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ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

«Банк ЦентрКредит» 
АҚ-тың құрметті акционерлері!

Есепті жылы еліміздің банктік 
жүйесінің активтердің сапасына 
және ең алдымен несиелер бой-
ынша проблемалы берешектің 
өсуіне байланысты күрделі мәсе- 
лелерді шешуіне тура келді. 

ЦентрКредит Банкі осындай ұқ- 
сас мәселелерді шеше отырып, 
белгілі және елеулі оң бағыттағы 
нәтижелерге қол жеткізді. Біз 
қымбат бағалы сыртқы қарыз- 
дардың мерзімінен бұрын қайта- 
рылуын қоса есептегенде, тар- 
тылған ресурстардың құнын ар-
зандату бойынша жұмысты 

жалғастырдық және депозиттер 
бойынша мөлшерлемелерді жо-
спарлы түрде төмендетіп отыр- 
дық. Нәтижесінде активтердің 
деңгейі 1 трлн 87 млрд теңге 
көрсеткішінде тұрақтанды. Бұл 
кезде несие портфелі 5,7%-ға 
өсті және 851,9 млрд теңгені 
құрады, соның ішінде бөлшекті 
портфель 7,6%-ға ұлғайды.

Банк бұған қоса сапаға және 
құрылымға қатысты мәселелерді 
шешті. Филиалдық желіні қайта 
ұйымдастыру аяқталды, Кукмин- 
банктің тәжірибесіне сүйене 
отырып, бас офисте және өңір- 
лерде негізгі қызметкерлердің 
орнын ауыстыру жүргізілді. Ди-

ректорлар кеңесі Ақпараттық тех-
нологияларды дамыту бойынша 
орта мерзімді кезеңге арналған 
стратегияны мақұлдады. Банкті 
дамыту бойынша орта мерзімді 
кезеңге арналған стратегияны 
әзірлеу бойынша жұмыс тобы 
құрылды.

Есепті жылы банктік карточкалар 
және бөлшекті бизнес аясында 
жаңа, жоғары технологиялы өнім- 
дер енгізілді.
 
2013 жылы банк алдында маңызды 
мәселелер тұр, несие портфелін 
түбегейлі сауықтыру, банкте 
сапалы ішкі бақылау жұмысын 
ұйымдастыру, менеджментті бар- 
лық деңгейде жетілдіру бойынша 
күш жұмсау қажет.

Құрметпен,
Директорлар кеңесінің Төрағасы

Б.Байсейітов
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КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
Акционерлердің жылдық жиналысы 2012 жылғы 27 
сәуірде өткізілді. Жиналыста Банк Басқармасының 
есебі және «Deloitte» халықаралық аудиторлық 
компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 
2011 жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық 
есептілігі мен таза табысты бөлу тәртібі бекітілді, 
Директорлар кеңесі сайланды, есептік комиссияның 
сандық құрамы, өкілеттік мерзімі белгіленді, есептік 
комиссияның мүшелері сайланды.
 
6 адамнан құралған Директорлар кеңесінің 
іс-әрекет ететін құрамы 2017 жылы акционерлердің 
жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі 
мерзімге сайланды.
 
2012 жыл ішінде Банктің Директорлар кеңесінің 
филиалдардың құрылымын ұйымдастыру, Банктің 
ішкі құжаттары мен процедураларын, несиеге, 
тарифтерге және депозитке қатысты саясатын 
бекіту, міндеттемелерді ұлғайту жөніндегі 
мәселелер мен Банктің қызметіне жалпы басшылық 
жасау сияқты тек Директорлар кеңесінің құзырына 
ғана жататын өзге мәселелер бойынша 14 мәжіліс 
хаттамасы қабылданып, 159 қаулысы бекітілді.

Директорлар кеңесінің мәжілістерінде басқару 
есептілігінің мәселелері қарастырылды. Басқармаға 

Банкті дамытудың орта мерзімді кезеңге арналған 
жобасын әзірлеу тапсырылды, бұдан басқа алдыңғы 
жылдар ішінде іске асырылатын Банктің Ақпараттық 
технологиялар жөніндегі стратегиясы бекітілді, 
Карточкалық бизнесті дамыту бойынша 
маркетингтік жоспар мақұлданды, банктің 
қызметіне қатысты басқа да мәселелер карасты-
рылды.
 
Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 12 қарашада 
бекітілген қаулысына сәйкес Басқарманың 
іс-әрекет ететін құрамының өкілеттігінің мерзімі 
2017 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылды. 

Банктің Басқармасы 27 мәжіліс өткізді, соның ішінде 
басқару есептілігі мәселелеріне қатысты төрт 
мәжіліс өткізілді. Мәжілістерде Банктің негізгі 
қызметі бойынша 95 мәселе талқыланды. Сонымен 
қатар атқарушы органның 50 жұмыс жиналысы 
өткізілді. Қарастырылған кезең ішінде Банк 
Басқармасының 504 шешімі қабылданды. 

Директорлар кеңесі жанында төрт комитет: Несие 
комитеті, Аудит жөніндегі комитет, АЛКО, 
Тағайындаулар және әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі комитет іс-әрекет етеді.

2012 жыл ішінде Несие комитеті 88 мәжіліс өткізіп, 
1013 жобаны қарастырды, соның ішінде кепілдік 
беру туралы 72 жоба, несиелеу лимиті туралы 78 
жоба, несие желісін ашу туралы 51 жоба, қарыз 
беру туралы 67 жоба, овердрафттар туралы 92 
жоба, несиелерге мониторинг жүргізу мәселесі 
бойынша 189 жоба, қаржыландыру талабын өзгерту 
туралы 97 жоба талқыланды, 3 жаңа өнім енгізілді 
және т.б.

Аудит жөніндегі комитет 2012 жылдың ішінде 7 
мәжіліс өткізіп, 30 мәселені қарастырды, соның 
ішінде 2011 жыл бойынша аудиторлық тексеру 
жүргізу жоспарының орындалуы туралы, 
филиалдардың, банк бөлімшелерінің, еншілес 
ұйымдардың қызметіне аудит жүргізу қорытындысы 
бойынша есептер туралы, Банк бөлімшелеріне, 
еншілес ұйымдарына аудит жүргізу кезінде тексеру 
бағдарламасын бекіту туралы, Ішкі аудит қызметін 
қайта ұйымдастыру жөніндегі және т.б. мәселелерді 
талқылады. 

АЛКО комитеті 2012 жыл ішінде 12 кезекті және 13 
кезектен тыс мәжіліс өткізіп, 200-ден астам шешім 
қабылдады. Жүргізілген жұмыс нәтижесінде депо-
зиттер, бағалы қағаздар және банкаралық 

қарыздар бойынша пайыздық шығындар 
қысқартылды. Несие және депозит өнімдерінің 
талаптары мен тартымдылығын жақсарту бойынша 
іс-шаралар қабылданды. АЛКО комитеті 
қабылдаған шешімдердің стратегиясы қор құру үшін 
тартылатын ресурстардың құнын төмендетуге, 
Банктің активтері мен пассивтерінің позицияларын 
нығайтуға және құрылымын жақсартуға 
бағытталды.
 
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 
Республикасының заңына енгізілген өзгерістерге 
сәйкес, 2012 жылы Директорлар кеңесінің жанынан 
Тағайындаулар және әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі комитет құрылып, Тағайындау және мара-
паттау комитеті жойылды. 

Жаңа комитеттің негізгі міндеттері: Басқарма 
мүшелері ауысқан кезде ұсыныстар әзірлеу; банктің 
кадрлық және әлеуметтік саясатын іске асыру 
барысын талқылау және оған бақылау орнату. 
Комитетті Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 
директор Werner Claes басқарды. Бірінші 
ұйымдастырушылық мәжіліс өткізілді. Аталған 
саясаттарды дайындау бойынша тапсырма берілді. 
Есепті кезең ішінде банктің акционерлері тарапынан 
шағым және өтініш түскен жоқ.
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ШАРЫН

Шарын табиғаттың қайталанбас 
ерекше ескерткіші болып  табы-
лады.  Оның жасы шамамен 30 
млн. жылды құрайды. Осыған 
ұқсас табиғи ландшафт әлемнің 
бірнеше жерінде сақталған 
және олардың саны бір қолдың 
саусақтарымен санарлықтай 
ғана.

30 миллион жыл бойы Шарын 
өзені тау ішінде терең сай жа- 
сап, солтүстік-шығыстан бастап 
оңтүстік-батысқа қарай 154 ша- 
қырымға созылған ұлағатты 
Шарын каньонына айналды. Бұл 
– солтүстік Тянь Шаньның суы 

мол өзендерінің бірі. Бұл аса 
көрнекті жер телімі өзінің ұлы- 
лығымен және көздің нұрын 
алатын түрлі жер қыртыс- 
тарымен танымал. 

Шарынның төңірегінде Соғды 
Шағанның (динозавр дәуірінен 
қалған мұрағат) өсуі – осы 
табиғи естеліктің ұлағат- 
тылығын көрсететін тағы бір 
дәлел. Бұл – жоғалып бара 
жатқан түрге жататын замана-
уи флораның ежелгі өкілі. 

жолы
30 млн. жыл

154 км

ЖАС ШАМАСЫ 

ҰЗЫНДЫҒЫ
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ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫҢ 5 ЖӘНЕ 
ОДАН КӨП ПАЙЫЗЫН ИЕЛЕНЕТІН АКЦИОНЕРЛЕР:

АКЦИОНЕРЛЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ   
2013 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі 
бойынша орналастырылған жай 
акциялардың саны 162 456 800 дананы, 
жай акцияларға айырбасталатын 
артықшылықты акциялардың саны 39 249 
255 дананы құрады, жарғылық капитал 69 
751 млн теңге сомасында төленді.

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛДАҒЫ ҮЛЕСІ, %
2013 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАҢТАР

2013 жылғы 1 қаңтарда Банктің меншікті капиталы 137 398 
млн теңгені құрады.

51% 33% 9% 7%

МЕНШІКТІ КАПИТАЛДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЛН. ТЕҢГЕ
жарғылық капитал                                       
реттелген борыш                  
мерзімсіз еурооблигациялар              
резервтер және өткен жылдардағы кіріс         

РЕЗЕРВТЕР ЖӘНЕ ӨТКЕН 
ЖЫЛДАРДАҒЫ КІРІС

МЕРЗІМСІЗ 
ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАР

РЕТТЕЛГЕН 
БОРЫШ

ЖАРҒЫЛЫҚ 
КАПИТАЛ 

KOOKMIN BANK 
CO LTD.

41,9%

37% 63%

БАЙСЕЙIТОВ Б.Р. 

25,1%
IFC

10%

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР

69 751 
45 494
12 187
9 966

Шарын каньоны 

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫ МЕН 
БАНК СЕКТОРЫНЫҢ 2012 ЖЫЛҒЫ 
ДАМУЫНА ШОЛУ 
МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ШОЛУ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖІӨ
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9.2%
9.8%

13.5%

9.6% 9.7%

10.7%

8.9%

3.3%

1.2%

7.3% 7.5%

5.0%

ЖІӨ, МЛРД. ТГ НАҚТЫ ӨСІМ 

2012 жылы Қазақстандағы экономикалық өсу 
қарқынының баяулағаны байқалды. ҚР Статистика 
агенттігінің алдын ала мәліметтері бойынша ЖІӨ-нің 
нақты өсімі 2011 жылы 7,5%-ды құраса, 2012 жылы 
5%-ды құрады, бұл кезде өнеркәсіп өндірісінің өсу 
қарқынының төмендеуі қызмет көрсету секторының 
оң серпінді дамуы нәтижесінде ішінара өтелді. Өткен 
жылдың қорытындысы бойынша ЖІӨ 30 073 млрд 
теңгені құрады.

