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Құрметті ханымдар мен мырзалар!

Біз банк секторы үшін қиын жылды 
еңсердік. Ол жаһандық және қаржылық 
оқиғаларға толы жыл болды. Қазіргі күрделі 
жағдайда «Нұрбанк» АҚ өз позициясын 
сақтай алғанын және белсенді дамуын 
жалғастырып жатқанын атап өткім келеді.      

2020 жылғы оқиғалар туралы айтатын 
болсақ, ең алдымен AQR-дың сәтті 
аяқталғанын атап өткім келеді. Бұл бір буында 
мүмкін бір-ақ рет болатын өте қызықты 
тәжірибе. Оның қорытындылары бойынша 
қаржы реттеушісі банк секторын сауықтыру 
бағдарламасын ұсынып, оның аясында 
«Нұрбанк» АҚ 46,8 млрд. теңге көлемінде 
тәртіптелген облигацияларды шығарды.       

Екінші маңызды оқиға – өткен жылдың 
мамыр айында акционер банктің капиталын 
20 млрд. теңгеге ұлғайтты.      

Аталған шаралар банкке проблемалық 
қарыздардан әлеуетті залалдарды өтеу үшін 
қауіпсіздік кепілдігі ретінде пайдадан 
жасақталатын қосымша провизияларды 
құруға мүмкіндік берді. Бұл залалдар түрінде 
қаржылық нәтижеде көрініс тапты. Соған 
қарамастан, оң көрсеткіштер де бар. 2020 
жылы депозиттердің таза өсімі 8,6 млрд. 
теңгені құрады, депозиттік база жақсы 
әртараптандырылған. ШОБ-тың қоржыны 
15%-ға өсті, жеке тұлғалардың үлесі 
депозиттік базаның 35%-ға жуығын құрады. 
Несиелік қоржынның көлемі 2020 жылдың 31 
желтоқсанындағы күй-жай бойынша 191,9 

млрд. теңгеге жетті.     

2020 жылы біз банк жұмысын айтарлықтай 
жеңілдеткен, жаңа автоматтандырылған 
банктік ақпараттық жүйені енгізу үдерісін 
аяқтадық.     

Біз алғашқылардың бірі болып онлайнға 
шықтық. Бұл ретте банк филиалдық қызметін 
тоқтатпай, еліміздің бас санитарлық 
дәрігерінің барлық ұсыныстарын ескере 
отырып клиенттерге тұрақты режимде қызмет 
көрсетті.    

Сонымен қатар, өткен жылы банк S&P 
агенттігінен рейтингтің растамасын алып, 
болжамды «Тұрақты» деңгейіне дейін 
жақсартты. Банк жоғары бағаға ие болатын 
еді, бірақ пандемия өз әсерін тигізді. Вирусқа 
қатысты жағдай тұрақсыз болып қалып отыр, 
көптеген адамдар жақындарынан айырылды, 
мен оларға көңіл айтамын. Қиын уақытта 
қолдау өте маңызды. Өз кезегінде, 
акционерлерге, клиенттерге және 
серіктестерге сенімдері үшін алғысымды 
білдіргім келеді! «Нұрбанк» АҚ-ның ұжымына 
банкімізді бірге дамытып, оны жақсартып 
отырғанымыз үшін алғысымды білдіремін!   

«Нұрбанк» АҚ Басқармасының төрағасы  
Эльдар Сарсенов 
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«Нұрбанк» Акционерлік қоғамы ҚР заңнамасына сәйкес 1992 жылдың 3 
тамызында құрылды.       

Бас офистің орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, A15E2D3, 
Алматы қаласы, Абай даңғылы, 10 В.      

Банк «JP Finance Group» ЖШС банктік холдингімен және өзінің еншілес 
ұйымдарымен бірге банк конгломератының құрамына кіреді. Әмбебап 
аймақтық қаржылық топ болып табылатын банктік конгломерат қаржылық 
құралдар мен қызметтерді ұсынады: банктік қызмет, активтерді басқару, 
лизинг, брокерлік-дилерлік және басқа да қызметтер.      

Банк ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының, Банктік омбудсманның 
өкілдері кеңесінің, Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығының, 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның мүшесі болып табылады. Сонымен 
қатар, «Нұрбанк» АҚ - «Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры» 
АҚ ҚР жеке тұлғалардың салымдарына міндетті ұжымдық кепілдік беру 
жүйесінің қатысушысы, VISA International (2003 жылдан бастап) және 
MasterCard Worldwide (2007 жылдан бастап) төлем жүйелерінің негізгі 
қатысушысы, Дүниежүзілік банкаралық қаржылық телекоммуникация 
қауымдастығының (SWIFT) қатысушысы. Банк сонымен қатар «Бизнестің 
жол картасы 2020» бағдарламасын іске асыру аясында «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның серіктесі.       

«Нұрбанк» АҚ өзінің негізгі қызметін ҚР Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігі 2020 жылдың 3 ақпанында берген № 1.2.15/193 
лицензияның шеңберінде жүзеге асырады. Лицензия банктік 
операцияларды ұлттық және шетел валютасында, ұлттық және шетел 
валютасындағы басқа операциялар, бағалы қағаздар нарығында 
қызмет жүргізу құқығын береді. Банктің жақсы дамыған ІТ-
инфрақұрылымы, барлық аймақтарында АТМ, POS-терминалдар 
және төлем терминалдар желісі бар.       

Банк клиенттерге күнделікті операциялар жасау кезінде уақыт 
пен ақшаны үнемдеуге мүмкіндік беретін, қашықтан банктік қызмет 
көрсету құралдарын қолдану мүмкіндігін береді.     

«Нұрбанк» АҚ заңды және жеке тұлғалар үшін кез келген төлем 
және аударым операцияларын іске асырады.     

«Нұрбанк» АҚ-ның өнім желісі қазіргі уақытта нарық 
талаптарына толық сәйкес келеді. Банк өз клиенттеріне қолайлы 
шарттармен банктік қызметтердің кең спектрін ұсынады:   

– интернет-банкинг арқылы қашықтан қызмет көрсету 
мүмкіндігімен есеп айырысу-кассалық қызметтер; 

– бос ақша құралдарын орналастыру үшін қолайлы шарттары 
бар банк салымдары; 

– икемді қаржыландыру шарттарымен заңды және жеке 
тұлғаларды кредиттеу. Кредиттік жобаларды қаржыландыру 
Банктің өз қаражаты есебінен де, елдің ірі корпоративтік, 
орта, микро және шағын бизнесті қолдау бойынша 
мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде де жүзеге 
асырылады; 

– электронды банк қызметтері; 
– тендерге қатысу үшін де, жасалатын өзарашарттар 

шеңберінде міндеттемелерді орындау ретінде де 
шығарылатын банктік кепілдіктер. Www.egov.kz электронды 
үкімет порталында немесе «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-
ауқат қоры» АҚ-ның электрондық сатып алу порталында 
тендерге қатысу үшін электрондық банк кепілдіктерін беру 
бағдарламасы енгізілді. 
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«НҰРБАНК» АҚ-НЫҢ РЕЙТИНГТЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

Халықаралық 
рейтинг 
агенттігі

Контрагенттің 
ұзақмерзімді 

рейтингі

Контрагенттің 
қысқамерзімді 

рейтингі 

Рейтинг 
болжамы

Қазақстандық 
ұлттық шәкіл 

бойынша 
рейтинг

Standard & Poor's B– В Тұрақты kzBB–

Бөлшек саудаға, шағын және орта бизнес субъектілері мен ірі корпорацияларға өз 
мақсаттарына сәтті жету үшін заманауи қаржылық қызметтердің толық кешенін ұсынуда 
сенімді серіктес болу.  

МИССИЯ

ҚАҒИДАТТАР

Серіктестік Қол жетімділік Технологиялылық Кәсібилік Табыстылық

Банктің қызметі 
өз клиенттерінің 

табысты дамуына 
бағытталған және 

біздің бизнес-
қағидалары мен 
құнды заттарға 

негізделген. 

Банктің барлық 
клиенттері – жеке 

тұлғалар да, 
ірі корпорациялар 

да – сатудың әр түрлі 
арналары арқылы 

әрқашан жоғары сапалы 
қаржылық қызметтерді 

алуға сенім 
арта алады. 

Банк қызмет 
көрсету деңгейін 

үнемі жақсартады, 
бизнес-үдерістерді 

жетілдіреді, озық 
ақпараттық 

технологияларды 
енгізеді және кәсіби 

біліктілікті арттырады. 
Мұның бәрі клиенттерге 

жедел және сапалы 
қызмет көрсетуге 
мүмкіндік береді.     

Банк қолайлы және 
тиімді жұмыс ортасын 

құру және қолдау 
мақсатында қызметкерлер 

құрамының дамуына 
елеулі үлес қосады. 
Банк дарынды және 
табысты адамдарды 

тартуға мүдделі.    

Банк ұзақ мерзімділік 
негізінде тиімділіктің 

жоғары деңгейіне 
жетуге және біздің 

еліміздің дамуы 
мен өркендеуіне 

елеулі үлес қосуға 
ұмтылады. 

Банктің клиенттермен, инвесторлармен, әріптестермен және басқа ұйымдармен 
қарым-қатынасы сенімге, құрметке және ашық қарым-қатынас мәдениетіне негізделген.
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ҚЫСҚАША ТАРИХ

1992 – «Нұрбанк» ААҚ құрылуы;  

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

– 10 млн. АҚШ доллары сомасына үш жылдық облигацияларды шығару;
– 15 млн. АҚШ доллары сомасына синдикатталған қарыз;
– меншікті капиталдың абсолюттік көлемі бойынша Қазақстанның 4-ші банкі;

– Euromoney-дан «Қазақстандағы ең жақсы серіктес банкі» сыйлығы; 
 – Visa International Principal Member мәртебесін растады;  
 – 46 млн. АҚШ доллары сомасына синдикатталған қарыз;  
 – 25 млн. АҚШ доллары сомасына сегіз жылдық субординацияланған облигациялардың 
шығарылымы; 
– 18 млн. АҚШ доллары сомасына синдикатталған қарыздың мерзімін ұзарту;

– Moody's рейтингтің болжамын «Тұрақтыдан» «Позитивтіге» өзгертті; 
– 25 млн. АҚШ доллары сомасына үш жылдық облигацияларды шығару; 
– Мәскеу қаласында (Ресей Федерациясы) өкілдік ашу; 
– 32,5 млн. АҚШ доллары сомасына синдикатталған қарыз; 
– 63 млн. АҚШ доллары сомасына синдикатталған қарыздың мерзімін ұзарту;

– жарғылық капиталды 5 млрд. теңгеден 6,2 млрд. теңгеге дейін ұлғайту; 
– 100 млн. АҚШ доллары сомасына синдикатталған қарыз; 
– Standard & Poor's ұзақ мерзімді рейтингін B- ден B-дейін көтерді; 
– 150 млн. АҚШ доллары сомасына еуробондтардың алғашқы шығарылымы; 
– 65 млн. АҚШ доллары сомасына синдикатталған қарыздың мерзімін ұзарту; 
– 10 млрд. теңге сомасына төрт жылдық облигациялар шығару; 

– 150 млн. АҚШ доллары сомасына бес жылдық еурооблигацияларды шығару; 
– жарғылық капиталды 10 млрд. теңгеге дейін ұлғайту; 
– 135 млн. АҚШ доллары сомасына синдикатталған қарыз; 

– 100 млн. АҚШ доллары сомасына синдикатталған қарыз;  
– жарғылық капиталды 95 млн. АҚШ долларына ұлғайту;  
– 135 млн. АҚШ доллары сомасына синдикатталған қарызды өтеу; 

– 150 млн. АҚШ доллары сомасына еуробондтарды өтеу;  
– 133 млн. АҚШ доллары сомасына синдикатталған қарызды өтеу;  
– жарғылық капиталды 6,5 млрд. теңгеге ұлғайту; 

– 100 млн. АҚШ доллары сомасына синдикатталған қарызды өтеу;

– акционерлердің ауысуы: С.Т. Сарсенова банктің бенефициарлық меншіктенушісі болды, 
капиталға қатысу үлесі 68%-дан жоғары;  
– жарғылық капиталды 650 млн. АҚШ долларына ұлғайту; 
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ҚЫСҚАША ТАРИХ

– KZ Rating BB- деңгейіндегі кредиттік рейтингті берді, болжамы «Тұрақты»; 
–  150 млн. АҚШ доллары сомасына еурооблигацияларды қайта қаржыландырусыз өтеу; 
– коммерциялық және банкаралық төлемдердің жоғары сапасы үшін Commerzbank AG 
халықаралық сыйлығы (Германия); 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

– банктік холдинг мәртебесін нығайту шеңберінде «JP Finance Group» ЖШС құру. 
«JP Finance Group» ЖШС негізгі акционер болды;
– MasterCard халықаралық төлем жүйесінің төлем карталарын шығару және қызмет көрсету;  
– күмәнді және үмітсіз активтерді коллекторлық компанияларға 47,3 млрд. теңге сомасына сату; 

– «Нұрбанк» АҚ-ның серіктес дүкендерінде тауарлық кредиттеуді іске қосу; 
–  Standard and Poor's рейтингтік агенттігі ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиттік 
рейтингтерін B-/C-дан B/B-ге дейін, сондай-ақ ұлттық шәкіл бойынша рейтингті kzBB-дан 
kzBB+ке дейін көтерді. Болжамы – «Тұрақты»;

– Standard and Poor's рейтингтік агенттігі «Нұрбанк» АҚ-ның ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 
кредиттік рейтингтерін B/B деңгейінде, ұлттық шәкіл бойынша рейтингті kzBB+ деңгейінде 
растады. Болжамы – «Тұрақты»; 

– Standard and Poor's рейтингтік агенттігі «Нұрбанк» АҚ-ның ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 
кредиттік рейтингтерін B/B деңгейінде, ұлттық шәкіл бойынша рейтингті kzBB+ деңгейінде 
растады. Болжамы – «Тұрақты»;

– скоррингтің автоматты жүйесі арқылы кредиттеудің басталуы (автоматты түрде шешім 
қабылдау орталығы); 
–  акционерлердің ауысуы: Р.Т. Сарсенов банктің бенефициарлық меншіктенушісі болды, 
капиталға қатысу үлесі 84,45 %; 

– табыс үш еседен астамға ұлғайды. Мерзімі өткен кредиттер деңгейінің (NPL) 6,83%-ға дейін 
төмендеуі; 

– экономиканың нақты секторын қолдау бойынша ҚР Үкіметінің Бағдарламасына қатысты;

– экономиканың нақты секторын қолдау бойынша ҚР Үкіметінің Бағдарламасына қатысты; 

– ірі акционердің Банк капиталына 20,038 млрд. теңге құюы. 
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ФИЛИАЛДАР ЖЕЛІСІ 
«Нұрбанк» АҚ-ның Қазақстанның барлық негізгі аймақтарында филиалдар желісі, бөлімшелері, төлем 

терминалдары мен банкоматтары бар. Ресей Федерациясындағы өкілдігі бар кең филиалдық корреспонденттік 
желінің болуы бизнес пен халыққа банктік қызметтердің толық спектрін ұсынуға мүмкіндік береді.   

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы күй-жай бойынша Банктің Қазақстанның барлық негізгі аймақтарында 17 
филиалы мен 98 әмбебап банктік қызмет көрсету орталықтары мен филиалдардың қосымша жайлары, сондай-ақ 
Ресей Федерациясының Мәскеу қаласында өкілдігі бар.   

ЕНШІЛЕС ҰЙЫМДАР: 

«Money Experts» «Нұрбанк» АҚ-ның Еншілес ұйымы» АҚ 

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарын реттеу және 
қадағалау агенттігінің лицензиялары:     
– 2014 жылдың 1 шілдесіндегі № 0403200727 инвестициялық қоржынды басқару бойынша 
қызметін жүзеге асыруға; 
– 2007 жылдың 4 маусымындағы № 0401201611 номиналды ұстаушы ретінде клиенттің 
шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік 
қызметті жүзеге асыруға. 

Негізгі қызметі:
– инвестициялық қоржынды басқару; 
– бағалы қағаздар нарығында брокердің қызметтері; 
– «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
және листингтен өту рәсіміне көмек көрсету және ұйымдастыру; 
– андеррайтингтік қызметтер;
– консультациялық қызметтер. 

2021 жылдың 01 қаңтарындағы күй-жай бойынша Банкте үш еншілес ұйым болды:

«Нұрбанк» АҚ-ның Еншілес ұйымы «Нұр Лизинг» Лизингтік компаниясы» ЖШС

2008 жылдың 05 маусымындағы Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігінің 
№ 41414-1910-ТОО.    

Негізгі қызметі: 
– қаржылық лизинг;
– қайтарымды лизинг; 
– жедел лизинг.

«Нұр Лизинг» компаниясы бірнеше жылдар бойы табысты және серпінді дамып келеді 
және лизингтік қызмет көрсету саласында мол тәжірибе жинақтады. Ірі жеткізушілермен 
тығыз қарым-қатынастар орнатылды.  Көптеген қаржы институттарымен серіктестік 
қатынастар орнатылды.    

Т«NB» САБҰ» ЖШС 

2014 жылдың 15 сәуіріндегі Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу № 7169-1910-02-ТОО.  
Негізгі қызметі: 

– банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алу. 

ТОО «ОУСА «NB»

Көрсеткіш (млн. теңге)

«Нұрбанк» АҚ-ның 
Еншілес ұйымы «Нұр 

Лизинг» Лизингтік 
компаниясы» ЖШС 

«Money Experts» 
«Нурбанк» АҚ-ның 
Еншілес ұйымы» АҚ 

«NB» САБҰ» ЖШС

Активтер 
Міндеттемелер
Меншікті капитал 
2020 жылғы таза табыс

5 385
116

5 269
470

1 452
23

1 430
46

12 691
32 241

-19 549
-2 192
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ЖЫЛ ЕСЕБІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ

Банктің аудиттелген 
шоғырландырылған қаржылық 

есебінің деректері бойынша
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Көрсеткіш (млн. теңге)
31.12.2020 

жылға
31.12.2019 

жылға

424 015

206 165

191 938

320 102

53 290

40 694

401 428

136 257

230 782

302 252

34 061

47 652

Көрсеткіш (млн. теңге) 2020 2019

26 301

–19 084

7 217

–58 645

39 593

–12 629

–3 683

–28 147

24 982

–18 521

6 461

–2 997

9 835

–11 231

–584

1 484

Көрсеткіш 2020 2019

–6,82%

–63,72%

1,85%

68,51%

13,9%

13,9%

23,1%

0,39%

3,21%

1,82%

65,63%

17,0%

17,1%

18,9%

Активтер 

Ақшалай қаражат, бағалы қағаздар, 
банкаралық операциялар 

Клиенттерге берілген кредиттер

Клиенттер мен банктердің қаражаты

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 
және реттелген қарыз 

Меншікті капитал

Пайыздық кіріс

Пайыздық шығыс 

Таза пайыздық кіріс 

Кредиттік залалдар бойынша кірістер/ (шығыстар)

Таза пайыздық емес кіріс

Операциялық шығыстар

Табыс салығы бойынша шығыстар

Тоқтатылған қызмет бойынша залал

Таза кіріс

ROA (орташа активтерге кері қайтару)

ROЕ (орташа СК-ға кері қайтару)

Таза пайыздық маржа 

Операциялық шығыстар / Операциялық кірістер 
(Cost/Income Ratio)

Негізгі капиталдың жеткіліктілік коэффициенті (k1)

Бірінші деңгейдегі капиталдың жеткіліктілік 
коэффициенті (k1-2)

Меншікті капиталдың жеткіліктілік 
коэффициенті (k2)
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
банкінің деректері бойынша



2020 жылы COVID-19 пандемиясынан 
туындаған дағдарыс 2008-2009 жылдардағы 
қаржылық дағдарыстың әсерінен асып 
түсетін әлемдік экономиканың құлдырауына 
әкелді. Енгізілген локдаундар мен карантиндік 
шектеулер аясында әлемнің барлық ірі 
экономикаларында іскерлік белсенділіктің 
төмендеуі байқалды. Салалық бөлінімде 
қызмет көрсету саласы ең ауыр зардап шекті.          

