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«Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар  
кеңесінің төрағасы Б.Р. Байсейітовтің үндеуі

Құрметті акционерлер, банктің клиенттері  
      мен серіктестері!

Есепті жылы Банк еліміздегі дағдарыс 
жағдайларының салдарынан болған жағымсыз 
ағымдарды орағыта өтіп, тұрақты даму жолына 
көшті.

Банктің шығыстарын оңтайландыру, 
ресурстардың құнын төмендету, артық 
міндеттемелердің көлемін қысқарту бойынша 
қабылданған іс-шаралар, сондай-ақ жаңа техно-
логияларды ендіру, филиалдарды басқару жүйесін 
қайта құру тұтас алғанда оң нәтижеге қол жеткізуге 
мүмкіндік берді. 2011 жылдың қорытындысы бой-
ынша Банк 2,8 млрд теңге пайда тапты.

Басты міндеттердің бірі несие портфелінің са-
пасын жақсарту болды. Соның нәтижесінде про-
блемалы несиелерге қатысты жағдай әлдеқайда 
оңалып, екі жүз миллионнан астам АҚШ доллары со-
масында провизия босатылды. Банктің дағдарысқа 
қарсы мемлекеттік бағдарламаларға белсенді 
түрде қатысуы да несие портфелінің сапасына оң 
ықпалын тигізді. Есепті жылдың қорытындысы бой-
ынша жұмыс істемейтін несиелердің үлесі 10,2%-дан  
8,2%-ға  дейін төмендесе, несиелердің жалпы көлемі 
9%-дан артық ұлғайды.

Қымбат ресурстардан жоспарлы түрде арылу активтердің мөлшерін алдын 
ала болжанған шамаға дейін, яғни 11,6%-ға азайтуға, сондай-ақ Банктің таза 
пайыздық маржасын 1%-дан 2,4%-ға дейін арттыруға ықпал етті.

Жылдың қорытындысы бойынша жеке тұлғалардың депозиттерінің көлемі 
12%-ға артты. Банк өзінің шағын және орта бизнес кәсіпорындарын неси-
елеу нарығында көшбасшылар қатарындағы орнын сақтап қалды. Несие 
портфеліндегі басым үлес жеке тұлғаларға берілген несиелердің еншісінде.

Есепті жылы Банк өзінің стратегиялық серіктесі Kookmin Bank тарапынан 
қолдау тапты. Күштерін ортақ мақсатта жұмылдыра отырып, бизнесті жүргізу 
саласында жаңа технологиялар енгізілді, Банктің құрылымы жетілдірілді, 
қызметкерлер арнайы оқуға жіберілді.

2012 жылы да Банк ілгері жылжуды көздеп отыр. Қор құру құнын төмендету, 
несие портфеліндегі бөлшекті несиелердің үлесін арттыру бойынша жұмыстар 
жүргізіледі. Есепті жылдағыдай, проблемалы несиелердің санын азайтуға, 
тұтастай несие портфелінің сапасын жақсартуға негізгі күш салынбақ. Соны-
мен қатар Банк нарыққа, соның ішінде пластик карталары нарығына жаңа, 
технологиялық өнімдерді ұсынуды, жобаларды және сауданы қаржыландыру 
ауқымын кеңейтуді жоспарлап отыр.

Құрметпен,
«Банк ЦентрКредит» АҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы              Б. Р. Байсейітов
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«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы 
акционерлерінің 2011 жылғы 22 сәуірде 
өткізілген жылдық жалпы жиналысында Банк 
Басқармасының 2010 жыл бойынша есебі 
бекітілді. Директорлар кеңесінің құрамына 
өзгерістер енгізілді (Директорлар кеңесінің 
мүшесі Г.Н. Шалғымбаеваның өкілеттігі 
мерзімінен бұрын тоқтатылды, Директорлар 
кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып Вер-
нер Франс Джозеф Клаас (Werner Frans Jozef 
Claes) тағайындалды).

2011 жылы Банктің Директорлар кеңесі 
Банк қызметінің басым бағыттары, Банктің ішкі 
құжаттары мен процедураларын, несиелік, 
тарифтік және депозиттік саясатты бекіту, обли-
гациялар шығару арқылы міндеттемелерді арт-
тыру мәселелері бойынша, сондай-ақ Банктің 
қызметіне жалпы басшылық жасау сияқты тек 
Директорлар кеңесінің құзырына ғана жататын 
мәселелер бойынша 9 хаттамалық шешім, 251 
қаулы қабылдады.

Директорлар кеңесі өз мәжілістерінде банк 
бюджетін орындау, стратегиялық жоспарлау, 
ұйымдық құрылымға өзгерістер енгізу, BPR жо-
басын енгізу және дамыту, Комплаенс қызметін 
құру, Аудит комитеті мен Ішкі аудит қызметінің 
жұмысын жетілдіру, Банк Басқармасы туралы 
және басқа да мәселелерді талқылады.

Директорлар кеңесінің мүшелері Банк 
Комитеттерінің жұмысына белсенді араласады, 
Басқарма мәжілістеріне және Банктің басқа да 
жұмыс органдарының мәжілістеріне қатысады.

Директорлар кеңесі жанында 4 комитет: Ак-
тивтер мен міндеттемелерді басқару комитеті 
(АЛКО), Несие комитеті, Аудит комитеті, 
Тағайындау және марапаттау комитеті жұмыс 
атқарады.

АЛКО комитеті 2011 жыл ішінде 12 жоспар-
лы және 4 кезектен тыс мәжіліс өткізді. 2012 
жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша 182 
шешім қабылдады. Қабылданған шешімдер мен 
жүргізілген жұмыстың нәтижесінде Комитет қор 
құру құнын төмендетті және артық өтімділіктің 
мөлшерін азайтты. Осылайша, 2012 жыл бой-
ынша пайыздық шығындарды қысқартуға 
және Банктің таза пайыздық маржасын екі есе 
көбейтуге қол жеткізілді.

Несие комитеті 2011 жыл ішінде 89 мәжіліс 
өткізіп, кепілдіктер беру туралы 89, несиелеу 
лимиттері туралы 101, несие желісін ашу туралы 
112, қарыз беру туралы 128, овердрафттар тура-
лы 16, досьені Несиелерді басқару департаменті 
мен Заң департаментіне тапсыру туралы 20, 
несиелерге мониторинг жүргізу туралы 96, 
қаржыландыру талаптарын өзгерту туралы 126 
және т.б. сияқты 923 жобаны талқылады.

Есепті кезең ішінде Аудит комитетінің 4 
мәжілісі өткізіліп, 23 мәселе талқыланды. Атап 
айтқанда: Аудит комитетінің іс-шараларын орын-
дау туралы есептер – 2, филиалдардың, еншілес 
ұйымдардың, Банк бөлімшелерінің қызметіне 
аудит жүргізудің нәтижесі туралы есептер – 7, 
Ішкі аудит қызметінің ескертулерін жою бойын-
ша іс-шаралар жоспарының орындалуы тура-
лы есептер – 2, Ішкі аудит қызметінің ұйымдық 
құрылымы туралы ұсыныстар – 1, 2010 жыл бой-
ынша аудиторлық тексеру жүргізу жоспарының, 
2011, 2012 жылдарға арналған аудиторлық тек-
серу жүргізу жоспарларының орындалуы туралы, 
2011 жылға арналған аудиторлық тексеру жүргізу 
жоспарына өзгерістер енгізу туралы – 3, Ішкі аудит 
қызметінің процедураларына өзгерістер енгізу 
туралы, Банк бөлімшелеріне аудит жүргізген кез-
де тексеру бағдарламаларын бекіту туралы – 2; 
комплаенс-бақылау, қауіпсіздік және басқа да 
қызметке қатысты мәселелер.

Аудит комитетінің жеке құрамы қайта 
қаралды. Қазіргі уақытта оның құрамы тек Дирек-
торлар кеңесінің мүшелерінен ғана тұрады және 
комитетті Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 
директор Yang Cheon Sik мырза басқарады.

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар 
кеңесі жанындағы Тағайындау және марапаттау 
комитеті есепті жылы кадрлар мәселесі бойынша 
жеті мәжіліс өткізді.

2012 жылы Директорлар кеңесі жанынан 
Комплаенс қызметін құру бойынша дайындық 
жұмысы жүргізілді (бұрын бұл қызметті 
Бухгалтерлік есеп жүргізу және есепшілік 
департаменті жанындағы басқарма атқаратын).

2011 жылы Басқарманың 30 мәжілісі, оның 
ішінде басқару есептілігі бойынша 5 мәжіліс 
өткізілді. Атқарушы органның 50 жұмыс кеңесі 
өткізілді. Есепті кезең ішінде Басқарма 661 шешім 
қабылдады.

2011 жыл ішінде Банк акционерлерінен 
7 өтініш пен 1 өтінім келіп түсті. Өтініштер 
акциялардың саны және оларға төленген ди-
видендтер туралы мәлімет беруге қатысты 
болды. Өтінімде акционер кандидатурасын 
Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі лауазы-
мына үміткерлердің тізіміне қосу туралы ұсыныс 
берілді. Келіп түскен барлық өтініштер мен 
өтінімдерге толық жауап әзірленді. Банктің лау-
азымды тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты 
шағым түскен жоқ. 

Корпоративтік басқару мәселелері Банктің 
корпоративтік басқару кодексінде, Дирек-
торлар кеңесінің қаулыларында, Басқарма 
шешімдерінде және банктің басқа да ішкі 
нормативтік құжаттарында көрсетілген.

КоРпоРАтиВтіК БАсҚАРУ
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Жоңғар шапқыншылығы кезеңінде XVIII ғасырдың ба-
сында қазақ халқы бірінші рет білтелі атыс қаруы – «отты 
қарумен» танысты. Жоңғарлар әскери өктемдік жүргізген 
кезде, шайқастар мен кішігірім қақтығыстар уақытында екі 
жақ та олжалы болған. Осындай олжалардың бірі XVI ғасырда 
жоңғарлар тибеттіктерден алған білтелі мылтық еді. 

«Отты қаруды» қазақтың қару-жарақ жасайтын қас 
шеберлері «білте мылтық» деп атап кетті. 

Бұл мылтықтар аузынан оқталатын болғандықтан, мылтықты 
оқтауға көп уақыт кетіп отырған. Соғыс үстінде бұған жол бе-
руге болмайтын еді. Осыған қоса білте ылғал тартқыш болған. 
Білтені түнде тұтатқан кезде жасырынып отырған атқышты 
көру оңай болған. Оны атыс алдында тұтатып, оқ атылғаннан 
кейін сөндіру қажет болған. Сондықтан да осындай мылтықтар  
қарсыласқа көбінесе психологиялық тұрғыдан ғана әсер ет-
кен де, ұрыстың ақырғы нәтижесінде шешуші фактор болып 
табылмаған.

Қазақтың қару-жарақ шеберлері білтелі мылтықтарды жа-
сауда үлкен жетістіктерге жетті. Ұңғышылар бедерлі қақталған 
ұңғыны алдымен қолмен тартқан, содан кейін балғалаған. 
Ұңғының дүмі, сағағы мен арнасы тұтас ағаш бөренеден жо-
нып жасалған. Ұңғы қайыс теріден жасалған баулармен арнаға 
байланған. Ағаш бөлігінің ішінде ағаш сүмбіге арналған ойық 
бар. Дүмі бойында қыны орналасқан. Жасақталған мылтықтың 
салмағы – 5-6 килограмм.

Бейбіт кезде білте мылтық аңшылар арасында кеңінен 
қолданылған. Олжа алуға аттанған аңшы өзімен бірге 
мылтықтан басқа ірі және ұсақ түйіршікті қара түтінді оқ-дәріге 
арналған екі сауыт, мүйіздің ұшынан жасалған мөлшерлеуіш, 
оқшантай, қыр құсына арналған қайыс теріден жасалған 
бау алған және қынабына пышақ салған. Осының барлығы 
күміспен әшекейленген теріден жасалған белбеу –  кісе белдікке  
тағылған. Оқтар қорғасыннан құйылатын болғандықтан, оның 
пішіні әрқашан дөп-дөңгелек бола бермеген. 

Мылтықты қайта оқтау соғыс кезінде ұзақ уақыт ала-
тын болса, аңшылықта оған ерекше мән берілмеген. Аңшы 
мөлшерлеуішпен оқ-дәрінің мөлшерін өлшеп алып, оны 
мылтықтың өзегіне салған да, артынан оқ салған. Осының 
барлығы үстінен сүмбі арқылы ілмекпен бітелген. Оқ ату үшін 
тұтанып жатқан білтені тұтқаға бекітіп, өзегіне оқ-дәрі салып, 
мылтықты ағаш тіреуішке қойып, көздеп тұрып шүріппесін 
басу қажет болған. 

Білте МылтыҚ

Қазақстан. XVIII ғ. басы 
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АКЦионеРлеР жӘне КАпитАл

Меншікті капиталдың құрылымы (млн теңге)

(млн теңге) 

2012 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойын-
ша орналастырылған жай акциялардың саны  
162 456 800 дананы, жай акцияларға айырбас-
талатын артықшылықты акциялардың саны  
39 249 255 дананы құрады, жарғылық капитал  
69 751 млн теңге сомасында төленді.

жарғылық капитал 69 751

реттелген борыш 44 052 

мерзімсіз еурооблигациялар 13 216

резервтер және өткен 
жылдардағы кіріс 9 534

жарғылық капитал 

реттелген борыш

мерзімсіз еурооблигациялар

резервтер және өткен 
жылдардағы кіріс 

2012 жылғы 1 қаңтарда 
Банктің меншікті 
капиталы

136 553 млн 
теңгені
құрады

51%

32%

10%

7%

Акционерлердің жарғылық 
капиталдағы үлесі, % 
2012 жылғы 1 қаңтар

Ж
ек

е 
тұ

лғ
ал

ар
 

37%

63%

За
ң

ды
 т

ұл
ға

ла
рОрналастырылған акциялардың 5% және одан 

көп пайызын иеленетін акционерлер: 

 

Kookmin Bank Co. Ltd. 41,9 % 

Байсейітов Б.Р.  25,1%

IFC 10% 
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МАКРоЭКоноМиКАлыҚ шолУ

Қазақстан Республикасының ЖІӨ

Қазақстан экономикасының алдыңғы жылы 
қол жеткізген даму серпіні 2011 жылы да 
сақталды. ҚР Статистика агенттігінің алдын ала 
мәліметтері бойынша ЖІӨ-нің өсімі 2010 жылғы 
7,3%-ға қарағанда 2011 жылы 7,5%-ды құрады, 
осы кезде өнеркәсіп өндірісінің өсу қарқынының 
төмендеуі ауыл шаруашылығы мен қызмет 
көрсету секторының оң серпінде дамуының 
нәтижесінде  ішінара өтелді. Өткен жылдың 
қорытындысы бойынша ЖІӨ 27 301 млрд теңгені 
құрады. 