2011 жылдағыдай, қызмет көрсету саласы 
экономиканың өсуіне айтарлықтай үлес қосты. 2012 
жылдың алдын ала қорытындысы бойынша үдемелі 
өсу қарқыны сауда (15,9%), көлік және байланыс 
(6,8%), өнеркәсіп (5,2%) сияқты салаларда 
байқалады. Құрылыстың (2,6%) дамуы біршама 
баяулап, ауыл шаруашылығындағы өндіріс көлемі 
қысқарды (-12,5%). Қазақстанның ЖІӨ құры- 
лымында тауар өндірісі 2012 жылы 40,8%-ды, 
қызмет көрсету өндірісі 52,8%-ды құрады.

3,776
4,612

5,870

7,519

10,214

12,850

16,053
17,008

21,816

25,572

30,073
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НЕГІЗГІ КАПИТАЛҒА ИНВЕСТИЦИЯ ЖАСАУ (МЛРД ТГ.)

530

2441

2932

975
1118

745

1040

661

Бұл кезеңдегі инфляция болжамдық өлшемдерден 
асқан жоқ. Осылайша, жылдық инфляция 2012 
жылдың қорытындысы бойынша 6%, алдыңғы 
жылы 7,4% деңгейінде болды. 2012 жылдың бірінші 
жартысында инфляциялық процестердің бәсеңдеу 
үрдісі сақталды, бұл жағдай 2011 жылдың екінші 
жартысынан бастап байқалған еді. 2012 жылдың 
күзінен бастап инфляцияның біртіндеп жеделдеуі 
байқалды. 2012 жылы инфляцияның өсуіне бір- 
қатар негізгі факторлар себепші болды, олардың 
ішінде әлемдік тауар нарықтарындағы тұрақсыз 
ахуал, шикізат пен азық-түліктің әлемдік бағалары 
деңгейінің жоғары болуы, Қазақстан ішіндегі баға 
белгілеу механизмінің тиімсіз болуы, тауарлар мен 
қызмет көрсету бойынша жекелеген нарықтардағы 
бәсекелестіктің төмен болуы ең маңыздылары 
болды.

2012 жылы іскерлік белсенділіктің өсу фактор- 
ларының бірі банк секторының несиелік белсен- 
ділігінің артуына және халықтың ақшалай кірісінің 
ұлғаюына байланысты туындаған экономикадағы 
жалпы сұраныс ауқымының кеңеюі болды. Мы- 
салы, 2012 жылы орташа айлық жалақы 12,4%-ға, 
2011 жылы 16,1%-ға өсті. Бұл ретте жұмыссыздық 
деңгейі 2011 жылғы 5,4%-дан 2012 жылғы 5,3%-ға 
дейін аздап төмендеді.

«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы сәтті 
іске асырылып келеді. Бүгінгі күні 30 мыңнан астам 
кәсіпкерлер қолдау көрсету шараларымен 
қамтылған. Бағдарламаны 2010 жылдан бастап 2012 
жылға дейінгі кезеңде іске асыру барысында небәрі 
үш бағыт бойынша жалпы сомасы 650 млрд теңгеге 2 
574 жоба субсидиялауға мақұлданды.
 
Жылдың алдын ала қорытындысы бойынша 
өнеркәсіп өндірісінің көлемі 6,1%-ға артып, 16 618,4 
млрд теңгені құрады. Өнеркәсіп өндірісінің құрылымы 
бойынша өңдеу секторының өндірісі 14,6%-ға артты, 
бұл тау-кен өнеркәсібіндегі өсу қарқынынан сегіз 
есеге дерлік артық 1,8 %.
 
Жедел келіп түскен мәліметтер бойынша 2012 жылы 
ауыл шаруашылығы саласы бойынша жалпы өнімнің 
(қызмет көрсетудің) көлемі 1 938,8 млрд теңгені 
құрады, бұл 2011 жылдың көрсеткішінен 17,8%-ға аз.  

Өткен жылы құрылыс секторында да өсу қарқыны 
байқалды, жыл қорытындысы бойынша құрылыс 
жұмысының көлемі 8,5%-ға өсіп, 2,3 трлн теңгені 
құрады.

ҚАРЫЗ 
ҚАРАЖАТЫ 

ШЕТЕЛДІК 
ҚАРАЖАТ 

МЕНШІКТІ 
ҚАРАЖАТ

БЮДЖЕТТІК 
ҚАРАЖАТ

0
2011 2012

2012 жылы негізгі капиталға инвестиция жасау 
қарқынының артқаны байқалды. Жалпы 
алғанда, бір жыл ішінде экономикаға 5,5 трлн 
теңге инвестиция жұмсалды, бұл өткен жылға 
қарағанда 9,4%-ға көп. Инвестицияларды 
қаржыландырудың негізгі көзі 
кәсіпорындардың меншікті қаражаты (үлес 
салмағы 53,7%) болып қалып отыр.
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Шарын каньоны 

Саяхатшылар Шарынды «Қамал- 
дар алқабы», «Мыстандар шат- 
қалы» немесе «Тасты қап» деп 
атайды. Каньонға апаратын жол 
жақын емес, ол Алматыдан шама-
мен 200 шақырымдай жерде. 
Осында бір рет болса да келген- 
дердің бәрі «мұнда әркім келу 
керек» деп ойлайды. 
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2012 жылдың қаңтар-желтоқсан айларындағы 
бөлшекті сауда айналымы 4 319,9 млрд теңгені 
құрады немесе 2011 жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 17,6%-ға ұлғайды. 
Бұл көрсеткіш тұрғындардың төлем қабі- 
леттілігі мен тұтынушылық көңіл-күйін 
білдіреді.

Есепті кезең ішіндегі көтерме сауда көлемі 11 
735,2 млрд теңгені құрады және 2011 жылдың 
қаңтар-желтоқсан айларымен салыстырғанда 
17,3%-ға артты. 
 
2012 жылғы алдын ала мәліметтер бойынша 
Қазақстан Республикасының сыртқы сауда 
айналымы 136,8 млрд АҚШ долларын құрады 
және 2011 жылмен салыстырғанда 9,8%-ға 
артты. Өткен жылы экспорт 92,3 млрд АҚШ 
долларын құрады, бұл 2011 жылмен салыс- 
тырғанда 5,3%-ға көп. 2012 жылы импорт 
44,5 млрд АҚШ долларын құрады және 2011 
жылмен салыстырғанда 20,2%-ға өсті.
  
Кеден одағы жұмысының қорытындысы 
бойынша Қазақстан Республикасының Кеден 
одағы елдерімен өзара саудасы 2012 жылы 
24,6 млрд АҚШ долларын құраған немесе 
2011 жылмен салыстырғанда 0,4%-ға 
артқан. Оның ішінде экспорт 6,8 млрд АҚШ 
долларын (10,5%-ға аз), импорт 17,8 млрд 
АҚШ долларын (5,3%-ға көп) құраған.

Отандық өнімді Ресей Федерациясына 
экспорттау көлемі 2012 жылы 6,7 млрд АҚШ 
долларын (2011 жылмен салыстырғанда 
10,7%-ға азайды), импорттау көлемі 17,1 
млрд АҚШ долларын (5%-ға көбейді) құрады.
Беларусь Республикасына экспорттау көлемі 
2012 жылы 90,4 млн АҚШ долларын (2011 
жылмен салыстырғанда 12,7%-ға азайды), 
импорттау көлемі 675,8 млн АҚШ долларын 
құрады (8,4%-ға көбейді).

2012 жылы Қазақстанның халықаралық 
рейтингтердегі позициялары жақсарды. Мы- 
салы, Дүниежүзілік экономикалық форумның 
бағалауы бойынша Қазақстан 144 елдің ішінде 
51-ші орынға ие болып, өз позициясын 
21-тармаққа жақсартты.

Бизнес-ахуалды жақсарту республикадағы 
кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың басты 
бағыттарының бірі ретінде белгіленген. 
Үкіметтің бизнес-ахуалды жақсарту бойынша 
атқарған жұмысының бірден-бір көрсеткіші 
«Doing Business» дүниежүзілік банкінің 
рейтингінен орын алу болып табылады. Атал-
мыш рейтинг бойынша Қазақстан 2012 жылы 
да Қытай (91-ші орын), Түркия (71-ші орын), 
Польша (55-ші орын), Ресей (112-ші орын), 
Беларусь (58-ші орын), Қырғызстан (70-ші 
орын) сияқты елдерді артқа қалдыра отырып, 
185 елдің тізімінде 49-шы орынға ие болды.

«Fitch» агенттігі 2012 жылы Қазақстанның 
егемен несие рейтингін «ВВВ» рейтингінен 
«ВВВ+» рейтингіне көтерді, бұл батыс 
елдеріндегі дағдарыс жағдайларында елдің 
тұрақтылығы мен несиеге қабілеттілігін 
білдіреді. Осылайша, Қазақстанның рейтингі 
Ресейдің әр түрлі валюталарда «ВВВ» 
деңгейінде белгіленген рейтингінен жоғары 
болды.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг 
агенттігі Қазақстанның ұзақ мерзімді 
рейтингін тұрақты болжаммен «ВВВ+» 
деңгейінде растады. Сонымен қатар еліміздің 
қысқа мерзімді рейтингі «А-2» деңгейінде 
расталды.
 
S&P рейтинг агенттігі Қазақстанда саяси 
тұрақтылық сақталады деп күтеді, сондай-ақ
елдің рейтингтері бюджеттік жоғары көрсет-
кіштер мен ішкі баланстың көрсеткіштерін, 
табиғи ресурстардың елеулі қорын, 
сондай-ақ тікелей шетелдік инвести- 
циялардың жоғары легін көрсететінін сипат-
тайды.

Шарын каньоны 
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АКТИВТЕР

МІНДЕТТЕМЕЛЕР
ҚР-дағы екінші деңгейдегі банктердің 
жиынтық міндеттемелері 2012 жылы 360 
млрд теңгеге немесе 3,1%-ға артты. 
Міндеттемелердің құрылымында заңды 
тұлғалардың салымы 85 млрд теңгеге 
немесе 1,7%-ға және жеке тұлғалардың 
салымы 651 млрд теңгеге немесе 23,6%-ға 
артты. Еншілес ұйымдардың арнайы мақ- 
саттағы салымдары 1 млрд теңгеге кеміді. 
2013 жылғы 1 қаңтардағы мәліметтер 
бойынша  коммерциялық банктердің 
жиынтық міндеттемелері 3,1%-ға артып, 11 
875 млрд теңгені құрады, оның ішінде 
бейрезиденттер алдындағы міндеттемелер 
27,8%-ға кеміп, 1 637 млрд теңгені құрады.

