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Төрағаның 
үндеуі

ақылжан Баймағамбетов
 
«Қазақстанның депозиттерге
  кепілдік беру қоры»
  аҚ Төрағасы

Қазақстанның депозиттерге кепілдік 
беру қоры 2019 жылы «Сана-
лы өсу уақыты» – жинақ ақшалар 
және депозиттерді қорғау туралы 
ақпараттық науқанды бастады. Бұл 
науқанның ортасында меруерттің 
өсіп-жетілуі туралы метафора жа-
тыр. Өткен жылы салымшылардың 
жаңа жинақ банк өнімдеріне деген 
қызығушылығы артқан кезде бұл 
метафора әсіресе қауіпсіз жинақ 
идеясына жақын болды: банк аз 
салымды капиталға айналдырады, 
ал депозиттерді заңнамалық қорғау 
өсуге қолайлы жағдай жасайды.

Сіз бұл метафораны басқа тұрғыдан 
қарастыра аласыз. Біздің елімізде 
жинақ ақшаны қорғау жүйесі бір 
күнде пайда болған жоқ: заңнама, 
үдерістер,  кадрлар, сарапшылардың 
білімі – бәрі біртіндеп қалыптасып, 
жетілдірілді. 2019 жылдың 15 
қарашасында Қазақстан Республи-
касында депозиттерге кепілдік беру 
жүйесінің құрылғанына тура 20 жыл 
толды.

Мерейтойлық 2019 жыл біз 
үшін нағыз сынаққа айналды. 
Біріншіден, Қор басқа тапсырма-
лармен қатар, нарықтық бағаны 
есепке алуға бағытталған депо-
зиттер нарығын өзгерту жөніндегі 
ауқымды жұмысын жалғастырды. 
Бұл жұмыс 2018 жылы Қор енгізген 
депозиттік өнімдердің құрылымдық 
айырмашылықтарын ескере оты-
рып, депозиттер нарығының 
кірістілік қисығын қалыптастыруға 
бағытталды. 

Сонымен бірге депозиттер бойын-
ша шекті мөлшерлемелерді реттеу 
аясында Қор Ұлттық Банктің ақша-
несие саясаты мен Қазақстанның 
банк жүйесіндегі нарықтық тен-
денциялар арасында белгілі бір 
теңгерімге қол жеткізді. 

Екіншіден, таратылып жатқан екі 
банктің – Астана Банкі мен Эксим-
банк Қазақстанның салымшылары 
Қордың тікелей қорғауына алынды.  
Сонымен бірге кепілдік берілген 
өтемді төлеуді ұйымдастыру үдерісі 
үшін ең маңызды мәселе – Қор та-
рапынан өтем төлеудің басталу 
уақыты болды, өйткені осы кезеңді 
есептеу үшін банкті мәжбүрлеп та-
рату туралы сот шешімінің заңды 
күшіне енгені қажет болды. Осы 
тәжірибені ескере отырып, Қор 
мен Қазақстанның Ұлттық Банкі 
кепілдік өтемақысын төлеуді бастау 
мерзімін қысқарту туралы,  атап 
айтқанда, банкті тарату туралы сот 
шешімін күтпестен банк лицензия-
дан айырылған күннен бастау тура-
лы мәселе көтерді. Бұл заңнамалық
өзгерістер қолдауға ие болып, 
2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
жұмыс істей бастады

Үшіншіден, біз соңғы жылда-
ры депозиттік өнімдерге де-
ген қызығушылықтың артқанын 
байқадық. Әрдайым пайдалы және 
сенімді емес, көбіне түсінуге қиын әр 
түрлі ақпараттың көптігі қаржылық 
әл-ауқатқа кері әсер ететін 
шешімдер қабылдауға әкеп соғуы 
мүмкін. Қаржылық сауаттылық са-
ласы орасан зор әлеуетке ие, бұл 
қаржыға байыпты көзқарасты 
қалыптастыруға, сондай-ақ ҚДКБҚ 
әлеуетті тәуекелдерін  азайтуға
ықпал етеді. Қор депозиттерге 
кепілдік беру жүйесінің операто-
ры және депозиттер нарығын да-
мыту институты ретінде халықтың 
қаржылық сауаттылығын арттыру-
ды өзінің басымдықтарының біріне 
айналдырған. 
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Мен әр пунктке толығырақ тоқтала 
кетейін. Қор ұсынылатын сыйақылардың 
ең жоғары мөлшерлемелерін есеп-
теу әдістемесін сапалы түрде жаңартты. 
Жаңа әдістеменің мәні депозиттер 
нарығында әділ баға белгілеу болып 
табылады. Ол қарапайым және сонымен 
бірге ашық әдіснама: әр түрлі кезеңдерге 
арналған ұзақ мерзімді салымдар бой-
ынша ұсынылатын ең жоғары пайыздық 
мөлшерлемені есептеу үшін Қор орта-
ша алынған нарықтық мөлшерлемені 
есептейді, ал қысқа мерзімді депозит-
тер үшін ол нарықтық мөлшерлеме 
немесе Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі 
негізінде есептеледі. Нарықтық және 
базалық мөлшерлемелерге спредтер 
қарастырылған – депозит түріне байланы-
сты 0,5-тен 1,0 пайыздық тармаққа дейін.

Жаңартулардың жиілігі де өзгерді: 
2019 жылдың қыркүйегінен бастап 
Қор бұрынғы кезеңдегідей тоқсан сай-
ын емес, ай сайын барлық кезеңдер 
үшін ұсынылатын ең жоғары сыйақы 
мөлшерлемелерінің шкаласын шығарады. 
Жалпы, мөлшерлеме жиі өзгерген сайын, 
ол нарық қозғалысынан тыс қалмай, ақша 
құнының өзгеруіне ден қойып, жылдам 
әрекет етуге мүмкіндік береді. Дәл осын-
дай тәсіл Ресейде де қолданылады, онда 
ұқсас көрсеткіш ай сайын қайта қаралады; 
АҚШ-та жоғарғы мәндер апта сайын 
жарияланады. Нәтижесінде біз тікелей 
әкімшілік реттеуден депозит нарығындағы 
жағдайды объективті есепке алуға көштік.

Сыйақының деңгейіне сәйкес 
депозиттерді құрылымдық тұрғыдан 
бөлу, салымшыларға ақшаны мерзімді 
және жинақ салымдарға ұлғайтылған 
пайыздық мөлшерлемемен ұлттық 
валютада орналастыруға айтарлықтай 
ынталандырады. Мұндай депозит-
тер, жоғары нақты кіріс пен Қордың 
кепілдемесінің жоғарылауына байланы-
сты, артықшылықты сегменттен жаппай 
сегментке ауысады және экономикалық 

белсенді қазақстандықтардың басым 
бөлігіне тартымды бола түседі. 2019 жылы 
біз негізгі драйвері жинақ салымдары 
болған теңгелік депозиттердің өсуінің 
жеделдеуін байқадық.

Жыл соңына дейін толықтырусыз ұзақ 
мерзімді    жинақ    салымдары   бойынша
шекті табыстылық жылына 14-14,6%-ды 
құрады сонымен қатар біз 2020 жылды 
жоғары пайыздық мөлшерлемелер мен 
тартымды қаржыландыру көзі ретінде 
жинақ салымдары бойынша толыққанды 
бәсекелестік жағдайында бастаймыз.

Сонымен қатар нарықтың кейбір ойын-
шылары жаңа ресурстар бойынша 
бәсекелестік тұрғыда күрес жүргізіп, 
қаржылық тұрақтылықты қалыптастыру 
кезінде, екі қатысушы банк нарықтан 
кетті. Бұл Астана Банкі мен Эксимбанк 
Қазақстан. Бұл банктер кепілдендірілген 
депозиттерінің жалпы көлемі 37,8 млрд 
теңгені құрайтын 268 мың жеке тұлғаға 
қызмет көрсетті. 2019 жылы Қордың 
резервінен төленген ақша сомасы 
тұрғысынан да, салымшылардың саны 
жағынан да рекордтық көрсеткіш тіркелді. 
Төлемнің жалпы сомасы 37,4 млрд теңгені 
құрады.

Таратылып жатқан екі банктегі 
депозиттердің жалпы көлемінің 95,5%-дан 
астамын Қор сақтандырды, ал салым-
шылар кепілдік берілген сома шегінде 
салым сомасын қайтарып алуға мүмкіндік 
алды. Арнайы резервтің жеткіліктілігі 
– бұл салымшыларды қорғау үшін де, 
тұтастай алғанда депозит нарығы үшін 
де Қор қызметінің тиімділігінің негізгі 
көрсеткіші. Қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес, Қордың арнайы резервінің 
мақсатты мөлшері қатысушы банктердегі 
барлық кепілдендірілген салымдар 
сомасының кемінде 5%-ын құрауы керек. 
2019 жылдың соңында бұл көрсеткіш 
нормативтік мәннен асып, 6,6%-ды 
құрады.
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Тәжірибеге сүйенетін болсақ, тараты-
лып жатқан банктердің әрқайсысында 
салымдары аз салымшылар өтем 
алуға асықпайды. Мысалы, қазірдің 
өзінде екі банк үшін төлемдердің 
бірінші айында Қор міндеттемелердің 
бастапқы сомасының шамамен 95%-
ын төледі, бірақ бұл агент банкке 
жүгінген салымшылардың тек 16%-
ын құрайды.

Болашақта салымшылар алдындағы 
міндеттемелерін толыққанды орын-
дау үшін іргелі тәсілдің қажеттілігін 
мойындай отырып, Қор салымшылар-
ды тікелей агент банкке шақырмай-
ақ, ақшаны онлайн тәртібінде төлеу 
мүмкіндіктерін іздей бастады.

Халықпен жұмысты жақсарту 
мақсатында Қор жыл басында 
Депозиттерді сақтандырушылардың 
халықаралық қауымдастығымен 
бірлесіп, қаржылық сауаттылықты 
арттыру бойынша халықаралық кон-
ференция ұйымдастырды. Соны-
мен қатар Қор 16 банкпен бірлесіп, 
ауқымды зерттеу жүргізді, нәтижесінде 
салымшылардың басымдықтары мен 
қаржылық тәуекелдерді түсіну деңгейі 
анықталды. 
Зерттеу нәтижелері kdif.kz 
корпоративтік сайтты қайта іске қосуға 
мүмкіндік берді, ол азаматтардың 
нақты қажеттіліктерін ескере оты-
рып, салымдар мен жинақтаудың 
қауіпсіздігі бойынша ақпараттық 
білім қорына айналды. Ақпаратты алу 
ыңғайлылығын арттыру мақсатында 
біз толыққанды байланыс орталығын 
іске қостық.

Біз үшін қаржылық тұрақтылықты 
сақтау – уақыт талабын орындау, 
халықаралық стандарттарға сай 
болу және қазақстандық банктердің 
салымшыларының үміттерін қанағат-
тандыру дегенді білдіреді және біз 
Қазақстан Ұлттық Банкіне, Қордың 
Директорлар кеңесіне, ҚҚҚ, Қордың 
Консультативтік кеңесі құрамындағы 
банк секторының өкілдеріне 
2019 жылы және барлық 20 жыл 
бойы ынтымақтастық пен жан-
жақты қолдау көрсеткендері үшін 
ризашылығымызды білдіреміз.
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Қор миссиясы

Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге және Қазақстан 
Республикасының екінші деңгейдегі банктері салымшыларының 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға тиімді қатысушы болу.

ДүниетанымДыҚ тұжырымДама 
Қор:

• депозиттерге тиімді кепілдік беру жүйелері үшін IADI негізгі 
қағидаларына сәйкес болуға;

• миссияны үздік әлемдік тәжірибелерді пайдалана отырып жүзеге 
асыруға ұмтылады.

1  2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қатысушы банк барлық банк 
операцияларын жүргізуге арналған лицензиядан айырылған жағдайда  

стратегиялыҚ мінДеттер 
• қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге қатысу;

• қатысушы банк мәжбүрлеп таратылған жағдайда кепілдендірілген 
салымдар иелерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау* .

Қор туралы

Депозиттерге міндетті кепілдік беру 
жүйесі Қазақстанда 1999 жылдан бері 
жұмыс істеп келеді. Депозиттерді 
сақтандырушылар халықаралық 
қауымдастығының (IADI) деректеріне 
сәйкес 143 елде осындай сақтандыру 
жүйелері бар. Ең алғашқысы 1933 жылы 
АҚШ-та пайда болған.

Экономикалық дағдарыстан кейін 
елдің қаржы жүйесінің тұрақтылығын 
сақтау мақсатында Қазақстан Респу-

бликасы Президентінің бастамасымен 
ҚРҰБ Басқармасының 1999 жылғы 15 
қарашадағы № 393 қаулысына сәйкес 
«Қазақстанның жеке тұлғалардың са-
лымдарына кепілдік беру қоры» ЖАҚ 
құрылды (2004 жылы «Қазақстанның 
депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ 
болып өзгертілді), құрылтайшысы және 
жалғыз акционері ҚРҰБ болып табыла-
ды.

1
2

3
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ҚорДың функциялары

 
ҚорДың негізгі функциялары:

– кепілдік берілген өтемді төлеу;

– ДКЖ қатысушы банктердің тізілімін жүргізу;

– кепілдік берілген өтемді төлеудің арнайы резервін    
қалыптастыру;

– активтерді инвестициялау;

– Қордың басқару органы айқындайтын тәртіппен 
конкурстық негізде агент банкті таңдау;

– банктің активтері мен міндеттемелерін басқа банкке 
(банктерге) бір мезгілде беру операциясына қатысу;

– қатысушы банкті консервациялау кезеңінде 
тағайындалған уақытша әкімшіліктің құрамына қатысу;

– қатысушы банкті барлық банк операцияларын 
жүргізуге арналған лицензиядан айыру кезеңінде 
тағайындалған уақытша әкімшіліктің құрамына қатысу;

– Қор алдында төленген немесе төленетін кепiлдiк 
берiлген өтем сомасы бойынша берешек өтелген 
кезге дейiн мәжбүрлеп таратылатын қатысушы банктiң 
тарату комиссиясының және кредиторлар комитетiнiң 
құрамына қатысу. 

4
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КепілдіК мөлшері мен объеКтілері

Көптеген елдерде сақтандыру төлемі 
тек жеке тұлғалардың банктік шоттары 
мен депозиттеріне қолданылады. Бұл 
әсіресе жаңадан құрылған жүйелерге 
тән. Неғұрлым озық жүйелер кепілдік 
объектілерінің тізімін кеңейтеді және 
сақтандыру қорғанысын шағын және 
орта бизнестің, басқа заңды тұлғалардың 
шоттарына, депозиттік сертификаттарға, 
ислам банктерінің депозиттеріне және 
т.б. қолданады. 

Қазақстан    Республикасында    ДКЖ

басталғаннан бастап кепілдік объектілері 
- депозиттер, есеп айырысу шотта-
ры және банк клиенттерінің – жеке 
тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің төлем 
карталарындағы ақшалар болып табы-
лады.

Банкті мәжбүрлеп тарату туралы сот
шешімі2 заңды күшіне енгеннен кейін 
банктік шоттың, картаның және/немесе 
салымның иесі кепілдік берілген өтемнің 
ең жоғары мөлшері шегінде ұлттық ва-
лютада кепілдік өтемақы алады.

2019 Жылғы 31 ЖЕлТОҚСАНДАғы 
Ең ЖОғАРы КЕПілДіК СОМАСы:

- ұлттық валютадағы жинақ салымдары 
бойынша 15 миллион теңгені;

- ұлттық валютадағы басқа салымдар 
бойынша 10 миллион теңгені;

- шетел валютасындағы салымдар 
бойынша 5 миллион теңгені 
(банкті мәжбүрлеп тарату туралы 
сот шешімі3 заңды күшіне енген күні 
белгіленген валюта бағамы бойынша 
балама) құрайды.

Егер салымшының бір қатысушы 
банкте депозиттің түрі мен қандай 
валютада ашылғандығына қарай 
әр түрлі бірнеше салымы болса, 
онда барлық салымдар бойын-
ша соманың жиынтық қалдығына 
кепілдік беріледі, бірақ кепілдік 
өтемақысының максималды мөлше-
рінен аспайды – депозиттің әр түрі 
бойынша шекті сомаларды ескере 
отырып, 15 миллион теңге.

Кепілдік өтемінің шекті мөлшерінен 

асатын салымның қалдығы, салым-
шы банктің мүліктері мен активтерін 
сату нәтижелері бойынша «Қазақстан 
Республикасындағы банктер және 
банк қызметі туралы» ҚР Заңында 
белгіленген кезектілік тәртібімен 
мәжбүрлеп таратылатын банктің та-
рату комиссиясынан алуға құқылы.

Бір емес, бірнеше банкте орналасқан 
депозиттерге кепілдік өтемақысының 
максималды мөлшеріне дейін жеке-
жеке кепілдік беріледі. Сондықтан 
жинақ ақшаларды қамтамасыз ету 
үшін Қор депозиттерді әр түрлі бан-
ктерге орналастыруды ұсынады.

Қордың кепілдігі жеке тұлғалардың 
металл шоттарына, банк сейфіне 
салынған ақшалар мен құндылықтарға, 
заңды тұлғалардың депозит сертифи-
каттары мен депозиттеріне, сондай-ақ 
ислам банктерінде орналастырылған 
салымдарға қолданылмайды.

2 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қатысушы банкті лицензиясынан 
айырғаннан кейін алады.
3  2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қатысушы банкті лицензиясынан айыру
күні белгіленген валюта бағамы бойынша. 
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1-кесте. 
1999 ЖылДың 24 ҚАРАШАСыНАН БАСТАП КЕПілДіКТі ҚАМТу

20 жыл ішінде теңгелік депозиттер бойын-
ша кепілдік өтемақының шекті мөлшері 
бірнеше рет қайта қаралды.