Экономиканың көптеген салаларының 
құлдырауына қарамастан, әлемдік өнеркәсіп 
секторы пандемияға дейінгі көрсеткіштерге 
тез жақындады. Бұл, ең алдымен, Қытай 
экономикасының басқа елдерге қарағанда, 
карантиннен тезірек шығуы нәтижесінде 
қалпына келуіне байланысты болды. 
Осылайша, 2020 жылдың шілдесінен бастап 
өнеркәсіптегі іскерлік белсенділік индекстері 
оң динамикамен сипатталады.         

Жалпы, Қытай экономикасы 2020 жылы 
жағымды өсу қарқынын көрсеткен әлемдегі 
басқа ірі экономикалардың ішінде жалғыз 
экономика болды. Алдын ала болжам 
бойынша, Қытай экономикасы 2020 жылы 
2,3%-ға өсті. Өнеркәсіптік секторды қалпына 
келтіруден басқа, экономикалық өсім 
инфрақұрылымға және жылжымайтын мүлікке 
инвестициялардың ұлғаюымен, сондай-ақ 
электроникаға, фармацевттік тауарға, 
тұрмыстық техникаға және басқасына 
сұраныстың артуы аясында сыртқы сауда 
көрсеткіштерінің жылдам өсуімен қамтамасыз 
етілді. Экономиканы қалпына келтіруде 
салықтарды айтарлықтай қысқарту және 
кәсіпорындарға төмен пайыздық 
мөлшерлемемен ұзақмерзімді кредиттер беру 
арқылы көрсетілетін мемлекет тарапынан 
қолдау шаралары маңызды рөл атқарды.      

Жаһандық экономикаға интеграцияны 
ескере отырып, жоғарыда аталған 
факторлардың барлығының әсері ҚР 
экономикасына әсер етпеуі мүмкін емес еді. 
Мұнай бағасының күрт төмендеуіне және 
мұнай өндірудің қысқаруына, сондай-ақ 
локдаунның енгізілуіне байланысты 
экономикамыз екі есе күйзелісті бастан 
өткерді. Соған қарамастан Қазақстандағы 
экономикалық құлдырау тереңдігі әлемнің 
жетекші елдерімен салыстырғанда әлдеқайда 
аз болып шықты.        

Бүкіл әлем экономикасының одан әрі дамуы 
әлі де COVID-19 пандемиясына байланысты 
белгісіздікке толы. Вирусқа қарсы вакцинаны 
әзірлеу, сондай-ақ елдердің келісілген 
әрекеттері өндірістің тезірек қалпына келуіне 
және дағдарысқа дейінгі деңгейге оралуына 
ықпал етеді деп күтілуде, бұл жалпы біздің 
мемлекетіміздің экономикасына да оң әсерін 
тигізуі тиіс.      

ҚР Стратегиялық жоспарлау және 

реформалар агенттігінің Ұлттық статистика 
бюросының деректеріне сәйкес, 2020 
жылдың қорытындысы бойынша 
Қазақстандағы жылдық инфляция 7,5%-ды 
(2019 жылы – 5,4%) құрады. 2020 жылдың 
наурыз айынан бастап инфляция 4-6% 
мақсатты дәлізден жоғары қалыптасып 
отырды. Инфляцияны карантиндік 
шектеулермен, оның ішінде қашықтан оқыту 
арқылы басылып қалған тұтынушылық 
сұраныс тежеді.       

Қазақстан экономикасы 2020 жылы COVID-
19 коронавирустық пандемиясының 
таралуына, сондай-ақ мұнайдың әлемдік 
бағасының төмендеуіне қарсы шаралар 
аясында дамып отырды. Бұл факторлар елдегі 
экономикалық белсенділіктің айтарлықтай 
төмендеуіне әкелді.         

ҚР Стратегиялық жоспарлау және 
реформалар агенттігінің Ұлттық статистика 
бюросының жедел деректеріне сәйкес, 2020 
жылы Қазақстанның ЖІӨ 2019 жылмен 
салыстырғанда нақты мәнде 2,6%-ға 
төмендеді.        

Карантиндік шаралар аясында сыртқы 
және ішкі сұраныстың әлсіреуі нәтижесінде 
сауда, көлік қызметтері, жылжымайтын 
мүлікпен операциялар мен әкімшілік және 
қосалқы қызмет көрсету саласындағы 
қызметтер көлемінің төмендеуі байқалды.       

2020 жылы тау-кен өндіру өнеркәсібінің 
жылдық мәнде 3,7%-ға төмендеуіне 
байланысты өнеркәсіп 0,4%-ға қысқарды. 
Тау-кен өнеркәсібіндегі өндірістің төмендеуі 
ОПЕК+ келісімін орындау шеңберінде шикі 
мұнай мен газ конденсатын өндірудің 5%-ға 
қысқаруымен байланысты болды.      

2020 жылдың қорытындылары бойынша 
көтерме және бөлшек сауда көлемі жылдық 
мәнде 7,3%-ға төмендеді. Саладағы құлдырау 
көтерме және бөлшек сауда көлемінің 
тиісінше 7,4%-ға және 4,1%-ға төмендеуіне 
байланысты болды. Көтерме сауданың 
төмендеуі негізгі тұтынушылар тарапынан ішкі 
экспорттық позицияларға сұраныстың 
төмендеуімен және ОПЕК+ шеңберінде 
келісімінің (шикі мұнай және металдар) 
орындалуымен байланысты.       

Бөлшек сауда тауар айналымының 
төмендеуі халықтың нақты ақшалай 
кірістерінің төмендеуіне байланысты 
тұтынушылық сұраныстың баяулауымен 
байланысты. Сауда көлемінің төмендеуімен 
қатар көлік және қойма қызметтерінің 2020 
жылы жылдық мәнде 17,2%-ға дейін төмендеуі 
байқалды.  Саланың қысқаруы негізінен 
автомобиль және құбыр көлігінің жүк 
айналымы көлемінің төмендеуіне байланысты 
болды.      

Сонымен бірге бірқатар салалар ЖІӨ 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ |  11«НҰРБАНК» АҚ  ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП  2020| |



динамикасына оң үлес қосты. Өңдеу 
өнеркәсібінде 3,9%-ға өсім тіркелді, бұл 
металлургия өнеркәсібінің 2,6%-ға, тамақ 
өнімдерінің 4%-ға, машина жасау 16,3%-ға 
және фармацевтикалық өнімдердің 47%-ға 
артуы есебінен болды. Сонымен қатар, 2020 
жылы тұтынушылық сұраныстың төмендеуі 
және өндіріс орындарының уақытша жабылуы 
аясында жекелеген салаларда өндіріс 
көлемінің төмендеуі байқалды. Мәселен, 
мұнай өнімдерін өндіру 4 %-ға, ал жиһаз 
өндірісі 11 %-ға қысқарды.    

2020 жылдың наурыз-сәуір айларында 
төтенше жағдай және карантин жағдайында 
құрылыс жұмыстарының уақытша 
тоқтатылуына қарамастан, жыл қорытындысы 
бойынша құрылыс саласының өсімі 11,2%-ды 
құрады. Жоғары өсім мемлекеттік 
бағдарламалар мен инфрақұрылымдық 
жобаларды, атап айтқанда «Нұрлы жер», 
«Бақытты отбасы», «7-20-25», «5-20-25», 
«2020–2021 жылдарға жұмыспен қамтудың 
жол картасы» мемлекеттік бағдарламалары 
шеңберінде қолжетімді тұрғын үй құрылысын 
іске асыруды жалғастырумен байланысты.    

Қашықтан жұмыс пен онлайн оқытуды 
енгізу аясында байланыс қызметтері оң 
динамика көрсетіп, 8,6%-ға өсті, бұл негізінен 
Интернет, ұялы байланыс желілері мен 
телекоммуникация желілері бойынша 
деректерді беру қызметтерінің өсуі есебінен 
болды.     

COVID-19 пандемиясы әлемнің әртүрлі 
елдерінде, соның ішінде Қазақстанда да 
тұтынушылық қалаулар мен халықтың 
шығыстарында елеулі өзгерістерге әкелді. 
Осылайша, ақылы қызметтерге жұмсалған 
шығыстар үлесінің төмендеуі және үй 
шаруашылығының азық-түлікке жұмсалған 
шығыстар үлесінің айтарлықтай өсуі 
байқалды. ҚР Стратегиялық жоспарлау және 
реформалар агенттігінің Ұлттық статистика 
бюросының деректері бойынша, 2020 жылы 
үй шаруашылықтарының тұтыну 
шығыстарының құрылымында азық-түлік 
өнімдеріне жұмсалған шығыстардың үлесі 
58%-ға дейін өсті (2019 жылы – 53,7%), халыққа 
ақылы қызмет көрсетуге жұмсалған 
шығыстардың үлесі 16,9%-ға (21,6%) төмендеді. 
Азық-түлік емес тауарларға жұмсалған 
шығыстардың үлесі айтарлықтай өзгерген 
жоқ (24,7%-ға қарсы 25,1%), бұл осы топтың 
құрылымындағы тауарларға сұраныстың көп 
бағытты тенденцияларымен байланысты.    

2020 жылы экономикадағы инвестициялық 
белсенділік жылдық мәнде 3,4%-ға төмендеді. 
Экономикаға инвестициялардың төмендеуі 
болашақ кеңейту жобасы бойынша ірі «Тенгиз 
Шевройл» кен орнындағы құрылыс 
жұмыстарының уақытша тоқтатылуы аясында 
тау-кен өнеркәсібіне инвестицияның 
қысқаруымен тікелей байланысты. Негізгі 
капиталға инвестициялардың төмендеуі 
сауда, құрылыс, қаржы және сақтандыру 
қызметінде де байқалды. Жалпы алғанда, 
басқа салаларға инвестициялар оң 
динамика көрсетті.    

Іскерлік белсенділікті шектейтін 
карантиндік шаралар және соның 
салдарынан ішкі сұраныстың айтарлықтай 
төмендеуі аясында 2020 жылдың 3 сәуірінде 
Ұлттық Банк пайыздық дәлізді +/– 2 п. п. дейін 
кеңейте отырып, базалық мөлшерлемені 
деңгейі жылдығы 9,5%-ға дейін төмендету 
туралы кезектен тыс шешім қабылдады. Бұл 
шешім Ұлттық банктің коронавирус 
салдарының Қазақстан экономикасына 
әсерін азайтуға бағытталған шараларының 
бір бөлігі болды. Қалыптасқан 
дезинфляциялық үрдістерді ескере отырып, 
2020 жылдың шілдесінде Ұлттық Банк 
коронавирустың таралуының жағымсыз 
салдарын жұмсарту және экономиканы 
қалпына келтіруді қолдау мақсатында ақша-
кредиттік саясатын тағы да жұмсартты. 2020 
жылдың 20 шілдесінде базалық 
мөлшерлемені 9%-ға дейін төмендету туралы 
шешім қабылданды.       

Кейіннен 2020 жылдың соңына дейін 
базалық мөлшерлеме 9% деңгейінде қалды. 
Қабылданған шешімдердің негізгі ілеспе 
факторлары нақты инфляцияның серпіні, 
мұнай нарығындағы тұрақсыздық, 
инфляциялық күтулердің өсуі, сондай-ақ 
елдегі және әлемдегі эпидемиологиялық 
жағдайға байланысты белгісіздік болды.       

2020 жылдың қорытындылары бойынша 
инфляция белгіленген мақсатты дәлізден 
асып, 7,5%-ды құрады. 2021–2022 жылдары 
Ұлттық банк инфляцияны төмендетуді және 
4–6% мақсатты дәлізге қайтаруды көздеп 
отыр. Базалық мөлшерлеме бойынша 
шешімдер инфляцияның нақты 
динамикасының болжамды траекторияға 
сәйкестігіне, инфляциялық күтулердің 
төмендеу қарқынына, сондай-ақ 
инфляциялық тәуекелдердің балансына 
байланысты болады.       
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БАНКТІК СЕКТОР
2021 жылдың 1 қаңтарындағы күй-жай бойынша банктік секторда екінші деңгейдегі 26 банк болды, оның 15 банкі 

шетелдік қатысуы бар банктер, оның ішінде 12 еншілес банк.     

ҚР банктік секторының 2018–2020 жылдардағы жағдайының динамикасы

Көрсеткіш
2020 

31 172

15 792

14 623

7 097

7 526

27 217

21 559

10 616

10 943

3 955

100%

51%

47%

49%

51%

87%

69%

49%

51%

13%

2020 жылғы 
өсім/төмендеу

2019 2019 жылғы 
өсім/төмендеу

2018

Сома Үлес Сома Үлес Сома ҮлесАБС % АБС %

4 362

1 050

759

–106

865

4 056

3 582

1 952

1 630

307

16.3%

7,1%

5,5%

–1,5%

13%

17,5%

19,9%

22,5%

17.5%

8,4%

26 810

14 742

13 864

7 203

6 661

23 161

17 977

8 664

9 313

3 648

100%

55%

52%

52%

48%

86%

67%

48%

52%

14%

1 566

979

772

–587

1 359

939

934

392

542

627

6%

7%

6%

–8%

26%

4%

5%

5%

6%

21%

25 244

13 763

13 092

7 789

5 303

22 222

17 043

8 272

8 771

3 022

100%

55%

52%

59%

41%

88%

68%

49%

51%

12%

* Қалың қаріп – активтердегі үлесі, кәдімгі қаріп – 

кредиттер мен депозиттердегі үлесі.

** Резиденттерге кредиттер. *** Депозиттерге ағымдағы шоттар мен мерзімді 

депозиттер кіреді. Дереккөзі: ҚРҰБ деректері.  

01.01.2021 жылғы күй-жай бойынша банк 
секторының активтері 31 171,7 млрд. теңгеге жетті. 
2019 жылмен салыстырғанда активтердің өсуі 16,4% 
құрады.         

Банктердің кредиттік қоржыны 2020 жылдың 
соңында 7,1%-ға, 15 792,1 млрд. теңгеге дейін өсті. 
Экономика саласындағы екінші деңгейдегі 
банктердің кредиттері 14 623,1 млрд. теңгені 
құрады және 2019 жылдың басына 5,5%-ға өсті.         

Бөлшек кредиттеу кредит нарығының өсуінің 
негізгі қозғаушы күші болып қала береді. Бөлшек 
сауда секторына кредиттер жылдық мәнде 13%-ға 
өсіп, 7 526 млрд. теңгеге жетті. Олардың жалпы 
кредит қоржынындағы үлесі 51,5% құрайды.          

2020 жылы банктік емес заңды тұлғаларға 
берілген кредиттер «АТФ Банк» АҚ қоржынының 
сапасын жақсарту шеңберінде жұмыс істемейтін 
активтерді стресстік активтерді басқару ұйымына 
беру есебінен 1,5%-ға, 7 097 млрд. теңгеге дейін 
төмендеді.        

Салалық бөлiнімде экономикаға банк 
кредиттерінің ең қомақты сомасы өнеркәсіпке – 
13,6%, саудаға – 11,7%, құрылысқа – 4,5%, көлікке – 
3,3%, ауыл шаруашылығына – 1,6% келеді.         

Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген 
кредиттер бір жылда 19,3%-ға, 2 515,3 млрд. теңгеге 
дейін, оның ішінде ұзақмерзімді кредиттер – 16,5%-
ға, 2 066,2 млрд. теңгеге дейін, қысқамерзімді 
кредиттер – 34,2%-ға, 449,1 млрд. теңгеге дейін 
өсті.        

2020 жылы банктік емес заңды тұлғаларға 
ұлттық валютада берілген кредиттер бойынша 
орташа алынған мөлшерлеме 11,8%-ға (2019 жылғы 
12%-дан), жеке тұлғаларға – 16,9%-ға (2019 жылғы 
18%-дан) дейін төмендеді.         

Екінші деңгейдегі банктердің жиынтық 
міндеттемелері 01.01.2021 жылғы күй-жай бойынша 
27 217,2 млрд. теңгені құрады, алдыңғы жылмен 

салыстырғанда 17,5%-ға өсті. Негізгі қорландыру 
базасы клиенттердің қаражаты болып табылады, 
олардың жалпы міндеттемелердегі үлесі 79,2%-ды 
(2019 жылы – 77,6%) құрады.         

2020 жылы резиденттердің депозитарлық 
ұйымдардағы депозиттері 16,1%-ға өсіп, 22 089 
млрд. теңгеге жетті. 2020 жылы заңды тұлғалардың 
депозиттері 14,7%-ға өсіп, 11 289 млрд. теңгеге 
жетті. Олардың құрылымында ұлттық валютадағы 
депозиттер 32,5%-ға өсіп, 7 205 млрд. теңгені 
құрады, шетел валютасындағы депозиттер 7,2%-
ға, 4 092 млрд. теңгеге дейін азайды. Нәтижесінде, 
заңды тұлғалардың депозиттерінің долларлануы 
36,2%-ды құрады (2019 жылдың желтоқсанында – 
44,8%).      

Жеке тұлғалардың депозиттері 17,7%-ға, 10 792 
млрд. теңгеге дейін, оның ішінде теңгедегі 
депозиттер – 23,6%-ға, 6 650 млрд. теңгеге, шетел 
валютасындағы – 9,3%-ға, 4 141 млрд. теңгеге дейін 
өсті. Жеке тұлғалардың депозиттерінің 
долларлануы 38,4%-ды құрады (2019 жылдың 
желтоқсанында – 41,3%).      

