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«Нұрбанк» акционерлік қоғамының 2018 жылғы 
жұмысының нәтижесі бойынша осы Жылдық есебі (бұдан 
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инвесторлар танысуға арналған. Жылдық есепте Қазақстан 
Республикасының заңнамасында қарастырылған және 
банк ісінде пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар 
қолданылған:

1)  Банк – «Нұрбанк» АҚ;
2)  ЕДБ  - екінші деңгейдегі банктер;
3)  ҚР ҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі;
4)  ҚР – Қазақстан Республикасы;
5)  KASE – «Қазақстанның қор биржасы»  АҚ
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БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
ЖОЛДАУ

Құрметті ханымдар мен мырзалар!

2018 жыл Қазақстанның бүкіл банк жүйесінің тұрақтылығын қатты 

сынақтан өткізгені даусыз. Банктерді біріктіру, бірнеше 

ойыншылардың нарықтан кетуі - клиенттерді бірінші кезекте 

тұрақты әрі сенімді қаржы институттарын іздеуге итермеледі. 

Қиын-қыстау кезеңде Нұрбанк өз тұғырынан құламай, керісінше 

оны нығайта түскені бізді қуантады.  Банктің қаржылық жетістіктері 

туралы сөз ете келе, 2018 жылы қол жеткізген елеулі нәтижелерді 

айта кету керек. Банктің активтері 361,5 миллиард теңгені, 

кредиттік қоржынның көлемі 5,9%-ға немесе 13,3 миллиард теңгеге 

өсіп, 237,5 миллиард теңгені құрады. Банктің депозиттік қоржыны 

16,4%-ға немесе 33,5 миллиард теңгеге өсіп, 238,2 миллиард 

теңгені құрады. Комиссиялық кірістердің өсімі 27,5%-ды құрады. 

2018 жылы Банктің таза табысы 7,4 миллиард теңгені құрады, ол 

дегеніміз өткен жылғы көрсеткіштен 5 еседен артыла өскенін 

көрсетеді. 

Standard & Poors халықаралық рейтингілік агенттік Нұрбанктің 

ұзақмерзімдік және қысқа мерзімдік кредиттік рейтингілерін «В-/В» 

деңгейде екенін растады, ол дегеніміз Банктің нарықтағы 

жайғасымы мығым, кредиттен жоғалтулары шамалы, табыстылығы 

жақсы  екендігін, сонымен қатар капиталдануы мен өтімділігі 

жеткілікті деңгейде екенін білдіреді. Біз қол жеткізген нәтижелер біз 

таңдаған бизнес-үлгінің тиімділігін көрсетіп қана қоймай, Банктің 

тұрақтылығы әрі сенімділігінің дәлелі болды. 

Акционерлер, клиенттер мен әріптестер бізге сенім білдіргендері 

үшін оларға деген алғысымыз шексіз!

Банктің негізін құрайтын қағидаларды ұстанғандары, 

ынтымақтылық танытып, тиімді жұмыс істегені үшін, сырттан 

келетін қауіп-қатерлерге мойынсынбай, тұрлауы жоқ нарықта 

алдыға қойған мақсаттарға жете білген басқарушы команда мен 

ұжымға да алғыс айта кетпекпін. 

Біздің алдымызда біз орныққан орынды нығайта түсу және біздің 

клиенттердің мүддесін қорғаштай отырып, жаңа мақсаттарға қол 

жеткізу бойынша зор міндет тұр. Біз оларды меңгеріп, зор 

нәтижелерге жететінімізге кәміл сенімдімін.

Ізгі ниетпен, 
Басқарма төрағасы
Эльдар Рашитұлы Сәрсенов
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«Нұрбанк» АҚ 1992 жылдың 03-тамызында құрылған. 

«Нұрбанк» АҚ «JP Finance Group» ЖШС банктік 

холдингімен және өзінің еншілес ұйымдарымен бірге 

банктік конгломерат құрамына кіреді. Өңірлік әмбебап 

қаржы тобы болып табылатын банктік конгломерат 

қаржы құралдарының: банктік қызметтер, активтерді 

басқару, лизингі, дилер-делдалдық және басқа 

қызметтердің жиынтығын ұсынады.

Банк Банктік омбудсман өкілдері кеңесінің, Қазақстан 

Республикасының ұлттық кәсіпкерлерінің палатасының, 

Қазақстан қаржыгерлерінің ассоциациясының, 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың мүшесі. Нұрбанк 

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-тың 

Қазақстан Республикасының жеке тұлғаларының ақша 

салымдарына міндетті ұжымдық кепілдік беру жүйесінің 

қатысушысы, (2003 жылдан бастап) VISA International 

және (2007 жылдан бастап) MasterCardWorkdqide төлем 

жүйелерінің ымырасыз қатысушысы,(SWIFT) Дүниежүзілік 

Банкаралық Телекоммуникациялар Бірлестігінің 

қатысушысы. Сонымен қатар Банк «Бизнестің жол 

картасы – 2020» бағдарламасын іске асыру шеңберінде 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-тың әріптесі болып 

табылады. 

«Нұрбанк» АҚ өзінің негізгі қызметін Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі берген, ұлттық және 

шетел валюталарымен банктік операция 

жүргізуге,ұлттық және шетел валюталарымен басқа 

операция жүргізуге, бағалы қағаздар нарығына әрекет 

қылуға құқық беретін 2014 жылдың 28-қазанындағы 

№193/1.2.15 лицензияның шеңберінде жүзеге асырады.

Қазіргі уақытта «Нұрбанк» АҚ-тың өнімдерінің қатары 

толықтай нарық талаптарына сай келеді. 

Өз клиенттері үшін Банк клиенттерге тиімді шарттармен 

келесідей банктік қызметтердің кең ауқымын ұсынады:

• Интернет-банкингі арқылы қашықтан қызмет көрсету 

мүмкіндігімен, есеп айырысу-кассалық қызмет;

• Бос ақшалай қаржыны орналастыру үшін тиімді 

шарттармен банктік салым;

• Қолайлы қаржыландыру шарттарымен заңды және 

жеке тұлғаларды кредиттеу. Кредиттік жобаларды 

қаржыландыру Банктің меншікті қаражаты есебінен де 

еліміздің ірі корпоративтік, орта, микро- және шағын 

бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдарламасының 

шеңберінде де жүзеге асырады;

• Электронды банктік қызметтер;

• Тендерге қатысу үшін де жасалатын өзарашарттар 

шеңберінде тағы басқасындағы міндеттемелердің 

орындалуы ретінде де шығарылатын банктік 

кепілдемелер. www.egov.kz электрондық үкімет 

порталындағы немесе «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-

ауқат қоры» АҚ-тың электронды сатып алулар 

порталындағы тендерге қатысу үшін электронды банктік 

кепілдеме беру бағдарламасы іске асырылды.
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Миссия 
Бөлшек сауда, орта және шағын бизнес субъектілері, ірі 
корпорациялар алдыларына қойған мақсаттарына мол 
табыспен жетулері үшін оларға қазіргі заманғы қаржылық 
қызметтердің толық кешенін ұсынатын әріптес болу

Ұстаным
Банктің қызметі өз клиенттерін үздік дамытуға арналған 
және де біз қолдайтын бизнес-ұстанымдар мен 
құндылықтарға негізделген.

Жеке тұлғалар да ірі корпорациялар да – Банктің бүкіл 
клиенттері түрлі сатылым арналары арқылы жоғары 
сапалы қаржы қызметтерін кез келген уақытта ала алады.

Біз үнемі сервис деңгейін көтерудеміз, бизнес-
процесстерді жетілдірудеміз, озық ақпараттық 
технологияларды енгізудеміз және біліктілігімізді 
арттырудамыз. Мұның бәрі клиенттерге жедел әрі сапалы 
қызмет көрсету мүмкіндігін береді.

Қолайлы және тиімді жұмыс ортасын қалыптастыру мен 
оны қолдау үшін біз Банк қызметкерлерінің дамуына 
қомақты үлес қосудамыз. Талантты әрі алғыр мамандарды 
тартуға мүдделіміз.

Банк ұзақмерзімді негізде табыстылықтың жоғарғы 
деңгейіне қол жеткізуге және еліміздің дамуы мен 
көркеюіне елеулі үлес қосуға талпынады.

Клиенттерімізбен, инвесторларымызбен, 
әріптестерімізбен және басқа да ұйымдармен қарым-
қатынастарымыз сенімділікке, сыйластыққа, ашық 
қарым-қатынас мәдениетіне негізделген.
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ҚЫСҚАША ТАРИХ

1992 жыл – «Нұрбанк» АҚ негізі қаланды

2002 жыл – 10 миллион АҚШ доллары сомасында үшжылдық облигация шығарылды;
– -  15 миллион АҚШ доллары сомасында бірлестірілген қарыздар;
–Меншікті капиталының абсолюттық көлемі бойынша Қазақстанда 4-ші орын; 

2003 жыл – Euromoney «Қазақстандағы үздік әріптес-банк» марапаты; 
–-  Visa International біздің Principal Member мәртебемізді растады;

2004 жыл – Moody's рейтингілік жорамалды «тұрақтылықтан» «оңға» өзгертті;
– 25 миллион АҚШ доллары сомасында үшжылдық облигация шығарылды;
– (Ресей федерациясы) Мәскеу қаласында өкілдік ашылды;
– 32,5 миллион АҚШ доллары сомасында бірлестірілген қарыз;
– 63 миллион АҚШ доллары сомасында бірлестірілген қарыз мерзімі ұзартылды;

2005 жыл

2006 жыл

2007 жыл

2008 жыл
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–-  -  46 миллион АҚШ доллары сомасында бірлестірілген қарыздар;
–-  -  -  25 миллион АҚШ доллары сомасында сегіз жылдық тәртіптелген облигация шығарылды;

–-  -  -  -  18 миллион АҚШ доллары сомасында бірлестірілген қарыздың мерзімі ұзартылды;

– жарғылық капитал 5 миллиард теңгеден 6,2 миллиард теңгеге дейін өсті;
– 100 миллион АҚШ доллары сомасында бірлестірілген қарыз;
– Standard & Poor's ұзақмерзімді рейтингіні В- В-ға дейін көтерді;
– 150 миллион АҚШ доллары сомасында еуробондардың алғашқы шығарылымы;
– 65 миллион АҚШ доллары сомасында бірлестірілген қарыздың мерзімі ұзартылды;
– 10 миллиард теңге сомасында төрт жылдық облигация шығарылды;

– 150 миллион АҚШ доллары сомасында бес жылдық еуро облигация шығарылды;
– Жарғылық капитал 10 миллиард теңгеге өсті;
– 135 миллион АҚШ доллары сомасында бірлестірілген қарыз;

– 100 миллион АҚШ доллары сомасында бірлестірілген қарыз
– Жарғылық капитал 95 миллион АҚШ долларына өсті;
– 100 миллион АҚШ доллары сомасында бірлестірілген қарыз өтелді;

– 150 миллион АҚШ доллары сомасында еуробонд өтелді;
–133 миллион АҚШ доллары сомасында бірлестірілген қарыз өтелді;
–Жарғылық капитал 6,5 миллиард теңгеге өсті;
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2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл
рейтинги  с «В-/С» до «В/В», а также  рейтинг по национальной шкале c «kzBB-» до «kzBB+». Прогноз – «стабильный»;

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

2018 жыл
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– 100 миллион АҚШ доллары сомасында бірлестірілген қарыз өтелді;

– акционерлердің ауысуы: Банктің бенефициарлық иесі С.Т. Сәрсенова болды;
– Жарғылық капитал 650 миллион АҚШ долларына өсті;

– KZ Rating бізге ВВ- деңгейде кредиттік рейтингі берді, жорамал – «тұрақты»;
– қайта қаржыландырусыз, 150 миллион АҚШ доллары сомасында еурооблигация өтелді;
– коммерциялық және халықаралық төлемдерінің сапасы жоғары болғаны үшін 
Commerzbank AG (Германия) халықаралық марапаты;

– банктік холдингі мәртебесін бекіту шеңберінде «JP Finance Group» ЖШС құрылды. 
Негізгі акционер ретінде «JP Finance Group» ЖШС атанды;
– MasterCard халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкаларын шығару және қызмет көрсету;
– 47,3 миллиард теңге сомасына күмәнді және үмітсіз активтер коллекторлық компанияларға сатылды;

– 150 миллион АҚШ доллары сомасында еуробонд өтелді;

– Standard & Poor's рейтингілік агенттігі қысқамерзімді және ұзақмерзімді кредиттік рейтингіні 
«В-/С»-ден «В/В»-ге дейін, ұлттық шәкіл бойынша рейтінгіні «kzВВ-»-ден «kzВВ+»-ге дейін көтерді. 
Жорамал – «тұрақты»;

– Standard & Poor's рейтингілік агенттігі «Нұрбанк» АҚ-тың қысқамерзімді және ұзақмерзімді кредиттік 
рейтингісін «В/В», ұлттық шәкіл бойынша рейтінгіні  «kzВВ+» екенін растайды. Жорамал – «тұрақты»;

– Standard & Poor's рейтингілік агенттігі «Нұрбанк» АҚ-тың қысқамерзімді және ұзақмерзімді кредиттік 
рейтингісін «В/В», ұлттық шәкіл бойынша рейтингіні  «kzВВ» екенін растайды. Жорамал – «жағымсыз»;
– Акционерлердің ауысуы: капиталға 84,45 пайызбен қатысу үлесімен, Банктің бенефициар иесі Р.Т. Сәрсенов атанды;

– мерзімі кешіктірілген кредиттердің (VPL) деңгейі 6,8 пайызға төмендеді;

– ҚР Үкіметінің экономиканың нақты саласын қолдау жөніндегі бағдарламасына қатысу. 
Standard & Poor's рейтингілік агенттігі «Нұрбанк» АҚ-тың қысқамерзімді және ұзақмерзімді кредиттік рейтингісін 
«В-/В», ұлттық шәкіл бойынша рейтингіні  «kzВВ-» екенін растайды. Жорамал – «жағымсыз»; 
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АКЦИЯ МЕН АКЦИОНЕРЛЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

• Банктің жарияланған акцияларының жалпы саны – 
133 675 557 дана, оның ішінде жай акцияларының 
саны – 133 375 557 дана, артықшылықты акциялардың 
саны – 300 000 дана.

•  Банктің орналастырылған акцияларының саны – жай 
акцияларының саны – 10 526 728 дана, артықшылықты 
акциялардың саны – 225 876 дана, олардың ішінен 698 
жай акция мен 181 артықшылықты акция сатылып 
алынды.

