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Құрылыс материалдары 
бойынша онлайн 
платформа құрылды
www.material.kz

 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН 
АНАЛИТИКАНЫ ДАМЫТУ

ТҰРҒЫН ҮЙ ҰСЫНЫСЫН ҚОЛДАУ

Казреестр
Компанияның сенімді 
басқаруына берілді

Жеке тұлғалар мен Компанияның 
жұмыс істейтін клиенттері үшін 
Тұрғын үй порталы 
құрылды

ЖАО облигация-
лары сатып алынды 

Жұмыспен қамтудың 2020-2021 
жылдарға арналған 
Жол картасы аясында 

ЭКСПО-2017 аумағында 49 машина 
орны мен 5 тұрғын емес орын-жай 

сатылды

«Нұрлы жер» 
бағдарламасы бойынша 

Жеке құрылыс салушылардың 
несиелері бойынша 

субсидиялау шарты жасалды қаржыландырылды

ЖАО облигациялары 
сатып алынды

372,6

31,1

Құрылысты 
аяқтауға 

70 кепілдік берілді (1 994 мың м , 
21 080 пәтер)

ТҰРҒЫН ҮЙГЕ СҰРАНЫСТЫ ҚОЛДАУ

сомасына ипотекалық қарыздар 
бойынша талап ету құқығы 
сатып алынды

ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАНҒАН ЖӘНЕ ДАҒДАРЫСҚА 
ҚАРСЫ БАҒДАРЛАМАЛАР

Қаржылық көрсеткіштер

Таза пайда Активтер

ROA – 0,4%
ROE – 2,5%1 4255,2

48,8

8,8

«Орда» бағдарламасы бойынша 

1 761 ипотекалық қарыз берілді

742 пәтер сатып алу құқығымен 
жалға берілді

23,5

2

«Нұрлы жер» ахуалдық орталығында 
онлайн режимінде несиелік 
тұрғын үй құрылысы бойынша 
ЖАО жобаларын қаржыландыруды 
келісу модулі құрылды

«G4 City» қала құрылысы инвестициялық 
жобасы
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Директорлар кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Құрметті ханымдар мен мырзалар!

2021 жыл «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» 
АҚ дамуының жаңа кезеңінің бастамасы болды. 
20 жылдық межеден өтіп, Тұрғын үй құрылысы-
ның бірыңғай операторы мәртебесінде Ком-
па ния үш компанияның барлық өнімдері 
мен қызметтерін біріктірді және мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асырудың үздіксіздігін 
қамтамасыз етті. 
Қабылданған 2021-2023 жыл дарға арналған Да-
му стратегиясы Компанияның табысты қыз-
ме ті үшін берік негіз болды. Өткен жылы біз 
айтарлықтай нәтижелерге қол жеткіздік.
Біздің ұсыныстарды қолдау құралдарымыздың 
есебінен іске қосылған тұрғын үй көлемі 
жоспарланған көрсеткіштерден екі есе асып, 
30 047 отбасы үшін 2,4 млн. шаршы метрді құра-
ды.
Сұранысты қолдау құралдарының аясында Ком-
пания 2 503 отбасын тұрғын үймен қамтамасыз 
етті.
Компания ақпараттық технологияларды бел-
сенді қолдана отырып, тұрғын үй мәселесін 
шешудің кешенді тәсілін және тұрғын үй нары-
ғын теңгерімді дамытуды қамтамасыз етуге ұм-
тылады.

Азаматтар үшін тұрғын үйдің қолжетімділігі 
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық да му-
ы ның маңызды факторы болып табылады. Мем-
лекет халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету-
ді арттыруға бағытталған іс-шаралардың кең 
тізбесін жүргізуде.
Қазақстанда қолжетімді баға сегменттерінде 
тұрғын үй құрылысын қолдау және ынталандыру, 
сондай-ақ сұранысты қолдау бойынша қосымша 
шараларды қолдану қажеттігі сақталуда.
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ-ға жүк-
телген міндеттерді ескере отырып, 2022 жы лы 
Компания жалғыз акционері – «Бәйтерек» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ-мен және Қа зақстан 
Республикасының Үкіметімен бір лесіп, тұрғын 
үй құрылысын қаржыландыру және ипотекалық 
несиелендіруді дамыту жөніндегі жұмысты 
жалғастырады.
Клиенттеріміз бен серіктестерімізге табысты 
ынтымақтастық үшін алғысымды білдіремін, 
қаржылық тұрақтылық пен өркендеуді тілеймін!

Канат Шарлапаев
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
Директорлар кеңесінің Төрағасы

КАНАТ ШАРЛАПАЕВ
 
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
Директорлар кеңесінің Төрағасы
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«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 

Басқарма Төрағасының  
үндеуі

Құрметті клиенттер, серіктестер 
және әріптестер!

Қиын «ковид» кезеңінде біз «Қазақстан Тұрғын 
үй Компаниясы» АҚ институционалдық дамыту 
және тұрғын үй құрылысының бірыңғай опе-
раторы ретінде тұғырын нығайту бойынша үлкен 
жұмыс жүргіздік. 2020 жылы таңдалған Стратегия 
Компанияның табысты қызметі үшін берік негіз 
болды.
2021 жылы тұрғын үй ұсынысын қолдау аясын-
да Компания несиелік тұрғын үй құрылысын 
қаржыландыру үшін 183,7 млрд. теңге сома-
сына жергілікті атқарушы органдардың обли-
гацияларын сатып алды. Үлескерлердің мүд-
делерін қорғау үшін жалпы сомасы 372,6 млрд. 
теңгеге құрылысты аяқтауға 70 кепілдік берілді. 
Жеке құрылыс салушылармен несиелердің 
жалпы сомасы 11 млрд. теңгеге субсидиялау 
шарты жасалды. 
Тұрғын үйге сұранысты қолдау аясында Ком-
пания «Орда» бағдарламасы бойынша 23,5 млрд. 
теңге сомасына 1 761 ипотекалық қарыз берді. 
«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында 8,8 млрд. 
теңге сомасына кейіннен сатып алу құқығымен 
742 пәтер жалға берілді.
Қазақстандық құрылыс материалдарын өндіру-
шілерді қолдау және тұрғын үй құрылысында 
қазақстандық қамтуды арттыру мақсатында 
Компания 2021 жылы «Нұрлы жер» бағдарлама-
сы аясында www.material.kz құрылыс материалда-
ры бойынша онлайн платформа құрды. Сондай-
ақ, «Тұрғын үй порталы» test.homeportal.kz 
(бета-нұсқасы) ақпараттық жүйесі құрылды және 
қазір функционалдық тестілеуден өтуде.
2020-2021 жылдарға арналған Жұмыспен қамту 
жол картасы аясында Компания 751,7 млрд. тең-
ге сомасына ЖАО бағалы қағаздарын сатып 

ал ды, осы қаражатқа 250 мыңға жуық адамды 
жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ететін 
6 743 инфрақұрылымдық жоба іске асырылды.
Тұрақты даму
«ҚТК» АҚ ұзақ мерзімді болашақта мүдделі та-
рап тардың кең ауқымы үшін теңгерімді тұрақ ты 
дамытуға және құндылықтарды құруға бағыт-
талған. Компания өз қызметінің қоршаған орта-
ға, экономикаға, қоғамға әсерін тиімді басқаруға 
ұмтылады және мүдделі тараптардың мүдделе-
рін ескере отырып шешімдер қабылдайды.
Әрине, Компанияның басты құндылығы – 
қызметкерлер болып табылады. Компания тең 
мүм кіндіктерді ұсыну қағидатын басшылыққа 
ала ды және жұмысқа жалдау, еңбекақы тө-
леу, оқуға рұқсат беру немесе лауазымын жо-
ғарылату кезінде өз қызметкерлерін кемсітуге 
жол бермейді.
2021 жылы Компания жаңа редакциядағы Тұ-
рақты даму саясатын бекітті, онда тұрақты даму 
қызметінің 2050 жылға дейінгі бағыттарын 
айқындады, сондай-ақ Тұрақты даму саясатын 
іс ке асыру жөніндегі 2022 жылға арналған іс-
шаралар жоспарын бекітті.
Пандемиядағы көптеген басқа компаниялар си-
яқ ты, бізге де бірқатар қиындықтарды жеңуге 
тура келді, бірақ айтарлықтай күрделі шығын 
бол ған жоқ. Және ең бастысы, біз өзіміздің негізгі 
ресурсымыз – қызметкерлерімізді сақтап қалдық. 
Мен клиенттерге, серіктестерге және Жалғыз ак-
ционерге сенім білдіргені үшін және Компания 
қызметкерлеріне жоғары кәсібилігі мен 2021 жы-
лы қол жеткізген нәтижелері үшін алғысымды 
білдіремін.

Рустам Исаев 
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
Басқарма Төрағасы

РУСТАМ ИСАЕВ
 
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
Басқарма Төрағасы

http://www.material.kz
http://test.homeportal.kz
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2021 жылдың 
басты оқиғалары

Қазан

Қараша Желтоқсан 

ҚыркүйекҚаңтар Ақпан Наурыз Сәуір

Мамыр Маусым Шілде

	z 18 қаңтарда «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотека-
лық ұйымы» АҚ KASE 40 000 000 40,2 млрд. теңге сомасына 
өзінің KZ2C00005973 (BTDVb1) облигацияларын сатып алды.
	z 18 қаңтарда «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотека-

лық ұйымы» АҚ KASE 25 000 000 26,0 млрд. теңге сома сы на 
өзінің KZ2C00006179 (BTDVb2) облигацияларын сатып алды.
	z Тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторы жаңа – 

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ (бұдан әрі – Компания) 
атауына ие болды.

	z 24 ақпанда «Қазақстан 
Тұрғын үй Компаниясы» 
АҚ KASE-те жылдық 11% 
купон мөлшерлемесімен 
KZ2C00006393 (KZIKb30) 
5 жылдық облигацияларын 
орналастыра отырып, 
14,3 млрд. теңге тартты.

	z 28 мамырда «Қазақстан 
Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
2020 жылға KZ1C00000637 
(KZIK) қарапайым акциялары 
бойынша 6,1 млрд. теңге 
сомасында дивидендтер төледі.

	z 2021 жылғы маусымда Исаев Рустам Муратович Компанияның Басқарма Төрағасы болып тағайын-
далды.
	z Еуразиялық Даму Банкі мен «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ халықты қолжетімді тұрғын 

үймен қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарламасын іске асыру үшін жалпы сомасы 3,5 млрд. рубльді 
құрайтын несиелік шарттарға қол қойды.
	z Компания «Казреестр» тұрғын үй құрылысына үлестік қатысудың бірыңғай ақпараттық жүйесінің 

сенімді басқарушысы болды. Казреестрдің негізгі мақсаты заманауи ақпараттық технологияларды 
қолдану негізінде тұрғын үй құрылысындағы үлестерді есепке алуды мемлекеттік тіркеу саласындағы 
мәліметтерді автоматтандырылған түрде жинау (енгізу), өңдеу, өзектендіру, сақтау және талдау болып 
табылады.

	z 12 наурызда «Қазақстан 
Тұрғын үй Компаниясы» 
АҚ KASE-те жылдық 11% 
купон мөлшерлемесімен 
KZ2C00006393 (KZIKb30) 
5 жылдық облигацияларын 
орналастыра отырып, 
15,0 млрд. теңге тартты.

	z 1 сәуірде «Қазақстан Тұрғын 
үй Компаниясы» АҚ KASE-
те KZ2C00007086 (KZIKb32) 
облигацияларын орналастыра 
отырып, 1,3 млрд. теңге тартты.

	z Компанияға «ДАМУ» 
Кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
АҚ-нан жеке құрылыс 
салушылардың несиелерін 
субсидиялау функциясы 
берілді.
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Қазан

Қараша Желтоқсан 

ҚыркүйекҚаңтар Ақпан Наурыз Сәуір

Мамыр Маусым Шілде

2021 жылдың 
басты оқиғалары

	z Халықаралық меже бойынша «АКРА» АҚ рейтинг 
агенттігінен несиелік –  BBB+, болжам «Жағымсыз», ұлттық 
меже бойынша –  AA+(RU), болжам «Тұрақты» рейтингі 
берілді.

	z Moody’s халықаралық рейтингтік агенттігі Компанияның ұлттық және шетел 
валютасындағы ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді рейтингтерін «Baa3» деңгейінде, 
сондай-ақ эмитенттің ұлттық меже бойынша Aa2.kz деңгейіндегі рейтингін растады. 
Болжам «Тұрақты».
	z Fitch Ratings Компанияның шетел және ұлттық валютадағы дефолттың ұзақ 

мерзімді рейтингін (бұдан әрі – ЭДР) «Тұрақты» болжаммен «ВВВ» деңгейінде растады. 
Шетел валютасындағы қысқа мерзімді ЭДР «F2» деңгейінде расталды. Fitch сондай-
ақ Компанияның айналымдағы басым борыштық міндеттемелерінің ұзақ мерзімді 
рейтингін «ВВВ» деңгейінде растады.

	z Компания Алматы облысындағы «G4 City» қала құрылысы инвестициялық жобасын 
31,1 млрд. теңге сомасына қаржыландырды.
	z Жеке тұлғалар мен Компанияның жұмыс істеп тұрған клиенттері үшін «Тұрғын үй 

порталы» ақпараттық жүйесі құрылды.
	z Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы жер» 

мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – «Нұрлы жер» бағдарламасы) аясында «Құрылыс 
материалдары бойынша онлайн платформа» (www.material.kz) ақпараттық жүйесі құрылды.

	z 27 қазанда «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ KASE-ке жылдық 7,02% купон мөлшерлемесімен 
KZ2C00007839 (KZIKb36) он жылдық облигацияларын орналастырып, 50,0 млрд. теңге тартты.
	z Салынған әлеуметтік тұрғын үйдің техникалық сипаттамаларының тиімділігін және Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тұрғын үй бағдарламалары аясында халықтың сатып алынған тұрғын 
үйге қанағаттануын кешенді зерттеу жұмыстары жүргізілді.

http://www.material.kz
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«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік 
қоғамы (бұрынғы атауы «Қазақстан Ипотекалық 
Компаниясы» Ипотекалық ұйымы») Тұрғын үй 
құрылысын ұзақ мерзімді қаржыландыру және 
ипотекалық несиелендіруді дамыту тұжы рым-
дамасын іске асыру мақсатында Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
қаулысына сәйкес 2000 жылы құрылды.
2020 жылы Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсырмасы бойынша «Қазақстан 
Ипо текалық Компаниясы» ИҰ» АҚ оған «Бәйте-
рек девелопмент» АҚ және «Тұрғын үй құрылы-
сына кепілдік беру қоры» АҚ қосу жолымен қайта 
ұйымдастырылды.

«Бәйтерек девелопмент» АҚ (2014 жылға 
дейін – «Стресті активтер қоры» АҚ) жергілікті 
атқару шы органдардың мемлекеттік бағалы 
қағазда рын сатып ала отырып, несиелік тұрғын 
үй құрылы сын қаржыландыру, сонымен қатар 
несиелік тұрғын үй құрылысының барысын 
мониторингтеу бағыты бойынша «Нұрлы жер» 
бағдарламасының қаржы операторы қызметін 
жүзеге асырды. Компания қызметінің басқа 
бағыттары құрылыс саласындағы инвестиция-
лық жобаларды іске асыру, 2009-2010 жылдар-
дағы дағдарысқа қарсы шаралар аясында 
бас талған іс-шараларды және ЭКСПО-2017 жоба-
ларын аяқтау болды.
«Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ 
2016 жылы бұрын қолданыста болған «Қа-
зақстанның ипотекалық несиелерге кепілдік 
беру қоры» АҚ негізінде құрылды. Қордың мін-
де ті –  үлестік құрылыс объектілерінің аяқталуын 
кепілдендіре отырып, үлескерлердің құқықтары 
мен мүдделерін қорғау жөніндегі пәрменді 
механизмді құру болды.
Жүргізілген қайта ұйымдастыру нәтижесінде 
қызмет оңтайландырылды, «Бәйтерек» ҰБХ» 
АҚ ішінде қайталанатын функциялар алынып 
тасталды және әкімшілік шығыстар төмендетіл ді.
Қайта ұйымдастырудан кейін Компания 
2021-2023 жылдарға арналған Даму страте гия-
сына сәйкес тұрғын үй құрылысының бірыңғай 
операторына айналды және 2021 жылғы қаңтар-
да атауын «Қазақстан Тұрғын үй Компания сы» АҚ 
деп өзгертті.
2021 жылы Компания үш компанияның барлық 
өнімдері мен қызметтерін біріктіріп, мемлекеттік 
бағдарламалардың үздіксіз қызметі мен іске 
асырылуын қамтамасыз етті.

Компания 
туралы
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Даму 
тарихы

Қазақстан 
Республикасы Ұлттық 
Банкінің шешімімен 
Компанияның құруы

2000 жыл
2002 жыл

2004 жыл

2004 - 2007 жылдар

2011 - 2014 жылдар

2012 жыл
2013 жыл

2014 жыл

2016 жыл

2018 жыл

2020 жыл

2021 жыл

Алғашқы ипотекалық 
облигацияларды 
шығару

Алматы қаласында 
қолжетімді тұрғын үйді 
ипотекалық несиелеудің 
арнайы бағдарламасын 
іске асыру

«Қолжетімді тұрғын 
үй-2020» мемлекеттік 
бағдарламасын іске 
асыру

Компанияның 
акцияларын «Бәйтерек» 
Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ 
басқаруына 
беру

Өңірлерді дамытудың 
2020 жылға дейінгі 
бағдарламасын іске 
асыру

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің 
ипотекалық қарыздарын 
қайта қаржыландыру 
бағдарламасын іске 
асыру

Компанияны 
қайта құру. 
Тұрғын үй құрылысының 
бірыңғай операторын құру 
«Бәйтерек девелопмент» 
АҚ және «Тұрғын үй 
құрылысына кепілдік беру 
қоры» АҚ қосылуы.

«Қазақстан Тұрғын 
үй Компаниясы» АҚ 
атауына өзгерту

«Орда» ипотекалық 
өнімін іске қосу

Өңірлік желіні 
құру

Қазақстан 
Республикасының 
Тұрғын үй құрылысын 
дамытудың 
мемлекеттік 
бағдарламасын іске 
асыру

«Нұрлы жер» 
бағдарламасын 
іске асыру
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Компанияның 
бизнес-моделі

Тараптың қолдау құралдары

Тұрғын үй нарығы

«Орда» 
ипотекасы 

ЖАО МБҚ сатып 
алуы

Инвестициялық 
жобаларды 
қаржыландыру

Құрылыстың 
аяқталуына кепілдік 
беру

Несиелерді 
субсидиялау

Сатып алу құқы-
ғымен жалдау

СҰРАНЫСҰСЫНЫС

Тұрғын үй 
порталы

Құрылыс мате-
риалдары бойын-

ша платформа

Ахуалдық 
орталық

Казреестр

Нұрлы жер

Ипотекалық 
қарыздар бой-

ынша талап ету 
құқықтарын сатып 
алу және секьюри-

тилендiру  

Ақпараттық 
қолдау жүйелері

 

КАПИТАЛ СТРАТЕГИЯ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЦИКЛ НӘТИЖЕЛЕР

Қаржы ресурстары
 
1 425 млрд. теңге  

220 млрд. теңге
меншікті капитал

1 528 млрд. теңге  
қарыз алу портфелі

Нарықтық 
көздер  - 7%
Мемлекеттік 
көздер  - 93%

Адам капиталы 
190 адам

Әлеуметтік-бедел 
капиталы

Тұрғын үй 
құрылысының 
бірыңғай 
операторы
 

Миссиясы
Қазақстан халқын 
қолжетімді және сапалы 
тұрғын үймен 
қамтамасыз ету

Пайымы
Қазақстан халқын 
қолжетімді тұрғын 
үймен қамтамасыз 
ету жөніндегі негізгі 
даму институты

Мақсаты
1. Жеке секторды ынталандыру 
жолымен тұрғын үй 
құрылы-сының көлемін ұлғайту 
және құрылыс салушыларға 
қызмет көрсетудің «бірыңғай 
терезесі» болу

Тұрақты даму 
мақсаттары

24,9% 
Компанияның елдегі 
көппәтерлі тұрғын 
үйлердің құрылысына 
қосқан үлесі

2,4 млн. шаршы метр 
тұрғын үй|

  

30 047 пәтер 
Компанияның қолдау 
құралдары есебінен 
пайдалануға берілді

5,2 млрд. теңге 
таза пайда 

2020 жылдың қорытын-
дысы бойынша 
6,1 млрд. теңге 
дивидендтер 
(таза пайданың 100%)

0,4% RОА

3,9 млрд. теңге КТС

87% Компания қызметіне 
сенім индексі

DIGITAL BAITEREK

ЛАЙЫҚТЫ ЖҰМЫС 
ЖӘНЕ ЭКОНОМИ-
КАЛЫҚ ӨСУ

ТҰРАҚТЫ 
ҚАЛАЛАР МЕН 
ЕЛДІ МЕКЕНДЕР

ЖАУАПТЫ 
ТҰТЫНУ ЖӘНЕ 
ӨНДІРІС

ИНДУСТРИЯЛАН-
ДЫРУ, ИННОВА-
ЦИЯЛАР ЖӘНЕ 

ТЕҢСІЗДІКТІ 
АЗАЙТУ

2. Қазақстан азаматтары күні 
тұрғын үйдің қолжетімділігін 
арттыру

3. Компания өнімдерін 
цифрландыру және 
аналитиканы дамыту

4. Жұмыс орындарын құру 
және бөлінген қаражаттың 
уақытылы қайтарылуын 
қамтамасыз ету

активтер

http://www.material.kz
http://qazreestr.kz
http://test.homeportal.kz
https://portalbd.kz/#/
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Ұйымдастыру 
құрылымы
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Сыртқы ортаға 
шолу Макроэкономикалық 

шолу
2021 жыл коронакризистен қалпына келтіру 
жылы болды. «Ковидке дейінгі» өмір салтына 
оралу, экономикалық белсенділікті қалыпқа 
келтіру және, демек, вакциналарға қол жетімді 
елдердің экономика салаларын қалпына келтіру 
мүмкіндігі жоғары. Вакцинаға қол жеткізу қиын 
болған елдер әлі де COVID-19 ауруының жаппай 
өршуіне тап болып, карантин шараларын қол-
дануға мәжбүр болса да, экономиканың өсу 
мүмкіндігі аз. Алайда, 2021 жылы жаһандық 
экономикадағы белгісіздік деңгейі жоғары бол-
ды. 
ХВҚ болжамдары бойынша 2021 жылы әлемдік 
экономиканың өсуі 6,0% деңгейінде күтілді. Ел-

Дереккөзі: ҚР СЖРА ҰСБ 

ЖІӨ, %

Мемлекет басшысының 2022 жылғы 8 ақпандағы Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзі. Қазақстан 
Республикасы Президентінің ресми сайты / сөйлеген сөздері. Қолжетімділік режимі: https://akorda.kz/ru/
vystuplenie-glavy-gosudarstva-na-rasshirennom-zasedanii-pravitelstva-812257

1

Дереккөзі: ҚР СЖРА ҰСБ 

Инфляция, %

дер де карантиндік шаралардың сақталуына 
бай ланысты қызмет көрсету секторы әлі толық 
қал пына келген жоқ. Жабық шекараларға бай ла-
нысты туристік сектор қатты зардап шегуді жал-
ғастыруда. 
2021 жылдың қорытындысы бойынша Қазақ стан-
ның ЖІӨ 4%-ға өсті, бұл көбінесе ЖІӨ 2,6%-ға 
төменде ген 2020 жылғы рецессиядан кейін қал-
пына келтіру кезеңімен байланысты. 
Бұл ретте өңдеу өнеркәсібі 5,5%-ға, құрылыс 
индустриясы 7,6%-ға өсті. Қызмет көрсету сала-
сында да оң үрдіс байқалады. Сонымен қатар, 
сауда 9,2%-ға, көлік саласы 3,6%-ға ұлғайды1.

https://akorda.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-na-rasshirennom-zasedanii-pravitelstva-812257
https://akorda.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-na-rasshirennom-zasedanii-pravitelstva-812257
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теген елдерінде жоғары инфляцияға әкелді.
Қазақстан осы әлемдік үрдісте де ерекшелік 
танытқан жоқ, өйткені елдегі инфляция 2021 жы-
лы 8,4%-ға, оның ішінде азық-түлік тауарлары-
на – 9,9%-ға, азық-түлік емес тауарларына – 
8,5%-ға, ақылы қызметтерге – 6,5%-ға жетті2.

Ел Дүниежүзілік банк ХВҚ Ұлттық экономика 
министрлігі

Әлемдік 
экономика 4,1% 4,9% -

Қазақстан 3,7% 3,8% 3,9%

2022 жылы экономика өсімінің болжамы

Алайда, Қазақстан экономикасына Ресейге қар -
сы санкциялардың қысымына байланысты бол-
жамдар өсу қарқынын төмендету жағына қарай 
қайта қаралуы мүмкін. Сондай-ақ, инфляция 
Ұлттық валютаның долларға қаты сты бағамы 

әлсірегеннен кейін болжамды мән дерден 
жоғары болуы мүмкін, өйткені Қазақстан оның 
ішінде азық-түлік тауарларын импорттайды, бұл 
проинфляциялық қысым көрсететін болады.

Тұрғын үй-құрылыс секторына 
шолу
ҚР СЖРА ҰСБ  деректеріне сәйкес 2018 жыл  дан 
бастап 2021 жылға дейінгі кезеңде Қазақстан-
дағы халық саны 4%-ға өсіп, 19 млн. адамды құра-
ды. Бұл ретте, 2018-2021 жылдары қала халқы 
үлесі нің қалыпты өсуі байқалады.
2021 жылы пайдалануға берілген тұрғын үйдің 
жалпы ауданы 17,1 млн. м2 құрады, бұл 2019 жыл-
дың көрсеткішінен 33%-ға артық.

Дереккөзі: ҚР СЖРА ҰСБ Дереккөзі: ҚР СЖРА ҰСБ 

ҚР СЖРА ҰСБ мәліметтері2

Дереккөзі: ҚР СЖРА ҰСБ Дереккөзі: ҚР СЖРА ҰСБ 

2021 жылы елдің тұрғын үй қоры 388 млн. м2 
құрады, бұл 2019 жылдың көрсеткішінен 6,6%-ға 
артық. Жеке тұрғын үй қоры 2019-2021 жыл-
дардағы жалпы көрсеткіштің 98%-ын құрады.
2021 жылы бастапқы тұрғын үй бағасының жо-
ғары өсуі байқалды. 2020 жылмен салы стыр-
ғанда баға 17,4%-ға өсті. 2021 жылы бастапқы 
тұрғын үй бағасының айтарлықтай өсуі келесі 
қалаларда тіркелді:
Өскемен қаласы – 34,3%;
Қостанай қ. – 23,8%;
Нұр-Сұлтан қаласы – 22,0%;
Орал қаласы – 17,3%;
Қызылорда қаласы – 16,9%.
Ұқсас үрдіс қайталама тұрғын үй нарығында 
бай қалады. 2021 жылы қайталама нарықтағы 
1 м2 бағасы 2020 жылдың көрсеткіштерімен са-
лыс  тыр ғанда 27%-ға өсті. Өңірлер тұрғы сынан 
бағалар мынадай қалаларда айтарлықтай өсті: 
Орал қаласы – 54,3%;
Қызылорда қаласы – 37%;
Өскемен қаласы – 34,5%;
Нұр-Сұлтан қаласы – 34,3%;
Қарағанды қ. – 32,8%;
Талдықорған қ. – 31,9%;
Шымкент қаласы – 31,3%.
2021 жылы орташа айлық атаулы жалақы 276 мың 
теңгені құрады, бұл 2020 жылға қарағанда 30%-ға 
жоғары.
Осылайша, бастапқы және қайталама нарық-
тардағы бағалардың серпінді өсуін еске ре оты-
рып, қол жетімді баға сегменттерінде тұрғын 
үй-құрылыс секторын қолдау және ынталандыру, 
сондай-ақ сұранысты қолдау бойынша қосым ша 
шаралар қажет.

Әлемдік экономиканың тез қалпына келуі ая-
сында 2021 жылы шикізатқа, материалдарға 
жә не азық-түлікке сұраныстың күшеюі, жеткізі-
лім мәселелері, жалғасып жатқан карантин дік 
шаралар нәтижесінде логистикалық тізбек тер 
толық қалпына келтірілмегендіктен, әлемнің көп-

ҚР халық санының динамикасы, 
млн. адам

Пайдалануға берілген тұрғын үй алаңы, 
млн. шаршы метр

2018-2021 жылдардағы ҚР-дағы бастапқы 
тұрғын үйдің 1 ш. м. бағасы

Тұрғын үй қоры, млн. ш. м.

2018-2021 жылдардағы ҚР-дағы қайталама 
тұрғын үйдің 1 ш. м. бағасы

Дереккөзі: ҚР СЖРА ҰСБ 

Дереккөзі: ҚР СЖРА ҰСБ 

Халық табысының өсу қарқыны және тұрғын 
үй бағасы

2021 жылы тұрғын үйдің басым бөлігін жеке 
құрылыс салушылар пайдалануға берді – 86% 
(14,7 млн. м2). Мемлекеттік көздер есебінен тұр-
ғын үйдің 14%-ы (2,4 млн. м2) пайдалануға бе рілді.
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Ипотекалық несиелеу 
нарығына шолу
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің дерек-
тері бойынша 2021 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Қазақстан Республикасының 
жиынтық ипотекалық портфелі 3 383 млрд. тең-
гені құрады, оның ішінде:
1. «Отбасы Банк» АҚ – 2 084 млрд. теңге – (62%);
2. ЕДБ (Отбасы банкті қоспағанда) – 1 238 млрд. 
тең ге (37%); 
3. Ипотекалық ұйымдар – 61 млрд. теңге (2%).
2021 жылдың басынан бастап ипотекалық жиын-
тық портфель 39%-ға ұлғайды. «Отбасы Банк» 
АҚ-ны есепке алмағанда, ЕДБ ипотекалық порт-
фе лінің өсуі негізінен «7-20-25», «Баспана Хит» 
және «Орда» бағдарламалары есебінен 23%-ды 
құрады, бұл ретте «Отбасы Банк» АҚ портфелі 
53%-ға ұлғайды.
«Отбасы Банк» АҚ-ны қоса алғанда, ЕДБ жи ын  -
тық ипотекалық портфелі 2021 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдай бойынша 3 322 млрд. 
теңгені құрады. Көрсеткіштің өсуі 2021 жылдың 
басынан бастап негізінен тұрғын үй жағдайла-
рын жақсарту үшін зейнетақы жинақтарын пай-
далану есебінен 40%-ды құрады.
ҚР ҰБ деректеріне сәйкес 2021 жылы 1 746 млрд. 
теңге сомасына ипотекалық қарыз берілді, оның 
ішінде:
 - «Отбасы банк» АҚ 1 235 млрд. теңге сомасына 

82 мың қарыз; 
 - «7-20-25» бағдарламасы бойынша 187 млрд. 

тең ге қарыз берілді;
 - «Баспана Хит» бағдарламасы бойынша 

237 млрд. тең ге қарыз берілді;
 - «Орда» бағдарламасы бойынша 23,5 млрд. 

теңге сомасында қарыз берілді.
Берілген ипотекалық қарыздардың жалпы көле-
міндегі «Орда» ипотекалық бағдар ламасының 
үлесі 1,3%-ды, «7-20-25» бағдарламасы – 10,7%-ды, 
«Баспана Хит» бағдарламасы – 13,6%-ды, Отбасы 
Банкі – 70,7%-ды құрайды, ал ЕДБ қарыздары-
ның үлесі (өз бағдарламалары) – 3,6%-ды құрады. 
Компания «Орда» ипотекалық бағдарламасын 
2021 жылы аяқтады, ал «7-20-25» бағдарламасы 
1 триллион теңге лимитіне жеткеннен кейін 
2022 жылы аяқталады (2022 жылғы 18 сәуірге 
534 млрд. теңге берілді). 
2021 жылы азаматтарға тұрғын үй салуға және са-
тып алуға ЕДБ берген несиелер бойынша орта-
ша алынған сыйақы мөлшерлемесі 8,2%-ды құ-
ра ды, бұл 2020 жылдың көрсеткішінен 0,4%-ға 
жо ға ры.

Дереккөзі: ҚР ҰБ

Дереккөзі: ҚР ҰБ

Дереккөзі: ҚР ҰБ

Тұрғын үйдің 
қолжетімділігіне шолу
Халықтың тұрғын үймен қамтамасыз етілуі 
2021 жылы 1 адамға 23,2 м2 құрады, ал БҰҰ-ның 
әлеуметтік стандарты бір адамға 30 м2 құрайды.
Мысалы, АҚШ және Германия сияқты дамыған 
елдерде тұрғын үймен қамтамасыз етілу деңгейі 
тиісінше бір адамға 70 м2 және 50 м2 құрайды. 
Стандартты тұрғын үйді сатып алуға қажетті 
уақыт мөлшерін анықтайтын тұрғын үйге қол 
жетімділік индекстері бар – HPI индексі (тұрғын 
үй бағасы-кіріс коэффициенті) және халықтың 
ипотека арқылы стандартты тұрғын үйді сатып 
алу мүмкіндігі HAI индексі (Housing Affordability 
Index) қолжетімді3. 
БҰҰ стандарттарына сәйкес, егер пәтер сатып 
алу үшін орташа ауданы мен құны 3 жылдан аз 
болса, қол жетімділігі – 3 жылдан 4 жылға дейін, 
қол жетімді емес уақыт – 5 жылдан астам уақыт 
деп саналады. 
HPI индексінің есептеулеріне сәйкес ауданы 
54 м2 стандартты пәтерді сатып алу үшін Қа-
зақстанның бір жұмыс істейтін азаматы на бар-
лық табыс тұрғын үй сатып алуға бағыттал  ған 
жағ дайда 5,9 жыл (HPI1) қажет болады.
Сол пәтерді сатып алу үшін орташа статистика-
лық қазақстандық отбасына (3 адам) барлық 
табыс тұрғын үй сатып алуға жұмсалатын 
жағдайда 4,1 жыл (HPI2) қажет болады. Алайда, 
бірде-бір орташа статистикалық отбасы барлық 
кірісті бірнеше жыл бойы пәтерді сатып алуға 
бере алмайды. Егер отбасы жылына отбасының 

Ипотекалық қарыздарды берудің жалпы 
көлеміндегі Компанияның үлесі, %

Азаматтарға тұрғын үй салуға және сатып алуға 
банктермен берілген несиелер бойынша орташа 
алынған сыйақы мөлшерлемесі, %

ҚР ипотекалық портфелі, 
млрд. теңге

Тұрғын үймен қамтамасыз етілу, 
1 адамға м2

Дереккөзі: ҚР СЖРА ҰСБ

Дереккөзі: ҚР СЖРА ҰСБ

Тұрғын үйдің қолжетімділігін салыстыру: 
ҚР және БҰҰ стандарттары, жылдар

жиынтық ақшалай табысының 1/3 бөлігін, яғни 
қалыпты өмір сүру жағдайларын сақтай отырып, 
тұтынушылық шығындарды шегере отырып ба-
ғыттай алады деп болжасақ, онда орташа ста-
тистикалық отбасының стандартты пәтерді сатып 
алуға 8,6 жыл (HPI3) кетеді.  

HAI индексін АҚШ Ұлттық риэлторлар қауымдастығы әзірледі3
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2021 жылы ҚР халқының децильді топтары бөлінісінде берілетін нарықтық ипотекалық 
өнімдердің қолжетімділік индексі:

Децили              
(1-халықтың 

ең кедей 
тобы және 

10-халықтың 
ең бай тобы)

HAI көрсеткіші

«Орда»* «Отбасы Банк»
(Өз үйім)** «Баспана Хит»*** ЕДБ 

ипотекасы****

1 17 17 15 11

2 22 21 19 14

3 25 24 21 16

4 28 26 24 18

5 31 30 27 20

6 35 34 30 23

7 41 39 35 27

8 48 46 41 32

9 60 58 52 40

10 103 99 89 68

* сыйақы мөлшерлемесі 12%, бастапқы жарна 30%, мерзімі 20 жыл;
** 3 жыл ішінде 16 бағалау көрсеткішімен 50% жинақтаған жағдайда (сыйақы мөлшерлемесі 5%, бастапқы 
жарна 50%, мерзімі 6 жыл);
*** сыйақы мөлшерлемесі 10,75%, бастапқы жарна 20%, мерзімі 15 жыл;
**** сыйақы мөлшерлемесі 16%, бастапқы жарна 20%, мерзімі 15 жыл.

HAI индикаторының есептеулері халықтың табы-
сы бойынша децильді (10 пайыздық) топтар бө-
лінісінде «Орда» бағдарламасының шарттары 
біздің еліміздің азаматтарының 10%-ы үшін ғана, 
яғни табысы жоғары халық тобы үшін, ал «Отба-
сы банкі» («Өз үйім»), «Баспана Хит» және «ЕДБ 
ипотекасы» қол жетімді емес деп есептеледі.
Бұл ретте азаматтардың әлеуметтік санаттары 
үшін «7-20-25», сондай-ақ «Нұрлы жер» бағдар-
ламасының «Бақытты Отбасы» (2-10-18) және 
(5-20-25) шеңберінде жеңілдікті ипотека қолда-
нылады.

Дереккөзі: ҚР СЖРА ҰСБ және «ҚТК» АҚ есептері 

Сондай-ақ, тұрғын үйге қолжетімділік индексі HAI 
(Housing Affordability Index) бар, бұл отбасының 
ипотека арқылы стандартты тұрғын үйді сатып 
алу қабілетін анықтайды.

HAI = (үй шаруашылығының ипотекалық 
төлемдерге бағыттай алатын кірістерінің үлесі 

(30%)*жан басына шаққандағы номиналды 
ақшалай кірістер*3 * 12)/

(12 * ипотека бойынша ай сайынғы төлем 
сомасы)

Индекс мәні неғұрлым үлкен болса (100-ден көп 
болуы керек), ипотека бойынша қазіргі жағдайда 
табыс деңгейі бар отбасы үшін тұрғын үй не-
ғұрлым қол жетімді болса, яғни егер көрсеткіш 
100-ден жоғары болса-ипотека қол жетімді, егер 
индикатор 100-ден төмен болса-ипотека қол же-
тім ді емес.

ҚР стандартты пәтерді сатып алу үшін қажетті 
жылдар саны
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Даму 
стратегиясы Қызметтің стратегиялық 

бағыттары

Миссиясы: 

Қазақстан халқын қолжетімді және сапалы 
тұрғын үймен қамтамасыз ету.

Компанияға жеке құрылыс салушылардың кредиттерін субсидиялау құралын «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту 
қоры» АҚ-дан беру 2021 жылғы 1 шілдеде  берілді

4

Тұрғын үй ұсынысын қолдау Тұрғын үйге сұранысты қолдау

Мақсаты: Жеке секторды ынталандыру жолы-
мен тұрғын үй құрылысының көлемін ұлғайту 
және құрылыс салушыларға қызмет көрсетудің 
«бірыңғай терезесі» болу.

Мақсаты: Қазақстан азаматтары үшін тұрғын 
үйдің қолжетімділігін арттыру.

Міндеттер:
1. ЖАО облигацияларын сатып алу арқылы 

тұрғын үй құрылысын қаржы лан дыру;
2. Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу ға 

кепілдік беру;
3. Жеке құрылыс салушылардың кредит те-

рін субсидиялау4;
4. Инвестициялық жобаларды қаржы ланды-

ру;
5. Сатып алусыз жалға берілетін тұрғын үй 

нарығын дамыту;
6. Шағын аудандардың кешенді құрылысы-

ның мастер девелопері;
7. Ескі үйді қайта жаңарту.

Міндеттер:
1. Ипотекалық талап ету құқықтарын сатып 

алу және секьюритилендіру;
2. Агент-банктер арқылы ипотекалық қарыз-

дар беру;
3. «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында са-

тып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын 
үйді беру.

Ақпараттық технологиялар мен 
талдаманы дамыту

Әлеуметтік бағдарланған және 
дағдарысқа қарсы бағдарламалар

Мақсаты: Компания өнімдерін цифрландыру 
және аналитиканы дамыту.

Мақсаты: Жұмыс орындарын құру және 
бөлінген қаражаттың уақтылы қайтарылуын 
қамтамасыз ету.

Міндеттер:
1. «Нұрлы жер» ахуалдық орталығы;
2. Құрылыс материалдарының 

маркет плей сі;
3. Тұрғын үй порталы.

Міндеттер:
1. Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға 

арналған жол картасы шеңберінде ЖАО 
облигацияларын сатып алу;

2. ЭКСПО-2017 жобаларына және өзге 
де жылжымайтын мүлік объектілеріне 
бөлінген қаражатты қайтару;

3. «Қазақстан Халық банкі» АҚ-дан және 
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-дан қара-
жатты қайтару.