2020 жылдың желтоқсанында банктік емес 
заңды тұлғалардың ұлттық валютадағы мерзімді 
депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы 
мөлшерлемесі 7,3%-ды (2019 жылдың 
желтоқсанында – 7,4%), жеке тұлғалардың ұлттық 
валютадағы мерзімді депозиттері бойынша – 9,2%-
ды (9%) құрады.      

Меншікті капитал 2020 жылы 9%-ға ұлғайып, 3 
954,5 млрд. теңге деңгейінде қалыптасты.       

Банктік сектордың табысы 726,1 млрд. теңгені 
құрады. Таза пайданың жиынтық активтерге 
қатынасы (ROA) 2,53% деңгейінде (өткен жылдың 
осындай күніне – 0,68%) қалыптасты; баланс 
бойынша таза табыстың меншікті капиталға 
қатынасы (ROE) – 19,40% (өткен жылдың осындай 
күніне – 6,05%).          

Активтер

Кредиттер

Экономикаға 
кредиттер**

ЗТ кредиттері

ЖТ кредиттері

Міндеттемелер

Депозиттер***

ЗТ депозиттері

ЖТ депозиттері

Меншікті 
капитал
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КОРПОРАТИВТІК СЕКТОР

2020 жылы Банк келесі көрсеткіштерге қол жеткізді: 2019 жылға қатысты бағалы қағаздар қоржынының өсімі 32%-
ды құрады, депозиттік қоржын бойынша клиенттік база және депозиттік қоржын 3,1%-ға (жоспар 20%) ұлғайды.       

Корпоративтік сектор бойынша несиелік қоржын 2020 жылы – 1,6%-ға төмендеп, клиенттерге берілген 
несиелердің жалпы көлемінің 45,7%-ын құрады.       

Кредиттік қоржын

Несие қоржынының төмендеуі 4,8 млрд. теңге мөлшерінде қарыздарды есептен шығару есебінен болды.       

Өңдеу өнеркәсібіндегі ірі корпоративтік клиенттерді қаржыландыру мақсатында тартылған, жалпы сомасы 8 млрд. 
теңгедегі «БРК» АҚ-ның қаражаты 2020 жылы кестеге сәйкес толық игеріліп, уақытылы қайтарылды.         

Корпоративтік сектор бойынша депозиттік қоржын 2020 жылы 0,4%-ға өсіп, банктің депозиттік қоржынының жалпы 
көлемінде 44%-ды құрады. Депозиттік қоржынның ұлғаюы корпоративтік секторға жаңа клиенттерді тартумен 
байланысты.       

Депозиттік қоржын 

108 486

01.01.2020 01.01.2021

106 700

125 866

01.01.2020 01.01.2021

126 361 495 0,4%

Заңды тұлғаларға және жеке кәсіпкерлерге 
арналған Банктің өз қаражаты есебінен кредиттер 

• Жылжымалы/жылжымайтын мүлік кепіліне берілген 
кредиттер/ жинақтау/ағымдағы шотқа 120 айға 
дейін салынған ақша, сыйақы мөлшерлемесі 16%-
дан (СЖТМ – 19,6%-ға дейін) бастап.

Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге арналған 
депозиттер      

• Бүкіл кезең үшін тіркелген сыйақы мөлшерлемелері 
ең жоғары 11% (СЖТМ – 11,6%-ға дейін).       .

Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдаудың 
мемлекеттік бағдарламалары

•  84 айға дейінгі мерзімге кредиттер 6% сыйақы 
мөлшерлемесімен (СЖТМ – 6,2%-дан бастап);     

• Мемлекеттік бағдарламаларға қатысатын қарыз 
алушылар «Даму» Қорынан кредит сомасының 85%-
ына дейін (жаңадан бастаған кәсіпкерлер үшін) 
және кредит сомасының 50%-ына дейін (жұмыс істеп 
тұрған кәсіпкерлер үшін) мөлшерде кепілдіктер ала 
алады.         

Заңды тұлғаларға арналған Nurbank24 Интернет-
банкингі       

• Аударым операциялары; 
• Есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету;
• Салықтарды, айыппұлдар мен бюджетке төленетін 

басқа да төлемдерді төлеу;     
• Интернет арқылы әлемнің кез келген жерінен 

төлемдер;    
• Барлық депозиттерді толықтыру.    

Есепті жылдың негізгі оқиғалары 
Банктік қызметтер нарығындағы бәсекелестіктің 

күшеюіне қарамастан, ШОБ блогы үшін негізгі 
басымдықтардың бірі оның белсенді клиенттік базасын 
ұлғайту болып табылады. 2020 жылдың 12 айында ШОБ 

ШОБ СЕКТОРЫ
блогы бойынша белсенді клиенттік базаның саны 10 186 
клиентті құрады         

2020 жылы ШОБ блогы Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылдың 19 
наурызындағы № 39 қаулысымен бекітілген Шағын және 
орта кәсіпкерліктің субъектілерін жеңілдетілген 
кредиттеу бағдарламасын іске асыру туралы келісім 
жасады және 15 млрд. теңге қаржы тартылды. Осы 
бағдарлама шеңберінде клиенттер 3 871,2 млн.теңгеге 
қаржыландырылды.        

Сондай-ақ «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті 
қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының 
шеңберінде шағын, оның ішінде микро кәсіпкерлік 
субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша 
Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін қоржынды 
субсидиялау және ішінара кепілдік беру ережесін іске 
асыру кезінде шағын, оның ішінде микро кәсіпкерлік 
субъектілерін субсидиялау және кепілдік беру 
мақсатында, «Нұрбанк» АҚ мен «Даму» КДҚ» АҚ 
арасында 2020 жылдың 9 қыркүйегінде № 1700439 
Қоржынды субсидиялау мен кепілдік беру туралы келісім 
жасалды. Осы келісімнің шеңберінде жобаны 
және/немесе Қарыз алушының Қормен қосымша 
талдаусыз және келісімінсіз Банкке 2020 жылдың 3 
қыркүйегінен бастап 2020 жылдың 31 желтоқсанына 
дейінгі мерзімге кредиттер бойынша 7 546 875 (Жеті 
миллион бес жүз қырық алты мың сегіз жүз жетпіс бес) 
теңге мөлшерінде субсидиялау лимитін және 404 131 
576,58 (Төрт жүз төрт миллион жүз отыз бір мың бес жүз 
жетпіс алты) теңге 58 тиын мөлшерінде кепілдік беру 
лимитін беру туралы шешімді дербес қабылдау құқығы 
берілді.          

Қормен жұмысты жандандыру және Банктің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында ЕДБ 
арасында «Даму» Қорынан кепілдіктерді тарту бойынша 
белсенді жұмыстар жүргізілуде. 2020 жылдың 12 айында 
филиалдар Қордың кепілдігін тарта отырып, жалпы 
сомасы 20 980,4 млн. теңгеге 506 қарыз берді.        

Банктік қызметтер нарығында бәсекеге 

Корпоративтік сектор бойынша таза пайыздық кіріс 01.01.2020 ж. күй-жай бойынша 5 513 млн. теңгені, есеп айырысу-
кассалық қызмет көрсету бойынша 1 719 млн. теңге мөлшерін құрады.      

Банктің корпоративтік бизнеске қатысты мақсаттары келесідей:
• клиенттер базасын кеңейту, адал клиенттер базасын жасақтау;
• аймақтарда банк өнімдерін сатуды дамыту;
• кросс-сатылымдарды дамыту;
• бәсекелес банктердің ұсынысынан асатын бәсекеге қабілетті өнім ұсынысын құру. 

Транзакциялық бизнесті дамытудың басым бағыттарының бірі – Валюталық сауда құралдарына, атап айтқанда, 
экспорттық халықаралық кепілдіктерге, импорттық және экспорттық аккредитивтерге баса назар аудара отырып, 
сауданы қаржыландыруда банкаралық лимиттерді белгілеу мен қолдануды талап ететін, корпоративтік кредиттік 
қоржындағы шартты міндеттемелер үлесін ұлғайту.    

Төмендеу (АБС)

–1 786 –1,6%

Төмендеу (%)

Өсім (АБС) Өсім (%)
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БӨЛШЕК САУДА СЕКТОРЫ
«Нұрбанк» АҚ-ның өнім желісі қазіргі таңда нарық 

талаптарына толық сәйкес келеді.      
Банк клиенттеріне қолайлы шарттармен банктік 

қызметтердің кең спектрі ұсынылады:          
• интернет-банкинг арқылы қашықтан қызмет 

көрсету мүмкіндігімен есеп айырысу-кассалық 
қызмет көрсету;       

• бос ақша қаражаттарын орналастырудың қолайлы 
шарттары бар банктік салымдар;     

• икемді қаржыландыру шарттарымен кредиттеу;      
• электрондық банктік қызметтер;        

2020 жылы Банк кредиттеу мөлшерлемесін 
төмендетіп, клиенттер үшін тартымды шарттар жасады. 
Оның үстіне қиын кезеңде Банк елдегі төтенше 
жағдайдың жариялануына байланысты қаржылық 
қиындықтарға тап болған клиенттерге мерзімдерді 
ұзарту мүмкіндігін берді.         

2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылы кепілзаттық 
қарыздар бойынша шығарылымдар 125 млн. теңгеге 
(0,5%-ға) азайды, бұған пандемияға байланысты 
эпидемиологиялық жағдай айтарлықтай әсер етті.        

01.01.2021 жылғы күй-жай бойынша бөлшек сауда 
бизнесінің депозиттік қоржыны (мерзімді және мерзімсіз 
салымдар) 85,2 млрд. теңгені құрады.         

2019 жылмен салыстырғанда депозиттік қоржын 0,44 
млрд. теңгеге (-0,5%) азайды, бұл ретте негізгі жылыстау 
2019 жылмен салыстырғанда 1,3 млрд. теңгеге (2%) 
азайған MASS сегментінің есебінен болды.        

Проблемалы клиенттермен жұмыс істеу 

2020 жыл бүкіл әлем үшін ауыр жыл болды, COVID-19 
коронавирустық инфекциясы адамдардың жоспарлары 
мен өміріне өзіндік түзетулер енгізді, барлық дерлік 
бизнес секторлары зардап шекті, бұл халықтың төлем 
қабілетіне әсер етті. 90 күннен астам мерзімі өткен 
кредиттердің үлесі жыл басындағы 8,15%-дан жыл 
соңында 8,75%-ға дейін өсті. Банк 2020 жылы қосымша 
провизияларды жасақтау бойынша үлкен жұмыс 
атқарды.        

 NPL – жұмыс істемейтін қарыздар (90 күннен астам 
мерзімі өткен) 19,05 млрд. теңгені немесе несие 
қоржынның 8,75%-ын құрайды (2020 жылдың басында 
18,31 млрд. теңге немесе 8,75%-ы). Несие қоржыны 
бойынша провизиялар 47,85 млрд. теңгені құрады (2020 
жылдың басында 28,16 млрд. теңге).       

2020 жылға активтердің сапасын бағалауды тексеру 
(AQR) шеңберінде іс-шаралар жоспары жүзеге 
асырылуда. Сонымен қатар, Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту 
бойынша агенттігімен жұмыс істемейтін активтер 
деңгейін төмендету туралы жазбаша келісімге қол 
қойылды.         

Банк проблемалық қарыздардың үлесін азайтуға 
және несиелік қоржынды жақсартуға бағытталған 
проблемалық кредиттермен жұмыс жүргізді.        

қабілеттілікті арттыру, сондай-ақ пайыздық емес 
кірістерді көбейту және ШОБ клиенттік базасын ұлғайту 
үшін, 2018 жылдың басынан бастап Банк жаңа өнім – 
Банк клиенттеріне мемлекеттік сатып алулар 
порталында ұйымдастырылатын тендерлерге қатысуға 
мүмкіндік беретін электрондық банктік кепілдіктерді 
белсенді түрде дамытуда. 2020 жылдың 12 айында Банк 
2 815,8 млн. теңге сомасына барлығы 1 036 тендерлік 
кепілдік шығарды.       

«Микрокредит» өнімін жылжыту шеңберінде 2019 

жылдың 1 қарашасынан 2020 жылдың 1 мамырына 
дейінгі кезеңде микроқаржы ұйымдарының клиенттерін 
қайта қаржыландыруға арналған «Ондықты таста!» 
акциясы әзірленіп, іске қосылды.      

ШОБ кредиттік өнімдер желісіндегі негізгі өнім 
қоржында үлесі 88%-дан асатын «ШОБ-Бизнес» болып 
табылады. Ал ШОБ табысындағы пайыздық кірістің үлесі 
77%-дан асады.       

2020 жылы өтеу мәселелерін сотқа дейінгі кезеңде 
шешу үшін кепілсіз қарыздар бойынша «Дисконтпен 
өте» акциясы өткізілді. 2021 жылы өткізу үшін кепілзаттық 
және кепілсіз қарыздар бойынша үш акция әзірленді.        

Банк Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 24.04.2015 жылғы № 69 қаулысымен 
бекітілген Тұрғын үй ипотекалық 
қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта 
қаржыландыру бағдарламасын іске асыруды 
жалғастыруда. 2020 жылдың ақпанында 
Бағдарламаның 2-1 бөліміне қол қойылды.         

Карточкалық бизнес

• 2020 жылы сауда желісінде қолма-қол ақшасыз 
төлемдер көлемінің өсуі 46%-ды құрады, 2019 
жылмен салыстырғанда сауда эквайрингтен 
комиссиялық кірістің өсімі - 51%-ға жетті.   

• Интернет-коммерция (Е-commerce) бойынша 2019 
жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 
интернет-төлемдер көлемі де айтарлықтай өсті.    

• Банктің карточкалық бизнесі бойынша таза пайда 
2019 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 
40%-ға өсті.    

2019 жылы карточкалық бизнес аясында келесі 
жобалар іске асырылды:
• Nurpay.kz сайты арқылы әлеуметтік картаны 

қашықтан шығару;   
• АТМ (cash-in функциясы бар) және POS-

терминалдар желісін кеңейту.    

Операциялық қызмет
2020 жылы клиенттер саны мен пайыздық емес 

кірістерді көбейту, сондай-ақ қызметкерлерді 
ынталандыру бойынша келесі акциялар өткізілді:   
• Үздік филиал» – 01.08.20 бастап 31.12.21 дейін;
• Үлкен балық» – 02.11.20 бастап 02.05.21 дейін;
• ұлттық валютадағы операциялар бойынша пакеттік 

ұсыныстар, экспорттаушылар/импортерлер үшін 
пакеттік ұсыныстар» – 02.11.20 бастап 02.05.21 дейін;      

• Алғашқы қадам» – 02.11.20 бастап 02.05.21 дейін.
Жоғарыда аталған акциялар мен басқа да іс-

шаралардың нәтижесі аударым және кассалық 
операциялар бойынша комиссиялық кірістердің өсуіне 
әкелді.       

Өтімділікті басқару және бағалы қағаздар қоржыны

Банк қысқа мерзімді өтімділікті тиімді басқару 
бойынша операцияларды жүргізеді, оның ішінде қаржы 
ұйымдарынан депозиттерді тартады, қаржы 
құралдарымен белсенді дилингті іске асырады және 
Банк клиенттеріне қазынашылық қызметтерді сатуды 
ұлғайтады, сауда операцияларынан түсімді арттыру 
бойынша жұмыс жүргізеді.     

Қазынашылық басқармасының негізгі стратегиялық 
міндеттері – ағымдағы өтімділікті тиімді басқару, пайда 
табу мақсатында банкаралық нарықта Банктің өз 
қаражаты есебінен валюталық арбитраждық 
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1-диаграмма. Банктің бағалы қағаздар қоржыны, млрд. теңгемен

Банктің шетел валютасын сатып алу-сату бойынша 2020 жылғы таза жылдық қорытындысы 2 025 млн. теңгені құраған 
2019 жылдың қорытындысымен салыстырғанда шамамен 19%-ға өсіп, 2 409 млн. теңгеге жетті.     

Табыстардағы өсім шетел валютасының белсенді саудасына байланысты болды.      
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Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен таза табыс

2-диаграмма. Банктің шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен таза табысы 

операциялар және депозиттік операциялар жүргізу, 
сондай-ақ Банктің бағалы қағаздар қоржынын тиімді 
басқару болып табылады.       

2020 жылы Банк әлемдік және жергілікті оқиғаларға 
уақытылы әрекеттер жасады, мысалы:  
• 2020 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 

базалық мөлшерлемені 9% деңгейінде сақтауы;       
• 2020 жылы АҚШ-тың Федералдық резервтік жүйесі 

мөлшерлемесінің 1,75%-дан 0,25%-ға дейін 
төмендеуі;      

• тауар бағасының құбылмалылығы, оның ішінде Brent 
маркалы мұнай бағасының құбылмалылығы;     

• Еуропалық одақ елдерінің әлемдік валюта 
нарығындағы тұрақсыздығы;    

• ұлттық валютаның АҚШ долларына қатысты 
құбылмалылығы.       

2020 жыл ішінде Қазынашылық басқармасы ҚРҰБ 
ноттар аукциондарына, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарының 

аукциондарына және еурооблигацияларды сатып алуға 
белсенді қатысты.     

Шетел валютасымен операциялардан кірісті ұлғайту 
үшін Қазынашылық басқармасы клиенттік базасын 
ұлғайтуды, контрсеріктестік қатынастарды кеңейтуді 
және Банкке лимиттерді белгілеуді, сондай-ақ 
инвестициялық құралдарды әртараптандыруды көздеп 
отыр.     

Бос ағымдағы өтімділіктің болуы, сонымен қатар 
пруденциалық нормативтердің сақталуы Қазынашылық 
басқармасына бағалы қағаздар қоржынын 2020 
жылдың қорытындылары бойынша 96,3 млрд. теңгеге 
дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді. Өсім 2020 жылдың 
басымен салыстырғанда 21,8 млрд. теңгені 
құрады.     

Банктің бағалы қағаздар қоржыны кірістілік пен 
инвестициялық тәуекелдің қатынасы тұрғысынан 
оңтайлы және әртараптандырылған болып табылады.     
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ІСКЕРЛІК БЕЛСЕНДІЛІК СТРАТЕГИЯСЫ

2021 жылы Банк несиелік қоржынды және депозиттік 
қоржын бойынша клиенттік базаны ұлғайтуды, сондай-
ақ комиссиялық кірістерді арттыруды жоспарлап отыр.     

Болашақта Банктің сапалы өсуі мен оның бәсекеге 
қабілеттілігін нығайтудың негізі келесі мақсаттарға қол 
жеткізу болады:      
– бөлшек сауда және шағын, орта бизнесті дамыту; 
– озық технологиялар мен инновациялық ІТ-

шешімдерді енгізу арқылы технологиялық Банк 
мәртебесін алу;  

– қашықтан қызмет көрсету арналарын дамыту және 
клиенттерге банкте жұмыс істеудің қарапайым және 
қолдануға ыңғайлы құралдарын ұсыну, оның ішінде 
жеке кәсіпкерлерге арналған ИПCard және бүкіл 
әлем бойынша төлем жасау мүмкіндігі бар 
интернетте қауіпсіз төлемдерді жүзеге асыру үшін 
WebCard;   

– банк өнімдерінің спектрін кеңейту; 
– қызмет көрсету сапасы мен тиімділігін жақсарту;
– Банктің несиелік қоржынында проблемалы 

қарыздардың үлесінің төмендеуі. 