• 8 888 753 жай акцияларына (84,45 пайыз дауыс беруші 
акцияларға) иелік етіп, Банктің ірі акционері «JP Finance 
Group» ЖШС банктік холдингі болып табылады. 
«Нұрбанк» АҚ-тың бенефициарлық иесі Рашит 
Сәрсенов.

Жай акциялар бойынша дивидендтер жыл 
қорытындысы қарай төленеді. Банк акционерлерінің 
жылдық жалпы жиналысының шешімдері бойынша 
соңғы үш жылы жай акциялар бойынша дивидендтер 
есептелмеді және төленбеді. Банктің таза табысы 
бөлусіз қалдырылып, «өткен жылдардың бөлінбеген 
(өтелмеген шығын) таза табысы» шотына салынды.

(Жарғы бойынша) Артықшылық акциялар бойынша 
дивидендтер бір акция үшін 1 000 теңге болды. Оларды 
төлеу уақтылы жүргізілді.

Жай акциялардың есептеу күнгі баланстық құны (BVcs) 
= 4,096,71 теңге, өз кезегінде артықшылықты 
акциялардың баланстық құны (BVps1) = 12,398,67 теңге.
KASE деректері бойынша, Банктің жай және 
артықшылықты акцияларының нарықтық құнының 
көрсеткіштері 2018 жыл үшін есептелмеді.

(01.01.2019 жылғы күй-жай бойынша) 

Жыл Төленетін сома, теңгемен

2018 225 695 000,00

2017 225 695 000,00

2016 225 695 000,00
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ФИЛИАЛДАР ЖЕЛІСІ

Еншілес ұйымдар

01.01.2019 жылы «Нұрбанк» АҚ-тың Қазақстанның барлық 
негізгі облыстарында 16 филиалы, 92 әмбебап банктік 
қызмет көрсету орталықтары мен қосымша жайлары, 
сондай-ақ Ресей федерациясының Мәскеу қаласында 
өкілдігі бар.

2017-2018 жылдары 6 жаңа банктік қызмет көрсету 
орталықтары ашылып, 6-сы басқа жерге көшірілді.

2019 жылы Түркістан облысында «Нұрбанк» АҚ-тың 
жаңа филиалын ашу жұмыстары жүргізілуде.

«Нұрбанк» АҚ Еншілес ұйымы «Нұрполис» Сақтандыру 
компаниясы» АҚ 2018 жылы «Виктория» Сақтандыру 
компаниясы» АҚ-пен біріктіру арқылы қайта құрылды.

Еншілес ұйымның 
атауы

Қызмет түрі

«Нұрбанк» АҚ ЕҰ» 
«Money Exptrts»

100%

-  Инвестициялық қоржынды басқару;
-  Бағалы қағаздар нарығында делдалдық қызметтер;
-  Акция шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өту 
рәсімін ұйымдастыру және көмек көрсету;
-  Андеррайтингілік қызметтер;
-  Тікелей инвестиция – заңды тұлғалардың акционерлік 
капиталына қатысу;
-  Консультациялық қызметтер.

100%

«NB» КАБҰ» ЖШС 100%
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01.01.2019 жылдың 
жай-күйіне Банктің 

иелік үлесі

-  Қаржы лизингі;
-  Қайтарымды лизингі;
-  Оперативтік лизингі.

«Нұрбанк» АҚ Еншілес 
ұйымы «Нұр лизингі» 
Лизингілік компания» ЖШС

Банктің күмәнді және үмітсіз 
активтерін сатып алу





2018 ЖЫЛҒЫ НӘТИЖЕЛЕРГЕ 
ҚЫСҚАША ШОЛУ



Көрсеткіш (млн. теңге) 31.12.2018 жылы 31.12.2017 жылы

361 525 343 638

90 888 83 319

237 508 224 249

276 971 247 073

33 289 20 832

44 783 43 487

Көрсеткіш (млн. теңге) 2018 ж. 2017 ж.

23 546 26 055

-17 452 -21 413

6 093 4 642

4 509 -426

9 219 6 768

-10 227 -9 620

-1 910 126

-319 -219

7 366 1 272

2018 ЖЫЛҒЫ НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚЫСҚАША ШОЛУ

Банктің шоғырландырылған қаржы есептілігінің деректері бойынша

016
«Нұрбанк» АҚ-тың 2018 жылғы жылдық есебі

Активтер 

Ақшалай қаржы, бағалы қағаздар, банкаралық операциялар

Клиенттерге берілген кредиттер

Клиенттер мен банктердің қаражаттары

Шығарылған борышқорлық бағалы қағаздар мен тәртіптелген қарыз

Меншікті капитал

Пайыздық табыс

Пайыздық шығыс

Таза пайыздық табыс

Кредиттік шығындар бойынша табыс/(шығыс)

Таза пайыздық емес табыс

Операциялық шығыс

Табыс салығы бойынша шығыс

Тоқтатылған қызметтің шығыны

Таза табыс



Көрсеткіш (млн. теңге) 31.12.2018 жылы 31.12.2017 жылы

2,1% 0,35%

16,7% 3,0%

2,2% 1,7%

51,6% 87,6%

13,7% 15,7%

14,0% 16,2%

13,1% 11,7%
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ROA (орта активтерге қайтарым)

ROE (орта СК қайтарым)

Таза пайыздық маржа 

Операциялық шығыстар/Операциялық табыс (Cost\Income Ratio)

Негізгі капиталдың жеткіліктік коэффициенті (к1)

Бірінші деңгейдегі капиталдың жеткіліктік коэффициенті (к1-2)

Меншікті капиталдың жеткіліктік коэффициенті (к2)





ҚР МАКРОЭКОНОМИКАСЫ МЕН 
БАНКТІК СЕКТОРЫНА ШОЛУ

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің деректері бойынша



2017 жылмен салыстырғанда, мұнайдың арзандауы,
Ұлттық қордан жасалатын трансферт көлемінің күрт 
төмендеуі кезінде бюджеттің шығыстары қысқаруы, 
банктік секторда жалғасып жатқан проблемалар сияқты 
жылдың басында қалыптасқан қолайсыз жағдайларды 
ескерсек, ЖІӨ деңгейі 4 пайызға көтерілуі қазақстан 
экономикасы үшін 2018 жылдың оң нәтижесі болды

Қазақстан экономикасының негізгі салаларын позитивтік 
серпіліс жасауда. Өз елімізде мұнай өндіру көлемінің 
өсуімен ұштасып, энергия тасымалдағыштар бағасының 
өсуі номиналды және заттай көрсеткіштер бойынша 
экспорттық операциялардың өсуіне өз септігін тигізіп, 
республикамыздың сыртқы шоттарының ахуалын елеулі 
жақсартты.  Республикадағы инфляциялық үдерістер 
Бәсендей бастап, ағымдағы жыл соңындағы жай-күй 
бойынша инфляция көрсеткіші 5,3 % деңгейінде 
тоқталды, дегенімен жыл бойы ұлттық валютамыз бір 
АҚШ доллары үшін 318 теңгеден 380 теңгеге дейін 
құлдырады. Жылдық инфляцияға азық-түліктік емес 
тауарлар зор үлес қосты, олар бір жылдың ішінде 6,4%-ға 
қымбаттады. Азық-түлік тауар мен қызметтердің бағасы

ЖІӨ өзгеру серпілісі

2014 2015

4,1%

1,2% 1,1%

4,0% 4,1%

2016 2017 2018
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тиісінше 5,1% және 4,5%-ға өсті. Валюта нарығының 
құбылмалығы бірнеше сыртқы факторлардың 
салдарынан туындады. Шекті шамасына 2014 жылдың 
желтоқсанынан 2018 жылдың қыркүйегіне жеткен 
мұнай бағасының өсуі қолайлы фактор болды. Сауда 
жанжалдарының шиелене түсуі, АҚШ-тың санкциялық 
әрі қолдампаздық саясаты валюта нарығының ахуалына 
теріс әсер тигізді. Аталған шаралар мен қатар АҚШ 
ФРЖ ақшалай-кредиттік саясатының қатая түсуі капитал 
ағымының бағытын дамыған елдер нарығына 
бұрылуының және дамушы елдердің, соның ішінде 
Қазақстанның валюталарының құлдырауының себебі 
болды. АҚШ тарабынан санкциялар қатаңды түседі 
деген жаңалықтардың салдарынан ресей рублінің 
әлсіреуі айтарлықтай қолайсыз сыртқы фактор болып 
табылды. Теңге де АҚШ долларына қатысты бір АҚШ 
доллары үшін 380,9 – 341,62 теңге диапазонында 
өзгеріп тұрды. 

(Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, сауда-саттық,
 көлік, байланыс) алты басты саланың даму серпіні 
кіретін қысқамерзімді экономикалық индикатор 
104,7%-ды құрды. Әр салаға бөлген кезде, 
инвестицияның айтарлықтай өсімі - өнеркәсіпте 
(27,1%-ға, 6 562,7 миллиард теңгеге дейін), құрылыста 
(20,6%-ға, 116,5 миллиард теңгеге дейін), жылжымайтын 
мүлікпен операцияларда (20,1%-ға, 1424,2 миллиард 
теңгеге дейін) ауыл шаруашылығында (14,2%-ға, 395,6 
миллиард теңгеге дейін) байқалады. Экономиканың 
нақты секторында халық шаруашылығының барлық 
саласында байқалады. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 
4,1%-ға өсті. Өсім кен қазу өнеркәсібінің де өңдеу 
өнеркәсібінің өндірістерін синхронды өсуі шарт болды.
өңдеу өнеркәсібі өсімнің оң серпінің көрсетуді 
жалғастыруда, өнім шығарылымы 4,0%-ға өсті. 2018 
жылы көліктің барлық түрінің жүк айналымы 7,3%-ға өсті. 
Саланың өсіміне көліктің темір жол, автокөлік пен құбыр 
түрлерінің қызметтері ықпал етті. Құрылыс секторының 
өсімі 2018 жылы 4,1%-ды құрды. Бұл салада ең көп жұмыс 
көлемі еліміздің көлік-логистикалық инфрақұрылымын 
дамыту бойынша атқарылды. Ауыл шаруашылығының 
өнімінің жалпы шығарылымы 2018 жылы 3,4%-ға өсті. 
Саланың өнімін өндіру көлемінің өсуі мал өнімінің 
(3,9%-ға) өсуімен түсіндіріледі. 

2018 жылдың қорытындысы бойынша негізгі капиталға 
салынған инвестициялардың жалпы көлемі 111,1 
триллион теңгені құрды, ол өткен жылға қарағанда 
17,2%-ға көп. Әр салаға бөлген кезде, инвестицияның 
айтарлықтай өсімі - өнеркәсіпте (27,1%-ға, 6 562,7 
миллиард теңгеге дейін), құрылыста (20,6%-ға, 116,5 
миллиард теңгеге дейін), жылжымайтын мүлікпен 
операцияларда (20,1%-ға, 1424,2 миллиард теңгеге дейін) 
ауыл шаруашылығында (14,2%-ға, 395,6 миллиард теңгеге 
дейін) байқалады. 
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Көрсеткіш 

2018 ж.
2018 жылғы 
өсім/азаю

2017 ж. 2016 ж.

сома үлес абс. % сома үлес абс. % сома үлес

25 244 - 1 086 4,5% 24 158 - -1 399 -5,5% 25 557 -

13 763 55% 172 1,3% 13 591 56% -1 920 -12,4% 15 511 61%

13 091 52% 386 3,0% 12 705 53% -154 -1,2% 12 859 50%

7 789 59% -375 -4,6% 8 164 64% -653 -7,4% 8 817 69%

5 303 41% 762 16,8% 4 541 36% 499 12,3% 4 042 31%

22 222 - 1 094 5,2% 21 128 - -1 588 -7,0% 22 716 -

17 043 77% 362 2,2% 16 680 79% -588 -3,4% 17 269 76%

8 272 49% -182 -2,1% 8 454 51% -907 -9,7% 9 361 54%

8 771 51% 544 6,6% 8 227 49% 319 4,0% 7 908 46%

3 022 12% -8 -0,3% 3 030 13% 189 6,7% 2 841 11%

БАНКТІК СЕКТОР 2018 ЖЫЛЫ

01.01.2019 жылғы жай-күй бойынша банктік секторды 
28 екінші деңгейдегі банктер құраған, оның 14 банкі 
шетелдік қатысуымен, 12 еншілес банкілер.

2017 жылғы 
өсім/азаю

Активтер

Кредиттер

Экономика 
б-ша кредиттер

ЗТ кредиттері

ЖТ кредиттері

Міндеттемелер

Депозиттер

ЗТ депозиттері

ЖТ депозиттері

Меншікті 
капитал



01.01.2019 жылғы жай-күй бойынша банктік сектордың 
активтері 25 244 миллиард теңгені құрды. 2017 жылмен 
салыстырғанда активтердің өсімі 4,5%-ды құрды. 

Банктік сектордың шоғырландырылған кредиттік 
қоржыны 2018 жылдың соңында 13 762,7 миллиард 
теңгені құрды.

Екінші деңгейлі банктердің экономика саласындағы 
кредиттері 13 091,0 миллиард теңгені құрап, 2018 
жылдың басында 3,0%-ға өсті.

Заңды тұлғаларға берілетін кредиттер 2018 жылдың 
басында 4,6%-ға  7 789 миллиард теңгеге дейін азайды, 
ал жеке тұлғаларға берілген кредиттер 16,8%-ға 5 303 
миллиард. теңгеге дейін өсті. Тұтынушылық қарыздар 
3 508,8 миллиард. теңгені құрды, ол дегенін жыл 
басымен салыстырғанда өсім 18,7%-ды құрды.

2018 жылдың қаңтар - желтоқсанында жаңадан 
берілген кредиттер 13 460,4 миллиард. теңгені құрап, 
2017 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда өсім 
24,4%-ға жетті. 2018 жылдың желтоқсанында берілген 
кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесі 12,3%-ды 
құрды. Ұзақ мерзімге берілген кредиттер бойынша 
мөлшерлеме 2018 жылдың қаңтарындағы 16,9%-дан 
2018 жылдың желтоқсанындағы 12,9%-ға төмендегені, 
қысқа мерзімге берілген кредиттер бойынша 13,1%-дан 
11,8%-ға төмендегені байқалады. 2018 жылдың 
қаңтар - желтоқсанындағы қысқа мерзімді кредиттеу 
көлемі 2017 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 
19,9%-ға 7 341,7 миллиард теңгеге (үлес 54,5%), ұзақ 
мерзімді кредиттеу көлемі – 30,2%-ға 6 118,7 миллиард 
теңгеге (үлес 45,5%-ға) өсті. 