БАНК СЕКТОРЫ
Республикамыздың банк секторының 
жиынтық активтері 2011 жылы 12 817,9 
млрд. теңгені құраса, 2012 жылы 8,3%-ға 
артып, 13 880 млрд теңгені құрады. 
Алдыңғы 4 жылдағыдай, 2012 жылы да 
жиынтық активтердің ЖІӨ-ге қатынасының  
төмендеу үрдісі жалғасуда (46,2%).
Өткен жылы экономиканы несиелеудің өсімі 
13,4%-ды құрады. Екінші деңгейдегі банк- 
тердің несие портфелі жыл басынан бастап 
1 185,1 млрд. теңгеге немесе 11,3%-ға 
артты.   
Сала-салаға бөлгенде, банктердің экономи-
каны несиелеудегі едәуір сомасы сауда 
(20,1%), құрылыс (14%), өнеркәсіп (12%) 
және ауыл шаруашылығы (3,2%) салалары-
на тиесілі.
Банктердің жалпы портфеліндегі стандарт 
қарыздар  615,3 млрд теңгеге артты (23%), 
күмәнді қарыздар 409,4,1 млрд теңгеге 
кеміді (-7,5%), үмітсіз қарыздар 979,2 млрд 
теңгеге артты (42,4%). Уәкілетті органның 
талабымен қарыздар бойынша қалып- 
тастырылған провизия 642,4 млрд теңгеге 
(19,1%) артты.
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ЦЕНТРКРЕДИТ БАНКІНІҢ 2012 
ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТІНЕ ШОЛУ 

2012 жылы шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке сәйкес Банктің активтері 0,5%-ға 
артып, 1 087,8 млрд теңге деңгейіне жетті.

Қазақстанның банктік жүйесінің жиынтық 
активтеріндегі ЦентрКредит Банкі актив- 
терінің  үлесі өткен жылмен салыстырғанда 
0,6%-ға төмендеп, 7,7%-ды құрады. Бұл 
ретте Банк активтерінің мөлшері бойынша 
4-ші позициясын сақтап қалды. 
   
Есепті кезең ішінде Банктің несие портфелі 
851,9 млрд теңгені құрады, яғни бір жыл 
ішінде 5,7%-ға артты. 

2012 жылы Банктің ірі бизнеске берілген 
қарыздары несие портфелінің елеулі үлесін – 
41%-ын құрады. Бұл ретте экономиканың 
ауыл шаруашылығы саласын қаржылан- 
дырудың деңгейі табиғи төмендесе, 
экономиканың мұнай-газ, сауда және 
құрылыс сияқты салаларында Банк өз 
белсенділігін сақтап отыр.

Банктің шағын және орта бизнес сегмен- 
тіндегі қарыздары несие портфелінің 23%-ын 
құрайды.   

Өз кезегінде Банк 2012 жылы бөлшекті несие 
беру көлемін 7,6%-ға арттырды, Банктің 
несие портфеліндегі бөлшекті несиелердің 
үлес салмағы 36%-ды құрады. Қазіргі күні 
бөлшекті несиелерге деген елеулі сұраныс 
байқалып отырғандықтан, Банк 2013 жылы 
бөлшекті несие портфелін 12%-ға ұлғайта 
отырып, бөлшекті бизнес сегментін нығай- 
туды көздеп отыр.
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МІНДЕТТЕМЕЛЕР

КАПИТАЛ

ПАЙДАЛЫЛЫҚ

Банктің жиынтық міндеттемелері 2012 жыл 
ішінде 255 млн теңгеге кеміп, 979,5 млрд 
теңгені құрады.  
 
Міндеттемелер құрылымында Банктің жеке 
тұлғаларының салымдары, ағымдағы есеп-
шоттары мен карт-шоттарын қоса алғанда, 
2012 жылы 4,2%-ға өсіп, 391,9 млрд теңгені 
құрады. Жеке тұлғалардың салымдары 
нарығындағы Банктің үлесі бір жыл ішінде 
13,6%-дан 11,5%-ға дейін төмендеді, бұл 
ретте Банк бұл сегмент бойынша үш жыл 
бойы нарықта 3-ші орынды иеленіп келе 
жатыр.  

Банктің заңды тұлғаларының салымдары, 
ағымдағы есепшоттары мен карт-шоттарын 
қоса алғанда, 14,7%-ға артып, 361,7 млрд 
теңгені құрады.  

Шоғырландырылған қаржылық есептілікке 
сәйкес 2012 жылы Банктің капиталы 
0,4%-ға артып, 2013 жылғы 1 қаңтарда 87,1 
млрд теңгені құрады.

2012 жылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 
пайдалылық көрсеткіштері ROA «0,03%», 
ROE «0,40%» құраса, ал банк жүйесі бойын-
ша осындай сәйкес орташа көрсеткіштер 
ROA «1,61%», ROE «26,52%» құрады.

    Ақпарат көздері:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен  
қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитеті.  
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің статистикалық  
бюллетені.
3. Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі агенттігі.
4. Қазақстан Республикасының Экономикалық даму және сауда 
министрлігінің Статистикалық бюллетені.
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БУРАБАЙ 

Аңыз бойынша, Құдай жер 
жаһанды жаратқан кезде ол 
адамдарға әсем жерлерді, 
ормандарды, өзендерді, тұң- 
ғиық көлдерді сыйлаған.  Өкі- 
нішке орай, тек қазақтарға 
ғана кең даладан басқа еш 
нәрсе тимепті.  Сол кезде олар 
Жаратушыдан бәріне сыйға 
тартқан әсем табиғаттың 
шағын болса да бір бөлігін 
сұрай бастайды. Сол кезде Құ- 
дай қазақтарға көздің нұрын 
алар жартастарды, көлдерді, 

көлi

көк майса жайлауларды берген 
екен. Осылайша Қазақстанда таң- 
ғажайып Бурабай деген мекен 
пайда болады. 

Бурабай төбелері аласа, су белгі- 
сінен 300-400 метрден бастап 
500-600 дейін.  Ең жоғарғы деген 
нүкте – Көкшетау – 957 метрді 
құрайды. Оңтүстігінде көздің жа- 
уын алар көркем жер бар, ол – 
Бурабай тауы (690 м) немесе Түйе 
тауы. 

957 м

690 м

КӨКШЕТАУДЫҢ БИІКТІГІ

БУРАБАЙ ТАУЫНЫҢ БИІКТІГІ
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«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың несие портфелі 
2012 жыл ішінде 4,6%-ға немесе 41 млрд 
теңгеге өсті және жылдың соңында 921 млрд 
теңгені құрады. Бұл ретте портфельдің 
құрылымы елеулі өзгерістерге ұшыраған жоқ.
 
«Банк ЦентрКредит» АҚ резервтерінің деңгейі 
01.01.2013 жылы 137,4 млрд теңгені немесе 
14,9%-ды құрады, NPL деңгейі 89 млрд теңгені 
немесе 9,8%-ды құрады. 

Экономиканың әр түрлі секторларын несиелеу 
кезінде «Банк ЦентрКредит» АҚ негізгі мақсаты 
салалық тәуекелділіктің банк қызметіне жағым- 
сыз әсерін шектейтін диверсификациялау 
саясатын ұстанып отырды.

Экономика салаларын несиелеуде «Банк Центр-
Кредит» АҚ-тың несие портфеліндегі елеулі үлес 
салмағын жеке тұлғалар иеленіп отыр (35%), 
сауда саласына 20%-ы тиесілі, әрі қарай басқа 
салалар иеленеді (құрылымы төменде 
көрсетілген).
   
«Банк ЦентрКредит» АҚ бизнесті сауықтыру 
және қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдар- 
ламаларға белсенді қатысып отырады. 2012 
жылы аталмыш бағдарламалар аясында 139,4 
млрд теңге сомада қарыз берілді, оның ішінде:  

• «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры – 67,5 млрд 
теңге, оның ішінде: 
- «Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдар- 
ламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды 
сауықтыру)» – 53 млрд теңге

• «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры – 3,6 
млрд теңге

• «Бизнестің жол картасы – 2020» (БЖК – 2020) – 
67,8 млрд теңге, алынған субсидиялар – 2,9 
млрд теңге. Аталмыш бағдарламаны іске асыру 
бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ Қазақстан 
Республикасының екінші деңгейдегі барлық 

«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ-ТЫҢ 
НЕСИЕ ПОРТФЕЛІ ТУРАЛЫ 
АҚПАРАТ (НЕСИЕЛЕР)

банктерінің арасында 3-ші орынға ие (240 жоба).

• «Екінші деңгейдегі банктердің ауыл шаруашылығы 
өнімдерін қайта өңдеумен айналысатын кәсіп- 
орындардың айналымдағы қаражатын толықтыруға 
беретін несиелері бойынша сыйақы мөлшерлемелерін 
субсидиялау» бюджеттік бағдарламасы – 500 млн теңге, 
алынған  субсидиялар – 239 млн теңге. 

Сонымен қатар «Банк ЦентрКредит» АҚ Неміс даму банкі
(DEG), Халықаралық қаржы корпорациясы (IFC), АДБ 
және ЕҚДБ желілері бойынша шағын және орта бизнесті
қаржыландыру жөніндегі халықаралық бағдарлама- 
ларда белсенді ынтымақтастық жасауды жалғастыруда.

* Барлық  статистикалық мәліметтер ХҚЕС стандартта-
рына сәйкес келтірілген. 
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ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА БЕРІЛГЕН НЕСИЕ ПОРТФЕЛІНІҢ 
ҚАРҚЫНЫ (МЛН ТЕҢГЕ)

Жеке тұлғаларға несие беру 2011 жылдан 
бастап екі бағытта жүзеге асырылып келеді:

– бөлшекті несие өнімдері

– жеке кәсіпкерлікке арналған несие өнімдері.

01.01.2013 жылғы мәліметтер бойынша жеке 
тұлғаларға берілген несиелер портфелі 97 059 
несиеден тұрады, олардың сомасы 303 214 
млн теңгені құрады.

БӨЛШЕКТІ НЕСИЕ БЕРУ
2012 жылы жалпы сомасы 108 497 млн теңгеге 36 124 
несие берілді, оның ішінде: 

• Ипотекалық несиелеу бойынша  32 576 млн теңге 
сомасында 5 543 несие берілді

• Тұтыну қарыздары бойынша 56 305 млн теңге сома-
сында 27 471 несие берілді

• Жеке кәсіпкерлікті несиелеу бойынша 19 616 млн 
теңге сомасында 3 110 несие берілді.

Несие  портфелі өткен 2011 жылмен 
салыстырғанда 7,6%-ға артты.

Бурабай көлі 
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Бурабай көлі 

Бурабай ертегіден де ғажайып. 
Таулардың, қылқан жапырақты 
орманның және көлдің керемет 
үйлесімі тек бірегей табиғат 
көрінісі ғана емес, ол – дертке 
шипа болар ерекше ауа. Мұнда 
тек қайтып оралғың ғана кел- 
мейді, мәңгілікке қалғың келеді. 

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ДЕПОЗИТТЕРІ Жылдың басынан бастап автосалондармен жұмыс 
жүргізетін филиалдық желі мен автонесиелеу 
бойынша серіктестіктердің тізімі ұлғайтылды. 
«Бөліп төлеу» акциясымен автомобильдерді несие-
ге сату бойынша ірі автосалондармен бірлескен 
акциялар өткізілді және әлі де өткізілуде.

2012 жылдың төртінші тоқсанында кәсіпкерлікпен 
енді ғана айналыса бастағанда қолдау көрсету 
мақсатында «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорымен 
бірлесіп жасалған «Даму StartUP» жобасының 
тұсауы кесіліп, іске қосылды. Аталмыш жоба 
нарықта баламасы жоқ  инновациялық жоба болды.

ИННОВАЦИЯЛАР

«Банк ЦентрКредит» АҚ депозиттік портфельдің 
көлемі бойынша еліміздегі екінші деңгейдегі 
банктердің  арасында үшінші орынды иеленеді.
2012 жылдың аяғында Банктің депозиттік қаражат 
нарығындағы нарықтық үлесі 11,60%-ды құрады.

2011 жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда жеке 
тұлғалардың депозиттік есепшоттарындағы 
қалдықтар 2012 жылы 349 865 млн теңгені құрады, 
өсім 5 495 млн теңгені немесе +1,6%-ды құрады.