Корпоративтік бизнесті дамыту стратегиясы 
мыналарды қамтиды: 

– Корпоративтік бизнестің ұйымдастырушылық 
құрылымын жетілдіру;

– аймақтардағы маркетингтік бағдарламалар; 
– IT-инфрақұрылымын дамыту (клиенттердің 

электрондық базасын құру); 
– бизнес-үдерістерді оңтайландыру және 

автоматтандыру;
– кадрлық саясат пен мотивация жүйесін жетілдіру.
– Банктің корпоративтік бизнеске қатысты 

келешектегі мақсаттары: 
– клиенттер базасын кеңейту, адал клиенттер 

базасын жасақтау;
– аймақтарда банк өнімдерін сатуды дамыту;
– кросс-сатылымдарды дамыту;
– бәсекелес банктердің ұсынысынан асатын бәсекеге 

қабілетті өнім ұсынысын құру.

Валюталық сауда құралдарына, атап айтқанда, 
экспорттық халықаралық кепілдіктерге, импорттық және 
экспорттық аккредитивтерге баса назар аудара 
отырып, сауданы қаржыландыруда банкаралық 
лимиттерді белгілеу мен қолдануды талап ететін, 
корпоративтік кредиттік қоржындағы шартты 
міндеттемелер үлесін ұлғайту, транзакциялық бизнесті 
дамытудың басым бағыттарының бірі болып табылады.    

Шағын және орта бизнес (ШОБ) блогының қызметі 
көрсетілетін қызметтер ассортиментін жетілдіруге, 
клиенттердің қанағаттанушылығын арттыруға, бизнес-
процестердің ұзақтығын қысқартуға, Банк клиенттеріне 
банк өнімдерін ұсыну кезінде бизнес-процестердің 
сапасы мен тиімділігін арттыруға, сондай-ақ ШОБ 
клиенттерін кредиттеу үшін арзанырақ жаңа 
қорландыру көздерін табуға бағытталған.     

Бөлшек сауда бизнесін дамыту стратегиясына  

кредит картасын іске қосуды қамтитын кешенді даму 
бағдарламасы кіреді. Карточкалық бизнесті дамыту 
шеңберінде ірі бизнестің қолданыстағы клиенттеріне 
төлем карточкалары мен жалақы жобаларын сатуды 
ұлғайту жоспарлануда.   

Банктің карточкалық және бөлшек сауда бизнесінің 
мақсатты клиенттері, ең алдымен, Банктің депозиттерін 
ұстаушылар, сондай-ақ жалақы жобалары бойынша 
қызмет көрсететін Банктің клиент-компанияларының 
қызметкерлері болып табылады. Бұдан басқа, Банк 
карточкалық өнімдерді, өзіне-өзі қызмет көрсету 
жүйелерін белсенді дамыту және инновациялық 
құрылғылар арқылы қолма-қол ақшасыз төлемдерді 
қабылдау мүмкіндіктерін кеңейту бойынша жұмысты 
жалғастырады, атап айтқанда:     
– ЖТАБ/кредиттік конвейер негізінде кредиттеудің 

онлайн сервистерін енгізу және дамыту;   
– БЖЗҚ-дан біржолғы зейнетақы төлемдері бойынша 

Уәкілетті оператордың функцияларын алу және 
енгізу;   

– кредиттеудің бизнес-үдерістерін оңтайландыру 
және автоматтандыру, атап айтқанда қарыздарды 
рәсімдеудің жаңа конвейерлік үдерісін құру үшін 
SpringDoc платформасын енгізу;    

– «Қазпошта» АҚ ЕПО арқылы кредиттеу, Кредиттік 
конвейермен біріктіру;    

– AQYL үлесін танымал ету;   
– депозиттік қоржынды әртараптандыру;   
– депозиттер бойынша SMS-хабарламаларды іске 

қосу (бір айға есептелген сыйақы, депозит бойынша 
шығыс операциялары);    

– Pre approve үдерісін дамыту;    
– қашықтықтан сатуды дамыту (кредиттік конвейерге 

негізделген CRM жүйесін енгізу, ҚР бойынша 
орталықтандырылған кіріс өтінімдерін өңдеу, 
лидогенерация, таргеттелген жарнаманы енгізу);    

– клиенттік базаны кеңейту, адал клиенттер базасын 
қалыптастыру;   

– бөлшек сауда кредиттеу өнімдері бойынша 
маркетингтік бағдарламалары;   

– бөлшек сауда бизнесі өнімдерін кросс-сатуды 
дамыту.   

Карточкалық бизнесті дамытудың стратегиясына 
мыналар кіреді:

– қашықтан банктік қызмет көрсету жүйелерін, жеке 
және заңды тұлғаларға арналған интернет-
банкингті, мобильді қосымшаны дамыту; 

– Банк клиенттеріне арналған адалдық 
бағдарламаларын әзірлеу және енгізу; 

– Банктің төлем карталарын ұстаушылар арасында, 
сондай-ақ сауда және сервис кәсіпорындарында 
акцияларды өткізу арқылы қолма-қол ақшасыз 
төлемдерді ынталандыру;

– «Виртуалды карта» өнімін енгізу;
– 3DSecure технологияларын енгізу;
– PIN SET SMS енгізу.
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ҚАРЖЫЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
КӨРСЕТКІШТЕР

Банктің шоғырландырылған қаржылық 
есептілігінің деректері бойынша 
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АКТИВТЕР
Шоғырландырылған қаржылық есептілікке сәйкес, Банк тобының активтері 424 млрд. теңгеге жетті. 2020 жылға 

өсім 22,6 млрд. теңгені немесе 5,6%-ды құрады.    
2020 жылдың қорытындысы бойынша ҚР банктік жүйесінің жиынтық активтерінде «Нұрбанк» АҚ 1,37% нарық 

үлесімен 14-ші орынды алып отыр.    

2018–2020 жылдардағы активтердің динамикасы 

321 183

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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361 525

401 428
424 015

Банк тобы активтерінің динамикасы (млн теңге) 

Атауы
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58,1%
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345,4%

–16,8%
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–28,8%
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57 957

74 450

3 672

230 782

7 554

27 012

401 428
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1%
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2%

7%

100%

27,02%

76,81%

21,79%

–2,83%

16,30%

0,76%
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42 107
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237 508

6 495

26 634

361 525

12,70%

11,60%

0,80%

65,70%

1,80%

7,40%

100%

30,70%

–0,03%

–51,20%
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–13,20%

5,20%
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теңге
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Активтердегі ең үлкен үлес нетто-кредиттеріне келеді – 45,3%. Кредиттік қоржын 01.01.2021 жылғы күй-жай 
бойынша 191,9 млрд. теңгені құрады, бір жыл ішінде 68,8 млрд. теңгеге немесе 16,8%-ға азайды.       

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары 58,1%-ға немесе 33,7 млрд. теңгеге өсіп, 91,6 млрд. теңгеге дейін 
жетті. Активтердегі ақша қаражатының үлесі есепті күні 21,6%-ға жетті.                    

Активтер

Ақша және олардың 
баламасы 

Бағалы қағаздар 

Банктер мен басқа 
қаржылық 
институттардағы 
шоттар мен 
депозиттер 

Клиенттерге 
берілген кредиттер 

Негізгі құралдар 

Басқа активтер 

Барлық активтер
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2020 жылдың 31 желтоқсаны күніне активтердің құрылымы

Банктер мен басқа қаржы институттардағы 
шоттар мен депозиттер

Негізгі құралдар

Басқа активтер

Ақша қаражаттары мен олардың 
баламалары

Бағалы қағаздар

ЖТ қарыздары

ЗТ қарыздары

4%

2%

5%

22%

23%

7%

39%

Қолданыстағы клиенттік базаны сақтау, экономиканың әртүрлі секторларынан жаңа клиенттерді тарту, кредиттік 
қоржынның сапасын жақсарту және проблемалық қарыздардың қайтарымдылығын арттыру Банктің басым міндеттері 
болып табылады. 2020 жылы Банк активтердің сапасын бағалаудан (AQR) өтті, оның қорытындысы бойынша реттеуші 
бірнеше шараларды жүзеге асыруды ұсынды. 2020 жылдың көктемінде Банк 46,8 млрд. теңге сомасына тәртіптелген 
облигацияларды орналастырды, олардың өтеу мерзімі 15 жыл. «Нұрбанк» АҚ алған қаражат экономиканың нақты 
секторын кредиттеуге және қолдауға бағытталды. Ал мамыр айында 20 млрд. теңгеге қосымша капиталдандыру 
аяқталды.      

Банктің несиелік қоржынының көлемі (нетто) 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы күй-жай бойынша бір жыл ішінде 
38,8 млрд. теңгеге немесе 16,8%-ға азайып, 191,9 млрд. теңгені (2019 жылдың 31 желтоқсанында – 230,8 млрд. теңге) 
құрады. Несиелік қоржындағы жұмыс істемейтін қарыздардың (ҚРҰБ NPL) үлесі бір жылда 8,15%-дан 8,75%-ға дейін 
өсті. Несиелік қоржын бойынша құнсыздануға арналған резервтер 2020 жылы 1,5 еседен астам өсті. 01.01.2021 жылғы 
күй-жай бойынша резервтеу деңгейі 21,5%-ды құрады.          

(млн. теңге)
01.01.2021

2021 және 2020 жылдардың 1 қаңтарындағы күй-жай бойынша секторлар бойынша 
несиелік қоржынның құрылымы

01.01.2020 өсім/төмендеу 

(млн. теңге) менш. салмақ (млн. теңге) менш. салмақ АБС % 

ЗТ кредиттері

ЖТ кредиттері

БАРЛЫҒЫ клиенттерге 
берілген кредиттер 
(брутто):

Құнсыздануға резерв 

БАРЛЫҒЫ клиенттерге 
берілген кредиттер 
(нетто):

203 320

41 261

244 581

–52 643

191 938

83,1%

16,9%

100%

233 224

39 263

272 487

–41 705

230 782

85,6%

14,4%

100%

–29 904

1 998

–27 906

–10 938

-38 844

–12,8%

5,1%

–10,2%

26,2%

-16.8%

Несиелік қоржынның құрылымы

Корпоративтік қарыздар ШОБ қарыздары Жеке тұлғаларға 
қарыздар

20192020

КЛИЕНТТЕРГЕ БЕРІЛЕТІН КРЕДИТТЕР
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Банк бөлшек сауда, шағын және орта бизнес пен ірі корпорацияларға заманауи қаржылық қызметтердің толық 
кешенін ұсынады. Банктің тарихи қалыптасқан несиелік қоржыны корпоративтік несиелердің бұрынғысынша 
айтарлықтай басым үлесін көрсетеді (52,6%). Салалық бағытта ең көп үлесті «Көтерме сауда» (17,4%), «Бөлшек сауда» 
(10,3%), «Тамақ өнеркәсібі» (9,8%) салалары бойынша кредиттер алады. Басқа салалардың үлестері 10%-дан аспайды.    

Банктің бөлшек сауда клиенттеріне берілген кредиттер көлемінің үлесі 2020 жылы 16,9%-ды, 2019 жылы 14,4%-ды 
құрады.     

Жеке тұлғаларға берілген кредиттердің құрылымында негізгі үлесті тұтынушылық қарыздар алады – 86,5%, 2019 
жылы олар 84,7% болды, 2020 жылғы өсім 2,4 млрд. теңгені құрады. Ипотекалық қарыздар 239,1 млн. теңгеге немесе 
4,1%-ға азайды. Кредиттік карталар бойынша көлемдер 207 млн. теңгеге немесе 85,1%-ға қысқарды.     

Банктік топтың жиынтық міндеттемелері 2020 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілікке сәйкес 29,5 млрд. 
теңгеге немесе 8,4%-ға өсті.   

Атауы 
2020

2019-2020 жылдардағы міндеттемелердің динамикасы

2019 Өсім/төмендеу

млн. теңге үлес млн. теңге үлес АБС % 

Банктер мен қаржы 
ұйымдарының қаржысы 
мен несиелері 

Клиенттердің ағымдағы 
шоттары мен депозиттері 

Шығарылған борыштық БҚ 
мен реттелген қарыз 

Басқа міндеттемелер 

Барлығы міндеттемелер

36 969

283 133

53 290

9 929

383 321

9,6%

73,9%

13,9%

2,6%

100%

27 730

274 523

34 061

17 462

353 775

7,8%

77,6%

9,6%

4,9%

100%

9 240

8 610

19 229

–7 533

29 546

33,3%

3,1%

56,5%

–43,1%

8,4%

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Банктік тобының міндеттемелері құрылымында ең көп үлесті ағымдағы шоттар мен Банкті қорландырудың 
маңызды көзі болып табылатын клиенттердің депозиттері алады – 73,9%. Оның ішінде заңды тұлғалардың салымдары 
65,1% немесе 184,4 млрд. теңгені, ал жеке тұлғалардың салымдары 34,9% немесе 98,8 млрд. теңгені құрайды.      

Орналастырылған шығарылған борыштық бағалы қағаздардың көлемі 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы күй-жай 
бойынша 53,3 млрд. теңгені құрады, 2020 жылы 19,2 млрд. теңгеге өсті. Банк шығарған барлық облигациялар KASE 
ресми тізіміне негізгі қабаттың «облигациялар» санаты бойынша енгізілген.       

Банктің меншікті капиталы 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы күй-жай бойынша 40,7 млрд. теңгені құрады.    
2020 жылы Банктің меншік иелері акционерлік капиталға қосымша 20 млрд. теңге құйды.   

КАПИТАЛ

млн. теңге

ХҚЕС бойынша пайда мен залалдар туралы есеп 

26 301

–19 084

7 217

–58 645

4 606

34 987

–12 629

–3 683 

–28 147

5,3%

3%

11,7%

1856,8%

–13,4%

674,2%

12,4%

530,7% 

–1996,7%

24 982

–18 521

6 461

–2 997

5 316

4 519

–11 231

–584

0

1 484

6,1%

6,1%

6%

–166,5%

13,8%

–0,6%

9,8%

–69,4%

–100%

–79,9%

23 546

–17 452

6 093

4 509

4 673

4 545

–10 227

–1 910

–319

7 366

2020 +/– % 2019 +/– % 2018

Пайыздық табыстар

Пайыздық шығыстар

Таза пайыздық табыс

Құнсызданудан залалдар мен 
резервтер бойынша шығыстар 

Таза комиссиялық табыс 

Таза операциялық табыс

Жалпы шаруашылық және 
әкімшілік шығыстар 

Табыс салығы бойынша 
үнемдеу (шығыс) 

Табыс салығын шегергендегі 
тоқтатылған қызметтен түскен 
жылдағы пайда/залал 

Бір жылдағы залал/табыс
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ТАБЫСТАР
AQR нәтижелері бойынша барлық міндеттемелерді орындау және проблемалық қарыздардан ықтимал 

залалдарды өтеу үшін қауіпсіздік жастығы ретінде пайдадан қалыптасатын қосымша провизияларды құру 
шеңберінде 2020 жылғы залал 28,1 млрд. теңгені құрады. Залалды банк болжаған және провизиялардың осындай 
жақсы көлемін құрудың заңды салдары болып табылады.       

 2020 жылғы пайыздық табыстар «Басқа жиынтық табыс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері» 
бабы бойынша 1,7 млрд. теңгеге ұлғаюы есебінен 2019 жылғы 24,9 млрд. теңгеге қарсы 5,3%-ға өсіп, 26,3 млрд. теңгені 
құрады.       

 Таза пайыздық табыс өткен жылмен салыстырғанда 755,8 млн. теңгеге немесе 11,7 %-ға өсіп, 7,2 млрд. теңгеге жетті.         
 Таза комиссиялық табыс 2019 жылмен салыстырғанда 13,4%-ға немесе 710 млн. теңгеге азайып 4,6 млрд. теңгені 

құрады, бұл коронавирустық пандемияға байланысты шектеу шараларының енгізілуімен және іскерлік белсенділіктің 
төмендеуімен түсіндіріледі.        

Комиссиялық табыстардың негізгі сомасы аударым операциялары бойынша комиссиялар мен банктік карталарға 
қызмет көрсеткені үшін комиссияларға келеді, олар бойынша жиынтық өсім 2020 жылы 45,6%-ға жетті.   

2020 жылғы пайыздық шығыстар 2019 жылмен салыстырғанда 3%-ға немесе 562,7 млн. теңгеге өсіп, есепті күнге 19,1 
млрд. теңгені құрады. Пайыздық шығыстардың 2,4 млрд. теңгеге өсуі негізінен «Шығарылған борыштық бағалы 
қағаздар» бабы бойынша болды, олардың пайыздық шығыстардың жалпы көлеміндегі үлесі 15%-ға жетті. 
«Клиенттердің қаражаты» шығыстары бойынша 0,1%-ға аздап өсу байқалады, олардың үлесі – 62,9%-ды құрайды. 
«Кредиттік мекемелердің қаражаты» бабы бойынша «РЕПО» мәмілелерін ескере отырып, шығыстардың 584,7 
млн.теңгеге азайды, олардың үлесі – 4,6%-ды (2019 жылы 12,8%) құрады.          

Банктің 2020 жылдағы операциялық шығыстары 2019 жылмен салыстырғанда 7%-ға өсті.   

ШЫҒЫСТАР 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫСТАР

Атауы 

2019–2020 жылдардағы операциялық тәуекелдердің динамикасы

2019
АБС % 

6 541

481

2 962

1 443

11 427

5 898

613

3 429

754

10 695

643

–132

–467

689

733

11%

–22%

–14%

91%

7%

2020
Өзг. Өзг.

Қызметкерлер құрамына шығыстар 

Табыс салығынан басқа салықтар

Әкімшілік-шаруашылық шығыстар 

Негізгі құралдардың амортизациясы

Барлығы операциялық шығыстар
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Ішкі бақылау жүйесі Банкке қойылған мақсаттарға 
жету үдерісінде елеулі тәуекелдерге тиісті түрде әрекет 
етуге мүмкіндік беретін тиімді және ұтымды қызметке 
ықпал ететін саясаттардың, үдерістер мен рәсімдердің, 
мінез-құлық нормалары мен әрекеттерінің жиынтығы 
ретінде анықталады.    

