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№ 1.  Коммерциялық банктер жəне олардың бүгінгі таңдағы 

экономикалық жағдайы 

 

Лекция мақсаты: студенттерге коммерциялық банктердің мəні, негізгі 

функциялары, түрлері жəне банкті ұйымдастыру құрылымының ерекшеліктерімен 

таныстыру  

Лекция сұрақтары:  
1.  Қазақстан Республикасындағы банк  жүйесінің қалыптасуы жəне дамуы 

2  Коммерциялық банк қызметінің  принциптері жəне мəні. 

3.  Коммерциялық банктердің негізгі функциялары. 

4.  Коммерциялық банктердің түрлері жəне ұйымдастырылу құрылымы 

 

1.  Қазақстанның несие жүйесі орталық банк ҚР Ұлттық банкінен, екінші 

деңгейлі 27 банктен, олардың ішінде 1 мемлекеттік (Қазақстан Тұргын үй - Құрылыс 

жинақ банкі), несиелік серіктестіктер, микронесиелік ұйымдар, ломбардтар, 

«Қазпошта» АҚ, сақтандыру компаниялары,  инвестициялық қорлар, Қазақстанның 

мемлекеттік қоры жəне басқалардан тұрады.  

1990 жылы Қазақстан Республикасында егемендік жарияланғаннан бастап 

нарықтық қатынастардың талаптарына сай келетін банк жүйесі құрылды. 

1995 жылы тамыз айында қабылданған «ҚР-да банктер жəне банктік қызмет 

туралы» алғашқы заң Қазақстандағы банктік реформаны жүргізудің бастапқы 

кезеңдерін қамтиды. 

Бұл банктік реформа ҚР-ның Ұлттық банкінің 1995 жылға арналған 

«Қазақстандағы банктік жүйені реформалау» бағдарламасына сəйкес жүзеге асырылды.  

Нарық экономикасына өту жағдайында жəне экономикалық дағдарысты жоюда, 

макроэкономикалық тұрақтылыққа қол жеткізуде ҚР банк жүйесі маңызды роль 

атқарады. 

Қазіргі уақытта қалыптасқан екі деңгейдегі банктік жүйенің қызмет етуіне 

байланысты жасалған талдауда, олардың көрсетіп отырғанындай, кемшіліктердің 

басым бөлігі банктер қызметін реттейтін нормативтік базаны жасаудағы артта 

қалушылық жəне оның іске асырылуына іс жүзінде бақылау жасау механизмдеріндегі 

кемшіліктерімен сипатталады. 

Қазіргі таңда ҚР-дағы банктік жүйенің қалыптасуын үш кезеңге бөледі: 

I кезең. 1988 – 1991 ж.ж. (КСРО – ның тұсында) – мемлекеттік салалық 

мамандандырылған банктер қызметінің бір бөлігін республикалардағы сол банктердің 

тиісті бөлімшелеріне беру арқылы қайта түрлендіру; алғашқы коммерциялық банктер 

құру; КСРО Мемлекеттік банкіне орталық банктің жекелеген қызметтерін беруге 

байланысты бастапқы қадамдар жасау кезеңі. 

II кезең. 1992 жылдың аяғы 1993 жылдары – рубль аймағында бола отырып, ҚР 

Ұлттық банкі бірқатар қызметтерін орындауға біртіндеп кірісе бастады, коммерциялық 

банктердің экстенсивті (сандық) түрде қалыптасуы жəне дамуы, ұлттық нормативтік 

базаның қалыптасуының бастапқы кезеңі. 

III кезең. 1993 жылдың қараша айынан осы уақытқа дейінгі, яғни айналысқа 

ұлттық валютаның енгізілуіне байланысты Ұлттық банкінің ақша – несие саясатына 

қызмет етуіне толық жауапкершілік алу, бюджет жəне банктермен қарым – қатынас 

орнатудың классикалық қағидаларын енгізу, банктердің қызметін реттеу жүйесін 

нығайту кезеңін білдіреді. 

1995 жылғы банктік реформалауға дейінгі банктік жүйенің басты кемшіліктеріне 

мыналарды жатқызуға болады: 

1. Ұлттық (орталық) банк қызметіне байланысты: 
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- мемлекеттің қаржы саясатын жүргізу барысындағы Ұлттық банк пен Қаржы 

министрлігі қызметтерінің жеткіліксіз шоғырлануы; 

- екінші деңгейдегі банктер қызметін қадағалау жəне реттеу жүйесінің баяу 

құрылуы; 

- валюталық реттеу жəне бақылау жүйесінің қалыптасуындағы кемшіліктер; 

- макроэкономикалық процестерді жедел түрде талдау, оларды болжау жəне 

шешім қабылдауда пайдалану деңгейінің төмендігі; 

- Ұлттық банк жүйесіндегі еңбекақының төмендігінен кадрлардың кету 

деңгейінің жоғарылығы. 

2. екінші деңгейдегі банктерге байланысты: 

- Ұлттық банк тарапынан белгіленген экономикалық (қазіргі пруденциалдық) 

нормативтер мен банк клиенттерінің құқықтарын тікелей бұзған банктердің нарықта 

қызмет ете беруі; 

- қаржы ресурстарын жинақтаудың іс жүзіндегі механизмдерінің əлсіздігі; 

- шаруашылық субъектілерін несиелеу барысында жобаларды бағалау 

деңгейінің жəне банк үшін несие беруден туындайтын тəуекелді бағалау дəрежесінің, 

сондай – ақ несиенің қайтарылуына жасалатын бақылаудың қанағаттанарлықсыз 

деңгейде болуы; 

- банк қызметкерлерін кəсіби жағынан даярлаудың жалпы төмен деңгейде 

болуы. 

Сонымен бұрынғы салалық мамандандырылған банктерді қайта ұйымдастыруға 

байланысты бірқатар шаралар 1994 ж. орта кезінен басталып, 1995 жылға дейін 

жалғасты.  

Бірінші кезекте 1994 жылы Ұлттық банктің ұсынысы бойынша  Министрлер 

Кабинетінің Қаулысына сəйкес арнайы құрылған комиссия Қазагроөнеркəсіп банкіне 

санация процесін жүргізіп, ондағы орталықтандырылған несиелерге 

(шаруашылықтардың төлем қабілеттілігін ескермей, Жоғарғы Кеңес пен Үкіметтің 

шешімі бойынша өткен жылдардағы берілген) байланысты мерзімі өткен қарыздарды 

Қазагроөнеркəсіп банктің балансынан Қаржы министрлігінің қарамағында құрылған 

ауыл- шаруашылығын қаржылық қолдау мемлекеттік қорының байланысына беру 

шаруашылығын іске асырады.  

Екінші кезекте, Қазақстан Әлембанкін 1994 жылдың орта кезінде Мемлекеттік 

Экспорттық – импорттық банкке (қазіргі Эксимбанк) жəне əмбебап акционерлік 

Әлембанкке бөлу шаралары жүзеге асырылды. Сөйтіп, сол уақыттағы Әлембанктің 

жарғылық капиталында мемлекеттің үлесі – 35% құрады. Бұл бір жағынан, 

Әлембанктегі мемлекеттің қаржысымен мемлекеттік емес акционерлер қаржылығын 

өзара бөлуге мүмкіндік берсе, екінші жағынан, Әлембанктегі монополияны жоюға 

мүмкіндік жасады.  

Үшінші кезекте, мемлекеттік мамандырылған Халық Банкін əмбебап банкке 

айналдыру шаралары жүргізіледі.  

Бұл процесс үш кезеңді қамтыды:  

Бірінші кезеңде (1995 жылдың бірінші жартысын) мемлекеттік емес 

акционерлерден акцияларын сатып алу жолымен 100% мемлекеттік меншікті қалпына 

келтіру жəне оның жарғылық капиталын ұлғайту мақсатында мемлекеттен жалға алған 

ғимараттың Халық банкінің меншігіне беру, сонымен қатар 01.01.1992 ж. жағдайға 

байланысты халық салымдарын индексациялау жүйесін анықтау міндеті белгіленеді. 

Екінші кезеңде (1995ж. екінші жартысында жəне 1996 ж.), Халық банкіне 

пластикалық дебеттік жəне кредиттік карточкаларды енгізу жəне олардың қолданылы 

ауқымын кеңейту міндеті жүктеледі.  
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Үшінші кезеңде (1997 ж. ішінде), Халық банкісінің алдында Ұлттық банк 

белгіленген пруденциалдық нормативтерге сəйкес 01.01.1998 ж. бастап салымдарды 

мемлекеттің толық кепілдемесінен ұжымдық сақтандыруға негізделген аралас 

сақтандыру жүйесіне өтуге дайындық жасап жəне жекешелендірудің бірінші кезеңін 

бастау міндеті тұрды. 

Коммерциялық банктер үшін нақты секторды қысқа мерзімді несиелеу тиімсіз 

болып табылғандықтан, орта жəне ұзақ мерзімді несиелеу қызметін өз міндетіне алатын 

мамандырылған мемлекеттік банктерді құру қажеттілігі туды. Ондай банктерді 

халықаралық тəжірибеде даму банктері деп атайды, себебі олар үшін басты мақсат 

пайда табу емес, яғни экономиканың жекелеген салаларын дамыту болып саналады.  

Сонымен, Қазақстанда банк секторын реформалау бағдарламасын іске асыру 

шегінде Экспортты – импорттық банк (ЭксимБанк), Мемлекеттік даму банк жəне 

Тұрғын үй құрылыс банк құрылды. Мамандырылған банктер қатарында халыққа 

қызмет көрсетуге маманданған Халық жинақ банкі де болды.  

Мемлекеттік даму банкі – бұл банк экономиканың маңызды салаларында тиімді 

инвестициялық жобаларды ұзақ мерзімді несиелеуді жүзеге асыруға бағытталған 

үкіметтің қаржы – несие институты болып табылады.   

Экспорттық – импорттық банк (Эксимбанк) – бұл Қазақстан үшін дəстүрлі 

емес, даму жəне ғылыми ұйымдардың экспортын қаржыландыру үшін, экспорттық 

несиелер мен инвестицияларға сақтандыру жəне кепілдеме беру үшін Әлем банктен 

бөлініп шыққан банк. 

Тұрғын үй құрылыс банкі – бұл тұрғын үй құрылысын коммерциялық 

құрылысшылар арқылы несиелеуге, халық үшін тұрғын үй жинақ шоттарын 

қалыптастыру, ипотекалық несиелеу жүйесін құру мақсатында құрылған банк. 

Медетші банк (траст) – Дүниежүзілік банктің ықпалымен «проблемалық 

кəсіпорындарды сауықтыру» мақсатында құрылған банк.  Банкті құру туралы жарғыға 

сəйкес аталған банк 4 жыл мерзімге қызмет етуге уақытша құрылды. 

1995 жылдың бірінші жартысында Ұлттық банктің екінші деңгейдегі банктерге 

берілетін несиелері несиелік ресурстар аукционы арқылы 3 ай мерзімге дейін берілсе, 

ал екінші жартысында операциалардың ауыртпалығы мемлекеттік бағалы қағаздардың 

қайталама нарығына өте бастады. Сөйтіп, банкаралық несиелер нарығы дами түсті. 

1995 жылы қыркүйек айынан бастап ломбардтық несиелеу жүйесі енгізілді. Ақша 

базасының өсуі қарқынына шек қою мақсатында Ұлттық банк айналысқа өзінің қысқа 

мерзімді ноталарын шығару арқылы ақша массасын реттеп отырды. 

1995 жылы Ұлттық банк қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің нақты мəнін 

қалпына келтірді. Инфляция қарқынын төмендету арқылы оның мөлшерлемесін 

төмендетті. Айталық 1995 жылы қаңтар айындағы инфляцияның қарқыны 8,9%-дан, 

қыркүйек айында-2,4%-ға дейін төмендету нəтижесінде қайта қаржыландыру 

мөлшерлемесі: 210%-дан 45%-ға дейін төмендеген.  

1996 – 1998 жылдардағы банктік реформалар – бұл реформалар Ұлттық банктің 

1996 – 1998 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының банк жүйесін реформалау 

бағдарламасына сəйкес жүргізілді. 

Банк реформасын жүргізу бағдарламасының басты мақсаты – ҚР ұлттық 

валютасының ішкі жəне сыртқы тұрақтылығын əрі қарай арттыру жəне экономиканы 

қаржыландыру мүмкіндігін кеңейту үшін екінші деңгейдегі банктердің жүйесін 

нығайту. 

2.  Банктік қызмет келесі қағидаларға сəйкес ұйымдастырылуы керек: 

-  нарықта қолда бар ресурстар шегінде жұмыс істеу. Екінші деңгейдегі 

банктер өзінің ресурстары мен несие салымдарының арасын сандық арақатынаспен 
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қамтамасыз етіп қана қоймай, банк активтерінің сипатын жұмылдырылған 

ресурстардың өзіндік ерекшелігіне сəйкестендіруге ұмтылу керек; 

  - банктердің өз қызметінің нəтижесі үшін экономикалық тұрғыдан жауап 

беруін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін толық экономикалық дербестік; 

- банктердің клиентпен арадағы өзара байланыстары нарықтық қатынастар 

негізінде құрылады; 

- екінші деігейдегі коммерциялық банктің жұмысы тек жанама экономикалық 

əдістермен реттеледі. 

3.  Екінші деңгейдегі банктердің негізгі функциялары: 

-  несиедегі делдалдық; 

-  шаруашылықтарды қорлануға ынталандыру; 

-  жекеленген дербес субъектілердің арасындағы төлемдерде делдал болу; 

-  құнды қағаздармен жүзеге асырылатын операцияларда делдал болу. 

Екінші деңгейдегі банктердің барлық операцияларын 2 топқа бөлуге болады: 

- Пассивтік операциялар (қаржы жұмылдыру); 

- Активтік операциялар (қаржыны орналастыру); 

Пассивтік операциялар. Бұл операциялардың басты мақсаты, банктің ресурстарын 

қалыптастыру жəне оны ұлғайту. Сондықтан, бұл операциялардың банктің өзінің, 

несиелік мекеме ретінде жұмыс жасауы үшін төтенше маңызы бар. 

«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметтері туралы» Заңның 30 

бабына сəйкес банк қызметтерінің қатарына төмендегі операциялар кіреді: 

- заңды жəне жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау; 

- банктерге жəне кейбір банктік операцияларды жүргізуге құқықты 

ұйымдарға корреспондентттік шот ашып, оларды жүргізу; 

- кассалық операциялар жүргізу: банкноттар мен монеттерді қабылдау, қайта 

санау, айырбастау, ауыстыру, сұрыптау жəне сақтау; 

- ақша ауыстыру: заңды жəне жеке тұлғалардың талаптары бойынша ақша 

аудару; 

- есептеу операцияларды: заңды жəне жеке тұлғалардың қарыз 

міндеттемелерін жəне вексельдерін есептеу; 

- заңды жəне жеке тұлғалардың, оның ішінде банктер-корреспонденттердің 

талаптары бойынша олардың банктегі шоттары арқылы есеп айырысу; 

- клирингтік есеп айырысу операциялары: жинау, салыстыру, сұрыптау, 

төлемдерді қуаттау, өзара талаптарды есепке алу жəне клирингке қатысушылардың 

қатынастарын анықтау; 

- сенімгерлік операциялар: сенімгердің талабы бойынша ақша қаражаттарын 

басқару; 

- сейфтік операциялар: клиенттердің  құнды қағаздар мен қозғалатын 

мүліктерін кепілзатқа алып, қысқа мерзімді несие беру; 

- банкноттар мен монеттердің, басқа да қаражаттарды кассаға есепке алу; 

- басқа елдердің валюталдарында ақша айырбастау пункттерін ұйымдастыру.  

Екінші деңгейдегі банктер аталған операцияларды Қазақстан Республикасының 

Ұлттық банкісінің  рұқсат қағазы (лицензия) негізінде жүргізеді. Жоғарыда аталған 

операциялардан басқа ЕДБ Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісінің арнаулы 

рұқсат қағазы бойынша төмендегі операцияларды жүргізе алады: 

- депозиттік сертификаттар шығару; 

- кепілдеме операциялары: кепілгерлік беру, үшінші тұлғалардың атынан, 

ақшалай нысанда орындалатын кепілдіктер мен міндеттемелер беру; 

- мүліктерді жалға беру. Бұл жағдайда жалға берілген мүлікке меншік құқы 

шарттар көрсетілген мерзім біткенше сақталады; 
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- өзінің меншікті құнды қағазын шығару (акциядан басқа); 

- факторингтік операциялар: тауарды сатып алушыдан, төленбей қалу қаупін 

өзіне қабылдап, төлем талаптарын сатып алу; 

- форфейтінгтік операциялар: тауарды сатып алушыдан қарыздық 

міндеттемелерін (вексель) сатып алу. 

Пассивтік операциялардың қатарына мыналар жатады( «ҚР банктер жəне банк 

қызметі туралы» ҚР Президентінің заң күші бар жарлығы 31.08.1995 жыл, 12 бап):  

-  заңды жəне жеке тұлғалардың ағымды шоттарына қаржы жұмылдыру; 

-  басқа банктерден қарыз алу;  

-  заңды жəне жеке тұлғалардың қаржыларын, мерзімді салымға жұмылдыру; 

-  құнды қағаздарды шығарып, оларды орналастыру; 

-  Ұлттық банктен орталықтандырылған несие алу т.б. 

4.  Екінші деңгейдегі банктер орындалатын операцияларына байланысты: 

әмбебап және мамандандырылған болады. Отандық ЕДБ көптеген салада жұмыс 

істеуге бейімделген салааралық əмбебап несиелік мекемелер болып табылады. 

Сонымен қатар банктер бір бағытта ғана жұмыс істей алады, ол жеке операциялар 

түрлерінің жүзеге асырылу тиімділігін арттырады, мысалы: Қайта құру жəне даму, 

инвестициялық, ипотекалық, экспорттық–импорттық, жинақтаушы жəне т.б банктер. 

Біздің елде екінші деңгейдегі мамандандырылған банктердің бірі – «Тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкі» АҚ. Банк 2003 жылы құрылды, тұрғын үй құрылысына орта 

жəне ұзақ мерзімге несие беруге бағытталған.  

ЕДБ қызмет көрсету аясына байланысты мемлекетаралық, республикалық 

жəне аймақтық деп бөлінеді, мемлекетаралық банк ретінде  «Еуразиялық Даму Банкі» 

АҚ айтуға болады. 

Банктерді салалық  бағытына қарай өндірістік, ауыл шаруашылық, құрылыс, 

сауда банктері деп бөледі. 

Екінші деңгейдегі банктің ұйымдастыру құрылымы тиімді банктік бизнес жүргізу 

үшін құрылады, сондықтан ол екі негізгі шартты қанағаттандыруы маңызды: 

1. анктің құрылымы өкілетті орган тарапынан пруденциалды реттеу   жəне 

олармен тиімді қызмет жүргізу көзқарасынан алғанда түсінікті жəне ашық болуы  

керек;  

2.  банк құрылымында артықшылық болмауы қажет, демек ол банк жұмысының 

бағытын жəне мамандануын  мүмкіндігінше адекватты көрсетуі қажет.   

Қазіргі банктік тəжірибеде банктің көлеміне, қызмет ету түріне, құрылымына, 

дамуына жəне қазіргі кездегі саясатына, банк клиенттеріне көрсететін операциялары 

мен қызметтерінің күрделілігіне байланысты əртүрлі ұйымдастыру құрылымын 

қалыптастыру қарастырылады. Сонымен қатар негізгі модель ретінде банкті 

ұйымдастыру құрылымының қарапайым келген моделін қарастыруға болады.    

Корпоративті басқару деңгейіне байланысты банкті басқарудың  ұйымдастыру 

құрылымы функционалды немесе клиентке бағытталған болуы мүмкін. 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.  Банк ерекше кəсіпорын дегенді қалай түсінуге болады? 

2.  Банктің  негізгі функциялары қандай ? 

3.  Банктерді меншік формасына қарай қандай түрлерге бөледі ? 

4.  Қандай банктер мамандандырылған деп аталады ? 

5.  Әмбебап банктердің ерекшелігі неде? 

6.  Банктің ұйымдастыру құрылымы деген не ? 

7.  Қазақстан Республикасының банк жүйесінің ерекшелігі. 
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Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет «Туран», 2017, – 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018 – 132 c. 

11. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017 – 300 с. 

12. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,  

2017 – 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016 – 161 c. 

15.   www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

 

№ 2.  Қазақстан Республикасында банктер қызметтерінің құқықтық 

негіздері 

 

Лекция мақсаты: студенттерді  Қазақстан Республикасында банктік қызметті 

реттейтін заңдар мен нормативтік құжаттармен таныстыру 

Лекция сұрақтары: 

1. ҚР заңнамаларын жəне нормативтік құжаттарды реттейтін банктік 

қызметтер. 

2. ҚР-ның «Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» заңы. 

3. ҚР-ның «ҚР-ның банктер жəне банктің қызметі туралы» заңы. 

 

Әдістемелік нұсқаулар:  

Бұл тақырыппен танысу барысында Қазақстан Республикасының нормативтік 

актілерімен танысу керек, №2155 1995 жылы 30 наурызда бекітілген «ҚР-ның Ұлттық 

Банкі туралы» заңымен, №2444 1995 жылы 31-тамызда бекітілген «Қазақстан 

http://www.finreg.kz/
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Республикасының банктері жəне банктік қызметі туралы» заңмен. №188 1999 жылы 11-

тамызда ҚР Президенті жарғысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкінің құрылымы мен жағдайы туралы» заңмен, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкінің құрылымдық материалдары, «Валюталық реттеу туралы» заңмен, 

«Қозғалмайтын мүлікті ипотекалау», «Акционерлік қоғамдар туралы», «Лицензиялау 

туралы», «Мемлекеттік  тіркеу туралы», «Ақша төлемдері мен аударымдар туралы» 

заңдар жəне т.б. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында банктік қызметтің реттелуі, негізінен, 

ҚР Азаматтық Кодексінің нормаларымен реттеледі.  № 2155  1995 ж. 31-тамызда 

бекітілген «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» заңымен, №2444 1995 

жылы 31-тамызда бекітілген «Қазақстан Республикасының банктері жəне банктік 

қызметі туралы» заңмен. №188, 1999 жылы 11 тамызда ҚР Президенті жарғысымен 

бекітілген «ҚР-ның Ұлттық Банкінің құрылымы мен жағдайы туралы» заңмен, ҚР 

Ұлттық Банкінің құрылымдық материалдары: бухгалтерлік  есеп жүргізу туралы екінші 

деңгейдегі банктердің есеп беру нысандары жəне т.б. 