Екінші деңгейлі банктер міндеттемелерінің жиынтығы 
01.01.2019 жылғы жай-күй бойынша 22 222,3 миллиард 
теңгеге өсіп, өткен жылмен салыстырғанда 5,2%-ға 
артты. Қор құрудың негізгі тұғыры клиенттердің 
қаражаты болып табылады, олардың жалпы 
міндеттемелердегі үлесі 76,7М-ды (2017 жылы – 
78,9%-ды) құрайды.

2019 жылдың 1-қаңтарына депозиттер 17 043,0 
миллиард теңгеге жетіп, жыл басынан 2,2%-ға өсті, оның 
ішінде жеке тұлғалардың депозиттері – 6,6%-ға 8 771,0 
миллиард теңгеге, заңды тұлғалардың депозиттері 
2,1%-ға 8 271,9 миллиард теңгеге дейін төмендеді. 
Меншікті капитал 3 021,8 миллиард теңге деңгейінде 
қалыптасты, 2018 жылы азаю 0,3%-ды құрады.
Банктік сектордың табысы 632,4 миллиард теңгені 
құрайды.

Активтер жиынтығына (ROA) қарағанда таза табыс – 
2,61%-ды (өткен жылдың осы уақытында -0,25%-ды 
құраған) құрайды. Теңгерім (ROЕ) бойынша меншікті 
капиталға қарағанда таза табыс – 21,4%-ды (өткен 
жылдың осы уақытында -2,12%-ды құраған) құрайды.
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БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖҰМЫСЫНЫҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ШОЛУ

Банктің шоғырландырылған қаржы есептілігінің деректері бойынша



АКТИВТЕР

Банктің шоғырландырылған қаржы есептілігіне сәйкес 
Банктік топтың активтері 361,5 миллиард теңгені 
құрайды. 2018 жылғы өсім 17,9 миллиард теңгені немесе 
5,2%-ды құрайды.

ҚР банктік жүйенің жиынтық активтерінде 2018 жылдың 
қорытындысы бойынша Банк 1,7% нарық үлесімен 14-ші 
орынға ие болды.

 

Банктік топ активтерінің серпілісі (млн теңге)

295 962
321 183

381 407
343 638

361 525

2014 2015 2016 2017 2018
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Кредиттер активтердегі ең үлкен үлесті – нетто 65,7%-ды 
құрайды. 01.01.2019 жылғы жай-күйі бойынша кредиттік 
қоржын бір жылдың ішінде 13,3 миллиард теңгеге 
немесе 5,9%-ға өсіп, 237,5 миллиард теңгені құрды 
активтердің жиынтығында кредиттік қоржынның үлесі 
65,7%-ды құрайды.

Ақшалай қаржы мен оның баламалары 30,7%-ға немесе 
10,7 миллиард теңгеге дейін көбейіп, 45,8 миллиард 
теңгені құрды. Есеп берілетін күнге активтердегі ақшалай 
қаржының үлесі 12,7%-ды құрайды. 

Бағалы қағаздардың үлес салмағы 2017 жылы 12,3%-ға, 
2018 жылы 11,6%-ға түсті.

Аталуы

2018 жыл
Өсім/
азаю

2017 жыл
Өсім/
азаю

2016 жыл

млн теңге млн теңге млн теңге

45 767 12,7% 30,7% 35 023 10,2% -45,4% 64 139 16,8% 68,0%

42 107 11,6% -0,03% 42 119 12,3% -20,6% 53 055 13,9% 25,3%

3 015 0,8% -51,2% 6 177 1,8% -49,4% 12 206 3,2% -12,4%

237 508 65,7% 5,9% 224 249 65,3% 2,1% 219 714 57,6% 11,3%

6 495 1,8% 20,8% 5 377 1,6% -2,7% 5 527 1,4% -17,4%

26 634 7,4% -13,2% 30 692 8,9% 14,7% 26 766 7,0% 18,2%

361 525 100% 5,2% 343 638 100% -9,9% 381 407 100% 18,8%

үлес үлес үлес

Өсім/
азаю

Ақша және 
оның баламасы

Бағалы қағаз

Банктер мен 
басқа қаржы 
институттарындағы
шоттар мен 
депозиттер

Клиенттерге 
берілген 
кредиттер

Негізгі құралдар

Басқа активтер

Активтердің барлығы
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Активтердің 2018 жылдың 31-желтоқсанындағы құрылымы

Негізгі құралдар

Банктер мен басқа қаржы 
институттарындағы 

шоттар мен депозиттер

Басқа активтер

Бағалы қағаздар

Ақша мен оның баламалары

ЖТ қарыздары

ЗТ қарыздары

1%

7%

12%

13%

9%

57%



КЛИЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН КРЕДИТТЕР

Банктің басты мәселелерінің бірі – қолда бар клиенттік 
базаны сақтап қалу және экономиканың түрлі 
секторындағы жаңа клиенттерді тарту, кредит 
қоржынының сапасын арттыру, проблемалы 
қарыздардың қайтарылуын жақсарту бола береді. 2018 
жылы Банк Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры 
қаржысы есебінен өңдеу өнеркәсіп саласындағы шағын 
және орта бизнес субъектілерін кредиттеу жөніндегі 
мемлекеттік бағдарламаларды, сонымен қатар ірі 
кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу бағдарламалары 
іске асырылуына белсенді түрде қатысуын жалғастыра 
берді.

2018 жылдың 31-желтоқсанындағы жай-күй бойынша 
Банктің несиелік қоржынының (нетто) көлемі 237,5 
миллиард теңгені құрайды, ал 2017 жылдың 31-
желтоқсанындағы жай-күй бойынша 224,3 миллиард 
теңгені құраған. Өсім 13,3 миллиард теңгені немесе 
5,9%-ды құрайды. Несиелік қоржындағы жұмыс 
істемейтін қарыздардың үлесі бір жылдың ішінде 
6,83%-дан 7,62%-ға өсті. Несиелік қоржын бойынша 
құнсыздануға жұмсалатын резерв 2018 жылы 4,4%-ға 
өсті. 01.01.2019 жылғы жай-күй бойынша резерв 
жинақтау деңгейі 14,2%-ға өсті.

СЕКТОРЛАР БОЙЫНША НЕСИЕЛІК ҚОРЖЫННЫҢ 2018 БЕН 2019 ЖЫЛДАРДЫҢ 
01-ҚАҢТАРЫНДАҒЫ ҚҰРЫЛЫМЫ

Аталуы
01.01.2019 ж. 01.01.2018 ж. Өсім/азаю

(млн теңге) Үлес салмағы (млн теңге) Үлес салмағы абс. %

233 318 84,3% 214 937 82,1% 18 380 8,6%

43 437 15,7% 46 906 17,9% -3 469 -7,4%

276 755 100% 261 844 100% 14 911 5,7%

-39 247 -37 594 -1 653 4,4%

237 508 224 249 13 258 5,9%
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ЗТ кредиттері

ЖТ кредиттері

Клиенттерге берілген 
кредиттердің БАРЛЫҒЫ 
(брутто)

Құнсыздануға 
жұмсалатын резерв

Клиенттерге берілген 
кредиттердің 
БАРЛЫҒЫ (нетто)



НЕСИЕЛІК ҚОРЖЫННЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ              

Банк бөлшек сауда, шағын және орта бизнес 
субъектілері мен ірі корпорацияларға замануи 
қаржылық қызметтердің толық шоғырын ұсынады. 
Банктің тарихи қалыптасқан несиелік қоржынның 
басым үлесі корпоративтік блокқа (84,3%) берілген 
кредиттер, салалық бағытта ең көп үлес «Көтерме 
сауда» (20,5%) мен «Жылжымайтын мүлік» (11,7%) 
сегментіндегі қарыздар екенін көрсетеді. Қалған 
салалардың үлесі 10%-дан аспайды. 

01.01.2018 01.01.2019

Корпоративтік қарыздар ШОБ қарыздары Жеке тұлғалардың қарыздары

61,2%

22,3%
16,5%

62,7%

22,4%

14,9%
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КРЕДИТТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, % 

Банктің бөлшек сауда клиенттеріне берілген 
несиелердің үлесі 2018 жылы 15,7%-ды және 2017 
жылы 17,9%-ды құрайды. 2018 жылы бөлшек сауда 
клиенттеріне берілген несиелердің көлемі 3,5 
миллиард теңгеге немесе 7,4%-ға азайды.

Жеке тұлғаларға берілген несиелердің құрылымында 
негізгі үлес 83,3% тұтынушылық қарыздарға келеді. 
Өткен жылмен салыстырғанда тұтынушылық қарыздар 
836,5 млн теңгеге немесе 2,4%-ға өсті. Ипотекалық 
қарыздар 4,3 миллиард теңгеге немесе 38,2-ға азайды. 
Кредиттік карталар бойынша көлем 26,8 млн теңгеге 
немесе 12,0%-ға азайды.
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Атауы

2018 ж. 2017 ж. Өсім/азаю

(млн теңге) Үлес (млн теңге) Үлес абс. %

38 818 12,3% 42 426 14,1% -3 608 -8,5%

238 153 75,2% 204 647 68,2% 33 507 16,4%

33 289 10,5% 20 832 6,9% 12 457 59,8%

6 482 2,0% 32 246 10,7% -25 764 -79,9%

316 742 100% 300 151 100% 16 591 6%

МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

2018 жылдың шоғырландырылған қаржы есептілігіне 
сәйкес Банктік топ міндеттемелерінің жиынтығы 16,6 
миллиард теңгеге немесе 5,5%-ға көбейді.

Банктік топ міндеттемелерінің құрылымында 
ең көп үлесті - 75,2% клиенттердің ағымдағы 
шоттары мен депозиттері орын алады, олар 
Банк үшін қор жинақтаудың басты көзі болып 
табылады. Ең көп үлес 51,8% немесе 123,4 
миллиард теңгедегі жеке тұлғалардың 
салымдарынан тұрады. Заңды тұлғалардың 
салымдарының үлесі 48,2%-ды немесе 114,7 
миллиард теңгені құрайды.
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Банктер мен қаржы 
ұйымдарының қаражаты 
мен несиелері

Клиенттердің ағымдағы 
шоттары мен депозиттері

Шығарылған 
борышқорлық 
БҚ мен 
тәртіптелген қарыз

Басқа міндеттемелер

Барлық міндеттемелер



Аталуы

2018 ж. 2017 ж.

(млн теңге) Үлес, % (млн теңге) Үлес, %

100 807 42% 101 363 50%

52 029 22% 54 612 27%

48 778 20% 46 751 23%

137 346 58% 103 284 50%

62 684 26% 33 349 16%

74 663 31% 69 934 34%

238 153 100% 204 647 100%

2018 жылдың 31-желтоқсанында шығарылған 
борышқорлық бағалы қағаздардың көлемі 33,3 
миллиард теңгені, 2018 жылғы өсім 12,5 миллиард 
теңгені құрайды. Банк шығарған бүкіл облигациялар 
негізгі алаңқайдың «облигациялар» санаты бойынша 
KASE ресми тізіміне енгізілген. 

Банк 2018 жылы өзіне Банктің NRBNd12, NRBNd13, 
NRBNd14 облигацияларын орналастыру арқылы 16 
миллиард теңгені тартты, сонымен қатар NRBNd11 
шығарылымының облигациялар өтеді. 2019 жылдың 
басында облигация орналастыру арқылы Банк 
2018-2020 жылдары кәсіпкерлік субъектілерін қолдауға 
бағытталған артықшылықты жобаларды кредиттеу үшін 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің Бағдарламасын іске 
асыру шеңберінде 10 миллиард теңге тартты. 

KASE қор биржасының негізгі алаңқайының ресми 
тізіміне Банк шығарған бағалы қағаздар енгізілді, 
оның ішінде:

Банктің (NRBN) жай және (NRBNp6) артықшылықты 
акциялары;

Банктің (NRBNd10, NRBNd12, NRBNd13, NRBNd14, 
NRBNd15) бес шығарылымының купондық 
облигациялары.
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Талап етілгенге дейінгі ағымдағы шоттар 
мен депозиттер

Корпоративтік клиенттер

Бөлшек сауда клиенттері

Мерзімдік депозиттер

Корпоративтік клиенттер

Бөлшек сауда клиенттері

Клиенттердің қаржыларының барлығы
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КАПИТАЛ

Банктің меншікті капиталы 2018 жылдың 
31-желтоқсанындағы жай-күй бойынша 44,8 
миллиард теңгені құрайды.

Банктің иелері 2018 жылы акционерлік капиталға 
қосымша капитал құюды жүргізбеді.

Қехс бойынша кірістер мен шығындар туралы есеп

Аталуы 
2018 ж.
млн. тг

+/- %
2017 ж.
млн. тг

+/- %
2016 ж.
млн. тг

23 546 -9,6% 26 055 0,5% 25 927

-17 452 -18,5% -21 413 -1,2% -21 667

6 093 31,3% 4 642 9,0% 4 260

4 509 1158,8% -426 -82,2% -2 394

4 673 10,4% 4 234 36,8% 3 095

4 545 79,3% 2 534

-10 227 6,3% -9 620 -14,3% -11 224

-1 910 -1611,0% 126 -83,3% 757

-319 45,8% -219

7 366 479,3% 1 272 239,6% 374

Пайыздық кірістер

Пайыздық шығыстар

Таза пайыздық кіріс

Құнсыздану шығындары мен 
резервтер бойынша шығыстар

Таза комиссиялық кіріс

Таза операциялық кіріс

Жалпы шаруашылық және 
әкімшілік шығыстар

Табыс салығы бойынша 
үнемдеу (шығыс)

Табыс салығы шегерілген, 
қызметті тоқтатудан бір 
жылғы кіріс/шығыс 

Бір жылғы шығын/кіріс
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КІРІС ШЫҒЫС

Таза кіріс 7,4 миллиард теңгені құрайды.

2018 жылы пайыздық табыс 9,6%-ға төмендеп, 
2017 жылғы 26,0 миллиард теңгеге қарағанда 
«Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер» 
бабы бойынша төмендеуден 23,5 миллиард 
теңгені құрайды. 

Таза пайыздық кіріс өткен жылға қарағанда 
31,3%-ға өсіп, 6,1 миллиард теңгені құрайды. Таза 
пайыздық кірістің өсуі Банктің қымбат ресурстерді 
арзанырақ ресурстермен алмастыруынан болды. 

Таза комиссиялық кіріс 4,7 миллиард теңгені 
құрайды. Комиссиялық кірістердің негізгі сомасын
аудару операциялар бойынша комиссиялар мен 
ақшалай қаржыны шешкені үшін комиссиялардан 
құралған.

