ ақпараттық технологиялар

QIWI
ағылш. термин, «лездік төлемдердің біріктірілген жүйесі» 
ұғымын білдіреді 

QR
Quick Response терминінің қысқартылған түрі, сөзбе-сөз 
айтқанда «жылдам әрекет ету» 

EPAY ағылш. термин, «электрондық төлем» ұғымын білдіреді

ХML
ағылш. eXtensible Markup Language – кеңейтілетін белгілеу 
тілі 

АЖ ақпараттық жүйелер

ВРМ
ағылш. Business Process Management – бизнес-үрдістерді 
басқару мақсатында жасалған банктің ақпараттық жүйесі

ЭОЖ электрондық оқыту жүйесі 

ЖК жеке кәсіпкер

ОФ банктің облыстық филиалы 

ҚОРНЫ банктің қызмет көрсету орны

PR
«Public Relations» терминінің қысқартылған түрі. Ағылшын 
тілінен аудармасы «көпшілікпен қарым-қатынас, қоғаммен 
байланыс» ұғымын білдіреді 

ҚР БҰҰ ДБ
Қазақстан Республикасындағы Біріккен Ұлттар Ұйымының 
даму бағдарламасы 

ГЭП
стратегиялық талдау әдісі, оның көмегімен алға қойылған 
мақсатқа қол жеткізу қадамдары ізделеді 

ҚЕХС қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 

АҚ ақпараттық қауіпсіздік 

КБҚ кері байланыс құралдары
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БАЙЛАНЫС  
ДЕРЕКТЕРІ 

Қазақстан Республикасы

050000, Алматы қ., 

Абылай хан даңғ., 91

+7 (727) 330 9 300 300, 8-8000-801-880 +7 (727) 279 35 68 mail@hcsbk.kz 

antifraud@hcsbk.kz

+7 (727) 220-97-91 «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ  

050040, Алматы қ., Бостандық ауд., Сәтбаев к-сі, 30А/3, «Тенгиз  
тауэрс» тұрғын үй кешенінің аумағында (Сәтбаев көшесінен  
оңтүстікке қарай, Есентай өзенінің шығыс жағалауы, Қазақстан  
Республикасы Ұлттық Банкіне қарама-қарсы)  

БСН 120140005662 IBAN 

KZ366010131000154498  
«Қазақстан Халық банкі» АҚ,  

БСК HSBKKZKX КБе 15 КНП 841

МЕКЕНЖАЙ: ТЕЛЕФОН: CALL-ЦЕНТР: ФАКС: E-MAIL:

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖӘНЕ АЛАЯҚТЫҚ 
МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН ЖЕДЕЛ ЖЕЛІ: 

АУДИТ ЖӘНЕ ТІРКЕУШІ 
ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:
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ЕСЕПТІ ДАЙЫНДАҒАН:  
«ЭКСПЕРТ ҚАЗАҚСТАН» ЖШС

ЕСЕП
2018 жылғы