Азаматтық Кодекс жалпы нормаларға негізделген, несиелік келісім-шартпен жəне 

қамтамасыз ету келісім-шартқа негізделген, сонымен қатар кепілдікке қойылған 

заттарды төлету негізімен айналу негізін көрсетеді. «Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі туралы» заңы ақша-несие саясатына қатысты нормаларды көрсетеді. 

«Қазақстан Республикасының банктер жəне банктік қызмет туралы» заңы несие 

операцияларына заңды түсініктеме береді жəне құқық қорғау жəне кредиторлардың 

мүдделерін, банктік жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз етуінің жалпы нормаларына 

негізделген. 

Инструктивті материалдарда жеке жəне заңды тұлғаларды несиелеудің негізгі 

механизмдерінің операциялары көрсетілуі. Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкінің ақша-несие жүйесін басқару екі əдіспен анықталады: 

1. өкілетті жазбалардың көмегімен; 

2. экономикалық əдістермен, яғни екінші деңгейдегі банктермен жасалған əр 

түрлі келісімдерге негізделеді. 

Ұлттық Банк əкімшілік функцияларын мына түрлерге бөлуге болады: 

1. ұйымдастырушылық (ақша қаражаттарын ұйымдастыру жəне басқару); 

2.  айналымды қорғау функциясы, ЕДБ банктерінің салымшыларының 

мүдделері мен басқа несие берушілердің мүделері. 

Ақшалай айналысты ұйымдастыру негізінде эмиссия, ақша айналысын 

ұйымдастыру жəне оны айналыстан шығару, кассалық операцияларды жүргізудегі 

нормативті актілерді шығару, тасымалдау ережелері, қолда бар ақшаның инкассациясы 

мен сақталуы, экономикалық əдістермен ақшалай айналымдарды ұйымдастыру жатады. 

Банкті құрудың құқықтық негіздеріне Қазақстанда мыналар жатады: 

–  ҚР Азаматтық кодексі (жалпы бөлім); 

–  Қазақстан Республикасының Ата Заңы, 30-тамыз 1995 ж; 

–   «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР заңы; 

–  Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметтері туралы заңы; 

–   «Ұлттық Банк туралы» ҚР заңы; 

–   «Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы 

заңы» (Президент жарлығы 17.04.95ж.); 

–  Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне банк қызметі мəселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының 

заңы (Егемен Қазақстан 13.03.2020ж). 

–  Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» заңы 1995ж. 17 сəуір 

(Президент жарлығы) Егемен Қазақстан 21.09.20ж. 
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–  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Президентінің 

заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы заң күші бар жарлығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» заңы (Егемен Қазақстан 09.01.20ж.) 

–   «Қазақстанның даму банкі туралы» Қазақстан Республикасының заңы 

Егемен Қазақстан 03.05.01ж.  

–   «Қаржы нарығын жəне қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен 

дамыту» туралы Қазақстан Республикасының заңы 01.01.2020ж. №474-11 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.  ҚР-ның Ұлттық банкінің қызметі қандай заңға негізделеді ? 

2.  Екінші деңгейдегі банктер қызметтерінін негізгі құжаты қалай аталады ?  

3.  ЕДБ банктер қандай формада құрылған ? 

4.  Қазақстанда банк қызметтерін бақылап, реттейтін құрылым қалай аталады? 

5.  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» заңының негізгі 

мазмұны. 

6.  ҚР-ның «ҚР-ның банктері жəне банктік қызметі туралы» заңы. 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. . – Алматы: Университет «Туран», 2017, – 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

11. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

12. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,      

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.  www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

http://www.finreg.kz/
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№ 3.  Банктік ресурстарды қалыптастыру жəне басқару. Пассивті 

операциялар. Банктің меншікті капиталы. Банкті пруденциалдық реттеу  

 

Лекция мақсаты: Студенттерді банк капиталын қалыптастыру, басқару, 

жоспарлау əдістерімен жəне Қазақстан Республикасындағы пруденциалдық 

нормативтер жүйесімен таныстыру 

Лекция сұрақтары: 

1.  Коммерциялық банктердің меншікті, тартылған жəне қарыз құралдары. 

2.  Банктің меншікті капиталаның құралу көздері жəне оның қаржылық 

тұрақтылық қамтамасыз етудегі рөлі. 

 

1.  Коммерциялық банктер бір жағынан, шаруашылық субъектілердің уақытша 

бос ақшалай қаражаттарын тартатын болса, екінші жағынан, бұл қаражаттар есебінен 

кəсіпорындар мен ұйымдардың əр түрлі қажеттерін қанағаттандыратын арнайы мекеме. 

Коммерциялық банктің пассивтік операциялары негізінде оның қызметінің жүзеге 

асырылуы үшін қажетті банк ресурстары жинақталады.  

«Банк ресурстары» термині «несиелік ресурсы» терминіне қарағанда кең ұғымды 

білдіреді. Банк ресурстары тек несиелеуге ғана емес, сол сияқты басқа да активтік 

немесе комиссиондық операцияларды қаржыландыру үшін пайдаланылады. 

  Жоспарлы экономиканы жүйесі жағдайында банк ісінің ұйымдастырылуында 

мемлекеттік монополия, яғни барлық кəсіпорындар, ұйымдар жəне мекемелер заңды 

түрде мемлекеттік банк мекемелерінде өздерінің ресурстарын міндетті түрде сақтауға 

тиіс болды. Банкке кəсіпорындар мен мекемелердің ресурстары іс жүзінде ақысыз 

тартылды. Тек кооперативтік кəсіпорындараға ғана жартылай мөлшерде төленді. 

Осындай жағдайларда жалпы мемлекеттік қарыз қор деген экономикалық түсінік 

қалыптасаты. Жалпы мемлекеттік қарыз қоры халық шаруашылығын несиелеу үшін 

банк жүйесі арқылы мемлекеттің ықпалымен жинақталаған қаражаттар жиынтығын 

білдіреді. Демек, олар банк ресурстары болып саналады.  

Ссудалық қорды орталықтан бөлу сипаты банк ресурстарының құрылымдарына 

тікелей əсер етті. Банк ресурстары меншікті жəне тартылған қаражаттарға бөлінген 

болатын. Меншікті қаражаттарға: жарғылық, резервтік, негізгі құралдар, 

амортизациялық жəне банк ісін дамыту қорлары; ал тартылған қаражаттарға: 

мемлекеттік бюджет қаражаты, кəсіпорындардың, ұйымдардың есеп айырысу, ағымдық 

шоттардағы қаражаттары жəне халықтың ақшалай жинақтары жатады. Осындай 

жағдайларда банк ресурстары нарығы қалыптасып, мемлекеттің қарыз қоры осы 

нарықтың бір бөлігін құрайды. 

 Бүгінгі таңдағы банк ресурстары нарығының құрылуында көптеген ерекшеліктер 

бар деп айтуға болады. Екінші деңгейдегі банктер қызметінің тұрақтылығы үшін, ең 

бастысы, олардың баланстары өтімді болу керек, ал оның қамтамасыз етілуі, банктік 

ресурстар мен несиелік жұмсалымдар арасындағы көлемі жəне мерзімі бойынша тепе-

теңдіктің сақталуын талап етеді. 

Банк ресурстарының пайда болуымен қатар бағалы қағаздар нарығы қалыптасады. 

Сөйтіп банктер жаңа қызмет түрлері ретінде бағалы қағаздармен, факторинг, лизинг 

жəне басқа операциялармен тікелей жұмыс жасай бастады. Банктің ресурстық 

құрамына тек қана ақшалай қаражаттар емес, сол сияқты тауарлы-материалдық 

құндылықтар жəне бағалы қағаздар да кіреді. 

Екінші деңгейдегі банктер ерекше кəсіпорын ретінде делдалдық қызметке 

байланысты, банктік ресурстар нарығында ақшалай ресурстарды сатып ала отырып, 

оны қажет ететін кəсіпорынға, ұйымға жəне халыққа сатып отырады. 
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Банк ресурстары - банктің пассивтік операциялар негізінде қалыптасқан және 

барлық активтік операциялар бойынша банк өтімдіілігін қамтамасыз ету және пайда 

табу мақсатында орналастыруға бағытталатын банктің меншікті және тартылған 

қаражаттарының жиынтығы.  

Нарықтық қатынастарға өту барысында банк ресурстарының құрылымында 

біршама өзгерістер болуда. Меншікті қаражаттар қатарына, біріншіден, коммерциялық 

банктің акционерлік капиталы, резервтік қоры, сол сияқты қосымша қорлары кіреді. 

Тартылған қаражаттардың жаңа түріне: Ұлттық банктен жəне басқа несиелік 

мекемелерден алатын несиелер, басқа банктердің коррреспонденттік шоттарындағы, 

депозиттік шоттардағы қаражаттары, облигацияларды сатудан түскен қаражаттар, 

лизингтік операцияларды жүзеге асырғаны үшін алынған тауарлы-материалдық 

құндылықтар жатады.  

Коммерциялық банктер ресурстарының құрылымы олардың мамандану, 

əмбебаптығы жəне қызметінің ерекшеліктеріне қарай ерекшеленеді. 

Банк ресурстарының құрылымына мыналар жатады: 

–  Банктің меншікті капиталы. 

–  Банктің заемдық жəне тартылған қаражаттары.  

2.  Банк ресурстарының құрамындағы меншікті капитал үлесі тартылған 

қаражаттарға қарағанда өте төмен болғандықтан барлық қаражаттарға деген 

қажеттілігінің 10%-ға жуық бөлігі өтелсе, ал қалған бөлігі тартылған қаражаттардың 

үлесіне тиеді. 

Банктің меншікті капиталы бастапқыда сатылған акциялардан түскен ақшадан 

немесе акционердің кіріс жарнасынан құралады. Олар банктік қызметтерді атқаруды 

қамтамасыз етуге арналған. Сондықтан оны, кейде акционерлік капитал деп те атайды. 

Оның банкті есепке алыну тұсында кем дегенде 50% төленуі керек.  

Қазақстан Республикасының заңдарының ерекшелігі - банктің құрылтайшылары 

мен акционерлері акцияның құнын түгелдей тек ақшалай қаражаттармен төлеу керек 

(Заңның 16 бабының 2 тармағы). Басқа елдерде банктің меншікті капиталы тек ақшалай 

емес, басқа да материалдық жəне материалдық емес активтер мен үшінші тұлғаның 

құнды қағаздарымен де төленуі мүмкін. Мысалы, кезінде Ресейлік банктердің меншікті 

капиталының  70%-ті материалдық активтер болды. Бірақ мұны қолайлы жағдай деп 

айтуға болмайды. Өйткені, банктің меншікті капиталын, несие берудің көзі ретінде 

пайдалану мүмкіндігі азаяды. Банктің меншікті капиталының əрі қарай көбеюі банктің 

таза пайдасынан аударым жасаумен немесе жаңадан акция шығарып, оны 

орналастырумен іске асырылады. Банктің меншікті капиталын көбейтудің тағы бір көзі, 

оның өткен жылы бөлінбей қалған пайдасы. 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.  Банк ресурстары деген не? 

2.  Банктің меншікті капиталы қандай көздерден құралады? 

3.  Банктің бөлінбеген таза табысы деген не? 

4.  Субординациялық қарыз деген не? 

5.  Меншікті капитал қандай функциялар атқарады? 

6.  Банк капиталының жеткіліктігіне қандай талаптар қойылады? 

7.  Бір қарыз алушыға келетін тəуекелдің шекті мөлшері қандай? 

 

Кеңес берілетін əдебиеттер тізімі: 

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 
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2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 

18 марта 2019 года № 36 "О внесении изменения в постановление Правления 

Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 «Об 

установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов 

и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка на 

определенную дату и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции» - 

www.nationalbank.kz 

5.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

6.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

7.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. - Алматы: Университет «Туран», 2017, 192 c. 

8.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

9.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

10.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

11. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

12. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

13. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

14.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,      

2017, - 121 c. 

15.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

16.   www.nationalbank.kz 

17.  www.finreg.kz 

18.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

 

№ 4.  Коммерциялық банктердің депозиттік портфелі жəне депозиттік 

саясаты 

 

Лекция мақсаты: студенттерді коммерциялық банктің депозиттік портфелін 

қалыптастыру жəне оны басқару ерекшеліктерімен, сонымен бірге салымдарды 

сақтандырудың отандық, шетелдік тəжірибесімен таныстыру. 

Лекция сұрақтары: 

1.  Депозиттік операциялардың мəні жəне түрлері. 

2.  Коммерциялық банктің депозиттік портфелі, оны қалыптастыру жəне 

басқару ерекшеліктері 

3.  Коммерциялық банктің депозиттік саясаты. 

http://www.nationalbank.kz/
http://www.finreg.kz/
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1.  Банк ресурстарының құрылымында тартылған қаражаттар үлесі меншіктік 

қаражаттармен салыстырғанда өте жоғары, олардың есебінен банктердің активтік 

операцияларының басым бөлігі жүзеге асырылады. 

Банктік тəжірибиеде барлық тартылатын қаражаттарды жинақтау тəсілдерінде 

байланысты үлкен екі топқа бөледі: 

– депозиттік қаражаттар; 

– депозиттік емес тартылған қаражаттар. 

Тартылған қаражаттар ішінде ең көп бөлігін депозиттер құрайды. Депозиттер, 

банк үшін бірден бір арзан ресурс көзі болып табылады. 

Депозит – бұл клиенттердің (жеке жəне заңды тұлғалардың) банктегі белгілі бір 

шотқа салған жəне өздері пайдалана алатын қаражаттары. 

Депозиттік емес тартылған қаражаттар – бұл банктің алған қарыздары 

түрінде немесе өздерінің меншікті бағалы қағаздарын сату жолымен тартылатын 

қаражаттары. Депозиттік емес тартылған ресурстармен көбіне ірі коммерциялық 

банктер айналысады.  

Депозиттік операциялар – клиенттердің бос ақша қаражаттарын белгілі бір 

уақытқа жəне пайыз төлеу шарты бойынша тартумен байланысты операциялар. Бұл 

операциялар көмегімен тартылған депозиттер пассивтер жағының көп бөлігін алады 

жəне банктік ресурстарды қалыптастырудың негізгі көзі. 

Банк қызметіндегі салымдардың, депозиттердің жəне депозиттік емес 

ресурстардың шоттарының əр түрлері кездеседі. Бұл банктердің жоғарғы бəсекелестік 

нарықта банк қызметтеріне деген клиенттер топтарының сұранысын қанағаттандыруға 

жəне олардың қаражаттары мен уақытша бос қаражаттарын банктік шоттарға тартуға 

ұмтылуына жағдай жасайды. 

Экономикалық мазмұнына қарай депозиттерді мынадай топтарға бөледі: 

– талап етілетін депозиттер; 

– мерзімді депозиттер; 

– жинақ салымдары; 

– бағалы қағаздар түріндегі (депозиттік жəне жинақ сертификаттары) 

депозиттер.  

Талап етілетін депозиттер – бұл салым иелерінің бастапқы талап етуіне 

байланысты əр түрлі төлем құжаттары арқылы қолма қол ақшаларын алатын əр түрлі 

шоттардағы қаражаттар. 

Отандық банктік тəжірибеде талап етілетін депозиттерге мыналар жатады: 

– мемлекеттік, акционерлік кəсіпорындардың, сондай-ақ əр түрлі шағын 

коммерциялық құрылымдардың ағымдық шоттарындағы сақталатын қаражаттары; 

– əр түрлі мақсатқа тағайындалған қорлардың қаражаттары; 

– есеп айырысудағы қаражаттар; 

– жергілікті бюджет қаражаттары жəне олардың шоттарындағы қаражаттар. 

Мерзімді депозит – бұл банктерде белгілі бір мерзімге жəне пайыз төлеу 

шартында орналыстырылған клиенттердің уақытша бос ақша қаражаттары. Бұл депозит 

түрі алдын ала хабарлаудан кейін немесе мерзім бойынша алынуы мүмкін.Мерзімді 

депозиттер мынадай түрлерге бөлінеді: 

– меншікті-мерзімді  депозиттер; 

– алдын ала алуы ескертілетін мерзімді депозиттер. 

Жинақ салымдары. Олардың белгіленген мерзімі жоқ, қаражатты алуда ескертуін 

талап етпейді, салымның жоғары шегі шектелген, ақшаны салу жəне алу кезінде жинақ 

кітапшасын көрсету қажет. 

Мерзімді депозиттержəне жинақ салымдары депозиттік ресурстардың біршама 

тұрақыт бөлігін білдіреді. 
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Жинақ салымдарының тұрақты мерзімі болмайды. Бұл салымдардың түрі 

бойынша мерзімді депозиттерге қарғанда төмендегі мөлшерде пайыз төленеді. Жинақ 

салымдары жинақ кітапшалары негізінде толтырылады. Жинақ салымдарының 

төмендегідей ерекшеліктері болады: 

– ақшалай қаражаттарды сақтауда тұрақты мерзімді болмайды; 

– шоттағы қаражатты алдын-ала алу барысында ешқандай ескерту тлап 

етілмейді; 

– ақшаны шотқа саларда немесе шоттан аларда міндетті түрде ақшалай 

қаражаттар қозғалысы көрсетілетін жинақ кітапшысының болуы талап етіледі. 

Отандық банктік тəжірибеде жеке тұлғаларға ашылатын жинақ салымдары 

операциялардың мерзіміне жəне мазмұнына қарай төмендегідей түрлерге бөлінеді: 

– мерзімді жинақ салымдары; 

– қосымша жарна қосатын мерзімді жинақ салымдары; 

– ұтыс салымдары; 

– ақшалай-заттай ұтыс салымдары; 

– мақсатты жəне ағымдық салымдар; 

– алдын-ала алуын хабарлайтын алымдар; 

– валюталық салымдар. 

Мерзімді жинақ салымдарға тұрақты мерзімі белгіленетін жəне сол мерзім 

өткенше алуға мүмкін емес салымдар жатады. Мерзімді жинақ салымдарына басқа 

жинақ салымдарға қарағанда, жоғарғы мөлшерде пайыз төленеді. 

Қосымша жарна қосатын салымдар — бұл шоттағы қаражатқа алдын-ала 

келісілген уəде бойынша үздіксіз ақшалай соманы қосып отыруға болатын салымды 

білдіреді. Бұл шотта жинақталынған соманы белгілі бір күнде толық төленеді. 

Ағымдық жинақ салымдар негізінен жалақы, зейнетақы, үздіксіз төлемдерді 

төлеу үшін жинақталатын жəне пайдаланылатын қаражаттарыды білдіреді. Мұндай 

салымдар бойынша өте төменгі пайыз төленеді. 

Мерзімді депозиттер мен жинақ салымдарының бір түріне депозиттік және 

жинақ сертификаттарын жатқызуға болады. 

Депозиттік сертификат — заңды тұлғаны банкке салған қаражатын 

куəландыратын жəне оған салу мерзімінің өтуіне қарай бантен немес оның 

филиалдарынан салған салым сомасы мен сыйақы мөлшерлемесін алуға құқық беретін 

бағала қағаз. 

Жинақ сертификаты — жеке тұлғаның банкке салған қаражатын 

куəландыратын жəне оған салым мерзімінің өтуіне қарай банкте немесе оның 

филиалдарынан салған салым сомасы мен сыйақы мөлшерлемесін алуға құқық беретін 

бағалы қағаз. 

АҚШ-тың банктік тəжірбиесінде, талап етуге дейінгі депозиттер депозиттік 

шоттармен қатар, Нау-шоттар түріндегі жəне күəландырылған чектер түрінде 

қолданылады (1- сурет). 
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Сурет – 1.  АҚШ-тың коммерциялық  банктеріндегі  депозиттер. 

 

Нау-шоттар-бұл пайыз  төленетін, чектік депозиттер.   

Нау-шоттың мынадай  өзіне  тəн ерекшеліктері  болады: 

 аталған шот түрі бойынша пайыз төленеді; 

 осындай шоттар жеке тұлғаларға  немесе  пайда  таппайтын  ұйымдарға 

ашылады; 

 салым иелерінен шотта ең төменгі қаражат болуы талап етілмейді. 

Куəландырылған чектер шоттары - куаландырылған чектерді  төлеу үшін, 

сақталатын банктердегі талап  етуіне дейінгі  депозиттік шоттағы қаражаттарды 

білдіреді. Куаландырылған  чектер – бұл банктің шоттағы қаражатты барлық чектер 

арқылы  куаландыруы. 

Американдық банктік тəжірибеде  жаңа  депозит  түріне  ақша нарығының 

депозиттік шоты жатады. 

Оның мынадай ерекшелігі бар: 

 ақша нарығының  басқа  құралдары  бойынша  мөлшерлемелерінің  

өзгеруіне  байланысты,  əр  аптада  шот  бойынша  пайыз  мөлшерлемесінің   өзгеріп  

отыруы; 

 шот  бойынша  ең  төменгі  қалдықтың  болуының  талап  етілуі; 

 салымдардың  сақтандырылуы; 

 шот иесі  үшінші жақтан төлемдер  үшін  айына  шоттан  алты  рет  аударма  

жасауына  болады, мұның  ішінде  үшеуі  чекті  көшіріп  жазу  жолымен,  үшеуі  

телефон  арқылы  жүзеге  асады. 