1

3 4

2

Пайымдауы: 

Қазақстан халқын қолжетімді тұрғын 
үймен қамтамасыз ету жөніндегі 
негізгі даму институты.
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Компанияның стратегиялық 
картасы

Миссиясы: Қазақстан халқын қолжетімді және сапалы тұрғын үймен қамтамасыз ету
Пайымы: Қазақстан халқын қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету жөніндегі негізгі даму институты

Клиенттер

Тұрғын үй ұсынысын қолдау Тұрғын үйге сұранысты қолдау Ақпараттық технологиялар мен 
аналитиканы дамыту

Әлеуметтік-бағытталған және дағдарысқа 
қарсы бағдарламалар

 y ЖАО облигацияларын сатып алу арқылы 
тұрғын үй құрылысын қаржыландыру

 y Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуға 
кепілдік беру

 y Жеке құрылыс салушылардың несиеле-
рін субсидиялау

 y Инвестициялық жобаларды қаржылан-
дыру

 y Сатып алусыз жалға берілетін тұрғын үй 
нарығын дамыту

 y Шағын аудандардың кешенді құрылы сы-
ның мастер-девелопері

 y Ескі тұрғын үйді жөндеу

 y Ипотекалық талап ету құқықтарын сатып 
алу және секьюритилендіру

 y «Орда» бағдарламасы бойынша агент-
банктер арқылы ипотекалық қарыздар 
беру

 y «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында са-
тып алу құқығымен жалға берілетін тұр-
ғын үй беру

 y «Нұрлы жер» ахуалдық орталығы (зерт-
теу және талдау)

 y Құрылыс материалдары маркетплейсі

 y Тұрғын үй порталы (Му Home Portal)

 y Жұмыспен қамтудың 2020-2021 
жылдарға арналған Жол картасы 
аясында ЖАО облигацияларын сатып 
алу

 y ЭКСПО-2017 жобаларына бөлінген қара-
жатты қайтару

 y «Қазақстан Халық банкі» АҚ-дан және 
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-дан қа-
ра жатты қайтару

Клиенттерге қызмет көрсетудің «бірыңғай терезесі» болу

Қаржы

Қаржылық тұрақты болу

Операциялық шығындарды оңтайландыру

Ішкі бизнес-
процестер

Стейкхолдерлермен тиімді қатынастар орнату

Тұрғын үй саясатын әзірлеу және шағын аудандарды кешенді салудың мастер-девелопері болу

Қазақстан халқының үйлесімді өмірін қамтамасыз ету үшін қоғамдастықтарды дамыту және әлеуметтік объектілер құру бойынша мемлекеттік органдармен және ЖАО-мен өзара іс-қимыл жасау

Стейкхолдерлермен тиімді қатынастар орнату

Ұйымдастыру-
шылық 
мүмкіндіктер

Корпоративтік мәдениетті құру Үздік жұмыс беруші болу Жаңа құзыреттер мен әлеуетті құру

Тұрғын үй бағасы/сапасының ең жақсы арақатынасы Сандық технологиялар, деректерді талдау
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Компанияның қызмет 
ету географиясы
Компанияны қолдау құралдары Қазақстанның 
барлық өңірлеріне таралады. Бұл ретте 2021 
жы лы Компанияның Қазақстанның тұрғын 
үй нарығына қатысу географиясы былайша 
қалып тасты.
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2021 жылдың нәтижелері бойынша 
ҚНК орындау және 2023 жылға 
дейінгі жоспарлы ҚНК

№ ҚНК Есептеу әдіснамасы

2021 
жыл -
дың 
жос -
пары

2021 
жыл -
дың 

фак ті сі

 
Орын-
далу 

% 

2022 
жыл-
д ың 
жос -
пары

2023 
жыл -
дың 
жос -
пары

1-стратегиялық бағыт: Тұрғын үй ұсынысын қолдау

Мақсаты: Жеке секторды ынталандыру жолымен тұрғын үй құрылысының көлемін ұлғайту және 
құрылыс салушыларға қызмет көрсетудің «бірыңғай терезесі» болу

1.

Қазақстан 
Республикасында 
қолжетімді тұрғын 
үй құрылы сына 
Компанияның 
үлесі (%)

Есепті жылы 
Компанияның құралдары 
есебінен тұрғын үйді 
пайдалануға беру 
көлемі / Тұрғын үйді 
пайдалануға беру көлемі 
(көппәтерлі тұрғын 
үйлер) есепті жылы ҚР 
бойынша жиыны

12,7 24,9 196 10,7 13,0

2.

Компания 
құралдары 
есебінен тұрғын 
үйді іске қосу 
көлемі (мың ш. м.)

Есепті жылы пайдалануға 
беру актілеріне/
техпаспорттарға сәйкес 
пайдалануға берілген 
тұрғын үй сомасы

988 2 428 246 906 1 190

1-міндет. ЖАО облигацияларын сатып алу арқылы тұрғын үй құрылысын қаржыландыру

3.

Тұрғын үй 
құрылысын қаржы-
лан дыру үшін 
ЖАО-ның бағалы 
қағаздарын сатып 
алу (млрд. теңге)

ЖАО бағалы қағаздарын 
сатып алу сомасы 109,6 183,7 168 108,6 110,4

2-міндет. Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуға кепілдік беру

4.

Берілген кепілдік 
міндеттеме лердің 
көлемі 
(млрд. теңге)

Үлестік құрылыс 
бойынша 
қабылданған кепілдік 
міндеттемелердің көлемі

97,2 372,6 383 97,2 97,2

3-міндет. Жеке құрылыс салушылардың несиелерін субсидиялау

5.

Жеке құрылыс 
салушылардың 
субсидияланатын 
кредиттерінің 
көлемі 
(млрд. теңге)

Номиналды құны 
бойынша субсидия 
алатын құрылыс 
салушылар кредиттерінің 
сомасы

20 11 55 20 20

4-міндет. Сатып алусыз жалға берілетін тұрғын үй нарығын дамыту

6.

Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүлік қорын 
(ИЖҚ) құру

Параметрлері кемінде 
100 пәтер немесе 6 
мың м2 инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 
қорын құру

- - - -

100 
пәтер 

неме се 
6 мың 

м2

Қызметтің тиімділігін бағалау мақсатында Компания тұрақты негізде қызметтің мынадай түйінді 
көрсеткіштерін пайдалану арқылы қойылған мақсаттарға қол жеткізуге мониторинг және талдау 
жүргізетін болады:

№ ҚНК Есептеу әдіснамасы

2021 
жыл -
дың 
жос -
пары

2021 
жыл -
дың 

фак ті сі

 
Орын-
далу 

% 

2022 
жыл-
д ың 
жос -
пары

2023 
жыл -
дың 
жос -
пары

5-міндет. Шағын аудандардың кешенді құрылысының мастер-девелоперi

7.
Шағын ауданды 
кешенді салу 
(пилоттық жоба)

Есепті жылы 
пайдалануға беру 
актілеріне/техникалық 
паспорттарға сәйкес 
пайдалануға берілген 
тұрғын үй сомасы

- - - - 50 мың 
м2

6-міндет. Ескі тұрғын үйді қайта жаңарту

8.

Ескі үйді қайта 
жаңартуды 
қаржыландыру 
(млрд. тенге)

Қаржыландыру 
сомасы (облигациялық 
/ жобалық 
қаржыландыру)

- - - - 5

2-стратегиялық бағыт: Тұрғын үйге сұранысты қолдау

Мақсаты: Қазақстан азаматтары үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыру

1-міндет. Ипотекалық талап ету құқықтарын сатып алу және секьюритилендіру

9.

Талап ету 
құқықтарын сатып 
алу көлемі 
(млрд. теңге)

Талап ету құқықтарын 
сатып алу сомасы 6,2 0,05 1 6,2 6,2

2-міндет. «Орда» бағдарламасы бойынша агент-банктер арқылы ипотекалық қарыз беру

10.

Агент-банктер 
арқылы 
ипотекалық 
қарыздар беру 
(млрд. тенге)

Агент-банктер арқылы 
ипотекалық қарыздарды 
беру сомасы

13,8 23,5 170 13,8 13,8

3-міндет. «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үйді 
беру

11.

Кейіннен сатып 
алу құқығымен 
пәтерлерді жалға 
беру (млрд. теңге)

Кейіннен сатып алу 
мүмкіндігімен жалға 
берілген пәтерлердің 
құны

19,2 8,8 46 - -

3-стратегиялық бағыт: Ақпараттық технологиялар мен аналитиканы дамыту

Мақсаты: Компания өнімдерін цифрландыру және аналитиканы дамыту

1-міндет. Құрылыс материалдарының маркетплейсі

12.

Құрылыс 
материал дарының 
маркетп лейсін 
құру (күні)

Құрылыс 
материалдарының 
маркетплейсін құру 
мерзімі

2021 
жылғы 
4-тоқ-

сан

2021 
жылғы 
4-тоқ-

сан

100 - -
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№ ҚНК Есептеу әдіснамасы

2021 
жыл -
дың 
жос -
пары

2021 
жыл -
дың 

фак ті сі

 
Орын-
далу 

% 

2022 
жыл-
д ың 
жос -
пары

2023 
жыл -
дың 
жос -
пары

4-стратегиялық бағыт: Әлеуметтік-бағдарланған және дағдарысқа қарсы бағдарламалар

13.

Инфрақұры-
лымдық 
жобаларды 
қаржыландыру 
және жұмыс 
орындарын 
құруды 
қамтамасыз 
ету үшін ЖАО-
ның бағалы 
қағаздарын 
сатып алу 
(млрд. теңге) 
(2020 жылдан 
бастап 
кумулятивті)

ЖАО бағалы 
қағаздарын сатып алу 
сомасы

700,0
2020-

2021 
жыл-
дары

751,7
2020-

2021 
жыл-
дары

107 - -

Басқа ҚНК

14. ROА (%)
(Х/
((Y+Z)/2)) * 
100

Х = Таза 
кіріс
Y = 
Алдыңғы 
кезеңнің 
соңын дағы 
активтер
Z = 
Ағымдағы 
кезеңнің 
соңын дағы 
активтер

0,95 0,37 39 0,79 2,1

15.

Жалпы 
активтерден 
кредиттік және 
инвестициялық 
портфельдің үлесі 
(%)

(X+Y)/Z * 
100

Х = 
Кредиттік 
портфель
Y = Инвес-
ти циялық 
портфель
Z = Есепті 
кезеңнің 
соңындағы 
активтер 
жиынтығы

80 83 103 82 88

16.

Есепті жылдағы 
қарыз алудың 
жалпы 
құрылымындағы 
мемлекеттік 
емес қарыз алу 
көздерінің үлесі 
(%)

(X/Y) * 100

Х = Есепті 
жылдағы 
мемлекет тік 
емес қарыз 
алудың 
номиналды 
құны
Y = Есепті 
жылдағы 
жалпы 
қарыз 
алудың 
номиналды 
құны

100 50 50 100 100

17. Клиенттердің 
қанағаттануы (%) Х + 3%

Х = Негізгі 
сауалнама 
деңгейі 
(База)

Х Х - Х+1% Х+2%

Тұрғын үйге ұсынысты 
қолдау
ЖАО облигацияларын сатып алу арқылы 
тұрғын үй құрылысын қаржыландыру
Компанияның басты мақсаты қазақстандықтар 
үшін қолжетімді тұрғын үй санын арттыру болып 
табылады. Осы бағыт шеңберінде «Нұрлы жер» 
бағдарламасы бойынша Компания «Отбасы 
банк» АҚ салымшылары мен ЖАО-да кезекте 
тұрғандар үшін ЖАО облигацияларын сатып 
алу жолымен кредиттік тұрғын үй құрылысын 
қаржыландырады. Облигациялық қарыздардан 
түскен қаражатты ЖАО Қазақстанның барлық 
өңірлерінде тұрғын үй салуға жібереді.
ЖАО облигацияларын сатып алуды қаржылан-
дыру көзі Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қоры (бұдан әрі – ҚР ҰҚ) болып табылады, 
оның қаражатынан 2016-2019 жылдары осы 

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

ЖАО МБҚ сатып алу, млрд. теңге. ЖАО МБҚ 2021 жылы өңірлер бойынша сатып 
алуы, млрд. теңге

мақсаттарға 277 млрд. теңге бөлінді. 2020 жылы 
дағдарысқа қарсы шаралар шеңберінде ЖАО 
облигацияларын сатып алу арқылы кредиттік 
тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға қосым-
ша 180 млрд. теңге бөлінді. Қаржыландыру ре-
вольверлік негізде жүзеге асырылады.
2021 жылы «Нұрлы жер» бағдарламасы шең бе-
рінде Компания өңірлерде қолжетімді тұрғын 
үй құрылысын қаржыландыру үшін жалпы со-
ма сы 183,7 млрд. теңгеге ЖАО облигацияларын 
сатып алды. ҚР ҰҚ қаражаты Компания тартқан 
нарықтық қарыздармен микширленген, бұл қол-
жетімді тұрғын үй құрылысының көлемін арт  ты-
руға мүмкіндік берді.
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Қабылданған шаралар мұқтаж азаматтарды 
тұр ғын үймен қамтамасыз етуге мүмкіндік бе-
ріп қана қоймай, кәсіпкерлік белсенділікті, 
құрылысты, шамамен 15 мың жұмыс орнын құ-
ру ды қамтамасыз ете отырып, экономиканың 
дамуына оң әсер етеді. Бұл ретте барлық қаражат 
қайтарымды болып табылады.
Барлығы 2016-2021 жылдары «Нұрлы жер» 
бағдарламасы бойынша кредиттік тұрғын үй-
ді қаржыландыру шеңберінде Компания 
781,5 млрд. теңгеге ЖАО облигацияларын сатып 
алуды жүзеге асырды. 65 мыңға жуық пәтер 
пайдалануға берілді (4,1 млн. м2).
Тұрғын үйдің қолжетімділігін мониторингілеу, 
халықтың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау 

және қабылданатын шаралардың тиімділігін 
айқындау маңызды міндеттер болып табылады. 
Сондықтан Компания жылжымайтын мүлік нары-
ғы мен тұрғын үй құрылысын қоса алғанда, ана-
литикалық зерттеулермен айналысады.
Бөлінген қаражатты уақтылы қайта ин вес-
тициялауды және мемлекеттік бағдар лама-
лардың индикаторларын орындауды қам та-
масыз ету мақсатында Компания мемлекеттік 
органдар үшін қаражатты бөлу жөнінде ұсы -
ныстар қалыптастыратын болады және қа ра-
жатты игерудің, сондай-ақ жылжымайтын мүлік 
объектілерін салу және өткізу қарқынының 
цифр лық мониторингін қамтамасыз етеді. 

Тұрғын үй құрылысына үлестік 
қатысуға кепілдік беру

дың кепілдік жарналары есебінен қалып-
тас ты рылатын және кепілдік беру жағдайын 
рет теу ге байланысты шығыстарды жабуға ға-
на арналған резерв қаражатынан жүзеге асы-
рылатын объектінің құрылысын аяқтау бойынша 
міндеттеме қабылдайды. 
«Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында құрылыс 
салушы мен уәкілетті компанияға қаржылық 
тұрақтылық пен тәжірибесінің болуы бойынша 
біліктілік талаптары белгіленген. Компания ин-
жи нирингтік компаниялар арқылы үлескерлер 
ақшасының мақсатты пайдаланылуын және құ-
рылыс барысын бақылау және мониторинг те тік-
терін қолданады.
Заңнамаға сәйкес, құрылыс салушы үлес кер-
лердің ақшасын тартуға ниет білдірген кезде 
мынадай тәсілдердің бірін пайдалана алады:
1) тұрғын үй құрылысының бірыңғай опера то-
ры  ның кепілдігін алу;
2) жобаға банктік қаржыландыру арқылы қаты-
су ды көздейді;

Жеке құрылыс салушылардың 
несиелерін субсидиялау

Жеке құрылыс салушылар тарапынан бастапқы 
тұрғын үй ұсынысын ынталандыру мақсатында 
2017 жылдан бастап «Нұрлы жер» бағдарлама-
сы шеңберінде тұрғын үй құрылысы мақсат-
тары үшін жеке құрылыс салушыларға екінші 
дең гейдегі банктер беретін кредиттер бойынша 
сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау құралы 
енгізілді.
Сыйақы ставкасын субсидиялау Қазақстан Рес-
пуб ликасы Ұлттық Банкінің базалық ставка-Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

сы ның деңгейінен 5%-дан аспайтын сыйақы 
ставкасы бойынша субсидиялау туралы шешім 
қабылданған кезде қолданыста болатын ЕДБ 
қарыздары бойынша жүзеге асырылады.
Жыл сайын мемлекеттік бағдарлама шеңбе-
рінде республикалық бюджеттен құрылыс са-
лу шылардың кредиттері бойынша сыйақы 
мөл шерлемесінің жылдық 7%-ын өтеу үшін суб-
сидиялар бөлінеді.

3) тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) қаңқасы 
тұрғызылғаннан кейін үлескерлердің ақшасын 
тартуға құқығы бар.
Құрылыс салушы екінші не үшінші тәсілді пай-
даланған кезде үлескерлердің ақшасын тар-
туға жергілікті атқарушы органдардың рұқ-
саты талап етіледі. Осы үш тәсіл қазіргі уақытта 
Қазақстандағы үлестік құрылыс жүйесін қа лып-
тастырады.
2021 жылдың қорытындысы бойынша Компания 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Атырау, Ақтау, 
Ақтөбе қалаларында және Алматы облысында 
жалпы сомасы 372,6 млрд. теңгеге тұрғын үй 
құрылысын аяқтауға 70 кепілдік берді. Компания 
кепілдігімен шамамен 21 080 қазақстандық от-
басы (1 994 мың м2) үшін пәтерлер құрылысы 
қамтылды.
Үлестік құрылыс нарығын Компанияның кепіл-
дік терімен қамту 42%-ды құрады.
2021 жылы Компания кепілдігінің есебінен 
1 038 мың м2 (11 528 пәтер) пайдалануға берілді.

Үлескерлердің құқықтары мен мүдделерін қор-
ғауды қамтамасыз ету мақсатында Компания 
ке пілдік беру жағдайы басталған кезде тұрғын 
үй құрылысын аяқтауға және тұрғын үй құры-
лысына үлестік қатысу туралы шарттар бойынша 
үлескерлерге тұрғын ғимараттағы үлестерін бе-
руге кепілдіктер береді. 
Компания мынадай оқиғалар басталған кезде 
ке  піл дік беру жағдайының басталу фактісін мой-
ын дайды:
- тұрғын ғимаратты пайдалануға беру мерзімін 
бұзу; 
- ақшаны мақсатсыз пайдалану; 
- заңды күшіне енген сот шешімімен белгіленген 
құрылыс салушының дәрменсіздігі.
Кепілдік беру жағдайы басталған кезде Ком па-
ния қаржыландырылуы құрылыс салу шылар-

Дереккөзі: «ҚТК» АҚДереккөзі: «ҚТК» АҚ

Пайдалануға берілген тұрғын үй, мың ш. м Пәтерлер саны, бірл.

Компанияның кепілдіктері есебінен тұрғын үйді 
іске қосу, мың ш. м.

Компания кепілдіктері есебінен іске қосылған 
пәтерлер саны, бірл.

Өңірлер бойынша 2021 жылы берілген кепілдік-
тер көлемі, млрд. теңге

2021 жылы ЖАО облигацияларын сатып алу есебінен 1 390 мың ш.м. тұрғын үй (18 519 отбасы) енгізілді.
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Сатып алусыз жалға берілетін 
тұрғын үй нарығын дамыту

Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қырк үй-
ектегі Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес 
Компания жылжымайтын мүліктің әлеуметтік 
қорын (бұдан әрі – ЖӘҚ) құру арқылы отбасы 
мүшесіне шаққанда 1 ең төменгі күнкөріс дең-
гейінен төмен табысы бар халықтың әлеуметтік 
осал топтары үшін жалдау ақысын субсидиялау 
тетігін әзірледі. 
Әзірленген тетік шеңберінде Компания бас-
тапқы жалға берілетін тұрғын үй пулдарын 
қалыптастыруға және ЖӘҚ құруға жауапты 
болады, ал осы тұрғын үйді алушылар арасында 
бөлу жөніндегі оператор «Отбасы банк» АҚ 
болады деп көзделді. ЖӘҚ құрылғаннан кейін 
Компания ЖӘҚ жылжымайтын мүлігін сенімді 
басқарушы ретінде әрекет етеді, «Отбасы банк» 
АҚ-мен және тұрғын үйді жалға беру үшін 
кезекте тұрғандармен өзара іс-қимыл жасайды.
ЖӘҚ құру жөніндегі тетікті іске асыру мақсатын-
да Компания Қазақстан Республикасының заңна-
масына қажетті өзгерістер жобасын әзірледі, ол 
мыналарды көздейді:

 - «жылжымайтын мүліктің әлеуметтік қоры» 
ұғымын енгізу;
 - жалға берілетін тұрғын үй нарығын дамы-

туды және тұрғын үй қорын өсіруді қолдау 
мақсатында тұрғын үй құрылысының бірыңғай 
операторының өкілеттіктерін кеңейту;
 - кезекте тұрғандарға жеке тұрғын үй қорынан 

жалға берілетін тұрғын үй үшін жалдау ақысы-
ның бір бөлігін субсидиялау;
 - жеке жалға берілетін тұрғын үй нарығын 

дамыту мақсатында бірыңғай тұрғын үй құры-
лысы операторы шығарған облигациялар бой-
ынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір 
бөлігін субсидиялау;
 - жылжымайтын мүліктің әлеуметтік қоры үшін 

салықтық жеңілдіктер (мүлік салығы бойынша 
төмендетілген мөлшерлемелер).
Өзгерістер жобасы мүдделі мемлекеттік орган-
дармен келісілді, алайда түзетулерді Қазақстан 
Республикасы Президентінің Әкімшілігі қолда-
мады.

Инвестициялық жобаларды 
қаржыландыру

2021 жылы Компания «Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Бан  кінің және Қазақстан Республикасы рет-
теу және қадағалау агенттігінің бірлескен 
іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі іс-
шаралар жоспарын бекіту туралы «Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 қаңтар-
дағы № 6 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 
23 желтоқсандағы № 918 қаулысына сәйкес 
2009-2010 жылдарға арналған экономиканы 

және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау агенттігі» АҚ Алматы 
облысындағы (Қоянқұс ауылы) «G4 City» қала 
құрылысы инвестициялық жобасын жылдық 
11,43% сыйақы мөлшерлемесімен және 2029 жыл-
ға дейін кредитті қайтару мерзімімен 31,1 млрд. 
теңге сомасына қаржыландырды.
Компания қаражаты есебінен 2033 жылға дейін 
шамамен 1,6 млн. ш. м. іске қосылады, Қоянқұс 
ауылындағы құрылыс алаңы 109 га құрайды.

Аудандардың кешенді құрылысының 
мастер-девелопері
Компания тұрғындардың жайлы өмір сүру орта-
сын құру үшін шағын аудандардың кешенді 
құрылысын жобалау және іске асыру бойынша 
мастер-девелоперi рөлін атқарады.
Кешенді құрылыс шеңберінде Компания тұрғын 
үй, балабақшалар, мектептер, емханалар, саябақ-
тар, бизнес-орталықтар, СОО және т.б. салуды 
қамтамасыз етеді.
Салынған әлеуметтік тұрғын үйдің техникалық 
си паттамаларының тиімділігін және Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тұрғын үй бағ-

дар ламалары аясында халықтың сатып алын ған 
тұрғын үйге қанағаттануына 2021 жылы кешенді 
зерттеу жұмыстары жүргізілді.
Бұдан басқа, қолжетімді тұрғын үйді жобалау 
жә не салу бойынша ЖАО бизнес-процестеріне 
талдау жүргізілді. 
Қазіргі уақытта жобалауға арналған техникалық 
тапсырмада қолданылатын кешенді құрылыс 
стан дарттарын әзірлеу бойынша жұмыс жүргі-
зілуде.

Ескі тұрғын үйді қайта 
жаңарту
2021 жылы Қазақстанда 25 мыңнан астам адам 
тұратын 1,8 мың тұрғын үй апатты жағдайда 
болды.
Халық үшін тұрғын үйдің жайлылығын арт тыру 
мақсатында Компания мемлекеттік бағдар ла-
малар, өзінің инвестициялық жобалары және 
ЖАО-мен жекелеген келісімдер шеңберінде ескі 
үйді қайта жаңартуды қаржыландыратын болады. 
Ескі үйлерді қайта жаңартуды қаржыландыру 
тәртібі Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес 
айқындалатын болады.

2021 жылы ескі тұрғын үйлерді реновациялауды 
қаржыландыру мүмкіндігін анықтау үшін 
ЖАО-мен кездесулер өткізілді. Алматы қа-
ласындағы тұрғын үй қорын жаңарту бағ дар-
ламасын қаржыландыру мүмкіндігін анық тау 
үшін «Алматы» Әлеуметтік-кәсіпкерлік кор по ра-
циясымен ынтымақтастық туралы мемо рандум 
жасалды.

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Субсидия алу шарттары бойынша жеке құрылыс 
салушы тұрғын үйдің кемінде 50%-ын 1 шаршы 
метрге белгіленген сату бағасы бойынша 
ұсынады:
 - 260 мың теңгеге дейін қоса алғанда – Нұр-

Сұлтан, Алматы қалаларында және олардың қала 
маңы аймақтарында, Шымкент, Атырау, Ақтау 
қалаларында;
 - басқа өңірлерде – 220 мың теңгеге дейін.

Бұл ретте, бұл функция 2021 жылғы 1 шілдеден 
бастап «ДАМУ» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-
нан Компанияға берілді және 2021 жылдың екін-
ші жартыжылдығында Компания Алматы, Көк ше-
тау, Ақтөбе, Қызылорда және Орал қалаларын да 
7,6 млрд. теңге жалпы кредит сомасына суб-
сидиялау шартын жасасты.
2021 жылдың бірінші жартыжылдығында «ДАМУ» 
Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ жалпы несие 
сомасы 3,4 млрд. теңгеге субсидиялау шартта-
рын жасасты.
Жеке құрылыс салушылар кредиттерінің осы 
құрал шеңберінде субсидияланған жиынтық 
сомасы 2021 жылдың қорытындысы бойынша 
11 млрд. теңгені құрады.

2021 жылы субсидиялау шарты жасалған жоба-
лардың жалпы ауданы 373 мың шаршы метрді 
құрайды.

2021 жылы өңірлер бойынша жеке құрылыс 
салушылардың субсидияланатын несиелерінің 
көлемі, млрд. теңге
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Компания құралдары есебінен 
тұрғын үйді іске қосу көлемі

Тұрғын үйге сұранысты қолдау

Компанияны5 2009-2021 жылдары қаржыландыру есебінен жалпы ауданы 8,7 млн. м2 жылжымайтын 
мүлік объектілерін пайдалануға беру қамтамасыз етілді, оның ішінде тұрғын үйдің жалпы ауданы 
8,5 млн. м2 (119 711 пәтер) құрайды. Тұрғын үйге сұранысты ынталандыру және қол-

дау үшін Компания коммерциялық банктерден 
ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құ-
қықтарын сатып алуды және ипотекалық баға лы 
қағаздарды шығаруды қамтамасыз етеді.
Бұл механизм банктердің ипотекалық несие-
лендіру көлемін кеңейтуге ықпал етеді, өйткені 
босатылған қаражат жаңа қарыз алушыларға 
ипотекалық несие беруге бағытталуы мүмкін.

«Орда» ипотекалық бағдарламасы жайлылығы 
неғұрлым жоғары сыныпты тұрғын үй (бастапқы 
немесе қайталама) сатып алғысы келетін, табы-
сы орта және орта деңгейден жоғары жеке тұл-
ғалардың тұрғын үй жағдайларын жақсартуға 
бағытталған. 
«Орда» ипотекалық бағдарламасын іске асыру 
мақсатында «Jysan bank» АҚ, «Банк Центр 

Ипотекалық талап ету құқықтарын сатып 
алу және секьюритилендіру

«Орда» бағдарламасы бойынша агент-банктер 
арқылы ипотекалық қарыз беру

Соңғы қарыз алушы үшін мұндай мәміле еш-
қандай өзгерістерге әкеп соқпайды: ол сондай-
ақ бастапқы ресімдеу өткен банкке өзінің ай 
сайынғы жарналарын енгізуді жалғастырады 
(сенімді басқарудан қарызды алу жағдайларын 
қоспағанда).
2021 жылы «Экспресс Финанс» Ипотекалық 
ұйымы» АҚ-дан 7 ипотекалық қарыз шарты бой-
ынша 48,8 млн. теңге сомасына талап ету құ қық-
тары сатып алынды.

«БД» АҚ және «ТҚКҚ» АҚ ескере отырып5
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ЖИЫНЫ: 8,7 млн. м

Нұрлы жол объектілері
«ЭКСПО-2017» тұрғын үйі
Дағдарысқа қарсы шаралар бойынша объектілер
ЖАО тұрғын үй

«ЭКСПО-2017» СОО
Тұрғын үйді сатып алу және салу
«Бәйтерек» БО
Кепілдендірілген құрылыс
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ЖИЫНЫ: 119 711 пәтер

«Нұрлы жол» объектілері 
Тұрғын үйді сатып алу және салу
ЖАО тұрғын үйі

«ЭКСПО-2017» тұрғын үйі
Дағдарысқа қарсы шаралар бойынша объектілер 
Кепілдендірілген құрылыс

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Кредит» АҚ, «Еуразиялық банк» АҚ, «Нұр Сервис» 
ЖШС (BI Capital) және «Экспресс Финанс»
АҚ-мен ынтымақтастық туралы келісімдер жа-
салды.
Бағдарлама басталғаннан бері 2021 жылдың со-
ңында жалпы сомасы 49 млрд. теңгеге 3 804 қа-
рыз, 2021 жылы – 23,5 млрд. теңге сомасына 
1 761 шарт берілді.

Пайдалануға берілген жылжымайтын мүлік объектілерінің алаңы, мың ш. м.

Сатып алынған талап ету құқықтарының көлемі, 
бірлік

Сатып алынған талап ету құқықтарының көлемі, 
млрд. теңге

Енгізілген тұрғын үйдің, пәтердің көлемі
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«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында сатып алу 
құқығымен жалға берілетін тұрғын үйді беру

Жалға берілетін тұрғын үйді сату жасалған 
келі сімдерге сәйкес жергілікті атқарушы ор-
гандарда кезекте тұрғандарды, сондай-ақ 
мем  ле кеттік/мемлекеттік емес заңды тұл ға-
лардың (оның ішінде оларға ведомстволық ба-
ғынысты ұйымдардың) қызметкерлерін тұр -

ғын үймен қамтамасыз етуге бағытталған 
Ком пания қызметінің әлеуметтік маңызды са ла-
сы болып табылады. Тұрғын үй кейіннен са тып 
алу құқығымен 20 жылға дейінгі мерзімге жалға 
беріледі. Компанияның сыйақы мөл шерлемесі – 
3,1%.

ЖАО-да кезекте тұрғандар Мемлекеттік/мемлекеттік емес заңды тұлғалардың 
қызметкерлері

- көп балалы отбасылар;
- толық емес отбасылар;
- мүгедек балалары бар немесе 

тәрбиелеп отырған отбасылар;
- жетім балалар, ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған 
балалар;

- қандастар;
- мемлекеттік қызметшілер, 

әскери қызметшілер, арнаулы 
мемлекеттік органдардың 
қызметкерлері, бюджеттік 
ұйымдардың қызметкерлері;

- 1-2 топтағы мүгедектер.

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің және Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің ведомстволық бағынысты 
ұйымдарының өз қызметкерлері мен жұмыскерлері;

- ынтымақтастық туралы келісімдері бар әкімдіктер 
жанындағы білім басқармасы мен денсаулық сақтау 
басқармасының өз қызметкерлері мен ведомстволық 
бағынысты ұйымдарының қызметкерлері;

- мемлекеттік/мемлекеттік емес заңды тұлғалармен 
жасалған келісімдерге сәйкес сатып алу құқығымен 
жалға берілетін тұрғын үй берілуі мүмкін басқа 
мемлекеттік/мемлекеттік емес заңды тұлғалардың (оның 
ішінде оларға ведомстволық бағынысты ұйымдардың) 
қызметкерлері.

Бағдарламаға қатысушылар

Осы бағытты іске асыруға 163,3 млрд. тең ге 
мөл  шерінде, оның ішінде Қазақстан Респу-
бликасының Ұлттық қоры (115 млрд. теңге) 
және республикалық бюджет (19,1 млрд. теңге) 
қаражатынан жеңілдікті кредиттер алу, сондай-
ақ «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасы 

ақ Маңғыстау, Қостанай, Қарағанды об лыс-
тары ның әкімдіктерімен (Денсаулық сақтау 
бас қармасы мен Білім басқармасының қыз-
меткерлеріне тұрғын үй сату) сатып алу құ-
қығымен жалға берілетін тұрғын үй беру жөнін-
де келісімдер жасасты.
2020 жылы Нұр-Сұлтан және Ақтөбе қала-
ларының әкімдіктерімен, Мәдениет және спорт 
министрлігімен, Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігімен келісімдерге қол қойылды.
Компания 2014 жылдан бастап 2021 жылға дейін гі 
кезеңде жалпы сомасы 206,3 млрд. теңгеге са тып 
алу құқығымен жалға алу үшін тұрғын үй са тып 
алуға 22 804 шарт, атап айтқанда 2021 жылы – 
8,8 млрд. теңге сомаға 742 шарт жасады.

Ақпараттық технологиялар 
мен талдаманы дамыту
«Нұрлы жер» ахуалдық орталығы
«Нұрлы жер» бағдарламасы және 2020-2021 
жыл дарға арналған Жұмыспен қамту жол кар-
тасы шеңберінде қаржыландырылатын жыл-
жымайтын мүлік объектілері құрылысының 
барысын мониторингілеу мақсатында Компания 
«Нұрлы жер» ахуалдық орталығын және ЖАО 
порталын, сондай-ақ деректерді толтыруға 
арналған мобильді қосымшаны әзірледі.
Бұл шешімдер Компанияға ЖАО МБҚ сатып алу 
жөніндегі қаржы операторы ретінде, сондай-ақ 
мүдделі мемлекеттік органдарға:
1. заманауи техникалық бақылау құралдарын 
(камералар, дрондар, планшеттер және т.б.) 
қол дана отырып, салынып жатқан объектілерге 
қашықтықтан мониторинг жүргізуге;
2. бөлінген қаражатты игеру және тұрғын үйді 
іске асыру мониторингі;
3. ықтимал ауытқулары бар объектілерді енгізу 
күнін болжауға;
4. жасанды интеллектті пайдалана отырып, 
ЖАО-дан фото/бейне ағыны мен ақпаратты 
талдауға;
5. деректерді талдау негізінде іс-шараларды 
әзір леуге мүмкіндік береді.
Алдын ала бағалау бойынша ахуалдық орта-
лықты әзірлеу ЖАО-ның бір қызметкері үшін 
есепті дайындау уақытын аптасына 16 сағаттан 
6 сағатқа дейін, сондай-ақ Компанияның бір 
қызметкері үшін есептілікті тексеру және өңдеу 
уақытын аптасына 16 сағаттан 1 сағатқа дейін 
қысқартуға мүмкіндік берді. Сондай-ақ, айына 

68 болатын есептер үшін қағаз тасымал-
дағыштарды пайдалану тоқтатылды.
2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша 
ахуалдық орталықта «Нұрлы жер» бағдарлама-
сы шеңберінде 1 191 объект және 2020-2021 жыл-
дарға арналған Жұмыспен қамту жол картасы 
шеңберінде 2 285 объект бойынша деректер ен-
гі зілді.
Сондай-ақ, 2021 жы-
лы «Нұрлы жер» 
ахуалдық ор та лы-
ғында кре дит тік 
тұр ғын үй құрылы-
сы бой ынша ЖАО 
жо балары бой ын -
ша каржыландыруға 
арналған өтінім дер-
ді онлайн биз нес-
про цесс жүргізуге 
мүмкіндік беретін 
жа ңа мо дуль құрыл-
ды.

Дүниежүзілік пандемияға қарамастан, 2021 жылы Компания берген қарыздар саны 2020 жылмен 
салыстырғанда 148%-ға артты.

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

шеңберінде Компанияның жарғылық капита-
лын 29,2 млрд. теңгеге ұлғайту есебінен қар-
жыландыру көзделген.
2019 жылы Компания Қазақстан Республикасы-
ның Денсаулық сақтау министрлігімен және 
бі  лім және ғылым министрлігімен, сондай-

Бағдарлама еліміздің 20-дан астам қаласын, 
оның ішінде Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, 
Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Орал, Қостанай, 
Петропавл, Қарағанды, Павлодар, Семей, 
Өскемен, Тараз және т.б. қалаларды қамтыды.
Компания бұдан әрі «Нұрлы жер» бағдарлама-
сы шеңберінде білім беру және денсаулық 
сақтау са лаларының қызметкерлеріне, сондай-
ақ Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес 
ЖАО-мен және мемлекеттік ұйымдармен жа-
сал ған меморандумдарға сәйкес басқа да қыз-
меткерлерге сатып алу құқығымен жалға бе-
рілетін тұрғын үй беруді қамтамасыз етеді.
Қаржыландыру қаржы нарығында қарыздарды 
тарту және Компанияның түсетін жалдау тө-
лемдерін қайта инвестициялау жолымен жүргі-
зілетін болады.

2018 жылдан бастап жинақталған ипотекалық 
қарыздардың көлемі, млрд. теңге

2018 жылдан бастап жинақталған берілген 
ипотекалық қарыздар саны, бірлік
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Қазреестр – бұл тұрғын үй құрылысы-
на үлестік қатысудың бірыңғай ақпа-
раттық жүйесі, оның негізгі мақ-
саты тұрғын үй құрылысындағы 
үлес терді есепке алуды мемлекеттік 
тіркеу саласындағы мәліметтерді ав-
то маттандырылған жинау, өңдеу, 
өзектендіру, сақтау және талдау болып 
табылады.
2021 жылғы 16 маусымда Мемлекеттік 
мүлікті беру туралы №2/26 шартқа 
сәйкес Қазреестр Компанияның се-
нім герлік басқаруына берілді.
Сенімгерлік басқару шарты аясында 
Қазреестрді дамыту бағдарламасы 
бе кітілді. Компания 2021 жылы Даму 
жоспарында қарастырылған Қаз ре-
естрді жаңғырту бойынша барлық 
мін деттерді орындады.
Қазреестрді жаңғырту бойынша жүр  -
гі зілген жұмыстар тұрғын үй құ ры -

Құрылыс материалдары 
бойынша онлайн платформа

Тұрғын үй порталы

Құрылыс материалдарының қазақ-
стандық өндірушілерін қолдау жә-
не тұрғын үй құрылысындағы қа-
зақ стандық қамтуды арттыру 
мақ са тында Компания «Нұрлы 
жер» бағдарламасы шеңберінде 
www.material.kz құрылыс материалдары 
бойынша онлайн платформа құрды.
Қазақстандық құрылыс матери-
алдарын өндірушілер «Нұрлы 
жер» бағдарламасы бойынша құ-
рылыс материалдарының қа жет ті-
лік терімен таныса алады жә не қа-
жет болған жағдайда тіркеуден 
өт кеннен кейін құрылыс ком па-
нияларына электрондық ком мер-
циялық ұсыныстарды жібере ала-
ды. Жеке кабинеттердегі құры лыс 
компаниялары материал өн ді-
рушілерден келіп түскен ком мер-
циялық ұсыныстар туралы ха барлама 
алады.
Сондай-ақ платформа құрылыс ма-
териалдарының қазақстандық өнді-
ру шілеріне құрылыс компаниялары 
үшін бағалары бар құрылыс ма-
териалдарының жеке витринасын 
жасауға мүмкіндік береді. Өз кезе-
гінде құрылыс компаниялары өнді-
рушілерді іздеу шығындарынсыз 

2021 жылы Компания «Тұрғын үй 
порталы» ақпараттық жүйесін 
құрды (test.homeportal.kz) (бета-нұсқа) 
келесі бөлімдер бойынша ақпарат 
және онлайн-сервис ұсынатын 
Компанияның жеке тұлғалары мен 
жұмыс істейтін клиенттері үшін:
 - үлестік құрылыс;
 - сатудан кейінгі сервис.

«Үлестік құрылыс» бөлімінде Тұрғын 
үй порталына кез келген келуші 
Компанияның кепілдігін немесе 
ЖАО-ның үлескерлердің қаражатын 
тартуға рұқсат алған үлестік тұрғын 
үй құрылысы объектілері бойынша 
ақпарат ала алады.

Казреестр  - тұрғын үй құрылысындағы қазақстандық 
қамту үлесін арттыру;
 - құрылыс компанияларына құрылыс мате-

риалдары бойынша тиімді ұсыныстар алу 
мүмкіндігін беру;

 - құрылыс компаниялары мен құрылыс мате-
риалдарын өндірушілер арасындағы дезин-
термедиация есебінен тұрғын үй құрылысының 
өзіндік құнын төмендету;
 - қазақстандық өндірушілерден динамикалық 

бағалармен сметалық жоспарлау мен талдаудың 
онлайн-жүйесіне көшу.

лы сына үлестік қатысу шарттарын тексеру мен тіркеу 
процесін 3 жұмыс күнінен 2 сағатқа дейін қысқартуға мүм-
кіндік береді.