«Нұрбанк» АҚ реттеуші талаптарға, сондай-ақ 
Базель комитетінің ұсынымдарына сәйкес тәуекелдерді 
басқару жүйесін, ішкі бақылауды және корпоративтік 
басқаруды жетілдіру мәселелеріне үлкен көңіл бөледі. 
Тәуекелдерді басқару саясаты мен рәсімдері реттеуіш 
талаптарға сәйкестігі мен нарықтық жағдайдың 
өзгеруіне тұрақты түрде қаралады.  Сонымен қатар, 
Банк өз клиенттеріне ең оңтайлы шешімдерді ұсыну үшін 
ұсынылатын банктік өнімдер мен қызметтерді және 
жаңадан пайда болған озық тәжірибелерді бақылайды. 
Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқаруды бақылау 
жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне, негізгі тәуекелдерді 
басқаруға және тәуекелдерді басқару саясаты мен 
рәсімдерін бекітуге, сондай-ақ ірі мәмілелерді бекітуге 
жауапты. Басқарма тәуекелдерді азайту шараларын 
мониторингтеу мен енгізуге, сондай-ақ Банктің 
белгіленген тәуекел лимиттерінде жұмыс істеуін 
қамтамасыз етуге жауапты.        

Банк мынадай негізгі тәсілдер мен қағидаттарды 
реттейтін ішкі нормативтік құжаттардың талаптарын 
әзірледі және орындады:        
– капиталдың жеткіліктілігін бағалаудың ішкі үдерісі;      
– өтімділіктің жеткіліктілігін бағалаудың ішкі үдерісі;      
– сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін 

басқару және ақпараттық технологиялар 
тәуекелдері бойынша ІНҚ талаптарын әзірледі және 
орындайды.     
Банк 2020 жыл ішінде заңнамада белгіленген 

барлық нормалар мен лимиттерді сақтады.      

Өтімділік тәуекелі   
 Банк оларды өтеу мерзімінің басталуына қарай 

барлық міндеттемелерді орындау үшін қажетті 
қаражаттың үнемі болуын қамтамасыз ету мақсатында 
өтімді активтердің қажетті деңгейін сақтайды. Банк 
өтімділікке қатысты күтпеген талаптарға жедел және 
күрт ауытқусыз әрекет етуіне мүмкіндік беретін, 
шығарылған борыштық бағалы қағаздардан, басқа 
банктердің ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 
кредиттерінен, негізгі корпоративтік клиенттер мен жеке 
тұлғалардың депозиттерінен, сондай-ақ жоғары өтімді 
активтердің әртараптандырылған қоржынынан тұратын, 
қаржыландыру көздерінің әртараптандырылған және 
тұрақты құрылымын қолдайды. 

Пайыздық тәуекел 
Пайыздық тәуекелді басқару, оны азайтудың әр 

түрлі әдістерін қолдану арқылы, пайыздық 
мөлшерлемені мониторингтеу, сондай-ақ әр түрлі 
лимиттерді белгілеу арқылы басқарылады. Банк 
пайыздық тәуекел бойынша ағымдағы позицияларды 
және оның белгіленген лимиттерге сәйкестігінің 
деңгейіне тұрақты түрде мониторинг жүргізеді.

Нарықтық тәуекел 
Банк нарықтық тәуекелді жеке қаржы құралдары, 

валюталық позиция бойынша портфелінің көлеміне 
қатысты ашық позицияларға лимиттер белгілеу және 
олардың сақталуына үнемі мониторинг жүргізу арқылы 
басқарады.   

Кредиттік тәуекел
Тәуекелдерді басқару әрбір нақты кредиттеу 

жобасы бойынша кредиттік тәуекелдерді анықтау, 
бағалау және төмендету бөлігінде ұсыну мақсатында, 
жобалардың сандық және сапалық тәуекел-
сараптамасы, кредиттік тәуекелдерді азайту жолдарын 
бақылау және мониторингтеу шеңберінде жүргізіледі. 
Тәуекел-сараптамасы қаржыландыру басталғанға дейін 
жобаны қарау кезеңінде жүргізіледі, содан кейін қажет 

болған жағдайда Банкті қаржыландырумен байланысты 
ықтимал шығындардан қорғау үшін жүргізіледі. 
Кредиттік операцияларды жүзеге асыру туралы 
шешімдер қабылдау бойынша өкілеттік Директорлар 
кеңесі мен Банктің кредиттік комитеттері арасында 
бөлінген.   

Операциялық тәуекел 
Операциялық тәуекелді басқару операциялық 

тәуекел-менеджменттің келесі құралдарының көмегімен 
жүзеге асырылады: 
1. операциялық тәуекелді басқару бойынша 

рәсімдерді жетілдіру;
2. қорғаныстың үш желісі жүйесін қолдау;
3. операциялық тәуекел оқиғалары базасын (ішкі 

және сыртқы) жасақтау және оның негізінде 
операциялық тәуекелдер бойынша тұрақты 
басқарушылық есептілікті Банк Басқармасының, 
Директорлар кеңесі Комитетінің, Тәуекелдер мен 
сапа бойынша Банктің Директорлар кеңесінің 
қарауына дайындау. Басқару есептілігін қарау 
нәтижелері бойынша дайындалған Басқарма мен 
Директорлар кеңесінің нұсқауларын орындау 
кезінде Банк қызметкерлерінің жауапкершілігі мен 
әрекет ету рәсімдерін анықтау;  

4. операциялық тәуекелдерді өзін-өзі бағалау 
нәтижелерін жоспарлау, үйлестіру және талдау; 

5. құрылымдық бөлімшелермен бірге операциялық 
тәуекелдің негізгі көрсеткіштерін және олар 
бойынша шекті мәндерді әзірлеу; 

6. жұмысты жоспарлау, үйлестіру және сценарийлік 
талдау жүргізу; 

7. тәуекелдер картасын әзірлеу және жасақтау;
8. Банктің операциялық тәуекелін басқару бойынша 

тәуекел-үйлестірушілер жүйесін енгізу; 
9. аудиторлық тексерулердің нәтижелері;
10. ішкі нормативтік құжаттарды, жаңа өнімдерді, 

бизнес-үдерістерді үйлестіру үдерісінде 
операциялық тәуекелдерді анықтау.  

Тәуекелдерді басқару бойынша саясат 
(Операциялық тәуекелдерді басқару саясаты және 
Қызметтің үздіксіздігін басқару саясаты) пен рәсімдер 
(Операциялық тәуекелдерді басқару ережелері) 
реттеушінің талаптарына сәйкес келу, сондай-ақ 
ұсынылатын банктік өнімдер мен қызметтер және 
жаңадан пайда болған озық тәжірибелер тұрғысынан 
нарықтық жағдайдағы өзгерістерді көрсету үшін 
мерзімді түрде қайта қаралады. Директорлар кеңесі 
тәуекелдерді басқаруды бақылау жүйесінің дұрыс 
жұмыс істеуіне, негізгі тәуекелдерді басқаруға және 
тәуекелдерді басқару саясаты мен рәсімдерін бекітуге 
жауапты. Басқарма тәуекелдерді азайту шараларын 
мониторингтеу мен енгізуге жауапты, сондай-ақ Банктің 
белгіленген тәуекелдер шегінде жұмыс істеуін тексереді.      

Заң тәуекелі
Тәуекел құқық нормаларымен реттелетін барлық 

қатынастарда болады және Банк ішкі құжаттарға 
сәйкес қызметті Банктің іске асыруын қоса алғанда, 
тікелей немесе жанама түрде Банк қатысатын. 

Ішкі бақылау жүйесі шеңберінде Банктің заң 
қызметтері:
–  Қазақстан Республикасының заңнамасына 

енгізілетін өзгерістер және (немесе) 
толықтыруларға мониторингті; 

–  жасалатын мәмілелердің, Банктің ішкі нормативтік 
құжаттарының, Қазақстан Республикасының 
уәкілетті органдары мен уәкілетті тұлғалардың 
сұраныстарының құқықтық сараптамасын; 

– банктік операциялар мен басқа да қызметке, талап 
қою жұмысы мен атқарушылық өндіріске 
байланысты жұмыстарға қатысты құқықтық 
мәселелер бойынша қорытындыларды дайындау 
және тексеруді жүзеге асырады. 
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Комплаенс-тәуекелі
Комплаенс тәуекелі Банк пен оның қызметкерлерінің 

ҚР азаматтық, салықтық, банктік заңнамасының; қаржы 
нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, 
бақылау және қадағалау туралы заңнаманың; 
валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы, 
төлемдер мен төлем жүйелері туралы, зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы, бағалы қағаздар нарығы 
туралы, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру 
туралы, кредиттік бюролар және кредиттік тарихты 
қалыптастыру туралы, коллекторлық қызмет туралы, 
депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы, қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
туралы, акционерлік қоғамдар туралы заңнаманың; 
қаржы нарығында қызметтерді көрсету және 
операцияларды жүзеге асыру тәртібін реттейтін Банктің 
ішкі құжаттарының, сондай-ақ Банктің қызмет көрсету 
және қаржы нарығында операцияларды жүргізу 
тәртібіне ықпал ететін шетел мемлекеттері 
заңнамасының талаптарын сақтамауы салдарынан 
болуы мүмкін шығындармен байланысты. Комплаенс-
тәуекелдерді басқару Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылдың 12 
қарашасындағы №188 қаулысымен бекітілген Екінші 
деңгейдегі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларында 
көзделген, бірақ олармен шектелмеген іс-шаралармен 
жүзеге асырылады.      

Банктегі комплаенс-тәуекелдерді басқару төрт 
негізгі элементті: анықтауды, сәйкестендіруді, бағалау 
және өлшеуді, сондай-ақ тәуекелдерді мониторингтеу 
мен бақылауды қамтитын үдеріс ретінде тәуекелдерді 
басқару жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. 
Комплаенс-тәуекелді басқарудың тиімді жүйесін құру 
мақсатында Банкте үш қорғаныс желісіне негізделген 
функционалдық және ұйымдастырушылық өзара 
әрекеттесу жүйесі әрекет етеді.         

Бірінші қорғаныс желісі Банктің барлық құрылымдық 
бөлімшелері мен қызметкерлерінің тәуекелді уақтылы 
анықтауын, сәйкестендіруін, бағалауын және 
мониторингін, комплаенс тәуекелін барынша азайту 
мақсатында ағымдағы бақылауды жүзеге асыруды және 
түзету шараларын қабылдауды қамтиды; екінші 
қорғаныс желісі бойынша Банктің Комплаенс-бақылау 
қызметі комплаенс-тәуекелдерді басқару саясаты мен 
комплаенс-бақылау функцияларын іске асыруды 
қамтамасыз етуге жауапты. Комплаенс-бақылау қызметі 
Банктің Директорлар кеңесі тағайындайтын және оған 
есеп беретін бас комплаенс-бақылаушыға бағынады; 
үшінші қорғаныс желісі Ішкі аудит қызметінің комплаенс-
тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін тәуелсіз 
бағалауды қамтиды.       

Банкте комплаенс-тәуекелді басқарудың негізгі 
әдістері:           
– тұрақты мониторинг, дұрыс түсіну мен қолдануды 

қамтамасыз ету, сондай-ақ Банктің барлық 
қызметкерлерінің ҚР қолданыстағы заңнамасының, 
Банк қызметіне әсер ететін шетел мемлекеттері 
заңнамасының және Банктің қызмет көрсету және 
операциялар жүргізу тәртібін реттейтін ішкі 
нормативтік құжаттардың талаптарын сақтауын 
қамтамасыз ету;       

– комплаенс-тәуекелдерін сәйкестендіру, өлшеу, 
мониторингтеу және бақылау, оның ішінде жаңа 
банктік өнімдер мен қызметтерді әзірлеу кезінде;        

– Комплаенс-бақылау қызметінің Бас банкінің 
бөлімшелері мен филиалдарының қызметіне 
комплаенс-тексерулер жүргізу;      

– комплаенс-тәуекелдерін анықтау/бағалау 
бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;     

– мүдделер қақтығысын болдырмау бойынша Банктің 
ішкі құжаттарында белгіленген талаптарды 
қызметкерлердің орындауын бақылау;       

– Банк қызметкерлерін комплаенс-тәуекел 

мәселелері бойынша оқыту және т.б.         
Комплаенс-тәуекелдері бойынша басқарушылық 

ақпарат ай сайын Банк Басқармасына қарау үшін, 
тоқсан сайын Директорлар кеңесі мен Директорлар 
кеңесінің Тәуекелдер және сапа комитетіне жіберіледі.        

Ішкі бақылдау жүйесі 
Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 

тұрғысынан Банктің функциялары келесідей бөлінеді: 
Директорлар кеңесі ішкі бақылау және тәуекелдерді 
басқару мәселелері бойынша Банк қызметін 
стратегиялық басқаруды жүзеге асырады, саясатты 
бекітеді және мерзімді түрде қайта қарайды. 
Директорлар кеңесінің тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау мәселелері бойынша жұмыс органы 
Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті болып 
табылады. Директорлар кеңесі Банктің ірі мәмілелерін, 
жасалуында мүддесі бар мәмілелерді, сондай-ақ 
Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты 
тұлғалармен жасалған мәмілелерді, оның ішінде 
жеңілдік шарттары болмаған жағдайда қарайды.         

Басқарма тәуекелдерді басқару бойынша саясатты 
іске асыруға жауапты орган болып табылады. Банкте 
тәуекелдерді басқару мен бақылаудың әртүрлі 
функцияларын жүзеге асыратын келесі негізгі 
Комитеттер бар: Кредиттік комитеттер, Проблемалық 
кредиттер бойынша комитет, Активтер мен пассивтерді 
басқару жөніндегі комитет пен Директорлар кеңесінің 
тәуекелдер және сапа бойынша комитеті. Банктің 
құрылымдық бөлімшелері олардың қызметіне тән 
тәуекелдерді сәйкестендіруге және бағалауға, 
бақылаудың сәйкестігіне және олардың қызметінің 
үздіксіздігіне тікелей жауапты. Тәуекелдер департаменті 
кредиттік, операциялық, нарықтық, ІТ және өтімділік 
тәуекелдерін сәйкестендіруді, бағалауды, бақылауды 
және қадағалауды қамтамасыз ететін тәуекелдерді 
басқару жүйесін ұйымдастыруға жауапты. Тәуекелдер 
департаменті Тәуекелдер-менеджменті басшысына 
есеп береді. Комплаенс-бақылау қызметі комплаенс-
тәуекелін басқару жүйесін ұйымдастыруға жауапты. Ішкі 
аудит бөлімшесі тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау 
және корпоративтік басқару жүйелерінің тиімділігіне 
тәуелсіз бағалау жүргізеді.           

Банкте тәуекелдерді басқару Банк қабылдайтын 
тәуекелдерді барынша азайтуға бағытталған іс-
шараларды жүзеге асыру бойынша Банктің 
құрылымдық бөлімшелері арасындағы рөлдер мен 
өкілеттіктерді бөлуге негізделген үш деңгейлі қорғау 
жүйесіне негізделген. Бірінші қорғаныс желісіне Банктің 
құрылымдық бөлімшелері кіреді, екінші қорғаныс желісі 
– тәуекелдерді, комплаенс-бақылауды, құқықтық 
бөлімшені, қызметкерлер құрамымен жұмыс істеу 
бөлімшесін басқару бойынша дербес бөлімшелер және 
бақылау функцияларын жүзеге асыратын Банктің басқа 
да құрылымдық бөлімшелері, үшінші қорғаныс желісі – 
ішкі аудит. Банк қызметіне тән тәуекелдерді толығымен 
жою мүмкін еместігін Банк мойындайды. Дегенмен, Банк 
енгізілген тәуекелдерді басқару жүйесі оларды 
айтарлықтай азайтуға мүмкіндік беретініне сенімді.             
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КАДРЛЫҚ САЯСАТ 
Кадрлық саясаттың мақсаты – негізінен әкімшілік 

әдістерге емес, экономикалық ынталандыруға және 
әлеуметтік кепілдіктерге негізделген кадрларды 
басқару жүйесін құру. Кадрлар – «Нұрбанк» АҚ-ның 
стратегиялық ресурсы. Жоғары білікті және ынталы 
жұмыскерлер табыстың кілті болып табылады. 
«Нұрбанк» АҚ жоғары сапалы кадрларды іріктеу 
саясатын қолданатын, қызметкерлерді ынталандырып, 
олардың кәсіби деңгейін жоғарылататын, сондай-ақ 
жақсы еңбек жағдайларын қамтамасыз ететін ең жақсы 

ТОПТАР

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы штаттық кесте бойынша қызметкерлер саны туралы деректер жинағы    

Штаттық
 бірлік саны

773

773

4

4

103

120

231

112

117

65

76

165

98

54

74

72

81

40

67

77

100

1 652

2 429

165

165

1

1

10

12

30

18

23

13

1

35

21

4

6

8

3

4

6

16

5

215

381

641

641

3

3

123

126

242

121

112

66

90

159

89

65

86

79

90

38

75

68

105

1 734

2 378

Қаржылық құрылым 
бойынша топтардың атауы Вакансия

Нақты 
саны 

кәсіби мамандар командасының болуына ұмтылады.   
Банкте қызметкерлер құрамын басқарудың 

бірыңғай жүйесі бар. Оған: қызметкерлерді жұмысқа 
бірыңғай қабылдау, жаңа қызметкерлер үшін сынақ 
кезеңдері мен бейімделу кезеңдерін белгілеу, штаттық 
қызметкерлер құрамын бағалау және аттестаттау 
кіреді. 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы күй-жай 
бойынша Банкте 2 378 қызметкер болды, оның ішінде 1 
729 әйел, 649 ер адам, 30 жасқа дейінгі 696, 30-50 жас 
аралығында – 1468, 50 жастан жоғары – 214 жұмыскер. 

Негізгі сыйақы мөлшерлемесі жыныстық 

айырмашылыққа қарамастан, Штат кестесі мен 

Еңбекақы төлеу қорына сәйкес белгіленеді. Банк 

жұмыскерлерін кемсіту фактілері жоқ. 2020 жылы Банктің 

Келісім комиссиясына еңбек тәртібін бұзу фактілері 

бойынша шағымдар түскен жоқ.       

2020 жылы барлығы 26 қызметкер оқудан өтті, оның 

ішінде 7 ер адам, 19 әйел адам. Банктің бір жұмыскеріне 

шаққандағы оқу сағаттарының орташа саны – 12 сағат.        

Балалар мен мәжбүрлі еңбекті, қауіпті жұмыстарды 

орындайтын жас қызметкерлерді пайдаланудың елеулі 

тәуекелі бар Банк бөлімшелері мен оның жеткізушілері 

жоқ.    