2010 жылдағыдай, қызмет көрсету саласы 
экономиканың өсуіне айтарлықтай үлес қосты. 
2011 жылдың алдын ала қорытындысы бойынша 
қызмет көрсету өндірісінің өсуі заманауи ком-
муникация құралдарын дамытудың нәтижесінде 
ақпарат пен байланыс саласында (18,7%), кейінге 
қалдырылған тұтыну сұранысын жүзеге асыру 
нәтижесінде сауда саласында (14,5%), сонымен 
қатар инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге 
асыруға бөлінген мемлекеттік қаражаттың 
есебінен елеулі дәрежеде ілгері жылжыған 
көлік саласында (6,8%) қызмет көрсету 
арқылы қамтамасыз етілді. Қазақстанның ЖІӨ 
құрылымында тауар өндірісі 2011 жылы 43,2%-
ды, қызмет көрсету өндірісі 51,8%-ды құрады. 
Көрсетілген үрдіс әлемдік ЖІӨ-ні өндіруге және 
тұтынуға тән. 

Есепті кезең ішіндегі инфляция 7,4%-
ды, алдыңғы жылы 7,8%-ды құрады. 2010 

жылдағыдай, инфляцияның деңгейіне негізінен 
азық-түлік тауарлары бағасының өсуі әсер етті. 

Жылдың алдын ала қорытындысы бойын-
ша өнеркәсіп өндірісінің көлемі 5%-ға артып,  
11 788,8 млрд теңгені құрады. Өңдеу секторының 
құрылымындағы өндіріс 6,2%-ға артты, бұл тау-
кен өнеркәсібіндегі өсу қарқынынан бес еседей 
артық (1,3 %).

Жедел келіп түскен мәліметтер бойынша 2011 
жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің 
(қызмет көрсету) өсімі 26,7%-ды құрады. Атал-
мыш өсім өсімдік шаруашылығы өнімін өндірудің 
2010 жылмен салыстырғанда 58,6%-ға артуымен 
байланысты болды. 

Сонымен қатар қалыптасқан өсімге барлық 
ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (қызмет 
көрсетудің) үштен бір бөлігін құрайтын жалпы 
астық жинаудың 2010 жылмен салыстырғанда ар-
туы айтарлықтай әсер етті. 2011 жылдың қолайлы 
ауа райы жағдайлары майлы дақылдардың 
(2010 жылмен салыстырғанда 43,7%-ға өсті), 
картоптың (сәйкесінше 20,4%), көкөністер мен 
бақша дақылдарының (11,7 %) түсімін жинау 
көлеміне оң ықпал етті, бұл ауыл шаруашылығы 
саласындағы өнімдер көлемінің ұлғаюына да 
жағымды әсерін тигізді. Мал шаруашылығы 
өнімінің төмендеуі 0,7%-ды құрады, бұл 2010 
жылмен салыстырғанда сиыр сүтінің өндірісі 
көлемінің 3%-ға азаюына байланысты болды. 

ҚАзАҚстАн ЭКоноМиКАсының 
жӘне БАнК сеКтоРының 

2011 жылҒы ДАМУынА шолУ

ЖІӨ, млрд тг. Нақты өсім 
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Импорт 2011 жылы 38 млрд АҚШ долларын 
құрады және 2010 жылмен салыстырғанда 25%-
ға өсті.

Қазақстандық экспорттың шикізат бап-
тарына қойылған жоғары бағалар дағдарыс 
кезіндегі басқа сыртқы ықпалдардың кері әсерін 
төмендетіп, экономиканың өсу қарқынының 
қайта қалпына келуіне септігін тигізді. 

Кеден одағы жұмысының қорытындысы бой-
ынша Қазақстан Республикасының Кеден одағы 
елдерімен өзара саудасы 2011 жылы 24,5 млрд 
АҚШ долларын құраған немесе 2010 жылмен 
салыстырғанда 40,8%-ға артқан, оның ішінде экс-
порт 7,6 млрд АҚШ долларын (43,1%-ға артты), 
импорт 16,9 млрд АҚШ долларын (39,8%-ға арт-
ты) құраған. 

Отандық өнімді Ресей Федерациясына экс-
порттау көлемі 2011 жылы 7,5 млрд АҚШ долла-
рын (2010 жылмен салыстырғанда 47,8%-ға арт-
ты), импорттау көлемі 16,3 млрд АҚШ долларын 
(39,8%-ға артты) құрады.

Беларусь Республикасына экспорттау көлемі 
2011 жылы 103,5 млн АҚШ долларын (2010 жыл-
мен салыстырғанда 57,0%-ға азайды), импорттау 
көлемі 623,4 млн АҚШ долларын құрады (37,8%-
ға артты).

2011 жылы негізгі капиталға инвестиция 
жасау қарқынының төмендегені байқалды. 
Жалпы алғанда, бір жыл ішінде экономикаға 
4,2 трлн теңге инвестиция жұмсалды. Инве-
стицияларды қаржыландырудың негізгі көзі 
– кәсіпорындардың меншікті қаражаты (үлес 
салмағы 48,8%) болып қалып отыр. Бұл кез-
де меншікті қаражат есебінен қаржыландыру 
көлемінің ұлғаюы көлік, ақпарат және байланыс 
саласында байқалады. Қарыз қаражаты есебінен 
қаржыландыру көлемінің өсуі өңдеу өнеркәсібі, 
көлік және жылжымайтын мүлікпен жүргізілетін 
операциялар сегменттерінде байқалды. 

2011 жылдың қаңтар-желтоқсан айларындағы 
бөлшекті  сауда  айналымы  3 673,2 млрд 
теңгені құрады немесе 2010 жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 12,5%-ға ұлғайды, бұл 
көрсеткіш тұрғындардың төлем қабілеттігі мен 
тұтынушылық көңіл-күйін білдіреді. 

2011 жылғы алдын ала мәліметтер бойынша 
Қазақстан Республикасының сыртқы сауда айна-
лымы 126,1 млрд АҚШ долларын құрады және 
2010 жылмен салыстырғанда 40,2%-ға артты. 
Өткен жылы экспорт 88,1 млрд АҚШ долларын 
құрады, бұл 2010 жылмен салыстырғанда 48%-ға 
көп. 

Негізгі капиталға жасалған инвестициялар (млрд тг.)

Жыл 
қорытындысы 
бойынша 
құрылыс 
жұмыстарының 
көлемі  
2,7%-ға артып,  

1,8 
трлн теңгені 
құрады.

2010           2011
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2012 жылғы 1 қаңтардағы мәліметтер бойын-
ша қызмет ететін заңды тұлғалардың саны 177 584 
құрады (2011 жылғы 1 қаңтарда – 187 161), яғни 
өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
5%-ға кеміген. 

Бизнеске түсетін әкімшілік ауыртпалықты 
төмендету мақсатында 2011 жылғы 5 
шілдеде Мемлекет басшысы «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
рұқсат беру жүйесін жетілдіру мәселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
ҚР Заңына қол қойды, оның аясында анықталған 
1015 рұқсат беру құжатының 348-інің күшін жою 
қарастырылды. Лицензиялар мен рұқсат беру 
құжаттарының тағы 30%-ын қысқарту туралы 
заң жобасы әзірленді. Бизнеске түсетін әкімшілік 
ауыртпалықты төмендету бойынша жүргізілген 
жұмыс Қазақстанға «Doing Business» рейтингінде  
бизнесті жүргізудің ең қолайлы жағдайларымен 
әлемдегі елу елдің қатарына кіруге жол ашты.  

Қазақстан Республикасының Экономикалық 
даму және сауда министрлігінің мәліметтері 
бойынша 2011 жылы мемлекеттік бюджеттің 
кірісі 5370,8 млрд теңгені, шығысы 5423,2 млрд 
теңгені құрады. 2010 жылмен салыстырғанда 

мемлекеттік бюджеттің кірісі 24,9%-ға, шығысы 
21,7%-ға артты. Мемлекеттік бюджеттің 
тапшылығы 568,9 млрд теңгені (2010 жылы 527,3 
млрд теңгені) құрады. 

2011 жылы Standard&Poor’s агенттігі Қазақстан 
тарихында алғаш рет ұзақ мерзімді тәуелсіз 
рейтингті «ВВВ+» деңгейіне дейін көтерді. Атал-
мыш факт – Қазақстанның шетел валютасындағы 
рейтингін көтеру – фискалдық және сыртқы 
икемділіктің жақсарғандығын, экономиканың 
шапшаң өсуін және тікелей шетелдік 
инвестициялардың тұрақты жоғары ағымын 
көрсетеді. Бұл жағдайға елдің тұрақты қаржылық 
және сыртқы балансының, табиғи ресурстардың 
үлкен қорының және тікелей шетелдік инвести-
циялар ағымдарының арқасында қол жетті. 

Осылайша, S&P рейтингі бойынша Қазақстан 
ТМД елдерінің арасында көшбасшы орынға ие 
болып, Ресей, Болгария, Литва, Бахрейн, Перу, 
Мексика сияқты елдермен бірге кірген «ВВВ» 
тобынан дәл қазіргі сәтте Ирландия,  ОАР және 
Таиланд орналасқан «ВВВ+» тобына көтерілді. 
Барлық рейтингтер бойынша болжам «тұрақты» 
болып қалды. 

Қазақстан Республикасындағы заңды тұлғалар (мыңдап)
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Қазақ халық шеберлерінің бағзы заманнан келе жатқан 
өнерінің ең маңызды салаларының бірі ат әбзелдері 
құралдарын: ер-тоқымды, тебінгіні, ат-сайман мен ат жабуын 
әшекейлеу болған. Бұл дәстүрдің түп тамыры тереңге бойлаған, 
себебі «ер қанаты – ат» демекші, жылқы жануарының көне за-
маннан бері көшпенді халықтың өмірі мен дүниетанымында 
алатын маңызы ерекше болған. Кең байтақ дала төсінде өскен 
жауынгер мен малшы өмірінің барлық кезеңдерінде: өзіне 
аталған тай-құлынды ер-тұрманымен сыйға алып, алғаш тоқым 
қаққан балалық шағынан бастап жерлеу салтына сай жасау 
жабылған тұлпары соңғы сапарына шығарып салған өмірінің 
соңына дейін жылқы жануары оның сенімді серігі болған. 

Ат әбзелдері – ат иесінің әлеуметтік дәрежесінің ең маңызды 
көрсеткіші, оның өмірінің мәнділігінің айғағы. Ат әбзелі 
оның қай тайпа мен рудан шыққандығын көрсеткен, өйткені 
қазақтың әрбір этникалық тобы ат әбзелдерін әшекейлеуде 
өзіндік ерекше белгілерге ие болған. 

Қазақ халқының ат әбзелдерінің дәстүрлі жиынтығына (ер-
тұрман, ер-тоқым) ағаш негізден тұратын ер, теріден жасалған 
тоқым, кежім мен тебінгілер, жүген, өмілдірік, құйысқан, тарт-
па мен пістан, үзеңгі мен қамшы кіреді. 

Осы құралдардың барлығының басты элементі – алуан түрлі 
үлгідегі металдан жасалған пластиналар мен күміс, кейде ал-
тын жалатылған түйіндіктер.

Ат әбзелдерінің түрлі жабдықтары мен бөліктерін 
әшекейлеуде теріні өрнектеу және жапсырма салу (тоқым, 
тебінгі), ағашқа ою салу және өрнектеу (ердің сүйегі, ағаш 
үзеңгілер) және бедерлеу кеңінен қолданылған. Ат әбзелдерінің 
толық жиынтығында декоративтік тоқыма бұйымдары (тоқым 
көрпе, ат жабуы мен аспалы дорба) да  болған. 

Қолданылатын декоративтік құралдардың әрқайсысының 
өзіндік ерекшелігі мен ою-өрнектердің графикалық  көрінісіне 
қарамастан, ат әшекейлері мен ат әбзелдері қазақ халқының 
отауы – киіз үйдің жасауы іспеттес, шуақты күнгі көкмайса 
шөп пен көгілдір ашық аспан аясында көз қызықтыратындай, 
аяқталған ойды білдіретін, қиюы қиыстырылған біртұтас 
көркем кешенді білдіреді.

ҚАзАҚ ХАлҚының  
Ат ӘБзелДеРі
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Республикамыздың банк секторының жиынтық активтері 2010 жылы  
12 031,4 млрд теңгені құраса, 2011 жылы 4,5%-ға өсіп, 12 817,8 млрд теңгені 
құрады. 

Алдыңғы 4 жылдағыдай 2011 жылы да жиынтық активтердің ЖІӨ-ге 
қатынасының  төмендеу үрдісі жалғасуда (47%-ды құрады), экономиканы 
несиелеу ЖІӨ-нің 32,2%-ын құрап отыр.

Осы кезде 
экономиканы 
несиелеудің 
өсімі 

15,6%-ды 
құрады

Екінші деңгейдегі банктердің несие портфелі 
жылдың басынан бастап 1 408,6 млрд теңгеге 
немесе 15,5%-ға артты. Стандарт қарыздар  
297,3 млрд теңгеге (12,4%), күмәнді қарыздар 
621,1 млрд теңгеге (12,8%), үмітсіз қарыздар 
488,4 млрд теңгеге (26,9%) артты. Уәкілетті 
органның талабымен қалыптасқан қарыздар 
бойынша провизия 560,1 млрд теңгеге (20,0%) 
артты.

Сала-салаға бөлгенде, банктердің экономи-
каны несиелеудегі едәуір сомасы сауда (жал-
пы көлемдегі үлесі – 20,8%), құрылыс (14,9%), 
өнеркәсіп (12%) және ауыл шаруашылығы (3,8%) 
салаларына келеді. 

ҚР-дағы екінші деңгейдегі банктердің 
жиынтық міндеттемелері 2011 жылы 799,5 млрд 

ҚР ЕДБ міндеттемелері (млрд тг)

Көрсеткіштер 2003 ж. 2004 ж. 2005 ж. 2006 ж. 2007 ж. 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж.