1999-2002 жылдар аралығында 200 
мың теңгеге дейінгі депозиттер толық 

кепілдендірілді, ал осы мөлшерден аса-
тын салымдар үшін кепілдік салым со-
масына байланысты әр түрлі мөлшерде 
қолданылды.

2-кесте. 
2000 ЖылДың 24 ҚАРАШАСыНАН БАСТАП КЕПілДіКТі ҚАМТу
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Карталар, шоттар мен шетел 
валютасындағы салымдар бойын-
ша кепілдік өтемақысының мөлшері 
ұлттық валютадағы сомаға сәйкес 
келді және ҚРҰБ ресми бағамы бой-
ынша анықталды.

2002 жылдың 1 шілдесінен бастап 
валюта түріне байланысты кепілдік 
өтемақысының әр түрлі мөлшері 
белгіленді. Кепілдік ұлттық валютадағы 
400 мың теңгеден аспайтын 
мерзімді салым сомасын, сондай-
ақ қатысушы банктен ҚРҰБ ресми 
қайта қаржыландыру мөлшерінің 
50%-ы шегінде барлық банктік опе-
рацияларды жүргізуге арналған ли-
цензиядан айырылғанға дейін есеп-
телген сыйақыны қамтыды. Ұлттық 
валютадағы талап етілмелі салымдар 
бойынша кепілдік өтемақысының 
максималды мөлшері 50 мың теңгені 
құрады, кепілдік есептелген сыйақыға 
қолданылмады.

АҚШ долларында және еуро-
да мерзімді салымдар бойынша 
кепілдеме – есептелген сыйақыларды 
қоспағанда, депозит сомасының 90%-
ы, бірақ ҚРҰБ ресми бағамы бойынша 
есептелген, шетелдік валютадағы 360 
мың теңгеге баламалы мөлшерден 
аспайды.

2003 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 
салым бойынша кепілдік өтемақының 
максималды мөлшері оған есептелген 
пайыздарсыз 400 мың теңгені құрады. 
Қатысушы банкте түрі мен валютасы-
на қарай бірнеше депозиттер ашылған 
жағдайда, өтемақының жалпы сомасы 
400 мың теңгенің баламасынан аспа-
ды.

Кепілдік өтемақысының мөлшерін 
Халықаралық валюта қорының 
ұсынымдарына сәйкес келтіру үшін, 
оған сәйкес өтемақының мөлшері жан 
басына шаққандағы ЖіӨ-нің бір-екі 
мөлшерінен кем болмауы керек, 2007 
жылдың 1 қаңтарынан бастап өтемақы 
мөлшері ұлғайтылды және 700 мың 
теңгені құрады. Бұл өсім салымшылар 
саны мен салымдар мөлшері бойын-

ша кепілдендірудің толық қамтылуын 
арттыруға мүмкіндік берді.

2008 жылы әлемдік қаржы дағдарысы 
басталған кезде өтемақы мөлшері 
700 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін 
ұлғайтылды. Кейінірек депозиттердің 
кетуіне жол бермеу және салымшы-
лардың елдің банк жүйесіне деген 
сенімін сақтау жөніндегі дағдарысқа 
қарсы шаралардың бірі ретінде 
өтемақының ең жоғары мөлшері 5 
миллион теңгеге дейін ұлғайтылды.

Ел экономикасын долларсызданды-
ру саясатын іске асыру шеңберінде 
2015 жылғы 27 сәуірде Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаев Заңға енгізілген өзге-
рістер мен толықтыруларға қол 
қойды. Оған сәйкес жеке тұлғаларға 
ұлттық валютада Жүйеге қатысушы 
банктерде орналастырылған жеке 
тұлғалардың салымдары бойынша 
кепілдендірілген өтемақының шекті 
мөлшері 5 миллионнан 10 миллион 
теңгеге дейін ұлғайтылды. Бұл рет-
те шетел валютасындағы депозиттер 
бойынша кепілдік өтемақысының ең 
жоғары мөлшері сол деңгейде қалды 
– 5 миллион теңгеден аспады.

2018 жылы ұзақ мерзімді өтімділік 
нарығын құру және банк жүйесінде 
тұрақты қаржыландыруды қалып-
тастыру шаралары аясында нарықта 
депозиттердің жаңа түрі – жинақ салы-
мы пайда болды. Ұлттық валютадағы 
жаңа депозиттік салым түрінің 
тартымдылығын арттыру үшін кепілдік 
өтемақысының шекті мөлшері 15 мил-
лион теңге болып белгіленді.
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2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап депозиттердің әр түрі бойынша кепілдік өтемақысының максималды 
мөлшеріне депозиттегі қалдық сомасы ғана емес, сонымен бірге қатысушы банктің барлық банктік опе-
рацияларды жүргізу лицензиясынан айырылған күнге дейін есептелген сыйақы да кіреді.
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Кепілдік өтемақысын төлеу үшін Қор: 

-  Қор есебінен оның жарғылық капиталы 
мөлшерінің 70%-ы шегінде;

- қатысушы банктердің жарналары есебінен;

-  қатысушы банктерге Қосылу шарты бойын-
ша міндеттемелерді орындамағаны немесе 
тиісінше орындамағаны үшін қолданылған 
тұрақсыздық айыбы есебінен;

- мәжбүрлеп таратылған қатысушы банктің 
кепілдік өтемақы сомалары бойын-
ша Қордың талаптарын қанағаттандыру 
тәртібінде алынған ақша есебінен;

- арнайы резервтің активтерін орналастыру-
дан түскен кірістер есебінен;

- Қордың жарғысында белгіленген тәртіппен 
шығыстар мен аударымдар сомасына 
азайтылған меншікті активтерді орналасты-
рудан түскен кірістер есебінен арнайы резерв 
қалыптастырады.

Арнайы резерв тек кепілдік өтемақысын 
төлеуге және банк мүлкінің мөлшері мен 
басқа банкке (банктерге) аударылған 
кепілдендірілген салымдар бойынша 
міндеттемелер сомасы арасындағы ай-
ырманы толтыру үшін ғана пайдаланы-
луы мүмкін. Заңға сәйкес Қордың арнайы 
резервінің мақсатты мөлшері қатысушы 
банктердегі барлық кепілдендірілген салым-
дар сомасының кемінде 5%-ы құрайды.

Қордың бастапқы жарғылық капиталы 1 
миллиард теңгені құрады (бір акцияның 
құны 200 мың теңге).

«Валют-Транзит Банк» АҚ-тың 
мәжбүрлеп таратылуына байланысты 
және арнайы резервтің жеткіліктілігін 
қамтамасыз ету мақсатында ҚРҰБ 2007 

жылдан бастап жарғылық капиталды 
кезең-кезеңімен көбейтуді қолға алды: 
2009 жылы ол 110 млрд теңгені құрады, 
2010 жылдан 2017 жылға дейін ол 10%-
ға артты және 235,8 миллиард теңгеге 
жетті.

АрнАйы резерв қАлыптАстыру

ЖАРғылыҚ КАПиТАл

3-кесте. 
ҚОРДың ЖАРғылыҚ КАПиТАлы МӨлШЕРіНің ӨЗгЕРу СЕРПіНі 
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АРНАйы РЕЗЕРВ 
ТАПШылығы 

2010 жылға дейін Қордың арнайы 
резервінің мақсатты мөлшері қатысушы 
банктердегі барлық кепілдендірілген 
салымдар сомасының 1,4% немесе 
жарғылық капиталдың 50%-ын ескере 
отырып, 4,7%-ды құрады. Осыған бай-
ланысты 2010 жылы Қордың жарғылық 
капиталын жыл сайын ұлғайту ту-
ралы шешім қабылданды және 
жарғылық капиталдан шығыстар үлесі 
50%-дан 70%-ға дейін ұлғайтылды, 
оның шеңберінде арнайы резерв 
қалыптасты. Қабылданған шешімдердің 
нәтижесінде 2017 жылға қарай 
жарғылық капиталдың 70%-ын ескере 
отырып, Қордың арнайы резервінің 
мақсатты мөлшері 5% немесе 6,4%-
ға жетті. Осыған байланысты Қордың 
жарғылық капиталын одан әрі ұлғайту 
тоқтатылды.

БАНК ЖАРНАлАРы

2003 жылдың  қыркүйегіне дейін Қор 
келесі міндетті күнтізбелік жарналардың 
мөлшерлемелерін белгіледі:

1)  25% мөлшерінде жеке тұлғалардың 
салымдарына ұжымдық кепілдік беру 
(сақтандыру) жүйесіне қатысушы 
банктердің міндетті күнтізбелік 
жарнасының жеке тоқсандық 
мөлшерлемесі;

2) банктер жеке тұлғалардың са-
лымдарын (депозиттерін) ұжымдық 
кепілдендіру (сақтандыру) жүйесіне 
енген кездегі алғашқы міндетті 
күнтізбелік жарнаның мөлшерлемесі - 
0,375% мөлшерінде.

2003 жылғы 1 қыркүйектен бастап, 
Ережеге  сәйкес міндетті күнтізбелік 
жарналардың мөлшерлемелері банк-
тің Жүйеге қатысу кезеңіне байланы-

сты тоқсан сайын белгіленді:

1) алғашқы екі жыл ішінде – қатысушы 
банктің кепілдендірілген салымдары 
сомасын кепілдендірілген салымдары
сомасының 0,25%-ы;

2) кейінгі жылдары қатысушы 
банктің кепілдендірілген салымдары 
сомасының 0,16%-ы.

2007 жылы қатысушы банктердің 
қаржылық жағдайына және олардың 
саясатының басқыншылық дәрежесіне 
байланысты міндетті күнтізбелік жар-
наларды төлеудің әділ жүйесін енгізу 
мақсатында Қор «БАТА» («Банктерді 
Талдау» сөз тіркесінің қысқартылған 
түрі) жарналардың сараланған 
мөлшерлемелерінің жаңа жүйесін іске 
қосты.

Жаңа жүйеге сәйкес жарналардың 
мөлшерлемелері, негізінен қатысушы 
банктің қаржылық жағдайына сүйене 
отырып, сандық және сапалық 
көрсеткіштердің мәндерінен есеп-
телген жиынтық балл түрінде анық-
талады. Қатысушы банктің қаржылық 
тұрақсыздығы мен тәуекел деңгейі 
неғұрлым жоғары болса, оның 
күнтізбелік жарнасының мөлшері де 
соғұрлым жоғары болады. Дифферен-
циалды мөлшерлемелер жүйесінде 
барлығы бес жіктеу тобы бар, олардың 
ішіндегі ең жақсысы «А» тобы, наша-
ры, сәйкесінше «Е» тобы.

4 ҚРҰБ Басқармасының 2000 жылғы 24 мамырдағы №248 қаулысымен бекітілген жеке тұлғалардың салымда-
рына ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) жүйесіне қатысушы банктің міндетті күнтізбелік жарнасының 
мөлшерлемесін белгілеу әдістемесіне сәйкес.

5 ҚРҰБ Басқармасының 2003 жылғы 4 шілдедегі №201 қаулысымен бекітілген Жеке тұлғалардың салымдарына 
(депозиттеріне) және оған қатысуға Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктеріне міндетті ұжымдық 
кепілдік беру (сақтандыру) жүйесінің жұмыс істеу ережелері.
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4-кесте. 
2007 ЖылДАН БАСТАП МіНДЕТТі КҮНТіЗБЕліК ЖАРНАлАРДың МӨлШЕРлЕМЕлЕРі

5-кесте. 
2008 ЖылДАН БАСТАП МіНДЕТТі КҮНТіЗБЕліК ЖАРНАлАРДың МӨлШЕРлЕМЕлЕРі

2008 жылғы наурызда қаржы дағдарысы 
кезеңінде банк жүйесінің өтімділігін 
сақтау үшін Қор барлық сыныптау 
топтары үшін күнтізбелік жарналар 

мөлшерлемесін 25%-ға төмендету тура-
лы шешім қабылдады.

6-кесте. 
2013 ЖылДАН БАСТАП МіНДЕТТі КҮНТіЗБЕліК ЖАРНАлАРДың МӨлШЕРлЕМЕлЕРі

2013 жылдан бастап жеке тұлғаларға 
сыйақы мөлшерлемесі Қор ұсынғаннан 
жоғары депозит ұсынатын банктер үшін 

жарна мөлшерлемесі 0,5% болатын жаңа 
«S» тобы енгізілді.

6 Заңның 12-бабына сәйкес қатысушы банктiң мiндеттi күнтiзбелiк жарнасының мөлшерi қатысушы банктiң 
кепiлдiк берiлген депозиттерi сомасының 0,5 процентiнен аспауға тиiс.
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Сараланған мөлшерлемелер жүйесі үнемі 
жаңартуды және қаржы нарығындағы 
жағдайға бейімделуді қажет етеді. Негізгі 
себептері – нормативтік стандарттар мен 
тәсілдердің, есеп жүргізу ережелерінің, 
банк секторындағы елеулі құрылымдық 
өзгерістердің, халықаралық тәжірибені 
ескере отырып, банктерді бағалау 
тәсілдерін жетілдірудің өзгеруі.

Банктерді бағалауға сараланымдық тәсілді 
қолдану міндетті күнтізбелік жарналар-
ды Қордың қабылдаған тәуекелдеріне 
пропорционалды түрде алуға, сондай-
ақ қауіпті емес банктер әлеуеті тұрақсыз 
банктердің тәуекелдерін төлеген кезде 
банктерге қатысты белгілі бір кемсітушілікті 
жоюға мүмкіндік береді. Осы тәсілдің 
нәтижесінде банк жүйесіндегі ағымдағы 
тәуекелдер, банктерге түсетін ауыртпалық 
пен Қордың резервтік жеткіліктілігінің ба-
рабар деңгейі арасындағы оңтайлы тепе-
теңдікті сақтауға болады.

Тәуекелге негізделген қадағалау пара-
дигмасына дүние жүзі бойынша көшу - 
ағымдағы бағалау моделін құрылымдық 
қайта қарауды жүзеге асыруды көздейді. 
«БАТА» міндетті күнтізбелік жарналардың 
сараланған мөлшерлемелері жүйесі өзінің 
істеп жатқан 12 жылында қазіргі кездегі 
банк жағдайын басшылыққа ала отырып, 
банктерді жіктеу және бөлу міндеттерін 
орындап келеді. Банктің бизнес 
модельдерінің күрделі сапасын, сондай-
ақ банктің болжамды тәуекелдерді жүзеге 
асыруға қарсылығын бағалау модельдің 
негізгі мақсаты емес. Нәтижесінде қаржы 

жүйесіндегі жалпы жүйелік тәуекелдердің 
күрт және айтарлықтай өсуімен, сондай-
ақ банктер өздерінің маңызды проблема-
ларын жасыру үшін шаралар қабылдаған 
кезде, модельде бұл өзгерістерді толықтай 
ескеруге уақыт жоқ. Осы кемшіліктерді 
жою және модельді тәуекелге негізделген 
тәсілге бағыттау қажеттілігі шеңберінде 
Қор 2019 жылы тиісті жұмысын бастады 
және қазіргі модельді сапалы қайта қарау 
жобасын жүзеге асыруда.

Қатысушы банктердің күнтізбелік 
жарналарының мөлшері 2019 
жылдың аяғында мәжбүрлеп 
таратылған банктердің салымшыла-
рына өтемақы төлеуді ескере отырып, 
242,9 млрд теңге болды. 

2019 жылы қатысушы банктер төлеген 
күнтізбелік жарналардың жалпы со-
масы 30,0 млрд теңгені құрады, бұл 
2018 жылмен салыстырғанда 1,5 млрд 
теңгеге аз. 

Бұл есепті жылы қатысушы 6 банктің 
позициясының жақсарып, жарна 
мөлшерлемесі төмен топтарға көшуіне 
байланысты орын алды.
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ҰСыНылғАН 
МАКСиМАлДы СыйАҚы 
МӨлШЕРлЕМЕлЕРі

2008 жылдың 1 шілдесінен бастап 
Қор қаржы жүйесінің тұрақтылығын 
қамтамасыз етуге қатысу міндеті 
шеңберінде, сондай-ақ депозиттердің 
агрессивті тартылуын болдырмау 
мақсатында Жүйеге қатысушы банктер 
үшін эталон ретінде жеке тұлғалардың 
ұлттық және шетелдік валютадағы са-
лымдары бойынша ұсынылатын ең 
жоғары пайыздық мөлшерлемелерін 
белгіледі.

Сонымен бірге қатысушы банктер 
ұсынған өнімге сыйақы мөлшерін Қор 
ұсынған мөлшерлемелерден жоғары 
мөлшерде белгілеуге құқылы.
2011 жылғы наурызда жеке тұлғалардың 
жаңадан тартылған депозиттері бой-
ынша сыйақы мөлшерлемесінің ең 
жоғары мөлшерін анықтау және белгілеу 
әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) бекітілді, 
оған сәйкес ең жоғарғы мөлшерлемелер 
ҚРҰБ белгілеген қайта қаржыландырудың 
ресми мөлшерлемесіне сілтеме жасай 
отырып, әр алты айда бір рет белгіленді. 
Қажет болған жағдайда депозиттер 
нарығындағы жағдайдың күрт өзгеруімен 
жеке тұлғалардың депозиттері бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің ең жоғарғы 
мөлшері әр алты айға қарағанда жиі 
қайта қаралды. Әдістемеге сәйкес, ең 
жоғары мөлшерлеменің мөлшері қайта 
қаржыландырудың ресми мөлше-
рлемесінің, маржаның және спрэдтің со-
масы ретінде есептелді. 