 Кадрлық саясаттың мақсатына жету үшін мыналар 

жүзеге асырылады:

Қызметкерлер құрамын оқыту 

ББ

ББ Барлығы

Өкілдік 

Өкілдік Барлығы 

Филиал желісі 

Филиал желісі Барлығы

Жалпы қорытынды  

Бас банк 

Өкілдік 

Ақтау

Ақтөбе

Алматы

Атырау

Қарағанды 

Көкшетау

Қостанай 

Нұр-Сұлтан

Павлодар

Петропавл

Семей

Талдықорған

Тараз

Түркістан облысы

Орал 

Өскемен 

Шымкент 

Жалпы қорытынды
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Банк үздіксіз кәсіби оқыту мен жұмыскерлердің оқу 

барысында алған білімдерін тиімді пайдалануға 

қызығушылығын қамтамасыз етеді. Осылайша, Банк 

қызметкерлері MBA бағдарламасы бойынша оқуға және 

Каспий қоғамдық университетінде 20% жеңілдік пен 

бөліп төлеу мүмкіндігі бар жеңілдік шарттармен 

авторлық курстарға қатыса алады. Қызметкерлер ESC 

Rennes School of Business беделді француз бизнес 

мектебінің халықаралық сертификаттарын алады 

(Франция мен Германияға шығу модулі).         

Банк қызметкерлері сонымен қатар банктік 

қызметтің ең өзекті аспектілері бойынша тақырыптық 

семинарларға, тренингтерге және курстарға жіберіледі. 

Қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсатында фронт-

офис қызметкерлері тұрақты негізде техникалық қана 

емес, мінез-құлық дағдыларының дамуын қамтамасыз 

ететін курстарда оқытылады.      

Еңбек уәждемесі 

Еңбекке ақы төлеу жүйесінің ашықтығы мен 

объективтілігін өсіруге, сыйақының белгілі бір 

қызметкердің жұмыстарының нәтижелеріне тәуелділігін 

арттыруға, өзін-өзі жетілдіру мен дамытуға 

ынталандыруды жасауға, еңбек өнімділігін арттыруға 

бағытталған уәждемелік бағдарлама енгізілді және 

табысты жұмыс істеп жатыр. Бағдарлама Банкте білікті 

қызметкерлер құрамын тартуға және сақтауға ықпал 

етеді.  

 Банкте құрамына жұмыскерлердің жалпы 

жиналысында сайланған жұмыскерлердің өкілдері мен 

жұмыс берушінің өкілдері кіретін келісім комиссиясы 

жұмыс істейді. 2020 жылы келісім комиссиясына берілген 

бірде-бір өтініш болған жоқ.

Қызметкерлер құрамының денсаулығы мен 

қауіпсіздігі

 Банкте жұмыскерлер үшін негізгі тәуекелдер 

анықталған, еңбекті қорғауды басқару жүйесі әзірленді 

және енгізілді.   

 Салауатты өмір салтын насихаттау - компанияның 

кадрлық саясатының маңызды басымдықтарының бірі. 

Жыл сайын компания қызметкерлері әр түрлі спорттық 

жарыстарға (атап айтқанда, филиалдар арасындағы 

футбол матчтарына), қалалық марафондар мен жүгіру 

жарыстарына қатысады.  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

Банкте сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі саясат 

бар, оны қолданыстағы заңнама шеңберінде пайдалану 

қызметкерлердің қызметін тұрақты бақылауға мүмкіндік 

береді. 2020 жылы сыбайлас жемқорлыққа қатысты заң 

бұзушылықтар анықталған жоқ.        

Корпоративтік мәдениет

Банк стратегиясында корпоративтік мәдениеттің 

дамуы маңызды рөл атқарады. Біздің корпоративтік 

этика отбасылық, дәстүрлі және мәдени құндылықтарды 

құрметтеуге негізделген! Банк корпоративтік мәдениетті 

дамыту мен корпоративтік құндылықтарды қолдау 

бойынша тұрақты негізде іс-шаралар жүргізеді. 

Жұмысқа қабылдау кезінде қызметкерлер кәсіптік 

қызмет пен корпоративтік мәдениет бойынша 

нұсқаулықтарды көрсететін Іскерлік мінез-құлық 

кодексін білуге міндетті.        

Ішкі корпоративті коммуникациялар жүйесі 

ақпараттандыру, өзара әрекеттесу, шағымдар мен 

өтініштерді беру тетіктерін қамтиды. Осылайша, Банкте 

әр қызметкерге қатысты тақырыптарды қамтитын 

«Nurbanker» корпоративтік журналы және Банк 

қызметкерлеріне арналған, қызметкерлерден алынған 

кез келген ақпарат қабылданатын және қаралуға 

жататын «Сенім желісі» ішкі электрондық поштасы 

жұмыс істейді.    

Корпоративтік мәдениетті одан әрі дамыту 

коммуникация жүйесін жетілдіру, эмоционалды 

интеллект пен эмпатия дағдыларын үйрету, HR-

үдерістеріне мәдениетті енгізу, қызметкерлерді банктің 

әлеуметтік миссиясын іске асыруға тарту және т.б. 

арқылы жалғасады.      

 Осылайша, «Нұрбанк» АҚ-ның кадрлық саясаты 

жалпы және әрбір қызметкердің жігерлі жоғары білікті 

ұжымын қалыптастыруға бағытталған ұжымдағы көңіл-

күйді ынталандыру, белсенді, шығармашылық ойлайтын 

қызметкерлерді ынталандыру және үздік мамандарды 

орта буынның басшы лауазымдарына жылжыту арқылы 

жүзеге асырылады.  

Қайырымдылық 

Қайырымдылық пен демеушілік – қоғам өміріне 

қатысудың негізгі бағыттарының бірі және «Нұрбанк» 

АҚ-ның корпоративтік мәдениетінің бір бөлігі. Қазақстан 

Республикасының қаржы қызметтері нарығында 29 жыл 

бойы қызмет етіп келе жатқан Банк демеушілік және 

қайырымдылық көмек көрсетуге үнемі назар аударып 

келеді. «Нұрбанк» АҚ-ның қайырымдылық қолдауының 

негізгі бағыттары – жекелеген өңірлер үшін де, жалпы ел 

үшін де әлеуметтік маңызы бар республикалық 

көлемдегі ауқымды жобалар:      

1. Келешекке жолдама» – жоба 2014 жылы Каспий 

университетімен бірлесіп іске қосылды. Осы 

жобаның арқасында Алматы қ. балалар 

мекемелерінің түлектері Каспий қоғамдық 

университетінде білім алуда. Банк оқу ақысын, 

тұруды, тамақтануды, жол жүруді, ай сайынғы 

шәкіртақыны және т.б. шығындарды көтерді. Диплом 

алғаннан кейін студенттер Банктің көптеген 

аймақтық бөлімшелеріне жұмысқа орналасады;      

2. Жеңіс үшін атаға рахмет» – акция Қазақстанның 

барлық қалаларында жыл сайын өткізіледі. Іс-шара 

шеңберінде банкирлер Банктің әрбір ардагер – 

клиентін мерекелерімен құттықтап, азық-түлік 

қоржындары мен ақшалай сертификаттар береді;      

3. Charity Music Run – онкологиялық ауруға 

шалдыққан балаларға қаржылай көмек көрсету 

мақсатында Банк жұмыскерлерінің әлеуметтік-

қайырымдылық жүгіру сайысы. 2020 жылы күрделі 

эпидемиологиялық жағдайға және қолданыстағы 

шектеулерге байланысты Банк бұл жүгіру жарысын 

келесі жылға ауыстыруға мәжбүр болды. 

Біз қайырымдылық жобаларға тікелей қатысу 

арқылы ғана емес, жалпы Қазақстандағы 
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қайырымдылық мәдениетін дамыту арқылы қоғам 

өміріне оң үлес қосуға мүдделіміз.       

Біздің «Келешекке жолдама» флагмандық жобамыз 

жыл сайын еліміздің барлық қалаларынан қатарына 

жаңа балаларды қоса отырып, одан әрі дамып келеді. 

Оған балалар үйінің кез келген түлегі қатыса алады, 

жобаның басты шарты – оқуға деген үлкен құлшыныс. 

Жоба аясында біз Каспий қоғамдық университетінде оқу 

ақысын төлеп, ай сайын шәкіртақы төлеп, тамақ пен 

баспана, жол жүру билеттерімен қамтамасыз етеміз. Біз 

сондай-ақ студенттерге біздің компанияда немесе 

серіктестеріміздің компанияларында тәжірибеден өтуге 

мүмкіндік береміз және оқуды аяқтаған кезде олар 

кепілдік берілген жұмысқа орналасады. Біздің 

бағдарламадан қазірдің өзінде 66 студент өтті. 2021 

жылы бізде сегіз түлек шығады – бұл 2018 жылы оқуға 

түскен бабалар. Бірінші курста оқитын тоғыз студент 

бар, олар Алматыға Шығыс Қазақстан облысынан, 

Қостанай, Көкшетау, Ақтау, Павлодар және Нұр-Сұлтан 

қалаларынан келеді. Алғашқы жылдары қаржы 

мамандықтары мен аудармашылық мамандықты 

таңдағандар көп болса, жыл өткен сайын таңдау 

кеңейіп келеді. Жаңа буын клиникалық психология, 

сәулет, бағдарламалық инженерия, ұйымдық 

психология, құқықтану, қоғамдық құқық және мұнай 

инженериясы сияқты мамандықтарды таңдады. Осы 

жоба арқылы біз барлық «әріптестерімізге» осындай іс-

шараларды өткізуге болатынын және ол арзанға 

түсетінін көрсеткіміз келді.         

Есепті жылы ардагерлерге атаулы көмек көрсетуге 

бағытталған бағдарламаны жүзеге асыру жалғасын 

тапты. Банк жыл сайын Ұлы Отан соғысының 

ардагерлері мен тыл еңбеккерлерін белсенді түрде 

қолдап, ақшалай қаражат аударып, азық-түлікпен 

көмек көрсетеді, филиал қызметкерлерінің бастамашыл 

топтары майдангерлерге барып тұрады.     

Сонымен қатар бізде маңызды «Жылы шырайлылық 

сыйлау» жобасы да бар. Акция біздің өкілдіктеріміз бар 

бірнеше қалада өтеді. Біз қыс сайын қаланы аралаймыз 

және коммуналдық қызметкерлерге жылы шай немесе 

кофе, сондай-ақ ыстық тағамдар ұсынамыз. Көшеде 

адамдар көлікті жарты сағат күтіп, тоңып қалады. Ал 

коммуналдық қызметшілер таңертеңнен бастап 

бірнеше сағат суықта, қар мен балшықты тазалайды. 

Бұл қаламызды көркейтіп жатқан азаматтарға 

алғысымыз. 

  Халық арасында дене шынықтыру мен бұқаралық 

спортты дамыту, сондай-ақ салауатты өмір салтын 

насихаттау мақсатында «Нұрбанк» АҚ футбол, 

волейбол, шахмат бойынша турнирлер мен жарыстарға 

қатысып, түрлі спорт федерацияларына, клубтарына 

демеушілік көмек көрсетеді.

«Нұрбанк» АҚ-ның қайырымдылық қызметіне жұмсалатын 
шығыстарының құрылымы

Келешекке жолдама   58%

Жылы шырайлылық сыйлаймыз   3%

Жеңіс үшін атаға рахмет   9%

Charity Music Run  26%

Сұраулар бойынша қайырымдылық көмек   4%
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Банк өз қызметін қаржылық нәтижелерге ғана емес, сонымен қатар, біз әлеуметтік және экологиялық жауапты 
мекеме болуға ұмтыламыз. Банк жыл сайын атмосфералық ауаны қорғау туралы (2-ТП формасы ауа), қоршаған 
ортаны қорғауға жұмсалған шығындар туралы (4-ҚО), өндірістік экологиялық бақылау (ӨЭБ) туралы есептерді, 
қалдықтарды түгендеу бойынша есепті дайындайды және уәкілетті органдарға өткізеді.       

2021 жылы Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру және жүргізу ережесінің 5-тармағына сәйкес 2020 
жылға арналған жылу энергиясына (дизель отынға, газға) энергия ресурстарын тұтыну бойынша қосымшаларға 
сәйкес бірінші Есеп дайындалды және жарияланды. Банк сонымен қатар үшінші тарап ұйымдарының көмегімен 
техника, жиһаз сияқты негізгі құралдарды кәдеге жаратады және пайдаланылған қағазды (макулатура) үшінші тарап 
ұйымына өңдеуге береді.         

Пайдаланыстағы ресурстар бойынша деректер:

Электр энергиясы - 
1 601 434,49 кВт/ч 

(киловатт-сағ.)

Жылу энергиясы – 
1 224,54 Гкал 

(гигакалория)

Дизель отыны – 
57 140 л. 

(литр)

Табиғи газ – 
57 525,1 м3 

(текше метр) 

Салқын, ыстық, 
техникалық су - 

17 470,73 м3 (текше метр)

Қалдықтарды кәдеге 
жарату - 

3,5 т (тонна)
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«Нұрбанк» АҚ-ның корпоративтік басқару жүйесінің 
негізі Қазақстан Республикасы заңнамасының, ҚР 
Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінің 
талаптарын сөзсіз орындау принципі, сондай-ақ, 
Қазақстанда дамып келе жатқан корпоративтік мінез-
құлық, этикалық стандарттар мен қажеттілік тәжірибесін 
ескере отырып, корпоративтік басқару мәселелерінде 
озық халықаралық талаптарға мүмкіндігінше сәйкес 
келуге ұмтылу болып табылады.         

Банктің Корпоративтік басқару кодексі Банк 
акционерлерінің жалпы жиналысында мақұлданды және 
келесі қағидаттар бойынша қалыптасты:        
1. Банк акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін 

қорғау қағидаты;        
2. Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар 

кеңесінің және Банк Басқарманың Банкті тиімді 
басқару қағидаты;       

3. Банк қызметі туралы ақпарат ашудағы айқындық 
пен объективтілік қағидаттары;        

4. заңдылық пен этика қағидаттары;          
5. тиімді дивидендтік саясат қағидаттары;        
6. тиімді кадрлық саясат қағидаттары;        
7. қоршаған ортаны қорғау;       
8. корпоративтік қақтығыстарды реттеу саясаты;       
9. Банк қызметінің ауқымы мен сипатына, оның 

құрылымына, тәуекелдер профиліне, Банктің бизнес 
үлгісіне сәйкестігі;          

10. Банк акционерлерінің Қазақстан Республикасының 
азаматтық және банк заңнамасына, Қазақстан 
Республикасының акционерлік қоғамдар туралы 
заңнамасына сәйкес қарастырылған құқықтарын 
қорғау және осы құқықтарды іске асыруды қолдау;        

11. Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына, 
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау мен 
қадағалау туралы заңнамасына, Қазақстан 
Республикасының валюталық реттеу және 
валюталық бақылау туралы, төлемдер мен төлем 
жүйелері туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы, 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға 
қарсы іс-қимыл туралы, акционерлік қоғамдар 
туралы заңнамасына сәйкес ақпараттың уақтылы 
және сенімді ашылуын қамтамасыз ету;         

12. Банктің Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін 
орындау үшін толық, өзекті және уақтылы 
ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету.         
Банк туралы ақпаратты ашу ақпараттық ашықтық, 

Банктің коммерциялық мүдделерін қамтамасыз ету және 
банктік құпияны сақтау туралы заңнама талаптарын 
сақтау арасындағы жүйелі баланспен жүзеге 
асырылады.         

Банк өз акционерлеріне тең қатынас қағидатын 
ұстанады, олардың Қазақстан Республикасының 
заңнамасында қарастырылған құқықтарын, оның ішінде 
дивидендтер алуға және Акционерлердің жалпы 
жиналысы арқылы Банкті басқаруға қатысуға 

байланысты құқықтарын сақтау, Банк акционерлеріне 
оның қаржылық жағдайын, экономикалық 
көрсеткіштерін, қызметінің нәтижелерін қоса алғанда, 
Банк туралы шынайы ақпаратты уақтылы ашу. Банк 
акционерлер мен инвесторларға Банктің қаржылық 
жағдайы, қызмет көрсеткіштері, ірі мәмілелер, 
тәуекелдерді басқару, Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сәйкес келуі мен ішкі 
бақылау жүйесі туралы тұрақты түрде есеп береді. Банк 
атқарушы органның орналасқан жері бойынша 
құжаттарға, ақпараттарға (материалдарға) уақтылы 
қолжетімділікті қамтамасыз етеді.  Ақпарат 
(материалдар) электронды түрде қазақ, орыс 
тілдерінде Банктің корпоративтік www.nbank.kz веб-
сайтында, KASE-тің ресми www.kase.kz сайтында, 
сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің 
www.dfo.kz веб-порталында орналастырылады.        

БАҚ пен халықты жедел ақпаратпен қамтамасыз ету 
үшін барлық қолжетімді байланыс арналары – Банктің 
корпоративтік www.nbank.kz веб-сайты, Facebook, 
Instagram және Twitter әлеуметтік желілеріндегі 
корпоративтік аккаунттар, сондай-ақ дәстүрлі 
электронды пошталық жіберілімдер, баспасөз 
конференциялары, брифингтер пайдаланылады.           

01.01.2021 жылғы күй-жай бойынша Банктің 
жарияланған жай акцияларының жалпы саны (ISIN коды 
KZ000A1CTMU5) – 133 700 000 дана, жарияланған 
артықшылықты акциялар саны – 300 000 дана. Банктің 
13 494 766 жай және 225 876   артықшылықты акциялары 
орналастырылды, оның ішінде 698 жай және 181 
артықшылықты акциялары сатып алынды. 11 856 791 жай 
акцияға (дауыс беретін акциялардың 87,87%) иелік ететін 
«JP Finance Group» ЖШС банктік холдингі Банктің ірі 
акционері болып табылады. Рашит Сарсенов «Нұрбанк» 
АҚ-ның бенефициарлық меншік иесі болып табылады.          

2020 жылдың сәуір айында 740 590 дана, ал 2020 
жылдың мамыр айында бір акцияға 6 751,38 теңгеден 
Банктің 2 227 448 жай акциясы орналастырылды.          

Жай акциялар бойынша дивидендтер жыл 
қорытындысы бойынша төленеді. Соңғы үш жылда Банк 
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 
шешімдеріне сәйкес жай акциялар бойынша 
дивидендтер есептелмеген және төленбеген, Банктің 
таза кірісі бөлінбей қалды және «Өткен жылдардағы 
бөлінбеген таза кіріс (жабылмаған залал)» шотына 
жіберілді.         

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер 
(Жарғы бойынша) бір акцияға 1000 теңгені құрайды. 
Олардың төлемі уақытылы жүргізілді.          

2020
2019
2018

225 695 000,00 
225 695 000,00  
225 695 000,00 

Жылы Төленетін сома, теңге
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31.12.2020 жылғы күй-жай бойынша Банктің бір жай 
акциясының баланстық құнын есептеу 
(шоғырландырылған)       

BVcs = NAV/NOcs.
Есептеу күніндегі жай акцияның баланстық құны 

(BVcs) = 3,052.29 теңге.
Жай акцияларға арналған таза активтер (NAV) = 

37,812,004 мың теңге.
Есептеу күніндегі акциялардың саны (NOcs) = 

12,388,076 дана.
NAV = (ТА-IA)-TL-PS.
Есептеу күніндегі Банктің қаржылық жағдайы туралы 

есебіне сәйкес Банктің активтері (ТА) = 424,015,381 мың 
теңге.