ЖІӨ, млрд тг. 4 612 5 870 7 519 10 214 12 850 16 053 17 008 21 816 27 301

ЖІӨ-активтер, % 36,3 45,8 60,0 86,9 90,1 74,1 68,0 55,2 47,0

ЖІӨ-несиелер, % 23,6 30,9 40,7 58,7 69,0 57,6 56,7 41,6 38,4

ЖІӨ-капитал, % 5,1 4,6 5,9 8,6 11,1 9,0 -5,8 6,0 4,8

ЖІӨ-депозиттер, % 21,1 27,4 33,9 46,2 50,0 28,6 35,3 31,3 28,6

БАнК сеКтоРы

теңгеге немесе 7,5%-ға артты. Міндеттемелер 
құрылымында заңды тұлғалардың салымдары 
459,0 млрд теңгеге немесе 10,0%-ға және жеке 
тұлғалардың салымдары 513,2 млрд теңгеге не-
месе 22,8%-ға артты. Еншілес ұйымдардың ар-
найы мақсаттағы салымдары 23,9 млрд теңгеге 
кеміді. 

2012 жылғы 1 қаңтарда  коммерциялық 
банктердің жиынтық міндеттемелері 11 515 
млрд теңгені (2011 жылғы 1 қаңтарда 10 715 млрд 
теңгені) құрады, оның ішінде бейрезиденттер 
алдындағы міндеттемелер 2 268 млрд теңгені 
немесе жиынтық міндеттемелердің 19,7%-ын 
(2011 жылғы 1 қаңтарда 2 563 млрд теңгені не-
месе 23,9%-ды) құрады.
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Банктің 2011 жылғы шоғырландырылған 
қаржылық есептілігіне сәйкес «Банк ЦентрКре-
дит» АҚ активтерінің мөлшері бойынша 4-орын-
ды және меншікті капиталының көлемі бойынша 
4-орынды иеленді.

Есепті кезең ішінде Банк активтері 11,6%-ға 
кеміп, 1 081,9 млрд теңгені құрады. Бұл көрсеткіш 
2010 жылы 1 224,6 млрд теңгені құраған болатын. 
2011 жылы Банк 2,8 млрд теңге көлемінде таза 
пайда алды. 

Банктің жеке тұлғаларының салымдары 
2011 жыл ішінде 12%-ға өсті. Тұрғындардың 
Қазақстанның банк жүйесіндегі салымдары 
осы кезең ішінде 22,8%-ға артты. Банктің жеке 
тұлғалардың депозиттері нарығындағы үлесі бір 
жыл ішінде 14,9%-дан 13,6%-ға дейін төмендеді.

Банк Қазақстандағы шағын және орта бизнесті 
қаржыландыруда жетекші орынға ие. 2012 жылы 
да ШОБ-тың несие портфелін арттыру жоспарла-
нып отыр.

2011 жылы шағын және орта бизнеске  
берілетін қарыздар несие портфелінің елеулі 
үлесін – 36%-ын құрады. Осы кезде экономика-
ның мұнай-газ саласын қаржыландырудың 
деңгейі табиғи төмендесе, экономиканың ауыл 
шаруашылығы және құрылыс сияқты салаларын-
да Банк өз белсенділігін сақтап отыр. 

Өз кезегінде Банк 2011 жылы бөлшекті не-
сие берудің көлемін ұлғайтты, Банктің несие 
портфеліндегі олардың үлес салмағы 35%-ды 
құрады. Қазіргі күні жеке несиелерге деген елеулі 
сұраныс байқалып отырғандықтан, Банк 2012 
жылы бизнестің бөлшекті сегментін нығайтуды 
көздеп  отыр. 

2011 жылы Банктің активтері 11,6%-ға 
азайды және 1 081,9 млрд теңге деңгейіне 
жетті. Қазақстанның банк жүйесінің 
жиынтық активтеріндегі «Банк ЦентрКре-
дит» АҚ активтерінің үлесі алдыңғы жылмен 
салыстырғанда 1,8%-ға төмендеп,  8,3%-ды 
құрады.

2011 жылы 
Банктің 
капиталы 
2,1%-ға өсті 
және 2012 
жылғы  
1 қаңтарда 

86,8 
млрд теңгені
құрады

Несие портфелінің құрылымы

АКтиВтеР

ЦентРКРеДит БАнКінің 
2011 жылҒы ҚызМетіне шолУ 
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2011 жылы банктердің несиелік белсенділігі 
ұстамды болды. Банктің несие портфелінің 
сапалық құрылымында өзгерістер болды, ондағы 
жалпы портфельдегі күмәнді қарыздардың үлес 
салмағы 35,8%-дан 37,1%-ға өссе, осы уақытта 
үмітсіз қарыздардың үлес салмағы 55,6%-дан 
53,5%-ға кеміді. 

Ақпарат көздері: 
1. Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің статистикалық бюллетені.
3. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің  «Қазақстан Республикасының әлеуметтік-
экономикалық  дамуы» ақпараттық-аналитикалық  журналы.
4. Қазақстан Республикасының Экономикалық даму және сауда министрлігінің статистикалық 
бюллетені.

 *ХҚЕС көрсеткіші
Барлық статистикалық мәліметтер  

      ХҚЕС стандарттарына сәйкес берілген.

2011 жылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-
тың пайдалылық көрсеткіштері ROA 3,19%, 
ROE 0,24%, банк жүйесі бойынша орташа 
көрсеткіштер сәйкесінше -0,10% және -0,94% 
(«БТА Банк» АҚ-ты және «Альянс Банк» АҚ-ты 
есептемегенде) құрады. 
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пАЙДАлылыҚ

«БАнК ЦентРКРеДит» АҚ-тың  
несие портфелі туралы ақпарат 

2011 жыл ішінде Банктің несие портфелі 10%-
ға немесе 79 млрд теңгеге өсіп, жыл соңында 880 
млрд теңгені құрады. Осы кезде портфельдің 
құрылымы елеулі өзгерістерге ұшыраған жоқ. 

Өткен жыл жалпы банк жүйесі үшін төмен не-
сие белсенділігімен және ықтимал тәуекелдерді 
өтеу үшін қосымша резервтерді құрумен сипат-
талды. Осылайша, 2011 жыл ішінде «Банк Центр-
Кредит» АҚ-тың резервтерінің деңгейі 125 млрд 
теңгені немесе 14,2%-ды (2010 жыл ішіндегі  
106 млрд теңгемен  немесе 13%-бен 
салыстырғанда)  құрады,  ал 2011 жылдың 
соңында NPL деңгейі 81 млрд теңгеден 73 млрд 
теңгеге дейін төмендеп, 8%-ды құрады.

2012 жылғы 01 қаңтардағы жай-күйі бойынша
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Экономиканың әр түрлі секторларын несиелеу кезінде Банк әртараптандыру саясатын қолданады, 
оның негізгі мақсаты – салалық тәуекелдіктің банк қызметіне теріс әсер етуін шектеу. 

Экономика салаларын несиелеуде «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың несие портфелінің 35%, яғни 
ең қомақты үлес салмақ  бөлшекті несие портфеліне, 20% жуығы саудаға және т.б. тиесілі. Оның 
құрылымы төменде көрсетілген. 

Банк «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының, 
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорының 
шағын және орта бизнесті қолдау жөніндегі 
мемлекеттік бағдарламаларына, сондай-
ақ Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
«Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу 
кәсіпорындарына олардың айналым қаражатын 
толықтыруға екіншi деңгейдегi банктер 
беретiн несиелер бойынша сыйақы (мүдде) 
мөлшерлемесін субсидиялау» бюджеттік 
бағдарламасына белсенді түрде қатысады. Банк 
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасына 
қатысып, алынған жәрдем қаржының көлемі 
бойынша көшбасшы орынды иеленіп отыр. 

 Неміс даму банкі (DEG), Халықаралық қаржы 
корпорациясы (IFC) желісі бойынша, АДБ, ЕҚДБ 
мен Германия Үкіметі бағдарламасының (GTZ) 
желісі бойынша шағын және орта бизнесті 
қаржыландыру бойынша халықаралық 
бағдарламаларды іске асыру жөніндегі 
ынтымақтастық жалғастырылуда. 

Меншікті бағдарлама, сондай-ақ Қазақстан 
ипотека компаниясының бағдарламасы аясында 
тұрғындарға ипотекалық несие беруге қатысты 
жұмыс жүргізіліп отыр. 

Жеке тұлғалар: 35%

Басқа: 7%

Мұнай-газ  
өнеркәсiбi: 2%

Негiзi кәсiпорында 
көрсетiлетiн қызмет: 3%

Сауда: 20%

Өндiрiс: 7%

Өнеркәсіп 
құрылысы: 6%

Тұрғын үй құрылысы: 5%

Азық-түлiк өнеркәсiбi: 5%Жылжымайтын мүлiктi жалға алу: 5%

Ауыл шаруашылығы: 4%
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Жүзі – болат. Сабы – ағаш, күміс, алтын. Қынабы – ағаш, 
барқыт, күміс, алтын.

Жалпы ұзындығы – 105 см. Жүзінің ұзындығы – 82 см. 
Жүзінің ені – 29 мм.

Тебінгі – былғары, өрнек. Қазақстан. XIX ғ.

Сұлтан қылышы (алдаспан – жүзі қайысқан қылыш) – қазақ 
сұлтандарының бейбіт кезде сән-салтанат үшін, соғыс кезінде 
қолбасшы ретінде ұстайтын жауынгерлік қаруы. 

Қылыштың жүзі қазақы қайқы қылыштардың барлығына, 
атап айтқанда алдаспанға тән айтарлықтай қисық пішінге ие. 
Жүзінің оң жағының төменгі бөлігінде ромбтың ішіне араб 
графикасымен салынған рулық таңба бар.

Өкінішке орай, қылыштың жүзі тоза бастағандықтан, 
басылған таңбаны оқу және оның мағынасын ашу мүмкін 
емес. Алайда қазақтың қару-жарақ шеберлерінің жүзі бар 
қылышты дайындау дәстүрін біле отырып, аталмыш таңба 
қазақ ақсүйегінің өкіліне тиесілі екендігін батыл түрде айтуға 
болады.

Қылыштың сабы табиғаты қатты ағаштан жасалған және 
екі жақ жүзі де өсімдік және гүл іспеттес ою-өрнек салынған, 
жапсырмалы күміс тіліктермен әшекейленген. Сондай-ақ 
күміс тіліктер ортадағы алтынмен қапталған жапырақпен 
және алтынмен қапталған гүл шешегі түріндегі екі элемент-
пен безендірілген. Саптың айқастырмасы мен басы құрыштан 
құйылған. 

Қынаптар ағаштан жасалып, күңгірт көк барқыт мақпалмен 
қапталған, уақыт өте оның бетіне қажалған іздер түскен. 
Қынаптардың құралдары құрыштан жасалып, алтынмен 
қапталған жапырақтармен безендірілген. Қынаптардың 
сағағы мен ұшы қақтау техникасымен күмістен жасалған және 
алтын жалатылған күмістен жасалып, ойылған жапсырма-
лы өрнектермен безендірілген. Қынаптың күміс құралдары 
жартылай қымбат тастармен, жақұтпен және ақықпен 
безендірілген. 

Аталмыш қылышты әзірлеу кезінде қару-жарақ шебері 
қақтау, қыздыру, тесіп кесу, нақыштау және қиыршықтау 
сияқты дәстүрлі тәсілдерді қолданды. 

Бастапқыда аталмыш қылыштың ағаш сабы болмаған, ал 
қынаптары нашар күйде болған. Қылышты қайта қалпына 
келтіруді республикамыздың танымал шебері – зергер және 
қару-жарақ жасаушы Рыс Қанафин қолға алды. 

Сұлтан қылышы – атақты парсы (иран) қылышы «шамширдің» 
прототипі. 

XIX ғасырда белгісіз қару-жарақ шебері жасаған аталмыш 
сұлтан қылышының тарихи-мәдени құндылығы бар және ол 
мемлекеттік мұражайлардың және кез келген деңгейдегі жеке 
топтаманың төрінен орын алуға лайық.

сУлтАн Қылышы –  
нАРКесКен
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Өткен жылдың екінші жартысында Алматы 
қаласының нарығында клиенттерге ерекше жаңа 
талаптар ұсынатын автонесиелеу бойынша «Ав-
тоСтоп» жаңа өнімі ұсынылды. 

инноВАЦиЯлАР

Жеке тұлғаларға несие беру бойынша  
несие портфелінің қарқыны (млн теңге)

«Банк ЦентрКредит» АҚ депозиттік 
портфельдің көлемі бойынша еліміздегі екінші 
деңгейдегі банктердің  арасында үшінші орынды 
иеленеді.

2011 жылдың аяғында Банктің депозиттік 
қаражат нарығындағы нарықтық үлесі 13,61%-
ды құрады. Жеке тұлғалардың депозиттік 
есепшоттарындағы қалдықтары 2010 жылғы 

Бизнес-процестерге реинжиниринг жүргізу 
бағдарламасының аясында несие өтінімдерін 
қарастыру процесін оңтайландыру мақсатында 
клиенттердің құжаттарын өңдеу уақыты 
қысқартылды, бұл шешім қабылдау мерзімін 
азайтуға мүмкіндік берді.

көрсеткіштермен салыстырғанда 8 407 млн 
теңгеге немесе 2,5%-ға өсіп, 2011 жылы 344 370 
млн теңгені құрады.

2011 жылы Зейнетақы төлеу жөніндегі 
мемлекеттік орталықтан зейнетақы мен 
жәрдемақыны аудару үшін «Арнайы ағымдағы 
есепшот» атты жаңа салым түрі енгізілді. 

ДепозиттеР

2011 жылы Банктің бөлшекті несие өнімдері мен жеке кәсіпкерлерге 
арналған несие өнімдері бағыттары бойынша қызмет көрсететін екі 
несиелік бөлімшесі біріктірілді. 

01.01.2012 жылы жеке тұлғаларға несие беру бойынша несие портфеліне 
87 592 несие кірді, олардың сомасы 281 922 млн теңгені құрады. 

2011 жыл ішінде жалпы сомасы 113 226 млн теңгені құрайтын 
29 645 несие, оның ішінде:

• ипотекалық несие бойынша  41 796  млн теңге сомасындағы  
7 323 несие;

• тұтыну қарыздары бойынша 47 978  млн теңге сомасындағы 
18 156 несие;

• жеке кәсіпкерлікті несиелеу бойынша 23 452 млн теңге 
сомасындағы 4 166 несие берілді.

БӨлшеКті несие БеРУ

Несие 
портфелі 
өткен 
2010 жылмен 
салыстырғанда

13%-ға 
өсті
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Заңды тұлғалардың депозиттерінің өсу қарқыны (млн теңгемен)

Мемлекеттік несие мен жәрдем қаржы беру бағдарламалары
2011 жылы жасалған келісімдер

зАңДы тұлҒАлАРДың ДепозиттеРі

2011 жылы бизнес-клиенттер үшін 
«Қалдықтарды орналастыру полигонын жою 
қоры» шартты салымы әзірленіп бекітілді. 