Соңғы екеуінің көрсеткіштері Қордың 
Директорлар кеңесінің шешімімен 
бекітілді.

2017 жылға дейін жеке тұлғалардың са-
лымдары бойынша ұсынылатын сыйақы 
мөлшерлемелерінің шекті мөлшері 
банктік салым шартында көрсетілген 
номиналды сыйақы мөлшерлемесіне 
байланысты болды. Банктер номинал-
ды мөлшерлеменің берілген жоғарғы 
шегі бойынша жылдық тиімді сыйақы 

мөлшерлемесіне (бұдан әрі – ЖТСМ) 
жету үшін депозиттердің талаптарына 
қатысты айла-шарғы жасап бақты. 

Банктер депозиттерді көбірек тарту 
мақсатында бонустық және бонустық 
сыйақыларды, ақшалай сыйлықтарды 
есептеудің стандартты емес тетіктері 
бар депозиттік өнімнің әртүрлі түрлерін 
дамыта және енгізе бастағанын атап 
өткен жөн. Сонымен қатар жарнамалық 
мақсаттар үшін банктер номиналды 
пайыздық мөлшерлемені емес, ЖТСМ 
мөлшерін қолданды, демек, Қордың но-
миналды пайыздық мөлшерлемені рет-
теу мағынасы жоғалды.

Осыған байланысты, 2017 жылдың 1 
қаңтарынан бастап қатысушы банк-
терге сәйкестікке ұсынылған жеке 
тұлғалардың депозиттері бойынша 
сыйақы мөлшерлемелерінің ең жоғары 
мөлшері номиналды мөлшерлемелерге 
емес, сыйақының нақты төлемдерінің 
мөлшерін көрсететін ЖТСМ-ге қатысты 
деп шешілді.
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-

Депозит нарығының проблемала-
рын шешу және банктер үшін тұрақты 
қаржыландыру базасын құру үшін Қор 
ҚРҰБ-мен бірге депозиттің жаңа түрін 
– жинақ салымы, «мерзімді депозит» 
терминінің анықтамасын және әр түрлі 
кезеңдерге арналған мөлшерлемелерді 
реттеуді, сондай-ақ депозиттерді толтыру 
құқығының құнын есепке алуды енгізді.

Осылайша 2018 жылдың 1 қазанынан 
бастап теңгемен депозиттердің жаңа 
жіктемесі, 2019 жылдың 1 маусы-
мынан бастап – шетел валютасында: 
жинақ салымдары, мерзімділік талап-
тарына сәйкес келмейтін және келетін 

депозиттер енгізілді. Сол кезеңнен 
бастап салымдар бойынша сыйақы 
мөлшерлемелері салым түріне, мерзімі 
мен толықтырылу құқығына байланы-
сты белгіленеді, ал теңгелік салымдар 
үшін тоқсан сайын. Сонымен, толықтыру 
құқығынсыз депозиттердің әр түрі мен 
мерзімі бойынша ең жоғарғы пайыздық 
мөлшерлемелер орташа нарықтық 
мөлшерлемелер мен спрэдтердің 
қосындысы ретінде анықталды, ал 
толықтыру құқығымен депозиттер бой-
ынша мөлшерлемені анықтау үшін, 
толтыру құқығынсыз салымдар бой-
ынша мөлшерлемелер толықтырылу 
құқығының құнына түзетілді.

2-график. 
01.07.2008 БЕН 01.01.2020 АРАлығыНДА ҰСыНылғАН МАКСиМАлДы 
СыйАҚы МӨлШЕРлЕМЕлЕРі

банктерде мерзімді депозит-
тердің болмауы. 
Мерзімді салымдар іс жүзін-
де талап етілмелі депо-
зиттерге айналды (оларды 
мерзімінен бұрын ішінара 
немесе толығымен алып 
қоюға болады, айтарлықтай 
айыппұлдарсыз, шектеусіз 
толықтырылуы мүмкін),бұл 
банктер үшін тұрақты қар-
жыландыру базасы бола 
алмады;

жүйелеудің, сондай-ақ салым 
шарттарына байланысты де-
позиттер бойынша пайыздық 
мөлшерлемені белгілеудің 
нақты және түсінікті әдісте-
месінің болмауы. 
Бұрын сыйақы мөлшерлемесі 
салымның мерзіміне байланысты 
болмайтын, ал банктер бірдей 
мерзімі бар депозиттер бойынша 
әр түрлі мөлшерлемелер ұсына 
алатын.

1 2
2018 Жылы ЖАңА ӘДіСТЕМЕ БЕКіТілДі. 

МҰНың ЕКі СЕБЕБі БОлДы:

* 01.10.2018 бастап ең жоғары мөлшерлемелер теңгедегі және шетел валютасындағы депозиттер бойынша ең 
жоғары мөлшерлемелердің ішінде – 12 айдан асатын жинақ салымдары бойынша көрсетілген
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2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап 
Қор тұрғындардың ұлттық валютадағы 
депозиттері бойынша ұсынылатын ең 
жоғары сыйақы мөлшерлемелерін есеп-
теу тәсілін өзгертті. Енді жеке тұлғалардың 
теңгелік депозиттері бойынша ең жоғарғы 
мөлшерлемелер ай сайын белгіленеді. Со-
нымен қатар орташа алынған нарықтық 
мөлшерлеме немесе ҚРҰБ базалық 
мөлшерлемесі депозиттің түріне және 
мерзіміне байланысты қаржыландыру 
құнын анықтау үшін эталонға айналады. 

Мерзімділік шартына сәйкес келмейтін де-
позиттер бойынша мөлшерлеме базалық 

мөлшерлеме мен спрэдтің қосындысы 
ретінде, ал жинақ салымдары мен 
мерзімдерге сәйкес келмейтін депозиттер 
үшін – нарықтық орташа немесе базалық 
мөлшерлеме мен спрэд арасындағы мак-
сималды мәндердің жиынтығы ретінде 
анықталады.

Бұл өзгерістер депозиттік мөлше-
рлемелердің нарықтағы ақша-несие 
жағдайларының өзгеруіне жедел жауап 
беруі және нарықтағы ақша құнының 
негізгі көрсеткіші ретінде базалық 
мөлшерлемеге тәуелді болуы үшін 
енгізілді. 

7-кесте. 
2019 ЖылДың ЖЕлТОҚСАН АйыНА ҰСыНылАТыН Ең ЖОғАРы 
МӨлШЕРлЕМЕлЕРі
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МӘЖБҮРлі ТҮРДЕ ТАРАТылыП ЖАТҚАН ҚАТыСуШы 
БАНКТЕРДің ҚОРДың ТӨлЕНгЕН (ТӨлЕНЕТіН) 

КЕПілДіК БЕРілгЕН ӨТЕМ СОМАлАРы 
БОйыНША ТАлАПТАРыН 

ҚАНАғАТТАНДыРу ТӘРТіБіМЕН АлғАН 
АҚШАлАРы
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Қордың «Валют-Транзит Банк» 
АҚ қатысты талаптары 56,23%-ға 
қанағаттандырылды (2019 жылға – 
500 млн теңге); «Qazaq Banki» АҚ 
үшін 6,24%-ға (2019 жылға – 1 280 
миллион теңге); «Астана Банкі» АҚ 
үшін 12,05%-ға (2019 жылға – 4 530 
млн теңге); «Delta Bank» АҚ және 
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ үшін 

100%-ға (2019 жылға – сәйкесінше 
43,1 млн теңге және 258,3 млн 
теңге). Сондай-ақ «Қазинвестбанк» 
АҚ кепілдік өтемақысын төлеуге 
ақшаны қайтару бойынша Қор 
алдындағы міндеттемелерін 100% 
және күнтізбелік төлемдер бойын-
ша ішінара (3,5% немесе 0,3 млн. 
теңге) орындады.

*Ескерту: (1) – кепілдік өтемінің мөлшеріне сәйкес; 
*Ескерту: (2) – төленбеген міндетті күнтізбелік жарналар 
үшін, төлемді кешіктіргені үшін тұрақсыздық айыпақылары 
(бар болса).

8-кесте. 
ТАРАТу КОМиССиялАРыНА АРНАлғАН ҚОР ТАлАПТАРы, МлН ТЕңгЕ
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Қордың жұмыс істеген кезеңінде 
кепілдік берілген өтем Жүйеге 
қатысушы мәжбүрлеп таратылған 7 
банктің салымшыларына төленді.
Таратылған банктердің салымшы-
ларына кепілдік өтемақы төлеуге 
бағытталған ақшаны қайтаруды 
жеделдету мақсатында Қор 
қызметкерлері таратылатын банктің 
кредиторлар комитетінің мүшелері 
болып қана қоймай, сонымен 
қатар төленген (төленетін) кепілдік 
өтемақысы бойынша Қор алдындағы 
қарыз толық өтелгенге дейін тара-
ту комиссияларының құрамында 
банкті таратуға қатысады.

2016 жылы уәкілетті орган бірінші рет 
Қордың қызметкерін «Валют-Тран-
зит Банк» АҚ тарату комиссиясының 
төрағасы етіп тағайындады, ол бой-
ынша мәжбүрлеп тарату туралы 
сот шешімі 2007 жылғы 1 наурызда 
күшіне енді.

2017 жылы Қор қызметкерлері 
«Қазинвестбанк» АҚ активтері мен 
міндеттемелерін Жүйеге қатысушы 
«сау» банкке бір уақытта беру 
бойынша Қазақстандағы алғашқы 
операцияға қатысты.

2018 жылы «Delta Bank» АҚ-тың та-
рату комиссиясы аймақтық филиал-
дарды қоспағанда, толығымен Қор 
қызметкерлерінен құралды.

2018 жылдың аяғы – 2019 жылдың 
басында Қор қызметкерлері «Qazaq 
Banki» АҚ, «Астана Банкі» АҚ және 
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ тарату 
комиссияларының мүшелері болды. 
Сонымен қатар Қордың қызметкері 
«Астана Банкі» АҚ тарату комиссия-
сын басқарды.

Қордың банктерді таратуға қатысу 
практикасы тарату процедураларын 
оңтайландыруға оң әсер етті. Мыса-
лы, заңнаманы жетілдіру шеңберінде 
дебиторлық қарызды өндіріп алу 
мәселелерін сотқа дейін реттеудің 
жаңа тәсілдері қалыптасты, кре-
диторлар комитетінің өкілеттіктері 
кеңейді, банктің дебиторларымен 
бітімгершілік шарттар жасасуға 
мүмкіндік туды, банк активтерін 
электронды платформада сату бой-
ынша жұмыс жүргізілуде.
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Қор активтерін инвестициялаудың негізгі 
мақсаты – олардың қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету.

Қор активтерін сенімгерлік басқаруды ҚРҰБ 
сенімгерлік келісімге және инвестициялық 
стратегияға сәйкес жүзеге асырады. Қордың 
инвестициялық стратегиясы жоспарланған 
рентабельділікке жету, шығындар қаупін 
азайту және өтімділікті қамтамасыз ету 
мақсатында активтерді инвестициялық 
басқарудың шарттарын анықтайды. 

Активтер ҚРҰБ Басқармасының 2006 
жылғы 29 қыркүйектегі №101 қаулысымен 
бекітілген, Депозиттерге міндетті кепілдік 
беруді жүзеге асыратын ұйымның 

активтерін инвестициялау ережелерімен 
инвестициялауға рұқсат етілген қаржы 
құралдарына орналастырылған.

Қордың активтері 2003 жылға дейін 
Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің (ҚР ҚМ) облигацияларында 
және ҚРҰБ ноталарында орналастырылған. 
2004-2005 жылдары Қордың қаржы 
құралдарының тізбесі кеңейтілді: Қор 
активтері «Қазақстан ипотекалық компани-
ясы» АҚ облигацияларына орташа кірістілігі 
7-10% (2004 жылдан бастап) деңгейінде, 
Қазақстан Республикасының, АҚШ-тың 
және ЕО елдерінің мемлекеттік бағалы 
қағаздарында орналастырыла бастады – 6% 
(2005 жылдан бастап).

2011 жылы Қордың Директор-
лар кеңесі Қордың инвестициялық 
портфелінің валюталық компоненті 
дәлізінің мөлшерін 25-35% дейін 
азайту бөлігінде инвестициялық 
стратегияға енгізілген өзгерістерді 
мақұлдау туралы шешім қабылдады.

2015 жылдан бастап арнайы резервтің 
активтері қаржы құралдарына 
келесідей бөлінген: 25-45% шетелдік 
валютада, 55-75% ұлттық валютада.
2016 жылы инвестициялауға рұқсат 
етілген қаржы құралдарының тізбесі 
халықаралық қаржы ұйымдарының 
минималды «А–» несиелік рейтингті 
борыштық міндеттемелерімен (обли-
гацияларымен) толықтырылды.
Осыған байланысты Қор активтерінің 
бір бөлігі эмитенті Еуропалық Қайта 
құру және Даму Банкі (ЕҚДБ) бо-
лып саналатын еурооблигацияларға 
орналастырылған. 

Олардың сыйақы мөлшерлемесі 
Қазақстан Республикасындағы инфля-
ция деңгейімен байланысты. Сонымен 
қатар арнайы резервтік активтердің 
инвестициялық портфелінің 
құрамы квазимемлекеттік сектор 
эмитенттерінің бағалы қағаздарымен 
толықтырылды – «Самұрық-Қазына» 
ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ, «KEGOC» 
АҚ.

2018 жылы шетел валютасын-
да көрсетілген құралдар инвести-
циялауға рұқсат етілген қаржы 
құралдары тізімінен шығарылды. 
инвестициялардың тиімділігін арт-
тыру мақсатында қаржы құрал-
дарының тізіміне халықаралық 

қаржы ұйымдарының (ХҚҰ), ЕҚДБ, 
квазимемлекеттік сектор субъекті-
лерінің облигациялары, «Қазақстан 
Даму Банкі» АҚ, «KEGOC» АҚ, «Баспа-
на» ипотекалық ұйымы» АҚ облига-
циялары, сондай-ақ несиелік рейтингі 
BB/Ba3-тен кем емес ұйымдардың об-
лигациялары енгізілді.

Осылайша Қордың активтері 2019 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша жоғары рейтингтері BB-/
Ba3-тен төмен емес жоғары өтімді 
бағалы қағаздарға орналастырылды, 
оның ішінде Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің облигацияла-
ры, ҚРҰБ ноталары, ЕҚДБ облигаци-
ялары, ХҚҰ, «Самұрық-Қазына ҰӘҚ» 
АҚ, «KEGOC» АҚ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
және «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ 
облигациялары бар.

Заңның 7-бабы 2-тармағының 7) 
тармақшасына сәйкес, Қор ар-
найы резервтің активтері мен өзінің 
активтерін бөлек есепке алуды 
жүргізуге міндетті. Осылайша 2014 
жылдың 1 қаңтарынан бастап Қордың 
327,1 миллиард теңге сомасындағы 
активтері (осы күнге) 2 инвестициялық 
портфельге бөлінді: меншікті активтер 
– 162,5 миллиард теңге және арнайы 
резерв – 164,6 миллиард теңге.

Қордың инвестициялық портфелінің 
жалпы мөлшері 2019 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша 845,9 
млрд теңгені құрады, оның 260,6 млрд 
теңгесі меншікті активтері үшін және 
585,3 млрд теңгесі арнайы резерв 
үшін.

АКТиВТЕРДі ОРНАлАСТыРуДАН ТҮСКЕН ТАБыС
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2019 ЖылДың 
СОңыНДА 

инвестициялық кіріс 55,9 млрд 
теңгені құрады, ал арнайы 

резервтің активтерінен қалыптасқан 
инвестициялық портфельден түскен 
кіріс 38,7 млрд теңгені, меншікті ак-

тивтерден 17,2 млрд теңгені құрады.

Қазақстан Республикасының «Салық-
тар және бюджетке төленетін міндетті 
төлемдер туралы» кодексіне (Салық 
кодексі) сәйкес міндетті күнтізбелік, 
банктерден қосымша және төтенше 
жарналардың мөлшері және 
Қордың өтелген депозиттер бой-
ынша талаптарын қанағаттандыру 
мақсатында алынған ақша сомасы 
Қордың жылдық жиынтық кірісінен 
шығарылуға жатады.

2008 жылдан бастап Қор Қазақстан 
Республикасының Үкіметімен 
және уәкілетті органмен бірге ар-
найы резервтік активтер бойынша 
инвестициялық кірістерді салық са-
лудан босату бойынша жұмыстар 
жүргізді. 2014 жылы жүргізілген 

жұмыстардың нәтижесінде Салық 
кодексіне арнайы резервтің 
активтерін орналастыру нәтижесінде 
алынған кірістерді, сондай-ақ Қосылу 
шарты бойынша міндеттемелерді 
орындамағаны немесе тиісінше 
орындамағаны үшін банктерге қолда-
нылған тұрақсыздық айыбы түрінде 
Қордың жылдық жиынтық кірісін 
алып тастау бөлігінде түзетулер 
енгізілді. Әрине, көрсетілген кіріс ар-
найы резервті ұлғайтуға бағытталған 
жағдайда.

Арнайы резервті құрайтын кірістерді 
салық салудан босату 2014-2019 
жылдары арнайы резервті ұлғайтуға 
барлығы 26 миллиард теңгеге жуық 
қаражат бөлуге мүмкіндік берді.