Есептеу күніндегі Банктің қаржылық жағдайы туралы 
есебіне сәйкес материалдық емес активтер (IA) = 
2,587,250 мың теңге.

Есептеу күніндегі Банктің қаржылық жағдайы туралы 
есебіне сәйкес Банктің міндеттемелері (TL) = 383,320,971 
мың теңге. 

Есептеу күніндегі Банктің қаржылық жағдайы туралы 
есебіне сәйкес, «Жарғылық капитал, артықшылықты 
акциялар» шотының сальдосы (PS) – 295,156 мың теңге.

31.12.2020 жылғы күй-жай бойынша Банктің бір 
артықшылықты акциясының баланстық құнын есептеу

BVps1 = (EPC+DCps1)/ NO ps1.
Есептеу күніндегі артықшылықты акцияның 

баланстық құны (BVps1) = 12,398.67 теңге.
Есептеу күніндегі бірінші топтағы артықшылықты 

акцияларды ұстаушыларға тиесілі капитал (EPC) = 
746,546,000 теңге. 

Міндеттемелерде есепке алынатын, бірінші топтағы 
артықшылықты акциялардың борыштық құрамдас бөлігі 
(DCps1) = 2,051,772,727.27 теңге. 

Есептеу күніндегі акциялардың саны (NOps1) = 
225,695 дана.

EPC = TDps1+PS.
Есептеу күніндегі бірінші топтың артықшылықты 

акциялары бойынша есептелген, бірақ төленбеген 
дивидендтер сомасы (TDps1) = 451,390,000 теңге. Есепте 
осы акциялардың эмитентінде ұстаушылары және 
олардың деректемелері туралы өзекті деректердің 
болмауына байланысты төленбеген, бірінші топтағы 
артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер есепке 
алынбайды. 

Есептеу күніндегі Банктің қаржылық жағдайы туралы 
есебіне сәйкес, «Жарғылық капитал, артықшылықты 
акциялар» шотының сальдосы (PS) = 295,156,000 теңге.

Акционерлердің жалпы жиналысы
Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің жоғарғы 

органы бола отырып, Банк қызметін корпоративтік 
басқаруда шешуші рөл атқарады және акционерлерге 
Банк қызметін басқару құқығын іске асыру үшін алаң 
болып табылады.        

2020 жылы Банк акционерлерінің 2 жалпы жиналысы 
өткізілді. 

2020 жылдың 4 наурызында өткен акционерлердің 
кезектен тыс жалпы жиналысында келесі шешімдер 
қабылданды:    
1. «  Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
жиналысының күн тәртібін бекіту. 
2.    Екінші мәселе бойынша:
• Осы хаттаманың 1-Қосымшасына сәйкес, сома мен 

шығару шарттарында «Нұрбанк» АҚ-ның жай 
акцияларына айырбасталатын реттелген 
облигациялар шығарылымын іске асыру.  

• Осы хаттаманың 1-Қосымшасына сәйкес, реттелген 
облигацияларды «Нұрбанк» АҚ-ның жай 

акцияларына айырбастау шарттары мен тәртібін 
бекіту.   

• «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесіне 
реттелген облигацияларды «Нұрбанк» АҚ-ның жай 
акцияларына айырбастау үшін шарттар туындаған 
кезде, реттелген облигацияларды шығару 
шарттарына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның жай 
акцияларын орналастыру туралы шешім қабылдау.

• «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына 
айырбасталатын реттелген облигацияларды 
шығаруға және орналастыруға байланысты 
туындайтын меншікті капиталының 10%-дан 
астамына «Нұрбанк» АҚ-ның міндеттемелерін 
ұлғайту. 

3.      Үшінші мәселе бойынша:
• «Нұрбанк» АҚ-ның акцияларын шығару 

проспектісіне тиісті өзгерістер мен толықтырулар 
енгізе отырып, «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай 
акцияларының санын 324 443 данаға ұлғайту.

• «Нұрбанк» АҚ Басқармасы «Нұрбанк» АҚ-ның 
акцияларын шығару проспектісіне өзгертулер мен 
толықтырулар дайындасын және оларды Қазақстан 
Республикасының уәкілетті органында тіркеу үшін 
қажетті іс-шараларды жүзеге асырсын.

«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің 2020 жылдың 29 
мамырындағы жылдық жалпы жиналысында келесі 
шешімдер қабылданды: 
1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы 

жиналысының күн тәртібін бекіту. 
2. «Нұрбанк» АҚ-ның 2019 жылға 

шоғырландырылмаған (бөлек) жылдық қаржылық 
есептілігін бекіту. 

3. «Нұрбанк» АҚ-ның 2019 жылға жылдық 
шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту.

4. Банктің 1 292,1 млн. теңге мөлшеріндегі таза табысы 
бөлінбестен қалдырылып, «Өткен жылдардағы 
бөлінбеген таза пайда (өтелмеген залал)» шотына 
жіберу. 2019 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның жай 
акциялары бойынша дивидендтер есептемеу және 
төлемеу.   

5. «Нұрбанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 
2019 жылғы әрекеттеріне акционерлердің 
өтініштерінің болмауы туралы ақпаратты назарға 
алу.

6. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен 
Басқарма мүшелеріне 2019 жылға төленетін сыйақы 
мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға 
алу. 

7. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына №1 өзгертулер мен 
толықтыруларды бекіту және «Нұрбанк» АҚ 
Басқарма төрағасы Эльдар Рашитович 
Сарсеновқа «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына №1 
өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік 
беру.

8. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге 
№3 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту.    

Директорлар кеңесі - Банктің стратегиялық 
басқаруын, қаржылық-шаруашылық қызмет пен 
тәуекелдерді басқару жүйесін бақылауды жүзеге 
асыратын, Банк акционерлерінің жалпы жиналысында 
бекітілген Банктің шешімдері мен саясатын жүзеге 
асыратын Банктің басқару органы болып табылады. 
Банктің Директорлар кеңесі Банктің қызметінің, 
қаржылық жағдайының және нәтижелерінің ашықтығын 
қамтамасыз етеді.

Банктің Директорлар кеңесі бес адамнан тұрады, 
олардың үшеуінде тәуелсіз директор мәртебесі бар:  

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

«НҰРБАНК» АҚ  ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП  2020| |



КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ |  35

Директорлар кеңесінің құрамы 

Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау 
бойынша комитеті – өз қызметінде Банктің Директорлар 
кеңесіне толық есеп беретін және Банктің Директорлар 
кеңесі берген өкілеттіктер шеңберінде әрекет ететін 
Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңесші органы. 
Комитеттің құзыретіне Банктің стратегиялық 
мақсаттарын (даму стратегиясын) әзірлеу бойынша 
Банктің Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау, 
оның ішінде оған Даму стратегиясы әзірленетін, орта 
және ұзақ мерзімді қызметтің тиімділігін арттыру 
бойынша іс-шараларды әзірлеу, сондай-ақ Банк 
бюджетін алдын ала қарау кіреді. 

Директорлар кеңесінің Әлеуметтік мәселелер, 
персонал және сыйақы жөніндегі комитеті Банктің 
кадрлық саясаты облысындағы, жұмыскерлердің кәсіби 
жетістіктерін ынталандыруға және олардың қызметінің 
тиімділігін арттыруға, сондай-ақ Банкке білікті 
қызметкерлер құрамын тартуға және сақтауға 
көмектесетін, Банк жұмыскерлерін әлеуметтік қолдау, 
ынталандыру және сыйақы беру мәселелеріндегі 
саясатын анықтайтын мәселелер бойынша Банктің 
Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу үшін 
құрылған.  

 
Директорлар кеңесінің тәуекелдер мен сапа 

жөніндегі комитеті Банктің Директорлар кеңесіне 
Банктің тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру мен 
нығайту, Банктің меншікті капиталының тиісті деңгейін 
қамтамасыз ету, сондай-ақ клиенттерге қызмет көрсету 
сапасын жақсарту мәселелері бойынша ұсыныстар 
әзірлеу мақсатында құрылды.

Директорлар кеңесінің ішкі аудит жөніндегі комитеті 
келесі мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін 
ұсыныстар әзірлеу арқылы Директорлар кеңесіне көмек 
көрсету үшін құрылды: қаржылық есептіліктің толықтығы 
мен сенімділігі; Банк пен оның еншілес ұйымдарының 
заңнама мен ішкі құжаттар талаптарына сәйкестігі; 

сыртқы аудиторды таңдау мен тәуелсіздігі; ішкі бақылау 
жүйесі мен тәуекелдерді басқару жүйесінің 
барабарлығы мен тиімділігі; Банктің ішкі аудитінің 
қызметіне бақылау; сыртқы және ішкі аудиттің 
тәуелсіздігін бақылау; Банктің еншілес ұйымдарындағы 
ішкі аудиттің тәртібін, стандарттары мен принциптерін 
және Комитеттің құрылу мақсаттары мен қызметінен 
туындайтын басқа да мәселелер бойынша өз 
құзыретінің шеңберінде бақылау мен жүзеге асыру. 

Ішкі аудит қызметі
Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне бағынады 

және есеп береді. Қызмет ішкі бақылау, тәуекелдерді 
басқару және корпоративтік басқару жүйесін тәуекелге 
бағдарланған тәсіл негізінде бағалайды және бизнес-
үдерістерге тән тәуекелдер деңгейіне негізделген. 
Қызмет Басқармаға, Ішкі аудит жөніндегі комитеті мен 
Директорлар кеңесіне тексерістердің нәтижелерін, 
анықталған ескертулерді жою бойынша Іс-шаралар 
жоспарының орындалу барысы туралы ақпаратты 
береді. 

«Нұрбанк» АҚ Комплаенс-бақылау қызметі және 
бас комплаенс-бақылаушы

Комплаенс-тәуекелді басқаруды ұйымдастыруға 
және үйлестіруге жауапты «Нұрбанк» АҚ-ның бас 
комплаенс-бақылаушысы, Директорлар кеңесі тікелей 
тағайындайтын және есеп беретін тұлға болып 
табылады.  

Комплаенс-бақылау қызметі «Нұрбанк» АҚ-ның бас 
комплаенс-бақылаушысына есеп береді. Комплаенс-
бақылау қызметі өз қызметін «Нұрбанк» АҚ-ның 
Директорлар кеңесі бекіткен бір жылға Комплаенс-
бақылау қызметінің комплаенс-бағдарламасына 
(жоспарына) сәйкес, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген өкілеттіктерге сәйкес, сондай-
ақ «Нұрбанк» АҚ-ның ішкі нормативтік құжаттарына 
сәйкес жүзеге асырады. 

2005 ж. бастап – «Виктория» СК АҚ Басқарма төрайымы
2016 ж. қыркүйегінен – «Виктория» СК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
2008–2010 жж. – АО «Нұрбанк» АҚ тәуелсіз директор
09.06.2010 ж. бастап – «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы
19.06.2010 ж. бастап – «Нұрбанк» АҚ «MONEY EXPERTS» ЕҰ» АҚ Директорлар 
кеңесінің төрайымы

ЕРЖАНОВА 
Раушан Зейнуллаевна
1960 ж.

КРЕЙМЕР Эдуард
1949 ж.

ФРОЛОВ 
Александр Леонидович
1958 ж.

КАМАЛЕЕВ 
Рустем Гумарович
1979 ж.

ВОКУРКА Ульф
1962 ж. 

2007 ж. бастап – «KSP Steel» ЖШС директоры
08.06.2010 ж. бастап – «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

1998–2010 жж. – Алматы қ. Ішкі істер департаменті Басқарма бастығының 
оперативтік жұмыс жөніндегі орынбасары.
06.09.2010 ж. бастап – «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор.

2015–2016 жж. – «Банк Kassa Nova» АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі, 
Ақпараттық технологиялар жөніндегі директор.
04.12.2017 ж. бастап – «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз 
директор. 

1989 ж. КСРО Сыртқы істер министрлігінің Мәскеу мемлекеттікхалықаралық 
қатынастар институтын бітірген.
2010–2017 жж. Қазақстан бойынша Бас директор болды, Алматы қ. Дойче Банк АГ 
өкілдігін басқарды.
2017–2019 жж. «Казкоммерцбанк» АҚ мен «Цеснабанк» АҚ Басқарма төрағасы және 
Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымдарында болды.
Әр жылдары «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқарудың қазақстандық 
холдингі» АҚ, «Қазпошта» АҚ, «Қазақстанның даму банкі» АҚ, «Қазына Кэпитал 
Менеджмент» АҚ, «БТА Банк» АҚ, «Қазақстан Халық банкі» АҚ, «ҚРҰБ «Ұлттық 
инвестициялық корпорациясы» АҚ, «Қазақстандық Шетелдік инвесторлар кеңесі» 
қауымдастығы, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ сияқты 
қазақстандық компаниялардың Директорлар кеңесінің мүшесі болды.    
2015 ж. бастап – «KAZAKHINVEST» Ұлттық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшесі – тәуелсіз директор.
2016 ж. бастап – «Астана» халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі» 
АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 
19.04.2019 ж. бастап – «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – 
тәуелсіз директор.

Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері Банктің немесе оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына қатысу 
үлестеріне ие емес.  
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БАСҚАРМА
Басқарма Банктің ағымдағы қызметін басқаратын, оның алқалы атқарушы органы болып табылады. Банкте 

корпоративтік басқаруды жасақтауда шешуші рөлді иеленген Басқарма өз құзыреті шегінде корпоративтік басқару 
принциптерінің іс жүзінде орындалуын сақтауды және бақылауды қамтамасыз етеді. 

 2020 жылы Басқарма құрамы төрт адамға дейін қысқарды.

Басқарма құрамы

Банктің Басқарма мүшелері Банктің немесе оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына 
қатысу үлестеріне ие емес.    

Директорлар кеңесі мен Банк басқармасының мүшелеріне 2020 жылы төленген сыйақы мен сыйақылардың 
мөлшері   

 Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2018 жылдың 18 қыркүйегіндегі «Еңбекке ақы төлеудің ішкі саясатына, ақшалай сыйақыларды 
есептеуге, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының басшыларын 
материалдық ынталандырудың басқа түрлері бойынша талаптарды белгілеу және екінші деңгейдегі банктердің, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының барлық жоғары басшыларына төленген кірістер туралы есеп беру 
формалары туралы» қаулысына № 68-(18) хаттама мен «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (2017 жылдың 20 
шілдесіндегі 54-(17) хаттама) Негізгі қызмет нәтижелері бойынша «Нұрбанк» АҚ жұмыскерлері мен штаттан тыс 
агенттеріне сыйлықақы беру мен материалдық емес ынталандыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

Жұмыста қол жеткізілген оң нәтижелер үшін біржолғы сыйлықақы төленеді. Сыйлықақы қорының мөлшерін және 
Банктің басшы жұмыскерлеріне сыйлықақы төлемдерінің жеке бөлінуін Банктің Директорлар кеңесі бекітеді. 

Басқарушы жұмыскерлерінің сыйлықақы қорының мөлшері (мың теңге)

Директорлар кеңесі 

Банк басқармасы

Барлығы:

114 066

86 561

200 627

-

6 444

6 444

579

1 774

2 353

114 645

94 779

209 424

Атауы Негізгі сыйақы Сыйлықақылар Әлеуметтік қамтамасыз 
етуге шығыстар Барлығы

Мусатаева Гульнара Абаевна
1967 ж.

Ким Андрей Борисович
1975 ж.

Сарсенов Эльдар Рашитович
1984 ж.

Телегина Ирина Игоревна
1968 ж.

Мусатаева ханым Қарағанды мемлекеттік 
университетін «Құқықтану» мамандығы бойынша бітірді.  

Оның еңбек қызметі ҚР Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі, ҚР Ұлттық Банкі 

және республиканың ірі коммерциялық банкі 
сияқты ұйымдармен байланысты. 

2011 жылдың 23 мамырынан бастап – «Нұрбанк» АҚ 
Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі.  

Ким мырза Қазақ мемлекеттік экономикалық 
университетін бітіріп, «Іскерлік әкімшілік 

жүргізу магистрі» (КИМЭП) академиялық дәрежесін 
алды. Бұрын «Цеснабанк» АҚ директорының 

бизнес клиенттер жөніндегі орынбасары, «Нұрбанк» АҚ 
филиалының директоры лауазымдарында жұмыс істеді. 

2015–2017 жылдары «TengriBank» АҚ-ның 
(бұрынғы атауы «PNB» –Қазақстан» ЕБ» АҚ) 

Басқарушы директоры, филиалының директоры 
қызметтерін атқарды. 2017 жылдың 13 қарашасынан 

бастап – «Нұрбанк» АҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары – Басқарма мүшесі.

Сарсенов мырза Su�olk University (Бостон, АҚШ) 
бизнес-әкімшілік жүргізу бакалавры дәрежесімен 

және Northeastern University (Бостон, АҚШ) бизнес-
әкімшілік жүргізу магистрі дәрежесімен бітірді. 
Әр жылдары Швейцарияның TAG Heuer сағат 
компаниясында (АҚШ) маркетингіні басқарды, 

маркетинг менеджерінің көмекшісінен бастап «Helios» 
АЖБ ЖШС желісіндегі сату және маркетинг бойынша 

директорының орынбасарына дейінгі лауазымда қызмет етті. 
2012 жылы «Нұрбанк» АҚ-ға Басқарушы директор болып 
келді. 2015 жылдың 30 қарашасынан бастап – «Нұрбанк» 

АҚ Басқармасының төрағасы. 