«Қалдықтарды орналастыру полигонын 
жою қоры» депозиті полигонды жабу, поли-
гон аумағын рекультивациялау және полигон 
жабылғаннан кейін қоршаған ортаға келтірілген 
әсерге мониторинг жүргізу бойынша іс-шаралар 
жүргізу мақсатында Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сәйкес жою қорын 
қалыптастыруға арналған. 

1. 30.05.2011 жылғы №179-МГ Несие шарты, оған сәйкес «шағын қалалар» бағдарламасы бойын-
ша 220 000 000 теңге сомасындағы қаражат тартылды. 

2011 жылы осы келісім бойынша 20 552 000 теңге сомасындағы қаражат игерілді. 

2. 16.05.2011 жылғы №13-ЖП Әйелдер кәсіпкерлігі субъектілеріне кейін несие беру үшін 
екінші деңгейдегі банктерге ақша қаражатын шартты орналастыру туралы несие шарты, сомасы  
320 000 000 теңге.

2011 жылы осы келісім бойынша 289 007 038 теңге сомасында ақша қаражаты игерілді.

3. 5 000 000 000 теңге сомасына жасалған 23.09.2010 жылғы №ДРII-180 «Даму өңірлер II» өңірлік 
басым жобаларды қаржыландыру бағдарламасына қатысу туралы келісім.

2011 жылы 2 707 099 013 теңге сомасында 38 шарт жасалды.

4. «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша 2 068 087 000 теңге сомасында 
жәрдем қаражат бөлінді.

5. Ауыл шаруашылығы министрлігі бағдарламасы бойынша 2011 жылы 1 002 751 000 теңге  
сомасына  жәрдем қаражат бөлінді.

6. АДБ бойынша 7 000 000 000 теңге сомасына жасалған 22.09.11 жылғы №АБР/I-002 Несие келісімі, 
оған сәйкес 2011 жылы 165 718 600 теңге сомасында ақша қаражаты тартылды. 

Салым теңгемен, АҚШ долларымен және 
еуромен ашылады, сондай-ақ Салымшы оны 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
органмен келісілген полигонды жою жоба-
сына сәйкес тек полигонды жою бойынша іс-
шараларға ғана қолдана алады. Салым бойын-
ша сыйақы есептеу ай сайын депозит мерзімінің 
соңында сыйақы төлеу арқылы жүргізіледі. 
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ХАлыҚАРАлыҚ ҚАтынАстАР

«Банк ЦентрКредит» АҚ халықаралық қаржы 
нарығындағы ұстанымдарын жыл сайын бекіте 
отырып, тұрақты және сенімді қарқынмен 
дамуда. Банктің халықаралық бизнес стра-
тегиясы шетелдік қаржы институттарымен 
ынтымақтастықты дамытуға және нығайтуға, 
сонымен қатар сауданы қаржыландыру, 
халықаралық қарыз алу және т.б. салаларда 
көрсететін қызметтері мен ұсынатын өнімдерінің 
ауқымын кеңейтуге бағытталған.  

Есепті жылы «Банк ЦентрКредит» АҚ 
Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ), 
FMO, DEG, Халықаралық қаржы корпорациясы 
(IFC), ADB, OPIC және ЕАДБ сияқты халықаралық 
қаржы ұйымдарымен белсенді түрде бірлесіп іс-
әрекет етуді жалғастырды. Танымал халықаралық 
даму институттарымен жүргізілген нәтижелі 
ынтымақтастық «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 
қаржылық тұрақтылығын, оның қызметінің 
айқындығын, клиенттер мен серіктестер үшін 
сенімділігін ерекше мойындау болып табылады. 
Осы институттардың «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа 
ұсынған ресурстарының жалпы көлемі шамамен 
500 миллион АҚШ долларын құрады. 

Соның ішінде Еуропалық қайта құру және даму 
банкінен (ЕҚДБ) алынған қарыз көлемі есепті 
жылдың аяғында әр түрлі бағдарламалар бойын-
ша 185 млн АҚШ долларынан асты. «Банк Центр-
Кредит» АҚ ЕҚДБ-ның келесі бағдарламаларына 
белсенді қатысады: Микро, шағын және орта 
кәсіпорындарды қаржыландыру бағдарламасы; 
Сауданы қаржыландыру бағдарламасы; 
Ипотекалық несие беру бағдарламасы, 
сондай-ақ Энергия тиімділігін арттыру және 
энергияның қайта жаңғыртылатын көздерін 
игеру саласындағы жобаларды қаржыландыру 
бағдарламасы. Халықаралық қаржы 
корпорациясының (IFC) «Банк ЦентрКредит» АҚ-

қа ұсынған ресурстарының жалпы көлемі шама-
мен 140 млн АҚШ долларын құрады. 

2005 жылдан бастап «Банк ЦентрКредит» 
АҚ шамамен 1,3 млрд АҚШ доллары сомасын-
да еурооблигациялардың бес шығарылымын 
шығарып, орналастырды, оның 200 млн АҚШ 
доллары 2008 жылы өтелді. Есепті жыл ішінде 
«Банк ЦентрКредит» АҚ еурооблигациялардың 
екі шығарылымы бойынша инвесторлардың 
алдында сыртқы міндеттемелерін табысты 
өтеп,  сыртқы қарыз көлемін азайтты. Осы-
лайша, «Банк ЦентрКредит» АҚ 2011 жылдың 
ақпан айында халықаралық облигациялардың 
екінші шығарылымының талаптарына сәйкес 
241,030,000.00 АҚШ доллары мөлшерінде негізгі 
борышты, ал 2011 жылдың қыркүйек айын-
да 95,064,319.57 АҚШ доллары мөлшерінде 
халықаралық облигациялардың төртінші 
шығарылымын толық өтеді. 

ТМД елдеріндегі, Қазақстандағы және 
қиыр шет елдердегі қаржы институттарымен 
корреспонденттік қатынастары дамып, Кана-
да доллары және Қытай юаны сияқты сирек 
валютадағы есепшоттарының тізімі кеңейе түсті. 
2011 жылы «Банк ЦентрКредит» АҚ Шанхай 
қаласындағы Standard Chartered Bank банкінде 
Қытай юанымен (ренминби) жүргізілетін жаңа 
корреспонденттік есепшот ашты. Аталмыш есеп-
шот осы валютамен төлемдерді жөнелтуге және 
оларды алуға мүмкіндік бере отырып, біздің 
клиенттерімізге Қытай нарығында икемді жұмыс 
жүргізу мүмкіндігін берді. 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың тұрақты даму-
ын, тұрақты қаржылық жағдайын және несиелік 
қабілеттілігін беделді халықаралық рейтинг 
агенттіктері де атап көрсетті. 2011 жылы «Банк 
ЦентрКредит» АҚ алғаш рет Standard&Poor’s 
рейтинг агенттігінің рейтингтік бағасын алды.

Жеке тұлғалардың банктік есепшоттарындағы қалдықтар (млн теңге)
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ҚұжАттАМАлыҚ Бизнес  
жӘне сАУДАны ҚАРжылАнДыРУ

Құжаттамалық бизнес және сауданы қаржыландыру бойынша жасалған мәмілелердің жалпы со-
масы 220 млн АҚШ долларын, оның ішінде төменде көрсетілгендерді құрады:

• 159 млн АҚШ долларынан астам сомада импорттық аккредитивтер;  

• 12 млн АҚШ доллары сомасында импорттық кепілдіктер; 

• 49 млн АҚШ доллары сомасында импорттық және экспортқа дейінгі қаржыландыруға арналған 
құралдар.

Қаржыландыруға жәрдем беру бағдарламасының аясында ЕҚДБ және ХҚК шамамен 141 млн 
АҚШ долларына (жоғарыда көрсетілген көлемнің 64%) кепілдік берді. ЦентрКредит Банкі аталмыш 
бағдарламаның белсенді қатысушысы болып табылады және 2011 жылы саудаға көмек көрсету 
бағдарламасының аясында «Қазақстанның ең белсенді банкі» деген атаққа ие болды. 

Сонымен қатар 2011 жылы «Банк ЦентрКредит» АҚ 343 млн АҚШ долларынан астам сомада 
экспорттық құжаттамалық операцияларды (аккредитивтер, кепілдіктер, инкассо) өңдеді. 

Банктің 2011 жылғы  31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша рейтингтері

Moody’s Investor Service Fitch Ratings Standard&Poor’s

Банктің шетел валютасындағы  
депозиттері бойынша ұзақ 
мерзімді рейтингі: В1

Эмитент дефолтының ұзақ 
мерзімді рейтингі: B

Серіктестің ұзақ мерзімді 
рейтингі: В+

Банктің ұлттық валютадағы  
депозиттері бойынша ұзақ 
мерзімді рейтингі: В1 (тұрақты) 

Эмитент дефолтының қысқа 
мерзімді рейтингі: B 

Серіктестің қысқа мерзімді 
рейтингі: В

Қаржылық тұрақтылық 
рейтингі: E + 

Қолдау рейтингі: 5

Жеке рейтингі: D/E

Қазақстандық ұлттық шкала 
бойынша рейтингі: kzBBB

Болжам: жағымсыз Болжам: тұрақты Болжам: тұрақты 

ҚоР нАРыҒынДАҒы жӘне БАнКАРАлыҚ  
нАРыҚтАРДАҒы опеРАЦиЯлАР

Атауы 2010 жылдың 
аяғындағы көлем

2011 жылдың 
аяғындағы көлем

Бағалы қағаздар портфелі, барлығы 271 850 116 201   

Соның ішінде:

Мемлекеттік бағалы қағаздар 250 375 97 688

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар 21 475 18 513

«Банк ЦентрКредит» АҚ Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығының 
бірден-бір ірі кәсіби қатысушысы болып табыла-
ды және қор биржасындағы операциялар бой-
ынша брокерлік қызметтерді көрсетеді. 2011 

( млн теңге)

жылдың қорытындысы бойынша «Банк Центр-
Кредит» АҚ репо операциялары нарығындағы 
және мемлекеттік бағалы қағаздар қор 
биржасындағы көшбасшылардың бірі болып  
табылады.
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Ат әбзелдерінің басты эстетикалық құрамдас бөлігі бо-
лып табылатын ердің пішіні мен сәні мән берген адамды 
таң қалдырмай қоймайды. Ердің қаңқасы табиғаты қатты 
ағаштың тұтас бөлігінен ойылған (бітеу ер) немесе құрама 
бөліктерден жасалған (құранды ер). Халқымыздың еншісіндегі 
ер-тоқымдардың басым көпшілігінің қастары салыстырма-
лы түрде жоғары болған, олардың алдыңғысы тіп-тік, ал 
артқысы қатты иілген. Әсіресе алдыңғы қастың пішіні әр түрлі: 
құстың басы және қосарланған мүйіз түріндегі доғал тәріздес 
пішіндерден бастап скульптуралық ойып жасалған пішіндерге 
дейін болған.  Ер-тұрмандардың ең ескі түрі – алдыңғы қасы 
суда жүзетін құстың басы (құс ағаш ер, үйрек бас ер) немесе 
арқар мүйізі (балдақ ер, ақ бас ер, шошақ бас ер) пішінінде 
жасалған ер-тұрман ең ежелгі түр болып есептелген. Жоғарғы 
бөлігі осындай ер-тұрмандар ер адамдарға арналған. Ал 
әйел адамдардың ер-тұрманы терең қойылған доғал ағаш 
қастармен және сәнді әшекеймен ерекшеленген.  

Ер-тоқымның екі бүйірінде теріден жасалған  
және ою-өрнекпен, кейде түрлі-түсті былғары жап-
сырмалармен, сондай-ақ күміс жалатылған үлкен 
металл тіліктермен және қалыпқа салынып  
құйылған күміс түйіндіктермен безендірілген тоқымдар 
орналасқан. Үзеңгі белдігінің жоғарғы жағына аяқ үйкелмес 
үшін және тоқымды безендіру мақсатында тоқымның екі 
жағына мүйіз тәріздес ою-өрнектері бар, теріден жасалған 
сәнді тебінгілер бекітілген.

Тоқым мен ат әбзелінің толық көрінісін беретін үзеңгілер 
қазақ халқының зергерлік және қола құю өнерлерінің 
әсем үлгілеріне жатады. Олардың да пішіні әр түрлі, алайда 
дөңгелек негізді және имегі жоғары түрі жиі кездеседі. Олар-
ды безендіруде ою, қалыпқа құю, нақыштау, торлап өрнектеу 
қолданылады. Мыстан жасалған кей үзеңгілер сүйекті 
оюлаудың ежелгі техникасынан бастау алатын тәсіл – ойып 
орнатылған шоғырлас шеңберлер түріндегі ою-өрнекпен 
безендірілген. Атқа салт мініп жүруде қолданылған қамшының 
сабы да кейде күміс жалатылған түйіндіктермен және еспе 
сымдармен безендірілген. 

Қамшы
Ағаш, былғары, өрме. Қазақстан. XIX ғ.

Қамшы күнделікті өмірде қолданылатын және сән-салтанат 
үшін қолданылатын болып екі түрге бөлінеді. Ең кең тараған 
түрі – күнделікті өмірде қолданылатын қамшы. Әдетте оның 
сабы тобылғыдан әзірленеді, былғарыдан жасалған бөлігі 
өрнектеліп өріледі. Мұндай қамшыны қазақтар етіктерінің 
қонышына салып жүрген. Сән-салтанатты қамшыны кісе 
белдікке қыстырған. 