9-кесте. 
ҚОРДың АРНАйы РЕЗЕРВіНің ПОРТфЕлі (МлН ТЕңгЕ)

АРНАйы РЕЗЕРВКЕ 
САлыҚ САлу
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ХалыҚаралыҚ ҚаржылыҚ 
есепТілік сТандарТТары 
(ХҚес)
Қор қаржылық есеп беруді 
қазақстандық бухгалтерлік есеп стан-
дарттарына сәйкес 2004 жылға дейін 
жасады. 2004 жылы Қор алғаш рет 
қаржылық есептілікті Халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына 
(бұдан әрі – ХҚЕС) сәйкес жасады.

ХҚЕС 9 НЕМЕСЕ КҮТілЕТіН 
НЕСиЕліК ШығыНДАРғА 
НЕгіЗДЕлгЕН ҚАРЖылыҚ 
АКТиВТЕР МЕН 
МіНДЕТТЕМЕлЕРДің 
ҚҰНСыЗДАНу РЕЗЕРВіН 
ҚОлДАНу

2018 жылы ХҚЕС-қа сәйкес Қор қаржы 
құралдарын жіктеу мен өлшеуге, сондай-
ақ резервті есепке алуға қатысты есеп 
саясатын жетілдірді. Атап айтқанда, 
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап ХҚЕС 9 
«Қаржы құралдары» стандартын қолдану 
міндетті болды. Соған сәйкес күтілетін 
несиелік шығындар негізінде қаржылық 
активтер мен міндеттемелердің 
құнсыздануы бойынша резерв-
тер қалыптастыру қажет. Күтілетін 
шығындарды жабуға арналған прови-
зияларды бағалау және қалыптастыру 
Қорға сақтандыру жағдайы туындаған 
кезде өз міндеттемелерін тез орындауға 
мүмкіндік береді.

Қор «Делойт» ЖШС-мен бірлесіп, 
кепілдік өтемақысын төлеуге байла-

нысты қаржылық кепілдіктерді жабу 
жөніндегі резервті есептеу әдістемесін 
және Қаржылық активтер бойын-
ша күтілетін несиелік шығындарды 
есептеу әдістемесін әзірледі. Кепілдік 
өтемақысын төлеуге байланысты 
қаржылық кепілдіктерді жабуға арналған 
резервті есептеу әдістемесі банктердің 
мәжбүрлеп тарату үдерісінде Қор 
төлеген қаражаттың қайтарылуын еске-
ре отырып, әрбір қатысушы банк үшін 
төлемнің өтелмеу ықтималдығын және 
қалпына келтірілмейтін ресурстардың 
үлесін бағалау жолымен анықталатын 
несиелік шығындардың мөлшерін 
бағалауға мүмкіндік береді. Дефолт 
ықтималдығы тарихи деректер негізінде 
сандық және сапалық индикаторлар-
ды қолдана отырып бағаланады, олар 
бұрын жүзеге асырылған сақтандыру 
оқиғаларымен барынша байланысты. 
Қаржылық активтер бойынша күтілетін 
несиелік шығындарды есептеу әдістемесі 
бастапқы мойындаудан бастап қаржы 
құралдары үшін несиелік тәуекелдің 
өзгеруінің маңыздылығын бағалауға 
және олардың құнсыздануын есептеуге 
мүмкіндік береді.

ҚАлыПТАСТыРылғАН 
АРНАйы РЕЗЕРВ
Арнайы резервтің нақты мөлшері 
2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша 500,8 млрд теңгені 
немесе қатысушы банктердегі 
кепілдендірілген депозиттердің 
жалпы көлемінің 5,6%-ын құрайды. 
Бұл заңмен белгіленген мөлшерден 
асып түседі.

Арнайы резервтің нақты мөлшері 2019 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бой-
ынша Қордың жарғылық капиталының 
70%-ын ескере отырып, 610,2 млрд 

теңгені немесе қатысушы банктердегі 
кепілдендірілген депозиттердің жалпы
сомасының 6,6%-ын құрайды.

10-кесте. 
АРНАйы РЕЗЕРВТің ҚҰРылыМы (МлРД ТЕңгЕ)
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Дкж тиімДілігі 
(арнайы резервтің 
жеткіліктілігі)

20 жыл ішінде депозиттерге кепілдік 
беру жүйесі салымшылардың 
банк жүйесіне және жалпы қаржы 
жүйесінің дамуына деген сенімін 
арттыруға айтарлықтай үлес қосты, 
сонымен бірге өзінің сенімділігін 
дәлелдеді.

Бүгінде Қордың резерві жеке 
тұлғалардың барлық салымдары 
бойынша кепілдік өтемақысын 
төлеуге жеткілікті. 

Осылайша шоттардың 99,8%-ы толық 
кепілдендірілген. Бұл Қазақстанның 
депозиттерді қорғау жүйесін Канада, 
АҚШ, Еуропалық Одақ елдері, Корея 
және Жапониямен теңестіреді.

2019 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша банктердің өз са-
лымшыларына қарсы талаптарын 
ескере отырып, барлық банктер 
үшін Қордың болашақтағы ықтимал 
міндеттемелерінің мөлшері 4,6 трлн 
теңгені немесе депозиттік базаның
49,0%-ын құрады. Бұл көрсеткіш 
2019 жылы 3,5 пайыздық тармаққа 
өсті, бұл шетел валютасындағы 
депозиттерді теңгелік депозит-
терге аударумен, сондай-ақ Қор 
кепілдігінің мөлшері жоғары, 
сондай-ақ депозиттік базаның жал-
пы көлеміне қатысты кепілдемемен 
толық қамтылған депозиттер 
көлемінің ұлғаюымен түсіндіріледі. 
Жыл басында жеке тұлғалардың 
депозиттерінің 40,4%-ы Қор 
кепілдіктерінің мөлшерінен аспай-
тын салымдарға орналастырылды, 
ал жылдың аяғында – 44,8%.

Жергілікті валютадағы депозиттер-
ге кепілдік берудің толықтығының 
артуы және долларсыздандыру 

процесі ілеспе деңгейінің 2017 
жылы 41%-ға дейін өсуіне ықпал 
етті. 2019 жылы ең жоғары қамтуды 
(49%) 2015 жылы 36%-ға дейін 
төмендегеннен кейін және 2011 
жылы 48%-дан бұрын тіркелген 
ең жоғары деңгейге жетті. Қаржы 
жүйесінің қалыптасуының алғашқы 
кезеңін есептемегенде орташа 
қамту деңгейі (2008 жылға дейін) 
айтарлықтай төмендетусіз 44%-ды 
құрады.

ДКЖ тиімділігін сақтау үшін Қор де-
позиттер нарығының эволюциясы 
мен экономикалық жағдайларға 
сәйкес халықтың депозиттерін жабу 
көлемі мен мерзімдерін кезең-
кезеңмен қайта қарайды.

Депозиттер нарығын долларсыз-
дандырудың жалғасуы қамтудың 
одан әрі өсуіне әкеледі, қамту 50%-
дан астамға өседі және нәтижесінде 
салымшылар үшін тәуекелдер азая-
ды деп күтілуде.

Арнайы резервтің қаражаты жеткі-
ліксіз болған жағдайда, Қор Заңда 
көзделген шарттарға сәйкес ҚРҰБ-
тан кепілдік өтемақысын төлеу үшін 
несие алуға жүгінуге құқылы. Кейбір 
жағдайларда «проблемалық»  
банктің активтері мен міндет-
темелерін Жүйеге қатысушы, қар-
жылық жағдайы тұрақты банкке 
беру мүмкіндігі қарастырылуы 
мүмкін. Бұл жағдайда банк төлемге 
қабілетсіз банктің салымшыларына 
кепілдік өтемақысын төлемейді, тек 
банк мүлкінің мөлшері мен басқа 
банкке (банктерге) аударылған 
кепілдендірілген салымдар бой-
ынша міндеттемелер мөлшері 
арасындағы айырманы өтеуді 
қоспағанда.

7 «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» ҚР Заңының 61-7-бабына сәйкес төлемге 
қабілетсіз банктер санатына жатқызылған
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Депозиттерге кепілдік беру жүйесі 
іске қосылғаннан бері, сондай-ақ 
2019 жылы Қазақстанда сақтандыру 
уақиғасы қатысушы банкті мәж-
бүрлеп тарату болып саналды. Осы-
лайша Қор банкті мәжбүрлеп тара-
ту туралы сот шешімі заңды күшіне 
енген күннен бастап 14 жұмыс күні 
ішінде өтемақы төлей бастайды. 
Өз кезегінде сот рәсімдері банктің 
барлық банктік операцияларды 
жүргізу лицензиясынан айырылған 
күннен бастап 4-5 айға созылуы 
мүмкін.

2019 жылы төлемдердің баста-
луын жеделдету мақсатында Қор 
«сақтандыру уақиғасы» анықтамасын 
өзгерту туралы бастама көтерді. 
2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
Қордың кепілдік өтемақысын төлеу 
жөніндегі міндеттемелерінің туын-

дауы банктің барлық банктік опера-
цияларды жүргізуге арналған лицен-
зиядан айырылуы болып табылады 
– сәйкесінше төлемнің басталу күні 
осы күннен бастап есептеледі. 
Жеке тұлғалар мен дара кәсіпкерлер
Қордың резервінен төлемді банктің 
барлық банктік операцияларды 
жүргізуге арналған лицензиясынан 
айырған күннен бастап 35 жұмыс 
күнінен кешіктірмей алады.

2019 жылы «Астана Банкі» АҚ пен 
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ-тың 
қызметін мәжбүрлеп тоқтату (тарату) 
туралы сот шешімдері заңды күшіне 
енді. Барлығы 2019 жылдың 31 
желтоқсанындағы жағдай бойынша 
7 банк мәжбүрлеп тарату үдерісінде 
болды.

11-кесте. 
МӘЖБҮРлЕП ТАРАТылыП ЖАТҚАН ҚАТыСуШы БАНКТЕР

КепілдіК берілген 
өтемді төлеу
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2019 жылы «Қазинвестбанк» АҚ, «Delta 
Bank» АҚ, «Qazaq Banki» АҚ, «Аста-
на Банкі» АҚ, «Эксимбанк Қазақстан» 
АҚ және «Валют-Транзит Банк» АҚ 
таратылған банктерінің салымшыла-
рына кепілдік өтемақыларын төлеу 
жалғасуда.

«Qazaq Banki» АҚ-тағы және «Астана 
Банкі» АҚ-тағы сақтандыру уақиғалары 
ДКЖ үшін маңызды сынақ болды. 
Бұл банктерде 280 мыңнан астам 
салымшының депозиттері бол-
ды, ал банктерді тарату туралы сот 
шешімдеріне шағымдану салдарынан 
салымшылар банктер лицензиясынан 
айырылған күннен бастап бес айға 
жуық уақыт бойы өз ақшаларына қол 
жеткізе алмады, бұл халық арасын-
да әлеуметтік шиеленісті тудырды. 
Қор агент банктердің филиалдарын-
да медициналық көмек пен полиция 
ұйымдастырылғанға дейін таратылған 
банктердің салымшылары үшін жедел, 
ыңғайлы және қауіпсіз төлем процесін 
қамтамасыз ету үшін барлық мүмкін 
шараларды қабылдады.

Агент банктердің – «Банк ВТБ 
(Қазақстан)» АҚ ЕҰ «Qazaq Banki» АҚ 
және «Еуразиялық банк» АҚ салым-
шыларына «Астана Банкі» АҚ кепілдік 
өтемақыларын төлеу бойынша тиімді 
жұмысын атап өткен жөн. 
Агент банктер жаппай түсіндіру 
жұмыстарын жүргізді, филиалдардың 
жұмысын тек таратылатын банктердің 
салымшыларына қызмет көрсету үшін 
ұйымдастырды, талап ету орнына 
жеткізе отырып, дебеттік картаны же-
дел беру арқылы агент банкке бармай-
ақ, ақшаны қайтарып алуға мүмкіндік 
берілді. Кейбір жағдайларда агент 
банктер кепілдік өтемақысын алу үшін 
салымшыларды банктің ең аз жұмыс 
істейтін филиалдарына жеткізуге 
арналған көлік құралдарын ұсынды.

2019 жылдың соңында мәжбүрлеп 
таратылған банктердің 132 мың са-
лымшысы үшін төленген кепілдіктердің 
жалпы сомасы 76,3 миллиард теңгені 
құрады, оның ішінде «Qazaq Banki» 
АҚ, «Астана Банкі» АҚ және «Эксим-
банк Қазақстан» АҚ салымшыларына 
кепілдік өтемақысы төлемдерінің үлесі 
- 99%-ға жетті.

12-кесте. 
ҚАТыСуШы БАНКТЕРДің САлыМШылАРыНА 
ТӨлЕНгЕН ӨТЕМНің ҮлЕСі

Ең белсенділер «Эксимбанк 
Қазақстан» АҚ салымшылары 
болды, олардың 40%-ы кепілдік 
өтемақы алуға өтініш берді. 

Бұл көрсеткіш басқа банктер үшін 
келесідей: 
«Qazaq Banki» АҚ – 33%, «Валют-
Транзит Банк» АҚ – 24%, «Астана 
Банкі» АҚ – 22%, «Қазинвестбанк» 
АҚ – 14%, «Delta Bank» АҚ – 12% 
және «Наурыз Банк Қазақстан» АҚ 
– 2%.

Кепілдік өтемақысын төлеу ту-
ралы өтініштің орындалмауы 
салымшылардың шоттарда қалған 
шамалы ақшаға қызығушылық та-
нытпауынан туындайды. Сонымен 
«Астана Банкі» АҚ-та әрбір екінші 
клиенттің, «Qazaq Banki» АҚ-та және 
«Эксимбанк Қазақстан» АҚ-та әрбір 
үшінші салымшының шотында 500 
теңгеден аз ақша болған. 
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Депозиттерді қабылдауға, жеке 
тұлғалардың банктік шоттарын 
ашуға және жүргізуге лицензия 
алған барлық банктер міндетті 
түрде депозиттерге міндетті кепілдік 
беру жүйесіне қатысады.

Бастапқыда 2000 жылы ҚРҰБ 
халықаралық стандарттарға көшу 
шараларын аяқтады деп таныған 
екінші деңгейлі банктердің де-

позиттерге кепілдік беру жүйе-
сіне кіргенін атап өткен жөн. 
Қазақстанның 16 ірі банктері ДКЖ 
қатысушылары болды. 3 жылдан 
кейін жеке тұлғалардан депозиттер 
қабылдауға лицензиясы бар барлық 
банктердің ДКЖ-ге міндетті түрде 
мүше болу талаптары енгізілді. 
Қатысушылар саны 31 банкке дейін 
өсті.

дКЖ қАтысушылАры

3-график. 
ДЕПОЗиТТЕРгЕ МіНДЕТТі КЕПілДіК БЕРу ЖҮйЕСіНЕ ҚАТыСуШы 
БАНКТЕР САНыНың ӨЗгЕРу ДиНАМиКАСы
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2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Қазақстан Респу-
бликасында жұмыс істейтін екінші 
деңгейдегі 27 банктің 25-і, Al-Hilal» 

ислам Банкі» АҚ пен «Заман-Банк» 
ислам Банкі» АҚ-ты қоспағанда,
ДКЖ-ге қатысады.

13-кесте. 
31.12.2019 Жылғы ЖАғДАй БОйыНША ҚАТыСуШы БАНКТЕРДің ТіЗіМі
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Қатысушы банк Заңда көрсетілген 
негіздер бойынша ДКЖ құрамынан 
шығарылады. Алайда банкті алып тастау 

Қордың осы банкте орналастырылған 
кепілдендірілген салымдар бойынша 
міндеттемелерін тоқтатпайды.

14-кесте. 20 Жыл іШіНДЕ ДКЖ ҚҰРАМыНДАғы 
ӨЗгЕРіСТЕР ТуРАлы АҚПАРАТ

консультативтік кеңес
2019 жылы Қордың Консультативтік 
кеңесінің құрамына ДКЖ-ге мүше 12 
(он екі) банктің өкілдері кірді:

1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (Төраға);

2) «Forte Bank» АҚ;

3) «Kaspi Bank» АҚ;

4) «Еуразиялық банк» АҚ;

5) «Банк ЦентрКредит» АҚ;

6) «Казкоммерцбанк» АҚ;

7) «Цеснабанк» АҚ;

8) «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ;

9) «АТфБанк» АҚ;

10) Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ;

11) «Альфа-Банк» ЕБ АҚ;

12) «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ.

ҚҚҚ Консультативтік кеңестің тұрақты 
мүшесі болып табылады.

Қордың Консультативтік кеңесінің ал-
дында келесі негізгі міндеттер тұр:

• қатысушы банктер тұрғысынан 
Қазақстан Республикасындағы депо-
зиттерге міндетті кепілдік беру жүйесін 
жетілдірудің негізгі бағыттарына 
қатысты ұсыныстарды әзірлеу және 
қарастыру;

• Қордың Директорлар кеңесінің, 
міндетті күнтізбелік, қосымша және 
төтенше жарналардың мөлшері мен 
төлеу тәртібін айқындау ережелері мен 
Қордың басқа актілерінің қарауына 
ұсынылған Қосылу шартына өзгерістер 
мен толықтырулар жобасын алдын ала 
қарау;

•    жеке тұлғалардың жаңадан тартылған 
депозиттері бойынша Қордың Дирек-
торлар кеңесіне ұсынылған сыйақының 
ең жоғары мөлшерлемелерін алдын-
ала мерзімді қарау;

• қатысушы банктердің Қосылу шар-
ты бойынша өз міндеттемелерін 
орындауы кезінде туындауы мүмкін 
түсініксіздікті, дәлсіздіктер мен қарама-
қайшылықтарды жоюға қатысты 
ұсыныстар әзірлеу;

• қатысушы банктердің Қосылу шар-
ты бойынша міндеттемелерін, оның 
ішінде алымдар мен өсімпұлдарды 
төлеуді орындамауының ықтимал 
жағдайларын болдырмау тұрғысынан 
ұсыныстар әзірлеу.