қазақстандық құрылыс материалдарына тікелей қол 
жеткізе алады.
Онлайн платформаны құру мақсаттары:
 - «Нұрлы жер» бағдарламасын іске асырудың ашықтығын 

арттыру;
 - қазақстандық өндірушілерге «Нұрлы жер» бағдарлама-

сы бойынша құрылыс материалдарына қажеттілік туралы 
ақ парат беру және электрондық коммерциялық ұсыныс-
тар жіберу мүмкіндігі;

http://www.material.kz
http://test.homeportal.kz
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ЭКСПО-2017 жобаларына және өзге де 
жылжымайтын мүлік объектілеріне бөлінген 
қаражатты қайтару

«Қазақстан Халық банкі» АҚ-дан және «Қазақстан-
ның Даму Банкі» АҚ-дан қаражатты қайтару

2014-2016 жылдары Компания Нұр-Сұлтан қала-
сындағы ЭКСПО-2017 халықаралық маман-
дан дырылған көрмесі үшін көп пәтерлі тұр-
ғын үй кешені (КТК) мен СОО құрылысын 
қар жыландырды.
«ЭКСПО-2017» аумағындағы объектілердің құ-
ры  лы сына барлығы 91,1 млрд. теңге инвес-
ти цияланды, оның ішінде 76,1 млрд. теңге – 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қара-
жаты және 15 млрд. теңге – «Mega Silk Way» СОО 
құрылысын қосымша қаржыландыру үшін «Қа-
зақстанның Даму Банкі» АҚ берген қарыз.
2016 жылғы желтоқсанда жалпы ауданы 
110,7 мың м2 42 тұрғын үй және жалпы ауданы 
140,4 мың м2 «Mega Silk Way» СОО пайдалануға 
берілді.

Қаржыландыру көлемі

№ Объектінің атауы Жобалау компаниясының 
атауы

Жобаның 
жалпы құны 
млрд. теңге

Компания инвестиция-
ларының сомасы, 

млрд. теңге

1 Тұрғын үйлер

«Люкс недвижимость 
Group» ЖШС 23,3 19,9

«BI Group Corporation» 
ЖШС 23,6 19,9

2 «Mega Silk Way» СОО «Mega Plaza» ЖШС 64,7 51,2

Барлығы 111,6 91,1

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

2017 жылғы ақпанда пайдалануға берілген 
пәтерлер «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ-ға 
шетел дік делегацияларға қатысушылардың 
көрме өте тін уақытта тұруы үшін жалға берілді. 
2017 жылғы ақпан-қараша аралығында көрмеге 
қатысушылардың 25,8 мыңы уақытша тұру қам-
тамасыз етілді.

Құрылысқа бөлінген қаражатты қайтару мақ-
сатында 2018 жылғы маусымнан бастап Ком-
пания 1 300 пәтерден, 1 300 тұрақ орнынан және 
33 тұрғын емес үй-жайлардан тұратын жылжы-
майтын мүлікті КТК-да өткізуді жүргізуде. 
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Компания 40,1 млрд. теңге сомасына 1 300 пә тер-
ді, 961 тұрақ орнын және 9 тұрғын емес үй-жай-
ларды бөліп төлеуге өткізді.

ЭКСПО-2017 аумағында жылжымайтын мүлікті сату

Көрсеткіш 2018 2019 2020 2021 Барлығы

Пәтерлер, дана 142 1 133 25 - 1 300

Тұрақ орындары, дана 102 680 130 49 961

Тұрғын емес үй-жайлар, дана 0 2 2 5 9

Сату сомасы, млрд. теңге 3,9 35,2 0,97 0,05 40,12

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

СОО құрылысына Қазақстан Республикасының 
Ұлттық қорынан 36,2 млрд. теңге көлемінде қа-
ражат бөлінді. Бұдан басқа, Компания «Қазақ-
станның Даму Банкі» АҚ-дан 15,0 млрд. теңге 
мөлшерінде қарыз алды. 2018 жылы Компания 
«Mega Plaza» ЖШС-ның Компания алдындағы 
7 млрд. теңге мөлшеріндегі міндеттемелерін 
сақтай отырып, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 

алдындағы қарызды мерзімінен бұрын толық 
өтеуді жүзеге асырды.
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
СОО-дағы үлес-1 (ҚР ҰҚ қаражаты) және үлес-2 
(Компания қаражаты) сатып алу кестесіне сәйкес 
Компания 7,75 млрд. теңгені уақтылы қайтару-
ды жүзеге асырды. 2022 жылы СОО-дағы 1 үлесті 
0,3 млрд. теңге сомасына сатып алу күтілуде.

СОО-дағы үлесті сатудан түскен қаражатты қайтару көлемі, млрд. теңге

Көрсеткіш 2018 2019 2020 2021 Қалдығы

Үлесі-1 (ҚР ҰҚ қаражаты) 0,05 0,2 0,2 0,3 35,5

Үлес-2 (Компания қаражаты) 1,65 2,6 2,75 0 0

Қаражатты қайтару көлемі 1,7 2,8 2,95 0,3 35,5

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Компания өңдеу өнеркәсібі саласындағы кә-
сіп керлік субъектілерін қолдау және шешім 
қабылдау үшін дағдарысқа қарсы шаралар 
шең берінде «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 
(2024 жы лы өтеу мерзімімен 20 млрд. теңге) және 
«Қазақстан Халық банкі» АҚ (2029 жылы өтеу 
мерзімімен 18,2 млрд. теңге) 2009-2010 жылдары 
бөлінген қаражаттың уақтылы қайтарылуына 
мониторингті жүзеге асырады жылжымайтын 
мү лік нарығындағы мәселелер тиісінше.

2021 жылдың соңында «ҚДБ» АҚ қаражатын 
қайтару 2,3 млрд. теңгені құрады (салықтарды 
қоспағанда), сондай-ақ 2021 жылдың желтоқ-
санында «Қазақстан Халық банкі» АҚ бөл ген 
қаражат Компанияға 13,2 млрд. теңге мөл ше рін-
дегі негізгі борыш сомасына мерзімінен бұ рын 
қайтарылды.

Өңірлерді дамыту және халықты жұмыспен қам-
туды қамтамасыз ету мақсатында Компания 
2020-2021 жылдарға арналған Жұмыспен қамту 
жол картасы аясында облигацияларын сатып 
алу жолымен инфрақұрылымдық жобаларды 
қар жы ландыруды қамтамасыз етеді.
Жол картасы 2020 жылдың наурыз айында 
дағдарысқа қарсы шара ретінде іске қосылды. 
2020 жылғы пандемия кезеңінде Қазақстандағы 
күрделі әлеуметтік-экономикалық жағдай кезе-
ңінде бағдарламаны іске асыру халықтың нә-
тижелі жұмыспен қамтылуын сақтауға көмек-
тесті.

Әлеуметтік бағдарланған және 
дағдарысқа қарсы бағдарламалар

Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған 
Жол картасы аясында ЖАО облигацияларын сатып алу

Компанияның ЖАО облигацияларын сатып 
алуы әкімдіктерге өңір үшін маңызды инфра-
құрылымдық жобаларды қаржыландыруға және 
бұл ретте жұмыс орындарын құруға және халық 
үшін табыс көздерін қолдауға көмектеседі.
Бұл мақсаттарға 2020-2021 жылдары Компания ға 
751,7 млрд. теңге көлемінде қаражат бөлінді. Екі 
жыл ішінде Компания жалпы сомасы 751,7 млрд. 
теңгеге ЖАО облигацияларын сатып алды. 
2020 жылы 240 мыңға жуық адамды жұмыспен 
қамтыған 6 495 инфрақұрылымдық жоба аяқтал-
ды, 2021 жылы 248 жоба іске асырылды, іс жүзін-
де 10,6 мың жұмыс орны құрылды.
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Қаржылық 
шолу

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бой ын-
ша Компанияның активтері 1 425 млрд. теңге-
ні, міндеттемелердің мөлшері – 1 205 млрд. 
теңге ні, меншікті капитал – 220 млрд. теңгені 
құра ды. 
Активтер құрылымында 65% бағалы қағаздар-
ға (оның ішінде «Нұрлы жер» және «Жұмыс пен 
қамту жол картасы» бағдарламалары бойын-
ша ЖАО облигациялары), 13% – ақша қаражаты 
мен қаржы институттарындағы қаражатқа, 
11% – қаржылық жалдау бойынша дебиторлық 
берешекке және 11% – клиенттерге берілген 
кредиттерге тиесілі.
Міндеттемелер құрылымындағы негізгі үлесті 
Компанияның шығарылған бағалы қағаздары 
(63%) және алынған қарыздар (16%) алады.
Компанияның активтері мен міндеттемелері 
2022 жылдың қорытындысы бойынша тиісінше 
1 847 және 1 637 млрд. теңге деңгейінде жос-
парланып отыр. Меншікті капитал 210 млрд. 
теңге мөлшерінде болжануда.
Міндеттемелер құрылымындағы негізгі үлесті 
Компанияның шығарылған бағалы қағаздары 
(63%) және алынған қарыздар (16%) алады.
Компанияның активтері мен міндеттемелері 
2022 жылдың қорытындысы бойынша тиісінше 

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Теңгерім көрсеткіштері, млрд. теңге

Компанияның 
қаржылық шолуы

1 847 және 1 637 млрд. теңге деңгейінде жоспар-
ланып отыр. Меншікті капитал 210 млрд. теңге 
мөлшерінде болжануда.
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Қаржылық көрсеткіштер 2020 факт 2021 факт

ROА, % 0,7 0,4

ROE, % 4,5 2,5

Қарыз/меншікті капитал, % 5,9 5,5

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Негізгі қаржылық көрсеткіштер

Қаражат тарту
Халықты қолжетімді тұрғын үймен және қар-
жылық орнықтылықпен қамтамасыз ету жө нін-
дегі мемлекеттік бағдарламаларды тиімді іске 
асыру үшін Компания қорландыру көздерін 
әртараптандыруға ұмтылады. 

2021 жылы Компания номиналды құны бой ын-
ша 81,3 млрд. теңге сомасына меншікті об лига-
цияларды орналастыруды, сондай-ақ 3,5 млрд. 
рубль сомасына қарыз тартуды жүзеге асырды. 
Меншікті облигацияларды ор наластырудан 
алын  ған негізгі сома мемле кеттік бағдарлама-
лар шең берінде жергілікті атқару шы органдар-
дың обли гацияларын сатып алуға бағытталды.

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

2021 жылдың нәтижелері бойынша Компания-
ның кірістері 154,8 млрд. теңгені, шығыстары – 
145,7 млрд. теңгені және корпоративтік табыс 
салығы – 3,9 млрд. теңгені құрады.
2021 жылғы таза пайда 5,2 млрд. теңгені құрады.
Кірістердің негізгі бөлігін «Нұрлы жер» және 
«Жұ мыспен қамту жол картасы» бағдарламала-
ры бойынша кірістер (72%) және ипотекалық 
порт фель бойынша кірістер (6%) құрайды. Шы-
ғыс тар құрылымында барынша көп үлесті 
қаржыландыруға арналған шығыстар (67%) және 
провизияларды тану жөніндегі шығыстар (7%) 
алады.
Әкімшілік шығындар мен қызметкерлердің шы-
ғындары Компанияның барлық шығындары-
ның 3% құрайды.
Компанияның бекітілген даму жоспарына сәй -
кес 2022 жылға кірістер 169,8 млрд. теңге дең-
гейінде, шығыстар 153,9 млрд. теңге деңгейін де 
және корпоративтік табыс салығы 1,7 млрд. теңге 
мөлшерінде жоспарланып отыр. Компанияның 
таза пайдасының мөлшері 2022 жылы 14,2 млрд. 
теңге деңгейінде күтілуде.

2021 жылдың соңындағы активтердің 
құрылымы, %

ПмШЕ-нің көрсеткіштері, млрд. теңге

2021 жылы тартылған қаражат құрылымы, 
млрд. теңге

2021 жылдың соңындағы міндеттемелердің 
құрылымы , %
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Тұрақты даму 
саласындағы 
қызмет

Тұрақты дамуды 
басқару жүйесі
Компания ұзақ мерзімді болашақта мүдделі 
тараптардың кең ауқымы үшін теңгерімді тұ-
рақты дамытуға және құндылықтарды құруға 
ба ғытталған. Компания өз қызметінің қоршаған 
ортаға, экономикаға, қоғамға әсерін тиімді бас-
қаруға ұмтылады және мүдделі тараптардың 
мүдделерін ескере отырып шешімдер қабыл-
дайды.
Компания тұрақты даму саласындағы міндет-
терді шеше отырып, өзінің миссиясына, Компа-
нияның Даму стратегиясының ережелеріне 
сүй е неді, сондай-ақ тұрақты даму саласындағы 
ха лықаралық стандарттарда бекітілген ха-
лықаралық мінез-құлық нормалары мен қағидат-
тарын пайдаланады.
Компания тұрақты даму саласындағы ха-
лықаралық стандарттарды пайдалануды өз 
қыз метінің үздік халықаралық практикаға сәй-
кестігін қамтамасыз етудің және тұрақты даму 
саласындағы мақсаттар мен міндеттерге қол-
жеткізудің қажетті шарты ретінде қарайды.
2022 жылғы 18 қаңтарда «Қазақстан Тұрғын үй 
Компаниясы» АҚ-ның Тұрақты даму саясаты 

жаңа редакцияда, сондай-ақ тұрақты  дамуды 
іске асыру жөніндегі 2022 жылға арналған іс-
шаралар жоспары бекітілді. Тұрақты даму сая-
сатының ережелерін Компанияның барлық қыз-
меткерлері өз қызметін жоспарлау және жүзеге 
асыру, ішкі құжаттарды әзірлеу, ақпаратты та-
рату және коммуникацияның өзге де түрлері 
ке  зінде мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды 
қозғайтын бөлігінде сақтауға жатады.
Ұзақ мерзімді даму аясында Компания алдында 
келесі міндеттер тұр:
• тұрақты даму қағидаттарын Компания қыз-

метіне біріктіру;
• тұрақты дамудың үш құрауышы бөлінісінде 

қызметке талдау жүргізу және тәуекелдерді 
бақылау;

• жүйелі жұмысты ұйымдастыру есебінен тұ-
рақ ты дамуды басқару сапасын арттыру;

• тұрақты даму саласындағы қызмет нәти-
желері туралы тұрақты хабарлауды қоса 
алғанда, Компанияның мүдделі тараптармен 
тиімді өзара іс-қимыл тетіктерін құру.

Компания ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты даму үшін өзінің экономикалық, 
экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісімін қамтамасыз етеді.



«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ Жылдық есеп 2021

60 61

Компанияның тұрақты даму 
саласындағы мақсаттары

Компания өз қызметінде корпоративтік басқару 
кодексінде бекітілген тұрақты дамудың келесі 
қағидаларын басшылыққа алады: ашықтық, есеп 
беру, айқындық, этикалық мінез-құлық, мүдделі 

тараптардың қызығушылықтарын құрметтеу, 
заңдылық, адам құқықтарын құрметтеу, сы-
байлас жемқорлыққа төзбеушілік, мүдделер 
қақтығысына жол бермеу.

Тұрақты дамуды 
басқарудың ұйымдық 
құрылымы
Компанияның тұрақты дамуын басқару кор по-
ра тивтік басқару жүйесімен тығыз байланыс ты. 
Компанияның корпоративтік басқару кодексі нің 
негізін қалаушы қағидаттарының бірі тұрақты 
даму қағидаты болып табылады. 
Компанияда мерзімді негізде басқару про-
цестерін талдау және бағалау жүргізіледі, қажет 
болған жағдайда процестерді түзету және 
тиісті ақпаратты барлық мүдделі тұлғалардың 
назарына жеткізу жүзеге асырылады.
Компания тұрақты даму қағидаттарын Ком па-
нияның Даму стратегиясына және жоспарлау, 
есептілік, тәуекелдерді басқару, инвестициялар, 
операциялық қызмет және басқаларды қоса 
алғанда, негізгі процестеріне, сондай-ақ басқару 
органдарынан (Жалғыз акционер, Директорлар 
кеңесі, Басқарма) бастап және қатардағы қыз-
меткерлермен аяқтай отырып, барлық дең-
гейлерде шешімдер қабылдау процестеріне 
интеграциялайды.
Компания Басқармасы тұрақты дамуды бас-
қарудың тиісті жүйесін қалыптастыруды жә-
не оны енгізуді қамтамасыз етеді, сондай-ақ 
тұрақты даму саласындағы іс-шаралар жоспарын 
бекітеді.
Даму стратегиясымен интеграциялау Компа-
нияның тұрақты даму саласындағы мақсаттары 
мен міндеттерін ескере отырып, оны өзек-
тендіруді көздейді. Тұрақты даму жөніндегі іс-
шаралар Компанияның Даму стратегиясын 
іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарында 
көзделуі мүмкін.
Компанияның құрылымдық бөлімшелері Тұ рақ-
ты даму саясатының ережелерін сақтау үшін 
жауапты болады. Басқарма айқындаған Ком-
панияның жауапты құрылымдық бөлім шелері 
осы саладағы стратегиялық ҚНК-ға қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін тұрақты  даму саласындағы іс-
шараларды іске асырады.
Өз құзыреті шеңберінде тұрақты даму са ла-
сындағы іс-шараларды іске асыру және ҚНК-

ға қол жеткізу үшін Компанияның жауапты 
құрылымдық бөлімшелерінің басшылары дер-
бес жауапты болады.
Компанияның құрылымдық бөлімшелері тұрақ-
ты  даму саласындағы іс-шараларды орындау 
нә тижелері туралы ақпаратты, сондай-ақ Ком-
панияның жылдық есебіне енгізу үшін ақпарат-
ты Компанияның тұрақты  даму саласындағы 
қызмет бағытына жетекшілік ететін құрылымдық 
бөлімшенің сұрау салуы бойынша береді, қажет 
болған кезде Компанияның осы саладағы қыз-
метін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді.
Басқарма айқындаған Компанияның тұрақты  
даму саласындағы қызмет бағытына жетекшілік 
ететін құрылымдық бөлімше мынадай функ ция-
ларды орындайды:
1. тұрақты даму саласындағы қызметті жоспар-
лауды жүзеге асырады;
2. Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің 
Тұрақты даму саясатының мақсаттары мен мін-
деттеріне қол жеткізуге бағытталған қызметін 
үйлестіреді;
3. тұрақты даму саласындағы іс-шаралар жос-
пары мен ҚНК орындалуы бойынша есепті 
дайындауды жүзеге асырады;
4. тұрақты даму бөлімін қоса отырып, Ком пания-
ның жылдық есебін дайындайды;
5. сыртқы жаттықтырушыларды тарта отырып 
не месе дербес тұрақты  даму саласындағы Ком-
пания қызметкерлері үшін оқыту семинарлар ын 
өткізеді;
6. тұрақты даму мәселелері бойынша халық-
аралық ұйымдармен, институттармен, агент тік-
термен өзара әрекеттеседі.
Тұрақты даму саласындағы тәуекелдерді анықтау 
мақсатында Компания ішкі және сыртқы әсер 
ету факторларына талдау жүргізеді. Тұрақты  
даму саласындағы тәуекелдер оларды барынша 
азайту жөнінде шаралар қабылдау үшін Ком па-
нияның тәуекелдер тіркеліміне енгізіледі.

 

	{ қызметтің шығынсыздығы;
	{ акционерлер мен 

инвесторлардың мүдделерін 
қамтамасыз ету;
	{ процестердің тиімділігін 

арттыру;
	{ неғұрлым жетілдірілген 

технологияларды 
құруға және дамытуға 
инвестициялардың өсуі;
	{ еңбек өнімділігін арттыру.

	{ биологиялық және 
физикалық табиғи 
жүйелерге әсерді азайту;
	{ шектеулі ресурстарды 

оңтайлы пайдалану;
	{ экологиялық, энергия 

және материал үнемдеу 
технологияларын 
қолдану.

	{ жұмысқа қабылдау кезінде 
ашық конкурстық рәсімдерді 
және тең мүмкіндіктерді 
қамтамасыз ету;
	{ әділ сыйақы және 

қызметкерлердің құқықтарын 
сақтау;
	{ еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету және қызметкерлердің 
денсаулығын сақтау;
	{ қызметкерлерді оқыту және 

кәсіби дамыту;
	{ ішкі және сыртқы әлеуметтік 

бағдарламаларды іске асыру.

адам құқықтарын 
қорғау саласында

халықаралық деңгейде жарияланған адам құқықтарын қор-
ғауды қамтамасыз етеді және құрметтейді, сондай-ақ адам 
құқықтарын бұзуға қатыспауды қамтамасыз етеді.

еңбек қатынастары 
саласында

ұжымдық шарттар жасасу құқығын қолдайды және мойын-
дайды, мәжбүрлі және балалар еңбегін, еңбек және жұмыспен 
қамту саласындағы кемсітушілікті жоюға ықпал етеді.

қоршаған ортаны 
қорғау саласында

сақтық қағидатына негізделген экологиялық мәселелерге 
көзқарасты қолдайды, қоршаған ортаның жай-күйі үшін 
жауапкершілікті арттыруға бағытталған бастамаларды қа был-
дайды, экологиялық қауіпсіз технологиялардың дамуы мен 
таралуына көмектеседі.

сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес саласында

қорқытып алушылық пен парақорлықты қоса алғанда, 
сыбайлас жемқорлықтың барлық нысандарына және басқа 
да құқыққа қарсы әрекеттерге төзбеушілік туралы мәлімдейді 
және көрсетілген фактілердің алдын алу жөнінде қажетті 
шараларды қабылдайды.

Компания өз қызметінде БҰҰ Жаһандық 
шартының қағидаттарын ұстанады:

Экономикалық 
құрамдас

Әлеуметтік 
құрамдас

Экономикалық 
құрамдас
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БҰҰ Тұрақты даму 
мақсаттарына жетуге 
Компанияның қосқан үлесі
2015 жылы БҰҰ саммитінде мемлекеттер мен 
үкіметтердің басшылары кедейлікті жоюға, 
тең сіздік пен әділетсіздікке қарсы күреске, 
сондай-ақ климаттық өзгерістерге байланысты 

мәселелерді шешуге бағытталған 17 тұрақ ты  
даму мақсаттарын (ТДМ) қамтитын 2030 жыл -
ға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму са ла-
сындағы күн тәртібін қабылдады.

Компания өз қызметі шеңберінде ТДМ-ға қол 
жеткізуге үлес қосуға ұмтылады. 2020 жылы 
тұрақты даму мақсаттарын Компанияның 
Даму стратегиясына интеграциялау бойынша 

жұмыс жүргізілді. 2021-2023 жылдарға бекітілген 
Компанияның Даму стратегиясы шеңберінде 
17 ҚНК-ға қол жеткізу жоспарланған, оның ішінде 
6 ҚНК ТДМ-ға релевантты.

ТДМ қол жеткізу үшін 
2021 жылғы ҚНК орындау

ҚНК Тиісті ТДМ 2021 жылдың 
жоспары

2021 жылдың 
фактісі  Орындалу % 

№ 2 ҚНК: Экономикалық 
қолжетімді тұрғын 
алаңдардың жеткілікті 
санын қамтамасыз ету 
үшін «Қолжетімді тұрғын 
үйді енгізу»

988 мың ш.м 2 428 мың ш. м.
(30 047 пәтер) 246%

№ 7 ҚНК: Қазақстан 
халқының өмір сүруіне 
қолайлы орта құру 
үшін «Шағын ауданды 
кешенді салу»

- - -

№ 8 ҚНК: Қазақстан 
халқы үшін тұрғын 
үй қорын жаңарту 
және тұрғын үйдің 
жайлылығын арттыру 
мақсатында «Ескі тұрғын 
үйді реновациялауды 
қаржыландыру» 

- - -

№ 11 ҚНК: Тұрғын 
үйдің қолжетімділігін 
қамтамасыз ету 
мақсатында «Кейіннен 
сатып алу құқығымен 
жалға берілетін 
пәтерлерді сату» 

19,2 млрд. 
теңге

8,8 млрд. теңге 
(сатып алу 

құқығымен 
жалға алу 

үшін тұрғын 
үй сатып алуға 

742 шарт)

46%

№ 12 ҚНК: Тұрғын үй 
құрылысының өзіндік 
құнын төмендету және 
қазақстандық құрылыс 
материалдарын 
өндірушілерді қолдау 
үшін «Құрылыс 
материалдарының 
маркетплейсін құру»

Құрылыс 
материал-

дарының 
маркетплейсі

Құрылыс 
материалдары 

бойынша 
онлайн 

платформа 
құрылды 

www.material.kz

100%

№ 13 ҚНК: 
инфрақұрылымдық 
жобаларды 
қаржыландыру және 
жұмыс орындарын 
құруды қамтамасыз 
ету үшін «ЖАО бағалы 
қағаздарын сатып алу» 

2020-2021 
жылдары 700 

млрд. теңге

2020-2021 
жылдары 751,7 

млрд. теңге.
6 743 жоба іске 
асырылып, 250 

мыңға жуық 
жұмыс орны 

ашылды

107%

№7 және №8 ҚНК бойынша 2021 жылға арналған жоспарлы мәндер көзделмеген, нысаналы 
көрсеткіштер 2023 жылға жоспарланған.

http://www.material.kz
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Мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттесу
Тұрақты дамудың табысты және тиімді саясатын 
жүргізу үшін Компанияда мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимылға тиісті көңіл бөлінеді.
Мүдделі тараптардың тізбесін, олардың ықпал 
ету дәрежесін және Компания мүдделеріне ық-
пал ету салаларын айқындау мақсатында бас-
қарма мүдделі тараптарды айқындаудың және 
олармен өзара іс-қимылдың халықаралық 

стандарттарына сәйкес келетін Компанияның 
стейкхолдерлерінің картасын әзірледі және бе-
кітті.
Компания әсер ету саласына байланысты мүд-
делі тараптардың үш тобын анықтайды: өкілеттік 
және жауапкершілік саласы, тікелей әсер ету са-
ласы, жанама әсер ету саласы.

Стейкхолдерлер картасы Өзара әрекеттесу стратегиясы

Мүдделі тараптардың маңыздылығын бағалау 
кезінде Компания мүдделі тараптарды екі фак-
тор бойынша саралайды: стейкхолдердің қол-
дау/қарсы іс-қимыл дәрежесі, оның Компания ға 
ықпал ету күшін бағалау. Мүдделі тараптардың 

маңыздылығын алынған бағалау негізінде 
Компанияның құрылымдық бөлімшелері қыз-
мет тің ерекшелігіне байланысты мүдделі та-
раптармен өзара іс-қимыл бағыттарын ай-
қындайды.

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесудің 
негізгі формалары: бірлескен бағдарламалар 
мен жобалар, ынтымақтастық туралы мемо-
рандумдар, бірлескен жұмыс топтары, қызмет 
туралы есеп беру, кездесулер, жиналыстар, 
жарияланымдар, сұхбаттар және өзара әре-
кеттесудің басқа түрлері. 
Компания мүдделі тараптармен стратегиялық 
жоспарлау, қаржылық қызмет, жобаларды бас-
қару, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді 
жеткізу, заң шығару, операциялық қызмет, бұ-
қаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл 
сияқты мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жа-
сайды.
Компанияның мүдделі тараптармен өзара 
әре  кеттесуін ұйымдастыру процесі қатысу 
принципіне негізделген, бұл Компания қызметін 
басқару процесінің барлық кезеңінде мүдделі 
тараптардың мүдделерін ескеруді және ма-
ңызды тақырыптар мен маңызды мәселелерді 
талқылауға мүдделі тараптарды тартуды ықти-
мал тәуекелдер мен жауапкершілік шекараларды 
көздейді.
Өз кезегінде, тарту келесі үш қағиданы сақтай 
отырып жүзеге асырылады: 
 - маңыздылығы. Компания өзінің мүдделі 

та  рап  тарын нақты анықтайды және мүдделі 
тараптардың қандай мүдделері маңызды екенін 
түсінеді;
 - толықтығы. Қызмет барысында Компания 

мүд делі тараптардың мәселелеріне на-

зар аударады, атап айтқанда олардың көз-
қарастарын, қажеттіліктері мен қызметтің 
кү тілетін нәтижелерін, сондай-ақ маңызды мә-
селелер бойынша пікірлерді түсінеді;
 - әрекет ету. Компания мүдделі тараптардың 

барлық маңызды сұрақтарына дәйекті түрде 
жауап береді.
Мүдделі тараптармен қарым-қатынасты бас-
қаруды ұйымдастыру үшін Компания  өз қызме-
тін келесі негізгі қағидаларына бағыттайды:
1. барлық мүдделі тараптардың мүдделерін құр-
меттейді және ескереді;
2. өзінің қызметі туралы мақсатты аудиторияны 
белсенді түрде хабардар етуге ұмтылады;
3. мемлекеттік бағдарламаларды, жекелеген 
ішкі рәсімдерді (сатып алу, жұмысқа қабылдау, 
қаржылық және қаржылық емес қызметтер 
көрсету бойынша сыртқы кандидаттар арасын-
да конкурстық іріктеу) іске асыру, сондай-ақ 
қаражатты пайдалану бөлігінде объективтілікті, 
анықтықты, тәуелсіздікті және ақпараттық ашық-
тықтың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді;
4. барлық мүдделі тараптармен ашық және 
табысты ынтымақтастықты қамтамасыз етеді;
5. мүдделі тараптар алдындағы өз міндет те-
мелерін орындайды;
6. мүдделі тараптардан тұрақты түрде кері бай-
ланыс алады.

Өкілеттік/жауапкершілік 
саласы

Тікелей әсер 
ету саласы

Жанама әсер 
ету саласы

	{ жалғыз акционер;
	{ басқару органы;
	{ менеджмент;
	{ персонал.

	{ мемлекеттік органдар;
	{ инвесторлар;
	{ қаржы институттары;
	{ жеткізушілер;
	{ серіктестер;
	{ клиенттер, тұтынушылар;
	{ аудиторлар;
	{ консалтингтік ұйымдар.

	{ халық;
	{ қоғамдық ұйымдар;
	{ бұқаралық ақпарат 

құралдары;
	{ бәсекелестер.

2021 жылдың қорытындысы бойынша Компанияның 
тұрақты даму жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске 
асыру
Компания Басқармасы 2021 жылға арналған 
тұрақты даму саласындағы іс-шаралар жос-
парын бекітті. Тұрақты даму саласындағы іс-
шаралар жоспарына сәйкес 2021 жылы мына-
дай іс-шаралар орындалды:
1. Компанияның жылдық есебі шеңберінде 

GRI стандарттарына сәйкес 2020 жылға тұрақ-
ты даму бойынша есеп қалыптастырылды. 
PWC рейтингісіне сәйкес, Компания ESG-
ақпаратты ашу бойынша үздік 50 Ком-
панияның қатарына кірді (13 пози ция). 
Сондай-ақ, Компания ESG-ақпаратты ашу 
деңгейі бойынша үздік 4 қаржы Компа-
ниясының қатарына кірді;

2. Компания қызметкерлері үшін тұрақты да-
му саласында ішкі семинар өткізілді;

3. Компанияның тұрақты дамуы үшін жа-
сыл құрылыс саласында бенчмаркинг 
жүргізілді;

4. 2021 жылғы 25-26 тамызда Нижний Новго-
родта (Ресей) Компания шағын аудандар ды 
кешенді дамытудың страте гиялық бағы тын 
іске асыру аясында жай лы тұрғын үй құру 
мақсатында «Қала және су» тақырыбында 
«Өмір сүру ортасы» халықаралық форумына 
қатысты;

5. Компанияның жекелеген құрылымдық 
бөлім шелерінің қызметкерлері келе сі та-
қырыптар бойынша онлайн-конферен ция-
ларға қатысты: «Экотұрақты сәулет. Жасыл 
құрылыс «және» жасыл кеңсе. Жасыл қала».

Мүдделі тараптардың 
негізгі топтары
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Құнды құру тізбегін тиімді басқару аясында 
Ком пания тұрақты даму қағидаттары негізінде 
контрагенттермен жұмыс жасайды.
Компания өз контрагенттерінен мыналарды 
күтеді:
 - экологиялық тәуекелдерді (қоршаған орта-

ны) басқару жүйесін қоршаған орта мен қоғамға 
нақты және ықтимал әсер етуді анықтау, баға-
лау, тиісті басқару шараларын айқындау және 
нәтижелі енгізу, бақылауды жүзеге асыру және 
экологиялық тәуекелдердің деңгейі бойынша 
қолдану;
 - адам ресурстарын басқару және қызмет-

керлердің денсаулығын қамтамасыз ету (сақ-
тау) жүй есін қолдану, ол жұмыскерлердің құ-
қықта рын құр меттеуге, оның ішінде бірлесу 

бостандығына және ұжымдық шарттар жаса су 
құқығына негізделуге тиіс. Бұл жүйе қызмет-
керлерге әділ қарым-қатынасты, олар үшін қау-
іпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жа-
сауды, денсаулыққа жағымсыз әсердің жол 
бермеудi және алдын алуды қамтамасыз етуі тиіс;
 - әділдік, адалдық, жауапкершілік, ашықтық, 

кәсібилік және құзыреттілік қағидаттарына не-
гізделген адал корпоративтік басқару жүйесін 
қолдану. Адал корпоративтік басқару ұйымның 
қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқық-
тары мен мүдделерін құрметтеуді көздейді жә-
не оның табысты қызметіне, оның ішінде нарық-
тық құнының өсуіне, қаржылық тұрақтылық пен 
табы стылықты қолдауға ықпал етеді.

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау тәсілі

Стейкхолдер-
лер Компания

Жалғыз 
акционер және 
мемлекеттік 
органдар

- Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының, Компанияның ішкі құжат-
тарының талаптарына сәйкес қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы 
нақты ақпарат береді;
- негізгі шешімдерді тиімді қабылдауға бағытталған корпоративтік басқару 
қағи  даттары шеңберінде жалғыз акционер құқықтарының іске асырылуын қам-
тамасыз етеді;
- ақпаратты ашу және/немесе құпиялылық туралы шарттар және/немесе келісім-
дер шеңберінде басқа ұйымдардан алынатын құпия ақпаратты қоспағанда, жос-
парлар, жетістіктер, қызметтің мәселелері туралы қосымша мәліметтерді, сон дай-
ақ Компанияның қызметі туралы басқа ұйымдардың зерттеулерін ұсынады;
- халықаралық кредиттік рейтингтерге қатысады.

Инвесторлар 
мен 
контрагенттер

- ол қаржылық жағдайы, дивидендтік саясат және несие тарихы, сондай-ақ Компа-
нияның даму перспективалары туралы өзекті ақпаратты жеткілікті түрде ашады;
- Компанияның қаржылық және басқарушылық есептілігі заңнамалық және нор-
мативтік талаптарға сәйкес уақытында дайындалады және ұсынылады, бұл ретте 
қаржылық есептілік тәуелсіз аудиторлардың тексеруінен өтеді;
- Жалғыз акционердің және басқа да мүдделі тұлғалардың (республикалық, 
жер гілікті билік органдары) ықпалы туралы, сондай-ақ мүдделі тұлғалармен 
мәмі лелерді бақылау және келісу тәртібі туралы ақпарат белгілі, ашық және қол-
жетімді;
- инвестициялық және стратегиялық шешімдер қабылдау кезінде проактивті 
коммуникацияны жүзеге асырады;
- іскер әріптестер алдындағы өзінің келісімшарттық міндеттемелерін адал 
орындайды;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкестікте ақпараттық 
ашық тықты, ашықтықты, тең құқықты, әділдікті, кемсітушіліктің болмауын және 
бәсекелестікті негізсіз шектеуді қамтамасыз етеді;
- әлемдік жетекші практикаға сәйкес корпоративтік басқару және корпоративтік 
басқару жүйесін жетілдіру саласындағы қағидаттарды сақтайды.

Клиенттер - Компания қызметтері тұтынушылар үшін қолжетімді болып табылады;
- тұтынушылық деректер мен коммерциялық ақпараттың таралып кетуінен және 
заңсыз пайдаланудан қорғау мақсатында олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;
- бірдей сапалы қызмет көрсетеді және тұтынушылардың барлық топтарына кем-
сітусіз бірдей қызмет көрсету деңгейін ұсынады;
- халыққа қызмет көрсету және қызмет көрсету сапасын арттыруға жәрдемдеседі, 
бұл клиенттерге қызмет көрсету стандарттарын жақсартудан көрінеді;
- клиенттерге тұрақты негізде жұмыстың жаңа құралдары мен қағидаттары туралы 
ақпаратты жеткізеді;
- тұтынушылардың және өз клиенттерінің қаржылық сауаттылығын өз мүмкін-
діктерінің шамасында және қолжетімді нысандарда арттыруға ықпал етеді.

Қызметкерлер - білікті және ынталы персоналдарды қалыптастыруға бағытталған ашық, айқын 
кадр саясатын жүргізеді;
- барлық жұмыскерлерге еңбек қызметі процесінде олардың әлеуетін іске асыру, 
олардың қызметін әділ және әділ бағалау үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз 
етеді;
- Компанияда қызметкерлерді іріктеу және мансаптық өсу тек кәсіби қабілеттер, 
білім мен дағдылар негізінде жүзеге асырылады;
- қызметкерлердің тиімді коммуникациясы мен өзара іс-қимылы қызметкерлерді 
және коммуникация арналарын тұрақты ақпараттандырудың ішкі корпоративтік 
көздерін ұйымдастыру, оның ішінде ішкі порталдың (интранет) жұмысы, 
қызметкерлердің пікірлері мен ұсыныстарын тұрақты зерделеу, жұмыс 
топтарының қызметін ұйымдастыру арқылы қамтамасыз етіледі.

Қоғам - жұртшылықпен тиімді және жедел өзара іс-қимыл жасайды, оның ішінде тұрақты 
кездесулер (дөңгелек үстелдер, брифингтер, конференциялар) ұйымдастыру 
жолымен;
- әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыруға белсенді қатысады;
- Компанияға жіберілетін жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптар 
уақтылы және толық көлемде беріледі;
- демеушілік және қайырымдылық қызметті жүргізу кезінде Компания ұлттық 
құндылықтарды жаңғырту, мәдениетті, ғылымды және білімді қолдау мақсатында 
халықтың қорғалмаған топтарына және аз қамтылған азаматтарға көмек 
көрсетеді.

Экономикалық әсерді 
басқару

Компания өз миссиясына байланысты Қазақстан Республикасының тұрақты экономикалық даму ына 
елеулі ықпал етеді және маңызды әлеуметтік-экономикалық функцияларды орындайды.

Экономикалық құнды бөлу                                                                                                     мың теңге

Көрсеткіш 2020 2021
Құрылған экономикалық құн (кірістер) 69 073 858 142 853 616
Негізгі қызметтен түскен кірістер 64 577 995 138 803 928
Комиссиялық кірістер 23 568 102 919
Өзгеруі кезең ішіндегі пайданың немесе залалдың құрамында 
көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздармен жасалған операциялардан түскен таза іске асырылған 
пайда

211 514 430 531

Таза пайда алынған сақтандыру сыйлықақылары 297 481 2 132 353

Өзге кірістер 3 963 300 1 383 885

Бөлінген экономикалық құн (63 022 180) (137 679 005)
Негізгі қызметтен болған шығыстар (капиталды жеткізушілерге 
төлемдер) (40 285 767) (98 091 584)

Комиссиялық шығыстар (375 219) (570 704)
Еңбекке ақы төлеу бойынша шығындар (2 026 861) (2 589 867)
Мемлекеттік бюджетке салықтар мен алымдар бойынша шығыстар (2 263 980) (4 061 067)
Борыштық қаржы құралдарының құнсыздануынан болған кірістер / 
(залалдар) (7 040 718) (934 369)

Жалпы және әкімшілік шығыстар (1 539 483) (1 796 489)
Оқыту (6 380) (8 636)
Берілген кепілдіктер бойынша резервтер (9 483 772) (3 982 815)
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын 
клиенттерге берілген несиелерді бастапқы тану кезіндегі шығын - (27 512 212)

Бөлуге экономикалық құны (таза пайда) 6 051 678 5 174 611

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Контрагенттермен жұмыс
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Қаржылық 
қолдау
Компания өз миссиясын іске асыру мақсатында 
2021 жылы Алматы облысында 31,1 млрд. теңге 
сомасына «G4 City» қала құрылысы инвес-
тициялық жобасын қаржыландырды. 
Компания жобалық портфельді қалыптастыру 
кезінде тұрақты даму мақсаттарына сәйкес келе-
тін және Қазақстан Республикасының тұрақты 
әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі әсер 
ететін жобаларға, оның ішінде:
- қалалар мен елді мекендердің ашықтығы, 
қауіп сіздігі, өмірге төзімділігі және экологиялық 
орнықтылығы;
- Қазақстан Республикасының экономикасын әр-
та раптандыру.

Компания қоршаған ортаны қорғау және қар-
жыландырылатын жобалар мен өзге де қызмет-
тің әлеуметтік әсері саласында алдыңғы қатар  лы 
халықаралық тәжірибені қолдануға ұмты ла-
 ды.
Тұрғын үй құрылысы жобаларын іске асы-
ру шеңберінде Компания Қазақстан Респуб-
ликасының құрылыс нормалары мен ережеле-
рін басшылыққа алады.
Компания тұрақты даму саласындағы халы қ-
аралық бастамаларға, оның ішінде жауапты ин-
вестициялау практикасын қолдануға қатысты 
бастамаларға қосылу арқылы қатысуды дәйекті 
түрде кеңейтуге ниетті.