ҚАзАҚ ХАлҚының  
еР-тоҚыМы
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КАстоДиАнДыҚ ҚызМет

Кастодиан – «Банк ЦентрКредит» АҚ клиенттерінің активтері:

Клиенттер 2010 жыл 
(млн теңге)

2011 жыл 
(млн теңге)

Жинақтаушы зейнетақы қорлары 61 387 75 485   

Инвестициялық қорлар 5 236 7 903 

Заңды тұлғалар 79 611 115 719

Құжаттамалық сақтау қызметін 
тұтынатын заңды тұлғалар

26 798 6 489

Облигацияларды ұстаушының өкілі 
болу қызметін тұтынатын заңды 
тұлғалар

88 500 80 500

БАРлыҒы: 261 532 286 096

Кастодиандық қызмет аясында «Банк ЦентрКредит» АҚ клиенттердің активтерін есепке алу 
және сақтау бойынша қызмет көрсетеді. 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың валюталық операциялар  
бойынша қызметінің негізгі көрсеткіштерінің қарқыны:

Көрсеткіш 2010 жыл 2011 жыл

USD/KZT бойынша жасалған мәмілелер 
көлемі

22,5 млрд АҚШ доллары 21,8 млрд АҚШ доллары

RUB/KZT бойынша мәмілелер көлемі 24,9 млрд рубль 32,7 млрд рубль

EUR/USD бойынша мәмілелер көлемі 2,6 млрд еуро 2,5 млрд еуро

EUR/KZT бойынша мәмілелер көлемі 844,8 млн еуро 958,8 млн еуро

USD/RUB бойынша мәмілелер көлемі 709 млн АҚШ доллары 1,0 млрд АҚШ доллары

«Банк ЦентрКредит» АҚ валюталық 
ішкі нарықта жетекші орындарды иеленіп 
келеді, Қазақстан Қор биржасының белсенді 
қатысушысы болып табылады. Жоғары кәсіби 
дилерлер командасы мен «Банк ЦентрКредит» 
АҚ-тың банкаралық нарықта көшбасшы орынға 

табан тіреуге ұмтылуы әр клиентке жоғары 
деңгейде қызмет көрсетілетіндігіне және «Банк 
ЦентрКредит» АҚ-тың клиенттері үшін аса  
тиімді пайыздық мөлшерлемелердің, сондай-
ақ валюта бағамдарының ұсынылатындығына 
кепілдік береді.
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«интернет-банкинг» жүйесі

«Интернет-банкинг» жүйесі заңды 
тұлғаларға нақты уақыт режимінде Интернет 
арқылы қашықтан қызмет көрсетуге арналған, 
клиенттердің Банк офисіне бармай-ақ, банктік 
операцияларды жүргізуі үшін сәтті қолданылуда. 

«Банк ЦентрКредит» АҚ 2011 жылы «Интер-
нет-банкинг» жүйесі бойынша құжат айналымын 
Банктің заңды тұлғаларының шығыс клиенттік 
төлемдері көлемінің 70%-ына дейін ұлғайтты. 

«Интернет-банкинг» жүйесіне қосылған 
компаниялардың саны 9%-ға артып, бүгінгі таңда 
18 500 болып отыр. 

«Үйдегі банкинг» жүйесі

«Үйдегі банкинг» жүйесі – клиенттің Банктің 
офисіне баруын талап етпейтін және жеке 
тұлғаларға қашықтан банктік қызмет көрсететін 
жүйе. 

Банктік есепшоттарды басқару  клиент үшін 
ыңғайлы уақытта және, орналасқан орнына 
қарамастан, Online – нақты уақыт режимінде Ин-
тернет желісі арқылы өткізіледі.

2011 жылдың соңында «Үйдегі банкинг» 
жүйесінің клиенттік базасы 11,5 мың пайдалану-
шыны құрады. 

2011 жылы клиенттерге «Үйдегі банкинг» 
жүйесінде сессиялық растау кодын пайдалану 
арқылы үшінші тұлғаларға ақша аудару қызметі 
ұсынылды. Бұл қауіпсіздік деңгейін барынша 
арттыруға және төлемдер  мен аударымдар 
үлесін депозиттер бойынша жеке тұлғалардың 
операцияларының жалпы санының 9%-ына 
дейін арттыруға мүмкіндік берді.

 

SMS-банкинг

«SMS-банкинг» жүйесі – «Банк ЦентрКредит» 
АҚ-тың өзі әзірлеген бағдарламасы. Ол 2010 
жылғы тамыздан бастап клиенттерге қашықтан 
қызмет көрсетудің бірден-бір ыңғайлы нысаны 
болып табылады.

Жүйе есепшоттар бойынша барлық шығыс 
және кіріс операциялар, алдағы қарызды өтеу, 
несие бойынша туындаған берешектер, сондай-
ақ «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ақпараттық 
хабарламалары туралы SMS-хабарламаларды 
жөнелтуге арналған, бұл жүргізілетін 
операциялардың айқындығын қамтамасыз етеді.

2011 жылдың 31 желтоқсанындағы жай-
күйі бойынша «SMS-банкинг» жүйесіне  
18,5 мыңнан астам клиент қосылған, бір жыл 
ішінде клиенттердің саны 15 мыңға артты.

Contact

«Банк ЦентрКредит» АҚ 2001 жылдың шілде 
айынан бастап «Сontact» ақша аударымдар  
жүйесі арқылы операциялар жүргізе бастады.

«Сontact» жүйесі банктік есепшот ашпай-ақ, 
жеке тұлғалардың ТМД және қиыр шет елдерге 
АҚШ долларымен, Еуромен және Ресей рублімен 
ақша аударуына мүмкіндік береді.

2011 жылы «Сontact»  жүйесіне жаңа  
қызмет – жеке тұлғалардан заңды тұлғалардың 
атына ақша аудару қызметі қосылды.

Western Union

«Банк ЦентрКредит» АҚ Western Union 
халықаралық компаниясының Орталық Азиядағы 
алғашқы ресми өкілі болып табылады және 1998 
жылдан бастап жеке тұлғаларға халықаралық 
ақша аудару қызметін ұсынып келеді. 

Western Union халықаралық ақша аудару 
жүйесі – бұл банктік есепшот ашпай-ақ, дүние 
жүзі бойынша жылдам және сенімді ақша аудару 
тәсілі.

«Банк ЦентрКредит» АҚ Western Union 
жүйесі бойынша жеке тұлғалар арасындағы 
ақша аударымдарынан басқа Quick Pay (Western 
Union жүйесіне қосылған заңды тұлғалардың 
пайдасына жеке тұлғалар жасаған төлемдер) 
және Quick Cash (жеке тұлғалардың пайдасына 
заңды тұлғалар жасаған төлемдер) төлемдерін 
қабылдайды.

2011 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бой-
ынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың агенттік 
желісіне 903 қызмет көрсету орны кіреді.

«Альянс Банк» АҚ, «АТФ Банк» АҚ, 
«Темірбанк» АҚ, «Цеснабанк» АҚ, «Еуразиялық 
Банк» АҚ, «Ресей Жинақ банкі» ЕБ, «ВТБ Банкі» 
АҚ, «Delta Bank» АҚ, «Астана-Қаржы Банкі» АҚ, 
PNB Қазақстан («Дана Банк»), ТАИБ Қазақ Банкі 
сияқты қазақстандық банктер «Банк ЦентрКре-
дит» АҚ-тың субөкілдері болып табылады. 2011 
жылы оларға «Kassa Nova Банкі» АҚ қосылды.

жедел аударымдар

«Жедел аударымдар» жүйесі «Банк ЦентрКре-
дит» АҚ-тың өзі әзірлеген бағдарламасы болып 
табылады және 2000 жылдың шілде айынан ба-
стап сәтті қызмет атқарып келеді. Бұл Жүйе есеп-
шот ашпай-ақ, жеке тұлғалардың бүкіл Қазақстан 
бойынша ақша аударуына мүмкіндік береді. 
Жүйенің бірегейлігі оның жылдамдығында, оған 
Интернет-технологиялар мен «Банк ЦентрКре-
дит» АҚ-тың корпоративтік желісін пайдала-
ну арқылы қол жеткізілген. Қазіргі сәтке дейін 
тіркелген рекордтық жылдамдық – 2 секунд.
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«Банк ЦентрКредит» АҚ Жүйені 
пайдаланушылардың ұялы телефондарына 
ақшаның аударылғаны немесе аударылған 
ақшаның берілгені туралы хабарлама жіберу 
қызметін де көрсетеді.

2011 жылы жеке тұлғалардың «Жедел 
аударымдар» жүйесі бойынша Қазақстан 
Республикасының аумағында жүргізілген ақша 
аударымдарының көлемі 6,2  млрд теңгеден 
асты. Осы Жүйе бойынша 2011 жылы 100 мыңнан 
астам ақша аударымдары жүзеге асырылды.

жедел түсім

«Жедел түсім» жүйесі бойынша «Банк Центр-
Кредит» АҚ  ұсынатын қызмет осы жүйеге 
қосылған компанияның пайдасына Қазақстан 
Республикасының бүкіл аумағы бойынша түскен 
ақша түсімін жедел жинауға мүмкіндік береді, 
сондай-ақ түсетін ақша төлемдері жайында 
нақты уақыт режимінде шұғыл ақпарат алуды 
қамтамасыз етеді. Қазіргі сәтте «Жедел түсім» 
жүйесін Қазақстанның барлық аймақтары бой-
ынша 1800-ден астам заңды тұлға пайдаланады.

2011 жылы «Жедел  түсім» жүйесі  бойын-
ша 3,2 млн ақша аударымы қабылданып, заңды 
тұлғалардың есепшоттарына 105,8 млрд теңгеден 
астам қаражат аударылды.

Клиенттерге phone/e-mail/web/fax-
қашықтан қызмет көрсету

Call Center (банк өнімдері бойынша сатылым-
дар мен кеңес беру)

– 2010 жылмен салыстырғанда 2011 жыл 
ішінде байланыс арналары арқылы келіп түскен 
3 106 840/2 529 701 клиенттік сұрау/өтініш, оның 
ішінде (SL) 74:20/77:20 (20 секунд шегінде 74/77% 
клиенттердің қоңырау соғуы) қызмет көрсету 
деңгейінде 636 575/328 645 телефондық сұрау 
орындалды, Call Center орталығына орташа есеп-
пен алғанда 5,857/4,5% қоңырау соғыла алмады, 
жауап беру жылдамдығы 11/10 сек. (телефонды 
кезекке қою сәтінен бастап орташа есеппен 11 
сек. кейін абонент Call Center операторымен 
сұхбаттаса бастады). 

Жеке тұлға клиенттердің саны:

Клиенттердің 
саны

Шағын бизнес VIP Жалпы 
сегмент

Орташа Орташа 
ауқатты

1 371 144 27 316 5 536 1 313 930 17 790 6 572

Клиенттерге автоматты телефондық қызмет 
көрсету (Auto Call Center):

– «Банк ЦентрКредит» АҚ клиенттеріне 
топтық шығыс автоматты қоңырау соғу бойын-
ша 97/120 кампания жүзеге асырылды; (26 790 /  
28 667  жеке,  заңды  тұлғаларға, ЖК-лерге 
арналған), олар бойынша қоңырау соғудың  
17 760/14 305 оң нәтижесіне қол жеткізілді.

– тәулік бойғы телефондық автоматты анық-
тама қызметі бойынша 98 422/96 782 клиенттік 
сұрауға қызмет көрсетілді. 

– «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Автоматты 
телефондық орталығында (АТО) тәулік бойы 
қызмет көрсету режимінде Банктің ішкі телефон-
дарына 1 422 157/1 582 336 сырттан соғылған 
қоңырауға қызмет көрсетілді. 

– «Телефондық банкинг» жүйесі (ТБЖ) арқылы 
тәулік бойы автоматты режимде 586 290/376 932 
клиенттік сұрауға қызмет көрсетілді, оның ішінде 
ТБЖ клиенттерінің есепшоттары мен картала-
ры арасында 376 449/244 931 ТБЖ-транзакция 
жүргізілді. ТБЖ-ға қосылған клиенттердің саны 
22 478-ге артты. Осы кезде белсенді емес кли-
енттер тұрақты түрде ТБЖ-дан ажыратылды. Бұл 
ТБЖ-да қызмет көрсету деңгейінің белсенділігін 
2010 жылғы 40.6%-дан 50%-ға дейін арттыруға 
мүмкіндік туғызды.

Клиенттермен құжаттамалық хат алмасу 
кезінде e-mail/web/fax-коммуникациялар 
(Contact Center)

– арқылы 68/43 жаппай жеке тұлғалардың 
компаниялары өткізілді және клиенттердің 
түрлі санаттары бойынша корпоративтік e-mail-
хабарламалар жөнелтілді. Осындай жөнелтілген 
хаттардың барлығы – 551 186/164 432. Соны-
мен қатар осы арналар арқылы клиенттердің 
әрқайсысына (жеке, заңды тұлғалар, ЖК) жеке-
жеке 60 943/59 709 хат жолданды. Клиенттерге 
бір жыл ішінде барлығы 612 129/224 141 хат жол-
данды. 

«Банк ЦентрКредит» АҚ бойынша бір 
жыл ішінде қызмет көрсету сапасы жөнінен 
«Банк ЦентрКредит» АҚ қаржы тобының түрлі 
сегменттерінен 1 777/1 633 сұрау қабылданып, 
іске асыруға жөнелтілді. 
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2011 жылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-
тың Стратегиялық даму жоспарын жүзеге 
асырудың аясында, сондай-ақ ұйымдық штаттық 
құрылымын оңтайландыруды есепке ала оты-
рып, «Банк ЦентрКредит» АҚ клиенттеріне 
қашықтан қызмет көрсетудің бірыңғай қызметіне 
(«Операторлық орталық» басқармасы) Авто-
ризациялау орталығының (АО) Бөлшекті биз-
нес департаментінің карталарды ұстаушылары 
мен HelpDesk қызметінің «Интернет-банкинг» 
және «Үйдегі банкинг» жүйелерінің (ИБЖ, ҮБЖ) 
пайдаланушылары қосылды. Сәйкесінше Ав-
торизация орталығының ресурстары арқылы 
тәулік бойы үздіксіз қызмет көрсету режимінде 
карта ұстаушылардың 353 340 кіріс телефондық 
қоңырау соғуы қабылданды. ИБЖ-ҮБЖ пайда-
ланушыларына phone/e-mail-коммуникациялар 
арқылы қашықтан 27 623 рет техникалық 
профильдегі кеңес берілді. Бір жыл ішінде ҚР 
СЭҚ-тың 195 шолуы жүзеге асырылды,  «Банк 
ЦентрКредит» АҚ қаржы тобында Интернеттегі 
бизнес-басылымдар бойынша e-mail-хат алмасу 
қарқынды түрде жүрді. 
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Металл, соғу, шырпу, сары металмен бедерлеу

Қазақстан. XIX ғасырдың соңы

Найза – шаншуға немесе шаншып-жаруға арналған сапты 
суық қару. Найзаның лақтырып қадайтын әлдеқайда жеңіл 
түрі және жақын ұрысқа арналған ауыр түрі болған. 

Әдеттегі найза ағаш саптан және пішіні әр түрлі болып 
келетін металл ұштықтардан тұрады.

Лақтырып қадауға арналған найзалар ұзақ уақыт табанды 
түрде басым болған, өйткені екі түрлі мақсатта қолданылды, 
яғни олардың көмегімен соққы жасауға да болатын еді. 
Сондықтан металл дәуірінен бастап иін тірескен ұрысқа 
өткенге дейін, ал кейбір елде одан кейін де найзалар әмбебап 
құрал ретінде кең қолданыста қала берген. 

Найзаны лақтырып қадау және соққы беру үшін қолданғысы 
келген жауынгер екі найза ұстаған. Бұл біреуін лақтырған кез-
де құр қол қалмаудың амалы болған. Немесе бір ғана найза-
мен қаруланған, бұл кезде найза оны лақтырғаннан кейін кері 
қайтарып алу үшін ұзындығы бірнеше метр былғары белдікпен 
жабдықтаған. 