есепті жылы ҚорДың 
консультативтік кеңесінің 
9 отырысы өткізілДі, онДа 
келесі негізгі мәселелер 
талҚыланДы:
• мерзімді депозиттер нарығының даму 
проблемалары және депозиттердің жаңа 
желісін енгізуге және депозиттер бойын-
ша сараланған шекті мөлшерлемелерді 
белгілеуге қатысты нормативтік 
шешімдер;

• жеке тұлғалардың жаңадан тартылған 
депозиттері бойынша сыйақы 

мөлшерлемелерінің шекті мөлшерін 
қарастыру;

• есептерді жинау процесін оңтайландыру 
және айыппұл санкцияларын қолдану;

• міндетті күнтізбелік, қосымша және 
төтенше жарналардың мөлшері мен 
төлеу тәртібін анықтау;

• банк секторының мүдделерін қозғайтын 
Қордың құжаттарына енгізілген 
өзгертулер мен толықтыруларды ал-
дын ала қарастыру, позицияны әзірлеу 
және Қордың Директорлар кеңесіне 
ұсынымдар беру.
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Қордың құрылтайшысы – ҚРҰБ. Жалғыз 
акционер ретінде ҚРҰБ Қордың жоғарғы 
органы ретінде әрекет етеді.

ҚРҰБ Төрағасының бұйрығына сәйкес 
акционердің құзыретіне жатқызылған 
барлық мәселелер бойынша шешімдерді 
ҚРҰБ Төрағасының орынбасары Біртанов 
Есжан Амантайұлы қабылдайды .

2019 жылы Акционер өз құзыреті шегінде 
бірқатар шешімдер қабылдады, соның 
ішінде:

• Қордың жылдық қаржылық есебін және 
Қордың таза кірісін бөлу тәртібін бекіту ту-
ралы;

• Қордың Директорлар кеңесінің құра-
мына өзгерістер енгізу туралы;

• Қор Төрағасын сайлау туралы;

• Қордың жылдық қаржылық есебіне 
міндетті аудит жүргізу үшін аудиторлық 
ұйымды анықтау туралы.

КорпорАтивтіК бАсқАру

диреКторлАр Кеңесі

Қордың Директорлар кеңесінің құра-
мына Төраға мен төрт мүше кіреді: екі 
тәуелсіз директор, жалғыз акционердің 
өкілі және Қор Төрағасы. 2007 жылға 
дейін Қордың Директорлар кеңесінің 

құрамына тәуелсіз директорлар 
кірмегенін атап өткен жөн. 

2019 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша Қордың Директорлар 
кеңесінің құрамы келесідей болды:

Қордың Директорлар кеңесінің жанында келесі комитеттер жұмыс істейді:

8 17.04.2019 жылға дейін акционердің құзыретіне қатысты барлық мәселелер бойынша шешімдерді ҚРҰБ
Төрағасының орынбасары Жанат Бостанұлы Құрманов қабылдады.
9 15.05.2019 жылдан бастап 26.12.2019 жылға дейін Қордың Төрағасы Баймағамбетов Ақылжан Мәлікұлы болды.
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Есепті жылы Қордың Директорлар 
кеңесінің 32 отырысы өткізілді, оның ішінде 
27 шешім сырттай дауыс беру арқылы 
және 5 жеке отырыс өткізілді, онда Ди-
ректорлар кеңесінің құзыретіне кіретін 
мәселелер қарастырылды, соның ішінде:

• Директорлар кеңесінің комитеттері тура-
лы ережеге өзгерістерді келісу, оған сәйкес 
Директорлар кеңесінің бұрын жұмыс 
істеген комитетінің даму стратегиясын жа-
сау, кадрлар, сыйақы және тәуекелдерді 
басқару жөніндегі әлеуметтік мәселелерді 
әзірлеу жөніндегі құзыреті Стратегиялық 
комитет пен Кадрлар, сыйақы және 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет 
арасында бөлінеді;

• жеке тұлғалардың жаңадан тартылған 
депозиттері бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің ең жоғары мөлшерін 
анықтау және белгілеу әдістемесін 
жетілдіру;

• базалық спрэдтер мөлшерін және 
нарықтық мөлшерлеме, жинақтау және 
мерзімді салымдар бойынша толықтыру 
құқығының құнын бекіту;

• Қосылу шартына және міндетті 
күнтізбелік, қосымша және төтенше 
жарналардың мөлшері мен төлеу тәртібін 
айқындау ережелеріне өзгерістер мен 
толықтыруларды бекіту;

• Қазақстан Республикасының заңнама-
сындағы өзгерістерге байланысты 
кепілдік өтемақысын төлеуге байланысты 
қаржылық кепілдіктерді жабуға арналған 
резервтерді есептеу әдістемесіне енгізілген 
өзгерістерді бекіту;

• 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 
күшіне енетін заңнамадағы өзгерістерге 
сәйкестендіру және барлық банктік опе-
рацияларды жүзеге асыруға арналған 
лицензиядан айырылған банктерге 
қолданылатын, барлық банктік операци-
яларды жүргізуге арналған лицензиядан 
айырылған, Жүйеге қатысушы банк са-
лымшыларына кепілдік өтемақы төлеу 
ережесін бекіту:

- Қордың кепілдік берілген салымдар бой-
ынша салымшыларға кепілдік өтемақысын 
төлеуді бастау мерзімін банктің барлық 
банктік операцияларды жүргізуге арналған 
лицензиядан айырылғаннан кейін 35 
жұмыс күніне дейін қысқарту;

- банктің уақытша әкімшілігінің кепілде-
ндірілген салымдар бойынша кепілдік 

өтемақысының есебін және лицензияны 
қайтарып алу күніне кепілдендірілген са-
лымдар бойынша салымшылардың тізімін 
жасау;

- банктің барлық банктік операция-
ларды жүргізуге арналған лицензи-
ясынан айырылған күні есептелген 
кепілдендірілген салымдар бойынша 
сыйақыға кепілдік беру;

- агенттік келісімнің әрекет ету мерзімін 
жою;

- банктің барлық банктік операциялар-
ды жүргізуге арналған лицензиясын және 
басқаларын жою туралы уәкілетті органның 
шешімі жойылған жағдайда Қордың 
салымшыларға кепілдік өтемақысын төлеу 
жөніндегі міндеттемелерінің тоқтатылуы;

• банктерге жоспардан тыс тексерулер 
жүргізу үшін негіздерді оңтайландыру 
тұрғысынан кепілдендірілген салымдар-
ды есепке алудың автоматтандырылған 
деректер базасының Жүйеге 
қатысушы банктерінде сәйкестігін 
белгілеу ережелеріне өзгерістер мен 
толықтыруларды бекіту;

• агент банкті таңдау бойынша тендер өткізу 
ережесін және агент банкке қойылатын та-
лаптарды бекіту;

• Қордың арнайы резервінің мақсатты 
деңгейі мен мөлшерін анықтау және 
белгілеу әдістемесін жаңа редакцияда 
бекіту;

• Қордың Есеп саясатына енгізілген 
өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

• ҚРҰБ еншілес ұйымдарының бухгалтерлік 
есеп шоттарының типтік жоспарын 
бекітуге байланысты Қордың қаржы 
құралдарының есебін жаңа редакцияда 
жүргізу ережесін бекіту.

ҚорДың Директорлар кеңесінің 
комитеттері

Қордың Директорлар кеңесінің жанын-
да келесі комитеттер жұмыс істейді (2019 
жылы өткізілген отырыстардың санын 
көрсете отырып):

• Стратегиялық комитет – 6 отырыс;

• Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі комитет – 5 отырыс;

• Аудит жөніндегі комитет – 6 отырыс.



37                /САНАЛЫ ӨСУ УАҚЫТЫ/2019/



38                /САНАЛЫ ӨСУ УАҚЫТЫ/2019/

2003 жылдан бастап Қор IADI-дің, 
оның Зерттеу комитетінің, екі аймақтық 
комитеттің – Еуразиялық (EARC) және Азия-
Тынық мұхиты аймағының (APRC) белсенді 
мүшесі және депозиттерге кепілдік берудің 
нақты саласында мамандандырылған 
басқа да IADI тұрақты техникалық 
комитеттерінің белсенді мүшесі болды.

IADI-ге мүшелік Қордың шетелдік 
ұйымдармен ынтымақтастығын кеңейтуге, 
тиімді тәжірибе алмасуға және депозиттер-

ге кепілдік беру жүйесін жетілдіру бойын-
ша ұсынымдар алуға ықпал етеді, сонымен 
қатар Қорға қаржылық қауіпсіздіктің ажы-
рамас бөлігі ретінде депозиттерге кепілдік 
беру жүйесін құру саласындағы әлемдік 
тәжірибеге қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

IADI – бұл депозит-
терге кепілдік беру 
ұйымдарының осы 

саладағы озық тәжірибені 
тарату үшін жаһандық 

форумы.

IADI 2002 жылы 
Швейцарияның Базель қ. 

орналасқан Халықаралық 
есеп айырысу банкінде 

орналасқан коммерциялық 
емес бірлестік ретінде 

құрылды.

Депозиттерді 
сақтандырушы 86 ұйым 

Қауымдастықтың 
мүшелері болып та-

былады. Сонымен 
қатар IADI қызметіне 8 

қауымдастырылған мүше 
және 16 серіктес ұйым 

қатысады.

МиССияСы
Үздік тәжірибені тара-

ту және халықаралық 

ынтымақтастықты 
дамыту арқылы депо-

зиттерге кепілдік берудің 
тиімділігін арттыру.

МінДЕТТЕРі
Депозиттерге кепілдік 

беру саласындағы 
халықаралық 

ынтымақтастықты 
дамыту және депозит-

терге кепілдік берудің 
жаңа жүйесін құру мен 

қолданыстағы жүйелерді 
жетілдірудің озық 

тәжірибелерін тарату, 
сондай-ақ депозиттерге 

кепілдік берушілер мен 
басқа да мүдделі та-

раптар арасында бай-
ланыс орнату арқылы 

қаржы жүйелерінің 
тұрақтылығын сақтауға 

үлес қосу.

Толығырақ www.iadi.org
сайтында

ХАлықАрАлық қызмет
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«ДЕПОЗиТТЕРгЕ ТиіМДі КЕПілДіК БЕРу ЖҮйЕлЕРіНің НЕгіЗгі 
ҚАғиДАТТАРы» – БҰл ДЕПОЗиТТЕРгЕ КЕПілДіК БЕРуДің ҰлТТыҚ 
ЖҮйЕлЕРі ҚАНАғАТТАНДыРуы КЕРЕК ТАлАПТАРДың МиНиМАлДы 
ЖиыНТығыН АНыҚТАйТыН ХАлыҚАРАлыҚ СТАНДАРТ. ҚҰЖАТТА 
БАРлығы 16 ҚАғиДАТ КӨРСЕТілгЕН:

Осы мүшелік шеңберінде Қор IADI 
және оның мүшелері өткізетін көптеген 
іс-шаралар мен зерттеулерге белсенді 
қатысады. Сондай-ақ 2003 жылдан 
2019 жылға дейінгі аралықта Алматы 
қаласында 10-нан астам халықаралық іс-
шаралар өткізілді, соның ішінде форум-
дар, конференциялар, семинарлар, VII 
APRC жылдық жиналысы және IV EARC 
отырысы.

Қордың басшылығы екі рет IADI-дің 
қазынашысы болып сайланды (2007 
жылдан 2009 жылға дейін, 2009 жылдан 
2012 жылға дейін). Сөйтіп Қор 2010 жыл-
дан 2012 жылға дейін EARC-ге төрағалық 
етті. Ол өзінің президенттігі кезінде өңірде 
депозиттерге кепілдік беру жүйесін да-
мыту бойынша айтарлықтай жұмыстар 
жүргізді.

Сонымен қатар бірнеше жылдар 
ішінде Қор институттардың депозит-
терге кепілдік беру функциялары мен 

өкілеттіктері, проблемалық банктердің 
төлем қабілетсіздігін шешу тетіктері, 
жүйелік қаржылық дағдарысқа қарсы 
күрес шаралары, кепілдік өтемақыларын 
төлеу тәртібі, арнайы резервтің мақсатты 
мөлшерін белгілеу және басқа да 
көптеген Жүйе үшін маңызды мәселелер
бойынша зерттеулерге белсенді қатысты.

Сондай-ақ Қор депозиттерге кепілдік 
беру жүйелерінің тиімді жұмысының 
әр түрлі мәселелері бойынша IADI 
нұсқаулықтарын/стандарттарын әзірлеу-
ге және проблемалық қаржы институт-
тарын тиімді шешуге қатысты. Қор IADI 
депозиттерге кепілдік беру жүйесінің 
тиімді қағидаларының мәтінін жаңарту 
жөніндегі жұмыс тобының мүшесі бол-
ды. Қайта қаралған Негізгі қағидалар 
Халықаралық валюта қоры мен Банктік 
қадағалау жөніндегі Базель комитетінің 
келісімімен 2014 жылдың соңында 
мақұлданды.
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2016-2017 жылдар аралығында Дүние-
жүзілік банктің сарапшылары Қазақстан 
Республикасында Жүйенің Негізгі 
қағидаттардың жаңа редакциясына 
сәйкестігіне кешенді тәуелсіз бағалау 
жүргізді. Бағалауға сәйкес, Қор «толық 
немесе айтарлықтай» негіз қалаушы 
қағидаттардың өлшемшарттарының 
көпшілігіне сәйкес келеді.

Банктің төлем қабілетсіздігін шешу 
процесінде Қордың функциялары 
мен өкілеттіктерін күшейту, елдегі 
қаржылық тұрақтылыққа жауап-
ты мемлекеттік органдардың өзара 
іс-қимылы саласындағы дамудың 

келешегі бар бағыттары анықталды. 
ҚРҰБ, Дүниежүзілік банк және Қор 
арасындағы үшжақты келіссөздер ба-
рысында бұл ұсыныстар мен бастама-
лар ойдағыдай қабылданды. Қордың 
халықаралық қызметі барысында 
алынған барлық ұсыныстар ескерілгенін 
және Қазақстанның депозиттерге мін-
детті кепілдік беру жүйесін жетілдіру 
мақсатында біртіндеп жүзеге асырылып 
жатқанын атап өткен жөн.

ҚОРДың ЖЕТіСТіКТЕРіН IADI 
ЖОғАРы БАғАлАДы – ҚОР 
ҚАуыМДАСТыҚТың ЕКі БЕДЕлДі 
МАРАПАТТАРыНА иЕ БОлДы:

«Депозиттерге кепілдік беру жүйесін 
кешенді дамыту саласындағы жетістіктері 
үшін» аталымында 

«2013 жылДың 
ДепозиттерДі 
саҚтанДырушы 
ұйымы»;

«Салымшыларға кепілдік берілген 
өтем төлеуде және проблемалық 
банктердің дәрменсіздігін реттеу 
саласындағы жетістіктері үшін» ата-
лымы бойынша 

«2015 жылДың 
ДепозиттерДі 
саҚтанДырушы 
ұйымы.
Халықаралық сарапшылардың 
жоғары деңгейдегі бағасы 
Қазақстанда ДКЖ дамыту бойынша 
Қор мен ҚРҰБ жұмысының дұрыс 
бағытта жүріп жатқандығын 
растайды.

1

2
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Қазақстандық Жүйенің 20 жылдығына 
орай 2019 жылдың ақпан айын-
да Қор ҚРҰБ қолдауымен IADI-мен 
бірлесіп, Алматыда халықаралық 
конференция өткізді. Оған 40 ел-
ден 140 маман қатысты, сонымен 
қатар бірқатар халықаралық іс-
шаралар (конференциялар, семи-
нарлар және жылдық кездесулер) 
өткізілді. Осы конференция аясын-
да ЕЭО-ға мүше мемлекеттердің 
салымдарды сақтандыру (кепілдік 
беру) жүйелерін өзара үйлестіру 
мақсатында ынтымақтастық тура-
лы Меморандумға да қол қойылды. 
ЕЭО-ға Армения Республикасы, Бела-

русь Республикасы, Қазақстан Респу-
бликасы, Қырғыз Республикасы және 
Ресей федерациясы мүше болып та-
былады.

Меморандум тәжірибе алмасуды, 
депозиттерге кепілдік беру жүйесін 
дамытуға бағыт-бағдар бола алатын 
стандарттар мен озық тәжірибелерді 
анықтауды, ЕЭО елдеріндегі қаржы 
ұйымдарын тарату, оңалту және 
банкроттық мәселелері бойынша 
бірыңғай ұстаным мен ұсыныстар 
әзірлеуді көздейді.

ҮйлЕСТіРу

ЕКіЖАҚТы ыНТыМАҚТАСТыҚ

2025 жылға қарай ЕЭО-ға мүше ел-
дер қаржы нарығындағы заңнаманы, 
оның ішінде депозиттерге кепілдік 
беру жүйелерін құру мен жұмыс 
істеуіне (оның ішінде депозиттер 
бойынша өтемақы төлемдерінің 
мөлшеріне), тарату (мәжбүрлеп тара-
туды қоса алғанда) немесе несиелік 
ұйымдарды қайта ұйымдастырудың, 
сондай-ақ несиелік мекемелердің 
қаржылық сауықтыру және банк-
роттық рәсімдері (оның ішінде 
кредиторлардың құқықтарын рет-
теу, несие берушілердің талаптарын 
қанағаттандыру тәртібі мен шартта-
рына қатысты үйлестіруді ұсынады.
Сонымен  қатар үйлестіру 

халықаралық қағидаттар мен 
стандарттардың немесе үздік 
халықаралық тәжірибенің негізінде 
және мүше мемлекеттерде 
қолданылып жүрген ең жақсы стан-
дарттар мен тәжірибелерден төмен 
болмауы керек.