Депозиттер 

Транзакциялық 

шоттар 

Талап еткенге 

дейінгі салымдар  
Жинақ жəне 

мерзімді салымдар 

Нау-шоттары мен 

басқа шоттар 

Куəландыратын 

чектер 

Жинақтық 

салымдар 

Мерзімді 

салымдар 

 

Әдеттегі 

жинақ 

салымдар 

 

Ақша 

нарығының 

депозиттік 

шоты 

 

Ұсақ 

мерзімді 

салымдар 

 

Ірі 

мерзімді 

салымдар 
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2.  Депозиттік жəне жинақ сертификаты – бұл  салым  иесіне белгілі 

мерзім өткен соң, тиісті  қаражатты  жəне оған есептелетін пайызды алуға құқық 

беретін  жəне  оның  шотындағы  ақшалай  қаражатының барлығын куəландыратын 

банк – эмитенттің  жазбаша  куəлігі. 

Депозиттік жəне жинақ сертификаттары иемденуіне қарай екі түрлі болып  келеді: 

 атаулы  сертификаттар; 

 мəлімдеуші  сертификаттар. 

Атаулы депозиттік жəне жинақ сертификаттары бұл салым иелерінің атына 

толтырылып беріледі. Ал мəлімдеуші сертификаттарда  салым иесінің аты – жөні 

көрсетілмейді, яғни оны кім иеленсе, сол қаражатының  иесі болып саналады. 

Депозиттік жəне жинақ сертификаттары сатылған тауарлар жəне  көрсетілген 

қызметтер үшін төлеуге болатын төлем құралы немесе есеп айырысу қызметін атқара  

алады. Депозиттік сертификаттар көбіне ірі сомада шығарылатындықтан да оларды  

заңды  тұлғалар  сатып  алады. 

Әлемдік банктік тəжірибеде депозиттік сертификаттардың мынадай екі түрі бар: 

 аударылытын; 

 аударылмайтын. 

Аударылмайтын депозиттік сертификаттар салым иелерінің қолдарында болып, 

уақыты жеткен соң  банкке  ұсынылады. 

Аударылатын депозиттік сертификаттар  басқа  бір  тұлғаларға екінші нарықта  

сатып алу – сату арқылы өтеді. 

Жинақ сертификаты жеке тұлғаларға  арналып шығарылады.  Жинақ 

сертификатының мерзімі 1 жылдан 3 жылға дейінгі мерзім аралығын құрайды. Жинақ 

сертификаты  тек  жеке  тұлғаларға  ғана  беріледі. 

Мерзімді депозиттік жəне жинақ сертификаттары мерзімінен бұрын төлеуге 

ұсынылуы мүмкін. Мұндай жағдайда банк сертификатты сатып алады, бірақ төменгі 

мөлшерде пайыз төлейді. Коммерциялық банктер үшін бұл сертификат ресурсты 

жинақтау тиімділігімен, яғни ірі соманың  белгілі бір мерзімге  түсуін  сипаттайды. 

Осындай жағдайда, коммерциялық банктердің активтік операцияларын 

қаржыландарудың басты көзі ретінде  пайдаланылатын тартылған  қаражаттарды  

жинақтауда,  коммерциялық  банктерден депозиттік  саясатты  белсенді  түрде  жүргізе  

отырып,  депозиттік операцияларды  ұлғайту  талап  етіледі.  Депозиттік  

операцияларды ұйымдастыру  барысында  коммерциялық  банктер  баланс  өтімділігін 

сақтай  отырып,  мынадай  талаптарды ескеруі  тиіс: 

 депозиттік ресурстардың қаржыландыратын активтік орерациялардың 

мерзімлері мен сомасына сəйкес келуі; 

 депозиттік операциялар  банк  пайдасын  ұлғайтуға  немесе болашақта  

пайда алу  үшін  жұмыс  жасауға  тиіс; 

 депозиттік  операцияларды  ұйымдастыру  процесінде  мерзімді депозиттер  

мен мерзімді  салымдардың  көбірек  тартылуына  көңіл  бөлу; 

 салым  иелерінің  санын  өсіру  мақсатында,  депозиттік операциялар  

түрлерін  ұлғайтып,  қосымша  қызмет  көрсетіп,  жеңілдіктер жасауға  тиіс. 

3.  Банктің депозиттік портфелін диверсификациялау жəне оңтайландыру 

өтімділікті ұтымды басқарудың тиімді шарты. Банктің клиенттердің негізделген жəне 

заңды қажеттіліктерін орындай алмауы пайдалы келісімдерге қол жеткізе алмау 

қауіпіне, банктің бəсекелестік позицияларының əлсіруіне жəне соңында банктің 

нарықтық қатынастар субъекті ретінде күйреуіне  əкеледі. Банк қызметінің мақсаты – аз 

мөлшердегі тəуекелдермен мүмкін болатын ең жоғары пайда (табыс) алу. 
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Депозиттік саясат - бұл саясат арқылы банк салымшыдан түскен қаражаттарды 

тиімді тартып, ақшалай құралдарды орналастыруды жүзеге асырады; ол əр түрлі салым 

жағдайларымен сипатталатын депозиттердің дұрыс ара-қатынасына байланысты саясат.  

Банктің депозиттік саясатының оңтайлылығының жалпы критерийлері: - банктің 

сенімділігін, қаржылық тұрақтылығын қолдау үшін депозиттік, несиелік жəне басқа 

операцияларының бір-бірімен байланысты. Жекелеп алғанда активтер мен пассивтердің 

сəйкестілігі (сомасы, мерзімдері, өтімділігі, тəуекел дəрежесі жəне табыстылығы 

бойынша), яғни банк депозиттік саясат жүргізгенде депозиттердің оңтайлы портфелін 

қалыптастыруға ерекше мəн беруі керек;  

– депозиттік портфель тəуекел, өтімділік жəне табыстылық дəрежесін 

анықтайтын критерийлер негізінде жіктелген салымшылардың банкке деген 

талаптарының жиынтығы ретінде қарастырылуы керек;  

– тəуекелді төмендету мақсатында банк ресурстарын диверсификациялау;  

– депозиттік портфельді сегменттеу (клиенттер, өнімдер жəне нарықтар 

бойынша). 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.   Депозит деген не ? 

2.   Депозиттер мерзіміне байланысты қандай түрлерге бөлінеді ? 

3.   Банктің депозиттік портфелі қалай қалыптасады ? 

4.  Депозиттік саясаттың негізгі қағидалары ? 

5.  Қазақстанда жеке тұлғалардың салымдарын міндетті ұжымдық кепілдендіру 

жүйесінің қызмет ету ережелері қандай ? 

6.  Сақтандырылған депозиттер бойынша сыйақылардың жоғарғы ставкалары 

қандай ? 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  
1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

13. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 
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14. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова, 

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.   www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары. 

 

Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

 

Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 

2.  Панорама. 

3.  Деловая неделя. 

4.  Бизнес и власть,  

5.  Капитал,  

6.  Деловой Казахстан, 

7.  Айқын. 

 

 

№ 5.  Банктік ресурстарының депозитке жатпайтын көздері жəне 

банкаралық несиелік ресурстар 

 

Лекция мақсаты: студенттерді банкаралық несиелердің банктің ресурстық 

базасын қалыптастырудағы рөлі мен Қазақстандағы несиелік ресурстардың банкаралық 

нарығы дамуының негізгі тенденцияларымен таныстыру 

Лекция сұрақтары: 

1.  Банкаралық несиелер жəне олардың ресурстық база қалыптастырудағы рөлі 

2.  Синдикаттық қарыздардың мəні жəне қажеттілігі 

 

1.  Банктің депозиттік емес ресурстары банктің қысқа мерзімді өтімділігін 

қолдау мақсатында тартылады. Оларға: банкаралық несиелер, Ұлттық банктің 

несиелері, банктердің меншікті бағалы қағаздарын эмиссиялау нəтижесінде тартылған 

ресурстары, сондай-ақ отандық жəне шетелдік басқа да қаржы нарығынан сатып 

алынған ресурстар жатады. 

Банкаралық несие - бұл коммерциялық банктердің бір-біріне беретін несиелері. 

Банкаралық несие бұл басқа ресурстармен салыстырғанда өте қымбат ресурс болып 

табылады. 

http://www.finreg.kz/


21 

 

Банкаралық несиенің негізін банкаралық депозиттер құрайды. Банкаралық 

депозиттер банктердің бір-бірінде ашқан корреспонденциялық шотындағы қаражат 

қалдықтары. 

Депозиттік емес қаржаттардың бір түріне Ұлттық банктің коммерциялық 

банктерге қысқа мерзімді өтімділігін қолдап отыру мақсатында беріліп отырған 

мынадай несиелерін жатқызуға болады: овернайт (бір түндік) жəне овердрафт. 

Овернайт - ЕДБ-дің Ұлттық банктегі корреспонденттік шотында дебеттік 

қалдықтың пайда болуына байланысты бір түнге берілетін несие. Мысалы, оны бүгін 

кешке алған жағдайда ертеңіне кешке қайтаруға тура келеді. Кей жағдайда, бұл несиені 

алу жұмыс аптасының соңғы күні немесе жұма күнге түссе, онда несие келесі аптаның 

бірінші күні қайтарылуы тиіс. Овернайт несиелері бойынша Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкі сыйақы мөлшерлемесін белгілейді.  

Овердрафт - банктік жұмыс күні ішінде банктердің Ұлттық банкте ашқан 

корреспонденттік шотында уақытша қаражат жоқтығына немесе жетіспеуіне 

байланысты ақшалай аударымдар мен төлемдер жасау мақсатында берілетін несие. 

Овердрафт заемдары бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі сыйақы 

мөлшерлемесін белгілейді. Бұл аталған несиелер қысқа мерзімді. 

Бағалы қағаздарды қайта сатып алу негізінде сату келісімі (РЕПО операциясы) - 

қазыналық міндеттемелермен қамтамасыз етілетін қысқа мерзімді заемның түрін 

білдіреді. Мұндағы қарыз алушының міндеттемесі, яғни ол келісілген күні жəне алдын-

ала белгіленген бағада, өзінің сатқан бағалы қағазын қайта сатып алуды көздейді. 

Банктердің мемлекеттік бағалы қағаздарымен жасайтын РЕПО жəне кері РЕПО 

операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемелерін ҚР Ұлттық банкі белгілейді. 

2.   ҚР Ұлттық банкінде вексельдерді қайта есепке алу жəне несие беру - бұл 

қосымша қаражатқа деген қажеттілікке байланысты коммерциялық банктердің ҚР 

Ұлттық банкке өздерінің вексельдерін кепілге бере отырып, ресурстар тарту тəсілі. ҚР 

Ұлттық банкі вексельдерді қайта есепке алуда ресми есептік мөлшерлемені белгілейді.  

Банктік ресурстарды тартудың жаңа бір формасына банктің вексельдерін 

жатқызуға болады. Банктер тек қарапайым вексельдерді ғана шығарады. Банк 

вексельдерін шығарудағы артықшылықтарға:  біріншіден,  вексельді  тауарлар  мен  

көрсетілетін  қызметтер  үшін  есеп  айырысуда  пайдаланылады;  екіншіден,  

вексельдер  несие  алу  барысында  кепілдік  ретінде  жүреді;  үшіншіден,  вексельді  

жеке  жəне  заңды  тұлғалар  қолдана  алады;  төртіншіден,  вексельдің  өтімділігі  

жоғары;  бесіншіден,  вексельдер  бойынша  дисконт  мөлшерлемесі  жоғары;  

алтыншыдан,  вексельдің  заңды  немесе  жеке  тұлғаға  өту  барысында  шектеулік  

болмайды;  жетіншіден,  вексельдің  мерзімі  əр  түрлі  болады. 

Коммерциялық  банктер  өздерінің  меншікті  капиталы  мен  банктік  ресурстар  

көлемін  ұлғайту  мақсатында  облигациялау  арқылы  қосымша  қаражат  тартады.  

Облигацияларды  отандық  тəжірибеде  көбіне  ірі  коммерциялық  банктер  шығарып  

отыр.  Мұндай  қарыздық  міндеттемелер  түрлерін  шығару  бір  жағынан  банк  

капиталын,  екінші  жағынан,  оның  ресурстарын  ұлғайтуға  мүмкіндік  береді.  Бұл  

операциялардың  басты  мақсаты – банктің  өтімділігін  жақсарту. 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.  Банкаралық несиелер деген не? 

2.  Субординациялық қарыздардың рөлі? 

3.  РЕПО мəмілелерінің ерекшеліктері қандай? 

4.  Синдикаттық несиелеуде қандай проблемалар орын алуы мүмкін? 

5.  Коммерциялық банктердің облигацияларды шығаруы. 

6.  Банктің пассивтер көлемін реттеудің тəсілдері. 
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7.  Банктің міндеттемелер портфелін басқару мəселелері. 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  
1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер 

жəне банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: 

Селезнёва И.В. .- Алматы: Университет «Туран», 2017, 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под 

редакцией к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -

384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков 

Олег Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

15. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

16. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,      

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.   www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

 

http://www.finreg.kz/
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Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 

2.  Панорама. 

3.  Деловая неделя. 

4.  Бизнес и власть,  

5.  Капитал,  

6.  Деловой Казахстан, 

7.  Айқын. 

 

 

№ 6.  Активтер жəне коммерциялық банктердің активтік операциялары 

мен активтер портфелі 

 

Лекция мақсаты: студенттерге банк активтерінің мəні мен құрылымы жайлы 

жалпы түсінік беру жəне активтерді басқарудың əдістерімен таныстыру 

Лекция сұрақтары: 

1. Банк активтерінің сипаты мен сапасы. 

2. Несиелердің жіктелуі жəне оларға провизия құру. 

 

1. Банк активтерінің құрылымы баланстың актив  жағында көрсетілетін 

сапасына қарай бөлінген баптардың баланс нəтижесіне қатынасын 

сипаттайды.Активтердің сапасы активтік операциялардың түрлендірілуіне, тəуекелді 

активтерінің көлеміне, толық құны жоқ активтердің көлеміне жəне активтердің 

өзгеріске ұшырау белгілеріне қарай анықталады.  

Коммерциялық банктің активтерін төмендегідей төрт топқа бөлуге болады: 

1. касса жəне оған теңелетін ақшалай қаражаттар; 

2. берілген несиелер; 

3. бағалы қағаздарға жұмсалынған инвестициялар; 

4. банктің ғимараты мен жабдықтары. 

Активтердің сапасы, олардың өтімділігіне, тəуекел активтердің көлеміне, толық 

бағалы емес активтердің үлес салмағына, активтердің көлеміне, табыс əкелуіне қарай 

анықталады. 

Банк өзінің міндеттемелерін күнделікті орындап отыруын қамтамасыз етуі үшін 

активтердің құрылымы өтімділіктің қоятын талаптарына сəйкес келуге тиіс. Осы 

мақсатта банк өзінің активтерін, олардың өтелу мерзімдеріне байланысты жəне 

өтімділік дəрежесіне қарай жіктейді. Өтімділігіне қарай банк активтері төмендегідей 

топтарға бөлінеді: 

1. жоғары өтімді активтер; 

2. өтімді активтер; 

3. ұзақ мерзімді өтімді активтер. 

ҚР-ғы екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтерге 

сəйкес жоғары өтімді активтерге мыналар жатады: 

-  қолма-қол ақшалар; 

-  мемлекеттің бағалы қағаздары жəне Қазақстан ипотекалық компаниясының 

борыштық бағалы қағаздары, сондай-ақ өтімділігі жоғары басқа да бағалы қағаздар; 

-  құйма қымбат бағалы металдар; 

-  Ұлттық банктегі Standard & Poors жəне басқа рейтингтік агенттіктердің «А»-

дан төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі бар бейрезидент-банктердегі талап етуге дейінгі 

депозиттер; 
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-  Standard & Poors жəне басқа рейтингтік агенттіктердің «А»-дан төмен емес 

ұзақ мерзімді рейтингі бар ҚР банктерге берген «овернайт» займдары; 

Банктің бұл қаражаттары банктің айналымынан қажет уақытында алуға мүмкіндік 

беретін активтерге жатады.  

Банктің өтімді қаражаттарының құрылымына жоғарыда аталғандарынан 

басқалары, яғни қайтару мерзімі 30 күнді құрайтын, шетел валютасында берген барлық 

несиелер, алдағы 30 күн ішінде аталған банкке келіп түсуге тиісті басқа да төлемдер 

жатады.  

Ұзақ мерзімді өтімді активтерге бір жылдан жоғары уақытқа берілген несиелердің 

бəрі, сондай-ақ 50% кепілхат жəне кепілдіктен 1 жылдан жоғары уақытқа берілген 

несиелер, Үкіметтің кепілхатымен, бағалы қағаздарды жəне бағалы металдарды кепілге 

алып берілген ссудаларды шегеріп тастағандағы мерзімі өткен несиелер жатады. 

Кейбір шетелдік əдебиеттерде банк активтерін, олардың өтімділігі мен 

пайдалылығына қарай 4 топқа бөледі: 

1-топ. Алғашқы резервтер – бұл алынатын салымдарды төлеуге жəне несиеге 

деген өтінішті қанағаттандыру үшін тез арада пайдаланылатын ең өтімді активтер. 

Мұндай активтерге мыналар жатады:  

-  касса; 

-  Орталық банктегі корршоттағы және өзге де шоттардағы ақшалай 

қаражаттар; 

-  инкассациялау процесіндегі чектер және өзге де төлем құжаттары; 

-  басқа да коммерциялық банктердегі корршоттағы қаражаттар. 

Мұндай активтер банкке табыс əкелмейді, бірақ банк өтімділігінің негізгі көзі 

болып табылады.  

2-топ. Екінші реттегі резервтер – бұл банкке шамалы ғана табыс əкелгенімен де 

жоғары өтімді активтер қатарына жатады. Себебі, оларды ең төменгі тəуекелмен, 

кішкене уақыт кешіктіріп, қолма-қол ақшаға айналдыруға болады. Оларға мыналар 

жатады: вексельдер жəне өзге де қысқа мерзімді бағалы қағаздар; талап етілетін 

(онкольдық) несиелер; бірінші сыныпты қарыз алушыға берілетін несиелер. Бұл топтың 

активтерінің тағайындалуының басты мақсаты – алғашқы резервтерді толықтыру көзі 

ретінде қызмет ету болып табылады.  

 3-топ. Банктік активтердің маңызды бөлігі – банктің несиелік портфелі. Банктің 

несиелері біршама табысты жəне тəуекелді болып келеді. Бұл топ банк пайдасының 

басты көзін құрайды.  

 4-топқа инвестициялық портфель жатады. Инвестициялық портфельді 

қалыптастыру екі мақсатты көздейді: банкке табыс əкелу жəне ұзақ мерзімді бағалы 

қағаздардың өтелу мерзімінің жақын қалуына байланысты, сондай-ақ оларды қысқа 

мерзімге айналдыруда екінші реттегі активтерге қосымша ретінде болу.  

2.  Активтік операциялар - осындай операциялардың көмегімен банктер өз 

қарамағындағы ресурстарды пайда табу үшін жəне де өздерінің өтемпаздығын 

қолдануды қамтамасыз ету үшін орналастырады. 

Оған жататындар: 

-  шаруашылық жүргізуші субъектілерге əр түрлі қажеттерін қанағаттандыру 

үшін, қысқа, орта, ұзақ мерзімді несие беру; 

-  халыққа тұтыну несиелерін беру; 

-  құнды қағаздар сатып алуға несие беру; 

-  лизингтік операциялар; 

-  факторингтік операциялар; 

-  басқа банктерге несие беру. 
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Көрсетілген активтік операциялардың ішіндегі ең бастысы қайтарымдық, 

мерзімдік жəне ақылық негізінде несиелеу операциясын жүргізу болып табылады. 

Кейбір банктердің несиелеуден табатын табысы, барлық табыстың 80%-нан асып 

кетеді. Соңғы жылдары несиенің дəстүрлі түрлерімен қатар көптеген жаңа түрлері 

пайда борлды. Олар пəтер, үй сатып алуға беретін несие, сақтандыру қағазын 

кепілзатқа алып беретін несие, фермерлерге жер телімін жақсартуға беретін несие, 

оқуға жəне сынақ мерзімін өткізуге беретін несиелер. Сонымен қатар заңды тұлғаларға 

кəсіпкерлік ұйымдастыруға, басқа фирмалардың активін сатып алуға несие беру. 

Банктің активтік операциялары экономикалық мазмұнына қарай төмендегідей 

болып бөлінеді: 

-  несиелеу операциясы; 

-  есеп айырысу операциялары; 

-  кассалық операциялары; 

-  инвестициялық операциялар; 

-  кепілдік операциялар. 

Несиелеу операциялары-қарызгерге қайтарымдылық, мерзімділік жəне 

ақылылық негізінде қаржы беру операциялары. Вексельді сатып алу немесе 

вексельдерді кепілзатқа қабылдаумен байланысты несиелеу операциялары да есеп 

операциясының қатарына кіреді. 

Есеп айырысу операциялары-қаржыны клиенттің есеп шотына есептеу немесе 

оны шоттан шығару, оның ішінде клиенттің контрагенттерінің алдындағы 

міндеттемелерін өтеумен байланысты операциялары. 

Кассалық операциялар - қолма-қол ақша беру немесе оларды қабылдаумен 

байланысты операциялар. Яғни қолма-қол ақшаның қозғалысымен, қаржыларды 

қалыптастыру, орналастыру жəне пайдаланумен байланысты операциялар. 

Инвестициялық операциялар - банктің күрделі қаржысын құнды қағаздарға 

салу жəне басқа тұлғалармен бірігіп шаруашылық жүргізу үшін жарнаға салумен 

байланысты операциялар. 

Кепіл операциялары - кепілдеме беру, белгіленген жағдай болғанда, клиенттің 

үшінші тұлғаға берешегін өтеу операциялары. 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.  Банк активтері деген не? 