Алайда иін тірескен ұрыс әдісіне өткен кезде лақтыру үшін 
бір найза, ал жақын ұрыс үшін екінші найза қажет екендігі 
анықталды. Мәселе оның ұзындығына, салмағына байла-
нысты емес, тепе-теңдігінде болды. Лақтыруға арналған 
найзаның негізгі салмағы ұшына қарай жылжыған, ал қаруды 
ауыр жағынан ұстаған қолайлы, өйткені лақтыруға арналған 
екі метрлік найзаны қатарда қолданғанда қалқан желісінен 
шықпайтын еді, бірақ артқы үш қатардың аяғына ілінер еді. 

нАЙзА ұштАРы



35

Дәстүрлi құндылықтар банкi

2012 жылғы 01 қаңтардағы мәліметтер бойынша айналымдағы карточ-
калар саны бойынша банктің нарықтағы үлесі 7,9 % құрады. 2011 жылы 
шығарылған карточкалардың саны 347 226 карточканы құрады. 2011 
жылдың басындағы көрсеткіштермен салыстырғанда, айналымға шыққан 
карточкалардың саны 15%-ға артты. 

Сауда желісіндегі айналым 95%-ға ұлғайып, 2,9 млрд теңгені құрады. 
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың карточкалары бойынша қолма-қол ақшасыз 
жасалған төлемдердің көлемі 2011 жылы 21 млрд теңгені құрады.

2010 жылмен салыстырғанда «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың өзіне-өзі 
қызмет көрсету желісі әлдеқайда кеңіді, қолдануға болатын банкомат-
тардың саны – 748 бірлік. Сауда және сервис кәсіпорындарында 1056 pos-
терминал орнатылды, 393 pos-терминал банктің филиалдарында іске 
қосылған.

«Банк ЦентрКредит» АҚ  2011 жылы MasterCard төлем карталарын 
шығару жобасын іске қосты, бұл өнім желісін түрлендіруді қамтамасыз етті. 
VIP-клиенттерге арналған «White Concierge қызметі», «Банкомат арқылы 
ЖСН-кодты ауыстыру қызметі» сияқты қызметтерді енгізу арқылы төлем 
карталарының функционалы кеңейтілді. Несие карталары бойынша несие 
беру лимитін белгілеу процесін жетілдіру және жеделдету мақсатында 2011 
жылғы наурызда «Автоматтандырылған карточкалық скоринг» жобасы 
енгізілді.

жүргізеді. Бұған байланысты бос орынға 
үміткерді іріктеу кезінде қызметінде жоғарғы 
нәтижеге қол жеткізген және қажетті біліктілік 
деңгейін көрсеткен қызметкерлерге басымдық 
беріледі. Бастапқы лауазымдарға қабылдау 
кезінде «Банк ЦентрКредит» АҚ ЖОО-ның да-
рынды, қабілетті студенттерін «Банк Центр-
Кредит» АҚ-та тәжірибеден және бұдан кейін 
тағылымдамадан өткізу арқылы іріктеуді кең 
қолданады. Басшы лауазымдарға кадрлық ре-
зервке қосылған, сондай-ақ конкурсқа қатысып, 
конкурстық комиссияның іріктеуінен өткен 
қызметкерлер өтеді.

«Банк ЦентрКредит» АҚ-та ішкі, сыртқы 
және қашықтан оқытуды ұйымдастыру арқылы 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру тұрақты 
негізде жүргізіледі. «Банк ЦентрКредит» АҚ-
тың стратегиялық серіктесі – Кookmin банкінің 
технологияларын енгізу аясында есепті жылы 
«Банк ЦентрКредит» АҚ қызметкерлерінің 
кәсіби деңгейін өсіру үшін жағдай жасауға 
бағытталғанқызметкерлерді басқару жүйесін 

2011 жылдың соңында «Банк ЦентрКредит» 
АҚ қызметкерлерінің саны 4 538 адамды құрады 
(жыл басындағы деректермен салыстырғанда 222 
адамға кеміді), жалпы санының 80%-ынан аста-
мы – өңірлік желінің қызметкерлері. Өткен жылы 
«Банк ЦентрКредит» АҚ-та несиелеу процесін 
жетілдіруге және аталған процесс бойынша 
құқықтарды, өкілеттіктерді және жауапкершілік 
деңгейін бөлуге байланысты филиалдық желіге 
елеулі ұйымдық-құрылымдық өзгерістер енгізілді. 
Соның нәтижесінде жыл соңында филиалдық 
желі негізгі күшін өнімдерді сатуға және кли-
енттерге операциялық қызмет көрсетуге сал-
ды, бұл қызметте 2 382 қызметкер, яғни банк 
қызметкерлерінің жалпы санының 52%-ынан 
астамы жұмыс атқарады. Өңірлік несиелік талдау 
және операциялық қолдау орталықтарында жыл 
соңында 1302 қызметкер еңбек етті.

«Банк ЦентрКредит» АҚ қызметкерлерінің 
орта жасы – 33 жас.

«Банк ЦентрКредит» АҚ өз кадрларын 
тәрбиелеп, жетілдіру саясатын мақсатты түрде 

тӨлеМ КАРтоЧКАлАРы

ҚызМетКеРлеР

Банкоматтар 
арқылы 
жасалған 
транзакция-
лардың 
көлемі 

40%-ға
өсіп,  

252 
млрд теңге-
ден асты

2012 жылы карточка бизнесінің негізгі 
бағыттарын жетілдіру аясында «Банк ЦентрКре-
дит» АҚ карточкалары департаменті ең табысы 
мол несие өнімі – несие карточкасын дамытуға 
негіз болатын өнімдер қатарын ұлғайту және биз-
нес процестерді жетілдіру жұмыстарын жүргізуді 
жоспарлап отыр.

Карточка өнімдерінің қызметін ұлғайту 
мақсатында co-brand жобаларын және 
бейілділік бағдарламасын енгізу жоспарлану-
да. Сауда желісін кеңейтуге және қолма-қол 
ақшасыз транзакциялардың көлемін ұлғайтуға 
бағытталған MasterCard сауда экварингін және 
3D Secure/Secure Code жобасын сертификаттау 
бойынша жұмыстар жүргізілуде. 
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жетілдіру, соның ішінде кадрларды тәрбиелеуге 
қатысты міндеттерді іске асыру жалғастырылды.

Өткен жылы 4 322 тыңдаушы арнайы 
оқытуға тартылды, соның ішінде 683 қызметкер 
Қазақстанда және шетелде қысқа мерзімді 
кәсіби және тілді оқыту курстарында оқыды, 
684 тыңдаушы «Банк ЦентрКредит» АҚ-
тың  корпоративтік оқыту орталығында,  
2 955 қызметкер «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың  
филиалдық желісіндегі өңірлік сыныптарда оқыды. 
Оқыту желісін жетілдіруді іске асыру мақсатында 
ең алдымен филиал қызметкерлерінің кәсіби 
біліктілігін жетілдіруге бағытталған қашықтан 
оқыту кеңінен қолданылуда.

Стратегиялық серіктестің бизнес-
процестерімен және технологияларымен таны-
су мақсатында Бас офистің және филиалдардың 
46 қызметкері Кореяның Сеул қаласында 
орналасқан Кookmin банкінде алты аптаға 
созылған арнайы оқудан өтті. 

Қызметкерлерді басқару процесін жетілдіру 
мақсатында «Банк ЦентрКредит» АҚ-та  
қызметкерлердің нәтижелілігінің және біліктілік 
деңгейінің көрсеткіштеріне негізделген жеке 
бағалау жүйесі енгізілген. Бағалау қорытындысы 
қызметкердің мансаптық өсуі, біліктілігін және 
машығын жетілдіру мақсатында оны басқа 
лауазымға ауыстыру, оқыту және жетілдіру бой-
ынша шешім қабылдауға негіз болып табылады. 

Есепті жылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-та  
ең үздік қызметкерлерді анықтауға, олардың 
басқару әлуетін жетілдіру үшін жағдай туғызуға 
және ынталандыруға, мансабын өсіру үшін 
мүмкіндіктер беруге бағытталған кадрлық ре-

зерв жүйесі енгізілді. Департамент директоры, 
филиал директоры, Бас офистің басқарма және 
бөлім бастықтары лауазымдарына резервтер 
құрылды. 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-та жазбаша 
құжаттарды мемлекеттік тілге, ағылшын және 
корей тілдеріне аударуды, Банк басшылығының 
және алқалы органдардың мәжілісін ағылшын 
және корей тілдеріне синхронды түрде аударуды, 
стратегиялық инвестор Кookmin банкінің биз-
нес-технологияларын қабылдау аясында тілдік 
қолдау көрсетуді қамтамасыз ететін Аударма 
басқармасы табысты қызмет етуде. 

«Банк ЦентрКредит» АҚ өз қызметінде 
мемлекеттік тілді енгізуге және оның қолдану 
аясын кеңейтуге ерекше  назар аударады. 
Мемлекеттік тілді тек іс қағаздарын жүргізуге ғана 
емес, сондай-ақ Банктің автоматтандырылған 
ақпараттық жүйесіне (АБАЖ), Банктің қызметінде 
қолданылатын барлық бағдарламалық 
қамсыздандыруларға белсенді түрде енгізу 
қолға алынған. Барлық төлем құжаттарын бір 
уақытта мемлекеттік және орыс тілдерінде 
автоматты түрде құру мүмкіндігі жүзеге асы-
рылды, клиенттерге қашықтан банк қызметін 
көрсетуге арналған «Телефондық банкинг», 
«Банкоматтар», «Интернет-банкинг», «Үйдегі 
банкинг», «Жедел түсім», «Жедел төлем» сияқты 
бағдарламалық қамсыздандыруларды қазақ 
тіліне аудару бойынша үлкен жұмыс жүргізілді. 
Клиенттердің мемлекеттік тілде Банктің 
қашықтан көрсететін қызметтерін автоматты 
режимде пайдалануға, барлық банктік операци-
яларды жүргізуге, төлемдік және анықтамалық 
құжаттарды алуға мүмкіндігі бар. 

«Банк ЦентрКредит» АҚ корпоративтік 
желіні дамытуға 36 миллион теңге, сондай-ақ 
компьютерлік техника сатып алуға 97 миллион 
теңге және серверлiк жабдықтарды жаңартуға 
136 миллион теңге бөлді. KPMG консалтинг 
компаниясымен бірігіп, ақпараттық техноло-
гияларды дамыту тұжырымдамасы жасалды. 
Банк қашықтан қызмет көрсету арналары бой-
ынша өз клиенттерінің жұмысының қауіпсіздігін 
күшейту үшін ҚБЕО куәландырушы орталығының 
сертификатталған ЭСҚ-на көшті. Банктің 
кепілдегі мүлік бойынша барлық ақпаратты 
біртұтас базада сақтауға және оның есебін 
жүргізуге мүмкіндік беретін «Кепіл туралы де-

АҚпАРАттыҚ теХнолоГиЯлАР

ректер базасы» модулі әзірленді. Банктің негізгі 
АТ-сервисіне тәулік бойы автоматты мониторинг 
жүргізуді қамтуға бағытталған «Мониторингтің 
бірыңғай жүйесі» жобасын жүзеге асырудың 
алғашқы кезеңі аяқталды. Рұқсат беруді және 
бақылауды үйлестіру, оңтайландыру үшін Банктің 
БААЖ-ын бірыңғай басқару жүйесі енгізілді. 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 
жоспарына сәйкес Банктің БААЖ клиенттердің 
сәйкестендірілген нөміріне көшуге әзір. KB 
Data Systems компаниясымен бірлесе оты-
рып, «Мәліметтердің біртұтас корпоративтік 
қоймасы» жобасы енгізілді, есептілік жүйесі 
жүзеге асырылуда. 
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Дәстүрлi құндылықтар банкi

«Банк ЦентрКредит» АҚ өткізу желісі 2012 жылғы 01 қаңтардағы жай-күйі 
бойынша 20 филиал мен филиалдардың 177 құрылымдық бөлімшесінен 
(ФҚБ) тұрады, соның ішінде 53 ФҚБ-ның қызметі уақытша тоқтатылып тұр. 
2011 жылы өткізу желісін оңтайландыруға байланысты өткізу желісінің 
қызметінің тиімділігіне жасалған талдау нәтижелері бойынша 35 ФҚБ-ның 
қызметі уақытша тоқтатылды және 2 ФҚБ жабылды.

Филиалдардың құрылымдық бөлімшелері келесі нысандарда берілген:

• VIP-орталық – 1;

• Қаржылық қызмет көрсету орталығы – 38;

• Жекелеп қызмет көрсету орталығы – 40;

• Есеп айырысу-касса бөлімі – 98.

Республикамыздың барлық облыс орталықтарында және ірі қалаларында 
Банктің филиалдары бар. Жалпы алғанда, филиалдар мен филиалдардың 
құрылымдық бөлімшелері Қазақстанның барлық аумағы бойынша 50-ден 
аса елді мекенде орналасқан. 

Құрылу нысандарына (VIP-орталық, ҚҚО, ЖҚО, ЕКБ) қарамастан, 
филиалдардың құрылымдық бөлімшелерінің шамамен 90%-ы банктік 
қызметтердің барлық түрлерін көрсетеді.

2011 жылы Банктің құрылымдық бөлімшелерін 
стандарттау бойынша жаңа тұжырымдама 
қабылданды. Қабылданған тұжырымдамаға 
сәйкес клиенттер ағымын бағалау, жаңадан ашы-
лып жатқан ФҚБ-ның тиімді орналастырылуын 
бағалау тұрғысынан ФҚБ-ны ашу/қайта орнала-
стыру процесін ұйымдастыру бойынша стандарт-
тар әзірленді.