2012 жылы Банк:
1) Жеке тұлғалармен жасалатын ағымдағы есеп-
шоттар және ағымдағы арнайы есепшоттар бойын-
ша қосылу шарттарын 

2) Жеке тұлғаларға арналған «VIP»,  «Талап еткенге 
дейінгі», «Чемпион», «Қысқа мерзімді», «Оңай 
шешім» банктік салым шарттарына үлгі (шамалас) 
талаптарды пайдалануға көшті.

2012 жылы бизнес-клиенттер үшін «Чемпион плюс» 
атты жаңа несиелік-депозиттік өнім әзірленіп, 
бекітілді.

«Чемпион плюс» депозиті несие алу мақсатында 
қаражат жинауға арналған.  Депозиттің жалпы 
сомасының 1/3 бөлігін жинаған кезде және шарттың 
талаптарын сақтаған жағдайда, салымшы 
қарыздардың басқа түрлерінің мөлшерлемесімен 
салыстырғанда төмен мөлшерлемемен банктік 
қарыз беру туралы өтінім беруге құқылы.

Салым теңгемен, АҚШ долларымен ашылады. 
Сыйақы шарттың іс-әрекет ету мерзімі аяқталған 
кезде төленеді.

2012 жылғы желтоқсанда «Банк ЦентрКредит» АҚ 
жүйесінде шарттарға, соның ішінде банктік салым 
шарттарына оңтайландыру жүргізілді. Нәтижесінде 
банктік салымдар бойынша сыйақы есептеудің 
стандартты тәртібі, тараптардың құқықтары мен 
міндеттері, сенімхат негізінде есепшот бойынша 
операция жүргізу, тараптардың жауапкершілігі 
және өзге талаптар айқындалған үлгі (шамалас) 
талаптар әзірленіп, бекітілді. Салымның мерзімі, 
сомасы, аяқталу күні, төмендетуге болмайтын ең 
кіші қалдығы және т.б. сияқты негізгі өлшемдері 
сәйкес банктік салым шартында көрсетілген. 
Клиенттер үлгі (шамалас) талаптармен «Егемен 
Қазақстан» кезеңдік басылымының 2012 жылғы 21 
желтоқсандағы № 840-841 (27912) санынан, 
сондай-ақ Банктің www.bcc.kz интернет-ресурсы-
нан таныса алады. 

ДЕПОЗИТТЕР

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ДЕПОЗИТТЕРІНІҢ ӨСІМ ҚАРҚЫНЫ (МЛН ТЕҢГЕМЕН)
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«Банк ЦентрКредит» АҚ халықаралық қаржы 
нарығындағы ұстанымдарын жыл сайын бекіте 
отырып, тұрақты және сенімді қарқынмен дамып 
келе жатқан банк болып табылады. Банктің 
халықаралық бизнес стратегиясы шетелдік қаржы 
институттарымен ынтымақтастықты дамытуға және 
нығайтуға, сонымен қатар сауданы және жобалық 
қаржыландыру, құжаттамалық операциялар, халық- 
аралық қарыз алу және т.б. салаларда көрсететін 
қызметтері мен ұсынатын өнімдерінің ауқымын 
кеңейтуге бағытталған.

Есепті жылы Банк Еуропалық қайта құру және даму 
банкі (ЕҚДБ), FMO (Нидерланды), DEG (Германия), 
Халықаралық қаржы корпорациясы (ХҚК), Азия 
даму банкі (AДБ), OPIC (АҚШ) және (Еуразиялық 
даму банкі (ЕАДБ) сияқты Халықаралық қаржы 
ұйымдарымен белсенді түрде бірлесіп әрекет етуді 
жалғастырды. Танымал халықаралық ұйымдармен 
жүргізілген нәтижелі ынтымақтастық «Банк Центр-
Кредит» АҚ-тың қаржылық тұрақтылығын, оның 
қызметінің айқындығын, клиенттер мен серіктестер 
үшін сенімділігін ерекше мойындау болып табылады. 

Осы институттардың Банкке ұсынған ресурс- 
тарының жалпы көлемі шамамен 350 миллион АҚШ 
долларын құрады. 

2005 жылдан бастап Банк шамамен 1,3 млрд. АҚШ 
доллары сомасында еурооблигациялардың бес 
шығарылымын шығарып, орналастырды, оның 
үшеуі сәтті өтелді. 

Банк Қазақстандағы, ТМД елдеріндегі және қиыр 
шет елдердегі қаржы институттарымен ұзақ 
мерзімді корреспонденттік қатынастар орнатқан. 
Бұл біздің клиенттеріміздің сауда-қаржы опера- 
цияларының ауқымын бұрынғыдан да кеңейте 
түсуге септігін тигізеді.  

Банктің тұрақты дамуын, тұрақты қаржылық 
жағдайын және несиелік қабілеттілігін беделді 
Халықаралық рейтинг агенттіктері де атап көрсетті. 
31.12.2012 жылғы жай-күйі бойынша «Банк Центр-
Кредит» АҚ-тың несиелік рейтингі келесі дәрежеде: 
Fitch B+, Moody’s B1 және S&P B+.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР

БАНКТІҢ 2012 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙІ БОЙЫНША РЕЙТИНГТЕРІ 

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ БАНКТІК ЕСЕПШОТТАРЫНДАҒЫ ҚАЛДЫҚТАР (МЛН ТЕҢГЕМЕН)
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MOODY’S INVESTOR SERVICEFITCH RATINGS
Эмитент дефолтының 
ұзақ мерзімді рейтингі: B +

Эмитент дефолтының 
қысқа мерзімді рейтингі: B

Қолдау рейтингі:  5 
Тұрақтылық рейтингі: b+

Ұзақ мерзімді рейтингі: В+

Қысқа мерзімді рейтингі: В

Қазақстандық ұлттық шкала 
бойынша рейтингі: kzBBB

Банктік депозиттер бойынша 
ұзақ мерзімді рейтингі: В1

Банктік депозиттер бойынша 
қысқа мерзімді рейтингі: NP

Қаржылық тұрақтылық рейтингі: E +
Ұлттық шкала бойынша ұзақ 
мерзімді рейтингі: Вa3.kz

Болжам: тұрақты Болжам: тұрақтыБолжам: жағымсыз 

STANDARD&POOR’S

ҚОР НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖӘНЕ 
БАНКАРАЛЫҚ НАРЫҚТАРДАҒЫ 
ОПЕРАЦИЯЛАР 

Бурабай көлі 

Бурабайдың ерекше мақтанышы – 
аттас көлдегі көгілдір шығанақ. 
Дәл шығанақтың ішінен Жұмбақ- 
тас жартасы – Жұмбақты сфинкс 
шығып тұр. Жан-жағынан қарай- 
тын болсақ, осы тау алдымен жел- 
мен шашы желбіреген жас қызға 
ұқсайды, кейін әйелге және соңы- 
нда қартайған кемпірге ұқсап 
кетеді.

«Банк ЦентрКредит» АҚ ҚР Ұлттық Банкінің қысқа 
мерзімді ноталарын және ҚР Қаржы министрлігінің 
қазынашылық облигацияларын сатып алу бойынша 
бастапқы дилер болып табылады, Қазақстандық 
Қор биржасында мемлекеттік бағалы қағаздарды 
сатып алу-сату бойынша брокерлік қызмет көр- 
сетеді.
 
2012 жылдың қорытындысы бойынша «Банк Центр-
Кредит» АҚ репо операциялары және мемлекеттік 
бағалы қағаздардың биржалық нарықтарындағы 
көшбасшылардың бірі болып табылады. 2012 
жылдың аяғында бағалы қағаздар портфелінің 
көлемі 98 423 млн теңгені құрады, соның ішінде: 
мемлекеттік бағалы қағаздар – 70 234 млн теңге, 
мемлекеттік емес бағалы қағаздар – 28 189 млн теңге.

Банк USD/KZT қос валюта бойынша банкаралық 
сауда-саттықта ең белсенді маркет-мейкер бола 
отырып, валюталық ішкі нарықта жетекші орындар-
ды иеленіп келеді. Банк корпоративтік клиенттер-
мен ынтымақтасу нысанын жетілдіруге, технология-
ларды дамытуға, ішкі және сыртқы нарықта 
валюталық операциялар бойынша қызмет көрсету 
сапасын жақсартуға ерекше назар аударады. 
Мәмілелердің жалпы көлемі USD/KZT бойынша 15,9 
млрд АҚШ долларын, RUB/KZT бойынша 30,8 млрд 
рубльді, EUR/USD бойынша 2,1 млрд еуроны, 
EUR/KZT бойынша 969 млн еуроны, USD/RUB 
бойынша 892 млн АҚШ долларын құрады. 
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КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТ
Кастодиандық қызмет аясында Банк клиенттердің активтерін 
есепке алу және сақтау бойынша қызмет көрсетеді. 

«Интернет-банкинг» жүйесі – заңды тұлғаларға 
арналған Интернет арқылы қашықтан банктік 
қызмет көрсету жүйесі.

«Банк ЦентрКредит» АҚ 2012 жылдан бастап 
«Интернет-банкинг» жүйесінің сапасын және 
қызметін арттыру үшін модификациялау жұмысын 
жүргізді:  пайдалану интерфейсі жақсартылды, 
қызмет көрсету жылдамдығы ұлғайтылды, жүйенің 
мүмкіндіктері кеңейтілді және жаңа төмендегі 
қызмет түрлері енгізілді: 
- әр түрлі браузерлерде жұмыс жүргізу мүмкіндігі;
- PDF және Excel (XLS) форматында үзінді 

«ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ» ЖҮЙЕСІ

«ҮЙДЕГІ БАНКИНГ» ЖҮЙЕСІ

көшірмелерді ұсыну; 
- 1С және басқалармен сәйкес келуі. 

«Интренет-банкинг» жүйесінің барлық клиенттерін 
Қазақстанның Банкаралық есеп айырысу орта- 
лығының Куәландырушы орталығының серти- 
фикатталған Электрондық сандық қолтаңбасын 
(ЭСҚ) пайдалануға көшіру жүргізілді.

«Интернет-банкинг» жүйесі бойынша құжат айналы-
мы 2012 жылғы заңды тұлғалардың клиенттік 
шығыс төлемдері жалпы көлемінің 75%-ына дейін 
ұлғайды, ал «Интернет-банкинг» жүйесіне қосылған 
компаниялардың саны 14%-ға артты.

«Үйдегі банкинг» – жеке тұлғаларға online 
режимінде қашықтан банктік қызмет көрсетуге 
арналған интернет-жүйе.

Аталмыш жүйе пайдаланушылардың есепшоттарын 
өз бетінше басқаруына: барлық есепшоттарының 
жағдайы туралы ақпаратты қарауына, үзінді көшір- 
мелер алуына, ақша аударуына және төлем жасауы-
на, банктің басқа да қызметтеріне қосылуына 
мүмкіндік береді. 
  

2012 жылы көрсетілетін қызметтердің тізімі 
ұлғайтылып, бірқатар жаңа функциялар енгізілді:

– 7/365 режимінде қызмет көрсету;
– төлем карточкаларын шығаруға арналған өтінімді 
құру;
– картшоттардан төлем жасау мүмкіндігі;
– жүйе арқылы жасалған төлемдерді қабылдауға 
мүмкіндігі бар қызметтерді/тауарларды жеткіз- 
ушілердің саны (1800 жуық) ұлғайтылды.