Қор қызметкерлері 2019 жылдың 
қазан айында құрылған ЕЭО 
аумағында банктік депозиттер-
ге кепілдік беру, тарату, қаржылық 
сауықтыру және банкроттық 
саласындағы үйлестіру бойынша 
Сарапшылар тобының жұмысына 
белсенді қатысады.

Қор сондай-ақ депозиттерге кепіл-
дік беру бойынша белгілі бір 
шетелдік ұйымдармен екіжақты 
ынтымақтастықты нығайту бойынша 
жұмысқа үлкен назар аударады.

2019 жылдың 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша Қор келесі 
ұйымдармен екіжақты ынтымақтастық 
туралы Меморандумдарға қол қойды:

1) Ресей федерациясының Салымдар-
ды сақтандыру жөніндегі агенттігі;

2) Қырғыз Республикасының Депозит-
терді қорғау жөніндегі агенттігі;

3) Беларусь Республикасының Депо-
зиттерге кепілдік берілген өтем төлеу 
агенттігі;

4) индонезияның Депозиттерді 
сақтандыру корпорациясы (IDIC);

5) Түркияның Банк жинақтарына кепіл-
дік беру қоры (SDIF);

6) Әзірбайжанның Депозиттерге 
кепілдік беру қоры (ADIF);

7) украинаның Жеке тұлғалардың 
депозиттеріне кепілдік беру қоры;

8) Кореяның Депозиттерге кепілдік 
беру корпорациясы (KDIC).

Қор сонымен қатар келесі ұйымдармен 
екіжақты ынтымақтастық туралы ниет 
хаттарымен алмасты:

1) Жапонияның Депозиттерді сақтан-
дыру корпорациясы (DICJ);

2) Ұлыбританияның қаржылық қыз-
меттерді өтеу жүйесі (FSCS).
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БАҚ-ПЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСу

Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) 
ДКЖ-нің 20 жыл бойы жүргізілген 
жұмыс шеңберінде ақпарат таратудың 
негізгі арнасы ретінде қолданылды. 
Есепті жылы Қор республикалық 
және аймақтық бұқаралық ақпарат 
құралдары арасында мемлекеттік 
және орыс тілдерінде 50-ге жуық 
ақпараттық хабарламалар дайындап, 
таратты. Қазақстан Республикасының 
«Бұқаралық ақпарат құралдары ту-
ралы» Заңында белгіленген мерзімде 
барлық журналистік сауалдарға жау-
аптар берді.

Ақпараттық хабарламалардан басқа, 
2019 жылы іскери бұқаралық ақпарат 
құралдарында (Капитал, Курсив, 
Forbes), ірі республикалық бұқаралық 
ақпарат құралдарында (Казахстан-
ская правда, Егемен Қазақстан және 
«Время» газетіндегі Сұрақ-Жауап 
бөлімінде), Zakon, 365Info және 
Informburo порталдарында мақалалар, 
сондай-ақ ҚазТАг ақпараттық 
агенттігінде Қор төрағасымен сұхбат 
дайындалып, жарияланды. Қор 
өкілдерінің КТК, Atameken Business 
Channel, Хабар, Алматы, Астана ТВ, 
Хабар-24 және 31 арналарына ар-
нап теледидарлардан 14-тен астам 
сұхбаттары ұйымдастырылды.

Бір жыл ішінде екі баспасөз брифингі: 
халықаралық конференция кезінде, 

сондай-ақ мәжбүрлеп таратылған 
«Астана Банкі» АҚ салымшылары-
на кепілдік берілген өтем төлейтін 
«Еуразиялық банк» АҚ агент банкімен 
бірлесіп өткізілді. 

ЦифРлыҚ 
КОММуНиКАЦиялАР

Қор ақпараттық-түсіндіру жұмыста-
рында заманауи байланыс арналарын 
да қолданады. ДКЖ туралы сенімді 
және толық ақпараттың негізгі көзі – 
Қордың 2003 жылдан бері жұмыс істеп 
келе жатқан және www.kdif.kz сілтемесі 
бойынша қолжетімді ресми сайты.

Осы жылдар ішінде сайт үш рет жан-
жақты жаңартылды: 2009, 2016 және 
2019 жылдары. Бірінші жаңарту сол 
уақыттағы заманауи құралдар мен тех-
нологияларды ескере отырып, сайтты 
толықтай қайта құрудан тұрды. 2016 
жылғы жаңарту Қордың сол жылғы 
ребрендингімен байланысты бол-
ды. яғни «резеңкелік» (бейімді) бет-
теу технологиясы қолданылды. Бұл 
пайдаланушыға жеке компьютерден 
де, смартфоннан да қарауды және 
навигацияны мүмкіндігінше ыңғайлы 
етті. Сонымен қатар сайтта бірнеше 
кері байланыс әдістері және кепілдік 
өтемінің онлайн-калькуляторы пайда 
болады.

АқпАрАттық-түсіндіру 
ЖұмыстАры

Қор жұмысының маңызды және басым бағыттарының бірі - халыққа 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу болып табылады, оған ДКЖ және 
Қор қызметі туралы ақпарат беру, қаржылық сауаттылықты арттыру кіреді. 
Осы бағыттағы жұмыс барысында Қор барлық қолжетімді байланыс арнала-
рын пайдаланады.
 

15- кесте. РЕБРЕНДиНг

Жаңартылған Қор логотипінің мағыналық, ықшамды стилі шұбалаңқы графикалық элементтері 
жоқ, бір негізгі түсте орындалған, халықаралық тәжірибеде эталон ретінде қабылданады.
логотиптің графикалық элементі геральдика дәстүрінде абырой мен адалдықты білдіретін 
қанық көк түсте орындалған.

бұрын 

түсініктеме

қазір
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Есепті жылы жаңарту сайтта пайда-
лы (білім беретін) мазмұнды арттыру 
мақсатында жасалды, ол қарапайым түрде 
ДКЖ және ондағы Қордың рөлі, кепілдік 
өтемақысын төлеу тәртібі туралы егжей-
тегжейлі түсіндіреді, депозиттердің әр 
түрінің ерекшеліктері туралы әңгімелейді, 
депозитті қалай таңдауға және келісімді 
оқуға кеңес береді және т.б.

Мазмұн бөлігінен басқа, соңғы жақса-
ртулар сайттың интерфейсіне де әсер 
етті – парақтың бейімделгіш дизайны 
қазіргі заманғы тенденцияларға сәйкес 
келеді. Сонымен қатар жаңартылған 
сайт іздеу жүйелерін оңтайландыру 
(SEO) үшін қосымша құралдардың болу-
ын болжайды, бұл іздеу жүйелері үшін 
сайттың тартымдылығын арттыра ала-

ды, демек, сайттың пайдалы ақпаратын 
пайдаланушылардың көп бөлігіне көрсе-
теді.

Қордың интернеттегі ақпараттық-түсіндіру
жұмыстары тек веб-сайтпен ғана шектеліп
қоймайды, сонымен қатар Қор әлеуметтік 
медиада да бар. Қор әлеуметтік желілердегі 
алғашқы корпоративтік парақтарын 2013 
жылдың басында ашты. 2019 жылдың 31 
желтоқсанындағы жағдай бойынша Қорда 
Telegram мессенджерінде «KDIF_info» 
арнасы және «KDIF_ask» чаты, Facebook 
және Instagram әлеуметтік желілеріндегі 
парақтары бар. Есепті жылы Facebook 
парағында 100-ге жуық, Telegram каналын-
да – 140, Instagram-да 50-ге жуық жарияла-
нымдар жарық көрді.

2019 жылы Қор ҚРҰБ қатысты 
мәселелер бойынша оқу мате-
риалдары мен бағдарламаларын 
дайындауға қатысты. Осылайша 
Қор мамандары ҚРҰБ анимациялық 
роликтерінің сценарийлерін, Тен-
гемания Next және MoneyTime 
бағдарламаларын әзірлеуге қатысты, 
сондай-ақ Қазақстан Республика-
сы Ұлттық Банкінің Экономикалық 
шолуында «Халықтың қаржылық 
сауаттылықты арттыруда депозит-
терге кепілдік беру ұйымының рөлі» 
мақаласын жариялады.

Қор қызметкерлері сонымен қатар 
келесі мәселелер бойынша Жүйеге 
мүше банктермен өзара әрекеттесті:

• 500 мың дана көлеміндегі ақпа-
раттық баспа өнімдері (парақшалар 
мен триплеттер) және ақпараттық-
түсіндірме стендтер – 300 дана;

• қатысушы банктердің өкілдерімен 

олардың имиджіне және жарна-
малық өнімдеріне, оның ішінде веб-
сайттарға депозиттік кепілдіктер 
туралы ақпаратты орналастыру 
мақсатында жұмыс кездесулерін 
өткізу.

Сонымен бірге депозиттік кепілдіктер 
туралы хабардар ету мақсатында Қор 
қызметкерлері ЖОО студенттеріне 
дәрістер оқыды, бірқатар аймақтық 
БАҚ-та мақалаларды ақысыз орнала-
стыру туралы, ҚҚҚ және «Қазпочта» 
АҚ-пен ақпараттық-түсіндіру ма-
териалдарын тарату бойынша 
ынтымақтастық туралы келісімге қол 
жеткізді.

ҮШіНШі ТҰлғАлАРМЕН ӨЗАРА 
ӘРЕКЕТТЕСу

Сондай-ақ Қор басқа ұйымдармен депозиттерге кепілдік беру туралы 
хабардарлық пен қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша белсенді жұмыс 
жүргізді.



44                /САНАЛЫ ӨСУ УАҚЫТЫ/2019/

Кеңес беру және кері байланыс беру – 
Қордың ақпараттық-түсіндіру қызметінің 
маңызды бөлігі. Есепті жылы Қор ма-
мандары салымшылардың сұрақтарына 
Қордың веб-сайтындағы чат (313 кеңес), 
Telegram мессенджері (298 ақыл-кеңес), 
Қордың электронды мекенжайына 
(51 жауап) және ҚҰБ Online мобильді 
қосымшасы (13 жауап) арқылы жауап 
берді.

Салымдар түрлері мен оларға кепілдік 
беру шарттарына қатысты мамандармен 

кеңесу және анықтамалық ақпарат беру 
және сұрақтарға жауаптар 1460 тегін 
нөмірі бойынша байланыс орталығының 
операторлары арқылы жүзеге асырылды. 
Байланыс орталығының операторлары 
тұрақты негізде оқудан өтіп, бір жыл ішінде 
шалынған 16 693 қоңырауға жауап берді. 
Қор қызметкерлері үнемі байланыс опе-
раторларын оқыту және ақпараттандыру 
үшін материалдар дайындады.

2019 жылы Қор Жүйенің негізгі 
идеясын бейнелеу үшін жаңа 
тұжырымдама жасады. 
Жаңа тұжырымдаманың ортасында 
банктік депозитті бейнелейтін інжу, 
ал моллюска қабыршағы – банк. інжу 
құмның кішкене дәнінен туындайты-
ны сияқты, банк аз да болса өз үлесін 
болашақ үшін капиталға айналды-
рады, ал Қор депозиттердің өсуі мен 
қорғалуы үшін қолайлы және қауіпсіз 
экожүйе жасайды.

Жаңартылған тұжырымдама аясын-
да ақпараттық баспа материалдары, 

ақпараттық-түсіндірме стендтер, ани-
мациялар және жаңа бренд дайын-
далды. Жаңа белгі («ҚДКБҚ қорғайды») 
KDIF мөрі түріндегі алдыңғы белгімен 
салыстырғанда есте қаларлықтай 
және түсінікті болды. Бейнежазба-
лар Қордың ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстарын жақсарту мақсатында 
2020 жылдың екінші жартысында ин-
тернет желісінде, өзінің және банк ре-
сурстарында шығарылды.

20 жыл ішіндегі ақпараттық-түсіндіру жұмыстарының
нәтижелерін Жүйеге қатысушы банктердегі депозиттік
базаның өсу динамикасынан байқауға болады.

КЕРі БАйлАНыС

ЖАңА ТҰЖыРыМДАМА

МОНиТОРиНг

2019 жылы Қор қаржы институттары-
мен бірге қатысушы банктердің са-
лымшылары арасында ДКЖ туралы 
хабардарлық деңгейі мен қаржылық 
сауаттылықты анықтау мақсатында кең 
көлемде сауалнама жүргізді. Сауалнама 
телефон арқылы сұхбаттасу, қатысушы 
банктердің филиалдарында және онлайн 
режимінде сауалнамалар толтыру арқылы 
жүргізілді. Сауалнамаға Қазақстанның 
барлық аймақтарындағы 45 қалалар мен 
елдімекендерден 18 және одан жоғары 
жастағы 1612 респондент қатысты. Сауал-
нама нәтижелері бірінші кезекте Қордың 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын одан 
әрі жоспарлау үшін пайдаланылды.

Сонымен бірге Қор БАҚ пен әлеуметтік 
желілерге күнделікті мониторинг 
жүргізіп отырады. Бұл Қорға журналистік 
материалдардағы қателіктерді же-
дел анықтауға және оларды түзетуге, 
банктердің SMM қызметтері арқылы 
абоненттерге депозиттерге кепілдік беру 
мәселелері бойынша кеңес берудің 
дұрыстығын бақылауға мүмкіндік береді. 
Осыған байланысты медиа кеңістіктегі 
жалпы жағдай ескеріліп, Қордың медиа 
жоспарына түзету енгізіліп отырады. 
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1-сурет. ЖЕКЕ ТҰлғАлАР ДЕПОЗиТТЕРі НАРығыНың ӘР ТҮРлі 
ЕлДЕРДің ЭКОНОМиКАСыНДАғы МАңыЗДылығыН САлыСТыРу

Қазақстан экономикасының өсуімен 
және дамуымен қатар тұрғындардың 
депозиттерінің тұрақты өсуі 
байқалды. Осылайша депозиттердің 
ЖіӨ-дегі үлесі 2003 жылғы 7%-
дан 2019 жылдың соңында 13%-ға 
дейін өсті. Сонымен қатар дамыған 

елдермен салыстырғанда ЖіӨ-де 
тұрғындардың депозиттерінің үлес 
салмағының аз болуы бірнеше 
факторлардың өзара әрекеттесуімен 
түсіндіріледі:

депозит нАрығының 
дАму тенденциялАры

экономикадағы шикізат секторының үстемдігі, жалпы 
алғанда шикізат экономикасы шикізат кірістерінің әлсіз қайта 
бөлінуі және ішкі экономиканың тарлығы тұрғындардың 
депозиттерінің төмен деңгейде болатындығын көрсетеді 
(ұқсас мысалдар – Қырғызстан, Әзірбайжан, Ресей федера-
циясы);

салыстырмалы түрде халықтың капитал жинақтау кезеңінің 
төмен болуы бұрынғы одақтас республикалардың барлық 
елдеріне тән құбылыс. Бұл кезең әлі де белсенді;

ақша жинақтауға деген бейімділіктің төмендігі (жоғары 
бейімділіктің әдеттегі мысалдары – Швеция, Жапония, 
германия) және/немесе оларды жинақ түрінде пайдалану 
үшін кірістің белгілі бір артықшылығының болмауы.

1
2
3
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2-сурет. ХАлыҚ САлыМДАРыНың ӨСу ДиНАМиКАСы ЖӘНЕ ОлАРДың 
ЭКОНОМиКАДАғы МАңыЗДылығыНың ДиНАМиКАСы (ЖіӨ ҮлЕСі)

Тарихи тұрғыдан алғанда, Қазақстан 
халқының депозиттерінің динами-
касы жыл сайынғы өсімді көрсетеді. 
Алайда тұрақты өсуге қарамастан, 
бұл өсімнің құрылымы мен са-
пасы банк жүйесіне және жалпы 
экономикаға өзгеше әсер етті. Осы-
лайша депозиттердің өсуіне елеулі 
серпін ұлттық валютаның әлсіреуіне 

байланысты шетел валютасындағы 
депозиттерді мерзімді қайта бағалау 
арқылы беріледі. Өзгермелі валюта 
бағамын енгізу және теңгенің одан 
әрі төмендеуі кезінде (2015 жылы) 
депозиттердің ЖіӨ-дегі үлесінің 
рекордтық көрсеткіші тіркелді (17%).

НӘТиЖЕСіНДЕ ТҰРғыНДАРДың ДЕПОЗиТТЕРіНің ӨСуіНің ЖАлПы 
ТЕНДЕНЦияСы ШЕңБЕРіНДЕ ЕКі НЕгіЗгі ҮРДіСТі АНыҚТАуғА БОлАДы:

экономикалық өсуді 
проекциялау және/не-
месе белсенді бюджеттік-
несиелік саясат жүргізу;

ұлттық валютаның 
әлсіреуіне байланысты 
валюталық құраушы бөлікті 
қайта бағалаудың әсері.1 2
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ДЕПОЗиТ НАРығы ЭКОНОМиКАлыҚ 
ДАМуДың НЕгіЗгі КЕЗЕңДЕРіНДЕ

2003-2008 жылдардағы дүниежүзілік 
қаржы дағдарысына дейін экономиканың 
қарқынды өсуі нәтижесінде құрылыс 
қарқыны мен экспорттық кірістермен 
қамтамасыз етілген (мұнай бағасының 
өсуі) экономикалық өсудің нәтижесінде 
депозиттердің өсімі байқалды. Дамудың 
осы кезеңінде депозиттердің өсуі және 
экономиканың сандық өсуі экономикаға 
мұнай экспортынан түсетін үстеме кіріс-
тен және тұрақты айырбас бағамы 
саясатының арқасында қалыптасты. 
Бұл әсер экономика мен депозиттердің 
экономиканың ішкі әлеуетін ескере 
отырып, олардың оңтайлы деңгейінен 
жоғары өсуіне мүмкіндік берді.