2017 жылмен салыстырғанда 2018 жылы пайыздық шығыстар 
18,5%-ға немесе 3,9 миллиард теңгеге азайып, есептілік күнге 
17,5 миллиард теңгені құрайды. Пайыздық шығыстардың 
азаюы Банктің қымбат ресурстерді арзанырақ ресурстермен
алмастыруымен байланысты болды. Жалпы пайыздық 
шығыстардағы клиенттерден тартылған қаражаттар бойынша 
шығыстардың үлесі 68,4%-ды құрайды, 2018 жылы төмендеу 
3,4%-ды құрайды. Банктердің қаражаттары бойынша 
шығыстардың үлесі 9,8%-ды (2017 жылы 10,2%), РЕПО 
мәмілелері бойынша шығыстар 0,2%-ға төмендеп, олардың 
үлесі 6,4%-ды (2017 жылы 6,6%), шығарылған облигациялар 
бойынша шығыстар 2,9%-ға көбейіп, олардың үлесі 10,3%-ды 
(2017 жылы 7,4%) құрайды.   





БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 
БОЙЫНША НӘТИЖЕЛЕР



2018 жылы Банк 2018 жылға жоспарлаған көрсеткіштерге 
қол жеткізді. Сонымен, несиелік қоржынның өсімі 5,9%-ды 
құрайды, ал несиелік қоржының жоспарланған өсімі - 5%. 
Депозиттік қоржын бойынша клиенттік базаның көбеюі 
депозиттік қоржын 16,4%-ға (жоспар 14%), комиссиялық 
кіріс өсімін 27,5%-ға (жоспар 21%) көтерілуін қамтамасыз 
етті.

2018 жылы корпоративтік сектор бойынша несиелік 
қоржын (брутто) 8,3%-ға өсті де клиенттерге берілген 
несиелердің жалпы көлемінің 63,2%-ын құрайды. 
Несиелік қоржынның талқыланып жатқан кезеңде 
өсуі корпоративтік сектор клиенттерін 28,1 миллиард 
теңгеге кредиттеумен байланысты. Өңдеу өнеркәсібі 
саласындағы ірі корпоративтік клиенттерді 
қаржыландыру мақсатымен, жалпы сомасы 8 миллиард 
теңге «Қазақстанның даму банкі» АҚ-тан алынған 
қаражат толығымен игеріліп, кестеге сәйкес 2018 жылы 
қайтарылған.

Корпоративтік сектор бойынша клиенттердің 
қаражаттары 30,4%-ға өсті де клиент қаражаттарының 
жалпы көлемінің 29,4%-ын құрайды.

01.01.2019 жылғы жай-күй бойынша таза пайыздық кіріс: 
корпоративтік сектор бойынша 4 756 млн теңге 
мөлшерінде; есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету 
бойынша 1 241 млн теңге мөлшерінде қалыптасты.

КОРПОРАТИВТІК СЕКТОР
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Шағын және орта бизнес бойынша кредиттік 
қоржынды бөлшектеу бойынша стратегиялық 
мақсаттардың біріне қол жеткізу шеңберінде Банк 
2018 жылы Банк үшін тың бағыт – микрокредиттеу 
жүйесін дамытуға бағытталған жұмыстарды жүргізді. 
01.01.2019 жылғы жай-күй бойынша Банк жалпы 
сомасы 3 700 миллион – (20,0 миллион теңгеге дейін) 
369 қарыз берген. Банктік қызмет нарығында бәсекеге 
қабілеттілікті арттыру, сонымен қатар пайыздық емес 
кірістерді көбейту мен ШОБ клиенттік базасын кеңейту 
мақсатында Банк 2018 жылдың басынан бастап, 
Банктің клиенттері мемлекеттік сатып алу порталында
ұйымдастырылатын тендерге қатыса алу мүмкіндігін 
беретін  электронды банктік кепілдеме – жаңа өнімді 
белсенді дамытуда. 01.01.2019 жылғы жай-күй 
бойынша Банк жалпы сомасы 2 319 миллион теңгеге 
620 кепілдік шығарған.

2018 жылы Банк «Даму» КДҚ» АҚ жүзеге асыратын 
шағын және орта бизнес субъектілерін қолдау 
жөніндегі мемлекеттік бағдарламасына қатысуын 
жалғастыра берді, ол бағдарламаның шеңберінде 
өндеу өнеркәсібіндегі ШОБ субъектілерін қолдау 
бағдарламасының шеңберінде 457 миллион теңге 
сомасында қосымша қорландыру қаражатын тартты. 
2018 жылдың қорытындысы бойынша Банк ШОБ 
қолдау мемлекеттік бағдарламасын сәтті жүзеге 
асырғаны үшін «Прорыв года» марапатына ие болды. 
«Аграрлық кредиттік корпорациясы» АҚ-пен 
ынтымақтастық шеңберінде Банк жалпы сомасы 2 500 
миллион теңгеге кредиттік келісім жасады.

ШОКС кредиттеу үшін Азия Даму Банкімен жалпы 
сомасы 9 360 миллион мөлшеріндегі кредит желісін 
ашу туралы Кредиттік келісімге қол қойды. Кредит 
желісі бойынша бірінші транш 1 574 миллион теңгені 
Банк алды да 2018 жылдың ақпанында сәтті игерді.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің бағдарламасы 
шеңберінде және 2018-2020 жылдары кәсіпкерлік 
субъектілерін қолдауға бағытталған басымдылықты 
жобаларды кредиттеу механизмін іске асыру үшін 
Банк агроөнеркәсіп кешенінде, өңдеу өнеркәсіп және 
қызмет көрсету салаларында шұғылданатын ірі, 
шағын және орта бизнес субъектілерін кредиттеуді 
жүзеге асыруда.

ШОБ блогі бойынша алдынғы 2017 жылмен 
салыстырғанда 2018 жылы келесі көрсеткіштер 

ШОБ СЕКТОРЫ  

бойынша оң серпілісі байқалады:

•  Кредит қоржынының өсімі 4,9 миллиард теңге;

•  Комиссиялық кірістердің өсімі 0,18 миллиард теңге;

•  Таза пайыздық кіріс өсімі 0,15 миллиард теңге;

•  Пайыздық шығыстардың азаюы 0,36 миллиард 
теңге;

•  ШОБ клиенттерінің саны өсуі 902 клиент;

•  Есеп-кассалық қызмет көрсету бойынша кіріс 
өсімі 25%;

•  Электронды банктік кепілдік берілімі 10 есеге артты.   



БӨЛШЕК САУДА СЕКТОРЫ

2018 жылы бөлшек сауда секторында Банк бөлшек 
сауда кепілзаттық қарыз беру көлемін (млн теңге) 
ұлғайтқаны тіркелді.

Банктің бөлшек сауда бизнес клиенттерінің саны 
(2017 жылы) 22 013-ден (2018 жылы) 23 295 
клиентке артып, депозиттік қоржын бойынша 
клиенттік база кеңейді.

Бөлшек сауда бизнесінің депозиттік қоржыны 4,7 
миллиард теңгеге: 2017 жылы) 69,9 миллиард 
теңгеден (2018 жылы) 74,7 миллиард теңгеге артты.

Бөлшек сауда бизнесі бойынша кредиттеу 
саласында Банк келесідей акциялар өткізді:

жыл сома Бір айдағы берілімнің орташа көлемі Орташа чек

2017 2 462 205 4 827

2018 3 249 271 5 005

Акцияның аталуы Өткізу мерзімі

с 20.02.2018 по 20.04.2018

с 01.03.2018 по 31.05.2018

13.04.2018
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«Тауарды кредиттеу» өнімі бойынша 
«Нұрбанктің сыйлығы»

«Досыңды ертіп келде 
кредитке жеңілдік ал»

(«Сыртқы қаржыландыру», 
«Ішкі қаржыландыру» бағдарламалар есепке 
алынбайды) «Кепілзатсыз» өнімі бойынша 
«Нұрбанкте жеңілдік беру күні»
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«Кепілзатсыз» өнімінің «Сыртқы қаржыландыру» 
бағдарламасы бойынша номиналды мөлшерлеме 
қолданыстағы сыйақы мөлшерлемесінен -3%-ға 
төмендеді, «Ипотека» өнімінің шарттары 
жақсартылды – мерзімі 240 айға дейін ұзартылды, 
тауарды кредиттеу бойынша «Бөліп төлеу» 
бағдарламасы іске қосылды. Банк Қазақстан 
Республикасының азаматтарына арнап, білім беру 
ұйымдарының білім беру қызметтерін төлеу үшін ақша 
жинау және қаржыландыру үшін қолжетімді 
құралдарын беру бағдарламасы іске асырылып, 
колледж студенттерінің қаржылық сауаттылығын 
арттыру кампаниясы іске қосылды.

Банк Банктің несиелік қоржынындағы проблемалы 
қарыздардың үлесін азайтуға бағыттап, проблемалы 
кредиттермен жұмыс жүргізді, соның ішінде:

•  Кепілзатсыз қарыздары және барлық кепілзаттық 
мүлкі сатылу нәтижесінде таза кіріс алынып, 
провизиялар босатылған қарыздары бар жеке 
тұлғаларға арналған «Бөліп-бөліп төлеп өте 2» акциясы;

•  Жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің қарыздары 
бойынша «Дисконт 2» акциясы;

•  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Басқармасының 24.04.2015 жылғы №69 қаулысымен 
бекітілген, Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/
ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру 
бағдарламасын іске асыру жалғасын табуда.
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КАРТОЧКАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

Банк 2018 жылы қазіргі заманғы жабдық – POS-терминал 
сатып алу арқылы өзінің сауда-саттық желісін кеңейтті. 
Аталған жабдықтар белсенді сауда орындарында 
орнатылды, оның нәтижесінде 2018 жылдың 
қорытындысы бойынша сауда желісі орындарында 
қолма-қол ақшасыз төлемдер 101%-ға өсті. Жүргізілген 
іс-шаралардың нәтижесі ол сауда эквайрингіден түскен 
комиссиялық кіріс 173%-ға өсті. 

2017 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда Интернет-
коммерция (Е-commerce) да интернет-төлемдердің 
көлемі 135%-ға артты. Бұл фактілер төлем 
карточкаларын ұстаушылары үшін қолма-қол ақшасыз 
төлеу әдісі жыл өткен сайын танымал әрі қолайлы 
екендігін куәландырады.

2018 жылы клиенттердің санын көбейтуге, пайыздық 
емес кірістерді арттыруға бағытталған, «Көктем 
Нұрбанкпен бірге», «Ақша аударымы үшін ақшалай 
сыйлық», «3 айлық абонент сатып ал», «Чемпион бол» 
«Заңды тұлғаларға арналған ұсыныстар пакеті», «Үздік 
филиал» сияқты акциялар сәтті өткізілді. Аталған 
акцияларды жүргізу нәтижесінде 2017 жылмен 
салыстырғанда 2018 жылы ақша аудару және кассалық 
операциялар бойынша комиссиялық кірістер 389 
миллион теңгеге артты.

2018 жылы валюталық операцияларды жүзеге асыруға 
қатысты Банк:

•  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі базалық 
мөлшерлемені 9,75%-дан 9,25%-ға дейін төмендетуі;

•  АҚШ Федералдық резервтік жүйесінің мөлшерлемесі 
1,5%-дан 2,5%-ға дейін көтерілуі;

•  Шикізат тауарлары құнының құбылмалылығы, оның 
ішінде Brent маркалы мұнай құнының құбылмалылығы;

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 

•  Әлемдік валюта нарығындағы Еуропалық одақ 
елдерінің тұрақсыздығы;

•  АҚШ долларына қатысты ұлттық валютаның 
құбылмалылығы сияқты әлемдік және жергілікті 
оқиғаларға уақтылы іс-әрекет ете білді.

Қолма-қол шетел валютасы бойынша пилоттық жобаны 
сәтті іске асыру нәтижесінде қолма-қол шетел валютасын 
сатып алу-сатудан Банк филиалдарында 2017 жылмен 
салыстырғанда 2018 жылдың қорытындысы бойынша 
2,5 есеге өсті. 

Филиалдар бойынша қолма-қол шетел валютасын сатып 
алу-сатудан таза жылдық нәтиже 194 миллион теңгені 
құрайды, ол нәтиже 2017 жылы қалыптасқан 83,2 
миллион теңгеден екі еседен асқанын көрсетті.

Банк Master Card Халықаралық төлем жүйесінің (ХТС) 
сертификатын алып,  өзінің сауда желісінде ХТС 
карталары  бойынша бесконтакт функциясымен қолма-
қол ақшасыз төлем қабылдауды енгізді.

Банк Master Card ХТС пен CNP Processing Kazakhstan-
мен бірлесіп, ҚР ЕДБ кез келген төлем карточкасын 
ұстаушылары арасында алушының телефон нөмірі 
бойынша ақша аударымдарын енгізді. 

Банктің карточкалық бизнесі бойынша таза кіріс 2017 
жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 23%-ға өсті.
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БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

2018 жылдың қорытындысы бойынша Банктің бағалы 
қағаздар қоржыны 42,1 миллиард теңгені құрап, 2017 
жылдың деңгейінде қалды. 2018 жыл бойы Банк 
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі нота және 
еурооблигацияларды сатып алу аукциондарына 
белсенді қатысты. Банктің бағалы қағаздар қоржыны 
инвестициялардың табыстылығы мен тәуекелдеріне 
қатысты оңтайлы және әртараптандырылған болып 
табылады. 

Банк филиалдары шетел валютасымен жасаған сатып алу-сату шараларынан 
түскен таза табыс (мың теңге)
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ІСКЕРЛІК БЕЛСЕНДІЛІКТІҢ 
СТРАТЕГИЯСЫ
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Банктің сапалы өсуі мен бәсеке қабілеттілігінің негізі 
келешекте келесідей мақсаттарға қол жеткізу болып 
табылады:

•  Бөлшек сауда, шағын және орта бизнесті дамыту;

•  озық технологиялар мен инновациялық ІТ-шешімдерді 
енгізу арқылы технологиялы Банк мәртебесін алу;

•  қашықтан қызмет көрсету арналарын дамыту және 
Банкпен жұмыс істеу үшін клиенттерге пайдалануға 
қолайлы әрі қарапайым құрал беру, олардың ішінде 
жеке кәсіпкерлерге арналған ИП-Card және бүкіл әлем 
бойынша төлеу мүмкіндігімен интернетте қауіпсіз төлем 
жасауға арналған Web-Card;

- Банктік өнімдердің спектрін кеңейту;

- Қызмет көрсетілімінің сапасы мен оперативті болуы;

- Нарықтағы үлесті көбейту;

- Банктің несиелік қоржынының проблемалы 
қарыздардың үлесін азайту.