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес
Компания барлық мүдделі тараптармен өза ра 
іс-қимылда және сыбайлас жемқорлық құ қық 
бұзушылықтарды жасыруда сыбайлас жем-
қорлықтың кез келген көріністеріне мүлдем 
төзбеушілік саясатын ұстанады. Компания өзінің 
күнделікті қызметінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнаманың талаптарын сақтайды жә-
не сыбайлас жемқорлықтың кез келген ны-
санда  ры мен көріністерінде ымырасыз қарсы 
іс-қимылға бағытталған барынша ұйым-
дастырушылық және практикалық қадамдар ды 
қоса береді.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және 
сы байлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын 
алу мақсатында Компания бизнес-процестерді 
же тілдіру және сыбайлас жемқорлық құ-
қық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін фак-
торларды талдау бойынша кешенді шаралар қа-
былдауда.
Басқарма Компанияда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдың негізгі ережелерін және 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың 
алдын алу жөніндегі басқарушылық және ұй ым-
дастырушылық негіздерін айқындайтын сыбай-
лас жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі саясатты бекітті.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру шеңберінде Компания сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін азайтуға бағытталған 
алдын алу-алдын алу жұмыстарына көп көңіл 
бөледі. Осылайша, қызметкерлерде сыбайлас 
жемқорлық көріністеріне төзбеушілікті қалып-
тастыру мақсатында жыл сайын «Сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңын сақтау мәселелері 
бой ынша оқыту және тестілеу жүргізіледі. Оқыту 
Компанияның барлық қызметкерлері үшін жүр-
гізіледі.
Компанияның Директорлар кеңесінің шеші-
мімен жыл сайын сыбайлас жемқорлыққа 
және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл, заңнама мен 
ішкі құжаттар талаптарының сақталуын мо-
ни торингілеу, сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы мәдениетті қалыптастыру бойынша іс-
шараларды қамтитын есепті жылға арналған 
комплаенс-бағдарлама бекітіледі.
Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қар-
сы іс-қимыл бойынша қызметті күшейту мақса-
тында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі 
талдау жүргізіледі, оның нәтижелері бойынша 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендетуге 
бағытталған ұсынымдар жасалады.
Тұрақты негізде телефондық жедел желі 
арналары +7 727 344-12-00, +7 700 344-12-92 және 
электрондық пошта жұмыс істейді skk@khc.kz. 
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ барлық 
мүдделі тұлғаларына заңнаманың, реттеушілік 
талаптардың нақты немесе жанама түрде 
бұзылуына, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық 
пен әдеп мәселелері бойынша ішкі саясаттар 
мен рәсімдерге қатысты өзінің алаңдаушылы-
ғы туралы хабарлау мүмкіндігі беріледі. Бұл 
рет те құпиялық пен анонимділікке, сондай-ақ 
өтініштердің 100% қаралуына кепілдік беріледі.
2021 жылы сыбайлас жемқорлық және алаяқ тық 
белгілері бар өтініштер Компания басшылығы 
мен Комплаенс-бақылау қызметіне электрондық 
пошта мекенжайларына немесе жедел желі 
арналары арқылы түскен жоқ.

Әлеуметтік 
инвестициялар

Сатып алуды 
басқару

Компания жүзеге асыратын негізгі әлеуметтік 
маңызды жобалар пәтерлерді сатып алу және 
Қазақстанның барлық өңірлерінде кезекте тұр-
ғандар үшін ЖАО облигацияларын сатып алу 
арқылы тұрғын үй құрылысын қаржыландыру 
болып табылады.
ҚР СЖРА ҰСБ деректері бойынша 2021 жылдың 
соңына ЖАО-да кезекте тұрған азаматтардың 
саны 605 880 адамды құрайды, жыл сайынғы 
өсім шамамен 70 мың адамды құрайды.

Компания тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді жеткізушілерді таңдауды сатып 
алу саласында Қазақстан Республикасы заң-
намасының және ішкі құжаттардың талаптарына 
сәйкес ашық негізде жүзеге асырады және 
тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жет-
кізудің үздік бағасын, сапасы мен шарттарын, 
сондай-ақ контрагенттің жақсы іскерлік беделін 
таңдауға негізделеді.
Сатып алуды жүзеге асыру мынадай қағидаттар-
ға негізделеді:
 - cатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны 

оңтайлы және тиімді жұмсау;
 - жеткізушілердің коммерциялық құпияға құ-

қықтары және (немесе) заңды мүдделері сақтала 
отырып (тендер қорытындылары шығарылғанға 
дейін) сатып алу процесінің ашықтығы мен 
айқындығы;
 - әлеуетті жеткізушілер арасында адал бәсе-

келестік, сатып алуға қатысушылар арасында сөз 
байласуға жол бермеу;

 -  сатып алуға қатысушылардың жауапкерші-
лігі; 
 - сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бер-

меу;
 - отандық тауар өндірушілерге, сондай-ақ 

жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отан-
дық берушілерге Қазақстан Республикасы ра-
тификациялаған халықаралық шарттарға қайшы 
келмейтіндей шамада қолдау көрсету;
 - инновациялық және жоғары технологиялық 

тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қыз мет-
терді сатып алу;
 - «Квазимемлекеттік сектордың жекелеген 

субъ ек тілерінің сатып алуы туралы» Қазақстан 
Рес публикасының Заңында көзделген жағ дай-
ларды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілерге 
сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең 
мүмкіндіктер беру;
 - сатып алынатын тауарлардағы зияткерлік 

мен  шік объектілеріне құқықтарды сақтау.

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Біз бұл жұмысты жалғастыру қажеттілігін және 
оның маңыздылығын көріп отырмыз. Singapore 
Cooperation Enterprise ұсынымдарына сәйкес, 
ЖАО-да кезекте тұрғандардың санын қазіргі 
деңгейде сақтау үшін қолжетімді тұрғын үйді 
пайдалануға беру көлемін жылына 70 мың 
пәтерге дейін ұлғайту қажет. 
ЖАО-да кезекте тұрғандарды қолжетімді тұрғын 
үймен қамтамасыз ету үшін қолжетімді тұрғын 
үй құрылысының көлемін 10 жыл ішінде жылына 
124 мың пәтерге дейін ұлғайту қажет.

ЖАО-да кезекте тұрғандар үшін тұрғын үйге 
Компанияның инвестициялары, млрд. теңге

Инвестициялар есебінен ЖАО-да кезекте 
тұрғандар үшін пайдалануға берілген тұрғын 
үйлер, пәтерлер саны

mailto:skk@khc.kz
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Сатып алуды өткізу үшін ақпараттық жүйе 
операторларының бірі уәкілетті орган болып 
Еуразиялық электрондық сатып алу порталына 
зияткерлік меншік құқығына ие «Mitwork» ЖШС 
айқындалды, ол арқылы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
және оның еншілес ұйымдары электрондық са-
тып алуды жүргізеді.
2021 жылы өткізілген сатып алу қорытындылары 
бойынша сатып алу жоспарының 430 лоты бой-
ынша ҚҚС қоса алғанда жалпы сомасы 12,4 млрд. 
теңгеге 272 шарт жасалды/ұзартылды.
Сатып алынған тауарлардың құны 9,3 млрд. 
теңгені құрайды, оның 99% – 9,2 млрд. теңгесі 
мемлекеттік және/немесе салалық тұрғын үй 
бағдарламалары шеңберінде Нұр-Сұлтан қа-
ласындағы тұрғын үй құрылысы объектілерін 
(пәтерлерді) сатып алу жөніндегі шарттарға 
келеді, оның ішінде:

 - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2015 жылғы 24 сәуірдегі 
№69 қаулысымен бекітілген 2020 жылғы 
20 қыркүйектегі өзгерістерімен және толық-
тыруларымен ипотекалық тұрғын үй қа рыз да-
рын (ипотекалық қарыздарды) қайта қаржылан-
дыру бағдарламасы шеңберінде;
 - «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясынан пә-

терлерді сатып алу. 
Тұрғын үй құрылысы объектілерін жергілікті 
қамтуды сертификаттау заңнамада көзделмеген.
2021 жылы жұмыстар мен қызметтерді сатып 
алудағы жергілікті қамтудың орташа үлесі 
97,6%-ды құрады.
Компания тұрақты даму мақсаттарымен ке-
лі сушілікті арттыру үшін тұрақты даму қағи-
даттарын әріптестермен тиісті келісім шарттар ға 
(келісімдерге, шарттарға) енгізу мүм кіндігін қа-
райды.

Жеке экологиялық 
әсерін басқару

Әлеуметтік құраушы

Өз қызметінің сипатына қарай Компания қор-
шаған ортаға тікелей елеулі әсер етпейді, алайда 
өз қызметі шеңберінде ресурстарды ұқыпты 
пайдалануға ұмтылады.

Компания тұтынатын негізгі ресурстар электр 
энергиясы, жылу энергиясы және су ресурстары 
болып табылады. Компания қоршаған ортаға 
қолайсыз әсердің алдын алуды жақсы қамтамасыз 
ететін ресурстарды ұтымды пайдалану қағи-
далары мен әдістерін қолданады. Энергия 
тиімді технологиялар енгізілуде, су тұтынуды 
азайту, электрондық құжат айналымы жүйесін 
және екі жақты басып шығару практикасын 
енгізу есебінен кеңсе қажеттіліктері үшін қағаз 
жұмсауды азайту бойынша жұмыс жүргізілуде.
Компания «жасыл кеңсе» концепциясын ен-
гізу мүмкіндігін қарастыруда, оның маңызды құ-
рамдас бөлігі – қызметкерлердің экологиялық 
сау аттылық деңгейін көтеруге бағытталған ақ-
параттық науқан.
2021 жылы Компанияға Қазақстан Респуб-
ликасының экологиялық заңнамасын сақта-
мағаны үшін айыппұлдар мен өзге де cанкция-
лар салынбады.

Компанияның персоналды басқару саясаты қой-
ылған міндеттерді сапалы және жедел шешуге 
қабілетті, ұйымшыл кәсіпқойлар командасын 
қалыптастыруға және дамытуға бағытталған. 
Компанияда қызметкерлермен жұмыс істеудің 
бірыңғай стандарттары, іріктеу, оқыту және ба-
ғалау, еңбекақы төлеу және әлеуметтік қолдау 
про цестеріне қойылатын талаптар белгіленген.

Компания өз қызметкерлерімен еңбек қаты-
настарын заңдылық және жұмыскерлердің жал-
пыға бірдей танылған еңбек құқықтарын сақтау 
қағидаты негізінде құрады.

Компания өз қызметін жүзеге асыру кезінде тең 
мүмкіндіктер беру қағидасын басшылыққа алады 
және өз қызметкерлерін жұмысқа алу, еңбекақы 
төлеу, оқуға қолжетімділік беру, лауазымын кө-
теру, жынысы, нәсілі, тілі, діни, саяси және басқа 
да нанымдары, азаматтығы, ұлттық немесе әлеу-
меттік шығу тегі, шектеулі мүмкіндіктері сияқты 
негіздер бойынша жұмыстан шығару кезінде 
кемсітуге жол бермейді.

Адами ресурстарды басқару департаменті ең 
білікті үміткерлерді тарту үшін кадрларды іздеу 
және іріктеу арналарының кең жиынтығын пай-
даланады.

Қызметкерлердің еңбек өнімділігі деңгейін 
арт тыру ҚНК қолдану, персоналды аттестаттау 
жә не уәждемелік шаралар тәсілімен олардың 
қызметін әділ және жүйелі бағалау арқылы жүзе-
ге асырылады.

Еңбек үшін әділ және бәсекеге қабілетті сый-
ақыны қамтамасыз ету мақсатында Ком панияда 
грейдтер жүйесі енгізілді, нарықтағы және 
салыстырмалы саладағы еңбекақыға тұрақты 
шолу жүзеге асырылады.

Компания жұмыс орындарында қызметкерлер-
дің еңбегін дұрыс ұйымдастыруды қамтамасыз 
ету бойынша шараларды қабылдайды және Қа-
зақстан Республикасының осы саладағы заң-
намасының талаптарына сәйкес келетін қа у іпсіз 
еңбек жағдайларын жасауға ұмтылады. Компа-
ния қауіпсіздік пен еңбекті қорғауға байланыс ты 
барлық оқиғалар мен мәселелерді құ жаттайды 
және оларды азайту немесе жою мақ сатында 
тексереді. Оқыту мен біліктілікті арттыруды қоса 
алғанда, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
саласындағы қызметкерлерді қа жетті даярлау 
жүзеге асырылады.

Қызметкерлердің 
құрылымы мен саны
2021 жылы Компанияның ұйымдық құрылымы 
оңтайландырылды. Компанияның жаңа ұйым-
дастырушылық құрылымы стратегиялық бағыт-
тарды, мақсаттар мен міндеттерді ескере 
отырып, сингапурлық тұрғын үй құрылысы және 
даму кеңесінің (Housing and Development Board) 
моделі бойынша құрылды.
Компанияда бірқатар басшылық лауазымдар 
оң тайландырылды: аппарат басшысының жә-
не құқықтық қамтамасыз ету басшысының лау-
а зымдары құрылымнан алынып тасталды. Сон-
дай-ақ Компанияның жалпы саны шеңберінде 
екі жаңа құрылымдық бөлімше құрылды: ақ-
параттық қауіпсіздік қызметі және тұрғын үй 
бағдарламалары және урбанистика депар-
таменті.

2021 жылдың соңында Компания қызмет-
керлерінің нақты саны 190 адамды құрады. 
Сонымен қатар, ерлер мен әйелдер бірдей ұсы-
нылған. Басшылық позициялардағы әйелдер-
дің үлесі 29%-ды, оның ішінде Басқармада – 
14%-ды құрайды. Персоналдың негізгі үлесі (78%) 
30-дан 50 жасқа дейінгі жас санатын білдіреді. 
Компания қызметкерлерінің орташа жасы 
37,7 жасты құрайды.
2021 жылы кадрлардың тұрақтамауы 9,6%-ды 
құрады (жұмыстан босатылғандардың жалпы 
санынан ерлер – 59% және әйелдер – 41%).

2022 жыл

Суық су, м3 2 237

Ыстық су, Гкал 163

Жылу энергиясы, кДж 1 194

Электр энергиясы, кВт*сағ 1 054

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Ресурстарды тұтыну көлемі
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Қызметкерлерді тарту 
және бейімдеу
Компания персоналды жалдауды жаңа қыз-
меткерлердің қажеттілігіне қарай жүзеге асы-
рады және белгіленген тәртіппен бекітілген 
штат саны мен штат кестесінен, сондай-ақ бос 
орындардың және құрылымдық бөлімшелер 
бас шыларының өтінімдерінің болуынан айқын-
далады.

Компанияның бос жұмыс орындарын орна-
ластыру тәртібі туралы ақпарат
Компанияның бос лауазымдарына орналасуға 
үміткерлерді іріктеу ережелеріне сәйкес үміт-
керлерді іздеу келесі кезеңдерді қамтиды:
1. ішкі таңдау;
2. сыртқы таңдау.
Ішкі іріктеу – Компания қызметкерлеріне бос 
лау азымға орналасуға өз кандидатураларын 
ұсы ну құқығын беретін ішкі үміткерлерді таңдау.
Жауапты бөлімше ақпаратты ішкі порталға ор-
на ластырады, int.kmc.kz, электрондық құжат 

Жалдау рәсімі еңбек тәртібінің ережелеріне жә-
не бос лауазымдарға орналасуға үміткерлерді 
іріктеу ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
Қызметкерлерді іріктеудің негізгі принциптері:
 - қандай да бір лауазымның сәйкестігін 

бағалауға объективті және бейтарап көзқарас;
 - ашық және әділ таңдау;
 - мүдделер қақтығысының болмауы немесе 

оларды Компанияның қызметіне теріс әсер ет-
пейтіндей етіп шешу;
 - бұрмалағыштық көзқарасын алдын алу және 

жол бермеу (жеке пайда, шапағат, шамадан тыс 
танысу, қауіп-қатер және т.б.).
Қызметкердің лауазымына тиімді кіруді қам-
тамасыз ету, Компанияның оң имиджін 
қалыптастыру, Компаниядағы жұмыстың ал-
ғашқы күндерінде ыңғайсыздықты азайту мақ-
сатын да жаңадан қабылданған қызметкерлер-
ді бейімдеу жаңа қызметкерлерді бейімдеу 
жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ Дереккөзі: «ҚТК» АҚ 

Сыйақы
Компаниядағы сыйақы саясатының не гіз-
гі мақсаты қызметкерлерді бәсекеге қабі-
лет ті жалақымен қамтамасыз ету және қыз-
мет керлердің жоғары қызмет нәтижелеріне 
қол жеткізудегі тиімділігі мен материалдық 
мүдделілігін арттыруға ықпал ететін нәтижелілікті 
бағалау мен персоналға сыйлықақы берудің 
ашық жүйесін қолдану болып табылады.

Компанияда грейдтер негізінде еңбекақы 
төлеу жүйесі енгізілген. Бағалау жүйесі Ком-
пания қызметкеріне өзінің лауазымының қа-
зіргі иерархиядағы орнын түсінуге және 
оның Компания үшін рөлін бағалауға мүмкін-
дік береді. Бұл еңбек үшін әділ сыйақы алу 
мүмкіндігі – орындалатын жұмыстың күрделілік 
деңгейіне, жауапкершілігіне байланысты, өзінің 

ай  налымы жүйесінде немесе ішкі коммуни-
кацияның басқа арналарында.
Кандидатты іріктеу жағдайда кандидаттарды 
іздеу және іріктеу жөніндегі одан арғы іс-шаралар 
жүргізілмейді, ал бос лауазымға орналасуды 
ресімдеу Қазақстан Республикасының ең бек 
заңнамасына және Компанияның ішкі нор-
мативтік құжаттарына сәйкес жүргізіледі.
Сыртқы іріктеу ішкі кандидаттар болмаған кезде 
жүзеге асырылады:
- кандидатты іздеу туралы хабарландыруды 
Компанияның корпоративтік khc.kz ғаламтор 
ресурсында және/немесе жұмыс іздеу сайт та-
рында орналастыру;
- электрондық еңбек биржасында ақпаратты 
орналастыру арқылы жүргізіледі;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына 
және Компанияның ішкі құжаттарына қайшы 
кел мейтін басқа да тәсілдер мен әдістер.

Қабылданған қызметкерлердің гендерлік 
құрамы, %

Жасы бойынша жұмысқа қабылданған 
қызметкерлердің құрамы, %

Бейімделудің бірінші кезеңі Компания тура-
лы жалпы идеяны қалыптастыруды қам-
тиды. Тұрақты негізде кадр қызметінің 
қыз   мет керлерімен жаңадан қабылданған қыз-
ме т керлермен коммуникативтік кездесулер өт-
кізіледі, онда олар Компания қызметінің негіз гі 
бағыттары, ұйымдастырушылық ерекшелікте рі, 
Компания мен қызметкердің өзара қарым-
қатынастарының ерекшеліктері (жұмысқа қа-
былдау және жұмыстан босату тәртібі, жалақы, 
әлеуметтік қолдау), еңбек жағдайлары және 
т. б. туралы әңгімелейді. Пандемия жағдайында 
жаңадан қабылданған қызметкерлерге танысу 
үшін Компанияның қызметі туралы презентация 
жіберіледі.
Жеке бейімделу бағдарламасы құрылымдық 
бө лімшенің қызметімен, жұмыс ерекшелігімен, 
нақ ты дағдыларды игерумен егжей-тегжейлі 
таны суды қамтиды.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы персоналдың құрылымы, адам

Көрсеткіш Барлығы Басқарма Орта буын басшылары

Барлығы 190 7 26

Гендерлік топтар
Ерлер 91 6 18

Әйелдер 99 1 8

Жасына 
байланысты 
топтар

30 жасқа дейін 28 0 0

30 жастан 50 
жасқа дейін 149 7 25

50 жастан жоғары 13 0 1

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ
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Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, адам Кадрлардың тұрақтамауы, % 2021 жылы Компанияға жұмысқа 65 адам қабыл-
данды, оның ішінде 26 әйел. Штаттық саннан 
қабылданған персоналдың үлесі 31%-ды құрады. 

2021 жылы Президенттік жастар кадрлық резер-
ві нен 1 адам қабылданды.

http://int.kmc.kz
http://khc.kz
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 - жобаларды басқаруды қоса алғанда, қар-
жы ландыру (деректерді талдау, қаржылық мо-
дельдеу, қаржылық талдау, қылмыстық жолмен 
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл және т. б.);
 - бағдарламалау («Python» бағдарламалау тілі);
 - бизнес-процестерді формализациялау, тал-

дау және оңтайландыру;

 - стратегиялық тәуекел-менеджмент;
 - жыл сайынғы оқытуды талап ететін өзге де 

салалар (әскери есепке алу, келісу комиссиясы, 
бухгалтерлік есептегі өзгерістерге, ХҚЕС-
тегі өзгерістерге, салық заңнамасындағы өз-
герістерге, азаматтық заңнамадағы өзгерістерге 
және т.б. байланысты бағыттар бойынша кәсіби 
бухгалтерлердің біліктілігін арттыру).

Корпоративтік мәдениетті 
дамыту

Еңбекті қорғау және 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Корпоративтік мәдениетті қалыптастыру мақ-
сатында Компанияда түрлі корпоративтік іс-ша-
ралар өткізіледі.
2021 жыл ішінде қанағаттану деңгейін арттыру 
(персоналдың тартылуы) үшін іс-шаралар өткі-
зілді.
Компания қызметкерлерін медициналық тек-
серу, Компанияның қайырымдылық іс-шарала-
рына қа тысуы, балалар суреттерінің конкурста-
ры жә не т. б. тұрақты негізде жүргізіледі.

Сонымен қатар, Компанияда корпоративтік 
мәде ниетті қалыптастыру үшін келесі құралдар 
қолданылады:
 - табысты растау (грамоталар, алғыс хаттар);
 - ұжымды біріктіру және корпоративтік құн ды-

лықтарды дамыту;
 - мотивация (ұжымда қолайлы жұмыс көңіл-

күйін қалыптастыру);
 - қызметкерлердің қанағаттанушылығын, ха-

бар дарлығын арттыру.

Компанияда еңбек қауіпсіздігі жағдайларын 
қолдау бойынша үздіксіз процесс сақталады: 
жаңадан қабылданған жұмыскерлер үшін 
және жыл сайын – барлық жұмыскерлер үшін 
қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау 
бойынша кіріспе нұсқама жүргізіледі; жыл 
сайын Компанияда азаматтық қорғау бойынша 
практикалық және теориялық іс-шаралар 
(азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар), 
сондай-ақ Компанияда барлық жұмыскерлерге 
өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқама жүргізіледі. 
Хабарлау аспаптарын, эвакуация жағдайында 
өрт кезінде электрондық жүйелердің өзара 
іс-қимылын жүйелі тексеру және тексеру, өрт 
сөндіргіштерді, газды өрт сөндіру жүйесін, сорғы 
станцияларын және өрт гидрантын су беруге 
тексеру жүргізіледі.
Өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын қам-
тамасыз ету мақсатында Компанияда Ком-
панияның азаматтық қорғау құралымдары 
құрамында команда құрылды, сондай-ақ 

Компанияда өрт қауіпсіздігі нормаларының сақ-
талуы бойынша жауапты қызметкерлер тағай-
ындалды.
Компанияның жауапты бөлімшесі демалыс жә-
не мереке күндері қарсаңында өрт қауіпсіздігі 
шараларын сақтау қажеттігі туралы Компания 
қызметкерлерін мерзімді түрде хабардар етеді 
(еске салады).
2021 жылы жоспарға сәйкес өрт қауіпсіздігі 
бойынша оқу-жаттығу сабағы өткізілді. Оқу-
жаттығуларды өткізу кезінде мынадай іс-
шаралар жүргізілді: Төтенше жағдайлар депар-
та ментінің қатысуымен «Дабыл» сигналы 
бой    ын  ша Компания қызметкерлерін ғимарат-
тан эва  куациялау, арнайы ажыратылған жану 
оша ғын да ОУ-5 өрт сөндіргішін пайдалану тех-
никасын көрнекі көрсету, сондай-ақ ГП-5 газ-
тұтқышын пайдалануды үйрету.
2021 жылы жарақаттану жағдайлары тіркелген 
жоқ.

кәсіби және мансаптық өсу перспективала рын 
бағалау, жоғары лауазымда тиімді жұмыс істеу 
үшін қажетті жаңа кәсіби білім мен дағдылар ды 
дәйекті түрде алу.
Қызметкерлер жұмысының нәтижелілігін баға-
лау Компанияның стратегиялық мақсат та ры-
на қол жеткізуді және жеке нәтижелілік көр-
сеткіштерін ескере отырып, ҚНК карталары 
негізінде жүргізіледі. Осы тәсіл шеңберінде 
ҚНК тігінен интеграцияланған құрылымы қа-

лыптасады, бұл стратегиялық мақсаттарға қол 
жет кізу үшін жауапкершілікті әрбір жауапты қыз-
меткер бойынша бөлуге мүмкіндік береді.
Санаттар бойынша әйелдердің орташа жала-
қысының ерлердің орташа жалақысына ара-
қатынасы:
 - топ-менеджмент – 0,89;
 - орта буын басшылары – 1,04;
 - бас мамандар мен мамандар – 0,92.

Персоналды 
бағалау жүйесі

Персоналды бағалау қызметкердің атқаратын 
лауазымына немесе орындайтын жұмысына 
сәйкестігін анықтау мақсатында және Компания 
қызметкерлерінің Компания қызметкерлерін 
аттестаттау туралы ережеге сәйкес атқаратын 

лауазымдарына қойылатын талаптарға сәйкестік 
дәрежесін анықтау үшін жүргізіледі. Компания 
қызметкерлерін жоспарлы аттестаттау 3 жылда 
1 реттен жиі өткізілмейді. 2021 жылы Компания 
қызметкерлерін аттестаттау жүргізілген жоқ.

Қызметкерлерді 
оқыту
Компанияда қызметкерлер біліктілігінің қажетті 
деңгейін қалыптастыру және қолдау мақсатында, 
сондай-ақ Компанияның стратегиялық даму 
талаптары мен перспективаларын ескере оты-
рып, персоналды тұрақты оқыту және дамыту 
жүйесі жұмыс істейді.
Жыл сайынғы негізде Компанияның құрылым-
дық бөлімшелері басшыларының өтінімдеріне 
сәйкес оқыту іс-шарасының атауын және оқудан 
өту қажет қызметкерлердің санын көрсете 
отырып, оқыту бойынша жылдық жоспар қалып-
тастырылады.
Компания қызметкерлерін оқыту және кәсіби да-
мыту келесі принциптерге негізделеді:
 - оқыту іс-шараларының тақырыбы мен мазмұ-

нының қызметкердің лауазымдық міндеттеріне, 
қызметкердің алдына қойылған мақсаттар мен 
міндеттерге сәйкес айқындалған қажеттіліктер ге 
сәйкестігі;
 - оқыту іс-шараларының Компания қызметінің 

тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін нақты 
мін деттерді шешуге, үздік корпоративтік прак-
тикалар мен стандарттарды зерделеуге бағыт-
талуы;
 - оқыту мен біліктілікті арттырудың жүйелік, 

қолданбалы, жоспарлы сипаты;

 - оқыту және біліктілікті арттыру бағ дар ла ма-
ларымен Компания қызметкер лерінің мүм кін 
болатын ең көп санын қамту;
 - қызметкерлердің теориялық және прак-

тикалық білім мен дағдыларды алу мақсатында 
се минарларға, тренингтерге, кеңестерге, кон-
ференцияларға, форумдарға, дөңгелек үстел-
дерге қатысу, курстарда, жұмыс орнында оқыту 
және т. б. көзделген.
Оқу аяқталғаннан кейін қызметкер алған білімі 
мен дағдыларын жұмыста қолданады, оны оқы-
тудан сәтті өтуге баға беретін менеджер тал-
дайды. Сауалнама нәтижелері бойынша 2021 
жылы өткізілген оқытудың тиімділігін бағалау-
дың орташа балы 4,7 құрады. Есепті жылы оқудан 
119 қызметкер немесе Компания қызметкерлері-
нің нақты санының 62,6%-ы өтті, оның ішінде 
42,0%-ы ерлер (50 қызметкер) және 58,0%-ы әй-
ел дер (69 қызметкер). 
2021 жылы оқытудың негізгі бағдарламала ры 
ке лесі салаларда біліктілікті арттыруға бағыт-
талған:
 - құрылыс және сәулет (құрылыстағы баға 

белгілеу, қайта құру, күрделі және ағымдағы 
жөндеу, Revit Architecture және т. б.);
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Қызметкерлердің бұзушылықтар және әдепсіз мінез-
құлықтары туралы шағымдар мен хабарламалар 
жіберу бойынша мүмкіндіктері, кері байланыс

Қызметкерлердің қанағаттануы 
мен қатысуын зерттеу

Компанияда телефондық жедел желі арналары 
мен электрондық пошта жұмыс істейді. 
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ барлық 
мүдделі тұлғаларына заңнаманың, реттеушілік 
талаптардың нақты немесе жанама түрде 
бұзылуына, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық 

пен әдеп мәселелері бойынша ішкі саясаттар 
мен рәсімдерге қатысты өзінің алаңдаушылығы 
туралы хабарлау мүмкіндігі беріледі. Хабарлама 
авторларына құпиялылық пен анонимділікке, 
сондай-ақ өтініштерді 100% қарауға кепілдік 
беріледі.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және барлық еншілес 
компаниялар жұмыскерлерінің тартылуын 
және қанағаттанушылығын зерттеу жыл сайын 
«Эрнст энд Янг Қазақстан» ЖШС тәуелсіз 
консультанттарын тарта отырып жүргізіледі.
Зерттеу электрондық сауалнаманың көмегімен 
жүргізіледі. 2021 жылы Компания персоналының 
қанағаттанушылық және тартылу деңгейі 81% 
(ортадан жоғары) құрады.

Дереккөзі: «ҚТК» АҚ

Қызметкерлерді тарту және қанағаттандыру 
индексі, %

Әлеуметтік саясат

Мүдделер қақтығысын 
басқару

Компания Қызметкерлерге әлеуметтік қолдау 
көрсету ережелеріне сәйкес қызметкерлерге 
әлеуметтік қолдау көрсетеді. Қызметкерлер мен 
олардың отбасы мүшелерін ерікті медициналық 
сақтандыру жыл сайынғы негізде жүзеге асы-
рылады, демалыс беру кезінде сауықтыру үшін 
материалдық көмек, бала туғанда материалдық 
көмек және Компанияның ішкі нормативтік құ-
жат тарында көзделген басқа да жағдайларда 
көрсетіледі.
2021 жылы 16 қызметкерге бала тууына бай-
ланысты және 7 қызметкерге жақын туыстары-
ның қайтыс болуына байланысты материалдық 
көмек көрсетілді.
Компанияның әлеуметтік қызметінің мақсаты 
қосымша жеңілдіктер беру, қызметтер көрсету 
және әлеуметтік төлемдер жасау арқылы Ком-
пания қызметкерлерінің өмір сүру сапасын 
дәйекті түрде арттыру болып табылады.
Пандемия және карантин кезеңінде Компания 
қызметкерлердің сырқаттанушылық деңгейін 
төмендетуге бағытталған бірқатар іс-шара-
лар өткізді. Пандемияға байланысты эпиде-

миологиялық ахуал нашарлаған жағдайларда 
денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі мақ-
сатында қызметкерлердің басым бөлігі қа-
шықтықтан жұмыс режиміне ауыстырылды. 
Компания қаражаты есебінен қызметкерлердің 
COVID-19-ға ПТР-тестілеуден өтуі бойынша жұ-
мыс жүргізілді. Кеңседе жұмыс ортасының қауіп-
сіздігі қамтамасыз етілген, пандемия жағдайын-
да барлық белгіленген санитарлық нормалар 
сақталған.
Қызметкердің әлеуметтік құрамдас бөлігіндегі, 
оның ішінде хабарламалар беру бөлігіндегі 
құқықтары еңбек заңнамасының нормаларына 
сәйкес сақталады. 
2008 жылдан бастап Компанияда Ұжымдық 
шарт жұмыс істейді. Қызметкерлердің немесе 
жұмыс берушінің еңбек құқықтарын қорғау үшін 
Компанияда тепе-тең негізде келісім комиссия-
сы құрылды. 2021 жылы келісім комиссиясына 
өті ніштер түскен жоқ.
Компания 2021 жылы қайырымдылық іс-шара-
ларын жүргізген жоқ.

Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Рес-
пуб  ликасының заңнамасындағы талаптарды, 
Ком па нияның адамгершілік қағидаттарын, сон-
дай-ақ Компанияның ішкі құжаттарында бел-
гіленген іскерлік әдеп нормаларын сақ тай оты-
рып, Компания мен оның жалғыз акцио нерінің 
мүддесі үшін адал, парасатты және әділ әрекет 
етуге міндетті.
Мүдделер қақтығысын басқару мақсатында 
Директорлар кеңесінің құрамына кандидат тар-
ды іріктеу кезінде тікелей немесе ықтимал мүд-
делер қақтығысының болуы назарға алынады.
Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар 
кеңесінің Төрағасына Компаниямен байланыс-
ты мәмілелерде, шарттарда, жобаларда Компа-
нияның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен 
кез келген жеке коммерциялық немесе өзге де 
мүдделілік (тікелей немесе жанама, нақты не-
месе ықтимал) туралы, сондай-ақ үлестестіктің 
туын дауы және басқа да мән-жайлар туралы 
дереу хабарлауға міндетті.
Директорлар кеңесінің мүшелері мүдделер қақ-
ты ғысына әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттерден 
және мүдделер қақтығысы орын алған мәселе-
лер бойынша шешімдер қабылдаудан қалыс қа-
лу ға міндетті.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне жеке немесе 
заңды тұлғалардан Компанияның Директорлар 
кеңесінің мүшесі ретінде қабылданған немесе 
жасалған шешімдері немесе іс-әрекеттері үшін 
сыйақы болып табылатын немесе қарастыры луы 
мүмкін сыйлықтар, қызметтер немесе қандай да 
бір артықшылықтар алуға тыйым салынады.
Директорлар кеңесінің мүшелеріне Компа-
нияның құпия, ішкі ақпаратын және Дирек-
торлар кеңесі мүшесінің міндеттерін атқаруына 
байланысты директорға белгілі болған өзге де 
ақпаратты (жалпыға қолжетімді ақпаратты қос-
пағанда), Компанияда жұмыс істемейтін, Жал-
ғыз акционердің уәкілетті өкілдері болып та-
былмайтын және мұндай ақпаратқа қол жеткізе 
алмайтын адамдарға жария етуге, сондай-ақ 
оны өзінің Директорлар кеңесі мүшесінің мін -
дет терін орындау кезеңінде де, өкілеттік мер -
зімі аяқталғаннан кейін 5 жыл ішінде де, сон-
дай-ақ белгілі болған құжаттарда (ақпа ратта) 
белгіленген мерзім ішінде де үшінші тұл-
ғалардың мүдделері немесе мүдделері үшін 
жау  ап ты болады.
Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің үлес-
тес тұлғалары туралы ақпаратты тұрақты түрде 
беруге міндетті.
2021 жылы мүдделер қақтығысы тіркелмеген.
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Пандемияның Компания 
қызметіне әсері
Компания өзінің негізгі қызметін қаржылық 
қызметтер саласында жүзеге асыратындығына 
және сол арқылы өз қызметінде карантиндік 
шектеулерге тәуелді болмайтындығына бай-
ланысты, пандемияның Компанияға әсері мен 
стратегияны іске асыруды сыни деп атауға 
болмайды.
Сонымен бірге, пандемия жағдайында Компания 
жаңа шындыққа бейімделуге мәжбүр болды. 
Осылайша, пандемия кезеңінде Компания 
қызметкерлердің 70%-ын денсаулық сақтау және 
еңбек қауіпсіздігі мақсатында қашықтан жұмыс 
форматына ауыстыруға мәжбүр болды.
Бейнеконференцбайланыс мүмкіндіктерін және 
онлайн-жұмыстың басқа да тәсілдерін белсенді 
пайдалану Компанияның қаржылық, уақыттық 
және еңбек шығындарын қысқартуға мүмкіндік 
берді. Мәселен, қажеттіліктің болмауына 
байланысты өңірлік дирекция таратылып, 
іссапарлар саны қысқарды, ал Компанияның сот-
шағым жұмысы онлайн-форматқа көшті.
Пандемияның жағымсыз әсерлерінің ішінде мы-
наларды атап өту керек:
1. Карантиндік шаралар белгілі бір дәрежеде 
жылжымайтын мүлікті басқару қызметін шектеді. 
Келесі мәселелерді шешуде қиындықтар мен 
кідірістер болды:

- Компанияның тұрғын үй қорының меншік 
иелері/жалға алушыларының жиналыстарын 
өткізу, оның ішінде тұрғын үй қорын тиісінше 
басқаруды қамтамасыз ету және Компанияның 
тұрғын үй қорының ортақ мүлкін күтіп-ұстау, 
кондоминиум объектілерін басқару нысанын 
таңдау мәселелері бойынша;
- жасалған шарттар бойынша Компанияның 
тұрғын үй қорына тұрғын үй қорын мақсатты 
пайдалану, қосалқы жалдау, техникалық жай-күйі, 
заңсыз қайта жоспарлау және т. б. тұрғысынан 
жоспарлы тексерулер жүргізу;
- мерзімінен бұрын сатып алынған пәтерлер 
бойынша құқық белгілейтін құжаттарды 
түзету, меншік құқығын тіркеу, сатып алынған 
пәтерлерден ауыртпалықтарды алу және т. б.
2. Пандемия салдарынан болған экономикалық 
дағдарыс жанама түрде Компанияның жалдау 
портфеліндегі 90 және одан да көп күн 
мерзімі өткен қарыздар үлесінің 2020 жылғы 
31 жел тоқ сандағы жағдай бойынша 2,55%-дан 
2021 жыл ғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
4,61%-ға дейін өсуіне әкелді.
3. Пандемия жағдайында корпоративтік мәде-
ниетті дамытудағы қиындықтар. Пандемия 
ке зеңінде елдегі қалыптасқан жағдайға бай-
ланысты 2021 жыл ішкі коммуникацияларды 
дамытуға бағытталған іс-шараларды өткізуде ай-
тарлықтай шектеулі болды.

Ақпараттық саясат және 
өтініштермен жұмыс

Компания ұсынатын қызметтер туралы ақпа-
рат корпоративтік сайтта орналастырылады 
www.khc.kz, берілген кепілдіктер бойынша ақ-
парат, инжинирингтік компаниялардың есеп-
тері және Компанияның қатысуымен өтетін іс-
шаралар бойынша ақпарат үнемі жаңартылып 
отырады.
Компания ұсынған мәліметтерге сәйкес, 
2021 жылы колл-орталық желісі арқылы 30 779 
қоңырау өңделді, facebook, instagram әлеуметтік 
желілеріндегі парақшалар (пікірлер мен жеке 
хабарламаларға жауаптар) және смс арқылы 
902 331 және телемаркетинг 9 992 хабарламалар 
арқылы клиенттермен тұрақты негізде кері 
бай ланыс қамтамасыз етілді, 10 657 қоңырауға 
Компания өнімдері бойынша алғашқы кеңес 
берілді.
Клиенттердің өтініштері бойынша кері бай-
ланысты Компанияның Қоғаммен байланыс қыз-
меті электрондық пошта және кіріс қоңыраулар 
арқылы тұрақты негізде ұсынады.
Клиенттердің хабарласу мүмкіндігі әлеуметтік 
желілердегі корпоративтік парақшалар арқылы 
да қарастырылған: Facebook: https://www.facebook.
com/khc.kz; Instagram: https://www.instagram.com/
khc.kz.
Компанияның Қоғаммен байланыс қызметі 
2021 жылдан бастап Компанияның Басқарма 
Төрағасының блогын «Ашық диалог» плат фор-
масында жүргізіп келеді https://dialog.egov.kz/
blogs/5373952/welcome.
2021 жылы БАҚ-та Компанияның іс-шаралары 
мен қызметі туралы жіберілген және жария лан-
ған баспасөз хабарламаларының саны 20-дан 
асты.