КАСТОДИАН – «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ КЛИЕНТТЕРІНІҢ АКТИВТЕРІ:

2011 ЖЫЛ (МЛН ТЕҢГЕ)КЛИЕНТТЕР

Барлығы

Жинақтаушы зейнетақы қорлары 75 485

7 903

115 719

6 489

80 500

286 096

85 135

20 693
132 910

0

38 500

277 238

Инвестициялық қорлар

Заңды тұлғалар

Құжаттамалық сақтау қызметін 
тұтынатын заңды тұлғалар  

Облигацияларды ұстаушылардың өкілі 
болу қызметін тұтынатын заңды тұлғалар 

2012 ЖЫЛ (МЛН ТЕҢГЕ)

«Банк ЦентрКредит» АҚ 2010 жылдан бастап өз 
клиенттеріне SMS-хабарлама алу арқылы өзінің 
ағымдағы және жинақтаушы есепшоттарындағы 
ақша қозғалысын бақылау, қаражат қалдығын білу, 
сондай-ақ несиелер бойынша жақын арада 
жасалуға тиісті өтем мен мерзімінен кешіктірілген 
берешек жөнінде хабардар болу мүмкіндігін береді.    

Бұл қызмет Клиенттерге банктен өзінің ақша 
қаражаты туралы өзекті ақпаратты ең қысқа 
мерзімде бере отырып, банкке деген сенімді 
арттыруға септігін тигізеді.

2012 жылдың ішінде SMS-банкинг жүйесіне 24 
000-ға жуық клиент тіркелді. Бұл – Банк клиент- 
терінің осы қызметке қызығушылығының жоғарғы 
көрсеткіші. 

«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.

Банк 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. 

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы 2001 
жылдың шілде айынан бастап «Сontact» ақша ауда-
рымдар жүйесі арқылы операциялар жүргізе баста-
ды.

«Сontact» жүйесі банктік есепшот ашпай-ақ, жеке 
тұлғаларға ТМД және қиыр шет елдерге АҚШ 
доллары, EURO және RUB арқылы ақша аударуға 
мүмкіндік береді. Кейбір елдерде «Сontact» жүйесі 

бойынша ақша аударымын мекенжайсыз төлеу 
мүмкіндігі көзделген. Жүйе ақша қаражатын банктік 
есепшотқа, мобильді әмиянға есептеу арқылы ақша 
аударымын төлеуге мүмкіндік береді.

2010 жылдан бастап «Сontact» жүйесінде есепшот 
ашпай-ақ, жеке тұлғалардан заңды тұлғалардың, 
операторлардың және провайдерлердің пайдасына 
төлем қабылдау бойынша қызметтер іске асырылды.

SMS-БАНКИНГ

WESTERN UNION

CONTACT

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша 
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың агенттік желісіне 970 
қызмет көрсету орны кіреді.

Қазақстандық 14 банк: «Альянс Банк», «АТФ Банк», 
«Темірбанк», ForteBank,  «Цеснабанк», «Еуразиялық 
банк», «Ресей Жинақ банкі» ЕБ, «ВТБ Банк 
(Қазақстан)», Delta Bank, «Астана-Қаржы банкі», 
«PNB Қазақстан» (Дана Банк) ЕБ, ТАИБ «Қазақ 
Банкі», Kassa Nova Банкі біздің банктің субөкілдері 
болып табылады. 2012 жылы оларға Bank RBK 
қосылды.

90 91



«Жедел түсім» жүйесі бойынша Банк ұсынатын 
қызмет осы жүйеге қосылған компанияның пайда-
сына 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.
 
2012 жылы «Жедел түсім» жүйесі бойынша 
төлемдерді қабылдайтын өзіне-өзі қызмет көрсету 
арналары ұлғайтылды. Атап айтқанда, қолма-қол 

ЖЕДЕЛ ТҮСІМ
ақша салу немесе карточкалық шоттан ақша 
қаражатын есептен шығару арқылы банкоматтардан 
заңды тұлғалардың қызметтеріне төлем жасауға 
мүмкіндік беретін функционал іске асырылды.
 
Қазіргі сәтте «Жедел түсім» жүйесін Республиканың 
барлық аймақтары бойынша 1900-ден астам заңды 
тұлға пайдаланады. 2012 жылы «Жедел  түсім» 
жүйесі бойынша 2,4 млн астам төлем қабылданып, 
заңды тұлғалардың есепшоттарына 98,5 млрд 
теңгеден астам қаражат аударылды.

«Жедел аударымдар» жүйесі Банктің өзі әзірлеген 
бағдарламасы болып табылады және 2000 жылдың 
шілде айынан бастап сәтті қызмет атқарып келеді.
 
Бұл Жүйе жеке тұлғалардың есепшот ашпай-ақ, 
бүкіл Қазақстан бойынша ақша аударуына мүмкіндік 
береді. Жүйенің бірегейлігі оның жылдамдығында, 
оған Интернет-технологиялар мен Банктің 
корпоративтік желісін пайдалану арқылы қол 
жеткізілген. Қазіргі сәтке дейін тіркелген рекордтық 
жылдамдық – 2 секунд.

ЖЕДЕЛ АУДАРЫМДАР
Банк Жүйені пайдаланушылардың ұялы телефонда-
рына ақшаның аударылғаны немесе аударылған 
ақшаның берілгені туралы хабарлама жіберу 
қызметін де көрсетеді.

2012 жылы жеке тұлғалардың «Жедел аударымдар» 
жүйесі бойынша Қазақстан Республикасының 
аумағында жүргізілген ақша аударымдарының 
көлемі 5,0 млрд. теңгеден асты. Осы Жүйе бойынша 
2012 жылы 72 мыңнан астам ақша аударымдары 
жүзеге асырылды.

Кербұлақ ауданы, Шоқан ауылы 
(Ш. Уәлихановтың туған ауылы)

КЛИЕНТТЕРГЕ 
PHONE/E-MAIL/WEB/FAX АРҚЫЛЫ 
ҚАШЫҚТАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
 Call Center (банктік өнімдер бойынша саты-
лымдар және кеңес беру, телефоны (727) 244 30 00):
– 2012 жылы клиенттерден әр түрлі техникалық 
байланыс арналары арқылы келіп түскен қызмет 
көрсету сапасына қатысты кеңес беру және өтініш 
жасау бойынша 3 650 404/3 106 840 өтінім (бұл 
жерде және бұдан кейін 2011 жылғы көрсеткіштер 
салыстыру үшін бөлшек арқылы көрсетілген) орын-
далды, соның ішінде 64:20/74:20 қызмет көрсету 
деңгейінде (SL) (түсініктеме: 64%/74% клиент 
Банкке 20 секунд ішінде қоңырау шалып үлгірген) 
325 287/319 418 клиенттердің телефон арқылы 
өтінімі/өтініші, бұл кезде «Банк ЦентрКредит» 
АҚ-тың Call Center қызметіне шалынбай қалған 
қоңырау орташа есеппен 10.37%/5.857% құрады, 
Call Center операторының жауап қайтару 
жылдамдығы 15/11 секунд (яғни телефон қосылған 
сәттен бастап орташа есеппен 15 секундтан кейін 
абонент Call Center-дің бос операторымен сөйлесті).
Auto Call Center (клиенттер тобына автоматты 
шығыс қоңырау шалу, телефондық автоматты 
анықтама қызметі, БЦК қаржы тобының ішкі 
телефондарына сыртқы телефон абоненттерінің 
автоматты қоңырау шалуы, тәулік бойы, үзіліссіз 
қызмет көрсетіледі, телефоны (727) 244 3 244): 
– банк клиенттерінің тобына автоматты шығыс 
қоңырау шалу бойынша 847/97 науқан жүргізілген 
(өсімі 9 есе). 
 Жылына 179  406/26 790 клиентке (жеке 
тұлғалар, ЖК; заңды тұлғалардың өкілдері) жалпы 
қоңырау шалынды, олардың ішінде 105 489 /17 760 
қоңырау оң нәтиже берді (қоңырау шалудың орташа 
деңгейі 58.799%). 2012 жылы клиенттердің тобына  
автоматты шығыс қоңырау шалуды іске асыру 
алгоритмі жетілдірілді;
– клиенттердің 84 326/98 422 сұрауын банктің 
автоматты анықтама қызметі тәулік бойы 
жүргізілетін режимде өңдеді;
–  сыртқы абоненттердің 1 480 313 /1 422 157 комму-
тациясы Банктің Автоматты телефон орталығы (АТО) 
арқылы БЦК қаржы тобының ішкі телефон 
нөмірлеріне өткізілді.
 «Телефондық банкинг» жүйесі арқылы 
(ТБЖ – жеке телефондық әмбебап сервис, тәулік 
бойы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде үзіліссіз 

қызмет көрсетіледі, телефон (727) 244 30 30):
– «Телефондық банкинг» жүйесінде (ТБЖ) клиент- 
тердің 696 087/586 290 өтінімі орындалды, соның 
ішінде автоматты режимде ТБЖ пайдала- 
нушылардың есепшоттары мен карталары арасында 
430 618/376 449 ТБЖ транзакциялары жүргізілді. 
Бұл кезде ТБЖ-ға қосылған клиенттердің саны бір 
жыл ішінде 19 152/+22 478 мөлшерге артты. 
ТБЖ-ның басым көрсеткіші клиенттің осы жүйенің 
функционалын пайдаланудағы белсенділігі болып 
табылады. Қашықтан көрсетілетін бұл сервис 
толығымен тегін ұсынылады. Егер ТБЖ-да тіркелген 
клиент оны 6 айдан аса уақыт пайдаланбаса, ол 
автоматты түрде жүйеден ажыратылады. Бұл 
мәселе белгілі бір жағдайларда клиентті Банктің 
кассасына бармай-ақ, осы жүйені қолдануға ынта-
ландырады. Осындай шаралар кешенінің арқасында 
бір жыл ішінде клиенттердің ТБЖ-да қызмет 
көрсету белсенділігі 57% / 50% (өсімі +7%) дейін 
көтерілді. 09.11.2012 жылдан бастап картаның 
жоғалуына/ұрлануына байланысты ТБЖ-да 
«Клиенттің картаны тосқауылдауы» атты жаңа функ-
ционал енгізілді. 09.07.2012 жылдан бастап 
ТБЖ-ның жұмыс режимі ұзартылды (есепшоттар 
мен карталар арасындағы аударымдар бір валюта-
мен жасалады) сервисті жұмыс күндері сағат 
00:01-ден 18:00-ге дейін пайдалануға болады 
(Астана уақыты бойынша демалыс және мереке 
күндері).
 Contact Center (e-mail/web/fax -коммуника-
циялары, e-mail: hotline@bcc.kz бойынша клиенттер-
мен құжаттамалық жеке және жаппай хат алмасу):
– бір жыл ішінде клиенттердің белгілі санаттарына 
әр түрлі тақырыпта стандарттаған түрде хатты 
жаппай жеке және корпоративтік e-mail арқылы 
жіберу бойынша 60/68 науқан жүргізілді. Жалпы 
бұндай  835 367/551 186 хат жіберілді. 
 Құжаттамалық хат алмасу кезінде хат 
үлгілерінің меншікті базасы (хаттардың 100-ге жуық 
нұсқасы) пайдаланылды.
Банк клиенттерінің қызмет көрсету сапасы және 
жалпы банктік сервисті жетілдіру бойынша 852 
өтініш және ұсыныс БЦК филиалдарының желісі 
арқылы қабылданды және іске асыруға жіберілді.
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МАҢҒЫСТАУ, БОСЖИРА

Маңғыстау – Каспий теңізінің 
шығыс жағалауындағы түбек, 
оған Үстірт жоны жалғасады. 
Маңғыстаудың немесе Маңғы- 
шлақтың тарихы бай.  Орта ға- 
сырларда Маңғыстау мен Үс- 
тірт Шығыс пен Батыс ара- 
сындағы сауда-саттық жолда-
рын байланыстырған.  Көне 
заманнан бері мұнда адайлар 
тұрады.  
  