2019 жылы Банк несиелік қоржынның жылдық өсімін 
кемінде 12%,а өсуін қамтамасыз етуді, депозиттік 
қоржынның жылдық өсімін кемінде 20%-ға өсуін 
қамтамасыз етуді, комиссиялық кірістің орташа жылдық 
өсімін кемінде 15%-ға өсуін, төлем карточкаларын 
шығару бойынша эмиссия көлемін арттыру мен белсенді 
карталардың санын көбейтуді қамтамасыз етуді 
жоспарлаған.

Корпоративтік бизнес стратегиясына келесідей кешенді 
даму бағдарламалары кіреді:

•  Корпоративтік бизнестің ұйымдық құрылымын жетілдіру;

•  Өңірлердегі маркетингілік бағдарламалар;

•  ИТ-инфрақұрылымды (клиенттердің электронды базасын 
құру) дамыту;

•  Бизнес-үдерістерді оңтайландыру және автоматтандыру;

•  Кадр саясаты мен ынталандыру жүйесін жетілдіру.

Корпоративтік бизнеске қатысты Банктің мақсаттары 
келесідей:

•  Клиенттік базаны кеңейту және адалды клиенттік 
базаны құру;

•  Өңірлерде банктік өнімдердің сатылымын дамыту;

•  Кросс-сатылымдарды дамыту;

•  Бәсекелес банктердің ұсыныстарынан асып түсетін 
бәсекеге қабілетті өнімдік ұсыныстарды жасау;

Валюталық сауда құралдарын, атап айтқанда экспорттық 
халықаралық кепілдіктер, импорттық және экспорттық 
аккредитивтерді тірек етіп, корпоративтік кредиттік 
қоржындағы шартты міндеттемелердің үлесін арттыру, 
олар сауданы қаржыландыру бойынша банк аралық 
лимиттерді белгілеуді және пайдалануды талап етіп 
қоймай, транзакциялық бизнесті дамыту 
басымдылығының бірі болып табылады.

2018 жылы Банктің клиенттеріне банктік өнімдерді беру 
кезінде шағын және орта бизнес блогын даму стратегиясы 
ұсынылатын қызметтердің жиынтығын жетілдіруге, 
клиенттердің көңілін жақсартуға, бизнес-үдерістердің 
ұзақтығын қысқартуға, бизнес-үдерістердің сапасы мен 
тиімділігін арттыруға, сонымен қатар ШОБ клиенттерін 
кредиттеу үшін арзанырақ қорландырудың жаңа көздерді 
іздестіруге бағытталған.
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Ағымдағы өтімділікті тиімді басқару, пайда алу 
мақсатында банкаралық нарықтар Банктің өз қаражаты 
есебінен валюталық арбитраждық операциялар мен 
депозиттік операциялар жүргізу, сонымен қатар Банктің 
бағалы қағаздар қоржынын тиімді басқару – Банктің 
негізгі стратегиялық міндеті болып табылады.

Банк қысқамерзімді өтімділікті тиімді басқару бойынша 
операция жүргізуде, соның ішінде қаржы ұйымдарынан 
депозиттер тартуда, қаржылық құралдармен белсенді 
диллингті жүзеге асыруда, Банктің клиенттеріне 
қазынашылық қызметтердің сатылымын көбейтуде, 
сауда операцияларының табыстылығын көтеру 
жұмыстарын жүргізуде. Шетел валюталарымен 
жүргізілген операциялардан түсетін кірістерді арттыру 
мақсатында Банк клиенттік базасын кеңейтуге, контр 
әріптестік қарым-қатынастарды одан әрі де кеңейтуге 
және Банкке лимит белгілеуге, сондай-ақ инвестиция 
құралдарын кеңейтуге ниетті. 

Бұдан былай да Банк клиенттік базаны кеңейтуге ниетте 
жаңа клиенттерге де әрекет етуші клиенттерге де ақша 
аудару және кассалық операциялар бойынша бәсекеге 
қабілетті шарттар ұсынуды жалғастыра бермек.

Карточкалық бизнес бөлігінде Банк келесілерді 
жоспарлады:

•  Жеке және заңды тұлғаларға арналған Интернет-
банкингі – қашықтан банктік қызмет көрсету жүйесін, 
Мобильді қосымшаларын, Төлем терминалдарын, т.с.с. 
дамыту;

•  Банктің клиенттері үшін адалдық бағдарламасын 
әзірлеу және енгізу;

•  Банк шығарған VISA/MASTER CARD ХТЖ төлем 
карточкаларында бесконтакт функциясын сертификаттау;

•  Банктің сауда желісінде бесконтакт функциясымен, VISA 
Халықаралық төлем жүйесінің карталары бойынша 
қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдауды 
сертификаттау мен енгізу;

•  Банктің төлем карточкаларын ұстаушылары арасында, 
сонымен қатар Қазақстанның ірі сауда орындарында 
акция өткізу арқылы қолма-қол ақшасыз төлем жасауды 
ынталандыру.





ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 
ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ



Өтімділік тәуекелі  

Пайыздық тәуекелдер

Нарық тәуекелі

Кредиттік тәуекел
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Ішкі бақылау жүйесі Банк өз мақсатына жету 
барысында бар тәуекелдерге Банктің тиісті әдіспен 
әрекет қылуына мүмкіндік беретін басқару саясатының, 
сонымен қатар әдістемелердің, процесстер мен 
жосықтардың, тиімді әрі ұтымды қызметке себепші 
қылық пен іс-қимылдар нормаларының жиынтығы.

«Нұрбанк» АҚ реттеу талаптары мен Базелдік банктік 
қадағалау жөніндегі комитеттің ұсыныстарына сәйкес 
тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік 
басқару жүйесін жетілдіру мәселелеріне үлкен мән 
беруде. Реттеушінің талаптарына сәйкес келу, нарық 
жағдаяттарының,ұсынылатын банктік өнімдер мен 
қызметтерді және пайда болған үздік практиканы 
көрсету мақсатымен жүйелі түрде тәуекелдерді басқару 
саясаты мен жосықтары өңделіп тұрады.

Тәуекелдерді басқару жөніндегі бақылау жүйесі 
функциясын лайықты түрде жүзеге асыруына, негізгі 
тәуекелдерді басқаруға, тәуекелдерді басқару жөніндегі 
саясат пен жосықтарды мақұлдауға, сонымен қатар ірі 
мәмілелерді мақұлдауға Директорлар кеңесі жауапты.

Тәуекелдерге мониторингі жүргізуге және тәуекелдерді 
азайту шараларын енгізуге, сондай-ақ Банк қызметін 
тәуекелдердің белгіленген шегінде жүзеге асыруын 
бақылауға Басқарма жауапты.

Банк 2018 жылы заңнама талап еткен барлық 
нормалар мен лимиттерді сақтады.

Банк өтеу мерзімдері келуіне қарай барлық 
міндеттемелерді орындауға қажетті ақшалай қаржы 
тұрақты болуын қамтамасыз ету мақсатымен өтімді 
активтерді қажетті деңгейде ұстап тұрады.  Банктің 
жедел және ойланбастан, болжау мүмкін болмаған 
өтімділік талаптарына қатысты әрекет етуі үшін  Банк 
шығарған борышкерлік құнды қағаздары, басқа 
банктердің ұзақ мерзімдік және қысқа мерзімдік 
кредиттері, негізгі корпоративтік клиенттер мен жеке 
тұлғалардың депозиттері, сондай-ақ өтімділігі жоғары 
активтердің әртараптандырылған қаржы секілді 
әртараптандырылған және тұрақты құрылым 

қаржыландыру көздерін белсенді түрде қолдауға 
ұмтылады.

Пайыздық тәуекелдерді басқару оның азайтудың түрлі 
әдістемелерін, пайыздық мөлшерлемелердің 
өзгерістеріне мониторингі жүргізу арқылы, сонымен 
түрле лимит белгілеу арқылы жүзеге асырылады. Банк 
үнемі пайыздық тәуекелдер бойынша ағымдағы 
жайғасымға және оның белгіленген лимит деңгейіне 
сәйкестігіне мониторингі жүргізеді.

Банк қоржынның шамасына қатысты ашық орындар 
бойынша лимиттерді, пайыздық мөлшерлемелерді 
өзгерту мерзімдеріне, валюталық жай мен нәтижесіне 
жүйелі мониторингі жүргізу арқылы нарықтық 
тәуекелдерді басқарады.

Тәуекелдерді басқару жобаларға саны мен сапалы 
тәуекел сараптама жүргізу, контроллингі, анықтау 
мақсатымен кредиттік тәуекелдерді азайту жолдары 
және мониторингі жүргізу, әр нақты кредиттеу жобасы 
бойынша кредиттік тәуекелдерді азайту бөлігінде 
бағалау және ұсыныстар шеңберінде жүргізіледі.
Келешекте, субсидиялау басталарға дейін жобаны 
қарау сатысында қаржыландыруға байланысқан 
жоғалтулардан Банк тәуекелдерін алдын алу үшін 
кейіндері, қажетті жағдайларда жоғары білікті 
мамандарды тарта отырып, тәуекел сараптама 
жүргізіледі. Кредиттік операцияларды жүзеге асыру 
туралы шешім қабылдау құзыры Директорлар кеңесі 
мен Банктің кредиттік комитеттері арасында бөлінген.
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Операциялық тәуекелдерді басқару операциялық 
тәуекел-менеджменттің келесідей құралдарының 
көмегімен жүзеге асырылады:

•  Операциялық тәуекелдерді басқару жосықтарын 
жетілдіру;

•  Үш желілі қорғаныс желісін ұстап күту;

•  Операциялық тәуекелдер оқиғаларының базасын 
құру және оның негізінде Банк Басқармасы, 
Директорлар кеңесінің тәуекелдер және сапа жөніндегі 
комитеті, Банктің директорлар кеңесі қарауы үшін 
операциялық тәуекелдер бойынша басқарушылық 
есептілік дайындау. Басқарушылық есептілікті қарау 
нәтижесі бойынша дайындалған Басқарма мен 
Директорлар кеңесінің ұйғарымдарын орындауда 
әрекет қылу жосықтарын және Банк жұмыскерлерінің 
жауапкершілігін белгілеу.

•  Операциялық тәуекелдерді өзіндік бағалауды 
жоспарлау, жүргізілуін үйлестіру мен нәтижелерін 
талдау;

•  Құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп, операциялық 
тәуекелдердің басты индикаторлары мен олар 
бойынша шекті мәнін әзірлеу және мониторингі 
жүргізу;

•  Жұмыстарды жоспарлау, үйлестіру және сценарийлық 
талдау;

•  Тәуекелдер картасын жасау және қалыптастыру;

•  Банктің операциялық тәуекелдерін басқаруға 
тәуекел-үйлестірушілерді қатыстыру.

01.01.2021 жылғы жай-күй бойынша Банктегі 
операциялық тәуекелдер деңгейі тәуекелдің рұқсат 
етілген шеңберінде және де қолайлы.

Операциялық тәуекел

Заңи тәуекел  

Комплаенс-тәуекел 

Құқық нормалары мен ішкі құжаттарға сәйкес Банк 
қызметін жүзеге асыруын қоса Банк тікелей немесе 
жанама түрде қатысатын, бүкіл қарым-қатынастарда 
орын алады. 

Ішкі бақылау жүйесі шеңберінде Банктің заң қызметі 
келесідей шараларды жүзеге асырады:

•  Қазақстан Республикасының заңнамасындағы 
өзгертулерге және (немесе) толықтыруларға 
мониторингі;

•  Жасалатын мәмілелерге, Банктің ішкі нормативтік 
құжаттарына, Қазақстан Республикасының уәкілетті 
органдары мен уәкілетті тұлғаларының сауал 
хаттарына құқықтық сараптама;

•  Банктік қызметке, сот жұмысына, атқару өндірісіне, 
банктік және заңмен қорғалатын басқа құпиялардың 
сақталуына қатысты құқықтық мәселелер бойынша 
қорытындыларды дайындау және тексеру.

Комплаенс-тәуекел негізінде Банктің және оның 
жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасының Банк 
қызмет көрсету, қаржы нарығында операция жүргізу 
тәртібін реттейтін заңнамасының талаптарын 
орындамау салдарынан туындауы мүмкін жоғалтуларға 
байланысты.  Комплаенс-тәуекелді басқаруды 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк 
Басқармасының №29 «Екінші деңгейдегі банктерге 
арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» 
Қаулысында қарастырылған іс-шараларға сәйкес 
жүзеге асырылғанымен, онымен шектелмейді.
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Банктегі ішкі бақылауды Директорлар кеңесі, Тәуекелдер 
мен сапа комитеті, Банктің Басқармасы, Банктің басшы 
жұмыскерлері, «Нұрбанк» АҚ ішкі бақылауды жүзеге 
асыруға жауапты барлық деңгейдегі жұмыскерлері 
жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі Банктің қызметі барысында 
мүдделер қақтығысы мен оның туындау шарттарын 
қоспағанда, баламалы әрі нәтижелі ішкі бақылау жүйесін 
құрулы және жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және де 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары 
сақталуын қамтамасыз етіп, тәуекелдердің шекті 
деңгейін белгілеп, оны бекітеді.

Банк Басқармасы ішкі бақылау жүйесін ұйымдастырып, 
барлық деңгейдегі жұмыскерлер мекеменің 
стратегиясымен белгіленген мақсаттар мен міндеттерге 
жетулерін қамтамасыз етеді.

Банктің әр құрылымдық бөлімшесінде ішкі 
бақылаушылар тағайындалған, олар құрылымдық 
бөлімшенің қызметі Қазақстан Республикасының 
заңнамасы мен Банктің ішкі құжаттарына сәйкестігіне 
тексеруді жүзеге асырады. Ішкі бақылаушылар екінші 
және үшінші қорғаныс желілерін қамтитын құрылымдық 
бөлімшелермен өзара әрекеттестік орнатады.

Ішкі аудит қызметі тәуекелге бағытталған көзқарастың 
негізінде ішкі бақылау жүйесіне, тәуекелдерді басқару 
мен корпоративтік басқаруды бағалау жүргізеді де 
бизнес-үдерістерге тиісті тәуекелдердің деңгейіне 
негізделген. 
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«Нұрбанк» АҚ-тың корпоративтік басқару жүйесі 
Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкінің нормативтік-
құқықтық актілерінің талаптарын шартсыз орындау 
қағидаларына, сондай-ақ корпоративтік басқару 
мәселелерінде Қазақстанда дамып келе жатқан 
корпоративтік қылық, этика нормаларының 
практикаларын, қажеттіліктерді ескере отырып, 
алдынғы қатардағы халықаралық талаптарға барынша 
сай болуға негізделген.