2008 жылғы қаржылық дағдарыстан 
шыққаннан кейін ұлттық валюта айтар-
лықтай әлсіреді (2009 жыл). Шетел 
валютасындағы депозиттерді қайта баға-
лау нәтижесінде депозиттердің жалпы 
сомасы айтарлықтай өсімді көрсетті. 
2009 жылдың аяғында ЖіӨ-дегі халық
салымдарының үлесі 11%-ды құрады  
(2015 жылға дейінгі рекордтық мән), ал 
шетел валютасындағы депозиттердің 
үлесі 6,4%-ды құрады (2015 жылға дейінгі 
рекордтық мән). Алайда орын алған 
жағымсыз экономикалық құбылыстар 
жеке тұлғалар депозиттері нарығының 
жалпы динамикасына айтарлықтай 
әсер етпеді. Осы кезеңдегі негізгі теріс 
қысым банктерді қаржыландырудың 
негізгі көзі болып табылатын және 
макроэкономикалық жағдайлардың 
ауытқуына тәуелді корпоративті депо-
зиттерге түсті.

Мұнай бағасының белсенді өсуінің 
кейіннен қайта басталуы және тұрақты 
бағам саясатының жалғасуы жалпы 
экономиканың өсуіне оң әсерін тигізді 
және, атап айтқанда, депозиттердің 
өсуіне қосымша серпін берді.

2010 жылдан 2013 жылға дейін халық 
салымдарының өсуіне халықтың әл-
ауқатының артуы, экономикалық бел-
сенділік және банктік несиелеу ықпал 
етті. Алайда 2013 жылдан бастап ва-
люта бағамын ұстап тұру шаралары-
на және экономикадағы жинақталған 
құрылымдық сәйкессіздіктерге бай-
ланысты, Қазақстан экономикасында 
АҚШ долларына деген сұраныс күрт 
өсті, бұл долларландырудың өсуіне әсер 
етті. Экономикада долларландырудың 
жоғарылауы теңге айналымының төмен-
деуіне әсер етті. Бұл несиелеу деңгейінің 

төмендеуінен және соның салдарынан 
экономикадағы ақша түсімін несиелік 
кеңейту тетігі арқылы ұлттық валютадағы 
депозиттердің қосымша ағынының бол-
мауынан көрінді.

2014-2015 жылдар аралығында мұнай 
бағасының күрт төмендеуі және соның 
салдарынан Қазақстанның экспорттық 
кірістерінің төмендеуі байқалды. Осы 
жағдайларда ҚРҰБ теңгенің айтарлықтай 
әлсіреуінің жаңа айналымын тудыратын 
құбылмалы бағам режиміне көшу тура-
лы шешім қабылдады.

Ақша-кредит саясатындағы бірқатар ре-
формалар арқылы ҚРҰБ экономикалық 
жағдайды тұрақтандырды. ҚРҰБ базалық 
мөлшерлемесін белгілеу механизмі 
ерекше маңызға ие болды, бұл эконо-
микадағы ақша құнын уақтылы және 
толық реттеуді жүзеге асыруды бастауға 
мүмкіндік берді. Депозиттер нарығына 
жағымсыз әсерді азайту және экономи-
каны долларсыздандыруға серпін беру 
үшін ҚРҰБ базалық мөлшерлемесіне 
қатысты ұсынылған мөлшерлемелердің 
жоғары мәндері сақталды.

Шетел валютасындағы депозиттер бой-
ынша төмен мөлшерлемелер бойынша 
теңгедегі депозиттер бойынша жоғары 
базалық мөлшерлемені және максимал-
ды ұсынылған мөлшерлемелерді сақтау 
нәтижесінде депозиттер нарығының са-
палы дамуына ықпал ететін депозиттерді 
біртіндеп долларсыздандыруға қол 
жеткізілді.

2016 жылдан бастап дәл осы теңгелік 
несиелеу кеңейе бастады, оның ішінде 
ақша базасының қалыпты өсуімен 
теңгелік депозиттердің ұлғаюы есебінен 
кеңейе бастады, бұл еркін құбылмалы 
айырбас бағамы мен жоғары базалық 
мөлшерлемеге жанама ықпал етті. 2018 
жылы экономикалық белсенділіктің же-
дел өсуі, сондай-ақ халыққа тұтынушылық 
несиелеудің жоғары өсу қарқыны 
теңгедегі депозиттердің белсенді өсуіне 
ықпал етті. Экономикада ақша ұсынуды 
несиелік кеңейту механизмі ұлттық 
валютадағы депозиттердің өсуіне айтар-
лықтай әсер ете бастады. Ол бұрын 
қаржы секторының жоғары дәрежеде 
долларлануымен және ақша-несие 
саясатының төмен трансмиссиялық 
әсерімен шектелген болатын.
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3-сурет. ТЕңгЕ ДЕПОЗиТТЕРі НАРығыНың ДАМуыН ЖӘНЕ 
ЭКСПОРТТыҚ ҚҰРАуШыНың ӘСЕРіН ЕСКЕРЕ ОТыРыП, 
ДЕПОЗиТТЕРДің ӨСу ДиНАМиКАСы

Осылайша халық депозиттерінің 
өсуінің қазіргі қарқыны ішінара 
ҚРҰБ ақша-несие арнасының эконо-
микаға әсерін ұлғайтуға және 
экономикадағы ақшаның тиімді 
құнын көрсететін мөлшерлемені 
белгілеуге бағытталған жұмысының 

нәтижесі. Салыстырмалы қолайлы 
макроэкономикалық жағдайлар ха-
лықтың депозиттерінің ойдағыдай 
өсуін (инфляцияны ескере отырып) 
сақтауға мүмкіндік береді.

4-сурет. ЖЕКЕ ТҰлғАлАРДың ДЕПОЗиТТЕРіНДЕгі иНфляЦия 
ДЕңгЕйіНЕ БАйлАНыСТы Жыл САйыНғы ӨЗгЕРіСТЕР
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Халықтың депозит нарығының құры-
лымында мерзімді және шартты са-
лымдар басым. Алайда «мерзімді» 
деп аталғанына қарамастан, бұл де-
позиттер өздерінің шарттары бой-
ынша ағымдағы шоттардан және та-
лап етілмелі салымдардан іс жүзінде 
ерекшеленбеді. Нәтижесінде, банктер-
де халықтың депозиттерінен іс жүзінде 
тұрақты қаржыландыру болмады. 2018 
жылы Қор мерзімділік өлшемшартына 
негізделген депозиттердің жаңа 

жіктелімін енгізгеннен кейін жаңа 
ұзақ мерзімді депозиттік өнім – 
«жинақ салымдар» пайда болды, 
яғни тұрақты және ұзақ мерзімді 
қаржыландыру нақты қалыптаса ба-
стады. Осылайша бір жыл ішінде 
халықтың депозиттерінің жалпы 
көлеміндегі нарықтық ұзақ мерзімді 
қаржыландыру үлесі, бір жағынан 
жинақ салымдарының өсуі есебінен 
7,3 п.т. өсіп, 8,4%-ды құрады.

2015 жылы басталған ағымдағы/
карточкалық шоттардың айтар-
лықтай өсуі, банктермен белсенді 
карточкалық бизнеспен және 
осындай шоттар бойынша пайыз-
дар алу мүмкіндігімен байланы-
сты. Оларды халыққа ең танымал 
және өтімді етті. Осылайша осын-
дай салымдардың үлесі 2015 жыл-
дан 2019 жылға дейін 5,3 п.т. өсті 
(8,3%-дан 13,6%-ға дейін). Шоттар 
бойынша 2015 жылдан бастап, 
сондай-ақ карточкалық техноло-
гияларды дамытуға байланысты 
банктердің ағымдағы шоттарының 
едәуір ұлғаюы және банктердің 
осы шоттар бойынша сыйақы 
есептеу мүмкіндігі байқалды.

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ (ҚТҚЖБ) мен ипо-
тека нарығының белсенді дамуы 
арқасында үкімет субсидиялайтын 
депозиттердің үлесі мен көлемі 
айтарлықтай өсті. 
Бұл депозиттердің жүйедегі 
үлесі 2016 жылғы 5,2%-дан 
2019 жылы 8,9%-ға дейін артты. 
ҚТҚЖБ депозиттері ипотекалық 
несиелендіру үшін пайдаланы-
лады, коммерциялық банктер-
ге мемлекеттің қатысуынсыз 
халықтың салымдарының нарық-
тық құрамын жанама түрде төмен-
детеді. 
Бұл салымдардың ұлғаюы сондай-
ақ экономикадағы құрылыс сег-
ментінің өсуін де көрсетеді. Бұл 
қаражат үлкен мультипликативті 
әсерге ие, өйткені олар дереу 
және тікелей несиелендіруді ке-
ңейтуге бағытталған.

ДЕПОЗиТ НАРығыНың 
ҚҰРылыМДыҚ ДАМуы

5-сурет. МЕРЗіМДіліК САНАТТАРы БОйыНША ДЕПОЗиТТЕР 
ҚҰРылыМыН ЖЕТілДіРу ЖӘНЕ БАНКТіК ТҰРАҚТы ҚОР ЖиНАуДы 
ҚАлыПТАСТыРу

6-сурет. ӘР ТҮРлі ДЕПОЗиТТіК ӨНіМДЕР БОйыНША КлиЕНТТіК 
ШОТТАРДың ДиНАМиКАСы
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Осылайша 2014 жылдың соңына 
қарай долларландыру 67,5%-ды 
құрады. Теңгенің валютаға кең кө-
лемде конверсиялануы банктердегі 
теңге өтімділігі тапшылығының пайда 
болуына әсер етті. Ал бұл өз кезегінде 
теңгелік несиелеудің айтарлықтай 
төмендеуіне әкелді. Еркін құбылмалы 
бағам режиміне көшкеннен кейін 

халық салымдарының долларлануы 
рекордтық 79,2%-ға дейін өсті. Жал-
пы, долларландыру деңгейі 50%-дан 
жоғары (сыни  деңгей) елдің қаржы 
жүйесінің тұрақтылығы мен әлеуетіне 
кері әсер етеді.

Еркін құбылмалы бағамды енгізу және 
ҚРҰБ экономикалық даму деңгейіне 
сәйкес келетін негізгі мөлшерлемесін 
белгілеу экономиканың долларла-
ну деңгейін біртіндеп төмендетті. 
Бұл шаралар айырбас бағамының 

депозиттердің валюталық құрылымына 
әсерін айтарлықтай төмендетуге және 
девальвациялық күтулердің депозиттер 
нарығында шамадан тыс проекцияла-
нуы жүйелік проблеманы жоюға ықпал 
етті.

Теңгенің айырбас бағамының ұзақ 
кезеңі және әлсіреу бағамына ке-
зеңдік түзетулер Қазақстанның де-
позит нарығын шектен тыс доллар-
ландыру проблемасына алып келді. 
Оның ең белсенді кезеңдері мұнай 
бағасының құлдырауы мен халықтың 

девальвациялық күтулерінің одан 
әрі өсу кезеңдеріне сәйкес келді. 
Сонымен қатар ұлттық валютаның 
тұрақты айырбастау бағамы ре-
жимі шеңберіндегі әрбір әлсіреуі 
долларланудың  өсуін күшейтті.

ДЕПОЗиТ НАРығыНың 
ДОллАРлАНуы

7-сурет. ЖЕКЕ ТҰлғАлАР ДЕПОЗиТТЕРіНің ВАлюТАлыҚ ҚҰРылыМы 
ЖӘНЕ ДОллАРлАНДыРу ДиНАМиКАСы

8-сурет. ТЕңгЕ БАғАМыНың ДиНАМиКАСы МЕН ДЕПОЗиТТЕРДің ДОл-
лАРлАНуы АРАСыНДАғы БАйлАНыС
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2016 жылдан 2019 жылға дейінгі кезеңдегі жалпы депозиттерден тұрғындар 
салымдарының үлесінің белсенді өсуі сонымен қатар корпоративті депозиттердің 
отандық қаржы жүйесінен ұзақ уақытқа кетуіне байланысты. Сонымен бірге бұл 
депозиттер негізінен шетел валютасында орналастырылды.

9-сурет. ЖЕКЕ ТҰлғАлАРДың ДЕПОЗиТТЕРіНің ЖҮйЕгЕ ҚАТыСуШы 
БАНКТЕРДі ҚАРЖылАНДыРуДАғы МАңыЗДылығыНың ӨСуі 

10-сурет. Жеке тұлғалар (Жүйеге қатысушы банктер) мен корпоративтік 
депозиттер нарығының әр түрлі сыртқы жағдайлар жағдайындағы даму 
динамикасы (мұнай бағасы)

ДЕПОЗиТТЕР НАРығы БАНК БиЗНЕСіН 
ДАМыТуДың БіР БӨлігі РЕТіНДЕ

Қазақстанның банк жүйесінің қалып-
тасуының бастапқы кезеңінде халық 
депозиттері корпоративті депозиттердің 
толық үстемдігімен қаржыландыруда 
шамалы үлесті иемденді (2004 жылғы 
банктердің жалпы міндеттемелерінің 
18,5%-ы). 2008 жылға қарай сыртқы 
қарыз алудың өсуі нәтижесінде банк-
тік қаржыландырудағы халықтың 
салымдарының үлесі 13,8%-ға дейін 
төмендеді. 2008 жылғы қаржылық 
дағдарысты еңсергеннен кейін және 
сыртқы қаржыландыруға қолжетімділікті 
қысқартқаннан кейін банктер үшін 
жеке депозиттердің маңыздылығы кор-
поративті қаржыландырудың салыстыр-
малы түрде әлсіз динамикасы аясында 
біртіндеп артып келеді. Тұрғындардың 

депозиттерінің маңыздылығының өсуі 
Қазақстанның негізгі экономикалық 
институттарының қалыптасу уақытына 
қатысты қаржы секторының табиғи да-
муы мен жақсаруымен тікелей байланы-
сты. Нәтижесінде 2019 жылдың соңында 
банктердің жалпы қаржыландыруындағы 
халық салымдарының үлесі рекордтық 
40%-ды құрады.

Жеке тұлғалардың депозиттері жоғары 
ұтқырлыққа ие және әртүрлі ахуалдық, 
психологиялық әсерлерге ұшырайды. Бұл 
белгілі бір дәрежеде жүйеде өтімділіктің 
күрт қысқару қаупін арттырады («банкке 
шапқыншылық»).
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Долларландыруды төмендету және 
банктік несиелердің негізгі валюта-
сын өзгерту бойынша қабылданған 
шаралар бөлшектік теңгемен қаржы-
ландыруды 2019 жылы барлық депо-
зиттердің рекордтық 50% деңгейіне 
дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді. 

Осылайша 2017 жылдан бастап 
бөлшек қаржыландыру жыл сайын 
оның жүйелік маңыздылығын және 
тұтастай алғанда банктік бизнеске 
әсер ету дәрежесін арттырады.

Соңғы 15 жылда банк секторы банктер 

саны бойынша 33-тен 25 банкке дейін 
азайды. 2014 жылға дейін банк сек-
торы (Жүйеге қатысушы банктер) 
орташа есеппен 35 қаржы инсти-
туттарынан тұрды. 2014 жылдың 
аяғында олардың саны 37 банк 
болды. Алайда макроэкономикалық 
ортаның белгілі бір әлсіреуі 
және проблемалардың едәуір 
жинақталуы жүйеден шығу (ли-
цензияларды қайтарып алу) 
және бірқатар банктердің бірігуі 
арқылы сектордың шоғырлануын 
жеделдетті.

Қазақстандағы корпоративтік депо-
зиттердің өсуіне экономикалық өсу-
дің табиғи тенденциясынан басқа, 
экспорттық кірістің динамикасы және 
шикізатқа сыртқы бағалар әсер етеді. 
Бөлшек депозиттердің өсуі көбінесе 
эндогенді болып табылады, бұл бірінші 
кезекте халықтың әл-ауқатының жағ-
дайына, сондай-ақ қазыналық және 
ақша-несие саясатының қазіргі ре-
жимдеріне байланысты.

2015 жылға дейін теңгенің жеке 
қаржыландыруы корпоративті қар-
жыландыруға қатысты айтарлықтай 
төмен деңгейде қалды: корпоративті 

сектор экономикадағы теңгенің өтім-
ділігінің негізгі көзі болды. 

Халықтың теңгелік депозиттерінің 
өсуінің негізгі шектеуші факто-
ры – долларланудың жоғарылауы, 
теңгелік депозиттер бойынша бәсе-
кеге қабілетсіз мөлшерлемелер 
және шетел валютасында жаппай 
несиелеуді жүзеге асыратын банктер 
тарапынан теңгелік қаржыландыруға 
деген қажеттіліктің төмендігі бол-
ды (белгіленген валюта бағамы 
режимінде шетел валютасындағы не-
сиелерге сұраныстың өсуі байқалды).