2.  Өтімділігі өте жоғарыға қандай активтер жатады? 

3.  Екінші кезектегі активтер. 

4.  Активтер мақсатына қарай қалай бөлінеді? 

5.  Активтерді басқарудың қандай əдістері белгілі? 

6.  Активтерді қауіпсіздендіру деген не? 

7.  Активтерді басқарудың халықаралық тəжірибесінің ерекшелігі қандай? 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 
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5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 
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Мерзімді басылымдар 
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1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 
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экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

 

Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 
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№ 7.   Банктің несиелеу жүйесі жəне оның элементтері 

 

Лекция мақсаты: cтуденттерге банктің несиелеу жүйесінің элементтері мен 

несиелік процес мəселелері жайлы түсінік беру  

Лекция сұрақтары:  

1. Несие жүйесі туралы түсінік. 

2. Банктік несиенің жіктелімі.  

3. Несиелік саясат, оның элементтері. 

 

1.  Несиелік қатынастардың, несие формаларының жəне несиелік мекемелердің 

жиынтығы кең мағынадағы несие жүйесі түсінігін құрайды.  

Тар мағынадағы несие жүйесі – бұл несие – қаржы қатынастарын 

ұйымдастырушы, ақша жүйесін реттеуші жəне елде басқа да қаржы қызметтерін 

көрсетуші несие мекемелерінің желісі. 

Басқаша айтқанда, несие жүйесі банктік жəне басқа несиелік мекемелердің, 

несиелік операцияларды жүзеге асыруды ұйымдастырудың құқықтық формалары мен 

тəсілдемелерінің жиынтығымен сипатталады. Несиелік қатынастарды ұйымдастырудың 

екі жүйесі бар: банктік жəне банктік емес институттар шеңберінде. Сəйкесінше 

несиелік жүйенің екі негізгі буыны қалыптасады: банктік мекемелер жəне 

мамандырылған несие – қаржы мекемелері. 

Несие жүйесі несиелік операциялардың көлемінің функционалдық 

мамандануымен жəне несиелік мекемелердің санымен, сонымен бірге шаруашылықты 

жүргізудің жекелеген субъектілеріне ұсынылатын қаржы – несие қызметтерінің 

сонымен сипатталады. 

Қазіргі кездегі несие жүйесі бұрынғы жүйеден төменгі белгілер бойынша 

өзгешеленеді: 

 банктік капиталдың жəне банктік монополиялардың шоғырлануы жəне 

орталықтануы; 

 несиелік мекемелердің əр алуан түрлері арасындағы бəсекенің күшеюі; 

 банктік капиталдың өнеркəсіптік капиталмен байланысуы жəне қаржылық 

капиталдың қалыптасуы; 

 несиелік, соның ішінде монополистік мекемелер қызметінің ғаламдануы мен 

интернационалдануы жəне континент аралық халықаралық несиелік монополиялардың 

пайда болуы. 

Экономиклық тарихи – экономикалық дамуының əрбір сатысына несиелік істі 

ұйымдастырудың өз типі, несие – ақша қызметіндегі сəйкес сұраныстарға жауап 

беретін несиелік жүйенің өз құрылымы сəйкес келеді. Мысалы, КСРО-ның жоспарлық-

орталықтандырылған экономикасына Мемлекеттік банк басқарған несиелік жүйенің 

қатаң орталықтанған құрылымы сəйкес келеді, нарықтық экономика үшін басқасы, яғни 

банктік жəне банктік емес мекемелердің демонополизацияланған құрылымның кең 

желісі сəйкес келеді. 

Қазіргі кездегі несие жүйесінің күрделі, көп буындық құрылымы бар. Егер 

несиелік мекемелердің өз клиенттеріне көрсететін қызметтер  сипатын жіктеменің 

негізі етіп алсақ, онда қазіргі кездегі несиелік жүйенің үш маңызды элементін бөліп 

көрсетуге болады: 

 Орталық (эмиссиялық) банк; 

 коммерциялық банктер;  

 мамандырылған несие мекемелері (сақтандыру, жинақтық, ипотекалық, 

сенімгерлік жəне т.б) 
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Орталық банк – бірінші деңгейдегі басты мемлекеттік банк, мемлекеттік, 

халықтық жəне ұлттық банк деп аталуына тəуелсіз кез келген елдің ақша – несие 

институты. Орталық банк – бұл «банкілердің банкі». Ол заңды жəне жеке тұлғалармен 

операцияларды жүргізбейді. Оның клиенттері – коммерциялық банктер жəне басқа 

несиелік мекемелер, сонымен бірге үкіметтік ұйымдар, оларға көптеген қызметтер 

ұсынады. 

Орталық банк тікелей ықпал ету жəне реттеу, бақылау мен қадағалау қызметтерін 

банктік мекемелерге ғана қатысты орындайды. Орталық банк несиелік жүйенің басқа 

буындарына негізінен тек жанама ықпал етеді, ол несиелік жəне ақшалай 

операциялардың, нарық секторларының, қаржы – несие қызметтерінің өзара 

байланысынан көрініс табады. 

Коммерциялық банктер ссудалық капитал нарығының əр түрлі секторларында 

əрекет етуші көп қызметті мекемелер болып табылады. Олар кəсіпкерлік тəжірибеде 

танымал қаржылық операциялар мен қызметтердің басым бөлігін орындайды.  

Мамандандырылған  қаржы – несие мекемелері (оларды басқаша парабанктер 

деп айтады) нарықтық экономикадағы несиелік жүйенің маңызды жəне объективті 

қажетті буыны болып табылады. Парабанктік мекемелер клиенттердің белгіленген 

типтеріне қызмет көрсетуге бағытталады. Олардың қызметі көп жағдайда нарықтың 

шағын сигментіне қызмет көрсетуге, арнайы клиенттерге қызметтерді жəне де арнайы 

қызметтерді ұсынуға негізделеді.  

Ұлттық банктің негізгі міндеттері: 

 ақша – несиелік реттеу əдістері мен құралдарын жетілдіру; 

 валюталық реттеуді дамыту жəне алтын валюта резервін басқару; 

 банктік қадағалау жүйесін жəне банк қызметін реттеу принциптерін 

түбірімен өзгерту; 

 бухгалтерлік есепті жəне банк жүйесін реформалауды аяқтау; 

 Ұлттық банктің құрылымын жетілдіріп, кадр жəне техникалық əл – ауқатын 

нығайту; 

 екінші деңгейдегі банк жүйесін сауықтыру; 

 төлем жүйесін дамыту; 

 елдің банк жүйесінің қызмет етуінің жəне реформалауының  құқықтық 

қамтамасыз етілуін жетілдіру. 

Алтын – валюта резервін басқаруда Ұлттық банк мынадай екі портфелді құру 

қажет деп таныды: стратегиялық инвестициялық портфель жəне тактикалық өтімділік 

портфель. 

Стратегиялық инвестициялық портфель құрамы Ұлттық банктің орта мерзімді (3 

айдан 3 жылға дейінгі) жəне ұзақ мерзімді (3 жылдан 10 жылға дейінгі) 

міндеттемелерінен тұрады. 

Аталған портфельдің негізгі құралдарына: мемлекеттік бағалы қағаздар 

нарығының құралдары, орта жəне ұзақ мерзімді депозиттер жəне капиталдар 

нарығының басқа да құралдары жатады. 

Ұлттық банктің 1995 жылы бастаған банк жүйесінің бухгалтерлік есебін 

реформалау 1996-1998 жж. əрі қарай жалғасып, нəтижесінде Ұлттық банктің 

халықаралық стандартқа сəйкес жасалған жаңа шоттар жоспары екінші деңгейдегі 

банктер қызметіне толығымен енгізілді. 

Банк жүйесіндегі бухгалтерлік есепті реформалау – нарықтық экономика 

талаптарына жауап беретін жалпыға ортақ халықаралық принциптер мен 

стандарттарды банктердің тəжірибесіне енгізуге мүмкіндік беретін шаралар кешенін 

білдіреді.    
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КСРО күйрегенге дейін Қазақстанның өзіндік несие жүйесі болмады. Оның 

аумағында дербес филиалдар емес, қатаң орталықтандырылған, абсолютті 

монополиялық банктік жəне банктік емес мекемелердің бөлімшелері əрекет етті. 

Мұндай несие жүйесі өзінің төмен тиімділігін көрсеткенін атап өту керек. Осы 

жағдайларда 80-жылдардың ортасында екі деңгейдегі несие жүйесін құру ұмтылысы 

жасалды. Жоғарғы деңгейде КСРО Мемлекеттік банкі, екінші деңгейде бес 

мамандандырылған банк. Банктік емес несие институттары жүйесі іс жүзінде болмады. 

Нарықтық экономикада банк жүйесі маңызды роль атқарады. Ол арқылы 

кəсіпорындар, ұйымдар мен халықтың ақшалай есеп айырысулары мен төлемдерінің 

едəуір көлемі жүргізіледі, сондай – ақ ол уақытша еркін ақша құралдарын, халықтың 

жинақ ақшалары мен табыстарын белсенді əрекет етуші капиталға айналдырады, 

көптеген əр алуан несиелік, сақтандыру, делдалдық, инвестициялық, сенімділік, кеңес 

беру жəне басқа да операцияларды орындайды. 

Несие жүйесінің ролі мен маңызы бірқатар көрсеткіштермен сипатталады: 

несиелік салымдардың жалпы көлемі, кəсіпорындар мен ұйымдардың негізгі жəне 

айналым капиталының қалыптасуындағы банктік ссудалардың үлесі, жалпы төлем 

айналым жəне т.б. 

Несие жүйесі өз қызметін атқарған кезде несиелік қатынастар туындайды. 

Несиелік мекемелер жəне əр түрлі субъектілер арасында қайтарымдылық жəне төлем 

шарттары негізінде уақытша еркін ақша қаражатын жинақтау жəне қайта бөлу 

жөніндегі экономикалық байланыстары несиелік қатынастардың мазмұнын анықтайды. 

Бірақ несиелік қатынастардың мазмұны ақша капиталының жинақталуымен жəне оны 

заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың уақытша пайдалануына берумен ғана 

шектелмейді. Несиелеу процесінде өндірістік құнға, яғни ұдайы өндірістің ақша 

айналымына арналған төлем құралдарының қосымша массасы қалыптасады. Төлем 

айналымының үлкен ағымы несие жүйесі арқылы өтеді, ол несиелік қатынастардың 

мазмұнын толықтыра отырып, төлеушілер мен несиелік мекемелер арасында, несиелік 

мекемелер мен алушылар арасында экономикалық қатынастарды қалыптастырады. 

Несие жүйесі елдегі ақша айналымын реттейді, заңды жəне жеке тұлғаларға əр 

түрлі қызметтерді көрсетеді, соның нəтижесінде несиелік экономикалық қатынастар 

туындайды. 

2.  Несиелік қатынастардың екі түрлі сипаты бар жəне шаруашылық 

субъектілері үшін де, несие жүйесі мекемелері үшін де бірдей дəрежеде қажет болады. 

Несие мекемелерінде ақшаны сақтау – несиелік ресурстардың құрылуын, ал оларды 

экономика мен халықтың қажеттілігі үшін орналастыру – несие беруді білдіреді. Екі 

жақты қатынастар мыналардың арасында болады: шаруашылық ұйымдары мен несие 

жүйесі, несие жүйесі мен халық, мемлекет пен несие жүйесі, несиелік мекемелер 

арасында, əр түрлі мемлекеттердің несиелік мекемелері арасында. 

Несие екі формада болады: тауарлық жəне ақшалай. Тауарлық несие 

коммерциялық несиенің алғашқы негізін қалайды. Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің ссуданы бір-біріне беруі кезінде бұл несие ақша формасына өзгереді. 

Оның мəнісі мынада, яғни алушы субъект несие берушіге алынған тауарлық несиенің 

дəлелі ретінде вексель, кепілдік қағаздарды немесе басқа құжаттарды жазып береді, 

несие беруші оларды ақша формасында ссуда алу үшін банкке ұсынады. Бұл жерде 

несиелік қатынастардың жүргізуші субъектілері ретінде шаруашылық субъектілері 

жəне банк саналады. Оның мазмұнындағы өзгерістер салдарынан несиелік 

қатынастардың тауарлық формасы ақша формасына ұласады. Осылайша, тауар 

формасы негізінде несиенің, ең алдымен банктік несиенің ақшалай формасы 

туындайды жəне дамиды. 
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3.  Несиелік саясат банктің несиелік қызметінің міндеттерін, оларды іске асыру 

құралдары мен əдістерін, сондай-ақ несиелік процесті ұйымдастыру қағидаттары жəне 

тəртібін белгілейді. Несиелік саясат несиелік механизм көмегімен жүзеге асырылады. 

 Несиелік саясат – банктің несиелік жұмысын ұйымдастыру негізін жəне несиелеу 

процесіне қажетті құжаттар жүйесін жасау шарттарын білдіреді. 

Кең мағынасында, несиелік саясатты несие беруші банк пен қарыз алушылар 

тұрғысынан қарастыруға болады. 

Тар мағынасында, несиелік саясат – бұл несиелік процесті ұйымдастыру 

барысындағы банктің стратегиясы мен тактикасын сиппатайды. 

Несиелік саясат банктің несиелік жұмысын, оның жалпы стратегияларына сай  

несиелеу процесін қалыптастыруға қажетті құжаттар жүйесін ұйымдастыру шарттарын 

білдіреді. 

Жалпы несиелік саясат мынадай сипатта болуға тиіс: 

- нұсқаулық емес, яғни директивті нұсқауларды қамтиді; 

- несиелеудің мақсаттарын нақты жəне мағыналы анықтауға мүмкіндік береді; 

- нақты мақсаттарды іске асырудың бірнеше ережелерін қамтиды; 

- оны іске асыруды қамтамасыз ететін стандарттар мен нұсқаулықтарды 

қамтитын құжаттардан тұрады. 

Несиелік саясат банктің стратегиясын, оның тəуекелді басқару саясаттарын ескере 

отырып жасалады. Несиелік саясат несиелік қызметтің төмендегідей негізгі бағыттарын 

анықтауға мүмкіндік береді: 

 несиенің берілуіне жəне несиелік портфельді басқаруға жауап беретін банк 

қызметкерлері жетекшілікке алатын объективтік стандарттар мен критерийлерін; 

 несиелеу саласындағы стратегиялық шешімдерді қабылдайтын тұлғалардың  

басты іс-əрекеттерін; 

 сыртқы аудит қызметтерінің жұмысын жəне банктегі несиелік қызметтің 

сапалығын: 

 ішкі бақылау қағидаларын. 

Несиелік саясат банк қызметін диверсификациялаудағы іс-  əрекеттердің 

тізбектелуін қамтамасыз ету үшін жəне несиелік қызметкерлердің лауазымды 

міндеттерін анықтау үшін қажет. Несиелік саясатты іске асырудың белгілі бір тəртібі 

болмайынша несиелеудің біртұтас ережелерін тəжірибеге енгізу мүмкін емес. 

Сондықтан да, жазбаша түрде жазылған насиелік саясат пен оның іске асырудың оған 

сəйкес ережелері несиелік процесті жүргізудің негізін құрайды. 

Несиелік саясат, банк қызметкерлерінің бүгінгі таңда несиелеуге болатын 

экономика секторын дұрыс таңдай білуіне, сондай – ақ, несие беру мүмкіндігі туралы 

сұрақты шешуде банк үшін бірінші реттік маңызы бар басқа факторлар мен қарыз 

алушының несиелік қабілетіне қарап «өз клиентін» таңдаудағы біліктілігіне 

негізделеді. Сондай-ақ несиелік саясат банктің бүгінгі иелегіндегі немесе ертең еңгізуді 

дұрыс санайтын несиелік өнімдермен анықталады. Мысалы, кəсіпорындарға қысқа 

мерзімді несиелер (айналым қаражаттарын толықтыруға) жəне ұзақ мерзімді 

инвестициялық несиелер (өндірісті кеңейтуге, жаңғыртуға, техникалық жағынан қайта 

қаруландыруға, ғылыми – техникалық инновацияларды енгізуге) берген қолайлы. 

Несиелік саясаттың маңызды элементі банктегі бақылауды ұйымдастыру болып 

табылады (потенциалды қарыз алушыны несиелеу мүмкіндігі туралы сұрақты шешу 

барысында несиелік стандартты дұрыс қолдануға бақылау жасау; жекелеген несиелік 

қызметкерлердің құзыретін сақтауға бақылау жасау; банктің несиелік портфелінің 

жағдайына жəне оның ішінде проблемалық несиелерге қойылатын жалпы бақылау). 

Ішкі  несие саясатын жасау банк жетекшілерінің несиелеу мақсатын 

қалыптастыруды жəне бұл мақсаттардың банктің жалпы міндеттері мен стратегиялық 
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мақсаттарымен қаншалықты сай келетінін анықтауды талап етеді. Несиелеу мақсаттары 

анықталғаннан соң, соның негізінде банк қызметкерлерінің қажетті несиелік 

опреацияларды атқаруына мүмкіндік беретін банктің несиелік саясатын жəне оған қоса 

несиелеу стандарты мен несиелік нұсқаулықтары жасалады. 

Сараптаушылардың талдауы жəне ұсыныстары енгізілгеннен кейін несиелік 

саясат бойынша комитет (немесе директорлар кеңесі, несиелік комитет) саясатты жəне 

соған сəйкес нұсқаулықтарды бекітеді. 

Несиелік саясат несиелеу лимиттерін, тəртібін, кейде несиелеу бойынша 

жекелеген ережелерді де қамтиды. Мысалы, несиелік саясатта бір қарыз алушыға 

келетін тəуекел лимиті анықталады. Сонымен қатар, несиелік саясатта барлық 

несиелердің несиелік құжаттарда көзделген мақсаттарға сай беілуі де қарастырылуы 

мүмкін. 

Несиелік саясатта несиелік комитет туралы ереже де қамтылады. Несиелік 

комитет несие беру барысында қорытынды жасап, несиені беруге байланысты 

мəселелерді қамтиды. 

Отандық банктер тəжірибесіндегі несиелік комитеттің шешетін мəселелері келесі: 

- несие алуға берген клиенттің өтінішін жəне несиелік қызметкердің несие 

беру туралы қорытындысын қарайды; 

- несие беру немесе одан бас тарту туралы шешім шығарады; 

- несиелік тəуекелдерге байланысты несиелеу формаларын анықтайды; 

- несие сомасы мен мерзімін анықтап, пайыз мөлшерлемесін  бекітеді; 

- несиені қайтаруды қамтамасыз ету тəсілдеріне талаптар белгілейді; 

- несиелеу шартын бектеді (несиелік лимит, несиелік желі); 

- берілген несиелерге мониторинг жүргізу тəртібін бекітеді; 

- банктің несиелік стратегиясын жасайды; 

- несиелеу бойынша бөлімшелердің жұмысын талдайды; 

- несиелік комитеттің мəжілісінің хаттамаларына қол қояды жəне 

хаттамаларды тіркеу кітабын жүргзеді. 

Несиелік саясатта қарыз алушылардың негізгі қызметіне байланысты тəуекелдігі 

жоғары опрерацияларды немесе жобаларды қаржыландыру үшін тағайындалатын 

несиелер туралы да айтылуға тиіс. 

Несиелік саясатпен банк қызметкерлерін таныстыру, оларды соған сай клетін 

ережелермен жəне нұсқаулықтарға үйрету, банкте несиелік саясатты енгізудің негізгі 

элементі болып табылады. 

Несиелік саясат несиелік қызметтің басты бағыттарын анықтайды. Оларды, өз 

кезегінде, несиелік саясаттың қабылдаған бағыттарын іске асыру жүйесі ретінде 

тұжырымдауға болады. Несиелік саясатта төмендегідей элементтер көрсетілуге тиіс: 

 несиелік қызметті ұйымдастыру; 

 несиелік портфельді басқару; 

 несиелеуге бақылау жасау; 

 құзіретті бөлу қағидаттары; 

 несиелеуді таңдаудың жалпы критерийлерді; 

 несиелеудің жекелеген бағыттары бойынша шектеулер; 

 несиелермен жасалатын ағымдық жұмыстардың қағидаттары; 

 несиелер бойынша зиян шегу жағдайларына резерв жасау. 

Іс жүзінде несиелік саясатты іске асыру тəсілдері мен əдістерін белгілі бір 

формада, яғни соған сай келетін төмендегідей үш құжат түрінде көруге болады: 

1. несиелеу саясаты; 

2. несиелеу стандарты; 

3. несиелеу нұсқаулықтары. 
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Сондай – ақ  аталған үш құжат ерекше бір құжатта – «Несиелік саясат бойынша 

жетекшілік ету» біріктіріледі. 

Несиелуе саясатында несиелеуді жүзеге асыратын бөлімшелер жұмыскерлерінің 

қызметтерін нақтылайтын несиелік нұсқаулықтар мен несиелеу стандарты, несиелеудің 

жалпы бағыттары мен бағдарлары анықталады. 

Несиелеу стандарты – бұл банкте несиелік қызметті жүзеге асыратын барлық 

қызметкерлердің жетекшілікке алатын құжаты. 

Несиелеу стандартында мынадай сұрақтар қарастырылады: 

 қарыз алушының қаржылық ақпараттарын жинау жəне талдау тəртібі; 

 несиенің кепілхаттар жəне кепілдемелермен қамтамасыз етілуіне қойылатын 

талаптар; 

 əкімшілік стандарттар жəне несиелік процесті ұйымдастыру ережелері; 

 қарыз алушының несиелік қабілетін талдау тəртібі; 

 құжаттардың толтырылуына қойылатын талаптар; 

 несиелеудің айрықша түрлері бойынша ережелер (мысалы, ипотекалық 

немесе тұтыну несиелері бойынша). 