Банктің корпоративтік басқару кодексін 2014 жылғы 
Банк акционерлерінің жалпы жиналысы мақұлданған 
және ол келесідей қағидалардан құрылған:

•  Банк акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін 
қорғау;

•  Тиімді корпоративтік басқару және бақылау;

•  Банктің қызметі туралы ақпарат пен қаржылық 
ақпараттың ашықтығы және оларды ашу әділдігі;

•  Заңдылық пен биік этикалық стандарттар;

•  Нәтижелі дивиденд саясаты;

•  Ұтымды кадр саясаты;

•  Корпоративтік дауларды өзара тиімді реттеу;

•  Қоршаған ортаны қорғау және корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілік.

Банк туралы ақпаратты ашу ақпарат ашықтығы, 
Банктің коммерциялық мүдделерін, банктік құпияны 
сақтау туралы заңнама талаптарын орындау 
араларында ақылға қонымды теңгерім сақталған кезде 
жүзеге асырылады.

Банк өзінің акционерлеріне бірдей көзқараста болу, 
олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында 
қарастырылған құқықтарын, соның ішінде дивиденд 
алуға және Акционерлердің жалпы жиналысы арқылы 
Банкті басқаруға қатысуларына, Банк акционерлеріне 

Банк туралы сенімді ақпаратты, соның ішінде оның 
қаржылық ахуалы, экономикалық көрсеткіштері, 
жұмысының нәтижелері туралы ақпаратты ашуға 
байланысты құқықтарын сақтау қағидасын ұстанады.
Банк Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына, ішкі бақылау жүйесінің талаптарына 
сәйкес жүйелері түрде акционерлер мен инвесторларға 
Банктің қаржылық жағдайына, көрсеткіштер мен 
қызметіне, ірі мәмілелерге, тәуекелдерді басқаруға 
қатысты есеп береді. Банк атқару органы орналасқан 
жерде құжаттарға, ақпараттарға (материалдарға) 
уақтылы қол жеткізілуін қамтамасыз етеді. Электронды 
түрдегі ақпарат (материалдар) қазақ және орыс 
тілдерінде Банктің корпоративтік сайты - 
www.nurbank.kz, KASE сайты - www.kase.kz, сондай-ақ 
қаржы есептілік депозитарийінің веб-портал 
www.dfo.kz –де орналастырылады.

БАҚ пен көпшілік қауымға ақпаратты жедел беру үшін 
барлық қол жетімді коммуникациялық арналар - 
www.nurbank.kz Банктің корпоративтік сайты, 
Facebook, Instagram әлеуметтік желілеріндегі 
корпоративтік аккаунттар, сондай-ақ дәстүрлі 
электронды пошта жіберілім, баспасөз 
конференциялары, брифингілер қолданылады.
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АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 

Банктің жоғарғы органы – акционерлердің жалпы 
жиналысы Банктің қызметінде корпоративтік басқару 
мәселелерінде басты рөлді жүзеге асырып қоймай, 
акционерлер кәсіпорынның қаржылық қызметін 
басқару құқығын іске асыратын алаң болып табылады.
Акционерлердің 19.03.2018 жылғы кезектен тыс жалпы 
жиналысында келесідей шешім қабылданған:

•  «Нұрбанк» АҚ-тың қаржы есептілігіне аудитті жүзеге 
асырушы аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» 
ЖШС белгіленсін;

•  «Нұрбанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, 
қамтамасыз етілмеген, таулы купондық тәртіптелген 
облигациялардың шығарылымы жойылсын.

Акционерлердің 22.05.2018 жылғы жылдық жалпы 
жиналысында келесідей шешім қабылданған:

•  2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ-тың 
шоғырландырылмаған (жекелеген) және жылдық 
шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту;

•  Банктің таза пайдасын бөлмей қалдыру және «Өткен 
жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген зиян)» 
шотына жіберу, 2017 жыл үшін «Нұрбанк» АҚ жай 
акциялары бойынша дивидендтер есептемеу және 
төлемеу;

•  2017 жылы акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-тың және 
оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне 
жүгінулер болмағаны назарға алынсын, сонымен қатар 
«Нұрбанк» АҚ-тың Директорлар кеңесі мен 
Басқармасының мүшелеріне 2017 жыл үшін сыйақы 
мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

Ержанова Раушан 
Зейнуллаевна

Креймер 
Эдуард

Фролов Александр 
Леонидович

Банктің басқарушы органы болып табылатын 
Директорлар кеңесі Банктің стратегиялық басқаруын 
жүзеге асырып, қаржы-шаруашылық қызмет пен 
тәуекелдерді басқару жүйесіне бақылау жасап, Банк 
Акционерлерінің жалпы жиналысы мақұлдаған Банктің 
шешімдерін іске асырып, саясатын жүргізеді. Банктің 
Директорлар кеңесі Банктің қызметі, қаржылық ахуалы 
мен қызметінің нәтижелері ашық болуын қамтамасыз 
етеді.

2019 жылдың 04-сәуірінде Банктің Директорлар 
кеңесінің құрамы 5 адамға дейін кеңейтілді де оның 
үшеуі тәуелсіз директорлар мәртебесіне ие болды.

2005 жылдан бастап «Виктория СК» АҚ Басқармасының 
төрағасы;

2008-2010 жылдары – «Нұрбанк» АҚ тәуелсіз 
директоры;

09.06.2010 жылдан бастап «Нұрбанк» АҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасы;

19.06.2010 жылдан бастап «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «MONEY 
EXPERTS» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

15.09.2016 жылдан бастап «Виктория СК» АҚ 
Директорлар кеңесінің төрағасы;

2007 жылдан бастап «KSP Steel» ЖШС директоры;

08.06.2010 жылдан бастап «Нұрбанк» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі;

1998-2010 жылдары Алматы қ. Ішкі істер департаменті 
бастығының Оперативтік жұмыс жөніндегі 
орынбасары;

06.09.2010 жылдан бастап «Нұрбанк» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор;
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«Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Банктің 
немесе еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық 
капиталына қатысу үлесіне иелік етпейді.

Камалеев Рустем 
Гумарович

Вокурка Ульф
2010-2017 жылдары Дойче Банк АГ Қазақстан бойынша 
бас директоры, Алматы қ. Өкілдігінің басшысы;

«KAZAKHINVEST» Ұлттық компаниясы» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор;

2016 жылдан «Астана» Халықаралық қаржы 
орталығының әкімшілігі» АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшесі;

2017-2019 жылдары «Қазкоммерцбанк» АҚ мен 
«Цеснабанк» АҚ Басқарма төрағасы, Директорлар 
кеңесінің мүшесі;

Әр жылдары «Самұрық» мемлекеттiк активтердi 
басқару жөнiндегi қазақстандық холдингi" АҚ, 
«Қазпошта» АҚ, «Қазақстанның даму банкі» АҚ, 
«Қазына кәпитал менеджмент» АҚ, «БТА Банк» АҚ, 
«Қазақстанның халық банкі» АҚ, ҚР ҰБ «Ұлттық 
инвестициялық корпорация» АҚ, «Шетелдік 
инвесторлардың қазақстандық кеңесі» Ассоциациясы, 
«Қазақстандық ипотекалық компания» Ипотекалық 
ұйымы» АҚ сияқты қазақстандық компаниялардың 
Директорлар кеңесінің құрамына кірген. 

19.04.2019 жылдан бастап «Нұрбанк» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор.

2015-2016 жылдары «Банк Kassa Nova» АҚ Басқарма 
төрағасының кеңесшісі, ақпараттық технологиялар 
жөніндегі директор;

04.12.2017 жылдан бастап «Нұрбанк» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор;
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Директорлар кеңесінің стратегиялық 
жоспарлау жөніндегі комитеті
Комитеттің құзырына, Даму стратегиясы жасалатын 
қысқа- және ұзақмерзімді келешектегі қызметтің 
тиімділігін арттыруға мүмкіндік туғызатын іс-шараларды 
әзірлеу мәселелерін қоса, стратегиялық мақсаттарды 
(даму стратегиясын) дайындап шығару мәселелері 
бойынша Банктің Директорлар кеңесіне ұсыныс 
дайындау, сондай-ақ Банк бюджетін алдын ала қарау.

Кадр мәселесі, Банктің жұмыскері кәсіптік деңгейлерін, 
жұмыстарының тиімділігін арттыруға, сондай-ақ Банкке 
білікті мамандарды тартуға және ұстап тұруға мүмкіндік 
туғызатын Банктің жұмыскерлерін әлеуметтік қолдау, 
ынталандыру және сыйақы төлеу мәселелері бойынша 
Банктің саясатын белгілеу бойынша Банктің 
Директорлар кеңесіне ұсыныс дайындау үшін құрылған.

Тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру мен нығайту, 
Банктің меншікті капиталының жеткілікті деңгейін 
қамтамасыз ету мәселелері, сондай-ақ клиенттік қызмет 
көрсетілімнің сапасын арттыру мәселесі бойынша 
Банктің Директорлар кеңесіне ұсыныс дайындау үшін 
құрылған.

Келесі мәселелер бойынша: қаржылық есептілік толық 
әрі сенімділігі, Банк пен оның еншілес ұйымдары 
заңнама мен ішкі құжаттарға сәйкестігі,сыртқы 
аудиторды таңдау және оның тәуелсіздігі, ішкі бақылау 
мен тәуекелдерді басқару жүйесінің әділдігі мен тиімділігі, 
Банктің ішкі аудит қызметінің жұмысын бақылау 
мәселелері бойынша шешім шығару үшін; сыртқы 
тәуелсіз және ішкі аудитті бақылау; Банктің еншілес 
ұйымдарында ішкі аудит тәртібін, стандарттары мен 
қағидаларын енгізу, Комитетті құру мен қызметінің 
мақсатынан туындайтын өз құзыреті шегіндегі басқа 
мәселелер ұсыныс әзірлеу арқылы Директорлар кеңесіне 
жәрдемдесу үшін құрылған.

Директорлар кеңесінің комитеттері – консультативтік – 
кеңесу органдары Банктің Директорлар кеңесіне есеп 
береді де ол берген өкілеттік шегінде іс-әрекет етеді.

Директорлар кеңесінің тәуекелдер 
және сапа жөніндегі комитеті

Директорлар кеңесінің әлеуметтік 
мәселелер, кадр және ынталандыру 
мәселелері жөніндегі комитеті

Директорлар кеңесінің ішкі аудит 
жөніндегі комитеті
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Ішкі аудит қызметі
Банктің Директорлар кеңесіне бағынышты да соған 
есеп береді. Аудит қызметі өзі жүргізген тексеру 
нәтижесін, табылған кемшіліктерді жою бойынша 
Іс-шаралар жоспары орындалу барысы туралы 
ақпаратты Басқармаға, Ішкі аудит жөніндегі комитет 
пен Директорлар кеңесіне береді.

Комплаенс-бақылау қызметі мен 
бас комплаенс-бақылаушы
Комплаенс-бақылау «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі 
бекіткен Қазақстан Республикасының заңнамасында, 
сонымен қатар «Нұрбанк» АҚ-тың ішкі нормативтік 
құжаттарында қарастырылған өкілдігіне сәйкес бір 
жылға жасалған комплаенс-бағдарламарға (жоспарға) 
сәйкес жүзеге асырылады.  



БАСҚАРМА

Басқарма Банктің ағымдағы жұмысына 
басшылық етуші Банктің алқалы атқарушы 
органы болып табылады. Банкті 
корпоративтік басқару жүйесін құруда басты 
рөл атқара отырып, Басқарма өзінің құзыреті 
шегінде корпоративтік басқару қағидалары 
сақталуын және іс жүзінде іске асырылуын 
бақылауды қамтамасыз етеді.

Банк Басқармасының мүшелері Банктің немесе 
еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық 
капиталына қатысу үлесіне иелік етпейді.

062
«Нұрбанк» АҚ-тың 2018 жылғы жылдық есебі



063
«Нұрбанк» АҚ-тың 2018 жылғы жылдық есебі

Сарсенов 
Эльдар 

Рашитович

Suffolk University (Бостон, АҚШ) түлегі, бизнес-әкімшілік 
жүргізу бакалавры, сонымен қатар Northeastern 
University (Бостон, АҚШ) түлегі бизнес-әкімшілік жүргізу 
магистрі атағын алған.

Әр жылдары TAG Heuer (АҚШ) швейрациялық сағат 
компаниясының маркетингі қызметін басқарды.

Қазақстандағы жұмыс жолын «Helios» ЖҚС ЖШС 
маркетингі жөніндегі менеджердің ассистенті қызметінен 
бастап, директордың сатылым және маркетингі 
жөніндегі орынбасары лауазымына қол жеткізді.

2012 жылдан бастап «Нұрбанк» АҚ басқарушы директор;

30.11.2015 жылдан бастап «Нұрбанк» АҚ Басқармасының 
төрағасы.

Басқарма 
төрағасы



064

Ким 
Андрей 

Борисович

Қазақ мемлекеттік экономикалық университеті мен 
Қазақстан менеджмент, экономика және болжау 
институтының түлегі, іскерлік-әкімшілік жүргізу магистрі.

«Цеснабанк» АҚ-та директордың бизнес-клиенттер 
жөніндегі орынбасары, «Нұрбанк» АҚ филиалының 
директоры лауазымдарында жұмыс істеді.

 2015-2017 жылдары «TengriBank» АҚ-та (бұрынғы атауы - 
«PNB» - Қазақстан ЕБ» АҚ) басқарушы директоры, филиал 
директоры лауазымдарын атқарды.

13.11.2017 жылдан бастап «Нұрбанк» АҚ Басқарма 
төрағасының орынбасары-Басқарма мүшесі.

«Нұрбанк» АҚ-тың 2018 жылғы жылдық есебі
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Жаканбаев 
Ришат 

Сельмарович

Қазақ мемлекеттік экономикалық университетінің 
(«Қаржы және кредит» мамандығы бойынша) және Абай 
ат. Қазақ ұлттық педагогика университетінің 
(«Юриспруденция» мамандығы бойынша бакалавр) 
түлегі.

Әр жылдары «Жилстройбанк» ЖАҚ, «Банк Центркредит» 
ААҚ, «Қазақстанның даму банкі» АҚ, «Альянсбанк» АҚ, 
«Нұрбанк» АҚ-та бас бухгалтердің орынбасары, бас 
бухгалтері лауазымдарын атқарды.

05.01.2011 жылдан бастап «Нұрбанк» АҚ қаржы 
директоры-Басқарма мүшесі.
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Телегина 
Ирина 

Игоревна

Қарағанды мемлекеттік университетінің («Құқықтану» 
мамандығы бойынша) түлегі.