11-сурет. ЖЕКЕ ТҰлғАлАР (ЖҮйЕгЕ ҚАТыСуШы БАНКТЕР) ЖӘНЕ 
КОРПОРАТиВТіК ДЕПОЗиТТЕР НАРыҚТАРыНың ДАМу ДиНАМиКАСы
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Жеке тұлғалардың депозиттерін банктер арасында бөлу шеңберінде қа-
зақстандық қаржы секторы 2018 жылға дейін орташа шоғырлану жағдайына 
жақындады.

Алайда бірқатар банктердегі белгілі 
бір қиындықтардан соң және екі ірі 
институттың бірігуінен кейін жеке 
тұлғалардың депозиттері шоғыр-
ланудың жоғары шегіне жетті. Бұған 
қосымша әсер еткен фактор ретінде 
жекелеген банктерде карточкалық 
технологиялардың қарқынды даму-

ын айтуға болады. Осылайша 2019 
жылдың аяғында бөлшек депозит-
тер нарығы дерлік олигополиялық 
жағдайда болды: 25 банктің 4 банкі 
бөлшек депозиттер нарығының 
67%-ын басқарды (50%-ы 2 банктің 
үлесінде болды).

12-сурет. БАНК ЖҮйЕСіНДЕгі ЖЕКЕ ТҰлғАлАРДың ДЕПОЗиТТЕРіНің
ШОғыРлАНуы (ЖҮйЕгЕ ҚАТыСуШы БАНКТЕР)
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дКЖ дАму Келешегі 

20 жыл ішінде Қор депозиттерге кепілдік беру жүйесін, Қазақстан 
Республикасының заңнамасын және жүктелген функцияларды орындау 
үшін қажетті үдерістерді жетілдіруге белсенді қатысып келеді. ДКЖ үшін 
мерейтойлық жыл да бұл үдерістен тыс қалмады. 

ҚАТыСуШы БАНКТЕРДің 
ТӘуЕКЕлДіК БЕйіНіН 
БАғАлАуДы ЖЕТілДіРу

2019 жылы таратылатын үш банктің 
(«Астана Банкі» АҚ, «Эксимбанк 
Қазақстан» АҚ және «Qazaq Banki» АҚ) 
салымшыларына кепілдік өтемақысын 
төлеуге байланысты, Қордың күтілетін 
міндеттемелері туралы болжамды 
қалыптастыру мақсатында банктердің 
қаржылық жағдайын бақылау пробле-
масы бірінші орынға шықты.

2018 жылы «Делойт» ЖШС-нің ау-
диторлары 9 ХҚЕС-ына сәйкес 
күтілетін несиелік шығындарды 
бағалау шеңберінде қолданыстағы 
модельге талдау жүргізіп, бірқатар 
көрсеткіштер дефолтқа ұшыраған 
банктердің жағдайының нашарлауын 
көрсетпейтінін және қолданыстағы мо-
дель дефолт ықтималдығын бағалауға 
сәйкес келмейтіндігін анықтады 
Ағымдағы модельді қайта қарау қажет-
тілігі қазіргі модельдің болжамдық 
күшінің төмендігіне, 2007 жылдан бас-
тап модельді кешенді қайта қараудың 
болмауына байланысты туындады. Мо-
дель қаржы секторы жағдайының нақты 
көрінісін көрсетпейді. Нәтижесінде банк 
қабылдаған тәуекелдер Қордың салым 
мөлшерлемесіне сәйкес келмей қалды.

Банктердің нақты тәуекелдік бейінін 
бағалау мақсатында Қор 2019 жылы 
қатысушы банктердің қаржылық 
жағдайын бағалаудың жаңа моделін 
енгізу бойынша жұмыстарды баста-
ды және аяқтап келеді. Ол банктердің 
қаржылық жағдайының өзгеруіне 
сезімтал болады және тәуекелдерді 
ерте бастан анықтауға мүмкіндік береді.

ҚАЖЕТТі АҚПАРАТТы Алу 
ҮДЕРіСіН 
ОңТАйлАНДыРу

2019 жылдың қазанына дейін Қор өзіне 
жүктелген қызметтер мен міндеттерді 
фАСТи деректерін Excel файлдары 
түрінде қауіпсіз жеткізу арнасы арқылы 
орындау үшін қатысушы банктерден 
ақпарат пен есептер алды. Деректерді 
өңдеудің автоматтандырылған жүйесінің 
болмауына байланысты есептердің 
дұрыстығын тексеру және қатысушы 
банктерден келіп түсетін барлық ақпарат 
үшін жиынтық деректерді қалыптастыру 
қолмен жүргізілді. Сонымен қатар 
мәліметтердің дұрыстығына және ада-
ми факторға автоматтандырылған 
бақылаудың болмауына байланыс-
ты, банктер көбінесе толық емес, 
дұрыс толтырылмаған немесе дұрыс 
емес ақпараттар ұсынды. Бұл үшін 
Қосылу шартына сәйкес айыппұлдар 
қолданылды. Осыған байланысты 2019 
жылы Қор ҚРҰБ-пен бірге қатысушы 
банктерден ақпараттар мен есептерді 
жинау, өңдеу және сақтау үдерісін ав-
томаттандыру және орталықтандыру 
бойынша жұмыстарды бастады. Соны-
мен бірге Қор Ұлттық Банктің базасын-
да есептер жинауды автоматтандыруды 
және есеп-қисап нысандарын реттеу 
өкілеттігін  ҚРҰБ «Екінші деңгейдегі 
банктердің есеп беру тізбесін, нысанда-
рын, ұсыну мерзімдерін және оны ұсыну 
Ережелерін бекіту туралы» қаулының 
жобасын мақұлдағанға дейін Қордың 
Директорлар кеңесінің құзырында 
қалдыруды ұсынды. Осылайша 2019 
жылдың қазан айында жүргізілген 
бірлескен жұмыс аясында «Қаржылық 
реттеуші статистикалық көрсеткіштер» 
автоматтандырылған ақпараттық ішкі 
жүйесі (ААЖ) арқылы ҚРҰБ порталында 
Қорға ұсынылған банктердің есептері 
автоматтандырылды.
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ТӨлЕМ МЕХАНиЗМіН 
ЖЕТілДіРу

20 жыл ішінде кепілдендірілген өтемақы 
төлеу тетігін жетілдіру мәселесі басым 
бағыттардың бірі болып қала берді. Қор 
салымшыларға кепілдік өтемақысын 
төлеуді бастау мерзімін қысқартуға ба-
стамашы болды. Банк салымшылары 
– жеке тұлғалар мен дара кәсіпкерлер 
– кепілдік берілген өтемді банк барлық 
банк операцияларын жүргізуге арналған 
лицензиядан айырылған күннен бастап 
35 жұмыс күні ішінде Қордың арнайы 
резерві есебінен алады. Қазақстандағы 
Жүйе төлемді бастау мерзімі қысқарған 
кезде тиімді болады және әлемдік 
тәжірибеге жақындайды.

Кепілдік өтемақысын төлеуді бастау 
мерзімін қысқартудан басқа, 2020 
жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан 
Республикасының депозиттерге міндетті 
кепілдік беру саласындағы заңнамасына 
келесі өзгерістер енгізілді:

• депозиттер бойынша қатысушы 
банкті барлық банктік операцияларды 
жүргізуге арналған лицензиядан ай-
ыру күніне есептелген сыйақыларды 
кепілдікпен қамту;

• агент банкті таңдау бойынша тен-
дер өткізу тәртібі мен агент банкке 
қойылатын талаптарды айқындау үшін 
Қорға өкілеттіктер беру;

• кепілдік берілген өтемді төлеу үшін 
жасалған агенттік келісімнің қолданылу 
мерзімінің шектелуін жою;

• банктік құпияға қол жетімділікті 
кеңейту (банктерге жеке тұлғалардың 
банк шоттарындағы ақша қалдықтары 
және олар бойынша есептелген сыйақы 
туралы ақпарат беру, егер салымшы мен 
борышкер бір тұлға болса – олардың 
міндеттемелері туралы ақпарат беруге 
қатысты);

• уәкілетті органның банкті қаржылық 
жағдайы тұрақсыз банк санатына 
жатқызу туралы шешімді жария етуі 
(мерзімі – 5 жұмыс күні);

• қатысушы банкті барлық банк опера-
цияларын жүргізуге арналған лицензи-
ядан айыру туралы уәкілетті органның 
шешімі жойылған жағдайда Қор төлеген 
кепілдік берілген өтем сомасын қайтару 
механизмін енгізу.

КЕПілДіК БЕРілгЕН ӨТЕМДі 
ТӨлЕуДі АВТОМАТТАНДыРу

Соңғы бірнеше жыл ішінде 
кепілдендірілген өтемақыларды он-
лайн сервистер арқылы төлеудің 
автоматтандырылған жүйелерін жасау 
мен енгізудегі шетелдік тәжірибелерді, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасын-
да озық технологиялық шешімдерді 
қолдануды жан-жақты зерделеу 
негізінде Қор онлайн режимінде 
салымшыларға өтемақы төлеу 
мүмкіндіктерін іздестіру бойынша 
белсенді жұмыс істеп келеді.

Сонымен қатар шетелдік тәжірибе 
көрсеткендей, кепілдік өтемақысын 
төлеу процесін автоматтандыру есеп 
айырысу жылдамдығын едәуір арттыра 
алады, операциялық қателіктерді жо-
яды және тиісті қорғаныс деңгейінде 
салымшылардың мәліметтерінің 
сақталуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз 
етеді. Сондай-ақ сақтандыру уақиғасы 
туындаған кезде төлем үдерісін 
оңтайландыру және автоматтанды-
ру төлемдер барысында әлеуметтік 
шиеленісті төмендетудің, Жүйеге деген 
сенімділікті арттырудың және қаржы 
жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз 
етудің негізгі тетіктерінің бірі болып та-
былады.

Салымшыларға интернет арқылы 
қашықтықтан кепілдік өтемақысын тө-
леуге өтініш беруге мүмкіндік беретін 
төлем үдерісін автоматтандырудың ең 
озық және сәтті жобаларының бірі – 
бұл Кореяның депозиттерге кепілдік 
беру корпорациясының бағдарламалық 
өнімі. 2018 жылы кореялық корпора-
ция кепілдік өтемақысын төлеу үдерісін 
автоматтандырудың бас жоспарын құра 
отырып, Қордың бизнес-үдерісіне сау-
алнама жүргізді.

Жалпы, Қор бұл бағыттағы жұмысты 
2020 жылы, оның ішінде басқа елдердің 
жетекші технологиялық компанияла-
ры ұсынған баламалы бағдарламалық 
өнімдерді зерттеуді жалғастыруды жо-
спарлап отыр.

Кепілдендірілген өтемақы алудың 
баламалы әдісін енгізу бір мезгілде 
салымшыға неғұрлым қолайлы жағдай 
туғызады және салымшылар талап ет-
пеген өтемақы сомалары - «ұйқыдағы 
шоттар» мәселесін шешеді.
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«SAlT INSPECT» 
АҚПАРАТТыҚ ЖҮйЕСіН 
ЖАңАРТу

2019 жылы Қор ДКЖ мәселелері бойын-
ша Қазақстан Республикасы заңнамасына 
енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды 
ескере отырып, кепілдендірілген салымдар 
мен кепілдендірілген өтемақы сомалары бой-
ынша міндеттемелерді автоматтандырылған 
есепке алуды қоса алғанда, Жүйеге қатысушы 
банкінің Қосылу шартының талаптарына 
сәйкестігін анықтауға арналған «Salt Inspect» 
ақпараттық жүйесін жаңартуға белсенді 
қатысты:
жинақ салымды (депозитті) депозиттердің 
міндетті кепілдік беру объектілері тізіміне 
енгізу. Ол бойынша 15 миллион теңге 
мөлшерінде кепілдік берілген өтемнің макси-
малды сомасы қолданылады;
кепілдік берілген жиынтық өтемді 10 милли-
оннан 15 миллион теңгеге дейін ұлғайту;
2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап салымдар 
бойынша қатысушы банкті барлық банк опе-
рацияларын жүргізуге арналған лицензиядан 
айыру күніне есептелген сыйақыларды Қор 
кепілдігімен қамту.
Бұл ақпараттық жүйе таратылатын банктен ол 
лицензиясынан айырылған жағдайда тізілімді 

алу жылдамдығында маңызды рөл атқарады 
және ықтимал қателіктерді жоюға мүмкіндік 
береді, бұл кепілдік өтемақысын төлеу кезінде 
салымшылар тарапынан сұрақтардың аз 
қойылуына септігін тигізеді. 

«Salt Inspect» ақпараттық жүйесін жаңартуды 
аяқтау және 2020 жылы Жүйеге қатысушы 
банктерінде оны қайта орнату бойынша 
жұмыстар жүргізу жоспарлануда.

МАКСиМАлДы 
МӨлШЕРлЕМЕлЕРДі ЕСЕПТЕу 
ӘДіСТЕМЕСіН ЖЕТілДіРу
2019 жылы Қор жеке тұлғалардың жаңадан 
тартылған депозиттері бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің ең жоғары мөлшерін 
анықтау және белгілеу әдістемесін жетілдіру 
бойынша жұмысты жалғастырды. 2019 
жылдың 1 қыркүйегінен бастап Қор ұлттық 
валютадағы депозиттер бойынша ай 
сайынғы сыйақы мөлшерлемесін белгілеуге 
көшті. Жауапкершілігі төмен және қысқа 
мерзімді жоспары бар банктердің нарықта 
болуы зиянды бәсекелестік пен депозиттік 
мөлшерлемелердің негізсіз өсуіне себеп 
болды. Осыған байланысты 2019 жылдың 
соңында Қор ҚРҰБ-бен бірге депозиттер 
бойынша шекті мөлшерлемелердің өсуін 
шектеу жөніндегі шараларды әзірлеу бой-
ынша жұмысты бастады.

РЕЗЕРВТің МАҚСАТТы ДЕңгЕйіН АНыҚТАу 
ТӘСіліН ӨЗгЕРТу

2019 жылы арнайы резервтің мақсатты деңгейін анықтау және оларды 
жеткілікті бағалау үшін арнайы резерв қаражатының жеткіліксіздік қаупін 
бағалау тәсіліне келесі өзгерістер енгізілді:

екі әдісті қолдануды ескере 
отырып, қатысушы банктердің 
дефолт ықтималдығын бағалау 
(өтпелі матрица мен қатысушы 
банктің халықаралық рейтин-
гіне негізделген);

егер Қордың міндет-
темелерінің сомасы едәуір 
өсу тәуекеліне бейім болса, 
тәуекелдік сомасын түзету;

таратылған/таратылатын 
банктердің салымшыла-
рына төленген қаражатты 
қалпына келтіру туралы тарихи 
мәліметтер негізінде қатысушы 
банктің таратылуындағы 
қалпына келтірілмейтін 
ресурстардың үлесін бағалау;

Қазақстан Республикасының
банк секторы динамикасының
ықтимал жағымсыз 
сценарийлерін және олардың 
Қордың кепілдік өтемақысын 
төлеу жөніндегі міндеттемелері 
бойынша төлем қабілеттілігіне 
әсерін қарастыратын стресс-
тестілеу әдіснамасын қосу.

орташа квадратты ауытқуды 
қолдана отырып, күтпеген 
шығындарды бағалау;1

4
2
5

3



58                /САНАЛЫ ӨСУ УАҚЫТЫ/2019/

Кепілдік берілген өтемді төлеуге байла-
нысты қаржылық кепілдіктерді жабуға 
арналған 9 ХҚЕС бойынша резервтерді 
есептеуді Қор тоқсан сайын Резервті 
есептеу әдістемесіне сәйкес жүзеге асы-
рады.

2019 жылы тиісті провизияларды құру 
мақсатында қатысушы банктердің 
несиелік тәуекелінің едәуір өсуін 
уақтылы анықтау мақсатында Қор 
сапалық көрсеткіштерді есептеу тәсілін 
өзгертті және несиелік тәуекелділіктің 

едәуір өсуіне қосымша өлшемшарттар 
енгізді (SICR). Осылайша қатысушы банк 
төлемге қабілетсіз банктер санатына ен-
генде немесе «Е» тобына өткенде, Қор 
қаржы құралының бүкіл қызмет ету 
мерзімі барысында дефолттың туындау 
тәуекелін бағалайды және ол бойын-
ша күтілетін шығындар дисконтталады 
(есептеледі).

РЕЗЕРВТі ЕСЕПТЕу
ӘДіСТЕМЕСіН ЖЕТілДіРу
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депозиттерге КепілдіК беру Жүйесінің 
негізгі оқиғАлАр Күнтізбесі
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 негізгі оқиғАлАр 
Күнтізбесі

* 2004-2007 жылдар аралығында Қор өткізген жыл сайынғы екі апталық науқан. Оның барысында Қазақстан тұрғындары
арнайы мамандарға арнайы нөмір бойынша тегін қоңырау шалып, Қор мамандарынан кеңес алды
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 негізгі оқиғАлАр 
Күнтізбесі
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 негізгі оқиғАлАр 
Күнтізбесі
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20 Жыл динАмиКАдА

арнайы резерв және Төленген өТемаҚы мөлшері

Активтер

Қордың негізгі көрсеТкішТері (млрд Теңге)

Жарғылық капитал
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ҚаТысушы БанкТердің күнТізБелік 
жарналары және инвесТициялыҚ кірісТер

жеке Тұлғалардың ҚаТысушы БанкТердегі депозиТТері
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қАрЖылық есептіліК

ҚаржылыҚ жағдай Туралы есеп
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пайда немесе шығын Туралы және 
БасҚа жиынТыҚ кіріс Туралы есеп
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меншікТі капиТалдағы 
өзгерісТер Туралы есеп
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меншікТі капиТалдағы 
өзгерісТер Туралы есеп
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