Халықты Компанияның қызметтері мен өнімдері 
туралы ақпараттандыру үшін барлық өңірлер-
де ауқымды PR-науқан өткізілді. Қазақстандық-
тарды смс-тарату, әлеуметтік желілердегі ха-
бар ламалар, сондай-ақ электрондық БАҚ-та 
және теледидарда тұрақты жарияланымдар 
арқылы «Орда» ипотекалық бағдарламасының 
басталғаны туралы хабардар етті.
Сонымен қатар, 2021 жылы Компания келесі іс-
шараларды өткізді:
 - «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-мен бірлесіп құрылыс 

материалдарының маркетплейсін іске қосу 
жөніндегі онлайн баспасөз брифингі;
 - Қазақстан Республикасы Индустрия және 

инф рақұрылымдық даму министрлігімен бір-
лесіп «Құрылыс саласын цифрландыру» тақы-
рыбына арналған брифинг;
 - Атырау қаласында Атырау қаласының әкім-

дігімен және Q88 урбанистер қауымдастығы-
мен бірлесіп Қазақстан урбанистер форумы 
urbathon.kz;
 - Atameken Business телеарнасында «Бәй те-

рек» пәтерлер блогын цифрландыруда» арнайы 
репортажы.
Өтініштермен жұмыс
2021 жылы Компанияға жеке тұлғалардан 
26 288 өтініш және заңды тұлғалардан 8 435 
өтініш түсті. Бұл ретте Компания өтініштердің 
99,5%-ына уақтылы жауап берді.

http://www.khc.kz
https://www.facebook.com/khc.kz
https://www.facebook.com/khc.kz
https://www.instagram.com/khc.kz
https://www.instagram.com/khc.kz
https://dialog.egov.kz/blogs/5373952/welcome
https://dialog.egov.kz/blogs/5373952/welcome
http://urbathon.kz
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Корпоративтік 
басқару Корпоративтік басқару 

жүйесі
Компания өз қызметінде «Қазақстан Тұрғын 
үй Компаниясы» АҚ Корпоративтік басқару 
кодексінде айқындалған корпоративтік басқару 
қағидаттарын басшылыққа алады.
Корпоративтік басқару деп Компания қызметін 
басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін 
және акционерлер, Директорлар кеңесі, 
Басқарма, Компанияның өзге де органдары 
мен акционерлердің мүдделері үшін мүдделі 
тұлғалар арасындағы қатынастарды қамтитын 
процестер жиынтығы түсініледі.
- Жалғыз акционер жоғары орган болып 
табылады. Жалғыз акционер Қазақстан 
Республикасының заңнамасында, Компания 
Жарғысының ережелерінде және оның 
ішкі құжаттарында айқындалған мәселелер 
бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті. 
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ-ның 
жалғыз акционері «Бәйтерек» Ұлттық басқару-
шы холдингі» АҚ болып табылады. 

- Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің 
айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді 
қоспағанда, Компания қызметіне жалпы бас-
шылықты, сондай-ақ атқарушы органның қыз-
метіне бақылауды жүзеге асырады.
- Басқарма – Компанияның ағымдағы қызметі-
не басшылықты жүзеге асыратын атқарушы 
орган.
- Ішкі аудит қызметі қаржы-шаруашылық 
қызметті бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдер ді 
басқару саласындағы бағалауды, корпоратив тік 
басқару саласындағы құжаттардың орында лу ын 
және Компания қызметін жетілдіру мақсатын-
да консультация беруді жүзеге асырады. Ішкі 
аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне 
бағынады.
Компания корпоративтік басқаруды Компа ния-
ның беделін нығайту, қызметінің тиімділігін артты-
ру және капитал тартуға жұмсалатын шығындарды 
азайту құралы ретінде қара сты рады.
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Корпоративтік басқаруы әділдік, адалдық, жау-
апкершілік, ашықтық, кәсіпқойлық және құзы-
реттілік негізінде құрылады.
Корпоративтік басқару қағидаттары Компанияны 
басқаруға байланысты туындайтын қарым-қа-
тынастарға сенім қалыптастыруға бағытталған 
және барлық қағидалар мен ұсынымдардың 
негізі болып табылады. Корпоративтік бас қа-
рудың негіз қалаушы қағидаттары мыналар бо-
лып табылады:

- өкілеттіктерді ажырату қағидаты;
- Жалғыз акционердің құқықтары мен 
мүдделерін қорғау қағидаты;
- Директорлар кеңесі мен Басқарманы тиімді 
басқару қағидаты;
- тұрақты даму қағидаты;
- тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және ішкі 
аудит қағидаты;
- корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер 
қақтығысын реттеу қағидаты;
- Компания қызметі туралы ақпаратты ашудың 
ашықтығы мен объективтілігі қағидаттары.

Компанияның корпоративтік 
басқару құрылымы

Жалғыз 
акционер
Компанияның жалғыз акционері 2021 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның 
дауыс беретін акцияларының 100%-ына иелік 
ететін «Бәйтерек «Ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамы болып табылады.

Жылдық есеп 2021
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Директорлар кеңесі
Директорлар кеңесінің құрамы

Арифханов 
Айдар Абдразахович

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Директорлар кеңесінің құрамына 8 адам кірді.

Директорлар кеңесінің мүшесі болып 
сайланған күні – 2021 жылғы 30 маусым, 
Директорлар кеңесінің Төрағасы болып 
сайланған күні – 2021 жылғы 27 шілде
Туған жылы: 1974
Қазақстан Республикасының азаматы
Басқа атқарған қызметтері: 2017 жылдың 
желтоқсан айынан бастап «Бәйтерек» ҰБХ» 
АҚ Басқарма Төрағасы

Соңғы жылдардағы жұмыс тәжірибесі:
2011 жылдан 2015 жылға дейін – «Қаз-
атомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» 
АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, 
Басқарма Төрағасының міндетін уақытша 
атқарушы (2015 жылғы 31 наурыздан бастап).
2015-2017 жылдары – Қазақстан Респуб-
ликасының Ұлттық экономика вице-ми-
нистрі.
2017 жылғы қаңтар – желтоқсан аралығын да  –  
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма Төрағасы ның 
орынбасары.
2017 жылғы желтоқсаннан бастап – «Бәйте-
рек» ҰБХ» АҚ Басқарма Төрағасы.

Білімі: жоғары (экономикалық).
1995 жылы Қазақ мемлекеттік басқару ака-
демиясын Экономика мамандығы бойын ша 
бітірген, экономика бакалавры.
2000 жылы Сыртқы істер министрлігінің 
Дип ломатиялық академиясын бітірді.
Президенттік «Болашақ» бағдарламасы 
шең берінде – Колумбия университеті 
(АҚШ) «Экономикалық саясатты бас қару» 
мамандығы бойынша бітірген.
Компанияның жеткізушілер мен бәсе ке ле с-
терінің акциялары жоқ

Директорлар кеңесінің 
Төрағасы
Жалғыз акционердің өкілі

Омарходжаев 
Ануар Сагыналиевич

Директорлар кеңесінің мүшесі болып 
сайланған күні – 2021 жылғы 30 маусым
Туған жылы: 1973
Қазақстан Республикасының азаматы
Басқа атқарған қызметтері: 2016 жылдың 
қа зан айынан бастап «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
Басқарма Төрағасының орынбасары – Бас-
қарма мүшесі

Соңғы жылдардағы жұмыс тәжірибесі:
2012-2014 жылдары – Қазақстан Республи-
касы Президенті Әкімшілігі басшысы хат-
шылығының меңгерушісі.
2014 жылғы сәуірден 2016 жылғы 3 қазанға 
дейін – Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің Кеңсесі Басшысының орын-
басары.
2016 жылғы 3 қазаннан бастап – «Бәйтерек» 
ҰБХ» АҚ Басқарма Төрағасының орын ба-
сары.

Білімі: жоғары (техникалық).
Қазақ Мемлекеттік Аграрлық универ си-
тетінің «Ауыл шаруашылығын меха ни ка-
ландыру» мамандығы бойынша «инже нер-
механик» біліктілігі берілді.
Президенттік «Болашақ» бағдарламасы 
шең берінде – Бремен институты (Германия) 
«Машина жасау» мамандығы бойынша 
«өнеркәсіптік техника инженері» білікті-
лігін бере отырып.
Компанияның жеткізушілер мен бәсеке ле с-
терінің акциялары жоқ

Директорлар кеңесінің мүшесі
Жалғыз акционердің өкілі
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Жанке 
Тимур Амантайұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі болып 
сайланған күні – 2019 жылғы 10 маусым
Туған жылы: 1977
Қазақстан Республикасының азаматы
Басқа атқарған қызметтері: 2019 жылдың 
мамыр айынан бастап «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі

Соңғы жылдардағы жұмыс тәжірибесі: 
2008-2014 жылдары – «ҚазМұнайГаз-Сервис 
Compass» ЖШС Бас директоры.
2014 жылдан 2019 жылдың сәуір айына дей-
ін – Жамбыл облысы әкімінің орынбасары.
2019 жылдан бастап – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
Басқарушы директоры.
2019 жылғы мамырдан бастап – «Бәйтерек» 
ҰБХ» АҚ Басқарма мүшесі.

Білімі: жоғары (экономикалық).
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни вер-
ситетін «Халықаралық қатынастар» ма ман-
дығы бойынша бітірген.
Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техни-
калық университетін «Мұнай және газ кен 
орындарын игеру» мамандығы бойынша 
бітірген.
Маастрихт менеджмент мектебі (Нидер-
ланды) «Бизнес-әкімшілендіру ма гис трі 
(MBA)» мамандығы бойынша.
Компанияның жеткізушілер мен бәсекеле с-
терінің акциялары жоқДиректорлар кеңесінің мүшесі

Жалғыз акционердің өкілі

Елемесов 
Аскар Раушанулы

Директорлар кеңесінің мүшесі болып 
сайланған күні – 2019 жылғы 10 қыркүйек
Туған жылы: 1968
Қазақстан Республикасының азаматы

Соңғы жылдардағы жұмыс тәжірибесі: 
2016 жылғы қыркүйектен бастап – «SkyBridge 
Invest» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы – 
тәуелсіз директоры. 
2017 жылдан 2018 жылға дейін – «Каз-
коммерцбанк» АҚ тәуелсіз директоры – 
Директорлар кеңесінің мүшесі.
2018 жылдан бастап – Тәуелсіз директор – 
«Даму «Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ди-
рек торлар кеңесінің мүшесі.
2019 жылдан бастап «Қазақстан Ипо текалық 
Компания» ИҰ» АҚ тәуелсіз дирек торы – 
Директорлар кеңесінің мүшесі.

Білімі: жоғары (экономикалық).
1990 жылы М.В. Ломоносов атындағы Мәс-
кеу мемлекеттік университетін «Саяси эко-
номия» мамандығы бойынша бітірген.
1994 жылы Вашингтон университетін «Іс-
керлік әкімшілік» мамандығы бойынша бі-
тір ді.
Компанияның жеткізушілер мен бәсекелес-
терінің акциялары жоқ

Директорлар кеңесінің мүшесі
Тәуелсіз директор 
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Yap Chin Beng

Директорлар кеңесінің мүшесі болып 
сайланған күні – 2021 жылғы 25 қазан
Туған жылы: 1954
Сингапур Республикасының азаматы

Жұмыс өтілі: 
40 жыл бойы Сингапурдың тұрғын үй 
құрылысы және дамыту бойынша бірыңғай 
операторда – Housing and Development 
Board түрлі лауазымдарда жұмыс істеді.
EM Services Private Limited Директорлар 
кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 
Төрағасы, Сингапур.

Білімі: жоғары (техникалық, басқарушылық)
1977 жылы геодезия бакалавры дәрежесін 
алды (Жаңа Оңтүстік Уэльс Университеті, 
Австралия).
1988 жылы жүйелік талдау саласындағы 
аспирантураны (Сингапур Ұлттық Универ-
ситеті жанындағы жүйелік ғылымдар ин-
ституты) бітірді.
1994 жылы іскерлік әкімшілендіру магистрі 
дәрежесін алды (Уорик университеті жа-
нындағы Бизнес Мектебі, Ұлыбритания).
Компанияның жеткізушілер мен бәсекеле с-
терінің акциялары жоқ

Директорлар кеңесінің мүшесі
Тәуелсіз директор

Аукенов 
Ерлан Муратович

Директорлар кеңесінің мүшесі болып 
сайланған күні – 2021 жылғы 25 қазан
Туған жылы: 1984
Қазақстан Республикасының азаматы

Соңғы жылдардағы жұмыс тәжірибесі: 
2014-2015 жылдары – Солтүстік Қазақстан об-
лы сы әкімінің орынбасары.
2015-2019 жылдары – Алматы қаласы әкімі нің 
орынбасары.
2019-2021 жылдары – Еңбек және халықты 
әлеу меттік қорғау Вице-министрі.
2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дей-
ін – «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесі нің 
мүшесі.

Білімі: жоғары (басқарушылық)
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетін «Мемлекеттік және жергілікті бас-
қару» мамандығы бойынша бітірген.
Президенттік «Болашақ» бағдарламасы 
ая сында – Бредфорд университеті (Ұлы-
британия), мемлекеттік саясат және жо-
баларды басқару магистрі дәрежесі берілді.
Халықаралық бизнес академиясы (Алма ты, 
Қазақстан) – іскерлік әкімшілендіру магист рі 
дәрежесі.
Лондон Экономика мектебі (Ұлыбритания) – 
қалаларды дамыту саласындағы магистр 
дәрежесі.
Компанияның жеткізушілер мен бәсекеле с-
терінің акциялары жоқ

Директорлар кеңесінің мүшесі
Тәуелсіз директор
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Суентаев 
Дамир Серкбаевич

Директорлар кеңесінің мүшесі болып 
сайланған күні – 2019 жылғы 10 қыркүйек
Туған жылы: 1984
Қазақстан Республикасының азаматы

Жұмыс өтілі: 
Әр жылдары «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-
ауқат қоры» АҚ, «Даму «Кәсіпкерлікті дамы ту 
қоры» АҚ, «ҚазЭкспортГарант» Экспорттық-
кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ, 
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ және т. б. 
басқарушы лауазымдарды атқарды.
2014 жылдан 2017 жылға дейін – Ішкі аудит, 
стратегиялық жоспарлау және тәуе кел-
дер жөніндегі комитеттің Төрағасы, «Қаз-
агромаркетинг» АҚ-да («ҚазАгро» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ) тәуелсіз директор.
2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Қазақстан машина жасаушылар одағы» ЗТБ 
Басқарма Төрағасының кеңесшісі.
2019 жылғы қыркүйектен бастап «Қазақстан 
Тұрғын үй Компаниясы» АҚ тәуелсіз дирек-
тор – Директорлар кеңесінің мүшесі болып 
сайланды.
Өзге заңды тұлғалардың директорлар ке ңе-
стеріне/Қамқоршылық кеңестеріне мүше-
лік: «Ұлттық сараптама және сертификаттау 
орталығы» АҚ, «Жолаушылар тасымалы» АҚ.

Білімі: жоғары.
Қазақ гуманитарлық-заң университеті 
«Юрис пруденция» мамандығы бойынша.
Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық 
университетін «Экономика» мамандығы 
бой ынша бітірген.
Ресей Федерациясы Президенті жанында-
ғы Ресей халық шаруашылығы және Мем-
лекеттік қызмет академиясы (МВА).
2020 жылы дипломды директор – Dip IoD 
мәртебесін қорғады.
Компанияның жеткізушілер мен бәсекеле с-
терінің акциялары жоқ

Директорлар кеңесінің мүшесі
Тәуелсіз директор

Исаев 
Рустам Муратович

Директорлар кеңесінің мүшесі болып 
сайланған күні – 2021 жылғы 23 маусым
Туған жылы: 1975
Қазақстан Республикасының азаматы
Басқа атқарған қызметтері: Компанияның 
Бас қарма Төрағасы (2021 жылдың маусы-
мынан бастап)

Жұмыс өтілі:
2021 жылғы маусымда Компанияның Бас-
қарма Төрағасы болып тағайындалды.
Өзінің кәсіби мансабын 1998 жылы «Қа-
зақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ бастаған. 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ түрлі лауазымдарда, 
«ҚазТрансГаз-Алматы» АҚ еншілес ұйымы-
ның атқарушы директоры болып жұмыс іс-
теді.
Жеке секторда жұмыс тәжірибесі бар.
2016 жылғы қыркүйек пен 2021 жылғы мау-
сым аралығындағы кезеңде «ҚазАвтоЖол» 
АҚ-да басшылық лауазымдарды атқарды.
Қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі 
20 жылдан астам уақытты құрайды.

Білімі: жоғары (экономикалық).
1998 жылы «Қоғамдық қаржы» мамандығы 
бойынша Докуз Ейлюль университетін (Түр-
кия) бітірді.
Компанияның жеткізушілер мен бәсекеле с-
терінің акциялары жоқДиректорлар кеңесінің мүшесі 

Компанияның Басқарма 
Төрағасы
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Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттері

Директорлар кеңесінің мүшесі
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Негізгі құзыреттер

Компания саласын білу

Нақты дағдылар мен тәжірибе

Қаржы

Тәуекелдерді басқару және аудит

Стратегияны әзірлеу және іске 
асыру

Тұрақты даму

Урбанистика

Басқару және юриспруденциядағы жұмыс тәжірибесі

Корпоративтік басқару

Саясаттағы және реттеушілік 
жұмыстағы тәжірибе

2021 жылы Директорлар кеңесінің мүшелері үшін тренингтер өткізілген жоқ.

Директорлар кеңесінің құрылымы,% ДК мүшелерінің жасы Директорлар кеңесінің 
құрамын айқындау

Директорлар кеңесіне үміткерлерді 
ұсыну рәсімі

Жалғыз акционер үміткерлердің құзыреттерін, 
дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі мен 
кәсіби тәжірибесін ескере отырып, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында, Компанияның 
Жарғысында және ішкі құжаттарында айқын-
далған тәртіппен Компанияның Директорлар 
кеңесінің мүшелерін сайлайды. 
2021 жылы Компанияның Директорлар кеңесінің 
құрамында Компанияның Жалғыз акционері 
мынадай өзгерістер енгізді:
 - «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның 2021 жылғы 26 ма-

мырдағы шешімімен (№27/21 хаттама) Ком-
панияның Директорлар кеңесінің мүшесі – 
Мухамеджанов Адиль Бектасович өкілеттігі 
тоқтатылды;
 - «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның 2021 жылғы 

23 маусымдағы шешімімен (№31/21 хаттама) 
Исаев Рустам Муратович Компанияның Ди рек-
торлар кеңесінің мүшесі болып сайланды;
 - «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның 2021 жылғы 

30 маусымдағы шешіміне (№33/21 хаттама) сәйкес 
Компанияның Директорлар кеңесінің сандық 

құрамы анықталды – сегіз адам. Компанияның 
Жалғыз акционерінің өкілдері ретінде Ком-
панияның Директорлар кеңесінің мүшелері 
болып Арифханов Айдар Абдразахович және 
Омарходжаев Ануар Сагыналиевич сайланды;
 - Компанияның Директорлар кеңесінің 

2021 жыл ғы 27 шілдедегі шешімімен (№12 
хаттама) Компанияның Жалғыз акционерінің 
өкілі Арифханов Айдар Абдразахович 
Компанияның Директорлар кеңесінің Төрағасы 
болып сайланды;
 - «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның 2021 жылғы 

25 қазандағы шешіміне (№57/21 хаттама) сәйкес 
Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелері 
Салыков Олжас Жандосович пен тәуелсіз ди-
ректор Токобаев Нурлан Турсунбекович өкі-
леттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды және 
Yap Chin Beng және Аукенов Ерлан Муратович 
тәуелсіз директорлар ретінде Компанияның 
Директорлар кеңесінің мүшелері болып сай-
ланды.

Кандидаттарды іздеуге Компанияның Дирек-
торлар кеңесі қызметінің тиімділігін қамтама-
сыз ететін Жалғыз акционердің құрылымдық 
бөлімшесі бекітілген өкілеттік мерзімі аяқ-
талғанға дейін күнтізбелік 60 күн бұрын не 
тәуелсіз директорды іріктеуге қажеттілік туын-
даған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде 
Холдингтің және/немесе Компанияның сайтын-
да тәуелсіз директор лауазымына кандидаттар-
ды іздеу және іріктеу туралы ақпаратты орна-
ластыру арқылы бастамашылық жасайды 
кан  дидатқа.
Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын 
адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Рес-
публикасының заңнамасында және Ком па ния-
ның Жарғысында белгіленеді.
Тәуелсіз директор лауазымына сайлануға үміт-
керлер мынадай құжаттарды ұсынады:
1. конкурстық іріктеуге қатысуға кандидаттың 
өтініші;
2. кандидаттың жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесі;
3. кандидат туралы мәліметтер.
Жалғыз акционердің Компанияның Директор-
лар кеңесі қызметінің тиімділігін қамтамасыз 
ететін құрылымдық бөлімшесі тәуелсіз директор 
лауазымына үміткерлерден құжаттарды алу 
қорытындылары бойынша талаптарға сәйкес 

келетін кандидаттар тізімін жасайды және 
белгіленген тәртіппен Жалғыз акционердің 
адами ресурстарды басқаруға жауапты құры-
лымдық бөлімшесімен алдын ала келісе отырып, 
тәуелсіз директорды сайлау туралы мәселені 
Холдинг басқармасының қарауына шығарады.
Кандидаттарды іздеу үшін кадрларды іздеу 
және іріктеу жөніндегі ұйымдарды тартуды 
қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заң-
намасына және Холдингтің ішкі құжаттарына 
қайшы келмейтін басқа да тәсілдер мен әдістер 
қолданылуы мүмкін.
Компанияның Директорлар кеңесінің құрамы 
Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған 
тұлғалардан құралады. 
Жалғыз акционер үміткерлердің құзыреттерін, 
дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі мен 
кәсіби тәжірибесін ескере отырып, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында, Компанияның 
Жарғысында және ішкі құжаттарында айқын дал-
ған тәртіппен Компанияның Директорлар ке-
ңесінің мүшелерін сайлайды.
Компанияның Директорлар кеңесінің жекеле-
ген мүшелерін немесе оның толық құрамын жа-
ңа мерзімге қайта сайлау кезінде Директорлар 
кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау нәтижеле-
рі назарға алынады.
Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттар-
ды іріктеу кезінде келесілер назарға алынады:
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Тәуелсіз директорларға 
қойылатын талаптар

Директорлар кеңесінің 
комитеттері

1. басшылық лауазымдардағы жұмыс тәжіри-
бесі;
2. Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұ-
мыс тәжірибесі;
3. жұмыс өтілі;
4. халықаралық сертификаттардың болуын қо-
са алғандағы білімі, мамандығы;
5. тиісті бағыттар мен салалар бойынша кемінде 
2 жыл құзыретінің/басшылық тәжірибесінің 
болуы;
6. іскерлік беделі;
7. тікелей немесе ықтимал мүдделер қақты ғы-
сының болуы;

8. «Сертификатталған директор» директоры-
ның кәсіби сертификаттауының болуы (тәуелсіз 
директорлар үшін).
Бірде-бір тұлға өзінің тағайындалуымен, сай-
лануымен және қайта сайлануымен байланыс-
ты шешімдерді қабылдауға қатыспауы тиіс.
Гендерлік құрам бойынша әртүрлілікті қам-
тамасыз ету мақсатында Компанияның Дирек-
торлар кеңесіне кандидаттардың қойылатын 
талаптарға сәйкестігін бағалау тең болған 
жағ дайда, Компания әйел кандидаттарға ар-
тықшылық беруге ұмтылады.

Тәуелсіз директорларға қойылатын талаптар 
Қазақстан Республикасының заңнамасына, Ком-
панияның Жарғысына және ішкі құжаттарына 
сәйкес белгіленеді.
Қазақстан Республикасының «Акционерлік 
қо ғамдар туралы» Заңына сәйкес тәуелсіз 
директорлар мынадай критерийлерге сәйкес 
келеді:
 - Компанияның үлестес тұлғалары болып 

табылмайды және Директорлар кеңесіне 
сайланар алдындағы 3 жыл ішінде олар 
болып табылмады және Компанияның үлестес 
тұлғаларына қатысты үлестес тұлғалар болып 
табылмайды;
 - Компанияның лауазымды тұлғаларына не-

ме се Компанияның үлестес тұлғаларына ба-
ғыныстылықпен байланысты емес және Ди-
ректорлар кеңесіне сайланар алдындағы 
3 жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен 
байланысты емес; 
 - мемлекеттік қызметшілер болып табылмай-

ды;

 - Компания органдарының отырыстарында 
Жалғыз акционердің өкілдері болып табыл-
майды және олар Директорлар кеңесіне сай-
ланар алдындағы 3 жыл ішінде болған жоқ; 
 - аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс 

істейтін аудиторлар ретінде Компанияның ау-
дитіне қатыспайды және Директорлар кеңесіне 
сайланар алдындағы 3 жыл ішінде мұндай ау-
дитке қатыспады.
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционер лік 
қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже-
ге сәйкес тәуелсіз директорлыққа кандидат тар 
объективті пайымдаудың жүзеге асырылуы на 
қатер төндіруі мүмкін қандай да бір материал-
дық мүдделерден немесе Компаниямен 
қарым-қатынастардан, оны басқарудан неме-
се меншіктен еркін болуға, тәуелсіз және объ-
ективті шешімдер қабылдау үшін жеткілікті 
кәсібилік пен дербестікке ие болуға, тәуелсіз 
директорлыққа үміткер болуға тиіс. Жалғыз 
акционердің, атқарушы органның және басқа да 
мүдделі тараптардың әсерінен.

Директорлар кеңесінің жанында үш комитет жұ-
мыс істейді:
- Стратегиялық жоспарлау және корпоративті 
даму комитеті;
- Аудит және тәуекелдерді басқару комитеті;
- Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі комитет.
Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік 
даму комитеті орташа және ұзақ мерзімді 
перспективада Компания қызметінің тиімділігін 

арттыруға, оның тиімді қызметіне ықпал ететін іс-
шараларды әзірлеу жөніндегі мәселелерді қоса 
алғанда, қызметтің (дамудың) басым бағыттары, 
стратегиялық мақсаттар (даму стратегиялары), 
Корпоративтік даму мәселелері бойынша ұсы-
нымдарды әзірлеу үшін Директорлар кеңесінің 
тұрақты жұмыс істейтін консультатив тік-кеңесші 
органы болып табылады.
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік 
даму комитетінің құрамы:

- Yap Chin Beng (Комитет Төрағасы);
- Елемесов А.Р. (Комитет мүшесі);
- Аукенов Е.М.  (Комитет мүшесі);
- Суентаев Д.С. (Комитет мүшесі);
- Омарходжаев А.С. (Комитет мүшесі);
- Жанке Т.А. (Комитет мүшесі).
Аудит және тәуекелдерді басқару комитеті 
Директорлар кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін 
консультативтік-кеңесші органы болып табы-
лады. Комитеттің қызметі Директорлар кеңесіне 
қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін (оның 
ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен 
дұрыстығын) бақылаудың тиімді жүйесін орнату 
бойынша, ішкі бақылау және тәуекелдерді 
басқару жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін 
мониторингтеу бойынша ұсынымдар дайындау 
арқылы Директорлар кеңесі жұмысының 
тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында 
құрылған және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
комплаенс-қызметінің тәуелсіздігін, Қазақстан 
Республикасы заңнамасының, ішкі құжаттардың 
сақталуын бақылау бойынша, сондай-ақ 
Компанияның Директорлар кеңесіне қызметтің 
(дамудың) басым бағыттарын әзірлеу және 
қоғамда тәуекелдерді басқарудың барабар 
жүйесінің жұмыс істеуі, тәуекелдерді басқару 
жүйесін жетілдіру және нығайту мәселелері 
бойынша ұсынымдарды дайындау үшін жауапты 
болады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы Аудит және тәуе ке-
лдерді басқару комитетінің құрамы:
- Елемесов А.Р. (Комитет Төрағасы);
- Yap Chin Beng (Комитет мүшесі);
- Аукенов Е.М.  (Комитет мүшесі);
- Суентаев Д.С. (Комитет мүшесі).
Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі комитет Директорлар 
кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін консультатив-
тік-кеңесші органы болып табылады, Директор-
лар кеңесінің кадр саясаты, тағайындаулар мен 
сыйақылар жүйесі саласындағы құзыретіне 
жататын мәселелерді тереңдете пысықтау 
және мониторингтеу, сондай-ақ Директорлар 
кеңесі мүшелерінің қызметін жалпы және 
жеке бағалау арқылы Директорлар кеңесі 
жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру 
мақсатында құрылған Директорлар кеңесінің 
мүшелерін, Басқарма Төрағасы мен мүшелері нің 
сабақтастығын жоспарлауды және Корпоратив-
тік хатшының қызметін бағалауды қамтиды.
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселе лер 
жөніндегі комитеттің құрамы:
- Суентаев Д.С. (Комитет Төрағасы);
- Yap Chin Beng (Комитет мүшесі);
- Елемесов А.Р. (Комитет мүшесі);
- Аукенов Е.М. (Комитет мүшесі);
- Жанке Т.А. (Комитет мүшесі).

Директорлар кеңесінің 
қызметі
Директорлар кеңесі отырыстарының күн 
тәртібіне ұсыныстар енгізу рәсімі
Директорлар кеңесі жыл сайын алдағы жылға 
арналған отырыстар өткізу кестесімен өз жұмы-
сының жоспарын жасайды. Директорлар 
кеңесінің отырыстары тұрақты, бірақ жылына 
кемінде 6 рет өткізілуі тиіс.

Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесі 
жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді 
қарауға құқылы. 

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру 
туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасы-
на отырыстың ұсынылып отырған күн тәртібін 
қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу 
арқылы қойылады. Бұл ретте күн тәртібінің 
жобасы Директорлар кеңесінің отырысын 
шақыру туралы хабарлама Директорлар 
кеңесінің мүшелеріне жіберілген күнге дейін 
5 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде 
Жалғыз акционердің жетекшілік ететін құры-
лымдық бөлімшесімен алдын ала келісіледі.

Директорлар кеңесінің отырыстарына мате ри-
алдарды түпкілікті қалыптастыруды Корпора-
тивтік хатшы жүзеге асырады. Отырыстың күн 
тәртібін қоспағанда, материалдарды Ком-
панияның мүдделі құрылымдық бөлім ше ле-
рі отырыс өткізілетін болжамды күнге дейін 
15 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде 
Корпоративтік хатшыға ұсынады. Қажетті ма-
териалдар көрсетілген мерзімде ұсынылмаған 
және (немесе) олар тиісті түрде берілмеген 
жағдайда, мәселе отырыстың күн тәртібіне 
енгізілмейді.
Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы 
құрамының 2/3 (үштен екісі) қатысқан Дирек-
торлар кеңесінің кез келген отырысы бары-
сында, егер оларды күн тәртібіне енгізу үшін 
Директорлар кеңесінің барлық қатысып отыр ған 
мүшелері дауыс берсе, күн тәртібіне қосым ша 
мәселелер енгізілуі және қаралуы мүмкін.
2021 жылы Директорлар кеңесінің 19 отырысы 
өткізілді (9 күндізгі және 10 сырттай) және 106 
мәселе қаралды.
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Директорлар кеңесі 2021 жылы қараған негізгі 
мә се лелер

Инвестициялар саласында:
 - Компанияның Инвестициялық саясаты бекі-

тіл ді;
 - Компанияның Инвестициялау және қарыз 

алу саясатына өзгерістер мен толықтырулар 
бекі  тілді;
 - 2020 жылға арналған «Нұрлы жер» бағ-

дарламасын іске асыру шеңберінде Ком па-
нияның жалға берілетін тұрғын үй салу, сатып 
алу және бөлу бойынша жүргізген іс-шаралары 
жөніндегі есебі назарға қабылданды;
 - Алматы облысында «G4 City» қала құрылысы 

инвестициялық жобасын қаржыландырудың не-
гізгі шарттары бекітілді.

Тәуекелдерді басқару саласында:
 - Компанияның Тәуекелдерді басқарудың кор-

поративтік жүйесін дамытудың 2021-2023 жыл-
дарға арналған ұзақ мерзімді стратегиясы бе-
кітілді;
 - 2021 жылға арналған тәуекелдер тіркелімі, 

тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жос-
пары және Компанияның тәуекелдер картасы 
бе кітілді;
 - Компанияның 2021 жылға арналған бизнес-

процестерінің, тәуекелдері мен бақылаулары-
ның матрицасы бекітілді;
 - Компанияның 2021 жылға арналған тәу е кел-

дерінің негізгі индикаторларының паспор ты 
бекітілді;
 - 2021 жылға Компанияның тәуекел-тәбеті ком-

поненттері бойынша нысаналы деңгейлер мен 
лимиттер бекітілді;
 - Компанияның Тәуекелдерді басқару саяса-

тына өзгерістер мен толықтырулар бекітілді;
 - Бизнес-процестерді, оларға тән тәуекелдерді 

және Компаниядағы тәуекелдің негізгі инди-

каторларын айқындау әдістемесіне өзге рістер 
мен толықтырулар бекітілді;
 - Компанияның Тәуекелдерді басқарудың ор-

талықтандырылған жүйесінің регламентіне өз-
герістер мен толықтырулар бекітілді.
 - Компанияның тәуекелдері бойынша есептер 

бекітілді;
 - Компанияда комплаенс-тәуекелдерді басқа-

ру бойынша есептер бекітілді.

Ішкі бақылау саласында:
 - Компанияның Комплаенс-бақылау қызметі 

ту ралы ереже бекітілді;
 - Ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – ІАҚ) туралы 

ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілді;
 - Компанияда Ішкі аудитті ұйымдастыру жөнін-

дегі ережеге өзгерістер бекітілді;
 - ІАҚ қызметі туралы есептер бекітілді;
 - ІАҚ қызметінің сапасын ішкі бағалау нәти-

желері бойынша есеп және 2020 жылға ІАҚ 
қызметін жетілдіруді дамыту жөніндегі іс-
шаралар жоспары бекітілді;
 - Компаниядағы корпоративтік басқару жүй-

есін диагностикалау нәтижелері бойынша ІАҚ 
есебі бекітілді.

Жоспарлау және есептілік саласында:
 - Компанияның 2021-2023 жылдарға арналған 

Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2021-
2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары 
бекітілді;
 - Компанияның 2020 жылғы жылдық қаржы-

лық есептілігі, есепті қаржы жылындағы таза кірі-
сті бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер 
тө леу және 2020 жылдың қорытындылары 
бойын ша бір жай акцияға есептегендегі 
дивиденд мөлше рін айқындау тәртібі алдын ала 
бекітілді;
 - 2020 жылдың қорытындысы бойынша Ком-

панияның Даму стратегиясын іске асыру бой-
ынша есеп бекітілді;

Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу

Директорлар 
кеңесінің мүшесі

ДК мүшесінің 
өкілеттіктерін 

орындау кезеңі

Өткізілген ДК 
отырыстары-

ның саны

Қатысқан ДК 
отырыстары-

ның саны

Келудің 
қорытынды 

коэффициенті

Арифханов А. А. 2021 жылғы 
30 маусымнан бастап 19 8

100%

Омарходжаев А. С. 2021 жылғы 
30 маусымнан бастап 19 8

Жанке Т. А. жыл бойы 19 19

Елемесов А. Р. жыл бойы 19 18

Yap Chin Beng 2021 жылғы 
25 қазаннан бастап 19 5

Аукенов Е. М. 2021 жылғы 
25 қазаннан бастап 19 5

Суентаев Д. С. жыл бойы 19 18

Исаев Р. М. 2021 жылғы 
23 маусымнан бастап 19 9

Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметі
Директорлар кеңесі комитеттерінің 29 отырысы 
өткізілді (Стратегиялық жоспарлау және корпо-
ративтік даму комитетінің 9 отырысы, Аудит және 

 - Компания Басқармасының 2020 жылдың 
қорытындысы бойынша есебі бекітілді;
 - Компанияның 2020 жылғы жылдық есебі 

алдын ала мақұлданды;
 - Компанияның 2019-2023 жылдарға арналған 

даму жоспарының тиісті кезеңдерде орында  луы 
туралы есептер бекітілді;
 - Компанияның 2020 жылғы тұрақты дамуы 

туралы есеп бекітілді.

Өзге де түйінді мәселелері:
 - Компанияның Директорлар кеңесінің Стра-

те гиялық жоспарлау және корпоративтік даму 
комитеті, Аудит және тәуекелдерді басқару 

комитеті, Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі комитеті туралы ережелер 
бекітілді;
 - Компанияның Іскерлік этика кодексі бекітілді;
 - Компанияның омбудсмені тағайындалды;
 - Компания Жарғысына өзгерістер мен то лық-

тырулар алдын ала мақұлданды;
 - Компанияда корпоративтік басқаруды жетіл-

діру жөніндегі іс-шаралар жоспары бе кітілді;
 - Компанияның Банк операцияларын жүргі-

зудің жалпы шарттары туралы ережеге өз ге-
рістер бекітілді;
 - Компанияның Ішкі кредиттік саясаты туралы 

ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.

Директорлар кеңесі 2021 жылы қараған 
мәселелер саны

тәуекелдерді басқару комитетінің 10 отырысы 
және Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мә-
селелер Комитетінің 10 отырысы). 95 мәселе 
қаралды. 
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Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына қатысу

Директорлар 
кеңесі комитетінің 

мүшесі

ДК комитеті мүшесінің 
өкілеттіктерін орындау 

кезеңі

ДК 
комитеттері-
нің өткізілген 
отырыстары-

ның саны

ДК 
комитеттері-
нің қатысқан 
отырыстары-

ның саны

Келудің 
қорытынды 

коэффи циенті

Елемесов А.Р. жыл бойы 29 29

100%

Yap Chin Beng 2021 жылғы 
14 желтоқсаннан бастап 29 -

Аукенов Е. М. 2021 жылғы 
14 желтоқсаннан бастап 29 -

Суентаев Д.С. жыл бойы 29 29

Омарходжаев А. С. 2021 жылғы 
27 шілдеден бастап 29 9

Жанке Т. А. 2021 жылғы 
27 шілдеден бастап 29 9

Директорлар кеңесін 
бағалау

Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
сыйақы беру саясаты

2021 жылы Директорлар кеңесі мен комитеттер-
дің 2020 жылғы жұмысына бағалау жүргізілді. 
Жүргізілген бағалау түрлері: өз жұмысын ба-
ғалау (өзін-өзі бағалау) және Директорлар ке-
ңе сі мүшелерінің және Директорлар кеңесі ко-
митеттерінің қызметін бағалау.
Бағалау сауалнама әдісімен ішкі күштермен 
жүргізілді. Директорлар кеңесінің жұмысын 
бағалау бойынша қорытынды орташа балл 3,88 
(4-балдық шкала бойынша) құрады. Директор-
лар кеңесінің мүшелері жүктелген міндеттерді 

жау ап кершілікпен орындайды, қызметтің жо-
ғары нәтижелеріне өте қызығушылық таныта-
ды, өздерінің тәсілдемелері мен бағалаула-
рын да айтарлықтай сыншыл. Бұл ретте 
Директор лар кеңесінің мүшелері Директорлар 
кеңесінің жұмысын одан әрі дамыту бойынша 
жұмыста ескерілетін бірқатар тілектерін білдірді.
Директорлар кеңесі жыл сайын Жалғыз акци-
онерге жүргізілген бағалау нәтижелері туралы 
ақпарат береді.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ мен Компанияның қол-
даныстағы саясаты Жалғыз акционер мен 
Басқарманың өкілдері болып табылатын Дире-
кторлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеуді 
көздемейді.
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне 
сыйақы беру мынадай нысанда жүзеге 
асырылады: 
 - жылдық белгіленген сыйақы;
 - Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыс-

тарына қатысқаны үшін қосымша сыйақы.

Тәуелсіз директорлар сыйақысының сомасы 
2021 жылы 20,7 млн. теңгені құрады (салықтар 
мен басқа да міндетті аударымдар шегерілгенге 
дейін).
Сондай-ақ тәуелсіз директорларға тәуелсіз 
директорлардың тұрақты тұратын жерінен 
тыс өткізілетін (жол жүру, тұру) Директорлар 
кеңесінің отырыстарына баруға байланысты 
шығыстар өтеледі.

Корпоративтік хатшының 
қызметі туралы ақпарат

Компанияның корпоративтік басқаруын 
тәуелсіз бағалау және корпоративтік 
басқару жүйесін одан әрі дамыту

2021 жылы Компанияның Корпоративтік хат-
шысының қызметі негізінен комитеттердің 
ал дын ала қарауына және Директорлар кеңе-
сінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша 
материалдарды кейіннен қарауына (бекітуіне) 
қалыптастырудан және шығарудан тұрды.
Тұтастай алғанда, Компанияның Корпоративтік 
хатшысының жұмысы 2021 жылы комитеттердің, 

2021 жылы Компанияның корпоративтік басқа-
руына тәуелсіз бағалау жүргізілді.
Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес 
Компания корпоративтік басқаруға кемінде 
үш жылда бір рет тәуелсіз бағалау жүргізеді, 
оның нәтижелері интернет-ресурста орна ла-
стырылады. Бағалау «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ енші-
лес ұйымдарында ішкі аудитті ұйымдас ты ру 
жө ніндегі үлгілік қағидаларға қосымша бо лып 
табылатын, дауыс беретін акциялары ның елу 
пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде 
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ға тиесілі заңды тұлғалар-
да корпоративтік басқаруды диагностикалау 
әдістемесінің талаптарына сәйкес жүргізіледі.
Жоғарыда көрсетілген ЖҰӨ үлгілік негізінде 
бекітілген Компанияның әдістемесінде «Ком-
панияның корпоративтік басқару мәсе лелері не 
жауап беретін бөлімшесі немесе Компания ның 
өзге де бөлімшелері Компания ның Басқар-
ма Төрағасының өкімі бойынша дер бес немесе 
бөгде ұйымды тарта отырып, Компа нияда 
корпоративтік басқару диагностикасын, оның 

ішінде ішкі басқару бөлімшелерінің кү шімен 
диа гностика жүргізу кезінде алынған бағаларды 
растау үшін жүргізе алады» деп көзделген.
Диагностика «Қазақстан Тұрғын үй Компа ниясы» 
акционерлік қоғамындағы корпоративтік басқа-
руды диагностикалау әдістемесіне сәйкес жүр-
гізілді. 
Компанияның корпоративтік басқару деңгейі-
нің үздік практикаға сәйкестігінің қорытынды 
нәтижесі (100%) 2021 жылы 84,6%-ды құрады, 
оның ішінде: 
 - құрылымы – 92,9 %;
 - процестер – 74,4%;
 - ашықтық – 89,0%.