Аңыз бойынша адайлардың арғы 
атасы Адай болған. Адайдың 
әкесі Лақтыбай қайтыс болып, 
оның ұлдары мұрасын өзара 
бөліскен кезде Адайға тек ат пен 
қылыш тиген екен. Сонда жігіт 
ашуланып, өзіндей жас жігіттерді 
жинап, оларды даланың қиыр 
шеті Маңғышлаққа апарады. Сол 
жерде ол намысы зор адай елін 
құрып, бар әлсіздерге көмек 
көрсетумен болған. 

200 м аса 
ШЫҢДАРДЫҢ БИІКТІГІ 
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22.10.2012 жылдан бастап бөлшекті несие беру бой- 
ынша қарызалушыларға және жеке кәсіпкерлерге 
қашықтан шығыс қызмет көрсету, сондай-ақ 
бизнес-несиелеу жобасын орындау бойынша BCC+ 
DAMU www.startme.kz жеке жаңа бағыт сәтті 
іс-әрекет етуде.
      
25.12.2012 жылдан бастап Collector Call Center 
BCC жобасын енгізу басталды. Жобаға сәйкес 
тағлымдамадан өтушілердің ресурстарын қолдану 
жоспарланған. Тағлымдамадан өтушілер оқумен 
бірге жобаға қатысады.

БЦК авторизациялау орталығы (Visa/MasterCard 
карта ұстаушыларын қолдау, телефоны (727) 244 77 
77):

- карта ұстаушылардың  кіріс қоңырау шалу арқылы 
берілген 523 176/353 340 өтінімі/өтініші орындалды, 
дауыс поштасы арқылы клиенттердің 1 727 кіріс 
сұрауы орындалды, күмәнді карт-транзакцияларға 
мониторинг жүргізу режимінде карта ұстаушыларға 
11 130 кіріс телефондық өтініш жасалды.  

Банктің интернет-өнімдерін («Интернет-банкинг», 
«Үйдегі банкинг», «StarBanking», «Штрих-код» 
аппаратты-бағдарламалық жүйесін (заңды 
тұлғаларға арналған, телефоны (727) 244 30 44) 
пайдаланушыларға арналған Help Desk (phone/ 
e-mail/web-коммуникациялар бойынша техникалық 
қолдау көрсету) жүйесі:

– бір жыл ішінде жалпы 72 508/27 623 (өсімі 3.8 есе 
артық) техникалық салаға қатысты клиенттердің 
кіріс сұраулары/өтініштері орындалды, соның 
ішінде: 64 317 – телефон, 6 045 – e-mail, 2 146 – web 
арқылы орындалды.

Contact Center СЭҚ (сыртқы экономикалық қызмет 
бойынша бизнес-жаңалықтар/шолу жүргізу, БЦК 
қызметкерлеріне және жеке корпоративтік клиент-
терге ақпараттық қолдау көрсету):

– СЭҚ-тың 233/195 ҚР-шолулары құрылды және 
пайдаланушыларға/жазылушыларға жіберілді.

2012 жылы БЦК клиенттері үшін байланыс ауқымын 
кеңейту:

– Web Free Phone (www.bcc.kz сайты арқылы 
БЦК-ның белгілі бөлімшелерімен және БЦК қаржы 
тобына қатысушылармен хабарласу үшін клиенттер-
ге арналған инновациялық дауысты тегін телефон 
арнасы, Skype жүйесінің қажеті жоқ)

– www.bcc.kz сайтын пайдаланушыларға арналған 
Web-communications; 

(Чат-арналар: екі бөлек бағыттар – Call Center және 
интернет-өнімдерді пайдаланушыларға арналған 
HelpDesk жүйесі):

 1 –  банктік өнімдер бойынша сатылымдар және 
кеңес беру (Call Center)

2 – интернет-өнімдерді пайдаланушыларға арналған 
HelpDesk (техникалық қолдау) 

БЦК VIP-клиенттері басымды бағытта қоңырау 
шалу үшін 4 жаңа телефон желісі енгізілді.
(Beeline және KCell ұялы байланыс оператор- 
ларының абоненттеріне арналған), қолданыстағы 
телефон желілері қолданылмайды:

(727) 244 77 77 – БЦК Авторизациялау орталығына 
(екі нөмір);

(727) 244 30 44 – интернет-өнімдерді пайдала- 
нушыларға арналған HelpDesk жүйесіне (екі нөмір).

КЛИЕНТТЕРДІҢ САНЫ 
(ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР)

КЛИЕНТТЕРДІҢ САНЫ

ЖАЛПЫ СЕГМЕНТ

1 505 736

ІРІ БИЗНЕС 954

ШАҒЫН БИЗНЕС 3 951

ОРТА БИЗНЕС 2 480

МИКРО БИЗНЕС 65 745

VIP 6 519

1 402 803

ОРТАША АУҚАТТЫ

ОРТАША 16 816

6 401

ТӨЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫ
2013 жылғы 01 қаңтардағы мәліметтерге сәйкес 
айналымдағы карточкалар саны бойынша «Банк 
ЦентрКредит» АҚ-тың нарықтағы үлесі 6,8% 
құрады. 2012 жылы шығарылған карточкалар саны 
300 мыңнан асты. 2012 жылдың басындағы 
көрсеткіштермен салыстырғанда, айналымға 
шыққан карточкалардың саны 9%-ға артты.

Сауда желісіндегі айналым 14%-ға ұлғайып, 3,3 
млрд теңгені құрады. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 
карточкалары бойынша қолма-қол ақшасыз 
жасалған төлемдердің көлемі 2012 жылы 28,2 млрд 
теңгені құрады.

Қолдануға болатын банкоматтар саны – 765 бірлік. 
Сауда және сервис кәсіпорындарында 1605 
pos-терминал орнатылды, 410 pos-терминал банктің 
филиалдарында іске қосылған.

2012 жылғы маусым айында «Банк ЦентрКредит» 
АҚ Банктің POS-терминалдары желісінде чип карта-
ларын қабылдауға қатысты «Сауда эквайрингі» 
жобасы бойынша MasterCard International 
Халықаралық төлем жүйесінде сертификаттаудан 
сәтті өтті. Сыйақы төлем карталарының желісін 
кеңейту мақсатында Банк 2012 жылдың шілде 
айында VIP-клиенттер үшін Visa Platinum Credit жаңа 
карточкалық өнімін іске қосты. 
    

2012 жылдың 4-ші тоқсанында «Қазақстан Халық 
Банкі» АҚ-пен бірге «Екіжақты Host2Host» жобасын 
іске қосу бойынша жұмыс жүргізілді, бұл Host2Host 
арқылы серіктес банктер желісінде қызмет 
көрсетілген Банк клиенттері үшін тарифтерді 
төмендетуге мүмкіндік берді.

«StarBanking» мобильді қондырғылары арқылы 
есепшоттардың барлық түрлерін қашықтан 
басқаратын жаңа жүйе іске қосылды. Бұл жүйе ұялы 
телефон арқылы: балансты қарау, үзінді 
көшірмелерді қалыптастыру, төлем жасау, ақша 
аударымын жүргізу және т.б. операцияларды 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Банк банкоматтарында көрсетілетін қызметтердің 
санын ұлғайту аясында коммуналдық қызмет, 
кабельді теледидар, Интернет/ІР-телефония, күзет 
агенттіктерінің қызметі, балабақша, желілік 
компаниялардың қызметі үшін төлем жасау жүйесі 
енгізілген, сондай-ақ «Қазақстанның Банкаралық 
есеп айырысу орталығы» төлем агрегаторымен 
ынтымақтастық жобасы іске қосылды.
 
2013 жылы клиенттерге қызмет көрсету арналарын 
кеңейту мақсатында өзіне-өзі қызмет көрсету 
терминалдарын пайдалануға енгізу жоспарлануда. 
Банк 2013 жылы карточкалар бойынша өнімдік 
желіні ұлғайтуға, инновациялық жобаларды 
дамытуға және қолданыстағы сервистерді 
жетілдіруге ерекше назар аударады. 

Босжира, кеуіп қалған мұхиттың түбі

96 97



Маңғыстау түбегі бірегей табиғи 
қорық болып саналады, мұнда шөл 
дала табиғатының әр түрлі көрі- 
ністерін көруге болады. Ең керемет 
деген жерлердің бірі Босжира 
шатқалы болып табылады, мұнда 
қайталанбас табиғат көріністері 
мол, оларды тек тәжірибелі саяхат-
шылар мен зерттеушілер ғана көре 
алады. 

Босжира

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР 
2012 жылдың соңында «Банк ЦентрКредит» АҚ 
қызметкерлерінің саны 4018 адамды құрады (жыл 
басындағы деректермен салыстырғанда 520 адамға 
кеміді).
 
Жалпы санының 80%-ынан астамы – өңірлік желінің 
қызметкерлері. 2012 жылы Банкте несиелеу 
процесін жетілдіруге және аталған процесс бойын-
ша құқықтарды, өкілеттіктерді және жауапкершілік 
деңгейін бөлуге байланысты филиалдық желіде 
елеулі ұйымдастырушылық-құрылымдық өзгерістер 
жүзеге асырылды. Соның нәтижесінде жыл соңында 
филиалдық желі негізгі күшін өнімдерді сатуға және 
клиенттерге операциялық қызмет көрсетуге салды, 
бұл қызметте 1 934 қызметкер, яғни Банк қызмет- 
керлерінің жалпы санының 48%-ынан астамы 
жұмыс атқарады. Өңірлік несиелік талдау және 
операциялық қолдау орталықтарында жыл соңында 
949 қызметкер еңбек етті.
 
«Банк ЦентрКредит» АҚ қызметкерлерінің орта 
жасы – 33 жас.

Банктің кадрлар жөніндегі саясаты жоғарғы 
құндылық қызметкер болып табылатын қағидаларға 
және құндылықтарға негізделген. Банк қызмет- 
кердің біліктілігіне және нәтижелілігіне, кәсібилігіне, 
белсенділігіне және жұмыста көрсеткен шығар- 
машылық қасиетіне негізделе отырып, әрбір 
қызметкерге тең кәсіби және мансаптық өсу 
мүмкіндіктерін ұсынады. Банкте бос орын болған 
жағдайда, қызметкерлер арасында ішкі конкурс 
жарияланады. Бастапқы лауазымдарды толтыру 
кезінде Банк жас дарынды кадрларды тарту ісіне 
ерекше назар аударады. 2012 жылы тағлымдамадан 
өту институты құрылды, бұл Банкке жұмыс беруші 
ретінде жас мамандардың ішінен ең жақсыларын 
таңдауға, бастапқы лауазымдарға резерв құруға, ал 
ЖОО-ны бітірген тұлғаларға іс жүзіндегі жұмыс 
дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

«Банк ЦентрКредит» АҚ қызметкерлерін басқару 
процесін жетілдіру мақсатында қызметкерлердің 
нәтижелілігінің және біліктілік деңгейінің көрсет- 
кіштеріне негізделген орта буын басшыларын жеке 
бағалау жүйесі енгізілген. 

Бағалау қорытындысы қызметкердің мансабын 
көтеру, біліктілігін және машығын жетілдіру мақса- 
тында оны басқа лауазымға ауыстыру, оқыту және 
дамыту бойынша шешім қабылдауға негіз болып 
табылады.