20 жылдан астам уақыт Қазақстанның қаржылық 
құрылымдарда жұмыс істеді.

2013 жылы «Нұрбанк» АҚ командасына қосылды.

17.06.2014 жылдан бастап «Нұрбанк» АҚ басқарушы 
директор-Басқарма мүшесі.
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Мусатаева 
Гульнара 
Абаевна

Қарағанды мемлекеттік университетінің («Құқықтану» 
мамандығы бойынша) түлегі.

Еңбек өтілі Қазақстан Республикасының қаржы нарығы 
мен қаржы институттарын реттеу және қадағалау 
агенттігінде басталып, Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі мен «Қазақстанның халық банкі» АҚ-та 
жалғасын тапты.

23.05.2011 жылдан бастап «Нұрбанк» АҚ басқарушы 
директор-Басқарма мүшесі.
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Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма 

мүшелеріне 2018 жылы төленген сыйақы 

мен сыйлықақының мөлшері
Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 
сыйақы төлеу «Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан 
Республикасы бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан 
Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-
сақтандыру брокері филиалының басшы қызметкерлеріне 
еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақылар, сондай-ақ 
материалдық көтермелеудің басқа да түрлерін есептеу 
жөніндегі ішкі саясатына қойылатын талаптарды белгілеу 
туралы»

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 
жылғы 24 ақпандағы № 74 қаулысы мен «Нұрбанк» 
Директорлар кеңесі (2017 жылдың 20-шілдесіндегі 17(-54) 
хаттама) «Негізгі қызметтің нәтижелері бойынша «Нұрбанк» 
АҚ жұмыскерлері мен штаттан тыс агенттеріне сыйлықақы 
төлеу және материалдық құндылықтарсыз ынталандыру 
ережесіне» сәйкес жүзеге асырылады.

Біржолғы сыйлықақы жұмыстағы оңтайлы нәтижеге қол 
жеткізгені үшін төленеді. Сыйлықақы қорының және Банктің 
басқарушы жұмыскерлеріне сыйлықақы төлемдерін жеке-
жеке бөлу мөлшерін Банктің Директорлар кеңесі бекітеді.

Атауы Негізгі сыйақы, мың теңге Сыйақылар, 

мың теңге

Барлығы

29 407 - 29 407

114 764 2 809 117 573

144 171 2 809 146 980

Директорлар кеңесі

Басқарма 

Жиыны:
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК
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Қаржы институтының функциясын жүзеге асыру 
шеңберінде «Нұрбанк» АҚ құндылықтар жүйесінде 
басты орын алған және оның қызметінің барлық 
салаларында жүзеге асырылып жатқан тұрақты даму 
қағида мен корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 
(КӘЖ) саласының үздік практикаларын өзінің 
қызметіне сіңіруді басты назарда ұстайды. 

Банктің Кадр саясатының негізгі мақсаты – жоғары 
білікті кадр әлеуетін құру, келешегі бар жұмыскерлерді 
тарту және оларды ұстап қалу, олардың біліктілік және 
тұлғалық әлеуетін ашу, әлеуметтік қорғанысын 
қамтамасыз ету болып табылады.

Аталған саясат ұжымда тұтасымен жігерлі, жоғары 
білікті ұжым мен жеке алған әр жұмыскер 
қалыптастыруға бағытталған көңіл-күй тудыру, 
бастамашыл, өнертапқыш жұмыскерлерді 
ынталандыру және үздік мамандарды орта буын 
басшылық қызметке көтермелеу арқылы жүзеге 
асырылады.

Әр жұмыскердің жұмысының бағасын онымен 
максимал түрде қабыстыруды жүзеге асыру 
мақсатында Банкте еңбек нәтижелерін объективті 
бағалау әдістері негізінде ынталандыру бағдарламасы 
енгізілген. Ынталандыру жүйесі сыйақы жүйесін 
құрайтын бөлігі болып табылады да жұмыскерлер 
кәсіби жетістіктерге жетуге қызығушылық тудыру, 
олардың жұмысының тиімділігін арттыруға, сондай-ақ 
білікті мамандарды тарту және оларды Банкте ұстап 
қалу мүмкіндігін береді.

Банкте жұмыскерлерді басқарудың бірыңғай жүйесі 
қолданылады.

Оған: 

•   Жұмыскерлерді жұмысқа біріздендірілген қабылдау;

•   Сынақ мерзімдері мен жаңа жұмыскерлер бейімделу 
кезеңін белгілеу;

•   Штаттағы жұмыскерлерді ағымдағы бағалау және 
аттестациялау кіреді.

2018 жылдың 31-желтоқсанындағы жай-күй бойынша 
Банк жұмыскерлерінің саны 2 400 штаттық бірлікті 
құрады. 

2018 жылы да Банк әлеуметтік саясатты дамытуды 
жалғастырды;

•   Банк жұмыскерлеріне жеңілдікті шартпен 
медициналық сақтандыру мен кредит берілді;

•   Банк жұмыскерлерінің Каспий қоғамдық 
университетінде МВА бағдарламасы мен авторлық 
курстарда жеңілдікті шарттармен оқу (20% шегерім, 
бөліп-бөліп төлеу, атақты ESC Rennes School of Business 
француз бизнес мектебінің Халықаралық 
сертификатын алу, Франция мен Германияға барып 
оқу) мүмкіндігі бар және жұмыскерлердің туыстарына 
білім алуға жеңілдіктер қарастырылған.

Жағымды жұмыс беруші ретіндегі Банктің имиджін 
қолдау үшін 2018 жылы бірнеше іс-шаралар жүргізілді. 
Банк Алматы қаласының Халықты жұмыспен қамту 
орталығы, көш басшы қазақстанның жоғарғы оқу 
орындары - Қазақ экономика университеті, Алматы 
байланыс және энергетика университеті, Халықаралық 
бизнес университеті, Каспий университеті мен басқа 
мекемелер ұйымдастырған бос жұмыс орны 
жәрмеңкесіне қатысты.

Спорт пен салауатты өмір қалпын қалыптастыруға 
үгіттеу – Банк саясатының басты басымдылықтарының 
бірі болып табылады. Банктің жұмыскерлері түрлі 
жарыстарға қатысуда. Есептілік жылы филиалдардың 
арасында футболдан жарыс өткізіліп, табиғатқа шығу 
жалғасты. Банктің жұмыскерлері әлеуметтік-спорттық 
іс-шараларға, атап айтқанда Алматы марафон, Күзгі 
жүгіріс, Nomad race тұрақты қатысып келеді. 
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Демеушілік пен қайырымдылық Банктің әлеуметтік 
жауапкершілікті қылығының айқын көрінісі. 
Қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету жүйелі 
негізде жүзеге асырылады, акцияларға филиалдар мен 
бас кеңсенің жұмыскерлері белсенді түрде қатысады.

Қайырымдылық жобаны таңдау кезінде әлеуметтік 
жауапкершілік, қайырымдылық көмек көрсетудің 
мақсатқа сәйкестігі қағидасын; шешім қабылдаудың 
ашықтығы мен әділділігін басшылыққа алады.

Бұл саладағы Банктің басты басымдылықтары - жетім 
балаларға көмек көрсетуге машықтанған үкіметтік емес 
ұйымдармен, білім, тәрбие беру мекемелерімен 
ынтымақтастық орнату, сонымен қатар өңірлерде 
маңызы бар әлеуметтік жобаларды қолдау.

Құрылған күннен бері Банк қала және республика 
көлеміндегі 1000-нан астам қайырымдылық 
бағдарламалар мен ірі жобаларды іске асырды, бүгінгі 
күні олар қоғамға оң нәтиже беруде.

2014 жылы «Өмірге жолдама» атты әлеуметтік 
бағдарлама бастау алды. Бұл жоба 2015 жылы, банктік 
сектордың бизнес құрылымдары арасындағы конкурс 
шеңберінде Алматы қаласының үздік әлеуметтік-
қайырымдылық жоба деп танылды. Конкурсты 
«Жүректен – жүрекке» Республикалық мемлекеттік 
мекеме ұйымдастырған.

«Өмірге жолдама» бағдарламасының арқасында 
Алматы қаласының балалар мекемелерінің түлектері 
Каспий қоғамдық университетінде білім алуда. Банк  
оқу ақысын төлеп қана қоймай ай сайын стипендия 
төлеуді өз қолына алған. Қолдау онымен шектеліп 
қоймайды, балалар университетті аяқтағаннан кейін 
олар Банктің өңірлердегі көптеген бөлімшелері мен 
Банкпен байланысты компанияларға жұмысқа 
орналастырылады.

«Өмірге жолдама» жобасы бойынша 2019 жылы Каспий 
қоғамдық университетінде 24 студент білім алуда. 

Жыл сайын өткізілетін «Жылу сыйлайтын уақыт» атты 
акция жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынан 
айырылған балаларға, мүмкіндігі шектеулі балаларға 
қолдау көрсету бағытталған. Акция шеңберінде Банктің 

топ-менеджерлері мен жұмыскерлері өздері балалар 
үйіндегі балаларға арналған іс-шараларға қатысып, 
оларға мереке ұйымдастырып, сыйлықтар береді, ал 
қоғамдық ұйымдарға қаржылай көмек көрсетеді. 

Нұрбанк өзі жыл сайын ұйымдастырып, тікелей өзі 
орындайтын акциялардың бірі «Спасибо деду за 
Победу» акциясы Қазақстанның барлық қалаларында 
өткізіледі. Бұл шараның шеңберінде банкирлер банктің 
клиентті болып табылатын әр соғыс ардагерін үй-үйді 
аралап құттықтап, азық-түлік қоржындары мен 
ақшалай сертификаттарды сыйға тартады.

«Charity Music Run» - Банк жыл сайын әлеуметтік-
қайырымдылық жүгіру жарысын ұйымдастырады. Бұл 
іс-шараның мақсаты – денсаулыққа пайдалы жүгіруді, 
уақытты белсенді өткізуді онкологиялық ауруға 
шалдыққан балаларға қолдан келер қайырымдылық 
көмек көрсетумен біріктіру болып табылады. 2018 бұл 
шараға 2 000 астам қатысу мен әріптестер тартылып, 
ол іс-шарадан түскен қаржы ҚР Педиатрия, балалар 
хирургиясы ғылыми орталығына жіберілді. Балалар 
онкологиялық бөлімшелерде 5-6 ай ем қабылдайды, 
кей балалар онда ата-анасымен бірге жатады. Біз 
олардың тұрмыстық жағдайларын жақсартуға 
тырысып, жайларды жөндеуден өткізіп, оларды қажетті 
техникамен жарақтандырдық. 

«Жылы сезім сыйлаймыз» қайырымдылық акциясы 
Қазақстанның бірқатар қалаларында қысқы маусымда 
жүргізіледі.  Оның мәнісі – Банктің жұмыскерлері, 
соның ішінде басшылары жол қызметі жұмыскерлеріне 
ыстық шай/кофе, тоқаш береді. Бірі қарағанда 
қарапайым акция көрінгенімен, бірақ онда дүйім 
жұртқа қатысты терең ой жатыр. 

Банк ақпаратты, есептілікті жүйелі түрде сайтқа, 
баспасөз басылымдарында жария ету, 
конференцияларға, форумдарға қатысу, БАҚ 
өкілдерімен сұхбат жүргізу арқылы өз қызметі ашық 
болуын қамтамасыз етеді.

Нұрбанк өзіне корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 
ала отырып, маңайында жағымды орта 
қалыптастырады және де өз клиенттерінің қаржылық 
жағдайларын жақсартуы қоғамды одан әрі дамытудың 
негізгі шарты деген сенімде.
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есептік тіркеуге 
қойылғаны туралы куәлік
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«Нұрбанк» АҚ Мәскеу қ. өкілдігі

Ақтау қ. филиал

Ақтөбе қ. филиал

Алматы қ. филиал

Нұр-Сұлтан қ. филиал

Атырау қ. филиал

Қарағанды қ. филиал

Көкшетау қ. филиал

Қазақстан Республикасы 
050010, Алматы 

қ. Бостандық ауданы,
 Абай даңғылы, 10 В

Ресей, 107031, Мәскеу қ. 
Большая Дмитровка көш., 

32-үй, 9-құр.

Ақтау қ. 4 ш/а-ны, 
Қоғамдық ұйымдар 

ғимараты

Ақтөбе қ. 
Оспанов көш., 59

Алматы қ. 
Желтоқсан көш., 173

Нұр-Сұлтан қ. 
Қонаев көш.33

Атырау қ. 
Сейфуллин көш. 5

Қарағанды қ. 
Гоголь көш., 51/6

Көкшетау қ. 
Әуезов көш., 149



Қостанай қ. филиал

Павлодар қ. филиал

Петропавл қ. филиал
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Талдықорған қ. филиал

Тараз қ. филиал
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Шымкент қ. филиал
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«Money Experts» АҚ 

«NB» КАБҰ» ЖШС
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Лизингілік компаниясы» ЖШС 

Қостанай қ. 
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Павлодар қ. 
Тәуелсіздік көш., 26/1 

тұрғын емес жай

Петропавл қ. 
Абай көш., 80А

Семей қ. 
Шәкәрім даңғ.,47

Талдықорған қ. 
Абылай хан көш.,147

Тараз қ. 
Әйтеке би көш., 17

Орал қ. 
Ықсанов көш., 54

Өскемен қ. 
Қазақстан көш., 54/1

Шымкент қ. 
Асқаров көш., 41Б

Алматы қ. 
Республика алаңы, 

13, 305 кеңсе

Алматы қ. 
Гоголь көш., 89А

Алматы қ. 
Республика алаңы, 

13, 629 кеңсе

+7 (7142) 57-48-53,
+7 (7142)57-48-62, 
+7 (7142)57-48-44,
+7 (7142)57-48-35

+7 (7182) 32-32-72, 
+7 (7182) 30-33-33, 
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+7 (7282) 40-00-18 СОО 
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+7 (7262) 93-40-94, 
+7 (7262) 93-40-66,
+7 (7262) 93-40-75

+7 (7112) 31-03-65,
+7 (7112) 31-03-62, 
+7 (7112) 31-03-61, 
+7 (7112) 31-03-66

+7 (7232) 57-75-77, 
+7 (7232) 24-43-81, 
+7 (7232) 24-43-89

+7 (7252) 56-39-31, 
+7 (7252) 56-27-63

+7 (727) 250-20-14, 250-20-15, 266-
60-54. 