2019 жылдың нәтижелерімен салыстырған да 
(сәйкестік пайызы – 84,2%) Компанияның кор-
поративтік басқаруы біршама жақсарды (сәй-
кестік пайызы – 84,6%). Төменде 2019 және 2021 
жылдардағы корпоративтік басқаруды ди аг-
ностикалау нәтижелерінің салыстырмалы кес-
тесі келтірілген.

Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі 
мүшелерінің, Жалғыз акционердің, Басқарма-
ның, Компанияның құрылымдық бөлімшеле-
рінің жұмысын толық қамтамасыз етуге және 
сапалы өзара іс-қимыл жасауға бағытталған 
Компанияның ішкі құжаттарында белгіленген 
функцияларға сәйкес толық көлемде жүзеге 
асырылды.

Директорлар кеңесі 2021 жылы қараған 
мәселелер саны
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Басқарма
Басқарма Компанияның атқарушы органы бо-
лып табылады.
Басқарма Директорлар кеңесіне, сондай-ақ 
Жал ғыз акционерге есеп береді және Ком па-
нияның жедел қызметіне басшылықты жүзе ге 
асырады, Даму стратегиясын, Даму жоспарын 
және Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционер 
қабылдаған шешімдерді іске асыруға жауапты 
болады.
Басқарма Қазақстан Республикасының заңна-
масымен және Компанияның Жарғысымен 
Компанияның басқа органдары мен лауазымды 
тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Ком-
па ния қызметінің кез келген мәселелері бой-
ынша шешім қабылдауға құқылы.
Басқарманың отырыстары тұрақты түрде өткі-
зіледі, сондай-ақ қажеттілігіне қарай Басқарма 
мүшелерінің сырттай дауыс беруі арқылы 
шешімдер қабылданады. Әрбір мәселені қарау 
кезінде шешім қабылдауға/қабылдамауға бай-
ланысты тәуекелдерге және олардың Ком-
панияның тиімді қызметіне ықпалына жеке 
талқылау арналады. Директорлар кеңесінің 
және Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін 
мәселелерді Басқарма Компанияның Жарғысы-
на сәйкес алдын ала қарайды және мақұлдайды.
2021 жылы басқарманың 133 отырысы өткізілді, 
оның ішінде:
- 133 күндізгі – 648 сұрақ;
- 0 сырттай – 0 сұрақ.

Басқарма барлығы 648 мәселе бойынша шешім 
қабылдады.
- ірі мәмілелер – 0
- қызығушылықпен мәмілелер – 2.
Мүдделілікпен жасалатын мәмілелер
1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» 
ИҰ» АҚ мен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ арасында 
бұрын орналастырылған бірінші (ISIN 
KZ2C00005973) және екінші (ISIN KZ2C00006179) 
шығарылымдардың облигацияларын (Басқар-
маның «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» 
ИҰ» АҚ-ның сатып алуын жүзеге асыру арқылы 
мүдделілік болуына орай мәміле жасасу туралы 
мәселені алдын ала қарау туралы «Қазақстан 
Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 2021 жылғы 
12 қаңтар, №4 хаттама). Директорлар кеңесінің 
2021 жылғы 12 қаңтардағы шешімі бойынша №1 
хаттама бойынша аталған мәміле жасалды.
2. «Қазақстан Тұрғын Үй Компаниясы» акци-
онерлік қоғамы мен Хамзин Ғани Болатұлы 
арасында Нұр-Сұлтан қаласы, «Қазақстан Тұр-
ғын үй Компаниясы» даңғылы, № 142, 143 тұрақ 
орындарына жылжымайтын мүлікті сатып 
алу-сату шартын жасасу арқылы «Қазақстан 
Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы-
ның жасауына мүдделілік бар мәмілені жасасу 
туралы мәселені алдын ала қарау туралы 
Қабанбай батыр, В кварталы, 60А үй, 13 корпус 
(Басқарманың 2021 жылғы 21 қазандағы №95 
шешімі). Бұдан әрі Директорлар кеңесінің 
2021 жылғы 21 желтоқсандағы шешімі бойынша 
№18 хаттама бойынша аталған мәміле жасалды.

Исаев 
Рустам Муратович

Компанияны жалпы басқаруды, Тәуекелдік 
менеджмент департаментін, Адам ре-
сурстарын басқару департаментін, Ақ-
параттық қауіпсіздік қызметін, сондай-ақ 
Қоғаммен байланыс қызметін үйле стіруді 
жүзеге асырады.
1975 жылы туған. 
Қазақстан Республикасының азаматы.

Білімі: 
1998 жылы «Қоғамдық қаржы» мамандығы 
бойынша Докуз Ейлюль университетін 
(Түркия) бітірді. 

Жұмыс өтілі:
2021 жылғы маусымда Компанияның 
Басқарма Төрағасы болып тағайындалды.
Өзінің кәсіби мансабын 1998 жылы 
«Қазақстан Темір Жолы» АҚ бастаған. 
«ҚазМұнайГаз» АҚ түрлі лауазымдарда, 
«ҚазТрансГаз-Алматы» АҚ еншілес ұйы-
мы ның атқарушы директоры болып жұ-
мыс істеді.
Жеке секторда жұмыс тәжірибесі бар.
2016 жылғы қыркүйек пен 2021 жылғы 
маусым аралығындағы кезеңде 
«ҚазАвтоЖол» АҚ-да басшылық лау-
азымдарды атқарды.
Қаржы саласындағы жұмыс тәжірибесі 
20 жылдан астам уақытты құрайды.
Компанияның жеткізушілер мен бәсе-
келестерінің акциялары жоқ
Басқа компаниялардың Директорлар 
ке ңесіне мүшелігі – жоқ
Қосымша жұмыс – жоқ

Басқарма Төрағасы
Компанияның Директорлар 
кеңесінің мүшесі

Басқарма құрамыКорпоративтік басқару жүйесін 2019 және 2021 жылдардағы үздік практикаға 
сәйкестікке диагностикалау нәтижелерінің салыстырмалы кестесі

№ Компоненттер 2019 жыл,
сәйкестік % 

2021 жыл,
сәйкестік %

Компанияның 
корпоративтік 

басқаруын 
жетілдірудегі 

прогресс ( + / -%)

1 Құрылымы 90,5 92,9 +2,4

2 Процестер 80,5 74,4 -6,1

3 Ашықтық 83,5 89,0 +5,5

Компанияның корпоративтік 
басқаруының үздік тәжірибелерге 
сәйкестігінің орташа пайызы

84,2 84,6 +0,4

Осы бағалаудың нәтижелері Компаниядағы корпоративтік басқару жүйесін одан әрі дамыту 
жөніндегі іс-шаралар жоспарына негіз болады.
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«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 

Куздибаев 
Алтай Шоканович

Талдау және стратегия департаментінің, 
Қаржылық жоспарлау департаментінің, 
Ақпараттық-коммуникациялық техно ло-
гия лар департаментінің және Жобалау 
офисінің қызметін үйлестіреді.
1985 жылы туған. 
Қазақстан Респуб лика сының азаматы.

Білімі:
2005 жылы М.В. Ломоносов атындағы Мәс-
кеу мемлекеттік университетін «Халық-
аралық экономика» мамандығы бойынша 
бітірген.
2007 жылы М.В. Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университетінде ме-
недж мент магистрі дәрежесін алды.

Жұмыс өтілі:
2008-2009 жылдары – «Қазақстан Ха-
лық Банкі» АҚ Халықаралық еншілес 
ұйымдарды дамыту департаментінің бас 
маманы.
2009 жылдан 2012 жылға дейін – «Бірінші 
кредиттік бюро» ЖШС қаржылық жос пар-
лау және қызметтерді дамыту бөлімі нің 
бастығы.
2012-2013 жылдары – «Мемлекеттік кре-
диттік бюро» АҚ Басқарма Төра ға сының 
орынбасары.
2013 жылы «Бәйтерек девелопмент» АҚ 
Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі 
болып тағайындалды.
2015 жылғы қаңтардан бастап – «Бәйте рек 
девелопмент» АҚ Басқарма Төрағасы ның 
орынбасары.
2020 жылдың тамыз айынан бастап –  
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
Басқарма Төрағасының орынбасары.
Компанияның жеткізушілер мен бәсе-
келестерінің акциялары жоқ
Басқа компаниялардың Директорлар 
кеңесіне мүшелігі – жоқ
Қосымша жұмыс – жоқ

Басқарма Төрағасының 
Орынбасары

Сагимкулова 
Белла Дон-Ировна

Бухгалтерия және есептілік департа-
ментінің, Төлемдерді өңдеу депар та-
ментінің, Қазынашылық және активтерді 
секьюритилендіру департаментінің және 
Әкiмшiлiк ету департаментінің қызметін 
үйлестіреді.
1973 жылы туған. 
Қазақстан Респуб ликасының азаматшасы. 

Білімі:
1997 жылы Алматы мемлекеттік универ-
ситетін «Экономист-қаржыгер» маманды-
ғы бойынша бітірген.
2009 жылы – «Қаржы жүйесі мамандарын 
даярлау, қайта даярлау және біліктілі гін 
арттыру орталығы» АҚ.

Жұмыс өтілі:
2001 жылдан 2004 жылға дейін – Қазақ-
стан Республикасы Қаржы министрлігі-
нің Салық комитеті, Электрондық мони-
торинг және трансферттік баға белгілеу 
басқармасының бас маманы, Ірі салық 
тө леу шілерді әкімшілендіру жә не мо-
ниторингілеу басқармасының Ірі са лық 
тө леушілерді әкімшілендіру бөлімі нің 
бас тығы, Салық есептілігін жинақтау жә -
не талдау бөлімінің бастығы.
2005-2007 жылдары – «Қазақстан Ипо-
текалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Жоспар-
лау және әдіснама басқармасының Бюд-
жеттік жоспарлау бөлімінің бастығы, 
Бух галтерлік есеп басқармасының Бюд-
жеттеу бөлімінің бастығы, Бухгалтерлік 
есеп басқармасының Ішкі операциялар 
бөлімінің бастығы.
2007 жылдан 2010 жылға дейін – «Қа-
зақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 
Бас бухгалтердің орынбасары – Бухгал-
терлік есеп басқармасы бас тығының 
орын басары. Бас бухгалтер – «Қазақстан 
Ипо текалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Бухгал-
терлік есеп басқармасы ның бастығы.
2010 жылдан 2013 жылға дейін – «Қазақ-
стан Ипотекалық Компания» ИҰ» АҚ Бас 
бухгалтері.
2013 жылдан 2020 жылға дейін – «Қа-
зақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ 
Басқарушы директоры.
2020 жылдан 2021 жылға дейін –  
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
қар жы директоры.
2021 жылғы желтоқсанда «Қазақстан Тұр-
ғын үй Компаниясы» АҚ Басқарма Төра-
ғасының орынбасары лауазымына та-
ғайын далды.
Компанияның жеткізушілер мен бәсе-
келе стерінің акциялары жоқ
Басқа компаниялардың Директорлар 
ке ңе сіне мүшелігі – жоқ
Қосымша жұмыс – жоқ

Басқарма Төрағасының 
Орынбасары
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«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 

Жарлыкапов 
Дулат Алмасович

Құрылыс кепілдіктері және субсидиялау 
департаментінің және Инвестициялық 
жо баларды басқару департаментінің қыз-
метін үйлестіреді.
1989 жылы туған. 
Қазақстан Респуб ли касының азаматы.

Білімі:
2010 жылы Қазақ гуманитарлық заң уни-
верситетін «Құқықтану» маман дығы бой-
ынша бітірген.
Экономист, техника және технология 
бакалавры, Ресей Федерациясы Пре-
зидентінің жанындағы Ресей халық ша-
руашылығы және мемлекеттік қызмет 
ака демиясының мемлекеттік және муни-
ципалдық басқару жүйесінің магистрі 
дипломдары бар.

Жұмыс өтілі:
2012 жылдан бастап жеке құрылымдарда 
бірқатар басшылық қызметтерді атқарды.
2017 жылы Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі Мемлекеттік материалдық 
ре зервтер комитетінің «Резерв» рес-
публикалық мемлекеттік кәсіпорнын Бас 
директор ретінде басқарды.
2018 жылы – «Бәйтерек девелопмент» АҚ 
Басқарушы директоры.
2019 жылы – «Тұрғын үй құрылысына 
кепілдік беру қоры» АҚ Басқарма Төра ға-
сы.
2020 жылғы қарашада «Қазақстан Тұр-
ғын үй Компаниясы» АҚ Басқарма мүше-
сі болып сайланды және Басқарма Тө-
ра ғасының орынбасары лауазымына 
та ғайындалды.
Компанияның жеткізушілер мен бәсе-
келестерінің акциялары жоқ
Басқа компаниялардың Директорлар 
кеңесіне мүшелігі – жоқ
Қосымша жұмыс – жоқ

Басқарма Төрағасының 
Орынбасары

Шабдарбаев 
Алмас Тынышбаевич

Жылжымайтын мүлікті басқару депар-
таментінің және Клиенттермен жұмыс 
жасау департаментінің қызметін үй-
лестіреді.
1972 жылы туған. 
Қазақстан Респуб ли касының азаматы. 

Білімі:
1995 жылы Алматы зооветеринарлық 
институтын «Зоотехния» мамандығы бой-
ынша бітірген.
1997 жылы Қазақ мемлекеттік бас қару 
академиясының жанындағы На рық ин-
ститутын «Қаржы және не сие» ма ман-
дығы бойынша бітірген.

Жұмыс өтілі:
2003 жылдан бастап бірқатар басшылық 
қызметтерді атқарды.
2004 жылы Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің аппарат 
басшысы болды.
2007 жылдан – «Mabco Сonstriction SA» 
фирмасы филиалының аппарат басшысы 
(шетелдік құрылыс компаниясы).
2014 жылдан бастап Қазақстан Рес-
публикасы Энергетика министрлігі жа-
нындағы «Жасыл даму» АҚ Бас ди ректо ры, 
«Жасыл даму» АҚ Директорлар кеңесінің 
мүшесі қызметін атқарды.
2015 жылы «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық 
атом компаниясы» АҚ Басқарушы ди-
ректоры – аппарат басшысы болып 
тағайындалды.
2018 жылдан – Түркістан облысы Созақ 
ауданында орналасқан «Қазатом өнер-
кәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ уран 
өндіруші компаниясы «Аппақ» ЖШС 
жалпы мәселелер жөніндегі Басқарушы 
директоры.
2019 жылдан бастап Қызылорда 
облысының Жаңақорған кентінде ор-
наласқан «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық 
атом компаниясы» АҚ-ның күкірт 
қышқылын шығаратын химия зауыты 
«СКЗ-U» ЖШС Бас директорының қар-
жы және экономика жөніндегі орын-
басарының міндетін атқарушы.
2021 жылы «Қазақстан Тұрғын үй 
Компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының 
орын басары болып сайланды. 
Компанияның жеткізушілер мен бәсе-
келестерінің акциялары жоқ
Басқа компаниялардың Директорлар 
кеңесіне мүшелігі – жоқ
Қосымша жұмыс – жоқ

Басқарма Төрағасының 
Орынбасары
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Салыков 
Олжас Жандосович

Техникалық сараптама және мони то-
ринг департаментінің, Тұрғын үй бағ-
дарламалары және урбанистика де-
пар таментінің, Бизнес үдерістері және 
әдіснама департаментінің қызметін үй-
лестіреді.
1990 жылы туған. 
Қазақстан Республикасының азаматы.

Білімі: 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
уни верситетін бітірген, халықаралық қа-
ты настар факультеті, бакалавриат.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
уни верситетін бітірген, экономика фа-
куль теті, қаржы магистрі.
2020 жылы – М.В. Ломоносов атындағы 
Мәс кеу мемлекеттік университеті, эконо-
мика факультеті, MBA.

Жұмыс өтілі:
Әр түрлі уақытта әртүрлі, соның ішінде 
басшылық қызметтерде, «Бәйтерек» ҰБХ» 
АҚ-да қызмет атқарған, «Технологиялық 
даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ 
Жобаларды талдау және мониторингі-
леу орталығының, Қазақстан Республика-
сы Парламенті Сенаты Аппаратының 
парламентаралық байланыстар және 
халық аралық ынтымақтастық депар та-
мен тінің қызметкері болған.
2016 жылдан 2021 жылғы қазанға дейін 
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Тұрғын үй – құрылыс 
активтерін басқару департаментінің ди-
ректоры.
2019 жылдан 2021 жылдың қазан ай ына 
дейін – «Қазақстан Тұрғын үй Компания-
сы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.
2021 жылғы 20 қазанда «Қазақстан 
Тұрғын үй Компаниясы» АҚ Директорлар 
кеңесінің шешімімен Басқарма Төра-
ғасының орынбасары лауазымына сай-
ланды.
Компанияның жеткізушілер мен бәсе-
келестерінің акциялары жоқ
«Қаржы академиясы» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) 
Қосымша жұмыс – жоқ

Басқарма Төрағасының 
Орынбасары

Мендыбаев 
Максат Бахытович

Құқықтық қамтамасыз ету департаменті-
нің, Қызметті қамтамасыз ету депар-
таментінің, Құжат айналымы және мұра-
ғаттау департаментінің және Кепілдерді 
бағалау департаментінің қызметін үй лес-
тіреді.
1984 жылы туған. 
Қазақстан Республика сының азаматы.

Білімі:
Президенттің «Болашақ» халықаралық 
сти  пендиясының түлегі. 2009 жылы Ман-
чес тер университетін (Ұлыбритания) бі-
тір  ді. Мемлекеттік басқару магистрі.

Жұмыс өтілі:
2005 жылдан 2006 жылға дейін «Қазақ-
стан темір жолы» ҰК» АҚ-да жұмыс істеді.
2006 жылдан 2010 жылға дейін – Қазақ-
стан Республикасы Алматы қаласының 
өңірлік қаржы орталығының қызметін 
реттеу агенттігі.
2010 жылдан 2013 жылға дейін Мұнай 
және газ министрлігінің Газ өнеркәсібін 
дамыту департаменті директорының 
орын басары қызметін атқарды.
2013 жылдан 2014 жылға дейін Қазақстан 
Республикасы Бәсекелестікті қорғау 
агенттігінің интеграциялық процестер 
департаменті және хатшылығы дирек-
торының орынбасары болды.
2014 жылдан 2015 жылға дейін – Қазақ стан 
Республикасы Парламенті Сенатын да 
жұмыс істеді.
2015 жылдан 2016 жылға дейін Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрі Кеңсе-
сінің Индустриялық-инновациялық даму 
бөлімінің бас кеңесшісі қызметін атқарды.
2016-2017 жылдары – «Азаматтарға ар-
нал ған үкімет» мемлекеттік корпора-
циясы КЕ АҚ Халықаралық қатынастар 
департаментінің директоры.
2018 жылдан 2021 жылғы мамырға дейін – 
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
Басқарушы директоры, Басқарма Төра-
ғасының кеңесшісі.
2021 жылғы маусым-қазан аралығында – 
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 
Аппарат басшысы.
2021 жылғы 1 қарашадан бастап «Қазақ-
стан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ  Ди рек-
тор лар кеңесінің шешімімен Басқар ма 
Тө ра ғасының орынбасары лауазымы-
на та ғайындалды.
Компанияның жеткізушілер мен бәсе-
келестерінің акциялары жоқ 
Басқа компаниялардың Директорлар 
кеңесіне мүшелігі – жоқ
Қосымша жұмыс – жоқ

Басқарма Төрағасының 
Орынбасары
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Ішкі аудит

Басқарма мүшелеріне сыйақы 
беру саясаты
Басқарма мүшелерінің сыйақысы келесі бөлік-
терден тұрады: 
 - лауазымдық қызметақы;  
 - мемлекеттік мерекелерге сыйлықтар;
 - есепті кезеңдегі қызмет нәтижелері бойынша 

сыйақылар.

Басқарма мүшелеріне сыйақы сомасы 2021 жы -
лы 283,7 млн. теңгені құрады (салықтар мен 
басқа да міндетті аударымдар шегерілгенге 
дейін).

Ішкі аудит қызметі (ІАҚ) қаржы-шаруашылық 
қызметті бақылауды жүзеге асырады, Компа-
нияның қызметін жетілдіруге және Компания  ны, 
оның ішінде тәуекелдерді басқару, ішкі бақы лау 
және корпоративтік басқару жүйелерін басқа ру 
тиімділігін арттыруға бағытталған тәуел сіз ақыл-
ға қонымды кепілдіктер мен консульта циялар 
береді.
ІАҚ басшысы мен қызметкерлері Аудит және 
тәуекелдерді басқару комитетінің ұсынуы (ұсы-
нымы) бойынша Директорлар кеңесінің ше-
шімімен лауазымға тағайындалады және ат-
қаратын лауазымынан босатылады. ІАҚ қызметі 
Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 
жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес жүзеге 
асырылады.
2021 жыл ішінде ІАҚ белгіленген жылдық 
аудиторлық жоспарға сәйкес аудиторлық тап-
сырмаларды орындады. Барлық ұсынымдар 
маңыздылығы бойынша бағаланды, оларды 
орын дау үшін қажетті шаралар ұсынылды 
және оларды іске асыруға жауапты тұлғалар 
тағайындалды.
2021 жылы аудитпен келесі объектілер қамтыл ды 
(бизнес-процестер, жүйелер, рәсімдер және т. б.):
 - әкімшілік шығыстардың жекелеген түрлері-

нің лимиттерін сақтау;
 - тұрғын үй-құрылыс активтерін басқаруды ба-

ғалау;
 - Басқарма ҚНК нақты мәндерінің дұрыстығы;
 - тұрғын үй (тұрғын ғимарат) құрылысының 

жобалары бойынша кепілдіктер беру процесінің 
аудиті;
 - кепілдік беру бағыты бойынша тұрғын үй 

құрылысы жобаларының құрылысы барысына 
мониторинг процесінің аудиті;
 - Компания құжаттамасына бірыңғай стан-

дарттарды әзірлеу және өзектендіру процесінің 
аудиті/Компанияның ішкі құжаттар базасын 
жүргізу;
 - ақпараттық технологиялар жүйелерінің ау-

ди  ті (АТЖ) (ақпараттық жүйелердің (АЖҚ) қа-

уіп сізді гін (қорғалуын) және оларды пайдала ну 
тиімділігін бағалау (ко-сорсинг/аутсорсинг);
 - тиімділікті басқару жүйесінің аудиті (қыз-

меткерлердің ҚНК карталарын әзірлеу/өзек-
тендіру/бағалау және бизнес-процестердің тиім-
ділігін арттыру); 
 - экономикалық және ішкі қауіпсіздікті қам-

тамасыз ету рәсімдерінің аудиті;
 - тұрғын үй құрылысының бірыңғай операто-

ры на компанияларды біріктіру бойынша Жол 
кар та сын іске асыру процесінің аудиті;
 - кадр саясатын іске асыру процесінің аудиті;
 - стресс-тестілеуді өткізу әдістемесіне сәйкес 

стресс-тестілеу аудиті және оның операция 
жасаудың сыртқы ортасына және ішкі жай-күйі-
не сәйкестігі және резервті айқындау;
 - «Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша жалға 

алушылардың тұруы үшін қолайлы жағдайлар-
ды қамтамасыз ету процесінің аудиті;
 - «ҚИК» ИҰ» АҚ Сатып алу құқығымен жалға 

берілетін тұрғын үй» бағыты бойынша «Нұрлы 
жер» бағдарламасын іске асыру аудиті (сатып 
алу).
Сондай-ақ Директорлар кеңесі бекіткен әдіс-
темелерге сәйкес ішкі аудит саласындағы 
қызметтің жалпы қабылданған стандартта рын 
және корпоративтік стандарттарды қолдана 
отырып, корпоративтік басқару жүйесін ди-
агностикалау жүргізілді. Корпоративтік бас-
қару деңгейінің үздік практика талаптарына 
сәйкестігінің қорытынды нәтижесі 84,6%-ды 
құрайды. 
Ішкі аудит қызметі 2021 жылы жүргізген ауди-
торлық тапсырмалардың нәтижелері бой ынша 
128 анықтау анықталды, олар бойын ша 201 тиіс ті 
ұсыным берілді, оның ішінде 39 «А» санатында-
ғы ұсыным, 110 «В» санатындағы ұсыным және 
52 «С» санатындағы ұсыным. Бар лық ұсынылған 
ұсынымдар бойынша Компания Басқармасы/
Директорлар кеңесі бекіткен түзету және алдын 
алу іс-қимылдарының жоспарла ры жасалды 
(жекелеген аудиторлық тапсырмалар бойынша). 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
79 іс-шара орындалды, 1 іс-шара алынып тастал-
ды және 121 іс-шара бойынша орындау мерзімі 
2022 жылы басталады.
Ішкі және сыртқы аудиттер ұсынымдарының 
орындалу мониторингін ІАҚ мониторинг нәти-
желерін Басқармаға және Директорлар кеңесіне 
ұсына отырып, тоқсан сайынғы негізде жүзеге 
асырады.
2022 жылы ІАҚ қызметінің 2021 жылғы нәтижеле-
рі бойынша ІАҚ қызметінің сапасымен аудит 
объ ектілерімен және Аудит және тәуекелдерді 
бас қару жөніндегі комитет мүшелерімен 

қанағаттану бойынша сауалнама нәтижелерін 
ескере отырып, ішкі аудитті қамтамасыз ету және 
оның сапасын арттыру бағдарламасына сәйкес 
ішкі аудит қызметінің сапасына ішкі бағалау 
(өзін-өзі бағалау) жүргізілді. Өзін-өзі бағалау 
нәтижелері ІАҚ қызметі сапасының негізгі 
бел гіленген нысаналы көрсеткіштеріне қол 
жеткізілгенін көрсетті.
ІАҚ қызметі жалпы ішкі аудиттің анықтамасына, 
Іскерлік этика кодексіне және ішкі аудиттің 
халықаралық кәсіби стандарттарына, сондай-ақ 
ІАҚ қызметін регламенттейтін ішкі құжаттарға 
сәйкес келеді.

Сыртқы аудит
Компания қаржылық есептіліктің аудитін жүргі-
зу мақсатында 2015 және 2019 жылдары «КПМГ 
Аудит» ЖШС-мен 2015-2018 жылдарға қаржы-
лық есептіліктің аудиті бойынша қызметтерді 
ұзақ мерзімді сатып алу туралы шарт және 
2019-2021 жылдарға қаржылық есептіліктің ауди-
тін жүргізу бойынша қызметтерді ұзақ мерзімді 
сатып алу туралы шарт (қаржылық есептіліктің 
аудиті) жасасты.
Компанияның сыртқы аудитін тарту саясатына 
сәйкес мынадай жағдайларда аудит жүргізуге 
тыйым салынады:
1. сыртқы аудитор немесе оның осы аудитті 
жүзеге асыратын қызметкерлері Компанияның 
кредиторлары болып табылады;
2. сыртқы аудитор соңғы үш жылда Компания-
ға бухгалтерлік есепті қалпына келтіру және 
жүргізу, қаржылық есептілікті жасау қызметінің 
бейіні бойынша қызметтер көрсетті;
3. сыртқы аудитордың орындаушылары еңбек 
қатынастарында болады немесе Компанияның, 
сондай-ақ Жалғыз акционердің лауазымды тұл-

ғаларының жақын туыстары немесе жекжат та-
ры болып табылады;
4. сыртқы аудитордың орындаушылары Компа-
нияның жеке мүліктік мүдделеріне ие;
5. аудит жүргізу жөніндегі міндеттемелерді 
қоспағанда, сыртқы аудитордың Компания ал-
дындағы немесе Компанияның оның алдында ғы 
ақшалай міндеттемелері болады;
6. Компания мен сыртқы аудитор арасында 
мүдделер қақтығысы туындайды немесе жа-
сал ған жария шарттардан туындайтын мін-
деттемелерді қоспағанда, осындай жан жал дың 
туындау қаупі туындайды;
7. соңғы үш жылда азаматтық-құқықтық 
жауапкершілікті сақтандыру шарты жасалған 
сыртқы аудитор.
Бұдан басқа, қаржылық есептілік аудиті бойын-
ша көрсетілетін қызметтерді алу кезінде Компа-
ния сыртқы аудитор үшін тәуелсіздік қауіптері нің 
туындау мүмкіндігін қарастыруы тиіс:
 - бұрын осы сыртқы аудитордан алынған 

қызметтердің сипаты;

Компанияның ДК Аудит және тәуекелдерді басқару комитеті мүшелерінің ІАҚ бағалауы
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Іскерлік әдеп 
кодексі

 - қаржылық есептілікте қамтылатын кезең 
ішінде немесе одан кейін осы сыртқы аудитормен 
қаржылық немесе іскерлік қатынастар.
Компания сыртқы аудитор үшін өзін-өзі бақылау 
қатерін немесе оның қолайлы деңгейге мәліме-
тін болдырмау үшін шаралар қабылдамаған 
не месе қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, 
Компа ния осындай сыртқы аудитордан қар-
жылық есептілік аудиті бойынша қызметтер ала 
алмайды.
Қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын 
сыртқы аудитордан алынатын қызметтердің 
мынадай түрлері бойынша оның тәуелсіздігіне 
әсер ететін мүдделер қақтығысы туындауы 
мүмкін:
1. бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық 
есептілікті жасау жөніндегі қызметтер. 
Компанияның сыртқы аудитордың пайымдау 
тәуелсіздігін бұзуына байланысты сыртқы 
аудитордан бухгалтерлік есеп жүргізу және 
қаржылық есептілік жасау жөніндегі қызметтерді 
сатып алуына және (немесе) алуына жол 
берілмейді;
2. ішкі аудит қызметтері;
3. салық салу саласындағы қызметтер;
4. ақпараттық қызметтер;
5. заң қызметтері.

Егер Компанияның қаржылық есептілігін 
дайындау процесіне Компанияның міндетті 
аудитіне сыртқы аудитордың қызметкері ретін-
де қатысатын немесе Компанияның міндетті 
аудитіне сыртқы аудитордың қызметкері 
ретінде қатысқан тұлғаны ол тағайындалған 
(сайланған) күннің алдындағы екі жыл ішінде 
басшы лауазымдарға немесе лауазымдарға 
Басқарма мүшесін тағайындау (сайлау)
болжанатын жағдайда мүдделер қақтығысын 
болдырмау мақсатында оны тағайындау (сайлау) 
туралы мәселені одан әрі қарау үшін болжамды 
кандидат бойынша Аудит жөніндегі комитеттің 
алдын ала мақұлдауын алу талап етіледі.
Компанияның сыртқы аудиторын тарту саяса-
тына сәйкес Компанияның қаржылық есепті-
лігінің аудитіне жауапты серіктестерді, аға персо-
налды және аудиторлар құрамын ротациялау 
кемінде бес жылда бір рет жүзеге асырылуға 
тиіс.
Аудиторға 2021 жылы «ҚИК» ИҰ» АҚ-мен жа сал-
ған шарт бойынша сыйақы 14,4 млн. теңгені және 
«Бәйтерек девелопмент» АҚ-мен жасалған шарт 
бойынша сыйақы 16,016 млн. теңгені құра ды.

Компанияда Қазақстан Республикасы заңна-
масының ережелеріне, Компанияның Жар-
ғысы на және ішкі құжаттарына, оның іші нде 
Холдинг тің Іскерлік этика кодексіне сәйкес, 
сондай-ақ іскерлік мінез-құлық пен кор по-
ративтік басқарудың танылған әлемдік стан-
дарттарын ескере отырып әзірленген Іс кер лік 
этика кодексі әрекет етеді.
Іскерлік әдеп кодексінің ережелері Компания-
ның миссиясы мен құндылықтарын ескере оты-
рып әзірленген.
Кодекс Компанияның лауазымды тұлғалары 
мен қызметкерлері басшылыққа алатын кор-
по ративтік (іскерлік) этиканың негізгі құн ды-
лықтары мен қағидаттарын белгілейтін қа-
ғидалар жиынтығын білдіреді. Онымен танысу 
және оны орындау атқаратын лауазымына қа-
рамастан Компанияның барлық қызметкер лері 
үшін міндетті.
Компания өз қызметін жүзеге асыру кезінде Іс-
кер лік этика кодексіне сәйкес:

 - Қазақстан Республикасы заңнама норма-
ларын сақтауға, Жалғыз акционердің шешім-
дерін, Компания қызметтеріне қатысты басқа 
құжаттардың нормаларын сақтайды;  
 - адамдар мен азаматтардың тегіне, әлеумет-

тік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, 
жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көз-
қарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне 
қатысты себептер бойынша немесе кез келген 
өзге де мән-жайлар бойынша құқығы мен ар-
намысы, абыройын сақтауды және сыйлауды 
қамтамасыз етеді; 
 - оның барлық мүдделі тұлғалармен қарым-

қатынастары өзара тиімді болуға ұмтылады;  
 - қызметкерлерді оқыту және оларды кәсіби 

дамыту бағдарламаларына сәйкес өздігінен 
білім алуға және кәсіби өсуіне ұмтылатын 
қызметкерлердің кәсіби біліктілігін жоғарлатуға 
үшін тең жағдайлар жасайды; 
 - қызметкерлерге біліктілік деңгейіне, орын-

дайтын жұмыстардың қиындығы мен сапасына, 

қызметтерінің негізгі көрсеткіштерін орындау 
нәтижелеріне байланысты еңбегіне сыйақы 
төлеуді қамтамасыз етеді; 
 - қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және ең-

бегін қорғау үшін барлық шараларды заң намаға 
сәйкес қабылдайды, сондай-ақ қызметкерлер 
үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын жасайды; 
 - Қазақстан Республикасының заңнамасы-

мен және Компанияның ішкі құжаттарымен 
белгіленген құпия ақпараттарды жарияламауды 
қамтамасыз етеді; 
 - Компанияның лауазымды тұлғалары мен 

қызметкерлері арасында ашық және сенімді 
диалог болу үшін жағдайлар жасайды; 
 - Компания үшін оң әсері бар қызметкерлер 

бастамашылық жасаған идеялар мен ұсыныс-
тарды бағалайды және көтермелейді; 
 - барлығын тең мүмкіндіктермен қамтамасыз 

ету міндеттемелері кезінде тек заңнамалық 

тұрғыдан басқа, кейбір лауазымды тұлғалар 
мен қызметкерлерге қандай да болмасын ар-
тықшылықтар мен жеңілдіктер беруге жол 
бермейді; 
 - шешім қабылдайтын лауазымды тұлғадан 

бастап кез келген қызметкерге дейін осы 
үдерістің кез келген кезеңінде даулар туын-
дауынан бос шешім қабылдауға жауап береді.
Іскерлік этика кодексі ережелерінің сақталуын 
тексеру үшін Компанияда омбудсмен ин-
ституты енгізілді. Омбудсмен – Компанияның 
Директорлар кеңесі тағайындайтын тұлға, оның 
рөлі оған жүгінген Компания қызметкерлеріне 
консультация беру және еңбек дауларын, 
жанжалдарды, әлеуметтік-еңбек сипатындағы 
проблемалық мәселелерді шешуге, сондай-
ақ Компания қызметкерлерінің іскерлік этика 
қағидаттарын сақтауға жәрдем көрсету болып 
табылады.

Мүдделер қақтығысын және 
корпоративтік жанжалдарды 
басқару
Мүдделер қақтығысын болдырмау Жалғыз 
акционердің, Компанияның, оның лауазымды 
тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделерін 
қорғауды қамтамасыз ету үшін маңызды шарт 
болып табылады.
Компанияның барлық лауазымды тұлғалары 
мен қызметкерлері мүдделер қақтығысынан 
еркін, ашық, уақтылы және барабар шешімдер 
қабылдау үшін жауапты болады.
Компанияның лауазымды тұлғалары мен 
қызметкерлері мүдделер қақтығысын болдыр-
мау мақсатында:
 - мүдделер қақтығысы мен қақтығыстарға 

алып келуі мүмкін кез келген әрекеттер мен 
қарым-қатынастан алшақ болуға; 
 - жақын туыстары  немесе басқарылатын заңды 

тұлғаларға артықшылық беруден басын алшақ 
ұстауға; 
 - Компаниямен байланысты мәмілелерде, 

шарт тарда, жобаларда немесе өзге мәселелерге 
байланысты кез келген коммерциялық немесе 
өзге мүдделілік (тікелей немесе жанама) туралы 
Компанияның ішкі құжаттарында көзделген 
тәртіппен дереу хабарлауға;
 - басқа ұйымдарда жұмыстың орындалғанды-

ғы және/немесе лауазым(дар)ды атқарғандығы 
туралы тұрақты (негізгі) жұмыс орнының (қызметі, 

кәсіпкерлік қызметі және т.б.) өзгергендігі тура-
лы дер кезінде хабарлауға;
 - Холдингтің тобына кірмейтін бөгде ұйымда 

жұмысқа немесе лауазымға орналасуға өз 
келісімін бермес бұрын, белгіленген тәртіппен 
Директорлар кеңесінің/Басқарманың/Басқарма 
Төрағасының құзыретіне сәйкес тиісті рұқсат алу;
 - шешілуіне мүдделілігі бар мәселелер бой-

ынша талқылауға және дауыс беруге қатыспауға; 
 - Компания ресурстарын, интеллектуалды 

мен шігін, жабдықтары мен байланысын (кор -
поративтік пошта мен компьютерлік бағ дар-
ламаларды қоса алғанда) жеке мақсатқа пай-
даланбау;  
 - егер қызметкер дұрыс шешім қабылдауда кү-

мәнданса тікелей басшысынан кеңес алады.
Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда 
Компанияның лауазымды тұлғалары мен 
қызметкерлері туындаған мүдделер қақтығысы 
туралы немесе оның туындау мүмкіндігі туралы 
өздеріне белгілі болған сәтте өзінің тікелей 
басшысына немесе Компания басшылығына 
жазбаша нысанда хабарлауға міндетті.
Корпоративтік келіспеушіліктер туындаған 
жағдайда қатысушылар оларды Жалғыз 
акционердің құқығы ретінде де, сонымен 
бірге Компанияның іскери беделі ретінде де 
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Дивидендтік 
саясат

тиімді қорғауды қамтамасыз ету арқылы ше шу 
жолдарын қарастырады.  Корпоративтік қақ ты-
ғысты реттеу процесінде Компания орган да-

рының негізгі міндеті заңды және негіз ді бола 
отырып, Компания мүдделеріне жауап беретін 
шешімді іздеу болып табылады.