Өткен жылы 521 тыңдаушы сыртқы оқуға, 2 760 
тыңдаушы банк ішіндегі оқуға қатысты, соның ішін- 
де 2 408 тыңдаушы өңірлік сыныптарда қосымша 
дәріс алды.

Оқыту желісін жетілдіруді іске асыру мақсатында 
Банк қашықтан оқытуды белсенді түрде дамытуда, 
оның аясында бағдарламалық қамсыздандыруға 20 
қашықтан оқыту курсы қосымша енгізілді, оның 
ішінде 16 курсты Банктің құрылымдық бөлімшелері 
әзірлеген. Жалпы алғанда, қашықтан оқыту аясын-
да 3 867 тыңдаушы білімдерін жетілдірді. 

Стратегиялық серіктестің бизнес-процестерін және 
технологияларын қабылдау мақсатында Бас офистің 
және филиалдардың 50 қызметкері Оңтүстік 
Кореяның Сеул қаласында орналасқан Кookmin 
банкінде төрт аптаға созылған арнайы оқудан өтті.

Еңбекақы төлеу бойынша негізгі айлықтан, лауа- 
зымның құнынан, қызмет бағытының құнынан және 
қызметкердің жеке сіңірген еңбегін көрсететін жеке 
үстеме ақыдан қалыптасатын лауазымдық айлыққа 
негізделген жаңа жүйе енгізілді.

Қызметкерлерді қабылдау/жылжыту/жоғарылату 
және лауазымдық жалақы белгілеу бойынша шешім 
қабылдауға қатысты жекелеген HR-процестер 
орталықтандырылды.
 
Банкте жазбаша құжаттарды мемлекеттік тілге, 
ағылшын және корей тілдеріне аударуды, Банк 
басшылығының және алқалы органдардың мә- 
жілісін ағылшын және корей тілдеріне синхронды 
түрде аударуды, стратегиялық инвестор Кookmin 
банкінің бизнес-технологияларын қабылдау аясын-
да тілдік қолдау көрсетуді қамтамасыз ететін 
Аударма басқармасы табысты қызмет етуде.
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Клиенттерге жоғары деңгейде қызмет көрсетуді 
қамтамасыз ету мақсатында банктің Ақпараттық 
технологиялар жүйесі өзегінің жабдықталуына 
модернизация жүргізілді, аталмыш жүйенің жұмысы 
оңтайландырылады. Ақпараттық технологиялар 
жөніндегі барлық қызметтер HelpDesk жүйесімен бір 
орталықтан бақыланады, ішкі пайдаланушылардың 
қанағаттану деңгейі артты. Карточкалық транзакци-
ялар қауіпсіздігінің жоғарғы деңгейі PCI DSS 
қауіпсіздік стандартының талаптарына сәйкес жыл 
сайынғы қамсыздандыру жұмысы арқылы 
қамтамасыз етіледі.

Банк банктік қызметтердің қолжетімділігін, сапасын 
арттырып, аясын кеңейтті: заңды тұлғаларға 
қашықтан қызмет көрсететін «Интернет-банкинг» 
жүйесі модернизацияланды, банкоматтардың 
қызмет көрсету аясы кеңейтілді, жеке тұлғаларға 
арналған мобильді банкинг («StarBanking») жүйесі 
енгізілді, серіктес банктердің банкоматтарының 
елеулі желісін пайдалануға мүмкіндік берген 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен бірлесіп жасалған 
«Нost2Нost» жобасы іске қосылды.

ЖСН/БСН-ды пайдалануға өту кезінде Банк 
заңнаманың талаптарын қамтамасыз етеді және 
банктің Ақпараттық технологиялар жүйесі сәтті 
модернизацияланды, ҚҚА және ҚЕХС әдістемесі 
бойынша провизияларды есептеу жүйесі енгізілді.

Банк өз қызметінде мемлекеттік тілді енгізуге және 
оның қолдану аясын кеңейтуге ерекше  назар ауда-
рады. Мемлекеттік тілді тек іс қағаздарын жүргізуге 
ғана емес, сондай-ақ Банктің автоматтандырылған 
ақпараттық жүйесіне (АБАЖ), Банктің қызметінде 
қолданылатын барлық бағдарламалық қамсыз- 
дандыруларға белсенді түрде енгізу қолға алынған. 
Мемлекеттік тілді қолдау қажетті деңгейде қамта- 
масыз етілген. Барлық төлем құжаттарын бір 
уақытта мемлекеттік және орыс тілдерінде автомат-
ты түрде құру мүмкіндігі жүзеге асырылды, клиент-

терге қашықтан банк қызметін көрсетуге арналған 
«Телефондық банкинг», «Банкоматтар», «Интер-
нет-банкинг», «Үйдегі банкинг», «Жедел түсім», 
«Жедел төлем», «StarBanking» сияқты бағдар- 
ламалық қамсыздандыруларды қазақ тіліне аудару 
бойынша орасан зор жұмыс жүргізілді. Клиент- 
тердің мемлекеттік тілде Банктің қашықтан көр- 
сететін қызметтерін автоматты режимде пайда- 
лануға, барлық банктік операцияларды жүргізуге, 
төлемдік және анықтамалық құжаттарды алуға 
мүмкіндігі бар.

Өскемен маңындағы Будда 
ғибадатханасына апаратын жол
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Көкталға апаратын жол

«BCC INVEST» АҚ
«ВСС  Invest» АҚ – Қазақстан Республикасының 
бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы, ол 
өз қызметін жүргізу үшін қажетті барлық лицензия-
лар мен рұқсаттарға ие. «ВСС  Invest» АҚ Банктің 
жүз пайыз еншілес ұйымы болып табылады.

Міндеті
«ВСС  Invest» АҚ – инвестициялық компания, 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 көрсету

Компанияның 2012 жылғы қызметінің нәтижесі:

• Таза пайдасы 164,2 млн. теңгені құрады.
• Меншікті капиталы 9,5%-ға артып, 2,04 млрд. 
теңгені құрады.
• Компанияның активтері 24%-ға артып, 3,3 млрд. 
теңгені құрады.

2012 жылы «BCC Invest» АҚ төменде көрсетілген 
облигациялар бойынша қаржылық кеңесші және 
ресми андеррайтер болды:

•  «Капитал» ЖЗҚ» АҚ-тың жай акцияларын Қазақ- 
стан Қор биржасының ресми тізіміне енгізу бойын-
ша қаржылық кеңесші.
•  «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-тың купон- 
дық облигацияларын шығару және орналастыру 
бойынша қаржылық кеңесші және ресми андеррай-
тер («ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-тың 
еншілес компаниясы, 5 млрд. теңге сомасында екі 
шығарылым шығарылған).
•  «Golden Compass Capital» АҚ-тың купондық обли-
гацияларын шығару бойынша қаржылық кеңесші 
(«Golden Compass Jambyl» ЖШС 100% иелік етеді, 
ҚР Жамбыл облысында орналасқан Көкқия кен 
орнында алтынды барлау және өндіру) (шығару 
мөлшері – 8 млрд. теңге).
•  «Еуразиялық даму банкі» АҚ-тың купондық обли-

гацияларын орналастыру бойынша серіктес андер-
райтер.  
 
Үстіміздегі жылдың Қор нарығы үшін ең сәтті жыл 
болмауына қарамастан, «ЦентрКредит – Парасатты 
баланс» Инвестициялық қоры 10,5% табыстылығын 
көрсетті. Сол себепті табыстылықтың депозиттен 
жоғары болуын көрсететін стратегиялық мақсат 
орындалды. Қор құрылған (2007 жылғы мамыр) 
сәттен бастап орташа жыл сайынғы табыстылық – 
жылдық 11,5%. 

Қор активтерінің 70%-ға жуығы табыстылығы 
жоғары сенімді облигациялардан құралған. Қалған 
30% дамып келе жатқан компаниялардың акцияла-
рына, сондай-ақ алтын және мұнай шикізат актив- 
теріне салынады.Сонымен қатар 2012 жылдың 
қорытындысына сәйкес, компания мемлекеттік 
бағалы қағаздар секторындағы KASE мүшелері 
белсенділігінің рэнкингі бойынша көшбасшы атанып, 
андреррайтинг қызметі бойынша Cbonds рэн- 
кингінде бірінші орынға ие болды.
 
2012 жылдың соңында компания «Халықтық ІРО» 
бағдарламасына дайындық жүргізді. Бағдарламаға 
арналған жеке промо-сайт (ipo-prosto.kz) құрылды, 
аталық компаниясы – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 
құрылымдық бөлімшелерінде жеке кеңес беру және 
BTL-акциялар ұйымдастырылды. Нәтижесінде 
«ҚазТрансОйл» АҚ компаниясының акцияларының 
барлық көлемінің 6%-ынан астамын компания 
клиенттері сатып алды.

Сондай-ақ компания бірінші «Халықтық ІРО» сәтті 
нәтижелерін талдай отырып,  2013-2015 жылдары 
бөлшекті сегментті дамыту бойынша басым бағытты 
қолдады. Сондықтан компания 2013 жылы барлық 
өнімдік желіні қайта ресімдеуге, оны жеке клиенттің 
қажеттілігіне бағыттауға кірісті. Қазіргі сәтте 
Saxobank арқылы халықаралық нарықтарда сауда 
жүргізу туралы келісімге қол қою процесі іске 
асырылуда, соның нәтижесінде қаражаты көп емес 
клиенттер де акциялармен сауда-саттық жүргізуге 
белсенді қатысу мүмкіндігіне ие болады. 
  
Сондай-ақ компания бөлшекті сатылымдардың кө- 
лемін арттыру мақсатында клиенттердің бейілділігін 
арттыру және жоғары деңгейде қызмет көрсету 
тұжырымдамасын таңдады. Сондықтан қазіргі кезде 
бизнес-процестер қайта ұйымдастырылып, қызмет- 
керлерге оқыту жүргізілуде.      
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МАРҚАКӨЛ КӨЛІ 

Марқакөл – бұл Шығыс Қазақ- 
стандағы ең әдемі көлдердің 
бірі.  Марқакөлдің суы өте 
мөлдір, ал оның жағалауы 
түрлі шығанақтармен безен- 
дірілген. Әр шығанақ өзінше 
әдемі – кейбіреулері орман- 
-тоғайға немесе құз-жартасқа 
толы болса, енді біреулері көк 
майса жамылған. 

Көлдің пішіні сүйірлене келіп 
ойысқан, ол солтүстік-шығыс- 
тан оңтүстік-батысқа дейін 
созылады. Көлге 95 су ағыны 
келіп құяды, олардың ірілері 
Тополевка, Тихушка, Еловка, 
Қарабұлақ, Жирен болып та- 
былады, ал көлден шығатын 
бір ғана өзен бар, ол –  Қал- 
жыр. 

95
КЕЛІП ҚҰЯТЫН СУ АҒЫНДАРЫНЫҢ САНЫ 
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«КАПИТАЛ» ЖЗҚ АҚ
«Капитал» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ – «Банк 
ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы. «Капитал»  
ЖЗҚ  зейнетақы қызметі нарығында 2001 жылғы 
қазаннан бастап қызмет атқарады. Қызметінің 
бағыттары: зейнетақы жарналарын тарту және зей- 
нетақы төлемдерін жүзеге асыру, зейнетақы актив- 
терін инвестициялық басқару бойынша қызмет 
көрсету.

Қордың міндеті
Біздің табысты қызмет етуіміздің негіздері – жауап- 
кершілік, адалдық, біліктілік –  «Капитал» зейнетақы 
қорының әрбір салымшысына лайықты болашаққа 
кепілдік береді.