Барлық банктер бойынша құжаттар айналымын стандарттау мақсатында несиелеу 

стандарттарына əр түрлі құжаттар үлгілері жатуға тиіс. Ондай құжаттарға: несиелік 

келісімшарт, кепіл туралы шарт, кепілдеме туралы шарт жəне т.б. жатады. 

Несиелік нұсқаулық – несиелеу процедураларын іске асырудың жалпы 

алгоритімін бекітетін кезектіліктің қадамдарын суреттеуді білдіреді. 

Басқаша айтқанда, ол несиелік қызметтің нақты бір бағыттарына жатады. 

Жалпы, несиелік саясатта қарыз алушы туралы қажетті ақпараттар жинау жəне 

несиелік қабілетіне талдаудан бастап, несиелік талдау жəне аудит, ссудалар бойынша 

мүмкін болар зиян процесін қамтитын несиелік процестің барлық кезеңдері көрсетіледі. 

Несиелік саясат мынадай қызметтерді атқарады: 

 банктегі несиелеу процесін ұйымдастыруға бақылау жасауға негіз ретінде 

болу; 

 несиелеуді жүзеге асыратын бөлімдердің қызметкерлері үшін анықтама 

материал жəне нұсқаулық ретінде болу; 

 несиелік бөлімдердің жетекшілері үшін несиелік нұсқаулықтардың 

талаптарының орындалуына бақылау жасау құралы; 

 несиелік талдау жəне аудит бөлімі жұмыскерлерінің тексеруді жүзеге 

асыруына негіз болатын талаптарды анықтау. 

Коммерциялық банктің несиелік саясатын іске асыру процесінде проблемалық 

ссудалармен жасалатын жұмысқа ерекше көңіл бөлініп жəне қосымша бақылау 

жасалуға тиіс.  

Дисконттық (есептік жəне кепілдік) саясаты.  Бұл несиені реттеудің тарихи 

ескі əдісі. Коммерциялық банктер өзінің вексельдерін орталық банкіде қайта есепке 

алғызады, немесе олардан өздерінің қарыздық міндеттемесін беріп, құнды қағаздарын 

кепілдікке қойып, несие алады.  

Бұл саясаттың негізгі мағынасы, қайта қаржыландырудың мөлшерлемесін не 

жоғарлатып, не төмендетіп ақша нарқындағы, капитал нарқындағы ахуалға əсер ету. Іс 

жүзінде бұл саясат былай іске асырылады: 

- егер Ұлттық банк, екінші деңгейдегі банктердің несиелік əлеуетін 

төмендеткісі келсе, ол есеп мөлшерлемесін жоғарлатады. Сонда, басқа жағдайлары 

бірдей болғанда, қайта қаржыландыру қымбаттайды. Бірақ, мұндай жағдайда,екінші 

деігейдегі банктер, біріне бірі банкаралық несие беріп, Ұлттық банктің мақсатын іске 

асырмай тастаулары мүмкін. Сондықтан қайта қаржыландырудың мөлшерлемесін ақша 

нарқындағы жағдаятты ескеріп жоғарлату керек. Екінші жағынан Ұлттық банктің қайта 
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қаржыландыру мөлшерлемесін жоғарлатқаны, екінші дəрежелі банктердің бəрін бірдей 

елеңдетпейді. Орталықталған несие қарызы жоқ банктер клиентін жоғалтпас үшін жəне 

жаңадан клиенттер тарту үшін, өзінің несие ресурстарына мөлшерлемені жоғалатпауы 

мүмкін. Осындай саясатты қаржы жағынан тұрақты, ірі банктер де қолдана алады.  

- Егер, Ұлттық банк екінші деңгейдегі банктердің қайта қаржыландыру 

ресурстарына шығуын оңайлатқысы келсе, ол вексельдерін қайта есептеп, есеп 

мөлшерлемесін төмендету керек. Сонда, екінші дəрежелі банктердің несие əлуеті 

жоғарылайды, олар өзінің несие ресурстарына, депозиттарына проценттік 

мөлшерлемені төмендетуге мүмкіншілік алады. Ұлттық банктің есеп мөлшерлемесін 

өзгерткені, құнды қағаздардың нарқына жанама əсерін тигізеді. Қайта 

қаржыландырудың мөлшерлемесін жоғарлауымен байланысты несие мен депозиттерге 

проценттік мөлшерлеме жоғарыласа, құнды қағаздарға сұраным азаяды, ұсыным 

көбейеді. Сөйтіп, олардың нарықтық бағасының төмендеуіне апарып соғады.  

Қарыз беруші банк қарыз алушыдан негізгі қарыздан да, оған төленетін пайызын 

да өндіріп алуға жəне олардан кепілдік мүліктерін талап етуге құқығы бар. Тауарлы-

материалдық құндылықтарды, өнімдерді жəне басқа да кепілдік салуға болатын 

мүліктерін ұсынған жағдайда банк несие береді. 

Қарыз алушының мүлкіне банк олардың арасында жасалған келісі-шарт бұзылған 

жағдайда ғана иелік ете алады. Сондай-ақ, кепілге алу міндеттемесі қарыз алушы 

төлеуге қабілетсіз жəне банкротқа ұшыраған кезде, кепілге салынған мүлікті өткізуден 

түскен түсімді несиені өтеуге жатқызылады. Кепілге салу жөніндегі келісім тұрғын 

үйді кепілге салуды қоспағанда, нотариалдық куəліксіз жазбаша түрде жасалады. Қарыз 

алушыға тиеселі тауарлы-материалдық құндылықтарды немесе шығарылуына қарай 

дайын өнімді кепілге салу кепілге салудың бір түрі болып табылады. Кепілге салуға 

ақшалай бағаланатын мүліктер, соның ішінде бағалы қағаздар да ұсынылуы мүмкін. 

Кепілге салынған құндылықтар əдетте қарыз алушының иелігінде қалады, қарыз алушы 

кепілге салынған тауарлы-материалдық құндылықтарды басқа құндылықтарға 

ауыстырған жағдайда сатуға немесе өз өндірісінде қайта өңдеуге құқылы. Кепілге 

салынған бағалы қағаздар несие келісіміне қол қойылғаннан кейін, банкке сақталуға 

беріледі жəне несие толық өтеліп, ол бойынша пайыз төленгеннен кейін қарыз алушыға 

қайтарылады. Борышкер кепілге салумен қамтамасыз етілген міндеттемесін 

орындамаған жағдайда «кепілге салынған» мүліктің құнынан банктің талабын 

қанағаттандыру соттың шешімі бойынша жүзеге асырылады. Банк мүлікті кепілге 

салуға қабылдаған кезде, əсіресе, кепілге салынған мүлікті сақтау кезінле оның толық 

сақталуын талап етуге құқылы. Кепілге салынған мүлік жойылған (опат болған( 

жағдайда, егер ол сақтандырылған болса, банк талабын сақтандыру өтемінен 

қанағаттандырудың айрықша құқығын пайдалана алады. Банк шартта белгіленген 

тəртіпке сай, қарыз алушының кепілге салған мүлігінің құнынан несиенің сомасын 

өндіріп алуға құқылы.  

Кепілшінің шотынан даусыз түрде қаржыны есептен шығару төлем-талап 

тапсырмасы ұсынылған кезден бастап жүзеге асырылады. Қарыз алушының өтелмеген 

несиесі үшін жауапкершілігін сақтандыру «Сақтандыру жөніндегі» Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес жүзеге асырылады. Бірақ қарыз алушыға берілген 

несиені сақтандыру компаниясымен несиелік тəуекелділігімен өз еркімен сақтандыру 

жөніндегі шарт жасасу жоымен, өз бетінше сақтандыра алады. Бұл жағдайда банк 

несиелік шартта қарыз алушының несиені өтемегені үшін жауапкершілігін өз еркімен 

сақтандыру шарты бойынша банк төлеген сақтандыру төлемінің сомасын банкке қарыз 

алушының қайтаруын қарастыруы мүмкін.  

Қарыз алушыға несие жасалынған шартына сай беріледі. Бұл келісімде несиенің 

мақсаты, мөлшері жəне мерзімі, құжаттар тізімі жəне олардың банкке ұсынылу 
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мерзімділігі, несиенің мақсатты пайдалануын жəне қамсыздандырылуын тексеру 

нысандары, несие бойынша қарыздарды өтеудің барысында кепілге салынған 

мүліктерді өткізудің рəсімдеу тəртібі, қамсыздандыруды тексеру үшін банкке 

ұсынылатын ақпараттардың мазмұны ашылады.  

Банк қарыз алушыға несиелік қызмет көрсету үшін онымен бір жылға немесе одан 

ұзақ мерзімге шарт жасайды жəне əрбір несие берудің жағдайын əрбір клиент бойынша 

жеке дара анықтайды. 

Қысқа мерзімді несие, əдетте, 12 айдан аспайтын мерзімге несиеленетін 

материалдық құндылықтардың айналымдылығына жəне шыққан шығынның өзін-өзі 

ақтауына негізделіп беріледі. Жеклеген жағдайларда өндіріс циклының ерекшелігіне 

байланысты несиелер неғұрлым ұзағырақ мерзімге де, бірақ екі жылдан аспайтын 

мерзімге де берілуі мүмкін. 

Несие, əдетте, қарыз алушының есеп айырысу шотында қаражаттың бар болуына 

қарамастан, қолма-қолсыз тəртіпте беріледі немесе оның есеп айырысу шотына 

аударылады.  

Банк несиелік келісім шартты жасамастан бұрын, қарыз алушының (немесе 

қарызданушының) несиені өтеу қабілеттілігін, қарызданушының репутацциясын, 

қаржылық жəне экономикалық жағдайын, баланс өтімділігін, айналым қарадатының 

пайдалану тиімділігін басқа да жағдайларын жан-жақты талдап зерттейді.  

Тұрақты түрде несиеленетін қарызданушылардың банкке қойған кепіліне 

бухгалтерлік баланстың мəліметтері бойынша бақылау жасалынады. Олардың əрбір 

тоқсан сайын запсатары мен шығындарының өзгерісі, дебиторлық жəне кредиторлық 

қарызы талданады, ал керек болған жағдайда, қойма мəліметтері жəне бухгалтерлік 

есептегі натуралдық көрінісі зерттеледі. 

Қарыз алушылар негізгі несиеден басқа несиені пайдаланғаны үшін пайыздар, 

айыппұлдар төлеуге міндетті.  

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.  Несиелеу объектісі деген не? 

2.  Банктің несиелеу жүйесі деген не жəне оның қандай элементтері бар? 

3.  Кəзіргі кездегі несиелеу жүйесінің ерекшеліктері қандай? 

4.  Банктің несиелік саясаты.  

5.  Банк несие қамтамасыздығын қалай тексереді? 

6.  Банктің несиелік санкциялары қандай? 

7.   Несиелік келісімшарт қандай жағдайда рəсімделеді? 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 
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7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с. 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

11. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

12. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова, 

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.   www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

 

Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 

2.  Панорама. 

3.  Деловая неделя. 

4.  Бизнес и власть,  

5.  Капитал,  

6.  Деловой Казахстан, 

7.  Айқын. 

 

 

№ 8.  Қарыз алушының несиелік қабілеттілігін талдаудың банктік 

технологиялары 

 

Лекция мақсаты: студенттерді қарыз алушының несиелік қабілетін талдаудағы 

негізгі мəселелерді шешу жолдарымен таныстыру. 

Лекция сұрақтары: 

1. Заңды тұлғаларға берілетін несие түрлері. 

http://www.finreg.kz/
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2. Заңды тұлғаларды несиелеуге қажетті құжаттар. 

3. Несиелік қабілетті бағалау критерийлері. 

 

1.   Банктердің несиелік қызметтерінің маңызды бағыттарының біріне 

корпоративтік клиенттерді несиелеу жатады.  

Корпоративтік клиент — қызмет көрсетуде ерекшк басымдықтарды иеленетін 

жəне даму барысында ынтымақтасуға болатын банк клиенті. 

Корпоративтік клиент деп материалдық өндіріс саласының өнім шығаратын жəне 

қызмет көрсететін кез келген кəсіпорындарын түсінуге болады. 

Корпоративтік клиенттерге акционерлік қоғамдар, жеке компаниялар мен 

фирмалар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, шаруа қожалыөтары, бірлескен 

кəсіпорындар жатады. 

Корпоративтік клиенттерді несиелеу — банктік мекемелерден өзге заңды тұлға 

болып табылатын банктің клиенттеріне несие беруді білдіреді. 

Корпоративтік клиенттерді несиелеу мынадай екі қызмет атқарады: 

1) макроэкономикалық – елдің экономикасын инвестициялауға арналған 

ақшалай ресурстарды жұмылдыру; 

2) микроэкономикалық – банктердің табыстылығы мен тұрақтылығын 

арттыруға ықпал ететін негізгі табыстарды алу. 

Корпоративтік клиентттерге берілетін несие түрлеріне мыналар жатады: 

Овердрафт (ағылш. «жоспардан жоғары») – клиенттің ағымдағы шотындағы 

қаражат қалдығынан төлейтін төлемдер сомасы жоғары болған жағдайда банктің 

беретін қысқа мерзімді несиесінің ерекше формасы. 

Маусымдық несие — жабдықтаушының қаржыландыру уаөыты мен түсімді алу 

мерзімі арасындағы уақыт бойынша алшақтықты жабуға арналған несие.  

Лизингтік несие — банк клиенттерінің құрал-жабдықтарды жəне техниканы 

жалға алумен байланысты берілетін несие. 

Сенім несиесі — банктің сеніміне кірген, төлем қабілеті жоғары корпоративтік 

клиенттерге бірілетін несие. Мұндай несиелер қамтамасыз етусіз беріледі. 

Консорциалдық несие — ірі жобаларды несиелеу мақсатында банктердің өзара 

қосылып беретін несиелері. Мұндай несиелер негізінен ірі жобаларды несиелеуде бір 

банктің несиелеу шегінен асқан жағдайда қолданылуы мүмкін. 

Инвестициялық несиелер — жаңа өндіріс орнын ашуға, өндірісті қайта құруға 

жəне кеңейтуге арналған ұзақ мерзімді несиесі. 

Инновациялық несие — банк клиенттерінің өндіріске озық технологияларды 

немесе ноу-хауды игеруімен байланысты берілетін ұзақ мерзімді несие. 

Вексельдік несие — банктің сенімді клиенттеріне вексель формасында берілетін 

қысқа мерзімді несиесі.  

Рамбурстық несие — шикізаттарды ішке алып кіру жəне жартылай фабрикат 

немесе дайын өнімдерді сыртқа шығару тəжірибесінде пайдаланылатын несие. 

Ломбардтық несие — тауарлы-материалдық-құндылықтар мен мүліктік 

құқықтарды, бағалы металдарды, бағалы қағаздарды жəне т.б. кепілге ала отырып 

қысқа мерзімге несие берушінің қатаң тіркелген сомада беретін несиесі. 

Форфейтингтік несие — сыртқы сауда операцияларында қолданылатын 

коммерциялық вексельді сатып алу жолымен экспортерлерді немесе сатушыларды 

қысқа мерзімді (180күнге дейінгі) несиелеу нысаны. 

Факторингтік несие — жабдықтаушының немес банк клиентінің жабдықтаған 

тауары мен көрсеткен қызметтері үшін төленбеген талабын банкке сатумен байланысты 

операция. 
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Экспорттық несие — экспортты қолдау құралы ретінде өнімді сатуды 

қаржыландыру мақсатында сатып алушыға немесе оның банкіне берген несие. 

Фирмалық экспорттық несие экспортер тарапынан беріледі де банктен 

қаржыландырмайды. Банктік экспорттық несие банктен шетелдік сатып алушыларға  

тікелей беріледі. 

Несиелік желі – келісілген лимит шегіндегі белгілі бір уақыт ішіндегі қарыз 

алушыға несие беріп отыруға несиелік мекеменің оған берген заңды түрде рəсімделген 

міндеттемесі. 

 

2.  Қазіргі несиелеу жүйесі қарыз алушының несиелік қабілетін анықтау 

əдістеріне де негізделеді. Қарыз алушының несиелік қабілеті – бұл коммерциялық банк 

балансының өтімділігін қолдау əдісі болып табылады. 

Несиелеу процесі белгіленген мерзімде сауданың қайтарылмай қалуға себепкер 

болатын көптеген тəуекел факторлардың іс əрекетімен байланысты болып келеді. 

Сондықтан да, банк несиесінің берілуі алдын ала ықпал ететін факторларды оқып-

үйрену арқылы несиелік қабілетті оқып үйренуге жағдай жасайды. 

Қарыз алушының несиелік қабілеті – бұл қарыз алушының өзінің қарыздық 

міндеттемелері бойынша толық жəне уақытылы есеп айырысу қабілеті. Қарыз 

алушының несиелік қабілетінің, оның төлем қабілетінен бір айырмашылығы – онда 

өткен кезеңдегі немесе қандай да бір күндегі төлемсіздікті есепке алмайды, ал жақын 

перспективадағы қарызды өтеу қабілетін болжайды. Өткен уақыттардағы қарыз 

алушының төлем қабілетсіздігінің дəрежесі клиенттің несиелік қабілетін бағалау 

барысында иек артатын ең бір формальді көрсеткіш болып табылады. Егер де қарыз 

алушының мерзімі өткен қарызы болып, ал балансы өтімді жəне меншікті капиталдың 

мөлшері жеткілікті болса, онда банкке өткен уақыттағы төлемдердің бір рет 

кешіктірілуі, клиенттің несиелік қабілетсіздігі туралы қорытынды үшін негіз болып 

табылмайды. Несиелік қабілеті бар клиенттер банкке, жабдықтаушыларға, бюджетке 

ұзақ төлемсіздіктің болуын жібермейді. 

Клиенттің несиелік қабілетінің деңгейі, банктің нақты қарыз алушыға беретін 

нақты несиесімен байланысты қарапайым тəуекелдерінің дəрежесін көрсетеді. 

Қарыз алушының қаржылық тұрақтылығын объективті бағалау жəне несиелік 

операцияларға байланысты мүмкін болар тəуекелдерді есепке алу банкке несиелік 

ресурстарды тиімді басқаруға жəне пайда табуға мүмкіндік береді. 

Әлемдік жəне отандық банктің тəжірибе қарыз алушының несиелік қабілетенің 

мынадай критерийлерін бөліп қарайды: 

 Қарыз алушының мінездемесі 

 Қаражатты қарызға алу қабілеті 

 Ағымдағы қызметі барысында қарызды өтеу үшін қажетті табу 

қабілеті(қаржылық мүмкіндігі) 

 Капиталы 

 Несиенің қамтамасыз етілуі 

 Несиелік мәміле жасалатын жағдай 

 Бақылау (қарыз алушының қызметінің заңдылық негізі, банк стандарты 

мен қадағалау ұйымдарына несиенің сипатының дәл келуі) 

Қарыз алушының мінездемесі деп оның заңды тұлға ретіндегі беделі жəне 

менеджерлерінің беделі, қарызды қайтарудағы жауапкершілігі жəне несиенің 

мақсатының банктің несиелік саясатына сай келуі түсіндіріледі. 

Қарыз алушының заңды тұлға ретіндегі беделі оның сол аяда ұзақ уақыт қызмет 

етуінен, экономикалық көрсеткіштерінің орташа салалық көрсеткіштерге сай келуінен, 

оның несиелік тарихынан, оның серіктестерінің (жабдықтаушылары, сатып 
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алушылары, несие берушілері) іскерлік əлеміндегі беделінен тұрады. Менеджерлердің 

беделі олардың кəсіби жарамдылығына (білімі, жұмыс тəжірибесі), моральдық 

сапасына, жеке қаржылық жəне отбасылық жағдайына, оның басқаратын құрылымы 

мен банк арасындағы қарым-қатынастар нəтижесіне байланысты негізделеді. 

Қаражатты қарызға алу қабілеті қарыз алушының несиеге өтініш беруге, нестелік 

келісім шартқа қол қоюға немесе келіссөздер жүргізуге құқының болуын, яғни 

кəсіпорынның немесе фирманың өкілдерінде, белгілі бір өкілеттіліктерінің болуын 

білдіреді. 

Қарыз алушының несиелік қабілетінің ең негізгі критерийлерінің бірі – оның 

қарыз өтеу үшін ағымдағы қызметінің жүргізілу барысында қаражат табу қабілеті 

болып табылады. 

Қарыз алушының капиталы оның несиелік қабілетінің біршама маңызды 

критерийі болып саналады. Оны бағалауда мынадай екі шарттың маңызы зор: 

1) Оның жеткіліктілігі, яғни Орталық банктің тарапынан жарғылық қордың 

(акционерлік капиталдың) ең төменгі мөлшеріне қойылатын талабы жəне қаржы 

левераж коэфициенті негізінде талданады; 

2) Несиеленетін операцияларға меншікті капиталды жұмсау дəрежесі, яғни ол 

банк пен қарыз алушның арасында тəуекелдің бөлінуін куəлəндірады. Қаншалықты 

меншікті капитал жұмсалымы көбірек болса, соғұрлым қарыз алушының несиелік 

тəуекеліне ықпал ететін факторларды қадағалап отыруға мүмкіндік туады. 

Несиенің қамтамасыз етілуі – қарыз алушының активтерінің құны жəне 

келісімшартта көрсетілітін қарызды өтеуде екінші қосымша көздердің (кепіл, кепілхат, 

кепілдеме, сақтандыру қағаздарының) болуы. Мұндағы қосымша көздер қарыз 

алушының басына қаржылық қиындықтар туу барысында, олардың банк алдындағы 

міндеттемелерін уақытылы орындауына кпілдік береді. Кепілдік сапасы, кепілхат 

беруші, кепілдемеші мен сақтандырушының тұрақты болуы, қарыз алушының ақшалай 

қаражатының жеткіліксіздігі жағдайында аса маңызды. 

Несиелік операциялар жасалатын жағдайларға елдегі, аймақтағы, салалардағы 

ағымдық немесе болжанған экономикалық жағдай, саяси факторлар жатады. Бұл 

жағдай банктің сыртқы жағдайын анықтайды. 