Сондай-ақ халықаралық стандарттарға сәйкес 
менеджменттің тиімділігін арттыру мақсатында 
Банктің ұйымдық құрылымына өзгерістер 
енгізілді. Бұрыннан қалыптасқан ұйымдық 
құрылымға сәйкес филиалдың менеджментіне 
сату, шешім қабылдау және бэк-офистік қолдау 
қызметтері жүктелген еді, бұл бизнестің деңгейі 
мен өнімділігіне кері әсерін тигізіп жүрді. 
Жаңа құрылым жоғарыда айтылған барлық 

БАнКтің ӨтКізУ желісі

Филиалдардың 
құрылымдық 
бөлімшелерінің 
шамамен 

90%-ы  
банктік 
қызметтердің 
барлық 
түрлерін 
көрсетеді

қызметтерді жіктеуді көздейді. Осы мақсатта 
өңірлік Несиелік талдау орталықтары мен 
Операциялық қолдау орталықтары құрылды. Осы-
лайша, филиалдың еншісіне сату және бизнесті 
дамыту қызметтері берілсе, өңірлік Несиелік тал-
дау орталықтарына несие беру туралы өтінімдер 
бойынша шешім қабылдау қызметі және несие 
портфелінің сапасы үшін жауапкершілік жүктелді, 
ал өңірлік Операциялық қолдау орталықтарына 
бизнесті қолдау қызметі (заң тұрғысынан көмек 
беру, қауіпсіздік, әкімшілік-шаруашылық қызмет, 
HR және т.б.) жүктелді. Қызметтерді осылай-
ша бөліп жіктеу филиалдардың басты назарын 
сатылымдарға шоғырландыруға және Банктің 
несие портфелінің сапасын арттыруға мүмкіндік 
береді. 
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«ВСС – Invest» АҚ – Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығының 
кәсіби қатысушысы,ол өз қызметін жүргізу үшін 
қажетті барлық лицензиялар мен рұқсаттарға 
ие. «ВСС – Invest» АҚ Банктің жүз пайыз еншілес 
ұйымы болып табылады. 

Міндеті

«ВСС – Invest» АҚ – инвестициялық компа-
ния, оның басты міндеттерінің бірі – қор нарығы 
арқылы клиенттердің көздеген мақсаттарына 
жетуіне көмек көрсету.

Компанияның принциптері: адалдық және 
біліктілік.

«BCC – Invest» АҚ  клиенттерге төмендегі 
қызмет түрлерін ұсынады:

• Инвестициялық қорлар;

• Брокерлік қызмет;

• Қаржы мәселесі бойынша кеңес беру;

• Жеке сенімгерлікпен басқару;

• Атаулы ұстаушының қызметі;

• Қаржыландыруды ұйымдастыру;

• Аналитикалық қолдау.

Компанияның 2011 жылғы қызметінің 
нәтижесі:

• Компанияның таза пайдасы 250 537 000 
теңгені құрады. 

• Меншікті капиталы 15%-ға өсіп, 1 864 млн 
теңгені құрады. 

• Компанияның активтері 2 659 776 мың 
теңгені құрады.

• 2011 жылы «BCC – Invest» АҚ төменде 
көрсетілген облигациялар бойынша 
қаржылық кеңесші және ресми андер-
райтер болды: 
 
– «Азық-түлік келісімшарт корпорация-
сы» Ұлттық компаниясы» АҚ астығының 
мемлекеттік қорларын құрайтын 
Қазақстандағы ірі астық трейдерінің 
жиынтық көлемі 40 млрд теңгені 
құрайтын купондық облигациялар;   
 
– «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдинг» 
АҚ жетекші ауыл шарушылық 
компаниясының  жиынтық көлемі  
40 млрд теңгені құрайтын купондық  
облигациялар. 

• «ЦентрКредит – Парасатты баланс» 
Инвестициялық қоры ашық және аралық 
ПИҚ арасында табыстылығы бойынша 
бірінші орынды иеленеді. 

• 2011 жылғы желтоқсанда бәсекелестерде 
жоқ бірегей сауда платформасы іске 
қосылды. Атап айтқанда: 
 
– жаңа платформа жергілікті және 
шетелдік нарықта операция жүргізуге 
мүмкіндік береді; 
 
– клиенттер өздерінің брокерлік 
есепшоттарындағы ақша қаражатының, 
бағалы қағаздарының және пайларының 
қозғалысын бақылай алады; 
 
– жалпы инвестициялық портфельдің 
және жеке бағалы қағаздар мен 
пайлардың табыстылығын есептеу; 
 
– барлық жасалған мәмілелердің 
ағымдағы жағдайын көру; 
 
– өз есепшотына және үшінші 
тұлғалардың есепшотына ақша 
қаражатын аудару және т.б. 

• Компания Интернетте белсенді түрде 
жарнамалауды ұйымдастырды. SMM-
маркетинг бойынша іс-шаралар 
жүргізілуде: Facebook, Twitter 
қосымшаларында арнайы беттер ашыл-
ды.

• Бизнес-процестер оңтайландырылды, 
бұл клиенттерге көрсетілетін сервисті 
жақсартты.

• Дауыстық бұйрықтар енгізілді.

• Бизнес-процестердің басым көпшілігі 
автоматтандырылды және тәуекелдікті 
басқару жүйесі жетілдірілді.

• Клиенттердің әлемдік жетекші қаржы 
биржаларына кіруі ұйымдастырылды.

• Жаңа кастодиан-банк ретінде HSBC 
белгіленді. Бұл есеп жүргізу жүйесін 
жақсартты және шығыстарды төмендетті. 

«BCC – INVEST» АҚ
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Дәстүрлi құндылықтар банкi

«Капитал» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ – 
«Банк Центр Кредит» АҚ-тың еншілес ұйымы. 

«Капитал» ЖЗҚ зейнетақы қызметтері 
нарығында 2001 жылдың қазан айынан бастап 
қызмет атқарып келеді. Қызмет бағыттары: 
зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы 
төлемдерін жүзеге асыру, зейнетақы активтерін 
инвестициялық басқару қызметі. 

Қордың міндеті :
Жауапкершілікті, адалдықты, біліктілікті ту ете 

отырып, табысты қызметіміз арқылы «Капитал» 
жинақтаушы зейнетақы қорының әрбір салым-
шысына лайықты болашақты қамтамасыз ету.

Корпоративтік құндылықтар
Біздің корпоративтік құндылықтарымыз – 

адамдарға құрметпен және қамқорлықпен қарау. 
Зейнетақы қызметі нарығында үздік тәжірибе 
қалыптастыру.

2011 жылдың қорытындысы бойынша Қор 
қызметінің нәтижелері:

• Зейнетақы активтері – 145 848 млн теңге 
(өсімі 32%);

• Салымшылар саны – 427 172 адам (өсімі 
10,4%);

• Төлемдер сомасы – 8 051 млн теңге;

• Жарғылық капитал – 2 000 млн теңге (өсімі 
1%);

• Меншікті капитал – 3 860 млн теңге (өсімі 
20%);

• Зейнетақы активтерінің көлемі бойынша 
нарықтық үлесі – 5,5%.

2012 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша 
Қор салымшыларының жалпы саны 40 304 адамға 
артып, 427 172 адамды құрады. 

Қордың зейнетақы активтерінің өсімі 2011 
жылдың ішінде 35,2 млрд теңгені құрады. 
Зейнетақы активтерінің көлемі бойынша Қор 
республикамыздың ірі зейнетақы қорларының 
үздік бестігіне кіреді. Бір салымшыға жинақталған 
қаражаттың орташа мөлшері 2012 жылдың ба-
сында шамамен 341,4 мың теңгені құрады. 

Өткен жылдың қорытындысы бойынша «Ка-
питал» ЖЗҚ зейнетақы активтерінің өсу қарқыны 
22,9 млрд теңгеден аса сомада зейнетақы 
жарналарының түсуінің, басқа зейнетақы 
қорлары салымшыларының жинақталған 
зейнетақы қаражаты ағымының 31,2 млрд теңгені 
құрайтын оң көрсеткішінің және салымшылардың 
есепшоттарына 5,2 млрд теңге сомасында есеп-
телген таза инвестициялық кірістің есебінен 
қамтамасыз етілді.

Атаулы табыс коэффициенті (К60) 5 жылда 40,7 
тармақты құрады, бұл жүйе бойынша табыстың 

орташа сараланған көрсеткішінен 35,5%-ға 
(10,66) артық.

1 қаңтардағы жай-күйі бойынша «Капи-
тал» ЖЗҚ атаулы табысының коэффициенті (К2)  
12 айда 4,42 тармақты құрады және зейнетақы 
жүйесі бойынша ұқсас кезең ішіндегі атаулы 
табыстың орташа сараланған көрсеткішінен  
1,83 тармаққа жоғары.   

2012 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойын-
ша Қордың зейнетақы активтерінің 66,17%-
ы Қазақстан Республикасының сенімділігі 
жоғары мемлекеттік бағалы қағаздарына ор-
наластырылды. Портфельдегі корпоративтік 
облигациялардың үлесі 25%-ды құрайды. 2012 
жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша «Капи-
тал» ЖЗҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық 
портфелі төмендегіше берілді:

– ҚР Ұлттық банкі мен ҚР Қаржы министрлігі 
шығарған бағалы қағаздар (МБҚ) – 66,17 %;

– Қазақстан Республикасының ұйымдары 
шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар – 
25,94%;

– Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес 
бағалы қағаздары – 1,13%;

– Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы 
қағаздары – 3,57%;

– ҚР Ұлттық банкіндегі және ҚР екінші 
деңгейдегі банктеріндегі салымдар – 1,42%;

– Инвестициялық есепшоттағы қаражат және 
басқа да активтер – 0,84%.

«Эксперт РА Қазақстан» рейтинг агенттігінің 
Қордың сенімділік деңгейін бұрын белгіленген 
«Сенімділіктің жоғары деңгейі» атты A 
рейтингінен «Сенімділіктің өте жоғары деңгейі» 
атты А+ рейтингіне дейін көтеруі оның 
қаржылық қызметінің табыстылығының оң 
нәтижесін көрсетеді. Бұл нәтижеге қол жеткізуге 
инвестициялық портфельдің тұрақтылығы, 
Жинақталған зейнетақы қаражатының жоғары 
қарқынмен өсуі, қордың кең ауқымды өңірлік 
желісі және акционерлер тарапынан болатын 
қаржылық қолдаудың жоғары ықтималдығы оң 
ықпалын тигізді. 

2011 жылы Қор Қазақстанда 2011 жылы ең 
жоғары қарқынмен дамыған қаржы институ-
ты ретінде «BusinessGrand-Prix «Қазақстандағы 
2011 жылдың даму қарқыны» номинациясы 
бойынша «Қазақстандағы 2011 жылғы № 1 жыл 
таңдауы» фестиваль-конкурсының Ұйымдастыру 
комитетінің арнайы сыйлығының лауреаты бол-
ды.

2011 жыл бойына «Капитал» ЖЗҚ 
Қаржылық бақылау жөніндегі комитеттің (ҚБК) 
пруденциялық талаптарын толық көлемде 
орындап отырды. 2012 жылғы 1 қаңтардағы 

«КАпитАл» жзҚ АҚ
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«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы 
– «Банк БЦК – Мәскеу» ЖШҚ 2007 жылдың 
желтоқсан айында құрылды. 

Банк қызмет еткен кезеңде клиенттік база 
жасақталып, кәсіби білікті мамандар ұжымы 
құрылды, шағын және орта кәсіпорындарға 
арналған өнімдер әзірленіп, енгізілді. 

2011 жылы банк өз клиенттеріне, заңды және 
жеке тұлғаларға көрсететін қызметтерінің ая-
сын кеңейтіп, Ресей нарығында өзінің белсенді 
қызметін жалғастырды. 2011 жылдың ақпан ай-
ында «Банк БЦК – Мәскеу» ЖШҚ-ның бағалы 
қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы ретінде 
брокерлік, дилерлік, депозиттік қызметті және 
бағалы қағаздарды басқару қызметін жүргізу үшін 
іс-әрекет ету мерзімі шектеусіз лицензия алуы 
оның ары қарай дамуына айтарлықтай қолдау 
көрсетті.

Бұл банктің 2011 жылғы шілде айында «РТС қор 
биржасы» ААҚ-тың саудаға қатысушыларының 
құрамына, ал желтоқсан айында «ММВБ қор 
биржасы» ЖАҚ-тың саудаға қатысушыларының 
құрамына кіруіне мүмкіндік берді.

2011 жылғы наурыз-сәуір айларында банк 
Мәскеу қаласында қосымша екі офис ашты, бұл 
мәскеулік өңірде бизнесті одан әрі дамыту үшін 
желі құруға бастама болды. 

2011 жылғы 28 наурызда банк Еуразиялық 
даму банкімен (ЕДБ) шағын және орта бизнес 
субъектілерін қаржыландыруға 450 млн рубль 
мөлшерінде несие желісін беру туралы шартқа 
қол қойды. Аталмыш қаражат кәсіпкерлікті дамы-
туды қолдауға және ШОБ компанияларының жо-
баларын қаржыландыруға жұмсалды. 

2011 жылғы сәуірде Fitch Ratings халықаралық 
рейтинг агенттігі «Банк БЦК – Мәскеу» ЖШҚ-ның 
шетел валютасындағы және ұлттық валютадағы 
эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингін, 
сондай-ақ қысқа мерзімді рейтингін В деңгейінде 
белгіледі. Қолдау рейтингі – 4 және ұлттық ұзақ 
мерзімді рейтингі – ВВВ-(rus). Болжам – «тұрақты».

2011 жылғы шілде айында «Банк БЦК – Мәскеу» 
ЖШҚ-ның жарғы капиталын 1,293,680 мың рубль-
ге дейін ұлғайту бойынша барлық процедуралар 
аяқталды, бұл Банкке банктік қызмет көрсету 
нарығында өз қызметін жандандыруға және 2011 
жылдың қорытындысына сәйкес активтердің 

көлемі бойынша ресейлік банктердің рэнкингінде 
297-орынды алуға мүмкіндік берді (салыстыру 
үшін: 2010 жылдың аяғында банк ұқсас көрсеткіш 
бойынша 378-орынды иеленген болатын). 

2011 жылдың тағы бір елеулі жетістігі – «БЦК 
– Мәскеу» банкінің «VISA International Service 
Association» халықаралық төлем жүйесіне 
қатысуы. Бұл пластик карталарды белсенді 
енгізуге түрткі, сондай-ақ 2012 жылы «БЦК – 
Мәскеу» банкінің карточкалық бизнесін дамытуға 
негіз болды.

2011 жылы «БЦК – Мәскеу» банкі Мәскеудің 
шағын бизнесті несиелеуді қолдау қорымен 
бірлескен белсенді қызметін жалғастырды. 
Банктің 2011 жылғы қызметінің қорытындысы 
бойынша банк Қордың 412,5 млн рубль 
мөлшерінде шығарған тапсырмалар көлемімен 
Қор бағдарламаларына қатысушы 35 уәкілетті 
банктің ішінде (Альфа-Банк, Промсвязьбанк, 
Сбербанк және НОМОС-Банктерден кейін) 5-ші 
орынды иеленді.  

«БЦК – Мәскеу» банкі 1,5 жылдан 
бері (2010 жылғы мамырдан бастап) Қор 
бағдарламаларының қатысушысы болып табыла-
ды. Қор қызмет еткен барлық кезең ішінде (2006 
жылдан бастап), сондай-ақ шағын және орта 
бизнесті қолдау бағдарламаларын іске асырған 
кезең ішінде «БЦК – Мәскеу» банкі 10-шы орынды 
иеленді.