Компания дивидендтік саясатты іске асыру 
кезінде есепті жылдың қорытындылары 
бойынша алынған таза табыстың мөлшерін 
негізге ала отырып, капиталдандырудың өсу 
саясатын және дивидендтерді төлеу кезеңділігін 
ұстанады.
Жай акциялар бойынша дивидендтердің 
мөл шері және оларды Компанияның ак цио-
нерлеріне төлеу тәртібі туралы шешімді Дирек-
торлар кеңесінің ұсынымдарын ескере отырып, 
Жалғыз акционер қабылдайды.
2021 жылы таза пайда 5 174 611 мың теңгені құра-
ды.
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Еншілес ұйымдары төлей-
тін дивидендтердің мөлшерін айқындау тәр-
тібіне сәйкес кезең ішінде төленуге жататын 

дивидендтердің нысаналы мөлшері кезең 
ішіндегі таза пайданың кемінде 70%-ын құрауы 
тиіс. Осыған байланысты Жалғыз акционерге 
төлеуге жоспарланған дивидендтер сомасы 
3 622 293 мың теңгені құрайды (2021 жылдың 
нәтижелері бойынша таза пайданың 70%). 
1 552 318 мың теңге мөлшеріндегі қалған бөлігін 
Компанияның иелігінде қалдыру жоспарлануда.
2021 жылы Компания 2020 жылдың нәтижелері 
бойынша 6 051 678 мың теңге немесе жай акция 
үшін 343,24 теңге сомасында дивидендтер 
жариялады және төледі.
2020 жылы Компания 2019 жылдың нәтижеле рі 
бойынша 2 577 532 мың теңге немесе қарапай-
ым акция үшін 423,84 теңге сомасында диви-
денд жариялады және төледі.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы капитал құрылымы

Ұстаушының атауы
Жай 

акциялар, 
дана

Жай акциялар, 
үлес %

Артықшы-
лықты 

акциялар

Барлық 
акциялар, 

дана

Барлық 
акциялар, 

үлесі %

«Бәйтерек» 
Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ

17 613 022 100,0 – 17 631 022 98,60

Жарияланған жай акциялардың саны, дана 22 000 000

Жарияланған артықшылықты акциялардың саны, дана –

Орналастырылған жай акциялардың саны, дана 17 881 022

Орналастырылған артықшылықты акциялардың саны, дана –

Сатып алынған жай акциялардың саны, дана 250 000

Сатып алынған артықшылықты акциялардың саны, дана –

Айналыстағы жай акциялардың саны, дана 17 631 022

Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дана –

Дереккөзі: KASE

Тәуекелдерді басқару
Тәуекел-менеджмент жүйесі
Тәуекелдерді басқару саясатына сәйкес тәуе-
келдерді басқару процесіне қатысатын Ком-
панияның ұйымдық құрылымын Директорлар 
кеңесі, Басқарма, тәуекелдерді басқаруға жау-
апты құрылымдық бөлімше, Ішкі аудит қызметі 
және өзге құрылымдық бөлімшелер ұсынады.
Компания тәуекелдерді бағалау және сәй-
кестендіру процесінде тәуекелдерді басқарудың 
орталықтандырылған жүйесінің моделі шең-
берінде Холдингпен бірыңғай стандартты 
ұстанады. Модель тәуекелдің жекелеген 
түрлерін (операциялық, валюталық, пайыздық, 
несиелік, өтімділік тәуекелі, бизнес-тәуекел, 
жылжымайтын мүлік тәуекелі) бағалауды, 
сондай-ақ олардың агрегатталуын және 
қалыпты стресстік жағдайларда есептелген 
тәуекелдердің агрегатталған көлемін жабу 
үшін қолжетімді қаржы ресурстарының (ҚҚР) 
жеткіліктілігін бағалауды қамтиды.
Компанияның ішкі капиталы мен ҚҚР-ін баға-
лауды кейіннен басқарушылық есептілік 
жүйесіне енгізе отырып, Тәуекелдік менеджмен-
ті департаменті жүзеге асырады.
2021 жылы Компания құрылымындағы өзге-
рістерге және құрылымдық бөлімшелердің 
функционалдық міндеттеріне және тәуекелдерді 
барынша азайту үшін жүргізілетін іс-шараларға 
байланысты Компанияның стратегиялық мақ-
саттарына және негізгі бизнес-процестерге 
фокусқа сәйкес бизнес-процестер матрицасы, 
тәуекелдер мен бақылаулар тіркелімі және 
картасы өзектендірілді.
Тәуекелдерді басқарудың орталықтандырыл-
ған жүйесі 4 блоктан тұрады:
 - тәуекелдің жекелеген түрлерін басқару және 

бағалау;
 - қалыпты және стресстік жағдайларды ескере 

отырып, тәуекелдердің жиынтық шамасы;
 - капиталдың жеткіліктілігі;
 - тәуекел-тәбет.

Тәуекелдерді басқарудың орталықтандырыл-
ған жүйесі бастапқыда бытыраңқы болып табы-
ла тын Компанияның барлық тәуекелдерін баға-
лау қажеттілігіне байланысты ішкі капиталдың 
жеткіліктілігін бағалау процесіне негізделген. 

Тәуекелдің әр түрі бойынша ішкі капиталды 
есептеу және оны барлық тәуекелдерді жабуға 
арналған Компанияның қолда бар қаржы ре-
сурстарымен салыстыру үшін одан әрі агрегаттау 
мақсатында оның сандық бағасы жүргізіледі. 
Тәуекелдің әрбір түрін бағалау Компанияның 
ішкі құжаттарына сәйкес жүргізіледі.
Ішкі капитал қалыпты және стресстік жағдай лар-
да есептелетін тәуекелдердің мынадай түрле-
рін ескереді: кредиттік тәуекел, валюталық 
және пайыздық тәуекел, операциялық тәуекел, 
бизнес-тәуекел, жылжымайтын мүлік тәуекелі. 
Барлық көрсетілген тәуекелдер Компанияның 
ішкі құжаттарына сәйкес сәйкестендіріледі және 
бағаланады. Тәуекелдердің тән қызметінің бір 
бөлігі Компанияның тәуекелдер картасында өз 
көрінісін табады.
Бизнес-процестер мен қызмет бағыттарын 
ес ке ре отырып, тәуекелдер тіркелімін және 
Компанияның тәуекелдерді басқару жөніндегі 
іс-шаралар жоспарын жасау (жаңарту) тәуе-
келдерді басқару жүйесінің жұмыс істеуінің 
міндетті талабы болып табылады.
Тәуекелдердің иелері тәуекел-менеджменттің 
құралы ретінде тәуекелдің негізгі индика-
торларын (ТНИ) айқындайды, оның көмегімен 
тәуекелдің пайда болу себептерін таңдап 
алынған сараптамалық жолмен шектеуді қол-
дана отырып, құрылымдық бөлімше болашақта 
тәуекелді азайту бойынша соңғы іс-қимыл 
қабылдау үшін тәуекел иесін хабардар етуді 
жүзеге асырады. ТНИ құралы тәуекелдерге 
ұшырау себептерін бақылау және оларды бол-
жау үшін де пайдаланылады.
Тәуекел тәбетін анықтайтын компоненттер:
1. капиталдың жеткіліктілігі;
2. табыстылық;
3. өтімділік.
Жыл сайын Директорлар кеңесі тәуекел-тәбеттің 
Компания стратегиясына, бизнес-ортаға және 
мүдделі тараптардың талаптарына сәйкестігін 
қамтамасыз ету мақсатында оны қарайды және 
бекітеді.
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Негізгі тәуекелдерді 
басқару

Өтімділік тәуекелі
Өтімділік тәуекелі активтер мен міндеттемелер-
ді өтеу мерзімдері сәйкес келмеген кезде 
туындайды, бұл Компанияның өзінің баланстық 
және баланстан тыс міндеттемелері бойынша 
уақтылы жауап беру үшін қолайлы баға бойын ша 
жеткілікті өтімді қаражатпен қамтамасыз етілуі не 
әсер етеді. Активтер мен міндеттемелер бойын-
ша өтеу мерзімдері мен пайыздық ставкалар-
дың сәйкес келуі және/немесе бақыланатын 
сәй кес келмеуі қаржы институттарын басқаруда-
ғы негіз қалаушы сәт болып табылады. Жүзеге 
асырылатын операциялардың әртүрлілігіне 
және олармен байланысты белгісіздікке бай-
ланысты активтер мен міндеттемелерді өтеу 
мерзімдері бойынша толық сәйкестік қаржы 
институттары үшін әдеттегі практика болып 
табылмайды, бұл операциялардың кірістілігін 
арттыруға мүмкіндік береді, алайда кассалық 
алшақтықтардың туындау тәуекелін арттырады.
Компания өтімділікті басқаруды оларды өтеу 
мерзімінің басталуына қарай барлық мін-
дет темелерді орындау үшін қажетті ақша қа-
ражатының тұрақты болуын қамтамасыз ету мақ-
сатында жүзеге асырады.
Компания Директорлар кеңесі мен Басқарма 
бекіткен Компанияның Тәуекелдерді басқару 
саясаты, Компанияның Инвестициялау жә-
не қарыз алу саясаты, Нарықтық тәуекелді 
жә не өтімділікті жоғалту тәуекелін бағалау 
әдіс темесі шеңберінде өтімділік тәуекелін бас-
қарады. Құжаттар өтімділікті жоғалту тәуе-
келін басқарудың негізгі процестері мен 
тәртібін айқындайды, сондай-ақ өтімділікті 
жоғалту тәуекелін тиімді басқару және барлық 
міндеттемелерді жабуға Компания қаражатының 
жеткіліктілігін қамтамасыз ету мақсатында 
Компанияның осы процеске тартылған құры-
лымдық бөлімшелерінің функциялары мен 
өкілеттіктерін белгілейді.
Жоғарыда көрсетілген құжаттар шеңберінде 
өтімділікті жоғалту тәуекелі мынадай құралдар/
талдамалық есептер арқылы өлшенеді және 
бақыланады: өтімділіктің реттеушілік және 
шарттық нормативтері; өтімді қаражаттың 
ағымдағы қалдықтарын, өтімді қаражаттың 
жоспарланатын ағындарын/жылыстауларын 
талдау; Банктік қадағалау жөніндегі Базель 
комитеті ұсынатын LCR және NSFR өтімділік 
коэффициенттерін қоса алғанда, өтімділіктің 
ішкі коэффициенттері; өтімділіктің алшақтық -
тары (гэп-талдау). Өтімді қаражаттың артығын 
немесе тапшылығын болдырмау үшін Ком-
панияның активтерін, пассивтерін және Тәуе-
келдерін басқару комитеті өтімді қаражатты 
тарту және пайдалану жөніндегі қызметке мо-
ниторингті жүзеге асырады.

Компанияның активтерін, пассивтерін және 
Тәуекелдерін басқару жөніндегі комитет 
Компанияның өтімділігін жоғалту тәуекелін 
төмендету бойынша шаралар қабылдау үшін 
кумулятивтік гэп-алшақтықтарға талдау жүргізу 
арқылы өтімділік тәуекеліне мониторингті 
жүзеге асырады.
Компанияның өтімділікті басқару рәсімдері 
мыналардан тұрады:
 - негізгі валюталар бөлінісінде ақша ағында-

рын болжау және өтімді активтердің қажетті 
деңгейінің осы ақша ағындарымен байланысты 
есептеу;
 - қаржыландыру көздерінің әртарап танды-

рылған құрылымын қолдау;
 - қарыз қаражатының шоғырлануы мен құ-

рылымын басқару;
 - қарыздық қаржыландыру бойынша жоспар-

ларды әзірлеу;
 - кассалық өтімділік үзілген жағдайда қорғау 

шарасы ретінде еркін іске асыруға болатын 
жоғары өтімді активтер портфеліне қызмет 
көрсету;
 - өтімділікті қолдау жөніндегі резервтік жос-

парларды және қаржыландырудың берілген 
деңгейін әзірлеу;
 - Компания өтімділігінің баланстық көр сет-

кіштерінің заңнамалық белгіленген нор ма тив-
терге сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру.
Компанияның өтімділік тәуекелі бойынша 
жиынтық ақпарат ай сайынғы негізде Холдинг-
тің Тәуекел-менеджменті департаментіне және 
Басқармаға, сондай-ақ Директорлар кеңесіне 
тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есеп 
құрамында ұсынылады.

Нарықтық тәуекелдер
Компания нарықтағы жалпы және ерекше өз-
герістердің тәуекеліне ұшырайтын валюталық, 
пайыздық және үлестік құралдар бойынша ашық 
позициялармен байланысты нарықтық тәуекел-
ге ұшырауы мүмкін. Компания қабылданатын 
тәуекел деңгейіне қатысты лимиттерді белгілей-
ді және олардың сақталуын мерзімді негізде 
бақылайды.
Нарықтық тәуекелдерді басқару процесі келесі 
дәйекті кезеңдерді қамтиды: 
1. басқаруды жоспарлау – нарықтық тәуекел-
дерге және өтімділікті жоғалту тәуекелдеріне 
ұшырағыштықты тиімді басқаруды жүзеге асыру 
үшін тиісті тәсілдерді айқындау;
2. сәйкестендіру – Компанияның қаржылық 
нә ти жесі не теріс әсер етуі мүмкін нарықтық 
тәуекелдерге ұшырау түрлерін анықтау және 
құжаттау;

3. сапалық бағалау-нарықтық тәуекелдерді 
және өтімділікті жоғалту тәуекелін сапалы тал-
дау, олардың Компанияның қаржылық нәти-
жесіне әсерін бағалау мақсатында олардың 
пайда болу себептерін анықтау;
4. сандық бағалау-нарықтық тәуекелдерді іске 
асыру салдарының пайда болу ықтималдығы 
мен әсерін сандық талдау;
5. ден қоюды жоспарлау-нарықтық тәуекел-
дер ді іске асырудың теріс салдарын әлсірету 
жө нін дегі рәсімдер мен әдістерді айқындау;
6. мониторинг және ұшырағыштықты бақы-
лау-нарықтық тәуекелдердің мониторингі 
және оларды уақтылы басқару жөніндегі рә-
сім дерді орындау, нарықтық тәуекелдерге 
ұшырағыштықты барынша азайту бойынша 
қабылданған іс-қимылдардың тиімділігін ба-
ғалау.
Нарықтық тәуекелдерге ұшырағыштықты бас-
қару жүйелерінің мақсаты Компания қабылда-
ған жиынтық тәуекелді өзінің стратегиялық 
міндеттеріне сәйкес Компания айқындаған 
деңгейде ұстап тұру болып табылады. Күтпеген 
қаржылық шығындарға және Компанияның 
бұрын қабылданған міндеттемелер бойынша 
уақтылы және толық көлемде жауап беру 
қабілетінің төмендеуіне алып келуі мүмкін 
нарықтық тәуекелдерге ұшырағыштықты ба-
рынша азайту негізінде Компания активтері мен 
капиталының барынша сақталуын қам тамасыз 
ету басым болып табылады.
Нарықтық тәуекелдерді бағалау әдістері: 
 - валюталық тәуекел. Валюта бағамдары өз-

геруінің сезімталдығын және қаржылық нәти-
жеге әсерін талдауды қолдануды қамтитын 
валюталық позиция мониторингі. Валюталық 
позицияның өзгеру шамасы қолданылатын 
стресс-сценарий түріне байланысты болады;
 - валюталық тәуекел. Ковариялық-вариа ция-

лық матрицаны қолдана отырып, тарихи әдіс 
бойынша айлық, жылдық VaR есептеу;
 - пайыздық тәуекел. Өтелгенге дейінгі кірісті-

ліктің өзгеруін және қаржылық нәтижеге 
әсер етуді қамтитын дюрация және көлем 
шамасы мәніне бағалы қағаздар портфелінің 
мониторингі. Өтелгенге дейінгі кірістіліктің 
өзгеру шамасы қолданылатын стресс-сценарий 
түріне байланысты болады;
 - сыйақы ставкасының өзгеруін және қаржы-

лық нәтижеге әсер етуді қамтитын активтер мен 
міндеттемелердің пайыздық ставкаларының 
өзгеруіне сезімтал айырмашылықтарының 
мониторингі. Мөлшерлеменің өзгеру шамасы 
қолданылатын стресс-сценарий түріне бай ла-
нысты болады.
Компанияның нарықтық тәуекелдері бойынша 
жиынтық ақпарат ай сайынғы негізде Холдинг-
тің Тәуекел-менеджменті департаментіне және 
Басқармаға, сондай-ақ Директорлар кеңесіне 
тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есеп құ-
рамында ұсынылады.

Операциялық тәуекел
Өз қызметін жүзеге асыру кезінде Компания 
операциялық тәуекелге ұшырайды.
Операциялық тәуекел – бұл барабар емес не-
ме се қате ішкі процестер, персоналдың іс-
әрекеттері, жүйенің жұмыс істеуі нәтижесінде 
шығындарға, сондай-ақ сыртқы оқиғаларды іске 
асыру салдарынан туындайтын шығындарға 
әкелетін тәуекел.
Операциялық тәуекелдерді басқарудың мақ-
саты операциялық шығындарды азайту, шы-
ғыстарды ұтымды ету, сондай-ақ уақытты 
азай ту және Компанияның бақылаудан тыс 
оқи ғаларға ден қою барабарлығын арттыру ар-
қылы Компанияның операциялық тиімділігін 
оңтайландыру болып табылады.
Операциялық тәуекелдерді басқарудың негізгі 
міндеттері:
 - Компания ұшырайтын операциялық тәуекел-

дерді басқару рәсімдері мен тетіктерін жетілдіру;
 - қызметтің үздіксіздігін басқару жүйесі;
 - Компанияның өзіне Компания қабылдайтын 

операциялық тәуекелдер деңгейінде елеулі 
өзгерістерге әкелетін өзге де әрекеттерді жа-
сауына жол бермеу;
 - операциялық тәуекелдерді іске асыру сал-

дарынан Компанияның операцияларды жү зеге 
асыруы кезіндегі шығындарды шектеу.
Операциялық тәуекелдерді басқару құралдары:
1. қызметтің әрбір бағыты шеңберінде елеулі 
шығындарды қоса алғанда, операциялық тәу-
екелдер туралы деректерді тұрақты негізде 
қадағалау мақсатында пайдаланылатын опера-
циялық шығындардың дерекқоры;
2. операциялық тәуекелдерді кейіннен ба қы-
лау және басқару үшін Компанияның құ ры-
лымдық бөлімшелерінің операциялық тәуе-
келдерді сәйкестендіру және бағалау үшін 
пай даланылатын операциялық тәуекелдерді 
өзін-өзі бағалауы;
3. тәуекелдерді уақтылы жұмсарту бойынша 
бақылау шараларын қабылдау үшін Компания-
ның құрылымдық бөлімшелері ішіндегі қызмет 
бағыттарын таңдау мақсатында операциялық 
тәуекелдерді бағалау, мониторингілеу және ал-
дын ала ескерту үшін пайдаланылатын тәу е-
келдің түйінді индикаторлары;
4. Тәуекелдер картасы Компанияның өзара 
байланысы мен өзара әсерін анықтауға мүм-
кіндік беретін операциялық және өзге де 
тәуекелдерін талдау әдісі болып табылады.
Операциялық тәуекелдерді тұтас және жан-жақ-
ты басқаруды қамтамасыз ету үшін операциялық 
тәуекелдерді басқару құралдары Кешенді және 
өзара байланысты пайдаланылады.
Компания операциялық тәуекелмен белгіленген 
капиталға арналған лимитке қабылданған 
шығындарды салыстыра отырып (банктік 
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қадағалау жөніндегі Базель комитеті ұсынған 
есептеу тәсілдеріне сәйкес базалық және 
стандартталған әдістер бойынша есептелетін) 
және операциялық шығындардың электрон дық 
дерекқоры, тәуекелдің негізгі индикатор лары, 
Тәуекелдер картасы, бизнес-тәуекелдің өзін-өзі 
бағалауы арқылы Компания бөлімшелерімен 
толтырылатын ақпаратты пайдалана отырып, 
операциялық тәуекелдердің мониторингін 
жүргізеді.
Операциялық тәуекелдер оқиғалар санаттары 
бойынша және пайда болу себептері бойынша 
банктік қадағалау жөніндегі Базель комитетінің 
ұсыныстарына сәйкес жіктеледі.
Операциялық тәуекелдер оқиғаларының 
санаттары:
 - персоналдың іс-әрекетіне қатысты тәуекел 

(персоналдың, агенттердің және делдалдар-
дың іс-әрекетіне байланысты не Компанияның 
клиенттермен, реттеуші органдармен немесе 
үшінші тұлғалармен өзара қарым-қатынасына 
байланысты шығындар тәуекелі);
 - жүйенің жұмыс істеуіне байланысты 

тәу екел (телекоммуникациялар мен АТ-
инфрақұрылымның жұмыс істеуінің іркілісіне 
және тоқтауына байланысты тәуекел);
 - процестермен байланысты тәуекел (мәмі-

лелерді орындау кезіндегі қателер (қате 
транзакциялар), клиенттік шоттарды басқару 
және басқа бизнес-процестер себебінен шы-
ғындар тәуекелі);
 - сыртқы факторлармен байланысты тәуекел 

(сыртқы алаяқтықты, негізгі құралдардың 
зақымдануын немесе Компанияның опера-
циялық/бизнес-қызметін жалғастыруға кедергі 
келтіруі мүмкін заңнамадағы өзгерістерді қоса 
алғанда, үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері 
себебінен шығындар тәуекелі).
Операциялық тәуекелдер бойынша жиынтық 
ақпарат тоқсан сайынғы негізде Активтерді, 
пассивтерді және тәуекелдерді басқару 
комитетінің, Басқарманың, сондай-ақ Дирек-
торлар кеңесінің қарауына тәуекелдер бойын ша 
тоқсан сайынғы есеп құрамында шығарылады.

Несиелік тәуекел
Компания контрагенттің қаржы құралы бойынша 
өз міндеттемелерін орындамау тәуекелі болып 
табылатын кредиттік тәуекелге ұшырауы мүмкін.
Компанияның кредиттік тәуекелін басқару 
жүйесінің басты мақсаттары кредиттік 
тәуекелді барынша азайту, оның алдын алу, 
қарыз алушылардың өздерінің қаржылық 
міндеттемелерін орындамауы салдарынан 
қаржылық шығындардың туындау ықтималды-
ғын азайту болып табылады.
Кредиттік тәуекелді басқару процесі мынадай 
дәйекті кезеңдерді орындауды қамтиды:

 - сәйкестендіру – Компанияның қаржылық 
нәти жесіне теріс әсер етуі мүмкін кредиттік 
тәуекел факторларын анықтау және құжаттау;
 - сапалық бағалау – кредиттік тәуекелді сапалы 

талдау, олардың Компанияның қаржылық нә-
тижесіне әсерін бағалау мақсатында пайда болу 
себептерін анықтау;
 - сандық бағалау – кредиттік тәуекелді іске 

асыру салдарының пайда болу ықтималдығы 
мен Компанияның қаржылық нәтижесіне әсерін 
сандық талдау;
 - ден қою – кредиттік тәуекелді іске асырудың 

теріс салдарын әлсірету жөніндегі рәсімдер мен 
әдістерді айқындау;
 - тәуекелділік мониторингі және бақылау – 

кредиттік тәуекел мониторингі, оны уақтылы 
басқару жөніндегі рәсімдерді орындау, кре-
диттік тәуекелге ұшырағыштықты барынша 
азайту бойынша қабылданған іс-қимылдардың 
тиімділігін бағалау.
Компания кредиттік тәуекел деңгейін бір 
қарыз алушыға және/немесе байланысты 
қарыз алушылар тобына ең жоғары лимиттерді 
белгілеу арқылы айқындайды. Лимиттерді 
белгілеу кезінде контрагенттердің халықара-
лық рейтингтік агенттіктер берген кредиттік 
рейтингтері пайдаланылады, сондай-ақ қаржы-
лық есептілік бойынша қолжетімді деректер 
негізінде қаржылық жай-күйге бағалау 
жүргізіледі. Осы тәуекелдердің мониторингі 
тұрақты негізде жүзеге асырылады және 
Холдингтің Активтері мен пассивтерін басқару 
жөніндегі комитет шоғырландырылған негізде 
қарайды. Бұл ретте лимиттер айына кемінде бір 
рет қайта қаралады.
Компания кредиттік тәуекелді бағалау үшін 
кредиттік тәуекел (RWA) бойынша мөлшерлен-
ген активтер әдісін пайдаланады.
Кредиттік тәуекелге стресс-тестілеу жүргізу ке-
зінде Компания базалық тәсілді пайдаланады, 
ол үшін n бақылау саны 30-дан асатындай, кезең 
тереңдігі кемінде 3 жыл болатын мынадай ай 
сайынғы деректер пайдаланылады:
 - Компанияның кредиттік тәуекел дәрежесі 

бойынша мөлшерленген активтердің шамасы;
 - USD/KZT айырбастау бағамы;
 - Brent мұнай бағасы;
 - инфляция деңгейі (тұтыну бағаларының ин-

дексі).
Стресс-тестілеуді өткізу кезінде стресс 
сценарийлерін базалық (аз сыни стресстік 
оқиғаларды көрсететін) және дағдарыстық 
(шығындардың өте жоғары дәрежесіне әкеп 
соқтыратын аса күрделі стресстік оқиғаларды 
көрсететін) сценарийлерге бөлу орын алады.
Стресс-тестілеу нәтижелері анықтау процесінде 
қолданылады:
 - қабылданатын тәуекелдер бойынша резерв 

деңгейі;
 - ішкі капиталдың мөлшері.

Бизнес-тәуекел
Компания өзінің бизнес-процестерін жүзеге 
асыру кезінде тәуекелдердің әртүрлі түрлері-
не ұшырау объектісі болып табылады. Бизнес-
тәуекел Компанияның тұрақтылығы мен 
қаржылық нәтижелеріне әсер ететін маңызды 
факторлардың бірі болып табылады.
Бизнес-тәуекел деп пайданың елеулі ысы ра-
бына әкеп соқтыра алатын Компания қызметі 
көлемінің күтпеген қолайсыз өзгеруі түсініледі. 
Бизнес-тәуекелдің негізгі факторлары: нарық 
конъюнктурасының елеулі нашарлауы, бәсе-
келестік ортадағы өзгеріс, шығыстар құры-
лымының өзгеруі және басқалары.
Бизнес-тәуекелді бағалау тәуекелмен пайданы 
(EaR) есептеу арқылы тұрақты түрде жүргізіледі, 
ол VaR көрсеткішімен алмастырылады және 
қалыпты нарық жағдайында берілген сенім 
аралығы (99%) және уақыт шегі кезінде 
асырылмайтын ықтимал ысыраптардың ең 
жоғары шамасы ретінде түсіндіріледі.
Стресс-тестілеу кезінде іскери тәуекелдің стресс-
тік сценарийін модельдеу үшін тарихи және 
гипотетикалық сценарий әдісі қолданылады.
Стресс-тестілеуді есептеу үшін кезең тереңдігі 
3 жыл немесе одан да көп болатын (n бақылау 
саны 30-дан асатындай) мынадай тоқсан сайын-
ғы деректер пайдаланылады: 
 - Компанияның таза кірісі; 
 - USD/KZT айырбастау бағамы; 
 - Brent мұнай бағасы; 
 - инфляция деңгейі (тұтыну бағаларының 

индексі).
Жоғарыда айтылғандай, стресс-тестілеу нәти-
желері қабылданған тәуекелдер мен ішкі 
капиталдың мөлшері бойынша резерв деңгейін 
анықтау процесінде қолданылады.

Жылжымайтын мүлік тәуекелі
Жылжымайтын мүлік тәуекелі – ұйымның ба-
лансындағы жылжымайтын мүлік объектілері нің 
нарықтық құнының өзгеруі салдарынан бо луы 
мүмкін шығындар.
Өз қызметін жүзеге асыру кезінде Компания 
жылжымайтын мүлік тәуекеліне ұшырайды, 
Компанияның қызметі ретінде құрылысты қар-
жыландырумен және жылжымайтын мүлік 
объектілерінің алаңдарын жалға беруден кіріс 
алумен тікелей байланысты.
VaR есебін қолдана отырып, жылжымайтын мүлік 
тәуекелін бағалау Компанияның тәуекелдерді 
басқарудың орталықтандырылған моделінің 
ажырамас бөлігі болып табылады.
Жылжымайтын мүлік тәуекелі бойынша стресс-
тік сценарийді модельдеу үшін тарихи және 
гипотетикалық сценарийлер әдісі қолданылады.
Стресс-тестілеуді есептеу үшін кезең тереңдігі 
3 жыл немесе одан да көп болатын (n бақылау 
саны 30-дан асатын) мынадай ай сайынғы де рек-
тер пайдаланылады: 
 - жылжымайтын мүлік бағасының өзгеру ин-

дек сі; 
 - USD/KZT айырбастау бағамы; 
 - Brent мұнай бағасы; 
 - инфляция деңгейі (тұтыну бағаларының ин-

дек сі).
Стресс-тестілеу нәтижелері қабылданатын 
тәуекелдер бойынша резерв деңгейін және іш-
кі капиталдың шамасын айқындау процесінде 
пайдаланылады.

Негізгі тәуекелдер және оларды 
оңтайландыру жөніндегі шаралар

Компанияның барлық сәйкестендірілген тәуе-
келдері Директорлар кеңесі бекітетін Тәуекел-
дер тіркелімінде және Тәуекелдер картасында 
көр сетіледі. Компанияның Тәуекелдер картасы 
Компанияның тәуекелдерін оларды іске асы-
рудың ықтималдығы мен салдары негізінде үш 
аймаққа бөледі: қызыл, сары және жасыл.

Компанияның Тәуекелдер тіркеліміне сәйкес 
2021 жылға 61 тәуекел болжанды (Директорлар 
кеңесінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №3 
шешімімен бекітілген).
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№ Тәуекелдің атауы

1 Корпоративтік басқару тәуекелдері

2 Бедел тәуекелі

3 Компанияның даму стратегиясын тиімсіз іске асыру

4
Мемлекеттік бюджеттен немесе Ұлттық қордан алынған ақша қаражатын тиімсіз немесе 
мақсатсыз пайдалану

5 Қазақстан Республикасындағы ипотекалық нарықтың тоқырауы

6 Бәсекелестікті күшейту тәуекелдері

7
Компанияның талаптары бар контрагент-банктер эмитенттерінің қаржылық жай-күйінің 
нашарлауы бөлігіндегі несиелік тәуекел

8
Серіктес банктің қарыздар бойынша талап ету құқықтарын кері сатып алу не қарызды 
ауыстыру жөніндегі міндеттемелерін орындамауы

9
Жалға алушының (кепілгердің)/қарыз алушының (тең қарыз алушының) жалдау шарттары 
және банктік қарыз шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындамауы және/немесе 
тиісінше орындамауы

2021 жылға арналған «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ тәуекелдер картасы

2021 жылға арналған Тәуекелдер тіркелімі

Қызыл аймақта – 1 тәуекел;
Сары аймақта – 30 тәуекел;
Жасыл аймақта – 30 тәуекел.
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№ Тәуекелдің атауы

10 Ипотекалық қарыз шартын және/немесе ипотекалық шартты жарамсыз деп тану

11 Жылжымайтын мүлік бағасының 50%-дан астам құлдырауы

12 Қарыз/теңгерімдік мүлік бойынша кепілмен қамтамасыз етуді дұрыс емес бағалау тәуекелі

13
Қарыз бойынша қамтамасыз етуге кепіл ауыртпалығын дұрыс ресімдемеу тәуекелі. 
Болашақта кепілді жоғалту тәуекелі

14
Қарыз алушының/жалға алушының төлем қабілеттілігін бағалау кезінде Компания 
талаптарын бұзу тәуекелі

15
Қарыз алушының қолданыстағы қайта құрылымдау/қайта қаржыландыру бағдарламалары 
бойынша сәйкес келмеу тәуекелі

16
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің (базалық 
мөлшерлемесінің) елеулі құбылмалылығы

17
Қызметті жүзеге асыру үшін өтімді қаражаттың жетіспеушілігі, сондай-ақ қаражат тарту 
үшін капитал нарықтарына қол жеткізудің болмауы 

18 Валюталық тәуекел

19 Пайыздық тәуекел

20 Реттеушінің пруденциалдық нормативтерін орындамау

21
Заңнаманы бұзу және дұрыс қолданбау/Компанияның талап-арыз жұмысы шеңберінде 
қаржылық және өзге де міндеттемелердің пайда болуы

22 Заңнаманың қолайсыз өзгерістері

23
Компанияның Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы 
заңнамасын бұзуы/орындамауы

24 Компанияның ҚР кредиттік бюролар туралы заңнамасын бұзуы/орындамауы

25
Компаниямен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен/үлестес тұлғалармен 
мәмілелерді жүзеге асыру жөніндегі заңнама талаптарын бұзу

26 Ішкі құжаттардың ҚР/Холдинг заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі

27
Күтпеген жағдайлардың тәуекелдері (Компания қызметінің мүмкін еместігіне әкелетін 
сыртқы әсерлер)

28
Ақпараттық жүйелердің істен шығуы және/немесе АТ тарапынан сервистің қолжетімсіздігі 
нәтижесінде ағымдағы қызметтің бұзылуы

29 Негізгі ақпараттық жүйелердің/негізгі ақпараттың резервтік көшірмелерінің болмауы 

30 Компанияның даму жоспарын/бюджетін қалыптастыру кезіндегі дұрыс емес жоспарлау

31
Қызметкерлер мен үшінші тұлғалар тарапынан алаяқтық және/немесе сыбайлас 
жемқорлық көріністері

32 Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелі

33 Аудиторлық тәуекелдер

34 Анықталмау қаупі

35 Дұрыс емес ұсыныстар беру қаупі

36 Қарыздар мен қаржы лизингін дұрыс есепке алмау

37
Персоналды іріктеумен және персоналды дамытумен байланысты персоналдың 
тәуекелдері 
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№ Тәуекелдің атауы

38 Сатып алу жүйесінің тәуекелі

39
Бизнес-процестерді жүзеге асыру не лауазымдық міндеттерді орындау барысында 
операциялардың қателері және дұрыс орындалмауы

40
Холдингке/ҚР ҰБ/Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті/өзге де мемлекеттік 
органдарға есептілікті/ақпаратты уақтылы/сапасыз ұсыну

41 Компаниядағы шағымдарды/өтініштерді уақтылы қарамау

42 Құжат айналымы мен құжаттаманы басқару тәуекелдері

43 Жалға берілетін тұрғын үйді уақтылы бөлмеу

44
Өнім берушінің құрылыс-монтаждау жұмыстарына (ҚМЖ) мердігерлік шартының 
талаптарын орындамауы

45 Жеткізушілердің дайын тұрғын үйді жеткізу мерзімдерін бұзуы

46 Жалға берілетін тұрғын үйді пайдалануға байланысты тәуекелдер

47
Тұрғын үй объектілері салынған жер учаскелеріне жалдау шартын уақтылы ұзартпау 
немесе Компанияға жер пайдалану құқығын тіркеу 

48 COVID-19 пандемиясының және оның салдарының Компания қызметіне әсер ету қаупі

49 Тиімсіз инвестициялық жобаларды іске асыру

50
Іске асырылып жатқан «Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша нақты пайдалануға берілген 
объектілердің бекітілген ЖСҚ сәйкес келмеу тәуекелі

51
«Нұрлы жер» бағдарламасы шеңберінде ЕДБ-контрагенттердің Компанияның шартты 
депозиттері бойынша қаражатты мақсатсыз пайдалану тәуекелі

52
Жергілікті атқарушы органдардың (ЖАО) облигацияларын сатып алу бойынша «Нұрлы 
жер» бағдарламасының көрсеткіштеріне қол жеткізбеу тәуекелі

53 Бөлінген қаражатты қайтару бөлігінде №1553 ҚРҮҚ тиімсіз орындау тәуекелі

54 «Бәйтерек» бизнес орталығында бос орынжайларды уақтылы өткізбеу тәуекелі

55
Бөлінген қаражатты қайтару бөлігінде №753 ҚРҮҚ (ЭКСПО-2017 жобалары) тиімсіз орындау 
тәуекелі

56 «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында ЖАО МБҚ өтемеу немесе уақытылы өтемеу тәуекелі

57
Жергілікті атқарушы органдардың (ЖАО) облигацияларын сатып алу арқылы «Нұрлы 
жер» бағдарламасы шеңберінде «Нұрлы жер» ақпараттық жүйесінде құрылыс объектілері 
бойынша толық емес және дұрыс емес ақпаратты көрсету тәуекелі

58 «Бәйтерек» бизнес-орталығында инженерлік жабдықтың істен шығу тәуекелі

59
Жергілікті атқарушы органдардың (ЖАО) облигацияларды сатып алу бойынша «Жұмыспен 
қамту жол картасы» көрсеткіштеріне қол жеткізбеу тәуекелі

60
Тұрғын үй құрылысы жобаларына кепілдік берумен байланысты тәуекелдер (тұрақты 
жобалар)

61 ЕДБ ипотекалық тұрғын үй қарыздарын кепілдендіруге байланысты тәуекелдер

№ Атауы Іс-шаралар

4 Мемлекеттік бюджеттен 
немесе Ұлттық қордан 
алынған ақша қаражатын 
тиімсіз немесе мақсатсыз 
пайдалану

1. Мемлекеттік бюджеттен немесе Ұлттық қордан алынған 
ақша қаражатының игерілуін немесе пайдаланылуын монито-
рингтеу және бақылау.
2. Компанияның уәкілетті органдарының отырыстарында 
осы жоспардың орындалуы бойынша есептерді қарау арқылы 
анықталған сәйкессіздіктерді жою бойынша түзету, алдын алу 
іс-шаралары жоспарларының іске асырылуын бақылау.
3.  Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан қаражатты 
игеру бойынша есептілікті уақтылы және сапалы ұсыну.
4. Мемлекеттік бюджеттен немесе Қазақстан Республика-
сының Ұлттық қорынан алынған ақшалай қаражаттың мақсат-
ты пайдаланылуына тексеру жүргізу.
5. ІАҚ сыртқы/ішкі аудитпен анықталған сәйкессіздіктерді жою 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруды бақылау.

7 Компанияның талаптары 
бар контрагент-банктер 
эмитенттерінің қаржылық 
жай-күйінің нашарлауы 
бөлігіндегі несиелік 
тәуекел

1. Компанияның контрагент-банктерге арналған лимиттері нің 
сақталуын белгілеу және бақылау.
2. Контрагент-банктердің/эмитенттердің қаржылық жай-
күйінің тоқсан сайынғы мониторингі.
3. Серіктес банктерді талдау кезінде ерте ден қоюдың бағалау 
шараларын қолдану.
4. Компанияның ішкі құжаттарында сипатталған өтімділікті 
бас қарудың негізгі қағидаттарына сәйкес уақытша бос ақша 
қаражатын орналастыру, бұл жағдайда басымдық анықталады:

	{ қауіпсіздік (капиталдың сақталуы) – соның ішінде 
Холдингтің ЕҚ және ЕҚ Компаниясының ақшаны басқару 
процесіне қатысты тәуекелдерді басқару жөніндегі Ком-
панияның ізіне түсуді көздейді;
	{ өтімділік (қысқа мерзімде активтерді ақша қаражатына 

түрлендіру мүмкіндігі);
	{ табыстылық (қауіпсіздік пен өтімділік қағидаттарын 

сақтау шартымен алынуы мүмкін ең жоғары табыс);
5. Орналастырылған қаражаттарды бақылау және мониторинг.

31 Қызметкерлер мен үшінші 
тұлғалар тарапынан 
алаяқтық және/немесе 
сыбайлас жемқорлық 
көріністері

1. Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі саясатты қатаң сақтау.
2. Нормативтік құжаттарға сәйкес негізгі құралдар мен тауар-
материалдық қорларды тиісті есепке алу, бөлу, пайдалану 
және сақтау.
3. Комплаенс-бақылау қызметін күдіктер туралы хабардар 
ету немесе Компания қызметкерлері тарапынан ықтимал 
алаяқтық немесе сыбайлас жемқорлық әрекеттері туралы 
алынған ақпаратты ұсыну.
4. Компания қызметкерлеріне және үшінші тұлғаларға 
алаяқтықтың белгілі фактілері немесе күдіктері, сыбайлас 
жемқорлық әрекеттері туралы, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен құпия 
хабарлау құқығын қамтамасыз ету.
5. Комплаенс-бақылау қызметінің лауазымды тұлғаларының 
Компанияның ІНҚ-ға сәйкес алаяқтық пен сыбайлас 
жемқорлықтың пайда болу тәуекелдерін басқаруға тиісті 
бақылауды қамтамасыз етуі.
6. НҚА және ІНҚ Компаниясының қызметкерлерін сыбайлас 
жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы іс-қимыл бойынша тұрақты 
түрде оқыту.
7. Аудит және қызметтік тексерулер жүргізу.

Компанияның негізгі тәуекелдері және оларды азайту шаралары
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№ Атауы Іс-шаралар

48 COVID-19 пандемиясының 
және оның салдарының 
Компания қызметіне әсер 
ету қаупі

1. Компаниядағы өткізу режимінің өзгеруі.
2. Ғимаратқа арнайы санитарлық өңдеу жүргізу.
3. Қызметкерлерді жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз 
ету.
4. Қызметкерлерді қашықтан жұмыс режиміне ауыстыру.
5. Эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу.

50 Іске асырылып 
жатқан «Нұрлы жер» 
бағдарламасы бойынша 
нақты пайдалануға 
берілген объектілердің 
бекітілген ЖСҚ сәйкес 
келмеу тәуекелі

1. Құрылыс объектілеріне шыға отырып, құрылыс барысына 
тұрақты мониторинг және бақылау жүргізу.
2. Техникалық бақылауды жүзеге асыру үшін өңірлік 
өкілдермен шарт жасасу. Өңірлік өкіл ҚМЖ сапасының 
тұрақты мониторингін жүзеге асырады, ҚМЖ сапасын 
жақсарту жөніндегі шараларды әзірлейді, Елеулі ақаулар 
анықталған жағдайда ҚМЖ-ны тоқтата тұрады, ЖСҚ-ға 
сәйкестігін бақылауды жүзеге асырады. Компания өз кезегінде 
ҚМЖ сапасына ішкі және техникалық бақылауды жүзеге 
асырады.
3. ИКИ объектілерін қамтамасыз ету мониторингі.
4. ИКИ қамтамасыз ету мәселелері бойынша ЖАО-ға хат 
жолдау.
5. Орындалған ҚМЖ-ның бекітілген ЖСҚ-ға сәйкессіздігін 
анықтау, ақауды жою қажеттілігі туралы, құрылысты тоқтата 
тұру қажеттілігі туралы хабарлама жіберу, шарт талаптарына 
сәйкес айыппұл есептеу.
6. Ғимараттың техникалық жағдайын тексеру, ақауларды 
анықтау және орындалған ҚМЖ ЖСҚ сәйкессіздіктерін 
бағалау, анықталған ақаулардың қатерін бағалау мақсатында 
объектіні техникалық тексеруді жүзеге асыру.