Аталып өткен, банк клиентінің несиелік қабілетін бағалау критерийлері несиелік 

қабілетті бағалау тəсілдерінің мазмұнын анықтайды. Ондай тəсілдер қатарына 

жататындар: 

 Іскерлік тəуекелді бағалау; 

 Менеджментті бағалау; 

 Қарыз алушының қаржылық тұрақтылығын бағалау; 

 Қаржылық коэффициенттерді бағалау; 

 Ақша тасқынын талдау; 

 Қарыз алушы туралы ақпарат жинақтау 

 Орналасқан жеріне бару арқылы қарыз алушының жұмысын қадағалап 

отыру. 

Отандық банктік тəжірибеде қарыз алушының несиелік қабілетін бағалаудағы 

басты факторға оның қаржылық жағдайы жатады. Ол қарыз алушының қызметін 

көрсететін көрсеткіш ретінде қызмет ете отырып, меншікті жəне заемдық қаражаттарды 

орналастыру жəне пайдалану құрылымдарымен, сондай-ақ пайданы алу, бөлу жəне 

тиімді пайдалану мен сипатталады. 

3.  Қарыз алушының кəсіпорынның  несиелік қабілетін бағалау оның қаржылық 

жағдайына баға беруді сипаттайды. Қаржылық жағдайына баға беруде клиенттің 

қаржылық құжаттары қолданылады. 
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Қарыз алушының кəсіпорынның қаржылық жағдайыоның мынадай төлем 

қабілетіне байланысты: 

1) Шаруашылық шарттарына сəйкес төлем талаптарын уақытылы 

қанағаттандыру; 

2) Несиені қайтару; 

3) Жұмыскерлер мен қызметкерлерге жалақы төлеу; 

4) Бюджетке төлемдерді жəне салықтардытөлеу. 

Қарыз алушының қаржылық жағдайы жақсы болса, ол барлық міндеттемелері 

бойынша есеп айырыса алады. 

Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау оның қаржылық жағдайына баға 

беруді сипаттайды. Қаржылық жағдайына баға беруде клиенттің қаржылық құжаттары 

қолданылады.  

Қарыз алушының қаржылық жағдайы жақсы болса, ол барлық міндеттемелері 

бойынша есеп айырыса алады. 

Қарыз алушының несиелік қабілетін банктік талдау шектеулі жəне кең көлемде 

жасалады. Қарыз алушының несиелік қабілетін талдау үшін оның тиімділігін, төлем 

қабілеттілігін жан-жақты бағалауға мүмкіндік беретін көрсеткіштер жүйесін ұсынатын 

көптеген əдістемелер қолданылады. Қазақстан Республикасында ҚР Ұлттық банкіндегі 

перспективалық зерттеулер орталығы дайындап, ҚР Ұлттық банк Директоратының 27 

қыркүйек 1994 жылы. Мəжілісінде № 26 қаулы бойынша бекітілген «Қарыз алушының 

несиелік қабілетін талдауына байланысты банктердің əдістемелік нұсқауы», сондай-ақ 

АҚШ-та жəне басқа да елдерде пайдаланатын əдістемелер де бірнеше танымал. 

 

Кесте - 1. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалауда мынадай негізгі көрсеткіштері 

 Көрсеткіштер атаулары Есептеу алгоритмі 

1 Ағымды өтімділік коэффициенті Ағымдағы активтер/ағымдағы 

міндеттеме 

2 Мерзімдік өтімділік коэффициент Ағымдағы активтер – запастар/ағымдағы 

міндеттеме 

3 Активтер рентабельдігі Пайда /кəсіпорын активтері 

4 Рентабельділік сауда Өнімді сатудан түскен пайда/өнімді 

сатудан түскен түсім 

5 Негізгі құралдар мен басқа 

айналымнан тыс активтер 

рентабельділігі 

Пайда/негізгі құралдар+айналымнан тыс 

активтер 

6 Меншікті капитал рентабельдігі Пайда меншікті капитал 

7 Ұзақ мерзімді міндеттеме 

рентабельдігі 

Пайда/ұзақ мерзімді несие жəне займдар 

8 Қаржы тұтқасы коэффициенті Заемдық қаражаттар/меншікті 

қаражаттар 

9 Тіркемелі активтерді өтеу 

коэффициенті 

Тіркемелі активтер (ғимараттар жəне 

құрылғылар - амортизация) / қамтамасыз 

етілген несиелер 

10 Қарызға қызмет ету коэффициенті Пайда /қарыз бойынша шығындар 

11 Қор қайтарымы Жалпы пайда – түсім/активтер 

Ескерту- əдебиет негізінде дайындалған [3] 

 

Кестеде берілген көрсеткіштердің ішінде аса көңіл аударатыны бұл баланс 

өтімділігіне байланысты көрсеткіштер. 
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Өтімділік деп кəсіпорынның барлық төлем түрлері бойынша өз міндеттемесін 

орындай алу қабілетін түсіндіреді. Өтімділік жалпы қарыз жəне өтімді қаражаттар 

(ақшалай қаражаттар, алашақ қарыз, қорлар) көлеміне байланысты болып келеді. 

Баланс өтімділігі актив баптарындағы ақшалай қаражаттарға айналу мүмкіндігіне 

байланысты топтастырылған қаражаттарды міндеттемелерімен салыстыру арқылы 

анықталады. 

Баланс активінің баптары олардың өтімділік дəрежелеріне қарай үш топқа 

бөлінеді: 

1) Ақшалай қаражаттар (есеп айырысу шотындағы жəне банктегі басқа да 

шоттардағы қаражаттар қалдығы; касса; басқа да ақшалай қаражаттар; арнайы 

қорлардың қаражаттары; күрделі қаржы жұмсалымдырына пайдаланылмаған 

қаражаттар қалдықтары.); 

2) Жеңіл іске асатын талаптар (төлейтін мерзімі жетпген, жөнелтілген тауарлар 

жəне тапсырылған жұмыстар;берешектермен есеп айырысулар; өзінің жүйесіндегі 

кəсіпорындардан оларға қаржылай көмек ретінде берілген қаражаттар бойынша есеп 

айырысу; банк несиелеоі жəне кəсіпорынның арнайы қорларынан, берілген несиелер 

бойынша жұмысшыларымен жəне қызметкерлерімен есеп айырысу). Жеңіл іске асатын 

талаптар қатарына мерзімінде төленбеген жөнелтілген тауарлар мен тапсырылған 

жұмыстар жатпайды. 

Берешектермен есеп айырысу құрамында үш айға дейінгі қарыздар есепке 

алынбайды. Мұнда өзінің жүйесіндегі кəсіпорындармен оларға қаржылай көмек ретінде 

берілген қаражаттар бойынша есеп айырысу бабында жақын арадағы үш ай ішінде 

қайтарылатын қарыздар есепке алынады. 

3) Жеңіл іске асырылатын тауарлы – материалдық құндылықтар (арзан бағалы 

тез тозатын заттарды шегеріп тастағанды өндірістік қорлар; аяқталмаған өндіріс; алдаы 

уақыт шығыстары; дайын өнім; басқа да айналым қаражаттары). 

Қарыз алушылардың салалық ерекшеліктеріне байланысты өтімділік 

коэффициентінің біршама щңтайлы мəеі 1,2 мен 1,5 аралығын құрайды. Көрсеткіштің 

мəнін 1-ден төмен болуы жармайды. Өтімділік коэффициенті қарыз алушының 

қарызды өтеу үшін жедел түрде шаруашылық айналымнан ақшалай қаражаттарын 

босатылуын сипаттайды. Қаншалықты бұл коэффитиентінің мəні жоғары болса, 

соғұрлым қарыз алушы тұрақты келеді. 

Бірақ та алашақ қарыздың сипатын ескеру қажет. Алашақтар туралы есеп аталған 

шоттардың қарыз алушының жағдайына əсер етуіне баға беруге жəне сондай-ақ 

жүргізілген несиелік саясатының нəтижелігін бағалауға мүмкіндік береді.  

Өтімділік коэффициентін талдау барысында мынадай факторларды есепке алу 

қажет: 

 Қызметінің көлемі (қаншалықты өндіріс жəне өнімді сату көлемі үлкен 

болса, соғұрлым тауарлы – материалдық құндылықтар қоры көп болады); 

 өнеркəсіп жəне өндіріс саласы (өнімге сұраныс жəнеоны сатудан түсетін 

төлемдердің жылдамдығы); 

 өндірі циклінің ұзақтығы (аяқталмаған өндіріс көлемі); 

 материалдар қорын жаңарту үшін қажетті уақыт (өтімді қаражаттардың 

айналысы); 

 жұмыстың маусымдылығы; 

Өтімді қаражаттардың мөлшерінің төмендеуіне ықпал етушілерге мыналар 

жатады: 

 ағымдағы қызмет зияндары; 

 өткен жылдары жəне төтенше оқиғалардың нəтижесінде болған зияндар 

 өтімді қаражаттар бағасының төмендетілуі; 



41 

 

 күрделі қаржы жұмсалымдарға иммобилизациялануы. 

Өтімді қаражаттардың артық болғаны қажет емес. Егер де ол артық болса 

айналым активтерінің жұмыс тиімділігі азаяды. Өтімді қаражаттардың артық болу 

себептері: 

 күрделі қаржы жұмсалымдары кеңейтпей-ақ пайданың жинақталуы; 

 амортизацияланатын объектілердің ауыстырылмауының нəтижесінде 

амортизацияның жинақталып қалуы. 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.  Қарыз алушының несиелік қабілеті деген не? 

2.  Несиелік қабілеттілікті анықтау үшін қандай ақпарат көздері қолданылады? 

3.   Несиелік бюро деген не? 

4.   Несиелік қабілеттіліктің негізгі факторлары қандай? 

5.   Ақша ағыны деген не? 

6.  Несиелік тəуекелді бағалаудың қандай статистикалық əдістері белгілі? 

7.  Несиелік қабілетті бағалау проблемаларын қалай шешуге болады? 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

11. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

12. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,  

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.   www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

http://www.finreg.kz/
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Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

 

Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 

2.  Панорама. 

3.  Деловая неделя. 

4.  Бизнес и власть,  

5.  Капитал,  

6.  Деловой Казахстан, 

7.  Айқын. 

 

 

№ 9.  Корпоративтік несиелеу процесін ұйымдастыру 

 

Лекция мақсаты: студенттерге корпоративтік несиелеу процесінің ерекшеліктері 

туралы түсінік беру. 

Лекция сұрақтары: 

1.  Ауыл-шаруашылық кəсіпорындарды несиелеу ерекшеліктері. 

2.  Кепіл- несиенің қайтарылуын материялдық қамсыздандырудың негізгі 

формасы  

 

1.   Нарықты экономика жағдайында банк тарапынан шаруашылық 

субъектілерін несиелеу əдісі жəне тəртібі несиелік операциялардың контрагенттерінің 

өзара келісімі бойынша қалыптасады. Коммерциялық банктер үшін қарыз алушы 

клиенттердің өндірістік жəне сауда-саттық қызметтерінің ерекшеліктерін, 

экономиканың қай саласына жататынын, шығаратын өнімдердің еңбек жəне 

материалдық сыймдылығын, оларға деген сұраныс пен ұсыныстың ара қатынасын жəне 

өндірістік процесстің сиаптын (маусымды жəне масымды емес) үнемі талдап, зерттеп 

отыту маңызды. Коммерциялық банктер мен клиенттр арасында қалыптасатын несиелік 

қатынастар жəне оларды құқықтық реттеу нормалары осы факторлармен тығыз 

байланысты. Коммерциялық банктердің əр түрлі несиелеу əдістері тəжірибеде орын 

алады. 

Өндіріс процесінің маусымдық жағдайларымен сипатталатын ауыл шаруашылық 

саласында банктік несие айналым капиталын қалыптастыруда маңызды роль атқарады. 

Құралдар айналыс процесінде үш кезеңнен өтеді: сатып алу (жабдықтау), өндіріс 

жəне өткізу. Барлық кезеңдерде айналыс құралдары шаруашылық қызметтің үзіліссіз 

болуын қамтамасыз ету керек. 

Бірінші кезеңде ақшалай құралдар жем-шөп дайындау, тыңайтқыштар, жанар-

жағар майлар, ауыл-шаруашылық техникасы мен қосалқы бөлшектерді сатып алуға, 



43 

 

негізгі табынды жасақтауға жұмсалатын шығындарды несиелеуге жəне басқа 

материалдық ресурстарға қолданылады. Осы қорлардан өндіріс процесінде негізгі 

қорлар мен жұмыс күші арқылы дайын өнім жасалып сатып алушыларға өткізуге тауар 

ретінде ұсынылады. 

Егін шаруашылығы мен мал шаруашылығының өнімін дайындауға бірнеше айлар 

немесе жылдар кетеді, сондықтан айналыстың екінші кезеңінде айналыс құралдарының 

уақыты табиғи жағдайларға байланысты. Егін шаруашылығында шығындар біркелкі 

болмағандықтан бірінші жарты жылдықта олардың көбейіп, екінші жарты жылдықта 

азаяды. Дайын өнім үшінші кварталда сатуға ұсынылады. 

Мал шуашылығында да айналыс құралдарының қолдануы біркелкі емес. 

Біріншіде жарты жылдықта малды жасақтауға шығындар жасалады, олар малды 

сатқаннан кейін қайтарылып орнын толтырады. Түскен түсім шығындардан əлдеқайда 

төмен болуы мүмкін. 

Ауыл шаруашылығында меншікті құралдардың жеткіліксіздігіне байланысты, 

қарыз құралдары маусымдық қорлар мен шығындардың орнын толтыруға 

қолданылады. Осындай жағдайларда банк несиесінің шаруашылықтың экономикалық 

қызметіне қажеттілігі сөзсіз өте маңызды. Меншікті құралдар мен қарыз құралдары 

жиынтық қор ретінде өндіріс жəне дайын ауыл-шаруашылық өнімді өткізу процесінде 

айналым жасайды. Несие материалдарды сатып алуды оңайлатып, өнімді сату кезінде 

өткізу операцияларын жеделдетіп, айналыс құралдарына артық салымдардың болмауын 

қамтамасыз етеді. 

Ауыл шаруашылығында несиенің несиенің негізгі қолдану саласы - өндіріс 

сферасы, яғни олар өндірістік қорларды қалыптастыруға жəне тікелей өндірістік 

шығындарға да кетеді. Несие құралдардың өндіріс процесінде тиімді қолдануын жəне 

олардың жылдамдығын қамтамасыз етеді. Сондықтан нарықтық қатынастар кезінде 

қысқа мерзімді несиелеу формалары мен əдістері ауыл – шаруашылығындағы құралдар 

айналымының ерекшеліктірін ескеріп отыру керек: өндіріс процесінің баяулығы; ішкі 

айналымның жоғары үлесі; ірі маусымдық өндірістік қорлар құру қажеттілігі; 

шығындардың біркелкі болмауы; табиғи жағдайлар жəне басқа да көптеген жағдайлар. 

Осылардың барлығы сақтандыру қорларын құруды талап етеді. 

2.  Қазіргі несиелеудің басты ерекшелігі бойынша банк қарыз алушының 

несиелік қабілетін тексеріп болғаннан кейін, несиелік шарт жасасу үшін несиелеу 

субъектісімен қатынасқа түседі. Несиелеуге байланысты барлық сұрақтарда банк пен 

қарыз алушы келісім-шарт негізінде шешеді.  

Несиелік келісім-шарт екі жақтың өзара міндеттемелерін жəне 

жауапкершіліктерін анықтайды. Онда мыналар көрсетіледі: 

- несиелеу мақсаты жəне объектісі;  

- несиенің мөлшері;    

- ссуданы беру мерзімі жəне қайтару шарттары; 

- несиені қамтамасыз ету формасы; 

- несие үшін төленетін сыйақы мөлшерлемесі; 

- несиенің қозғалысын жəне клиенттің қаржылық жағдайын бақылау үшін 

қарыз алушының беретін құжаттарының тізімі; 

- несиелеу процесіндегі банктің бақылау қызметі;     

Несиелік клісім-шарттың мазмұнын келісуші жақтардың өздері анықтайды. 

Несиелік  қатынастарды ұйымдастыру тəжірибесінде кепіл туралы келісім-шарттың 

орыны ерекше. Кепіл туралы кепіл затына байланысты ажыратылады. Кепіл затына: 

заттар, бағалы қағаздар, басқа да мүліктер жəне мүліктік құқықтар жатады.  

Материалдық-заттық мазмұнына қарай кепіл заттары мынадай топтарға бөлінеді: 

1. Клиент мүліктерінің кепілі:  
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Тауарлы – материалдық құндылықтар кепілі: 

а)  шикізаттар, материалдар, жартылай өнімдер кепілі; 

ə)  тауарлар жəне дайын өнімдер кепілі; 

б)  валюталық бағалылар (нақты валюталар), алтыннан жасалған бұйымдар 

кепілі; 

в)  басқа да тауарлы-материалдық құндылықтар кепілі; 

Бағалы да тауарлы-материалдық құндылықтар кепілі; 

Сол банктегі депозиттер кепілі; 

Жылжымайтын мүлік кепілі (ипотека) 

2. Мүліктік құқықтар кепілі. 

 Жалгерлік құқық кепілі; 

 Авторлық құқық кепілі; 

 Жерге құқық кепілі. 

Кепіл туралы келісім-шартта мынадай мəселелер қарастырылады: 

 Келісім-шарт жасасушы тараптар туралы мəліметтер; 

 Келісім-шарт заты; 

 Кепіл берушінің құқықтары мен міндеттері; 

 Кепіл ұстаушының құқықтары мен міндеттері; 

 Талап ету құқықтары; 

 Кепілге қойған мүлікті қайта рəсімдеу, басқа мүлік есебінен; 

 Кепілге қойған мүліктің бұзылуына байланысты тəуекел жағдайлары мен 

кепіл затын ауыстыру; 

 Тараптардың жауапкершіліктері; 

 Ерекше шарттар; 

 Дауларды шешу; 

 Басқа шарттар; 

 Кепіл туралы келісім-шарт жасасушылардың заңды мекен-жайы мен өзге де 

мəліметтері.   

Кредиторлардың талабын қанағаттандыру үшін кепілдік келісім-шарттың 

рəсімделуін реттеуші ретінде Қазақстан Республикасының №254-1 30 маусым 1998 

жылы шыққан «Кепілдік мүліктің қозғалысын тіркеу туралы» заңы негізгі құжат болып 

табылады. 

Осы заңға сəйкес кредитор (кепілдік ұстаушы), егер де қарызданушы өз 

міндеттемесін орындай алмаса, кепілдікке қойылған мүліктен берілген несиенің құнын 

ұстап қалуға құқылы. 

Кепілдікке қойылған мүлікке деген талап білдірушілердің талабын 

қанағаттандыру үшін олардың кезектілігін белгілеп, кепілдіктегі мүлік қозғалысын 

тіркейді. Кепілдік заңы бойынша кез келген міндеттемені орындаудың мүмкіндігін 

қамтамасыз етеді (банкі несиені бергенде, құрал-жабдықты, қаражатты уақытша 

пайдалануға алғанда, салып-сатуда, жалғада, жүкті тасымалдағанда т.б.). Кепілдік 

бұйымы (нəрсесі) кəсіпорынның мүліктік айналысынан алынбауы мүмкін «ғимарат, 

қондырғы, өндіріс құралдары, бағалы қағаздар, ақша қаражаттары, мүліктік құқықтары 

т.б.), бірақ оларды Қазақстан Республикасының заң актілеріне сəйкес өндіріп алуға 

(төлетуге) болады.  

Кепілдік міндеттеменің қамтамасыз етілуі тоқтатылса, кепілдік тоқтатылады: 

кепілге салынған мүлік жойылған жағдайда, кепілге салынған мүлікке меншік иесі 

ретінде иеленген жағдайда, кепілге салынған мүлік мəжбүрлік жолмен 

сатылғанжағдайда жəне т.б. Кепілдіктің  түрлері болып мүлікті салу жəне ипотека 

саналады. 
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Кепілге салу кезінде кепілдікке (закладкаға) салынған мүлік кепілге берушіден 

кепілге ұстаушының иелігіне өтеді. Кепілге ұстаушының келісімімен кепілге салынған 

зат кепілге берушіде айрықша сақталынып, мөр қойылып, сол жерде қалдырылуы 

мүмкін.  

Ипотека жағдайында кепілге салынған мүліктер кепілге берушінің немесе үшінші 

тұлғаның иелігі мен пайдалануында болуы мүмкін.  

Ипотекалық несиелік келісім-шарт бойынша негізгі қарыздың сомасын кепілдік 

ұстаушыға төлеуді немесе ипотекалық келісім-шарт бойынша қарастырылған басқа 

міндеттемелерді толық не ішінара бөлігін орындауды қамтамасыз етеді.  

Егер де келісім – шартта басқаша шаралар қаралмаса, онда ипотека тек сол 

кезеңдегі талапты толық көлемде қанағаттандырады, демек, зиянды қалпына келтіруін; 

негізгі міндеттемесін бұлжытпай орындауын жəне басқа да заң актілерімен немесе 

негізгі міндеттемелерімен қарастырылған жағдайларын. Кепілдікке заттық нысандарға 

ие объектілерінен басқа да құқықтарды (кен орындарын пайдалану жəне кен шығару, 

кəсіпорынға, құрылысқа, ғимаратқа, қондырғыларға жəне т.б. жалгерлік құқық) жəне 

бағалы қағаздарды (акциялар, облигациялар, вексельдер жəне т.б.) қабылдауы мүмкін. 