«БЦК – Мәскеу» банкі мен Қордың 
ынтымақтастығы банктің шағын және орта 
бизнесті дамытуға және Ресей мен ТМД елдерінде 
орта класты қалыптастыруға көмектесу сияқты 
міндеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді, 
сондай-ақ Ресейдегі кәсіпкерлікті дамытуға, 
ұлттық банктік жүйені жетілдіруге және елдің 
экономикалық өрлеуіне өз үлесін қосуда.

«БЦК – Мәскеу» банкінің 2011 жылы сенімді 
және тұрақты дамуын, шоғырландырудың 
өсімін, активтердің жақсы сапасы мен тепе-
тең құрылымын, ресурстық қорлардың 
акционерлердің қаражаттарына тәуелді болу 
тәуелділіктерінің азаюын ескере отырып, «Эксперт 
РА» рейтинг агенттігі 2011 жылғы 29 желтоқсанда 
«БЦК – Мәскеу» банкінің несиелік қабілеттілігінің 
рейтингін «несиелік қабілеттілігінің биік деңгейі» 
А деңгейіне дейін көтерді, болжам «тұрақты». 

«БАнК БЦК - МӘсКеУ» жшҚ

жай-күйі бойынша Қордың меншікті капиталы 
635,5 млн теңгеге ұлғайды және 3,86 млрд теңге 
көрсеткішіне жетті. 

Қор сапаның алдыңғы қатарлы стандарт-
тарына сәйкес жұмыс істейді және зейнетақы 
қызметтерін алға жылжыту бойынша зама-
науи маркетингтік құралдарды пайдаланады. 
«CapitalClub» серіктестік желісі сәтті дамып келеді, 
бүгінгі таңда бұл серіктестікке Қор салымшылары-

на 3%-дан 50%-ға дейінгі жеңілдіктерді ұсынатын 
600-ден астам серіктес кіреді. Сонымен қатар Қор 
пайдаланушыларға интернет-ресурстар (Контакт, 
Facebook және Twitter) арқылы кеңес береді және 
басқа да қызметтерді көрсетеді.  

Қор республикамыздың барлық өңірінде 
қызмет көрсетеді. «Капитал» ЖЗҚ-ның 53 өңірлік 
офисінің есігі салымшылар үшін әрқашан ашық. 
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Кісе белдік – жауынгер, көшпенді мен аңшы қару-жарағының 
міндетті атрибуты. Белдікке жауынгерлік қылыш, пышақ ілініп, 
айбалта бекітілген. Кейінірек білте мылтық сияқты атыс қаруы 
пайда болған кезден бастап белдікке оққа және т.б. арналған 
қап – оқшонтай ілінген. 

Сараптамаға ұсынылған кісе белдік жауынгерлік 
белдіктердің классикалық түріне жатады. Белдік күміс 
жалатылған түйіндіктермен әшекейленген. Зергер-шебер кісе 
белдікті әзірлеген кезде қалыпқа салу, қақтау, күміс жалату 
сияқты дәстүрлі тәсілдерді пайдаланған.

Ш.Уәлихановтың шығармаларына сүйенсек, XIX ғасырдың 
ортасында қазақ халқының тұрмыс-салтының өзгеруіне бай-
ланысты осындай белдік ақсүйектер мен ақсақалдардың сән-
салтанатты белдігіне айналған. 

Кемер белбеу – ер адамдарға, әсіресе ақсүйектерге 
арналған ұлттық белбеу.

Күміс, қақтау, нақыштау, былғары, өрнектеу
Қазақстан. ХIХ ғ. басы

Ер адамдарға арналған белбеулер, әсіресе кемер белбеу 
көптеген түркі халықтарындағы сияқты қазақ ақсүйектері 
өкілдерінің ер адамдарға арналған сән-салтанатты 
ұлттық киімінің міндетті атрибуты болған. Күміс қаптама 
түйіндіктермен молынан әшекейленген осындай белбеу ең 
алдымен адамның қоғамдағы жоғары әлеуметтік жағдайын 
паш еткен. Белгісіз қазақ шебері үлкен сүйіспеншілікпен, 
ықыласпен, мұқият орындаған, сараптамаға ұсынылып 
отырған белбеу – ХIХ жүзжылдықтың басындағы халық 
өнерінің жоғары туындысы.

Өткен ғасырларда қазақ ақсүйектерінің арасында былғары 
мен матадан жасалған және ер адамдарға арналған «кемер 
белбеу»  мен  «кісе белдік» кеңінен тараған. Егер кемер бел-
беу (жалпақ белбеу) белгілі бір салтанатқа арналса, кісе белдік 
қазақ батырлары мен мергендерінің (аңшыларының) дәстүрлі 
киім-кешегінде ерекше мәнге ие болған. Осындай белдікке 
оқшонтай, кішігірім былғары дорба, қайрақ, пышақ немесе 
қанжар ілінген.  

Осындай сән-салтанатты белбеулерге тағылатын міндетті 
құрал-жарақ – қылыш немесе бел тұсына ілінетін кішігірім 
классикалық қанжар.

КIсе БелДіК
Былғары, металл қаптама.
Күміс, құйма, қалыпқа салу.
Қазақстан. XVIII ғ. мен XIX ғ. басы.
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Кіреуке сауыт – шегелі сақиналардан жасалған көйлек 
түріндегі кіреуке сауыт. 

Қазақстан. XVI-XVIII ғғ.

Ежелгі көшпенді батырлар арасында «көбе сауыт» пен 
«кіреуке сауыт» кеңінен танымал болды. Қазақ халқының ауыз 
әдебиетінде «кіреуке сауыт» немесе «кіреуке» айтарлықтай 
көп кездеседі.

Аталмыш сауыт әзірленетін сақиналарды қазақ халқының 
қару-жарақ шеберлері «көз» деп атап кеткен. Олардың 
диаметрлері әр түрлі болған, ең кішкентай сақиналар «торғай 
көз» деп аталған. 

Ең сирек жағдайларда «кіреуке сауыт» барынша қатты 
беріктік пен сенімділік үшін қосарланған сақиналардан 
жасалған. 

Сақиналардың ұштары тойтарылып шегеленген. Бұл тех-
ника «шегеге отырғызу» деп аталған. Ірі сақиналардан 
жинақталған сауыттар «бадана көз кіреуке»  немесе «бадана 
сауыт» деп аталған.

 XIX ғасырға дейін «көбе сауыт», «кіреуке сауыт» және 
«бадана сауыт» қазақ батырлары арасында ел мойындаған 
қорғаныс құралы болған. XIX ғасырдың ортасынан бастап 
Орта Азияда қорғаныс қару-жарағы  қолданыстан тез шыға 
бастады, өйткені қолмен ататын атыс қаруының жетілдірілуіне 
байланысты оның өткізгіштік қаупі ұлғайған еді. 

Қайқы қылыш – жеңіл атты әскерге арналған қылыш.
Қазақстан.  XVI-XVIII ғғ.

Қазақ қаруының бүгінгі күнге дейін сақталған ең ежелгі 
түрі саналатын сүйір және иілген қылышты қару-жарақ 
шеберлері «қайқы қылыш» деп атаған. Осы қылыштар сабы 
қысқа айқастырма арқылы қарапайым ағаштан не сүйектен 
жасалған. Болаттан соғылған қылыштың жүзі таза темір руда 
(басқа қосындыларсыз) мен қалыптағы графитті еріту (ең 
ежелгі тәсіл) арқылы жасалған. Кейінірек болатты соғу үшін 
таза темірді шойынмен балқыту қолданылды.  

Көшпенді серілердің жақсы қылышы өте қымбат тұрған, ол 
үшін бірнеше жүйрік аттарды не биелерді берген. 

«Қайқы қылыш» «шамшир» атты атақты парсы (иран) 
қылышының прототипі іспеттес. Қазақ батырлары осы 
қылышты жеңіл атты әскерде қолданған. 

ҚАзАҚ БАтыРлАРы –  
ДАлА сеРілеРінің ДӘстҮРлі 

ҚАРУ-жАРАҒы
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Қазақстан. XVII-XVIII ғғ.

Айбалта – көшпенді серілер арасында кең қолданыста 
болған жауынгерлік балта. 

Жауынгерлік балта шабуыл жасау қаруы ретінде сақтар мен 
сарматтар кезінде (б.э.д. IV-III ғғ.) пайда болған. Айбалтаның 
ең алғашқы үлгілері ежелгі жартасқа салынған суреттер – пе-
троглифтерде, сондай-ақ ежелгі құлпытастарда кездеседі. 

Айбалтаның негізгі екі түрі болған, солардың бірі сарай 
қақпасын күзеткен қарауылшылар жасақталған «сарай ай-
балтасы» деп аталатын ұзын сапты түрі. Түркі әлемінде бұл 
қарауылшылар «айбалташылар» немесе «тебердарлар» деп 
аталған. Алайда ең танымал айбалта түрі – жауынгерлік ай-
балта. Оның жалпы ұзындығы 70-100 см. Бұл өлшем жауын-
гер үшін ең саналы және қолайлы таңдау болған. Айбалтаның 
сабы ағаштан, былғарыдан, Қытай көпестері әкелген бамбук-
тан әзірленген. Бамбуктан жасалған сап жауынгердің қосымша 
қаруы саналатын найзаны тығу үшін ыңғайлы болған. 

Айбалтаның жауынгерлік бөлігі төрт түрге ие, олардың ара-
сында сараптамаға ұсынылған дана секілді жарты ай пішіндес 
балта ең танымалы (айбалта атауы осыдан шыққан). 

Айбалтаны жауынгерлер кісе белдікке қыстырған немесе 
арнайы былғары таспа арқылы белдікке ілген. 

АЙБАлтА
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Ақпан
CCBNe2 (XS0243010443) халықаралық 

облигацияларының екінші шығарылымының 
талаптарына сәйкес USD 241,030,000.00 
мөлшерінде негізгі борышты толығымен өтеді.

наурыз
ЕАДБ «Банк БЦК-Мәскеу» ЖШҚ-ға  шағын және 

орта бизнес кәсіпорындарын қаржыландыруға 
несие берді. 

www.bcc.kz корпоративтік сайтының жаңа 
нұсқасы іске қосылды.

сәуір
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2010 жыл бой-

ынша жылдық есебі шығарылды. 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Американың 
банктерін қатыстырмай, тікелей Оңтүстік Ко-
рея банктеріне (соның ішінде Кукмин Банкке 
(Kookmin Bank)) АҚШ долларымен ақша аудару 
қызметін нарыққа шығарды.

Мамыр
«Банк ЦентрКредит» АҚ төмендегідей 

наградалардың берілуіне лайық деп табылды:

– Қазақстандағы саудаға септігін тигізу ая-
сында қатарынан үш жыл бойы ЕҚДБ атынан 
тағайындалған «Қазақстандағы ең белсенді 
эмитент-банк» наградасы;

– Ауқымды түрде сауданы қаржыландыру 
бағдарламасының аясында ХҚК атынан 
тағайындалған «Орта Азиядағы ең белсенді 
шығарушы банк» наградасы.

Маусым
«BCC – INVEST» акционерлік қоғамы 

«ЦентрКредит – Парасатты Баланс» 
межелдемелік инвестициялық үлеспұл 
қорының инвестициялық қорлары рэнкингінің 
көшбасшысы деп танылды.

шілде
Оңтүстік Корея Республикасымен  іскери 

қарым-қатынастағы бизнес-клиенттер-
мен жұмыс жүргізуге, сондай-ақ Корея 
қатысушы болып табылатын компаниялармен 
ынтымақтасуға арналған және Қазақстан үшін 
бірегей болып табылатын «Korean Desk» жоба-
сы іске қосылды.

БЦК-Мәскеу банкінің жарғылық капиталы 
1,293,680 мың рубльге дейін ұлғайтылды.

«БАнК ЦентРКРеДит» АҚ-тың  
2011 жыл ішінДеГі БАсты оҚиҒАлАРы

тамыз
«BCC-INVEST» акционерлік қоғамы 

2011 жылдың бірінші жартыжылдығының 
қорытындысы бойынша тағы да «Центр-
Кредит – Парасатты Баланс» межелдемелік 
инвестициялық үлеспұл қорының 
инвестициялық қорлары рэнкингінің 
көшбасшысы деп танылды. 

«Банк ЦентрКредит» АҚ банкоматтардың 
қосымша функцияларының тізімін толықтырды 
(ұялы байланысқа төлем жасау, «SMS-
хабарлама» қызметіне қосылу, «Мобильді бан-
кинг» қызметіне қосылу, картадан депозитке/
ағымдағы есепшотқа ақша аудару, картадан 
қазақстандық/шетелдік банктің кез келген кар-
тасына ақша аудару, сash-in).

Қыркүйек
CCBNe5 (XS0267377454) халықаралық 

облигацияларының төртінші шығарылымы USD 
95,064,319.57 мөлшерінде толық өтелді.

 «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Visa және 
MasterCard Platinum төлем карталарын 
ұстаушыларға арналған «White Concierge» 
ақпараттық-сервистік жаңа қызмет іске 
қосылды.

Қараша 
«Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 

төрағасы жыл сайынғы баспасөз-ланчы бары-
сында жетекші іскери БАҚ өкілдерімен кездесті.

желтоқсан
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2010 жыл үшін 

жасаған жылдық есебі қаржы саласындағы үздік 
есеп деп танылды. «Банк ЦентрКредит» АҚ 
«Эксперт-Қазақстан» РА-ның жылдық есептер 
конкурсында Жеңімпаз дипломын алды. 

Standard&Poor’s агенттігі «Банк ЦентрКре-
дит» АҚ-қа В+ деңгейінде рейтинг берді.

 «Эксперт РА Қазақстан» рейтинг агенттігі «Ка-
питал» ЖЗҚ АҚ-тың сенімділік деңгейін бұрын 
белгіленген «Сенімділіктің жоғары деңгейі» 
атты A рейтингінен «Сенімділіктің өте жоғары 
деңгейі» атты А+ рейтингіне дейін көтерді.

2011 жылы «Капитал» ЖЗҚ АҚ Қазақстандағы 
2011 жылы ең жоғары қарқынмен дамыған 
қаржы институты ретінде «BusinessGrand-Prix 
«Қазақстандағы 2011 жылдың даму қарқыны» 
номинациясы бойынша «Қазақстандағы 
2011 жылғы № 1 жыл таңдауы» фестиваль-
конкурсының Ұйымдастыру комитетінің ар-
найы сыйлығының лауреаты болды.
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