Корпоративтік құндылықтар
Адамдарға құрметпен және қамқорлықпен қарау, 
зейнетақы қызметі нарығында үздік тәжірибе жинау.

2012 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 
БОЙЫНША ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕСІ:  

Марқакөл көлі – бұл сан 
алуан түстермен ерекше- 
ленетін көл, ашық күнде 
көкшіл түстен бастап бұл- 
ыңғыр күні қара-сұрға 
дейін құбылады.    Бір тәу- 
ліктің ішінде су бетіндегі 
түс сан қайтара өзгеруі 
мүмкін. 

ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ 

САЛЫМШЫЛАРЫНЫҢ САНЫ
– 184 491 млн. теңге (өсімі 26,5%)

– 463 701 адам (өсімі 8,6 %)

– 13 млрд. теңге

– 2 000 млн. теңге

– 4 383 млн. теңге (өсімі 13,6 %)

– 5,8%

ТӨЛЕМ СОМАСЫ 

ЖАРҒЫЛЫҚ  КАПИТАЛЫ 

МЕНШІКТІ КАПИТАЛЫ 

ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КӨЛЕМІ 
БОЙЫНША НАРЫҚТАҒЫ ҮЛЕСІ 

2013 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша Қор 
салымшыларының қатарына 35 500 адам қосылып, 
олардың жалпы саны 463 701 адамды құрады.
 
Қордың 2012 жылы зейнетақы активтерінің өсімі 
38,6 млрд теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің 
көлемі бойынша Қор Қазақстан Республикасының 
зейнетақы қорларының ішінде алтыншы орынды 
иеленді. 2013 жылдың басында бір салымшыға 
есептелген зейнетақы салымдарының орташа 
сомасы шамамен 398 мың теңгені құрады.

Өткен жылдың қорытындысы бойынша Капитал 
ЖЗҚ-ның зейнетақы активтерінің қарқынды өсіміне 
29 млрд. теңгеден аса сомаға зейнетақы 
жарналарының түсуі және 4,41 млрд. теңге сома-
сында салымшылардың есепшотына есептелген 
таза инвестициялық кіріс негіз болды.

2012 жыл бойынша 34,5 млрд. теңге сомасында 
басқа қорлардан зейнетақы жинағының түсуі Қор 
жұмысының оң көрсеткішін сипаттайды.
 
Атаулы табыс коэффициенті (К60) 5 жыл ішінде 
30,84 тармақты құрады, ол жүйе бойынша табыстың 
орташа есептелген көрсеткішінен 7,36 %-ға (23,48) 
артық. 
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2013 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша 
Қордың зейнетақы активтерінің 63,35% Қазақ- 
стан Республикасының сенімділігі жоғары 
мемлекеттік бағалы қағаздарына орналас- 
тырылған. Корпоративтік облигациялардың 
портфельдегі үлесі 24,67%-ды құрайды. 2013 
жылғы 1 қаңтардағы мәліметтер бойынша Капи-
тал ЖЗҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық 
портфелі келесі түрде берілген:

- ҚР Ұлттық Банкі мен ҚР Қаржы министрлігі 
шығарған бағалы қағаздар (МБҚ) – 63,35%
- Қазақстан Республикасы ұйымдары шығарған 
мемлекеттік емес бағалы қағаздар – 26,28%
- шетелдік эмитенттер шығарған мемлекеттік 
емес бағалы қағаздар – 1,08%
- халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы 
қағаздары – 2,63%
- Ұлттық Банктегі және ҚР екінші деңгейдегі 
банктеріндегі салымдар – 5,48%
- инвестициялық есепшоттағы қаражат және 
басқа активтер – 0,33%

 «Эксперт РА Қазақстан» рейтинг агенттігінің 
Қордың сенімділік рейтингін бұрынғы «Сенім- 
діліктің жоғарғы дәрежесі» атты А рейтингін 
«Сенімділіктің өте жоғарғы дәрежесі» атты А+ 
деңгейіне көтеруі Қордың сәтті қаржы қызметінің 
қорытындысы болып табылады. Оған қордың 
жинақталған зейнетақы қаражатының өсу 
қарқыны, инвестициялық портфелінің тұрақ- 
тылығы, дамыған өңірлік желісі және акционер-
лер тарапынан қаржылай қолдау көрсету мүмкін- 
дігі оң ықпалын тигізді.

2012 жылы Қор «Қазақстандағы №1 жыл таң- 
дауы» Фестиваль-байқауының Ұйымдастыру 
комитетінің «Business Grand-Prix «Қазақстандағы 
2012 жылғы қызмет көрсетудің жоғарғы сапасы» 
номинациясы бойынша 2012 жылғы клиентке 
барынша бағытталған компания ретінде арнайы 
сыйлығының лауреаты болып танылды.

Қор өз жұмысын озық сапа стандарттарына 
сәйкес жүзеге асырады және зейнетақы 
қызметтерін ілгерілету бойынша қазіргі заманға 
сай маркетингтік құралдарды қолданады. 2012 
жылы меншікті Байланыс орталығы ашылды, ол 
жаңа технологияларды пайдалану арқылы 
жұмыс істейді. Орталық жауап қайтарылмаған 
қоңыраулардың және күту режимінің санын 
елеулі түрде қысқартты, енді олар 20 секундтан 
аспайды.

«Capital Club» серіктестер желісі сәтті даму 
үстінде, қазіргі кезде бұл Қордың салымшылары-
на 3%-дан 40%-ға дейінгі жеңілдіктерді 
ұсынатын 670 серіктесті құрайды. Алматы және 
Атырау қалаларындағы зейнетақы қорлары 
арасында бірінші рет Дисконт-клубтың қазіргі 
және ықтимал қатысушылары үшін «Бизнестің 
синергиясы» атты серіктестер форумдары 
өткізілді. Форумдардың қорытындысы бойынша 
Қордың салымшылары үшін бейілді болу 
бағдарламасы шоғырландырылды, сондай-ақ 
«Capital Club» серіктестігінің аясында 
компаниялардың жұмысты қолдау және оны 
ұстану деңгейі ұлғайтылды.
 
«Капитал» ЖЗҚ қордың www.npfcapital.kz 
сыртқы сайтының интернет-ресурстары және «В 
Контакте», Facebook және Twitter сияқты 
әлеуметтік желілердегі аккаунттар арқылы 
пайдаланушыларға кеңес беру қызметтерін 
белсенді түрде ұсынады.

Қор өз қызметін республикамыздың барлық 
өңірлерінде ұсынады, салымшылар үшін «Капи-
тал» ЖЗҚ-ның 53 өңірлік офисінің есігі әрқашан 
ашық.  

Марқакөл көлі
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«БАНК БЦК – МӘСКЕУ» ЖШҚ 
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «Банк 
БЦК – Мәскеу» ЖШҚ 2007 жылдың желтоқсан 
айында құрылды.

Банк қызмет еткен кезеңде кәсіби білікті мамандар 
штаты құрылды, шағын және орта кәсіпорындарға 
және жеке ұйымдарға арналған өнімдер әзірленіп, 
енгізілді және клиенттердің тұрақты базасы 
жасақталды. 2012 жылдың ішінде «БЦК – Мәскеу» 
Банкі өз клиенттерінің – заңды және жеке 
тұлғалардың кең ауқымды мәселелерін жан-жақты 
шешу үшін жағдай туғызуға тырысты. Шағын және 
орта бизнес өкілдеріне қызмет көрсету аясында өз 
орнын күшейту мақсатында Банкте жаңа 
мүмкіндіктер іске асырылды. Мысалы наурызда 

Еуропалық қайта құру және даму банкімен (ЕҚДБ) 
шығарушы банк ретінде сауданы қаржыландыруды 
қолдау бағдарламасына кіру туралы мерзімсіз 
келісімге қол қойылды. Банктің бұл бағдарламаға 
қатысуы шетелдік банктердің және шетелдік 
серіктестердің қатысуымен халықаралық мәміле- 
лерді жүргізу бойынша клиенттерге қызмет көр- 
сетуіне қатысты, соның ішінде клиенттер үшін бұл 
қызметтердің құнының төмендеуіне байланысты 
Банктің мүмкіндіктерін елеулі түрде ұлғайтады. Банк 
KoreanDesk бөлімшесі арқылы Оңтүстік кореялық 
серіктестермен іскерлік қарым-қатынасы бар 
клиенттерге қызмет көрсету сапасын белсенді 
түрде жетілдіріп келеді. Бұл бағытты дамыту үшін 
«БЦК – Мәскеу» Банкінің Kookmin Bank-те және 

Kookmin Bank-тің «БЦК – Мәскеу» Банкінде 
корреспонденттік есепшоттарын өзара ашу жүзеге 
асырылды.
  
2012 жылғы сәуірде Fitch Ratings халықаралық 
рейтинг агенттігі Банкке шетел валютасындағы 
және ұлттық валютадағы эмитент дефолтының ұзақ 
мерзімді рейтингін (ЭДР) «В» деңгейінен «В+» 
деңгейіне дейін жоғарылатты, банктің ұлттық ұзақ 
мерзімді рейтингі «BBB-(rus)» деңгейінен «A-(rus)» 
деңгейіне дейін жоғарылатылды. Барлық үш 
рейтинг бойынша болжам «тұрақты» болып 
есептеледі. Сондай-ақ Fitch Ratings «БЦК – Мәскеу» 
Банкінің шетел валютасындағы қысқа мерзімді 
ЭДР-ді «В» деңгейінде және қолдау рейтингін  «4» 
деңгейінде растады.  

Банк Ресей нарығында банкаралық операцияларды 
дамыту үшін МБАВБ-РСЖ биржасында тікелей 
және биржадан тыс репо операцияларын қоса есеп-
тегенде, РЕПО операцияларын жүргізуге, қамсыз- 
дандырылмаған несиелерді және активтер мен 
кепілдіктер арқылы қамсыздандырылған неси- 
елерді беруге лимит алған. Қазан айында Банк 
клиенттерге брокерлік қызмет көрсету бағдар- 
ламасын жаңалап, сенімгерлікпен басқару қыз- 
метінің толық кешенін іске қосты. Банк инвестиция-
лау үшін қажетті ең аз соманы 100 мың рубль 
мөлшерінде белгіледі, бұл жаңа қызмет клиент- 
тердің басым көпшілігіне, соның ішінде шағын және 
орта бизнес бойынша қолжетімді болып табылады.   

Өскемен маңындағы Будда 
ғибадатханасына апаратын жол
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Адам аяғы тимеген шалғай жерлер тылсым 
табиғаттың таңғажайып байлығына толы. Қазақ- 
станның әрбір түкпірінің өз ерекшеліктері бар. 
Көздің нұрын алып, шаттық сезім, шадыман 
көңіл-күй ұялататын табиғаттың осындай ғажай- 
ыптарын фотограф Влад Крикунов асқан 
шеберлікпен суретке түсіре білді.   

Үш жылдан астам уақыт бойы ол еліміздің адам 
аяғы тимеген шалғай жерлері туралы мағлұ- 
маттар жинаған. Сіз ғасырлар бойы мызғымай 
тұрған ағаштарды және көк майса шөп 
жамылған төбелерді, сарқырап аққан өзендер 
мен ғажайып алқаптарды, жердің сирек кезде- 
сетін әсем көріністерін тамашалайсыз. Бұл 
суреттер отанымыздың тек сұлулығын ғана паш 
етіп қоймай, сондай-ақ фотографтың өзінің 
әрбір суретіне деген махаббатын және ерекше 
көзқарасын көрсетеді.                 

Сіздің Банк ЦентрКредит 