Ипотекалық келісім-шарт тараптардың негізгі ниеттерін қуаттайтын құжат болып 

табылады жəне ол қағаз нысанында жазылып, оған кепілдік беруші де, кепілдікті 

алушы да, сондай-ақ қарызданушы да қол қояды, егер де ол кепілдік беруші 

қарызданушы болмаса (яғни, тұрақты тапсырма ретінде болуы мүмкін). Ипотекалық 

келісім шарт мемлекеттік тіркеуден өтеді, сол тіркеуден өткен кезден бастап оның 

ипотекалық құқығы пайда болады. Ипотекалық келісім-шартта кепілдік берушінің де, 

кепілдік алушының да мекен-жайы, негізгі міндеттемесінің мəні, олардың деңгейі жəне 

орындау мерзімі т.б. мəліметтері көрсетіледі. Кепілдік ұстаушының құқығы 

ипотекалық куəлік берілумен қуатталады, ал ол негізгі міндеттеменің орындалуын 

талап етуге, кепілдікке қойған мүлікті алуына құқысының бар екендігін көрсетеді. 

Ипотекалық куəлік бір ғана данада жасалады, ал ол тек кепілдік ұстаушының қолында 

болады.  

Ипотекалық куəлік басқа бір тұлғаның пайдасына жазылып берілуі мүмкін. 

Жазып беру бұл ипотекалық құқықтың басқа тұлғаға берілгендігін көрсетеді. Бұндай 

жазып беру операциясын банктер жасамайды. Жазып берілген құқықта 

берілгентұлғаның толық аты-жөні болуы тиіс, ал егер де ол бланкалық тұрғыда 

(толтырылмаған, қол қойылмаған нысанда) болса, онда ол ипотекалық куəліктің беру 

жазбасы болып саналмайды. Егер беру жазбасы бірінші беріліп отырса, онда 

ипотекалық куəлігінде көрсетілген кепілдік ұстаушысы қол қояды, ал егер де ол бірінші 

болмаса, онда осының алдындағы жазып берген тұлға қол қояды. Егер де беру жазбасы 

арқылы құқығын жүзеге асыратын болса, онда онымен бірге, сол берілген тұлғаға 

негізгі міндеттемесі де, ипотекалық куəлігі бойынша құқығы да өтеді.  

Тұтыну несиесі – бұл жеке тұлғаларға тұтыну тауарларын сатып алу үшін жəне 

тұрмыстық қызметтерді өтеуге берілетін несие.  

Ипотекалық несие – бұл қозғалмайтын мүліктерді (тұрғын үйді, өндіріс 

ғимараттарын, жерді жəне т.с.с.) кепілге ала отырып, ұзақ мерзімге берілетін несие.  

Ломбардтық несие – тез іске асатын бағалы заттарды немесе бағалы қағаздарды 

кепілге алып, берілетін несие.  

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.   Корпоративті несилеу объектілері дегеніміз не? 

2.   Заңды тұлғаларға банк несиесін алу үшін қандай құжаттар қажет? 

3.   Бизнес-жобаға қандай талаптар қойылады? 

4.   Кəсіпорынның ақша ағыны деген не? 
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5.  Заңды тұлғалардың несиелік қабілеттілігін бағалаудың ерекшеліктері 

қандай? 

6.   Қарыз алушының банкроттығы. 

7.  Мониторинг қандай мақсатта жүргізіледі?  

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

17. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

18. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,   

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.  www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

http://www.finreg.kz/
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Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 

2.  Панорама. 

3.  Деловая неделя. 

4.  Бизнес и власть,  

5.  Капитал,  

6.  Деловой Казахстан, 

7.  Айқын. 

 

 

№ 10.  Бөлшек несилеу процесін ұйымдастыру 

 

Лекция мақсаты: студенттерді ҚР-да тұтыну жəне ипотекалық несиелер 

нарығының даму проблемалары мен оларды шешу жолдарымен таныстыру 

Лекция сұрақтары: 

1. Тұтыну несиесі жəне оның объектілеріне байланысты жіктелуі. 

2. Ипотекалық несиелеу жүйесі жəне оның үлгілері. 

 

1.  Қазіргі кезде екінші деңгейдегі банктердің жеке тұлғаларға беретін 

несиелеріне тұтыну жəне ипотекелық несиелер жатады. 

Тұтыну несиесінің мынадай түрлері қолданылуда: 

 автомобильдік несие; 

 ұзақ мерзімде пайдаланылатын тауарлар сатып алуға берілетін несие; 

 тұрғын үйді жөндеу жұмыстарына берілетін несие; 

 кейіне қалдырылмайтын қажеттіліктерге (оқу, емделу, демалу жəне тағы 

басқа.) берілетін несие. 

Мұнда автомобильдік несие бойынша жаңа жəне жүрілген автомобильдерді банк 

несиесі көмегімен алуға болады. 

Ұзақ мерзімде пайдаланылатын тауарларға мыналар жатады: 

 жиһаз; 

 сантехника; 

 аудио-видео жəне тұрмыстық техникалар; 

 компьютер жəне оргтехника; 

 басқа да тұтыну тауарлары. 

Тұрғын үйді жөндеу жұмыстарына: үйдің ішінде жəне сыртында құрылыс жəне 

басқа да жұмыстарын жүргізу жатады. 

Мысал ретінде банктің тұтыну несиесін беру шартын мына кесте бойынша көруге 

болады. 
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Кесте – 2. Банктің тұтыну несиесінің түрлері мен шарттары. 

№ 

Несиелеу 

шарттар

ы 

Тұтыну несиенің түрлері 

Автомобиль несиесі Ұзақ мерзімді 

тауарлар сатып алу 

несиеі Жаңа 
Ескі 

(пайдаланылған) 

1 

Несие 

мөлшері 

Автомобиль 

құнының 80% 

дейін 

Автомобиль бағалау 

құнының 80%-на дейін 

10000 АҚШ 

долларына дейін 

(немесе эквивалент) 

500000 АҚШ 

долларына дейін 

(егер қамтамасыз ету 

заты-жылжымайтын 

мүлік болса) 

2 

Бастапқы 

жарна 

Автомобиль 

құнынан-20% 

3 жылға дейін жүрілген 

шетел көлігін сатып алуда 

20% 

3 жылдан 5 жылға дейін 

жүрілген шетел көлігін 

сатып алуда 30% 

5 жылдан 10 жылға дейін 

жүрідген шетел көлігін 

сатып алуда 50% 

3 жылға дейін жүрілген 

ТМД елдерінің 

автокөлігін сатып алуда - 

30% 

3 жылдан 5 жылға дейін 

жүрілген ТМД елдерінің 

автокөлігін сатып алуда - 

50% 

 

3 

Несие 

мерзімі 

шетелдік 

автокөлік үшін 

5 жылға дейін;  

ТМД елдерінің 

автокөлігі үшін 

3 жылға дейін 

3 жылға дейін 2 жылға дейін 

4 

Несие 

валютас

ы 

АҚШ доллары 

немесе теңге 

АҚШ доллары немесе 

теңге 

АҚШ доллары 

немесе теңге 

5 

Несие 

үшін 

төлем 

Айына 1,5 % 

(АҚШ 

долларымен)жə

не 1,7% 

(теңгемен) 

Айына 1,5 % (АҚШ 

долларымен)жəне 1,7% 

(теңгемен) 

Айына 1,5 % (АҚШ 

долларымен)жəне 

1,7% (теңгемен) 

6 

Қамтама

сыз ету 

түрі 

Сатып алатын 

автомобиль 

Егер шетел автокөлігінің 

жүрілген уақыты 10 

жылдан, ТМД-кі 5 жылдан 

аспас, сол автомобильді 

Сатып алатын тауар 

немесе тұрғын үй 

Ескерту- əдебиет негізінде дайындалған [17] 
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Сонымен қатар жоғарыдағы банктен тұтыну несиесін алуға қажетті құжаттар 

тізімі мынадай: 

1. Қарыз алушының анкетасы. 

2. Жеке күəлігі (көшірмесі) 

3. СТТН (көшірмесі) 

4. Соңғы 12 айға бөлініп көрсетілген жалақы жəне басқа табыстары туралы 

жұмыстан берілетін анықтама 

5. Жұмыс стажы туралы жұмыс орнынан анықтама 

6. Отбасы туралы анықтама 

7. Некеге тұрғандығын растайтын құжаттар (неке туралы күəлік, 

жұбайыңыздың жек куəлігі) 

8. Кепілге қоятын мүліктің құжаттары. 

Келесі бір дамып отырған несиеге – ипотекалық несиені жатқызуға болады. 

Екінші деңгейдегі банктерде ипотекалық несие беру шарттары мынадай: 

 Несие мөлшері: жылжымайтын мүліктің бағалау құнының 85%-на дейін 

 Бастапқы жарна: жылжымайтын мүліктің бағалау құнының 15%-на дейін 

 Несие үшін төлем: айына: 1,3 % (АҚШ доллары)1,7% (теңгемен) 

 Несие валютасы: АҚШ доллары немесе теңгемен (егер 1 жылдан аспаса) 

 Несие мерзімі: 10 жылға дейін 

 Қамтамасыз ету түрі: пайдаланатын немесе сатып алатын тұрғын үй 

Жеке тұлғанын төлем қабілетін анықтау техникасы əр банкте əр түрлі 

қалыптасқан. Қарыз алушының төлем қабілетін анықтау үшін əдетте мынадай 

көрсеткіштер қолданылады. 

 

Кесте 3 - Қарыз алушы жеке тұлғанын төлем қабілетін бағалау көрсеткіштері. 

№ Көрсеткіштер атаулары Есептеу алгоритмі 

1 Негізгі қарыз төлемінің айлық мөлшері 

(НҚАТ) 

Несиенің мөлшері/несиенің мерзімі 

2 Сыйақы мөлшерлемесі бойынша 

төлемнің айлық мөлшері(СМАТ) 

Несиенің мөлшері*сыйақы 

мөлшерлемесі/12 ай 

3 Негізгі қарыз жəне сыйақы 

мөлшерлемесі бойынша төлемнің 

айлық мөлшері (НҚСАТ) 

НҚАТ+СМАТ 

4 Таза табыс ТТ Жалпы табыс – салықтық жəне басқа 

да төлемдер 

5 Нақты несиелік қабілеті (ННҚ) НҚСАТ / ТТ (мəні жобамен 35-45 %-

дан болмауы тиіс) 

Ескерту- əдебиет негізінде дайындалған [5] 

 

Тұрғын үйді жөндеу жұмыстарына: үйдің ішінде жəне сыртында құрылыс жəне 

басқа да жөндеу жұмыстарын жүргізу жатады. 

Жеке тұлғаны тұтынушылық несиелеу үрдісі мынадай кезеңдерді қамтиды: 

1 – кезең. Қарыз алушымен сұхбаттасу жəне оның өтінішін қабылдау. Жеке 

тұлғамен сұхбаттасу жəне оған кеңес беруді банктің фронт – кеңесінің қызметкері – 

несие менеджері жүзеге асырады. Алдын ала сұхбаттасу барысында несие менеджері 

клиенттің қандай мақсатқа несиені алуды қалайтынын, қандай сома сұрайтынын, қанша 

мерзімге алатынын жəне кепілге қандай мүлікті ұсынатындығы тіралы ақпараттарды 

біледі. Банк тарапынан клиентке берілетін несиенің шарттарымен таныстырады. 

Егер осы сияқты шарттармен клиент келіскен жағдайда несие – менеджері 

клиенттен мынадай құжаттарды талап етеді: 
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- қарыз алуға сауалнама - өтініші; 

- жеке куəлігінің көшірмесі. 

- СТТН көшірмесі. 

- Соңғы 6 немесе 12 айға бөлініп көрсетілген жалақы жəне басқа табыстары 

туралы жумыстан берілетін анықтама. 

- Жұмыс стажы туралы жұмыс орнынан анықтама. 

- Үй кітабының көшірмесі; 

- Кепілдік нысанына құқық беретін құжаттар; 

- Кепілдік берушінің отбасылық жағдайын растайтын құжаттар (заңды некеде 

тұрса, неке тура куəліктің нотариальды түрде куəландырылған көшірмесі, некеде 

тұрмаса, онда кепілге қойылатын мүлікті сатып алу кезінде некеде тұрмағандығы 

туралы нотариалды түрде куəандырылған мəлімдемесі (түпнұсқасы), кепілдік 

берушінің жұбайының жəне басқа қосымша иегерлерінің нотариалды түрде 

куəландырылған келісімі (түпнұсқасы). 

2 – кезең. Клиентінің несиелік құжаттарына несиелік жəне заңи сараптамалар 

жүргізуді қамтиды. 

Несиелік сараптаманы несиелік сараптаушы жүргізуге тиіс. Несиелік сараптама 

нəтижесінде қарыз алушының төлем қабілеті мен неиселік қабілеті анықталады. 

Несиелік қабілеті бағалауда отандық банктер тəжірибесінде мынадай көрсеткіштер 

қолданылады: 

1) Негізгі қарыз төлемінің айлық мөлшері (НҚАТ) = Несиенің мөлшері / 

несиенің мерзімі; 

2) Сыйақы мөлшерлемесі бойынша төлемінің айлық мөлшері (СМАТ) = Несиенің 

мөлшері * сыйақы мөлшерлемесі / 12 ай; 

3) Негізгі қарыз жəне сыйақы мөлшерлемесі бойынша төлемінің айлық 

мөлшері (НҚСАТ) = НҚАТ + СМАТ; 

4) Таза табыс (ТТ) = Жалпы табыс – салықтық жəне басқа да төлемдер; 

5) Нақты несиелік қабілеті (ННҚ) = НҚСАТ / ТТ.   

Нақты несиелік қабілетінің мəні жобамен 35 – 45%-дан төмен болмауы тиіс. 

Демек, осы көрсеткіштерді пайдаланып жəне несие алу үшін тапсырған 

құжаттарды пайдаланып, қарыз алушының төлем қабілеттігін анықтау тəжірибесіне 

мысал келтірейік. 

Ол үшін азаматтың айталық автомобиль несиесін алуға берген сауалнамасын 

пайдалану қажет. Ондағы сұралатын несие сомасы 2176000 теңге немесе 17000 АҚШ 

доллары (1 АҚШ доллары = 128 теңге), мұндағы жаңа автомобильдің нарықтық құны – 

2 560000 теңгені (немесе 20000 АҚШ долларын) құрайды. Қарыз алушының қосатын 

бастапқы жарнасы 15%, яғни 384 000 теңге немесе 3000 АҚШ доллар. Автомобиль 

несиесін 60 айға, 18% жалдық сыйақы мөлшерлемесінде сұрап отыр делік. Ол кісінің 

жанұялық айлық табысы - 560 000 теңге жəне кепілге жылжымайтын мүлік қояды. 

Жоғарыдағы көрсеткіштер көмегімен қарыз алушының төлем қабілетін бағалай 

нəтижесі мынадай: 

 

Негізгі қарыз төлемінің айлық мөлшері (НҚАТ) = 2 176000 теңге: ,60 ай = 36267 

теңге. 

 

Сыйақы мөлшерлемесі бойынша төлемінің айлық мөлшері (СМАТ) =      2 176000 

теңге * 0,18 : 12 ай = 32640 доллары. 

 

Негізгі қарыз және сыйақы мөлшерлемесі бойынша төлемінің айлық мөлшері = 

36267 + 32640 = 68907  теңге. 
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Таза табыс (ТТ) 560  мың теңге – 300  мың теңге= 200 мың теңге 

 

Нақты несиелік қабілеті (ННҚ) = 68907  теңге : 200000  теңге = 0,34  немесе 34% 

 

Сонымен, қарыз алушымыз төлем қабілеттігі жеткіліксіз, бірақ оған кепілге 

қоятын мүлкін евкере отырып, несие беруге болады. 

Несиелік сарапшы жоғарыдағы есептеулерінің нəтижелері негізінде Несиелік 

комитеттің қарауына арналған несиелік сарптама қорытындысын жасайды. 

Несиелік құжаттарға заңи сараптаулар кезінде қарыз алушының азаматтығы, 

оның құжаттарының заңдылығы жəне кепіл затына құқық беретін құжаттардың 

шынайлығы мен қарыз алушының меншікі кұкығын тексереді. 

Осы кезеңдегі келесі бір маңызды қадам кепілге қоятын затын бағалау, Кепіл 

затын бағалауды тəуелсіз бағалау немесе банктің өзінің бағалаушылары жүзеге асыруы 

мүмкін. Айталық, кепіл заты ретінде 2 бөлмелі пəтер ұсынылады. Бағалаушы бағалау 

нəтижесі бойынша төиендегідей нысанда Несиелік комитетке есеп беру құжатын 

даярлайды. 

 

2.  «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» ҚР заңына сəйкес «ипотека – 

кепіл берушінің немесе үшінші бір тұлғаның иелігінде жəне пайдалануына болатын 

кепілге салынған жылжымайтын мүлік» деп берілген.  

Ипотекалық несие – жылжымайтын мүлікті кепілге алып берілетін несиені 

білдіреді. Жылжымайтын мүлікке жғр, тұрғын үй, өндіріс ғимараты жəек т.с.с жатады. 

Ипотекалық несие тұтыну несиесінің түрлеріне қарағанда біршама күрделі процесті 

білдіреді. 

Халыққа берілетін ипотекалық несиені үш түрге бөлуге болады: 

1) тұрғын үй құрылысына арналған жерді сатып алуға берулетін ипотекалық 

несиелер; 

2) тұрғын үй құрылысына жəне қайта құруға берілетін ипотекалық несиелер;     

3) тұрғын үйді сатып алуға берілетін ипотекалық несиелер. 

Ипотекалық несилеу үрдісі бірнеші кезендерден тұрады. Мысалға, Қазақстан 

ипотекалық компаниясының (ҚИК) бағдарламасы бойынша тұрғын үй несиесін алу 

мынадай сатыларды қамтиды: 

1-кезең. Алдын ала біліктілігін (квалификация) анықтау, яғни бұл кезеңде 

клиенттің несиелеу шарттары туралы қажетті ақпараттарды алу жəне ипотекалық несие 

алуға байланысты мүмкіндігін анықтай жүзеге асады. Алдын ала біліктілікті анықтау 

үшін клиент ҚИҚ –на (Алматыдағы) барып өтуге немесе Компанияның кез келген 

серіктес – кассалық бөлімдерінен өтуге болады. 

2 – кезең. Несиенің сомасын анықтағаннан кейін жəне банкке берген ақпаратты 

тексергеннен кейін қарыз алушының қаржылық мүмкіндігіне қарай жəне несие 

берушінің талаптарына сəйкес пəтер таңдалады. Сонымен, тұрғын үйді сатушы мен 

сатып алушының арасында тұрғын үйді сатып алу, сату туралы алдын ала келісімшарт 

жасалады. Несие беруші несиенің қайтарылуын қамтамасыз ететіндей етіп, тұрғын үйді 

бағалайды, сондай – ақ қарыз алушының бастапқы салымы мен берілетін несиенің 

сомасын есептейді. Егер тұрғын үй банктің барлық талаптарынан шықса, онда оны 

кепіл заты ретінде қабылдайды. Бағалауды мамлекеттік лицензиясы бар тəуелсіз 

бағалаушы жүзеге асырады. 

Түрғын үйді бағалау, яғни ипотека затының нарықтық кұнын анықтау мақсатында 

жүзеге асады. Несие алатын тұрғын үй таңдалған соң, бағалаушы өзінің қызметі үшін 

ақы төленген жағдайда тұрғын ұйге тəуелсңз бағалауды жүргізеді, ал банк бағалау 
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құнын беретін несие сомасымен салыстырады. Банк бұл жерде бағалау құнын есепке 

ала отырып, оның болашақта əр түрлі факторлардың ықпалына байланысты өзгеруін 

болжай білу керек. 

Жер телімшесі бар үйді бағалауды ғана жылжымайтын мүлік орталығы РМК 

жасайды.  

Жылжымайтын мүліктің құнын бағалауда үш негізгі əдіс қолданылады: 

1.  Шығындық əдіс. Бұл əдіс 5 сатыдан тұрады: 

- жердің құнын бағалау; 

- ғимараттың, қосымша құрылыс объектілерінің ағымдағы құнын бағалау; 

- моральдық жəне заттай тозу шамасын бағалау; 

- тозу кұнын белгіленген құнынан шегеріп тастау; 

- жер құнын ғимараттың құнынан қосып, мүліктің жалпы құнын бағалау. 

2.  Табыстық əдіс. Бұл əдіс күту принципіне негізделеді, яғни жылжымайтын 

мүлікті сатып алушының алдыға уақытта табыс алатынын есепке алып, мүлікті 

бағалайды. Мұндай бағалау төмендегідей кезектілікпен жүргізіледі: 

- жыл сайынғы жалгерлік табысты бағалау; 

- бос қалған орындарды ұстауға кететін жəне жалгерлік ақы жинауға 

жұмсалатын шығындар шегеріліп тасталады; 

- мүлікті пайдалануға жыл сайын жұмсалатын шығыстарды шегеріп тастап, 

таза пайдалану табысын анықтайды; 

- мүліктен алатын табысының бағасын анықтайды; Бұл капиталдану нормасы 

таза пайдалану табысының  мүлікті нарықта сату бағасына қатынасы арқылы 

анықталады. 

- Капиталдану нормасы жəне таза пайдалану табысы негізінде мүліктің құны 

мынадай формула бойынша есептеледі: 

Мүлік құны = Таза пайдалану табысы/Капиталдану нормасы 

3.  Сатуды тікелеу салыстырмалы талдау əдісі. Бұл əдіс нарықтағы 

субъекьілерінің жылжымайтын мүлікті сатып алу – сату мəмілесіне негізденеледі. 

Бағалау процедурасының негізгі кезеңдері төмендегідей: 

- жылжымайтын мүлікті бағалауға, сатуға байланысты жасалған мəмілелер, 

ұсыныстар туралы ақпараттар жинау мақсатында нарықты зерттеу; 

- ақпараттың шынайлығын растау мақсатында акпаратты таңдау; 

- жылжымайтын мүлікті бағалауға сəйкес келетін өлшем бірлікті таңдау жəне 

əр таңдалған өлшем бірлігі бойынша салыстырмалы талдау жүргізу; 

- нарықта сатылатын сол типтес мүліктің жекелеген элементтерімен 

бағаланатын объектіні салыстыру. 