Факс +7 (727) 250-20-13 
info@moneyexperts.kz 
www.moneyexperts.kz

 +7 (727) 259-97-10, ішкі 5350, 5340

 +7 (727) 266-91-48, 250-25-99, 
Факс: +7 (727) 250-63-17 

info@nurleasing.kz 
www.nurleasing.kz
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2018 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ 
НӘТИЖЕЛЕР

"Grant Thornton" ЖШС аудиторлық компаниясы аудит жүргізген Банктің шоғырландырылған қаржы есептілігі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІК ДЕПОЗИТАРИЙІНІҢ интернет ресурсінде 

(https://opi.dfo.kz/p/ru/DfoObjects/objects/teaser-view/25744?ElDossierTabId=AuditReports)  жарияланған Банктің 

аудиттелген шоғырландырылған қаржы есептілігі 

Банктің аудиттелген шоғырландырылған қаржы есептілігінің деректері бойынша



2019 жылдың 01-қаңтарындағы жай-күй бойынша (аудиттелген) 
қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есеп

АКТИВТЕР
 31.12.2018 ж.

тыс. теңге
31.12.2017 ж.

тыс. теңге

45,766,746 35,022,773

1,098,697 1,070,174

не применимо 41,048,973

41,008,062 не применимо

3,014,675 6,177,027

237,507,829 224,249,449

6,494,556 5,377,330

1,553,397 3,679,467

25,080,913 27,012,585

361,524,875 343,637,778

МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

29,972,518 25,916,615

8,845,429 16,509,680

238,153,119 204,646,579

23,985,507 18,562,994

9,303,404 2,268,859

3,624,174 25,860,129

837 13,451

2,856,616 6,372,259

316,741,604 300,150,566

КАПИТАЛ

127,611,241 127,611,241

 (280,212)  (280,212)

 100  100 

 - 4,380,918

 (342,329)  (481,458)

4,014,510 3,126,449

 (86,220,039)  (90,869,826)

 44,783,271  43,487,212 

361,524,875 343,637,778

Басқарма төрағасы

Сарсенов Э.Р.

Бас бухгалтер

Филатова А.И.
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Ақшалай қаражат пен олардың баламалары

Табыс немесе шығын арқылы әділ құн бойынша 
бағаланатын қаржылық активтер 

Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтер 

Әділ құн арқылы бағаланатын қаржылық активтер 
бойынша басқа да кірістердің жиынтығы 

Кредиттік мекемелердегі қаражаттар 

Клиенттерге берілген кредиттер

Негізгі құрал 

Кейінге қалдырылған салықтық актив

Басқа да активтер 

Активтердің барлығы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты 

Кредиттік мекемелердің қаражаты 

Клиенттердің қаражаты 

Шығарылған Борышкерлік құнды қағаздар  

Дәрежеленген борыш 

«РЕПО» бойынша кредиторлық берешек мәмілелер 

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі

Басқа да міндеттемелер

Міндеттердің барлығы 

Акционерлік капитал

Жеке сатып алынған акциялар

Қосымша төленген капитал

Динамикалық қор

Әділ құнның қоры 

Жер учаскелері мен ғимараттарды қайта бағалау қоры

Жинақталған шығындар

Капиталдың барлығы 

Міндеттер мен капиталдың барлығы 



31.12.2018 ж. 
тыс. теңге

 31.12.2017 ж. 
тыс. теңге

 

20,852,226 26,837,035

 (17,659,318)  (22,262,717)

6,255,947 4,947,619

 (1,510,935)  (688,950)

 46,503  91,736 

 1,513,343  1,441,252 

 -    -   

 3,730,000  -   

 589,384  736,764 

 (5,375,836)  (5,146,910)

 (4,294,368)  (5,628,426)

 4,146,946  327,403 

  

 1,721,639  (555,415)

 812,150  6,010,029 

 (1,688,538)  (7,857,785)

 3,243,778  (489,021)

   

 4,302,610  (1,448,042)

 (8,935,615)  (6,142,575)

 20,370,737  (65,114,794)

 (22,209,008)  25,825,009 

 (4,664,591)  305,801 

 (2,899,892)  (49,139,390)

 (22,349)  (29,212)

 (2,922,241)  (49,168,602)

   

 -    (175,758,071)

 (84,845,720)  -   

 -    191,818,637 

 87,721,429 

 (501,703)  (207,781)

 (318,880)  (218,711)

 2,055,126  15,634,074 

 

 5,411,062  4,242,971 

 6,916,868  -   

 12,327,930  4,242,971 

 11,460,815  (29,291,557)

 (716,842)  175,347 

 35,022,773 64,138,983

 45,766,746 35,022,773

Басқарма төрағасы

Сарсенов Э.Р.

Бас бухгалтер

Филатова А.И.

2019 жылдың 01-қаңтарындағы жай-күй бойынша (аудиттелген) 
ақша қаражаттарының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп

081
«Нұрбанк» АҚ-тың 2018 жылғы жылдық есебі

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ  

Алынған пайыздық кірістер

Төленген пайыздық шығыстар

Алынған комиссиялық кірістер

Төленген комиссиялық шығыстар
Табыс немесе шығын арқылы әділ құны бағаланатын операциялар бойынша 
жасалған қаржылық активтердің таза төлемдері 

Шетел валютасындағы операциялар бойынша таза түсім 

Сақтандыру қызметінен түскен таза түсім

Қарыздарды сатудан түскен түсім

Басқа операциялық кірістерден түскен түсім 

Қызметкерлерге төленген шығыстар 

Төленген басқа да жалпы және әкімшілік шығыстар 

Операциялық активтер мен міндеттер өзгергенге дейін операциялық қызметтен түскен ақша ағымдары

Операциялық активтерді (Өсіру)/төмендету

Табыс немесе шығын арқылы кезең үшін әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер

Кредиттік мекемелердегі қаражат 

Клиенттерге берілген кредиттер

Басқа да активтер

Операциялық міндеттерді өсіру/(төмендету) 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты 

Кредиттік ұйымдардың қаражаты 

Клиенттердің қаражаты 

«РЕПО» бойынша кредиторлық берешек мәмілелер 

Басқа да міндеттемелер
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейін операциялық қызметтен (пайдаланылған) 
түсетін ақша қаражаттарының таза төмендеуі 
Төленген корпоративтік табыс салығы 
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттарын 
таза пайдалану 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтерді сатып алу
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бағаланған қаржылық 
активтерді сатып алу 

Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтерді сату мен жабудан түскен түсім 
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған қаржылық 
активтерді сату мен өтеуден түскен түсім 
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 

Еншілес ұйымның шығуы

Ивестициялық қызметте пайдаланылған ақша қаражаттарының таза қозғалысы

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтерді сатып алу   

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бағаланған қаржылық активтерді сатып алу 

Қолдағы сатуға арналған  қаржылық активтерді сату мен жабудан түскен түсім 

Басқа да жиынтық кіріс  арқылы әділ құны бойынша бағаланған қаржылық активтерді сату мен өтеуден түскен түсім 

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 

Еншілес ұйымның шығуы

Ивестициялық қызметте пайдаланылған ақша қаражаттарының таза қозғалысы

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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2019 жылдың 01-қаңтарындағы жай-күй бойынша (аудиттелген) табыстар немесе 
шығындар мен басқа кіріс шығыстар туралы шоғырландырылған есеп

 31.12.2018 ж. 
тыс. теңге

31.12.2017 ж. 
тыс. теңге

23,496,171 26,002,565

49,397 52,034

 (17,452,335)  (21,412,930)

6,093,233 4,641,669

4,508,894  (425,864)

10,602,127 4,215,805

6,277,654 4,922,406

 (1,604,532)  (688,609)

4,673,122 4,233,797

 1,797,881  (393,911)

 (1,566,780)  222,140 

 14,946  -   

 -    118,772 

 3,730,000  1,855,336 

 569,414  732,100 

 19,820,710  10,984,039 

 (5,401,059)  (5,196,588)

 (4,825,557)  (4,423,612)

 9,594,094  1,363,839 

 (1,909,676)  126,384 

 7,684,418  1,490,223 

 (318,880)  (218,711)

7,365,538 1,271,512

Жалғасып жатқан қызмет

Тиімді пайыздық мөлшерлемені қолдана отырып, есептелген пайыздық кірістер

Басқа да пайыздық кіріс

Пайыздық шығыстар

Таза пайыздық кіріс

Кредиттік шығындар бойынша табыстар (шығыстар)

Кредиттік шығындар бойынша шығыстардан кейін таза пайыздық кіріс

Әділ құн арқылы бағаланатын қаржылық активтермен операциялар 

бойынша басқа да кірістердің жиынтығы 

Шетел валютасымен жүргізілген операциялар бойынша таза кіріс (шығыс)

Басқа да кірістер арқылы әділ құн арқылы бағаланатын қаржылық активтердің 

тоқтату нәтижесіндегі таза кіріс

Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтермен операциялар бойынша таза кіріс 

Бұрын шығысқа жатқызылған қарыздарды сатудан түскен кіріс

Басқа операциялық (шығыс) кіріс

Таза операциялық кіріс

Жұмыскерлерге жұмсалған шығыс

Басқа жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар

Табыс салығын шегергенге дейінгі (шығын) табыс

Табыс салығы бойынша үнемдеу (шығыс)

Жалғасып жатқан қызмет кезеңіндегі (шығын) кіріс

Тоқтатылған қызмет

Тоқтатылған қызметтен кіріс (шығын)

Кезеңдегі (шығын) кіріс

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

Чистый комиссионный доход
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 31.12.2018 ж. 
тыс. теңге

31.12.2017 ж. 
тыс. теңге

 7,365,538  1,271,512 

 -    -   

 7,365,538  1,271,512 

 -   1,271,752

 133,104  -   

 20,971  -   

 (14,946)  -   

 139,129  1,271,752 

 904,513    -   

 904,513    -   

 1,043,642  1,271,752 

 8,409,180  2,543,264 

8,409,180 2,543,264

 -    -   

 8,409,180 2,543,264

730.04 141.58

 699.75 120.80

Басқарма төрағасы

Сарсенов Э.Р.

Бас бухгалтер

Филатова А.И.

Келесілерге тиесілі (шығын) кіріс

- Банк акционерлеріне 

- бақылау жасай алмайтын акционерлерге

Табыс салығы шегергеннен кейінгі басқа жиынтық кіріс

Табыс немесе шығын құрамына қайта сыныпталатын немесе кейіннен қайта 

сыныпталуы мүмкін баптар 

Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтермен операциялар бойынша таза кіріс

Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын борышқорлық 

құралдардың әділ құндарының өзгерістерінің таза көлемі

Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтер

бойынша күтілудегі кредиттік шығындарды бағалау резервінің 

өзгерістерінің таза көлемі

Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын борышқорлық

құралдардың істен шығу нәтижесінде  табыс немесе шығын құрамына қайта сыныпталған сома

Табыс немесе шығын құрамына қайта сыныпталатын немесе кейіннен қайта сыныпталуы 

мүмкін баптардың барлығы

Жер учаскелері мен ғимараттарды қайта бағалау

Келешекте табыс немесе шығын құрамына қайта 

сыныпталмайтын баптардың барлығы

Келешекте табыс немесе шығын құрамына қайта сыныпталмайтын баптар

Келесілерге тиесілі (шығын) кіріс жиынтығының барлығы

- Банк акционерлеріне

- бақылау жасай алмайтын акционерлерге

Кезеңдегі (шығын) кіріс жиынтығының барлығы

Бір жай акцияның кірісі:

Акционерлерге (теңгемен) бір жылғы табысқа қатысты базалық және сұйылған кіріс

Акционерлерге (теңгемен) жалғасып жатқан қызметтен түскен бір жылғы 

табысқа қатысты базалық және сұйылған кіріс 

Кезеңдегі басқа кіріс жиынтығы

Кезеңдегі (шығын) кіріс жиынтығының барлығы
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2019 жылдың 01-қаңтарындағы жай-күй бойынша капиталдағы өзгерістер 
туралы (аудиттелген) шоғырландырылған есеп

Акционерлік 

капитал

Жеке сатып 

алынған 

акциялар

Қосымша 

капитал

127,611,241  (280,212) 100

 -    -    -   

 -    -    -   

 -    -    -   

 -    -    -   

127,611,241  (280,212) 100

 -    -    -   

127,611,241  (280,212) 100

 -    -    -   

 -    -    -   

 -    -    -   

 -    -    -   

 -    -    -   

 127,611,241  (280,212)  100 

Сарсенов Э.Р. Филатова А.И.

Мың теңге, Мың теңге,+А9:127А9:127

2017 жылдың 1 қаңтарындағы қалдығы 

Жиынтық кірістердің барлығы

Жыл ішіндегі табыс

Басқа да жиынтық кіріс

Басқа жиынтық кірістің барлығы

Амортизация мен шығару нәтижесіне қайта бағалаудан 

түскен мүлік құны сомасының өсімін көшіру

2018 жылдың 1-қаңтарындағы қалдығы 

ҚЕХС қолданудың ықпалы 9 

ҚЕХС 9 сәйкес 2018 жылдың 1-қаңтарындағы қайта есептелген қалдық 

Кірістердің барлығы 

Кезең ішіндегі табыс/шығын

Басқа да жиынтық кіріс

Басқа жиынтық кірістің/шығынның барлығы

ҚР ҰБ 27.12.2017 ж. №24-0-18/635 хатына сәйкес 

динамикалық қорды көшіру 

Амортизация мен шығару нәтижесін қайта бағалаудан 

түскен мүлік құны сомасының өсіміне көшіру

2019 жылдың 1-қаңтарындағы жай-күй бойынша қалдық 

Басқарма төрағасы Бас бухгалтер
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 (1,753,210) 3,160,521 4,380,918  (92,175,410) 40,943,948

 -    -    -    1,271,512  1,271,512 

 1,271,752  -    -    -    1,271,752 

 1,271,752  -    -    1,271,512  2,543,264 

 -    (34,072)  -    34,072  -   

 (481,458) 3,126,449 4,380,918  (90,869,826)  43,487,212 

 -    -    -    (7,113,121)  (7,113,121)

 (481,458) 3,126,449 4,380,918  (97,982,947) 36,374,091

   

 -    -    -    7,365,538  7,365,538 

 139,129  904,513  -    -    1,043,642 

 139,129  904,513  -    7,365,538  8,409,180 

 -    -    (4,380,918)  4,380,918  -   

 -    (16,452)  -    16,452  -   

 (342,329)  4,014,510  -    (86,220,039)  44,783,271 

Әділ құнының 

қоры 

Жер учаскелері мен

ғимараттарды қайта 

бағалау қоры 

Динамикалық 

қор

Жинақталған

шығындар

Барлығы



ҚЫСҚАША ЖАЗБАЛАР ҮШІН
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