52 Жергілікті атқарушы 
органдардың (ЖАО) 
облигацияларын сатып 
алу бойынша «Нұрлы 
жер» бағдарламасының 
көрсеткіштеріне қол 
жеткізбеу тәуекелі

1. ЖАО-ның «Отбасы банк» АҚ салымшыларына және ЕДБ 
ипотекалық бағдарламалары бойынша кредиттік тұрғын үйді 
сату көлемдерінің мониторингі.
2. ЖАО-дан қаражатты мерзімінен бұрын алу бойынша қала 
құрылысы және сәулет-құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті 
органға ұсыныстар қалыптастыру.
3. Бағдарлама шеңберінде жалға берілетін тұрғын үйден 
жалдау төлемдерін қайтару мониторингі.
4. ЖАО-мен, сондай-ақ Компания офисінде барып түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу.
5. Контрагенттердің, жалға алушылардың шарттарды 
орындауына мониторинг жүргізу.
6. ЖАО қаражаттарын уақтылы қайтару мониторингі.

56 «Нұрлы жер» 
бағдарламасы аясында 
ЖАО МБҚ өтемеу немесе 
уақытылы өтемеу тәуекелі

1. Облигацияларды және купондық сыйақыларды өтеу 
мерзімдері бойынша мониторинг.
2. Облигациялық қарыздар мен купондық сыйақыларды төлеу 
мерзімін кешіктіруге қатысты ЖАО-ға хат жолдау.
3. Уәкілетті органдарға ЖАО облигациялық қарыздары мен 
купондық сыйақыларын төлеу мерзімін кешіктіруге қатысты 
хаттарды жолдау.

59 Жергілікті атқарушы 
органдардың (ЖАО) 
облигацияларды сатып 
алу бойынша «Жұмыспен 
қамту жол картасы» 
көрсеткіштеріне қол 
жеткізбеу тәуекелі

1. ЖАО-мен түсіндіру жұмыстары.
2. Бөлінген қаражаттың игерілуіне мониторинг жүргізу.
3. ЖАО қаражаттарын уақтылы қайтару мониторингі.

Болашақта Компанияның 
тәуекелдер картасына түсуі 
мүмкін дамушы тәуекелдер

Global Risks Report 2022 баяндамасының негі зін-
де6 он жылдық перспективада биоәртүрліліктің 
жоғалуы, табиғи ресурстардың дағдарысы, 
сондай-ақ климаттың өзгеруіне қарсы іс-
қимылдың сәтсіздігі сияқты экологиялық 
тәуекелдер ерекше маңызға ие.
Жақын болашақта әсер етудің ең жоғары 
қауіптерінің ішінде жұқпалы аурулар, атап 
айтқанда COVID-19 бірінші орын алады, бұл 
кедейлік пен теңсіздікті төмендетудегі көп-
жылдық прогресті жоққа шығарады және 
әлеуметтік келісім мен жаһандық ынты-
мақтастықты одан әрі әлсіретеді.
Қажетсіз сценарийлер тобында жаппай қырып-
жою қаруының таралу факторлары, мемлекеттер 
мен халықаралық институттардың күйреуі де 
анықталды.

Зерттеулерге сәйкес ұзақ мерзімді тәуекел-
дер дің басталуы әлеуметтік толқулар, саяси 
бытыраңқылық және геосаяси шиеленістер 
болуы мүмкін, бұл «келесі онжылдықтың басқа 
да негізгі қауіптеріне жауаптардың тиімділігіне» 
теріс әсер етеді.
Алдағы екі-бес жыл ішінде басталуы мүмкін ең 
ықтимал қауіптердің ішінде жұмыспен қамту 
және өмір сүру дағдарысы, жастардың кеңінен 
ашулануы, сандық теңсіздік, экономикалық 
тоқырау, әлеуметтік бірлестіктің эрозиясы және 
террористік шабуылдар анықталуы мүмкін. 
Аталған зерттеуге сәйкес, әлемдік қауымдас тық 
қысқа мерзімде әлем үшін үлкен қауіп төндіретін 
«жастардың көңілін қалдыру» қаупін елеусіз 
қалдырады.

https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-20226

https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022
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«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 

Қысқартулар 
тізімі
EaR – тәуекел жағдайындағы пайда
ESG – ESG-принциптері (экологиялық, 
әлеуметтік және корпоративтік басқару)
GRI – есеп беру бойынша жаһандық бастама 
(Global Reporting Initiative)
KASE – «Қазақстан қор биржасы» АҚ
ROA – активтердің тиімділігі (return on assets)
ROE – меншікті капиталдың тиімділігі (return on 
equity)
RWA – несиелік тәуекел бойынша есептелген 
активтер әдісі
VaR – тәуекел жағдайындағы құн
АД – аймақтық дирекция
АЖ – ақпараттық жүйе
АҚ – акционерлік қоғам
АT – ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, Холдинг, Жалғыз акционер 
– «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамы
БҰҰ – Біріккен Ұлттар Ұйымы
«ДАМУ «КДҚ» АҚ – «ДАМУ «Кәсіпкерлікті дамыту 
қоры» акционерлік қоғамы
ДК – Директорлар кеңесі
ЕДБ – екінші деңгейдегі банк
ЖАО – жергілікті атқарушы орган
ЖІӨ – жалпы ішкі өнім
ЖСҚ – жобалау-сметалық құжаттама
ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
ЗТБ – заңды тұлғалар бірлестігі
ИЖҚ – Инвестициялық жылжымайтын мүлік 
қоры
ИКИ – инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылым
ІАҚ – Ішкі аудит қызметі
ІҚ – ішкі құжат
ІНҚ – ішкі нормативтік құжат
КЕАҚ – коммерциялық емес акционерлік қоғам
КТК – көппәтерлі тұрғын үй кешені
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» 
АҚ, «ҚИК» ИҰ» АҚ – «Қазақстан Ипотекалық 
Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік 
қоғамы
Қазреестр, «Қазреестр» АЖ, «Қазреестр» ТҚҮҚ 
БАЖ – «Қазреестр» тұрғын үй құрылысына 
үлестік қатысудың бірыңғай ақпараттық жүйесі
«ҚДБ» АҚ – «Қазақстанның Даму Банкі» 
акционерлік қоғамы

ҚЕХС – қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттары
«ҚТК» АҚ, Компания – «Қазақстан Тұрғын үй 
Компаниясы» акционерлік қоғамы
ҚҚР – қолжетімді қаржы ресурстары
ҚМЖ – құрылыс-монтаж жұмыстары
ҚНК – қызметтің негізгі көрсеткіші
ҚР – Қазақстан Республикасы
ҚР СЖРА ҰСБ – Қазақстан Республикасының 
Стратегиялық жоспарлау және реформалар 
жөніндегі агенттігі Ұлттық статистика бюросы
ҚРҮҚ – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
Қаулысы
ҚР ҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі
ҚР ҰҚ – Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қоры
МБҚ – мемлекеттік бағалы қағаздар
НҚА – нормативтік құқықтық акт
«Нұрлы жер» бағдарламасы – Тұрғын үй-
коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға 
арналған «Нұрлы жер» мемлекеттік 
бағдарламасы
ПмШЕ – пайда мен шығындар туралы есеп
САҚЖ – сатып алу құқығымен жалдау
СОСО – сауда-ойын-сауық орталығы
ТДМ – тұрақты даму мақсаттары
ТНИ – тәуекелдің негізгі индикаторлары
ҮҚШ – үлестік қатысу туралы шарт
ҰК – ұлттық компания
ХВҚ – Халықаралық Валюта Қоры
ЭДР – эмитент дефолтының рейтингтері
ЭҚЖ – электрондық құжат айналымы жүйесі
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба
бірл. – бірлік 
қ. – қаласы.
млн. – миллион
млрд. – миллиард
ш.м., м2 – шаршы метр

Байланыс 
ақпараты
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» 
акционерлік қоғамы

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел 
даңғылы, 55а

Телефоны: +7 (7172) 79 75 75

Қоғаммен байланыс қызметі:
жетекшісі Босхаева Любовь Юрьевна 
(тел: 2550)

Осы есепке қатысты сұрақтар бойынша Талдау 
және стратегия департаментіне хабарласуға 
болады:
- департамент директоры Хадесов Рауан 
Толегенович (тел: 2309)
- бас маман Күлжан Бахыт Маратовна 
(тел: 2353)
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1-қосымша. 
Есеп туралы

Маңыздылық 
матрицасы

Компания ашықтық қағидатын ұстанады және 
операциялық және қаржылық нәтижелер 
бойынша да, сондай-ақ тұрақты даму мен 
корпоративтік басқару саласында да Компания 
қызметінің барлық бағыттары бойынша 
ақпаратты тиімді ашуға ұмтылады.
Компания жыл сайын мүдделі тараптар 
үшін корпоративтік интернет-сайттың тиісті 
бөлімінде, сондай-ақ өзінің жылдық есептерінде 
тұрақты даму саласындағы қызмет нәтижеле рін 
ашып отырады.
Осы жылдық есеп Компанияның 2021 жылғы 
1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңдегі 
қызметі туралы қаржылық және қаржылық емес 
ақпаратты, сондай-ақ алдыңғы кезеңдердің 
кейбір деректерін, Компанияның жоспарлары 
мен болжамдарын қамтиды.
2021 жылдың қорытындысы бойынша осы жыл-
дық есеп сыртқы куәландырудан өткен жоқ.
Тұрақты даму саласындағы ақпаратты қамтитын 
2020 жылдың қорытындылары бойынша жылдық 
есеп 2021 жылғы шілдеде жарияланды.
PriceWaterhouseCoopers компаниясының «ESG-
ақпаратты ашу бойынша үздік 50 компания» 
есебіне сәйкес Компанияның 2020 жылғы 
жылдық есебі рейтингте 13-орынға ие болды 
және ESG-ақпаратты ашу деңгейі бойынша топ-4 
қаржы компаниясына кірді.
Жылдық есепті дайындау кезінде Компания GRI 
Стандарттарымен белгіленген есеп мазмұнын 
анықтау принциптерін басшылыққа алды:
 - мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл-

ақпаратты ашу кезінде мүдделі тараптардың 
олармен өзара іс-қимыл жүргізу барысында 
айқындалған мүдделері ескерілді. Мүдделі 
тараптар үшін аса маңызды болып табылатын 
ақпарат ашылды;
 - тұрақты даму мәнмәтіні – Компанияның 

осы жылдық есептегі жұмысы кең әлеуметтік-
экономикалық мәнмәтінді ескере отырып ұсы-

нылған. Компания өз жұмысын экономикалық, 
әлеуметтік және экологиялық аспектілерді қам-
титын сыртқы орта шеңберінде айқындайды;
 - маңыздылық – жылдық есепте Компанияның 

неғұрлым елеулі ішкі немесе сыртқы стейк-
холдерлері таныған тақырыптар толығырақ 
қамтылған. Қалған ақпарат құжатты шамадан тыс 
жүктемеу және пайдаланушының ақпаратпен 
жұмыс істеуін жеңілдету үшін аз егжей-тегжейлі 
берілген;
 - толықтық – Компания жағдайды тұтас түсіну 

үшін маңызды барлық детальдарды қоса алған-
да, өзінің тұрақты даму саласындағы қызметінің 
маңызды тақырыптарын барынша толық жария 
етеді.
Маңыздылық және мүдделі тараптармен өзара 
іс-қимыл қағидаттары осы жылдық есепте 
көрініс тапқан тұрақты дамудың ең маңызды 
тақырыптарын таңдауға көмектесті. Тұрақты 
даму және толықтық мәнмәтінінің қағидаттары 
таңдалған тақырыптар бойынша ақпаратты ашу 
кезінде көп дәрежеде қолданылды.
Компания ішкі және сыртқы мүдделі тараптар-
дың сауалнамасы негізінде тұрақты дамудың бар-
лық тақырыптарының маңыздылығына талдау 
жүргізді. 2020 жылға бедел аудиті бойынша 
есепті дайындау шеңберінде Компанияның 
маңызды ішкі және сыртқы стейкхолдерлер 
болып танылатын тұрақты даму саласындағы 
қызметінің елеулі аспектілерін анықтау рә-
сімі жүргізілді. Бедел аудитінің нәтижелері 
бойынша стейкхолдерлер тұрғысынан маңызды 
тақырыптар анықталды, оларды Компанияның 
есептілігінде ашу қажет.
Талдау нәтижелері бойынша маңыздылық 
матрицасы жасалды. Осы матрицаның жоғарғы 
оң жақ бұрышына түскен тақырыптар ең 
маңызды деп танылды және тұрақты даму 
бөлімін дайындау кезінде олар ең егжей-
тегжейлі ашылды.
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Тұрақты даму тақырыптары №

 Экономикалық нәтижелілігі 1

 Нарықтарға қатысу 2

 Тікелей емес экономикалық әсерлері 3

 Сатып алу тәжірибесі 4

 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 5

 Бәсекелестікке кедергі 6

 Материалдар 7

 Энергия 8

 Су 9

 Биоәртүрлілігі 10

 Шығарындылар 11

 Төгінділер мен қалдықтар 12

 Табиғат қорғау заңнамасының талаптарына сәйкестігі 13

 Жеткізушілерді экологиялық бағалау 14

 Жұмыспен қамту 15

 Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы 16

 Жұмыс орнындағы денсаулық және қауіпсіздік 17

 Оқыту және білім беру 18

 Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер 19

 Кемсітушілікке жол бермеу 20

 Ассоциация және ұжымдық келіссөздер бостандығы 21

 Бала еңбегін пайдалану қаупі 22

 Мәжбүрлі немесе міндетті еңбекті пайдалану тәуекелі 23

 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесі 24

 Байырғы және шағын халықтардың құқықтары 25

 Адам құқықтарының сақталуын бағалау 26

 Жергілікті қауымдастықтар 27

 Жеткізушілердің қоғамға әсерін бағалау 28

 Саяси қызмет 29

 Тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігі 30

 Маркетингтік коммуникациялар 31

 Тұтынушының жеке өміріне қол сұқпаушылық 32

 Талаптарға сәйкестігі 33

Бұл есеп GRI стандарттары бойынша дайын-
далған Компанияның екінші есебі. Көп бөлігі 
бойынша осы есеп өткен жылғы есепте көр-
сетілген тақырыптар бойынша 2021 жылдың 
қорытындылары бойынша Компания қызметінің 
нәтижелерін көрсетеді.

Бедел аудитінің нәтижелері туралы талдамалық 
есеп және Компания халқының 2021 жылғы сенім 
деңгейін бағалау негізінде осы есепке енгізілген 
клиенттер талап еткен Компанияның қызметі 
туралы ақпараттың жаңа түрлері айқындалды.

№ Ақпарат Есеп бөлімі

1 Компанияның ұйымдық құрылымы Ұйымдастыру құрылымы

2 Компанияның бизнес-моделі Компанияның бизнес-моделі

3 Қызмет географиясы Қызмет географиясы

4 Стратегиялық ҚНК және жоспарларды орындау
2021 жылдың нәтижелері бойынша қызметтің 
негізгі көрсеткіштерін орындау және 2023 
жылға дейінгі жоспарлы ҚНК

5 Ипотекалық қарыздарды беру бағыты бойынша 
Компанияның нарықтық үлесі

Ипотекалық несиелеу нарығына шолу

6
2021 жылғы 1 шілдеден бастап қызметтің жаңа 
бағыты – құрылыс салушылардың кредиттерін 
субсидиялау

Жеке құрылыс салушылардың несиелерін 
субсидиялау

7 ТДМ сәйкес келетін ҚНК орындау ТДМ қол жеткізу үшін 2021 жылғы ҚНК 
орындау

8
2021 жылдың қорытындысы бойынша 
Компанияның тұрақты даму жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын іске асыру жөніндегі нәтижелер

2021 жылдың қорытындысы бойынша 
Компанияның тұрақты даму жөніндегі іс-
шаралар жоспарын іске асыру

9

Бұзушылықтар және әдепке жат мінез-құлық 
туралы шағымдар мен хабарламалар бағыты 
бойынша және кері байланыс тетігі бөлігінде 
қызметкерлердің мүмкіндіктері жөніндегі ақпарат

Қызметкерлердің бұзушылықтар және 
әдепсіз мінез-құлықтары туралы шағымдар 
мен хабарламалар жіберу бойынша 
мүмкіндіктері, кері байланыс

10 Компанияның бос жұмыс орындарын 
орналастыру тәртібі туралы ақпарат

Компанияның бос жұмыс орындарын 
орналастыру тәртібі туралы ақпарат

11 Компанияның ақпараттық саясаты және 
өтініштермен жұмыс нәтижелері

Ақпараттық саясат және өтініштермен 
жұмыс

12 Пандемияның Компания қызметіне әсері Пандемияның Компания қызметіне әсері

13 Директорлар кеңесіне үміткерлерді ұсыну рәсімі Директорлар кеңесіне үміткерлерді ұсыну 
рәсімі

14 Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттері Директорлар кеңесі мүшелерінің 
құзыреттері

15 Мәселелерді Директорлар кеңесі отырыстарының 
күн тәртібіне енгізу рәсімі туралы ақпарат

Директорлар кеңесінің қызметі

16 Директорлар кеңесінің қызметін бағалау 
нәтижелері

Директорлар кеңесін бағалау

17 Компанияның корпоративтік басқаруын тәуелсіз 
бағалау нәтижелері

Компанияның корпоративтік басқаруын 
тәуелсіз бағалау және корпоративтік 
басқару жүйесін одан әрі дамыту

18

Қаржылық есептіліктің және басқа да ақпараттың 
аудитіне байланысты емес аудиторлық ұйымның 
қызметтерін мақұлдау және аудиторлық ұйымның 
бұрынғы қызметкерлерін жұмысқа қабылдау 
жөніндегі саясат

Сыртқы аудит

19 Директорлар кеңесі мүшелерінің сайланған күні 
және мәртебесі

Директорлар кеңесінің құрамы

20
Басқарма мүшелерінің қоса атқаратын жұмысы 
және басқа компаниялардың Директорлар 
кеңестеріндегі мүшелігі

Басқарма құрамы

21
Компанияның тәуекелдер картасы, тәуекелдер 
тіркелімі және оларды төмендету бойынша 
шаралар

Негізгі тәуекелдер және оларды 
оңтайландыру жөніндегі шаралар

22 Дамушы тәуекелдер Болашақта Компанияның тәуекелдер 
картасына түсуі мүмкін даму тәуекелдері

23 Үлестес тұлғалардың тізімі 4-қосымша. Үлестес тұлғалардың тізімі

Осы есепте алғаш рет мынадай тақырыптар бойынша ақпарат ашылады:
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2-қосымша. 
GRI индексі

Стандарт 
және 

көрсет-
кіштер

Ашу Есеп бөлімдері / ерекшеліктер Есептегі 
бет

GRI 101 (2016): НЕГІЗДЕРІ

GRI 102 (2016): ЖАЛПЫ АШУ

ҰЙЫМ ПРОФИЛІ

102-1 Ұйымның атауы Компания туралы 17

102-2 Негізгі брендтер, өнімдер, 
сондай-ақ қызметтер

Стратегиялық карта 34

102-3 Ұйымның штаб-пәтерінің 
орналасқан жері

Байланыс ақпараты 125

102-4 Қызмет географиясы Қызмет географиясы 36

102-5 Меншік сипаты және ұйымдық-
құқықтық нысаны

Компания туралы 17

102-6 Ұйым жұмыс істейтін нарықтар Компания туралы 17

102-7 Ұйым ауқымы Негізгі көрсеткіштер 6

102-8 Қызметкерлер саны Қызметкерлердің құрылымы мен 
саны 71

102-9 Ұйымның жеткізу тізбегі Стратегиялық карта, Компанияның 
бизнес-моделі, Қаражат тарту 34,20,57

102-10
Масштабтағы, құрылымдағы 
немесе меншіктегі елеулі 
өзгерістер

Компания туралы 17

102-11 Сақтық принципі Тәуекелдерді басқару 113

102-12

Ұйым қосылған немесе 
қолдайтын экономикалық, 
экологиялық және әлеуметтік 
хартиялар, принциптер немесе 
басқа бастамалар

-

102-13 Қауымдастықтарға мүшелік -

СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

102-14 Аға басшының өтініші Директорлар кеңесі Төрағасының 
үндеуі 8

102-15 Негізгі әсерлер, тәуекелдер 
және мүмкіндіктер

Даму стратегиясы, Тәуекелдерді 
басқару, Мүдделі тараптармен өзара 
іс-қимыл

32,113,64

Стандарт 
және 

көрсет-
кіштер

Ашу Есеп бөлімдері / ерекшеліктер Есептегі 
бет

ЭТИКА ЖӘНЕ АДАЛДЫҚ

102-16

Мінез-құлық кодекстері және 
этикалық кодекстер сияқты 
ұйымның құндылықтары, 
принциптері, стандарттары 
және мінез-құлық нормалары

Іскерлік әдеп кодексі 110

102-17
Этикалық мінез-құлық 
мәселелері бойынша кеңес 
алуға жүгіну тетіктері

Іскерлік әдеп кодексі 110

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

102-18 Ұйымды корпоративтік басқару 
құрылымы

Компанияның басқару құрылымы 82

102-19 Өкілеттік беру Компанияның басқару құрылымы, 
Ұйымдық құрылымы 82,22

102-22 Жоғары менеджмент және 
комитеттердің құрылымы

Компанияның басқару құрылымы 82

102-23 Жоғары басқару органының 
Төрағасы

Директорлар кеңесінің құрамы 84

102-24 Жоғары басшылық мүшелерін 
тағайындау және іріктеу

Директорлар кеңесінің құрамын 
айқындау, Директорлар кеңесіне 
кандидаттарды ұсыну рәсімі

93

102-25 Мүдделер қақтығысы
Мүдделер қақтығысын басқару, 
Мүдделер қақтығысын және 
корпоративтік жанжалдарды басқару

76,111

102-27 Жоғары басқару органының 
ұжымдық білімі

2021 жылы тренингтер мен білім 
біліктілігін арттыру өткізілген жоқ 92

102-28 Жоғары басшылықтың қызметін 
бағалау

Директорлар кеңесін бағалау 98

102-29
Экономикалық, экологиялық 
және әлеуметтік әсерді анықтау 
және басқару

Директорлар кеңесінің қызметі 95

102-30 Тәуекелдерді басқару тиімділігі Директорлар кеңесінің қызметі 95

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ

102-40 Мүдделі тараптар топтарының 
тізімі

Мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттесу 64

102-41
Ұжымдық шарттармен 
қамтылған барлық 
қызметкерлердің пайызы

Әлеуметтік саясат 76

102-42 Мүдделі тараптарды анықтау 
және іріктеу қағидаттары

Мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттесу 64

102-43 Ұйымның мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимыл жасау тәсілі

Мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттесу 64
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Стандарт 
және 

көрсет-
кіштер

Ашу Есеп бөлімдері / ерекшеліктер Есептегі 
бет

102-44

Ұйыммен өзара әрекеттесу 
аясында мүдделі тараптар 
көтерген негізгі тақырыптар 
мен алаңдаушылықтар, сондай-
ақ ұйым осы негізгі тақырыптар 
мен алаңдаушылықтарға қалай 
жауап берді

Мүдделі тараптармен өзара 
әрекеттесу 64

ЕСЕП БЕРУ ПРАКТИКАСЫ

102-45 Есептілігі есептілікке енгізілген 
заңды тұлғалар

Есеп туралы 126

102-46
Есептің мазмұнын және 
аспектілердің шекараларын 
анықтау әдістемесі

Есеп туралы 126

102-47 Барлық маңызды аспектілердің 
тізімі

Есеп туралы 126

102-48

Алдыңғы есептерде 
жарияланған көрсеткіштердің 
барлық қайта қалыптасуының 
салдары

Осы жылдық есепте алдыңғы 
есептілікпен салыстырғанда қайта 
қалыптастырулар немесе өзге 
тұжырымдамалар жоқ

-

102-49

Алдыңғы есепті кезеңдермен 
салыстырғанда аспектілердің 
ауқымы мен шекараларының 
елеулі өзгерістері

Есеп туралы 126

ЕСЕП ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

102-50 Есеп беру кезеңі Есеп туралы 126

102-51 Алдыңғы есептің жарияланған 
күні

Есеп туралы 126

102-52 Есеп беру циклі Есеп туралы 126

102-53 Байланысушы тұлға Байланыс ақпараты 125

102-54 GRI Стандарттарына сәйкес 
есепті дайындау нұсқасы

Есеп туралы 126

102-55 GRI көрсеткіштерінің кестесі 2-қосымша. GRI индексі 130

102-56
Ұйымның есептілікті сыртқы 
растауды қамтамасыз етуге 
қатысты практикасы

Есеп туралы 126

ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТАҚЫРЫПТАРЫ БОЙЫНША АШУ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАР

GRI 103 (2016): БАСҚАРУ ТӘСІЛДЕРІ

103-1 Материалдылық және 
шекаралары

Есеп туралы 126

103-2 Менеджмент тәсілдері Экономикалық әсерді басқару 67

Стандарт 
және 

көрсет-
кіштер

Ашу Есеп бөлімдері / ерекшеліктер Есептегі 
бет

103-3 Менеджментті бағалау

2021 жылдың нәтижелері бойынша 
қызметтің негізгі көрсеткіштерін 
орындау және 2023 жылға дейінгі 
жоспарлы ҚНК

38

GRI 201 (2016): ЭКОНОМИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛІЛІК

201-1 Құрылған және бөлінген тікелей 
экономикалық құн

Экономикалық әсерді басқару,
3-қосымша. Қаржылық есептілік 67, 135

GRI 203 (2016): ЖАНАМА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕРЛЕР

203-1
Инфрақұрылымға 
инвестициялар және өтеусіз 
қызметтер

Жұмыспен қамтудың 2020-2021 
жылдарға арналған Жол картасы 
аясында ЖАО облигацияларын 
сатып алу

52

203-2 Маңызды жанама 
экономикалық әсерлер

Әлеуметтік инвестициялар 69

GRI 204 (2016): САТЫП АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ

204-1

Қызметті жүзеге асырудың 
елеулі өңірлеріндегі жергілікті 
өнім берушілерге арналған 
шығыстардың үлесі

Сатып алуды басқару 69

GRI 205 (2016): СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ

205-1
Сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдеріне бағаланатын 
бизнес-процестер

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 68

205-2
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясат мәселелері бойынша 
ақпараттандыру және оқыту

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 68

205-3 Сыбайлас жемқорлықтың 
расталған жағдайлары

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 68

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАР

GRI 103 (2016): БАСҚАРУ ТӘСІЛДЕРІ

103-1 Материалдылық және 
шекаралары

Есеп туралы 126

103-2 Менеджмент тәсілдері Корпоративтік басқару 80

103-3 Менеджментті бағалау

Директорлар кеңесін бағалау, 
Компанияның корпоративтік 
басқаруын тәуелсіз бағалау және 
корпоративтік басқару жүйесін одан 
әрі дамыту

98,99

GRI 307 (2016): СӘЙКЕСТІК

307-1

Елеулі айыппұлдардың ақшалай 
мәні және экологиялық заңнама 
мен нормативтік талаптарды 
сақтамағаны үшін салынған 
қаржылық емес санкциялардың 
жалпы саны

Жеке экологиялық әсерін басқару 70
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Стандарт 
және 

көрсет-
кіштер

Ашу Есеп бөлімдері / ерекшеліктер Есептегі 
бет

ӘЛЕУМЕТТІК ТАҚЫРЫПТАР

GRI 103 (2016): БАСҚАРУ ТӘСІЛДЕРІ

103-1 Материалдылық және 
шекаралары

Есеп туралы 126

103-2 Менеджмент тәсілдері Әлеуметтік құраушы 71

103-3 Менеджментті бағалау Әлеуметтік құраушы 71

GRI 401 (2016): ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ

401-1
Жалданған қызметкерлердің 
саны және персоналдың 
тұрақтамауы

Қызметкерлердің құрылымы мен 
саны, Қызметкерлерді тарту және 
бейімдеу

71,72

401-3 Ана/әке демалысы Әлеуметтік саясат 76

GRI 402 (2016): ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР МЕН БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ

402-1
Компаниядағы өзгерістер 
туралы қызметкерлерді 
хабардар етудің ең аз мерзімі

Компанияға әсер етуі мүмкін 
өзгерістер туралы қызметкерлерге 
хабарлаудың ең аз мерзімі – 30 күн

-

GRI 403 (2018): ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК

403-1 Еңбекті қорғау және 
қауіпсіздікті басқару жүйесі

Еңбекті қорғау және қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету 75

403-7 Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызмет

Еңбекті қорғау және қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету 75

403-9 Жарақаттану көрсеткіштері Еңбекті қорғау және қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету 75

GRI 404 (2016): ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ БІЛІМ

404-1 Бір қызметкерге оқу 
сағаттарының орташа саны

Қызметкерлерді оқыту 74

404-2

Қызметкерлердің жұмысқа 
орналасу қабілетін қолдауға, 
сондай-ақ мансабын 
аяқтаған кезде оларға қолдау 
көрсетуге арналған өмір бойы 
дағдыларды дамыту және білім 
беру бағдарламалары

Қызметкерлерді оқыту 74

GRI 405 (2016): ӘРТҮРЛІЛІК ЖӘНЕ ТЕҢ МҮМКІНДІКТЕР

405-1

Басшы органдардың құрамы 
және жынысы, жас топтары, 
азшылық топтарына тиесілігі 
және әртүрліліктің басқа да 
белгілері бойынша бөлінген 
ұйым персоналының негізгі 
санаттары

Қызметкерлердің құрылымы мен 
саны 71

GRI 406 (2016): КЕМСІТУШІЛІККЕ ЖОЛ БЕРМЕУ

406-1 Кемсітушіліктің расталған 
жағдайлары

Әлеуметтік құраушы 71

3-қосымша. 
Қаржылық есептілік
Аудитордың қорытындысын қамтитын қаржылық есептіліктің толық жиынтығымен Компанияның 
корпоративтік сайтында танысуға болады: khk.kz/ru/компания-есептері.

https://khc.kz/wp-content/uploads/2022/05/KHC_RUS-2021_final_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_new.pdf 
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Ескерт пе
2021 жыл 

мың теңге
2020 жыл 
мың теңге

АКТИВТЕР
Ақша қаражаттары және оның баламалары 12 100,684,841 63,619,060
Банктердегі және өзге де қаржы институт тарын-
дағы қаражат 13 80,722,166 69,728,933
Инвестициялық бағалы қағаздар:
 - Пайданың немесе залалдың құрамында 

көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын 
өзгертулер 14 2,079,816 2,932,039
 - Амортизацияланған құны бойынша баға ла-

натын 14 928,960,811 917,887,952
Клиенттерге берілген кредиттер және 
жылжымайтын мүлікті бөліп төлеуге сатудан 
түскен ұзақ мерзімді дебиторлық берешек:
 - Пайданың немесе залалдың құрамында 

көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын 
өзгертулер 15 3,599,878 -
 - Амортизацияланған құны бойынша 

бағаланатын 15 135,649,359 135,292,670
Қаржылық жалгерлік бойынша дебиторлық 
берешек 16 153,630,813 164,270,564
Ағымдағы салық активі 3,485,872 2,843,520
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу 
және салу үшін төленген аванстар - 147,859

Қаржылық жалгерлік шарттар бойынша табыс-
тау ға жататын активтер 17 3,029,851 4,121,178
Аяқталмаған құрылыс 18 986,751 1,883,436
Негізгі құралдар 3,627,824 4,867,901
Инвестициялық меншік 6,750,175 5,834,999
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 240,529 306,540
Өзге активтер 1,187,868 1,201,557
Активтер жиыны 1,424,636,554 1,374,938,208
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Борыштық шығарылған бағалы қағаздар 19 755,618,219 738,066,735
Басқа да тартылған қаражат 20 218,164,832 208,647,686
Мемлекеттік субсидиялар 21 182,324,636 197,563,476
Болашақ кезеңдердің табыстары және берілген 
кепілдіктер бойынша резервтер 22 18,403,082 13,456,567
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 11 20,102,307 11,098,775
Өзге міндеттемелер 10,218,646 5,853,535
Міндеттемелер жиыны 1,204,831,722 1,174,686,774
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ 23
Акционерлік капитал 193,432,016 193,432,016
Эмиссиялық табыс 12,661 12,661
Акционерлерден сатып алынған меншікті 
акциялар (2,597,522) (2,597,522)
Қосымша төленген капитал 3,389,392 3,389,392
Сақтық капитал 2,734,447 2,734,447
Бөлінбеген пайда 22,833,838 3,280,440
Меншікті капиталдың жиыны 219,804,832 200,251,434
Меншікті капиталдың және міндеттемелердің 
жиыны 1,424,636,554 1,374,938,208

2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы есеп 
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2021  жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішіндегі пайда немесе залал және 
өзге жиынтық кіріс туралы есеп

Ескерт пе
2021 жыл 

мың теңге
2020 жыл 
мың теңге

Тиімді сыйақы мөлшерлеме әдісін пайдаланып 
есептелген пайыздық табыс 124,966,137 53,360,267

Өзге пайыздық табыстар 13,837,791 11,217,728

Пайыздық шығыстар (98,091,584) (40,285,767)

Таза пайыздық табыс 5 40,712,344 24,292,228

Комиссиялық табыстар 102,919 23,568

Комиссиялық шығыстар (570,704) (375,219)

Таза комиссиялық шығыстар (467,785) (351,651)

Шетел валютасымен операциялардан түсетін 
таза табыс 232,304 74,885

Өзгерістері кезең ішіндегі пайданың немесе 
залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн 
бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы 
қағаздармен жасалатын операциялардан 
түскен таза өткізілген табыс 430,531 211,514

Еңбекпен табылған таза сақтандыру сыйақысы 7 2,132,353 297,481

Берілген кепілдіктер бойынша резервтер 22 (3,982,815) (9,483,772)

Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын клиенттерге берілген кредиттерді 
бастапқы тану кезіндегі залал 15 (27,512,212) -

Өзге операциялық табыстар 8 1,151,581 3,888,415

Операциялық табыс 12,696 18,929,100

Борыштық қаржы құралдарының 
құнсыздануынан болған табыстар/(залалдар) 6 934,369 (7,040,718)

Қызметкерлерге арналған шығыстар 9 (2,589,867) (2,026,861)

Жалпы және әкімшілік шығыстар 10 (1,970,276) (1,615,747)

Салық салынғанға дейінгі пайда 9,070,527 8,245,774

Табыс салығы бойынша шығыс 11 (3,895,916) (2,194,096)

Жыл ішіндегі пайда және жалпы жиынтық 
табыс 5,174,611 6,051,678

2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде ақша 
қаражатының қозғалысы туралы есеп

2021 жыл 
мың теңге

2020 жыл 
мың теңге

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША 
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Алынған пайыздық табыс 80,997,493 24,598,328

Төленген пайыздық шығыстар (53,834,405) (10,464,732)

Алынған комиссиялық табыстар 105,906 29,608

Төленген комиссиялық шығыстар (624,976) (373,783)

Басқа кірістер (шығыстар) бойынша түсімдер 
(шығындар) (69,548) 657,993

Қызметкерлерге төленген шығыстар (2,502,463) (1,903,753)

Төленген жалпы және әкімшілік шығыстар (1,672,557) (1,796,779)

22,399,450 10,746,882

Операциялық активтердің (ұлғаюы)/азаюы

Банктердегі және өзге де қаржы институттарындағы 
қаражат (6,244,817) (36,913,378)

Кезең ішіндегі пайданың немесе залалдың құрамында 
өзгеруі көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын 
қаржы активтері 1,201,380 9,675

Клиенттерге берілген кредиттер және жылжымайтын 
мүлікті бөліп төлеуге сатудан түскен ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешек (24,172,436) 401,647

Қаржылық жалгерлік шарттары бойынша табыстауға 
жататын активтер (4,586,129) (3,769,760)

Аяқталмаған құрылыс  (213,527) (252,080)

Қаржылық жалгерлік бойынша дебиторлық берешек 16,865,788 7,835,671

Өзге активтер (208,837) 1,309,910

Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы/(азаюы)

Мемлекеттік  субсидиялар 1,436,241 146,637

Берілген кепілдіктер бойынша болашақ кезеңдердің 
табыстары 3,529,487 216,499

Өзге міндеттемелер (792,707) 161,467

Табыс салығын төлегенге дейін операциялық 
қызметтен алынған/(пайдаланылған) ақша 
қаражатының таза қозғалысы 9,213,893 (20,106,830)

Төленген табыс салығы (108,984) (63,016)

Операциялық қызметтен ақша қаражатының түсуі/
(пайдаланылуы) 9,104,909 (20,169,846)



Жылдық есеп 2021

140

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ 

141

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША 
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу (873,933,504) (656,053,351)

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын 
инвестициялық бағалы қағаздарды өтеу 872,191,744 190,066,288

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді 
сатып алу (167,446) (2,573)

Инвестициялық меншікті сату 70,700 16,189

Қосылу нәтижесінде ақша қаражатының түсуі 
(27-ескертпе) - 35,103,426

Инвестициялық қызметте ақша қаражатын 
пайдалану (1,838,506) (430,870,021)

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША 
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды сатып алу/
өтеу (65,000,000) (16,507,000)

Борыштық бағалы қағаздар шығарудан түсетін 
түсімдер 80,467,812 500,479,994

Басқа да тартылған қаражат түсімдері 20,370,000 478,500

Төленген дивидендтер (6,051,678) (2,577,532)

Қаржы қызметінен ақша қаражатының түсуі 29,786,134 481,873,962

Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза 
ұлғаюы 37,052,537 30,834,095

Күтілетін кредиттік шығындар өзгерістерінің ақша 
қаражаты мен олардың баламаларына әсері 11,840 13,540

Ақша қаражатының шамасына және олардың 
баламаларына айырбас бағамдары өзгерістерінің 
әсері 1,404 36,302

Жыл басындағы жағдай бойынша ақша қаражаты және 
олардың баламалары 63,619,060 32,735,123

Жыл соңындағы жағдай бойынша ақша қаражаты 
және олардың баламалары (12-ескертпе) 100,684,841 63,619,060
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2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде меншікті 
капиталдағы өзгерістер туралы есеп

мың теңге

Акционерлік 
капитал

Эмиссиялық 
табыс

Акционерлерден 
сатып алынған 

меншікті 
акциялар

Қосымша 
төленген капитал

Сақтық 
капитал

Бөлінбеген 
пайда

Жиыны

2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалдық 63,313,800 12,661 (2,597,522) 5,822,856 2,734,447 (193,706) 69,092,536

Жыл ішіндегі жалпы жиынтық табыс және пайда

Жыл ішіндегі пайда және жалпы жиынтық табыс - - - - - 6,051,678 6,051,678

Меншікті капитал құрамында тікелей көрсетілген меншік 
иелерімен жасалатын операциялар

Жарияланған және төленген дивидендтер (23 (б) ескертпе) - - - - - (2,577,532) (2,577,532)

Бизнесті біріктіруге байланысты капиталға жарналар 
(акциялар шығарылымы) (27-ескертпе) 130,118,216 - - (2,433,464) - - 127,684,752

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қалдық 193,432,016 12,661 (2,597,522) 3,389,392 2,734,447 3,280,440 200,251,434

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалдық 193,432,016 12,661 (2,597,522) 3,389,392 2,734,447 3,280,440 200,251,434

Жыл ішіндегі пайда және жалпы жиынтық табыс

Жыл ішіндегі пайда және жалпы жиынтық табыс - - - - - 5,174,611 5,174,611

Меншікті капитал құрамында тікелей көрсетілген меншік 
иелерімен жасалатын операциялар

Жарияланған және төленген дивидендтер (23 (б) ескертпе) - - - - - (6,051,678) (6,051,678)

Салықтарды шегере отырып, Бас компаниядан алынған ұзақ 
мерзімді қарыздар бойынша елеулі модификацияның әсерін 
тану (20-ескертпе) - - - - - 20,430,465 20,430,465

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қалдық 193,432,016 12,661 (2,597,522) 3,389,392 2,734,447 22,833,838 219,804,832
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4-қосымша. 
Үлестес тұлғалардың тізімі
Компанияның үлестес заңды тұлғаларының тізімі
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

№ Заңды тұлғаның атауы Компаниямен байланыс

1 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі» мемлекеттік мекемесі «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жалғыз акционері

2 «Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік 
әріптестік орталығы» АҚ

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жалғыз акционерінің 
ведомстволық бағынысты ұйымы

3 «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жалғыз акционерінің 
ведомстволық бағынысты ұйымы

4 «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Компанияның жалғыз акционері

5 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымы

6 «KazakhExport» ЭСК» АҚ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымы

7 «Отбасы банк» АҚ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымы

8 «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау 
қоры» АҚ

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымы

9 «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымы

10 «ҚазАгроҚаржы» АҚ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымы

11 «KazynaCapitalManagement» АҚ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымы

12 «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымы

Жеке тұлғаларды қоса алғанда, Компанияның үлестес тұлғаларының толық тізімі Компанияның сай-
тында жарияланған: https://khc.kz/үлестес-тұлғалардың-тізімі.

https://khc.kz/wp-content/uploads/2022/05/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-01.04.2022-%D0%B3.-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%98%D0%98%D0%9D-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf
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