Телегина ханым Қарағанды   мемлекеттік 
университетін «Құқықтану» мамандығы бойынша 
бітірді. Қазақстандағы қаржы институттарында 

20 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар.  
2013 жылы «Нұрбанк» АҚ-ның командасына қосылды.  
2014 жылдың 17 маусымынан бастап – «Нұрбанк» АҚ 

Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі.
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2020 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жыл ішіндегі табыс немесе шығын және басқа 
жалпы кіріс туралы шоғырландырылған есеп

36,285,100

15,485

(19,083,787)

7,216,798

(58,645.000)

(51,428,202), 

8,821,036

(4,215,012)

4,606.024

(38.377)

3,826,811

377.376

30,131,746

689.704

(11,834.9l8)

(6,541,164)

(1,202,019)

(4,885,965)

(24,464 066)

(3.683,159)

(28,147,225)

24,933,455

48,500

(18,521,059)

6,460,896

(2,997,295)

3,463,601

7,578,365

(2,262,310)

5,316,055

(4,525)

2,005,807

494,909 

-

2,022,836

13,298,683

(5,898,336)

(536,083)

(4,796,191)

2,068,073

(584,477)

1,483,546

Мың теңге Ескерту 2020 2019

10.1. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП 

4

4

4

6

5

5

7

8

9

18,19

10

11

Тиімді пайыздық мөлшерлемені қолдана
отырып есептелген пайыздық кірістер 

Басқа да пайыздық кірістер

Пайыздық шығыстар

Таза пайыздық кіріс

Күтілген кредиттік залалдар бойынша шығыстар  

Күтілген кредиттік залалдар бойынша шығындардан 
кейінгі таза пайыздық (шығындар)/кірістер 

Комиссиялық кірістер

Комиссиялық шығыстар

Таза комиссиялық кіріс

Табыс немесе шығын арқылы әділ құн 
бойынша бағаланатын қаржылық активтермен 
жасалған операциялардан таза шығын 

Шетел валютасындағы операциялар бойынша таза табыс 

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша 
бағаланған қаржылық активтерді мойындауды 
тоқтату нәтижесінде алынған таза кірістер 

Шығарылған жинақталған облигациялар бойынша 
дисконтты мойындаудан түскен кіріс

Басқа да операциялық кірістер, нетто  

Таза операциялық (шығындар)/кірістер

Қызметкерлердің шығыстары

Қорлардың құнсыздануы мен құру шығындары 

Басқа да жалпы және әкімшілік шығыстар

Корпоративтік табыс салығын есептен шығарғанға дейінгі (шығын)/табыс

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 

Жыл ішіндегі (шығын)/ табыс
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2020 жылдың 31 желтоқсаны аяқталған жыл ішіндегі табыс немесе шығын және басқа 
Жалпы кіріс туралы шоғырландырылған есеп (жалғасы)

2.355.109

(85.276)

(377.376)

1,892,457

(741.634)

(741.634)

1,150.823

(26,996.402)

(26,996.402)
-

(26,996.402)

(2,272.12)

(1,315.80)

1.805.676

7.459

(494.909)

1,318,226

-

-

1.318.226

2.801.822

2.801.822
-

2.801.822

140.94

140.94

28

28

Мың теңге Ескерту 2020 2019
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Басқа да жиынтық кіріс

Пайданың немесе шығынның құрамына қайта сыныпталған 
немесе кейінірек қайта сыныпталуы мүмкін баптар: 

Басқа да жиынтық кіріс арқылы бағаланған әділ құн 
бойынша борышкерлік құралдарға жасалған 
әділ құнның өзгерістерінің таза шамасы

Басқа да жиынтық кіріс арқылы бағаланатын әділ құн 
бойынша қаржылық активтердің күтілген кредиттік 
шығындарындағы бағалаушы қорларының өзгеру шамасы

Басқа да жиынтық кіріс арқылы бағаланған әділ құн бойынша 
борышкерлік құралдарды шығару нәтижесіндегі пайданың 
немесе шығынның құрамына қайта сыныпталған сома.

Пайданың немесе шығынның құрамына қайта 
сыныпталған немесе кейінірек қайта сыныпталуы 
мүмкін баптардың барлығы

Пайданың немесе шығынның құрамына кейінірек 
қайта сыныпталуы мүмкін баптар 

Жер учаскелері мен ғимараттарды қайта бағалаудан жиналған 
қор сомасын аудару (кейінге қалған корпоративтік 
табыс салығын есепке алмағанда – 185,409 мың теңге)

Пайданың немесе шығынның құрамына кейінірек 
қайта сыныпталуы мүмкін баптардың барлығы:

Жыл ішіндегі басқа да жиынтық кіріс 

Жыл ішіндегі жиынтық кірістің барлығы

Жиынтық кірістердің барлығы , тиесілі:

– Топтың акционерлеріне
– бақыланбайтын акционерлерге

Жыл ішіндегі жиынтық кірістердің барлығы 

Қарапайым акцияларға (шығын)/табыс: 

Жыл ішіндегі қарапайым акцияларды ұстаушыларға тиесілі
(шығынға)/табысқа қатысты базалық, теңгеде

Жыл ішіндегі қарапайым акцияларды ұстаушыларға тиесілі 
(шығынға)/табысқа қатысты бытыраңқы, теңгеде 
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АКТИВТЕР

12

13

14

15

16

17

18

11

19

20

21

22

23

24

11

25

26

27

91.618.339

11.352

98.181.497

16.353.579

191.938.033

6.666.937

9.471.542

308

9.773.794

424.015.381

36.451.339

517.833

283.132.653

24.960.874

28.329.576

3,500.086

2.730.906

882.575

2.815.129

383.320,971

147.649.693

(280.212)

-

2.868.354

2.689.521

(112.232.946)

40.694.410

424.015.381

Мың теңге Ескерту
2020

31 
желтоқсаны 

Активтердің барлығы 

МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

Міндеттемелердің барлығы 

КАПИТАЛ

Капиталдың барлығы 

Міндеттемелер мен капиталдың барлығы 

57.957.383

1.114.345

73.336.116

3.671.990

230.781.808

7.553.710

6.758.415

965.072

19.288.674

401.427.513

27.533.809

195.784

274.522.532

24.788.173

9.273.203

14.327.463

5.5179

24.991

2.203.581

353,775.053

127.611.241

(280.212)

100

975.897

3.464.394

(84.118.960)

47.652.460

401.427.513

Мың теңге

Мың теңге

Ақшалай қаражат пен олардың баламалары

Табыс немесе шығын арқылы әділ құн 
бойынша бағаланатын қаржылық активтер 

Басқа да кірістердің жиынтығы арқылы әділ 
құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер   

Кредиттік мекемелердегі қаражаттар 

Клиенттерге берілген кредиттер

Негізгі құралдар 

Инвестициялық мүліктер

Кейінге қалдырылған салықтық актив

Басқа да активтер 

2019
31 

желтоқсаны 

Ескерту
2020

31 
желтоқсаны 

2019
31 

желтоқсаны 

Ескерту
2020

31 
желтоқсаны 

2019
31 

желтоқсаны 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты 

Кредиттік мекемелердің қаражаты 

Клиенттердің қаражаты 

Шығарылған Борышкерлік бағалы қағаздар 

Дәрежеленген борыш 

«Репо» бойынша кредиторлық берешек мәмілелер 

Кейінге қалдырылған салықтық міндеттер

Жалдау бойынша міндеттемелер

Басқа да міндеттемелер

Акционерлік капитал

Жеке сатып алынған акциялар

Қосымша төленген капитал

Әділ құнның қоры 

Жер учаскелері мен ғимараттарды қайта бағалау қоры

Жинақталған шығындар
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША 
ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ  

20,485,478

(18,036,475)

10,145,627

(3,940,525)

11,566 

2,837,804 

685,598 

(6,373,685) 

(3,764,152)

2,049,236

1,005,930 

(12,462,967) 

(1,520,739) 

(4,712,738)

8,936,181

295,516

(3,855,293)

(10,807,914)

537,612

(730,041)

(21,265,217)

(21,265,217)

(100,801,722)

85,880,484

(1,000,739)

(15,921,977)

Мың теңге 2020 2019

Операциялық активтер мен міндеттер өзгергенге дейін операциялық 
қызметтен  түскен ақша ағымдары 

 Операциялық активтерді (өсіру)/төмендету

Операциялық міндеттерді өсіру/(төмендету) 

Корпоративтік  табыс салығын  төлегенге дейін операциялық қызметтен 
түсетін ақша қаражаттарының таза (төмендеуі)/өсуі 

Төленген корпоративтік табыс салығы 

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттарын таза
(пайдалану)/түсім 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША 
ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Ивестициялық қызметтен түскен ақша қаражаттарын таза пайдалану 

20,191,272

(17,945,076)

7,516,711

(2,363,108)

40,290

1,969,540

1,107,923

(5,791,955)

(4,085,991)

639,606

(53,373)

(634,785)

3,900,882

1,796,161

(2,423,063)

(8,611,389)

35,359,628

10,691,999

110,996

(434,562)

40,342,100

40,342,100

(152,365,827)

124,934,193

(1,020,273)

(28,451,907)

2020 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ІШІНДЕ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ 
ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

- -

Алынған пайыздық кірістер

Төленген пайыздық шығыстар

Алынған комиссиялық кірістер

Төленген комиссиялық шығыстар

Табыс немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын 
операциялар жасалған қаржылық активтердің таза түсімдер 

Шетел валютасындағы операциялар бойынша таза түсім 

Басқа операциялық кірістерден түскен түсім 

Қызметкерлерге төленген шығыстар 

Төленген басқа да жалпы және әкімшілік шығыстар 

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

Кредиттік мекемелердегі қаражат 

Клиенттерге берілген кредиттер

Басқа да активтер

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаражаты 

Кредиттік ұйымдардың қаражаты 

Клиенттердің қаражаты 

«Репо» бойынша кредиторлық берешек мәмілелер 

Жалдау бойынша міндеттемелер 

Басқа да міндеттемелер

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

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

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

(520,683)

20,038,352 

46,829,031

Мың теңге 2020 2019

9.793,172

(463,466)

(9,571,459)

2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде ақша қаражаттарының 
қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (жалғасы)

-

-

-

-

Қаржылық қызметтен /(пайдаланудан) түскен  ақша қаражаттарының 
таза түсімі 66,346,700 (241,753)

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өсімі

Жыл аяғындағы ақшалай қаражат пен олардың баламалары 
(12-Ескерту)

29,159,506

4,496,537

4,913

57,957,383

91,618,339

11,648,440

550,498

(8,301)

45,766,746

57,957,383

Мың теңге

Акцио-
нерлік 

капитал

Жеке 
сатып 

алынған 
акциялар

Қосымша 
төленген 
капитал

Әділ 
құнының 

қоры 

Жер учаске-
лері мен 
ғимарат-

тарды қайта 
бағалау 

қоры 

Жинақ-
талған 

шығындар
Барлығы

2019 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

2019 жылдың 31 желтоқсанындағы 
қалдығы 

Жыл ішіндегі жиынтық кірістердің 
барлығы 

Жыл ішіндегі шығын

Басқа да жиынтық кіріс

Басқа жиынтық (шығынның)/
кірістің барлығы

Амортизация мен шығару 
нәтижесін қайта бағалаудан
түскен мүлік құны сомасының 
өсіміне көшіру

Жеке капиталдағы басқа да 
өзгерістердің барлығы 

Жеке капиталдың құрамында тікелей 
көрсетілген меншік иелерімен 
жасалған операциялар:

Аударымдар

Жай акцияларды шығару

Меншік иелерімен жасалған 
операциялардың барлығы

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы 
қалдық 

127.611,241 

-

-

-

_

127,611.241

-

-

-

-

-

100

20.038.352

20,038.452

147.049,693 

(280.212)

-

-

-

-

(280,212)

-

-

-

-

-

-

-

(280.212)

-

100

-

-

-

-

100

-

-

-

-

(100)

(100)

-

-

(342,329)

-

1,318,226

1,318,226

-

975,897

1,892,457

1,892,457

-

-

-

-

2,868,354

-

4,014,510

-

-

-

(550,116)

3,464,394

(741,634)

(741,634)

(33,239)

(33,339)

-

-

2,689,521

(86,152,672)

1,483,596

550,116

(84,118,960)

(28,147,225)

(28,147,225)

33,239

33,339

-

-

(112,332,946)

1,483,596

-

-

-

44,850,638

1,483,396

1,318,226

2,801,822

-

47,652,460

(28,147,225)

1,150,823

(26,996,402)

-

-

-

20,038,352

20,038,352

40,694,410

Борышкерлік бағалы қағаздар шығарудан түскен түсім  

Қаржылық жалдау бойынша міндеттердің негізгі сомаларын төлеу 

Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздарды өтеу

Жарғылық капиталды толықтыру (27-Ескерту)

Дәрежеленген борыш шығарудан түскен түсім 

Ақша қаражаттары мен баламаларының шамасындағы валюталық 
бағамдардың өзгеруінің ықпалы 

Күтілген кредиттік шығындардың ақша қаражаттары мен 
оның баламаларына әсері

Жыл басындағы ақшалай қаражат пен олардың баламалары
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10.2. МАЗМҰНЫ
2

3

8

9

20

25

29

33

33

41

1.4. ИНВЕСТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының 2020 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша осы жылдық есеп 
(бұдан әрі – Жылдық есеп) «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның Листингілік ережелерінің талаптарына сәйкес 
жасалды және инвесторлардың, клиенттердің, «Нұрбанк» АҚ серіктестері мен басқа да мүдделі тұлғалардың 
оқып танысуына арналған.      

Жылдық есепте Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған және банктік тәжірибеде 
қолданылатын терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:      

1) Банк – «Нұрбанк» АҚ; 
2) ЕДБ – екінші деңгейдегі банктер; 
3) ҚРҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; 
4) ҚР – Қазақстан Республикасы;  
5) KASE – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.

Байланыс деректері 

«Нұрбанк» АҚ
БСН 930940000164
БСК NBRKKZKX
Бек 14
09.11.2004 жылғы Мемлекеттік қайта 
тіркеу туралы куәлік 
3868–1900–АО 
Қосылған құн салығы бойынша 
тіркеу есебіне қою туралы куәлік 
Сериясы 60001,
18.09.2012 ж. № 0069732

«Нұрбанк» АҚ-ның 
Мәскеу қ. өкілдігі 

Атауы Мекенжайы Байланыс деректері 

Қазақстан Республикасы, 
A15E2D3, Алматы қ., 
Бостандық ауданы,
Абай даңғылы, 10 В үй

1107031, Ресей Федерациясы, 
Мәскеу қ., 
Большая Дмитровка көш., 
32-үй, 9-құрылыс

+7 (727) 250-00-00; 
+7 (727) 259-97-10
Факс +7 (727) 250-67-03
Веб-сайт: www.nurbank.kz 
Е-mail: cc_nur@nurbank.kz

+7 (495) 650-12-44;
Е-mail: info@nurbank.ru

А

1. БАСШЫЛЫҚТЫҢ ЖОЛДАУЫ

2. БАНК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

3. ЖЫЛ ЕСЕБІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

4. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 

5. ҚАРЖЫЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

6. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

7. ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК 

8. ЭКОЛОГИЯЛЫЛЫҚ 

9. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ 

10. ҚОСЫМША АҚПАРАТ 

10.3. ГЛОССАРИЙ
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+7 (7292) 505-154, +7 (7292) 509-149

+7 (7132) 51-34-57, +7 (7132) 51-34-56,
+7 (7132) 51-08-99, +7 (7132) 51-64-41 

+7 (727) 250-67-77

+7 (7172) 502-043

+7 (7122) 20-08-02, +7 (7122) 20-08-13,
+7 (7122) 20-08-16, +7 (7122) 21-00-35 

+7 (7212) 51-25-90, +7 (7212) 51-24-73,
+7 (7212) 51-21-26, +7 (7212) 51-82-09 

+7 (7162) 25-12-02, +7 (7162) 25-05-63,
+7 (7162) 25-50-74 

+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,
+7 (7182) 32-72-33, +7 (7182) 32-12-30,
+7 (7182) 32-50-21  

+7 (7152) 36-55-59

+7 (7222) 56-17-15, +7 (7222) 56-86-10
Факс +7 (7222) 56-81-99 

+7 (7282) 40-00-18 СОО
+7 (7282) 24-23-80
Факс +7 (7282) 24-58-21 ОРБ   

+7 (7262) 93-40-94, +7 (7262) 93-40-66,
+7 (7262) 93-40-75

+7 (7112) 310-365, +7 (7112) 310-362,
+7 (7112) 310-361, +7 (7112) 310-366 

+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 (72531) 22-758, +7 (72531) 22-756

+7 (727) 250-20-14, +7 (727) 250-20-15,
+7 (727) 266-60-54.
Факс +7 (727) 250-20-13
Веб-сайт: www.moneyexprets.kz 
Е-mail: info@moneyexperts.kz

+7 (727) 2 599–710, ішкі. 5350, 5340

+7 (727) 266-91-48, +7 (727) 250-25-99,
Факс +7 (727) 250-63-17
Веб-сайт: www.nurleasing.kz  
Е-mail: info@nurleasing.kz 

А
Ақтау қ. филиалы 

Ақтөбе қ. филиалы 

Алматы қ. филиалы 

Нұр-Сұлтан қ. филиалы 

Атырау қ. филиалы 

Қарағанды қ. филиалы 

Көкшетау қ. филиалы 

Қостанай қ. филиалы 

Павлодар қ. филиалы 

Петропавл қ. филиалы 

Семей қ. филиалы 

Талдықорған қ. филиалы 

Тараз қ. филиалы 

Орал қ. филиалы 

Өскемен қ. филиалы 

Шымкент қ. филиалы 

Түркістан облысы филиалы

«Money Experts» «Нұрбанк» 
АҚ Еншілес ұйымы» АҚ  

«NB» САБҰ» ЖШС   

«Нұр Лизинг» Лизинг
компаниясы «Нұрбанк»
АҚ Еншілес ұйымы» ЖШС 

Атауы Мекенжайы Байланыс деректері 

Ақтау қ., 4 ы/а, Қоғамдық 
ұйымдар ғимараты

Ақтөбе қ., Оспанов көш., 59-үй

Алматы қ.,Желтоқсан даңғ., 173-үй

Нұр-Сұлтан қ., Қонаев көш., 33-үй

Атырау қ., Сейфуллин көш., 5-үй

Қарағанды қ., Гоголь көш., 51/6-үй

Көкшетау қ., М. Әуезов көш., 149-үй

Қостанай қ., Победа көш., 70б-үй

Павлодар қ., Н. Назарбаев 
даңғылы, 26-үй

Петропавл қ., Абай көш., 80/А үй

Семей қ., Шәкәрім даңғ., 47-үй

Талдықорған қ., 
Абылай хан көш., 147-үй

Тараз қ., Әйтеке би көш., 17-үй

Орал қ., М. Ихсанов көш., 54-үй

Өскемен қ., 
Қазақстан көш., 64/1-үй

Шымкент қ., Асқаров көш., 41Б үй

Ақсукент ауылы, Оңтүстік 
Қазақстан облысы, Сайрам 
ауданы Жандарбеков көш., н/ж,

Алматы қ., Республика 
алаңы, 13-үй, 305-офис

Алматы қ., Гоголь көш., 89 А үй

Алматы қ., Республика 
алаңы, 13-үй, 629-офис
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Аудитор – «Grant Thornton» ЖШС 
Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, 

Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 15-үй,  
«Нұрлы-Тау» БО, 4В блогы,  т.е.ж. №21

Телефон: +7 (727) 311-13-40

Депозитарий – «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ
Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050051, 

Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28-үй 
Е-mail: csd@kacd.kz, web@kacd.kz

Телефон: +7 (727) 262-08-46, 355 47 60 (қабылдау бөлмесі)
Ресми сайт: www.kacd.kz
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