Қазақстанда ипотекалық несиенің дамуын қолдау мақсатында соңғы жылдары 

«Қазақстан Ипотекалық компаниясы» АҚ бірқатар жұмыстар жасап жатыр. 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.  Тұтыну несиесінің мақсаты қандай? 

2.  Келісімшарт қандай жағдайда бекітіледі? 

3.  Қарыздардың қамтамасыздығын талдау ерекшеліктері. 

4.  Қазақстандық тұтыну несиелерінің проблемаларын қалай шешуге болады? 

5.  Қазақстандағы ипотекалық несиелеудің модельдері. 

6.  Кепіл шотты ипотека деген не? 

7.  Ипотекалық несиелеудің қандай проблемалары бар? 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  
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1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

11. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

12. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,  

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.   www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

 

Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 

2.  Панорама. 

3.  Деловая неделя. 

4.  Бизнес и власть,  

http://www.finreg.kz/
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5.  Капитал,  

6.  Деловой Казахстан, 

7.  Айқын. 

 

 

№ 11.  Несиелік портфельді жəне проблемалық несиелерді басқару 

 

Лекция мақсаты: студенттерді сапалы несиелік портфель қалыптастыру 

бойынша банктің стратегиясын жүргізу мəселелерімен таныстыру. 

Лекция сұрақтары: 

1.  Несиелік тəуекел ұғымы.  

2.  Несиелік портфельді басқарудың негізгі кезеңдері. 

 

1.  Кез келген банк қызметінің табыстылығы банктің берген несиелерінің 

сапасына, яғни оның қайтарымдалық дəрежесіне тікелей байланысты. Несиенің 

уақтылы қайтарылмауы банктің зиян шегуіне итермелейді. Сондықтан да банктер 

несиелік тəукелді басқару шараларымен уақтылы айналысып отыруға тиіс.  

Несиелік тəуекел – қарыз алушының банктен алған несиесі бойынша қарызын 

немесе оған есептелінген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына байланысты 

банктің зиян шегуін сипаттайды. 

Коммерциялық банктегі несиелік тəуекелді басқару жүйесі екі субжүйеден 

тұрады: 

- басқаратын субъекті; 

- басқарылатын объект; 

Басқару субъекті – бұл арнайы еңбек, ақпарат, материалдық жəне қаржылық 

ресурстарды пайдалана отырып, несиелік тəукелді басқару процесін жүзеге асыратын 

банктің құрылымдық бөлімшесі. 

Отандық банктер тəжірибесінде несиелік тəукелді басқару субъектілеріне 

мыналарды жатқызуға болады: 

- Директорлар Кеңесі; 

- Басқарма; 

- Несиелік комитет; 

- Активтерді жəне пассивтерді басқару жөніндегі комитет; 

- Тəуекел басқармасы; 

- Шағын жəне орта бизнесті несиелеу департаменті; 

- Ипотекалық несиелеу департаменті; 

- Ірі жобалар бойынша несиелеу тəеукел басқармасы; 

- Несиелік тəеукел басқармасы; 

- Проблемалық несиелер басқармасы; 

- Несиелік бөлімдер; 

- Несиелік менеджер; 

- Несиелік – тəукел менеджері. 

Басқарылатын объектіге банктың берген несиелері жəне олармен байланысты 

несиелік тəуекел жатады. 

Несиелік тəуекелді басқару жүйесінің негізгі элементтеріне жататындар: 

  несиелік қызметті ұйымдастыру; 

  лимиттер белгілеу; 

  несиелік ұсынысты бағалау және қарыз алушының несиелік қабілетін 

бағалау; 
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  несиелік тәуекел деңгейіне байланысты несиелерге рейтинг кою және 

белгіленген лимиттермен салыстыру; 

  несиелер бойынша мүмкін болар зияндарды есепке ала отырып сыйақы 

мөлшерлемесін анықтау; 

  несиелік шешімдерді қабылдау барысында құзіретті бөлу – несиелерді 

авторизациялау; 

  несиелік мониторинг; 

  несиелік қоржынды басқару; 

  проблемалық несиелерді қалпына келтіру. 

Мұндағы, несие шегі (лимиті) – 1) несие берушінің қарыз алушыға беретін 

несиесі бойынша несиелік қатынастын шекті деңгейі; 2) қарыз алушының өз 

айналымында несиелік қаражаттарды пайдаланудын ең жоғарғы шегі. 

Несие шегі ішкі жəне сыртқы болып бөлінеді. Сыртқы лимит, ҚР Ұлттық банктің 

пруденциалдық нормативтер қатарында, бір қарыз алушыға келетін тəуекелдің ең 

жоғарғы мөлшері ретінде белгіленеді. Ол норматив бойынша тəекелдің (несие 

мөлшерінің) банк капиталына қатынасы арқылы есептеледі жəне оның мəні екі 

жағдайда белгіленеді: 1) 0,01-ден аспайтын мөлшерде, яғни ол банкпен тығыз қарым – 

қатынастылар үшін; 2) 0,25-тен аспайтын мөлшерде, яғни ол қалған қарыз алушылар 

үшін (соның ішінде бланктік несиелер үшін -0,01) 

Несиелік тəуекел менеджменті 

Жалпы несиелік тəуекелді басқаруды отандық банктерімізде несиелік тəукел 

менеджменті жүзеге асырады. 

Ал ішкі шегі несие беруші банктің өзі өзінің қолында бар несиелік ресурс 

көлеміне жəне қарыз алушының несие алу мүмкіндігіне қарай белгілейді. 

Несиенің мөлшерін банк мекемесі қарыз алушымен бірлесе отырып, материалдық 

қорлардың құралу қажеттілігін зерттеу негізінде шығындарды, өндіріс көлемі мен 

өнімнің өтімділігін, ауыл шаруашылық өнімдерін, оның қайта өңделуі жəне басқа да 

шығындарды ескере отырап анықтайлы. Қарыз алушыға берілетін несиенің мөлшері əр 

түрлі жағдайлырға байланысты болып келеді. Біріншіден, қарыз алушыға берілетін 

несие шамасы қарыз алушының жасаған өтінішіне байланысты. Бірақ бұл өтініштегі 

несие мөлшері несиені қайтарудағы нақты мүмкіндіктермен, сондай – ақ банктің нақты 

есебімен сəйкес келмеуі мүмкін. Екіншіден, несиенің шегі экономикалық жағдайларға 

байланысты, соның ішінде: 

 қарыз алушының төлем айналымындағы алшақтық шамасына; 

 несиені қамтамасыз ететін нақты тауарлы – материалды бағалылар қорыны 

жəне олардың өтімділік дəрежесіне; 

 маржа деңгейіне; 

 несиелік тəуекел  дəрежесіне жəне банктің клиентке деген сенім дəрежесіне; 

 банкте бар ресурс көлеміне жəне т.б. 

Несиелерді авторизациялау – несиелік тəуекелді төмендету мақсатында 

жұргізілетін анықтамалар жəне тексерулер процесін білдіреді. 

Несие қоржыны – несиелік тəукелдің немесе одан қорғану тəсілдерінің əр түрлі 

факторларына байланысты критерийлері бойынша жіктелген несиелерге байланысты 

банктің қоятын талаптарының жиынтығы. 

Несие қоржыны банктің берген несиелерінің негізінде қалыптасады. Несие 

қржынын жиі талдап отыру қажет, себебі, талдау арқылы ғана несиелік 

жұмсалымдарды əртарапдандыруға болады. Несие қоржынын талдау мына кезеңдерден 

тұрады: қарыздар сапасын бағалау критерийлерін таңдау, мұндай бағалаудың əдістерін 

анықтау (номерлік немесе балды жүйеде бағалау, тəуекел тобына қарай жіктеу, əрбір 

топ бойынша тəуекел пайызын анықтау, жалпы несие қоржыны бойынша əрбір топтың 



56 

 

көлемінде тəукелдің абсолюттік шамасын есептеу, қарыздар бойынша мүмкін болар 

зияндарды жабуға арналған резервтер көздерінің шамаларын анықтау, қаржы 

коэффициентері жүйесінің, сондай – ақ оны құрылымдық талдау негізінде несие 

қоржынының сапасын бағалау). Қарыздың сапасын бағалау критерийлеріне əлемдік 

тəжірибеде мыналар жатады: несиенің тағайындалуы, несиенің түрі, қарыздың 

мөлшері, қарызды қайтару кестесі, іскерлік тəуекелді бағалаудың толықтығы, несиелік 

оперциялармен байланысты қарыз алушының сапасы, оның меншік нысаны, қарыз 

алушының несиелік қабілеттігі, ол тураы толық ақпараттың болуы, қарыздың бағасы, 

қарызда қамтамасыз ету тəсілі. 

2.  Банктің активтік операцияларының нəтижесінде «активтер портфелінің » 

жəне оның құрамдас бөлігі «несиелік портфелдің » қалыптасуы. Несиелік портфельді 

жəне несиелік тəуекелдерді басқару проблемеларының бір тұтастығы.Жоғары  сапалы 

несиелік портфельді қалыптастырудың алғышарттары. Несиелік портфель жəне 

несиелік портфельді басқарудың түпкі мақсаты, бағыты, əдістері. Коммерциялық 

банктерде несиелік портфельді сапасына қарай жіктеп, үнемі талдау жүргізіп отыру 

қажеттілігі. Несиелік портфельді басқаруды ұйымдастыратын банктердің 

департаменттері, несиелік комитет жəне оның құзыры, атқаратын міндеті, басқармалар 

жəне бөлімдер, бөлімшелер.Несиелік портфельді басқарудың негізгі кезеңдері: 

1.  Жекелеген клиенттерге берілген несиенің сапасын бағалаудың критерийлері 

- мақсаты, несиенің түрі, мөлшері, мерзімі, клиенттің несиелік қабілеті, меншіктің қай 

формасына жəне экономиканың қай саласына жататындығы, несиенің уақытында 

қайтарылуын қамсыздандыру дəрежесі. 

2.  Берілген несиені проценттік тəуекелдеріне қарай топтау. 

3. Несиелік портфельдің сапасына қарай құрылымын анықтау. 

4.  Несиелік портфельдің құрылымының жəне құрамының өзгеруіне ықпал 

ететін факторларға талдау жасау. 

5.  Несиелік тəуекелдер нəтижесінде орын алатын шығындарды өтеу үшін 

резервтер құрау. 

Несиелік портфельді басқарудың құрамдас бөлігі - несиелік тəуекелдерді басқару. 

Коммерциялық банктердің несиелік портфельдің құрамындағы клиентке берілген 

қарызын жалпы сомасын тəуекелділік дəрежесіне қарай топтауы: Стандарттық несие, 

күдікті несие,үмітсіз жəне проблемалы несие. Бұлар бойынша резервтер құрау тəртібі, 

несиелік портфельдің сапасын сипаттайтын коэффиценттер. Несиелік тəуекел туралы 

түсінік жəне оны басқарудың тəсілдері. Несиелік тəуекелдердің түрлері: негізгі 

қарызды қайтара алмау тəуекелі; проценттік соманы төлей алмау тəуекелі; кепілдеме 

тəуекелі, несиені ұтымды жəне табысты пайдалана алмау тəуекелі. Несиелік 

портфельдің диверсификациясы жəне несиелік портфельдің сапасының көрсеткіштері: 

Орташа несиелік тəуекел дəрежесі, несиелік портфельдің табыс деңгейінің көрсеткіші, 

резервтің шығындарды –жабуға жеткіліктігінің көрсеткіштері.Несиелік тəуекелді 

мейлінше азайтудың əдістері: 

- қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау; 

- бір қарыз алушыға келетін тəуекелдің ең жоғарға мөлшері; 

- несиені материалдық қамтамасыз ету сапасы; 

- дисконттық ставкамен несие беру; 

- өзгермелі проценттік ставкамен несие беру; 

- форвардтық келісімдер; 

- резервтер құрау.  

Коммерциялық банктердің проблемалы несиелерімен  жұмыс жүргізуі, 

проблемалық несиелерді болдырмаудың алдын алу шаралары: клиенттердің ағымдағы 

қаржылық жағдайын жүргізіп отыру,несиенің мақсатты жəне шартта көрсетілген 
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бизнеске пайдалануын тексеріп отыру,клиенттен ағымдағы есеп беруін мəліметтерін 

талап ету,кепілдің сапасын қайта бағалау,оны өзгерту, клиенттің іскерлік 

репутациясына талдау жүргізіп отыру,кепіл шартында жəне несиелік шартта өзара 

міндеттемелерді қайта қарап оларды қайта жасау. 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.   Банктің несиелік портфелі деген не? 

2.   Несиелік портфельдің сапасын қандай көрсеткіштер сипаттайды? 

3.   «Проблемалық»  қарыздарды анықтау əдістері. 

4.   Шығындар тəуекелін төмендету стратегиясы. 

5.   «Проблемалық» қарыздарға байланысты банк қандай шаралар қолдана 

алады? 

6.   Провизия деген не? 

7.   Үмітсіз несиелер бойынша провизия қалай құралады? 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

11. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

12. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,      

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.   www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

http://www.finreg.kz/
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Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

 

Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 

2.  Панорама. 

3.  Деловая неделя. 

4.  Бизнес и власть,  

5.  Капитал,  

6.  Деловой Казахстан, 

7.  Айқын. 

 

 

№ 12.   Коммерциялық банктің бағалы қағаздар нарығындағы  

операциялары 

 

Лекция мақсаты: cтуденттерді қазақстандық банктердің бағала қағаздар 

нарығындағы қызметінің негізгі бағыттарымен таныстыру. 

Лекция сұрақтары: 

1. Коммерциялық банктердің инвестициялық портфелі туралы түсінік. 

2. Коммерциялық банктердің бағалы қағаздарының түрлері. 

 

1.  Банктердің инвестициялық операциясы бұл олардың бағалы қағаздармен 

жасалатын операцияларын сипаттайды. 

Коммерциялық банктердің бағалы қағаздармен жасалатын операцияларын 

мынадай үш топка бөлуге болады: 

 банктің эмитент ретіндегі операциялары; 

 инвестор ретіндегі операциялары; 

  делдал ретіндегі операциялары. 

Коммерциялық банктер эмитент ретінде төмендегідей бағалы қағаздарды 

шығарады: 

 акция; 

 облигация; 

 банктік сертификат; 

 туынды бағалы қағаздар. 

Акцияларды шығару арқылы банктер акционерлік коғам ретінде кұрылып, оның 

жарғылық капиталын қалыптастырады. 

Облигация мен сертификатты шығару арқылы банктер қосымша қаражаттар 

тартады. 

Банктің инвестор ретіндегі қызметінің нəтижесінде банктің бағалы қағаздар 

портфелі қалыптасады. 
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Бұл жерді банктер табыс алу мақсатында өзге эмитенттердің бағалы қағаздарына 

қаражаттарын салады. Әрине қаражат салуда мынадай факторларды ескереді: 

 тəуекел деңгейі; 

 өтімділік дəрежесі; 

 табыстылық. 

Тəуекел – бұл қор нарығындағы өзгерістердің əсерінен бағалы қағаздардың 

нарықтық кұндарының төмендеу қауіпін сипаттайды. 

2.  Тəуекел деңгейіне қарай бағалы қағаздар тəуекелсіз жəне тəуекелді деп екіге 

бөлінеді. Тəуекелсіз бағалы қағаздарға тек қана мемлекеттің бағалы қағаздарын 

жаткызуға болады. Қалған бағалы қағаздардың барлығы тəуекелді бағалы қағаздарға 

жатады.  

Мемлекеттің бағалы қағаздары – эмитенті мемлекет болып табылатын 

мемлекеттің ішкі қарызының формасын немесе борыштық бағалы қағаздарды білдіреді. 

ҚР-да мемлекеттің бағалы қағаздарын мынадай мемлекеттік ұйымдар мен 

мекемелер шығарады (1-кесте): 

а) ҚР Үкімет немесе ҚР Қаржы министрлігінің айналысқа шығаратын 

қазынашылық міндеттемелері; 

ə)  Қазақстан Ұлттық банкінің бағалы қағаздары, соның ішінде: 

 Ұлттық банктің қысқа мерзімді нотасы; 

 Ұлттық банктің арнайы валюталық нотасы; 

б) Муниципалдық бағалы қағаздар – жергілікті билік органдарының жергілікті 

жерлерде əр түрлі шараларды қаржыландыру мақсатында шығаратын бағалы 

қағаздары. 

Акция – бұл акционерлік қоғамның жарғылық капиталына үлес қосқандығын 

куəландыратын жəне басқару ісіне қатысуға құқық беретін, сондай-ақ иесіне табыс 

əкелетін бағалы қағаз. 

Дивиденд төлеу тəсілінің айырмашылығына байланысты акциялар жай жəне 

артықшылықты болып бөлінеді. Жай акция, оның иесіне акционерлік қоғамының 

табысына байланысты табыс əкеледі жəне қоғамды басқару ісіне немесе жалпы 

жиналысқа қатысуға кұқық береді. Ал, артықшылықты акция, иесіне қоғамның 

табысына байланыссыз тұрақты табыс алуға кұқық береді, бірақ басқару ісіне араласуға 

немесе акционерлер жиналысына қатысуға құқық бермейді. Артықшылықты акцияның 

келесі бір артықшылығы – қоғам борыштық тұрақсыздыққа ұшыраған жағдайда мүлікті 

жай акция иесінен бұрын алуға мүмкіндік беруі. 

Акцияға инвестициялаудан банк дивиденд түрінде табыс алады. Жай акция 

бойынша дивиденд мөлшері белгіленбейді жəне оның көлемі акционерлік қоғамның 

пайдасына тікелей тəуелді болып табылады. 

Ал артықшылықты акциялар бойынша дивиденд мөлшері пайызбен белгіленеді. 

Сондықтан артықшылықты акция бойынша алатын дивиденд түріндегі табысты (ДАА) 

мынадай формула көмегімен білуге болады: 

ДАА = (Акция номиналы x Дивиденд мөлшері) / 100 

Акциялар шығару формасына қарай: құжатты (сертификатпен) түрде жəне 

құжатсыз (шоттағы бухгалтерлік жазулар арқылы) болып келеді. 

Облигация – оның иесінің ақшалай қаражат салғандығын куəландыратын жəне 

эмитенттің осы қаражат сомасы (номиналдық құны) мен пайызды қайтарып беру 

туралы міндеттемесін растайтын бағалы қағаз. 

Қазақстандағы айналыста жүрген корпоративтік облигациялар табыстылығына 

қарай екі түрге бөлінеді: 

 Купондық облигация – инвестор-банкке пайыз мөлшерлемесі формасында, 

яғни алты айда немесе жылына бір рет табыс əкелетін түрі; 
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 Дисконттық облигация  инвестор-банктің облигацияны шығарушыдан 

номиналдық кұнынан төменгі бағада сатып алып, оны өзінің кұнымен қайта сату 

арасындағы айырма түрінде банкке табыс əкелетін түрі. 

Купондық облигация бойынша табысты (КТ) есептеу: 

КТ = Купон / Сатылу бағасы х 100 

Дисконттық облигация бойынша банктің табысын (ДТ) есептеу формуласы: 

ДТ = Номиналдық құн – Сатылу бағасы 

Ипотекалық куəліктер – бұл ипотекалық несиенің қамтамасыз беру барысында 

кепілге алынған жылжымайтын мүлік құнымен бағаланатын, яғни базалық активі 

жылжымайтын мүлік болып табылатын туынды бағалы қағаз. 

Қазақстанда мұндай бағалы қағаздарды Қазақстан Ипотекалық компаниясы 

екінші деңгейдегі банктермен бірлесіп шығарып отыр. Банктер мұндай қағаздарды 

сатып алуға ынталы, себебі олар өтімді жəне тұракты, сондай-ақ табысты бағалы 

қағаздар түріне жатады. 

Депозитарлық қолхат – депозитар банкте сақталған шетел компанияларының 

акцияларына шығарылған туынды бағалы қағаз. 

Мұндай бағалы қағаз сертификат немесе құжатсыз формада айналысқа 

шығарылады. 

Шетел тəжірибесінде екі депозитарлық қолхат кеңінен колданылады: 

1. АДР – американдық депозитарлық қолхат, яғни тек америка қор нарығына 

айналысқа жіберілген. 

2. ГДР – ғаламдық депозитарлық қолхат, онымен Еуропа қор нарығында жəне 

өзге елдерде операциялар жүзеге асыруға болады. 

1927 жылы ағылшынның ұлттық компанияларының бағалы қағаздарын сыртка 

шығаруға тыйым салуымен байланысты, американдық инвесторлардың ондай бағалы 

қағаздарға деген сұранысының туындауының аркасында алғаш рет АДР пайда болды. 

АДР – бұл АҚШ банктерінің бірінде қандай да бір шетелдік компаниялардың 

акцияларын иеленгендігін куəландыратын туынды бағалы қағаз. АДР арқылы шетелдік 

компаниялар американдық инвесторларға шыға алады. Ал американдық инвесторлар 

шетел қор нарықтарынан шетел компанияларының акцияларын сатып алудың орнына 

АҚШ-та шығарылған АДР формасындағы субституттарға ие болады. АДР-дің базалық 

активіне тек акциялар жатады. 

Шығару шартына қарай АДР екі түрге: демеушіленетін жəне демеушіленбейтін 

болып бөлінеді. Демеушіленбейтін АДР, компанияның акциясын көп бөлігін иеленетін 

ірі акционер немесе акционерлер тобының бастамасымен шығарылады. Демеушісіз 

АДР-дің артықшылығы – ол қарапайым, ал кемшілігі – онымен сауда тек биржадан тыс 

нарықта жасалады. Демеушіленетін АДР эмитенттің бастамасы бойынша шығарылады. 

Демеушіленетін АДР-ге арналған төрт деңгейлі бағдарлама болады. Бірінші жəне 

екінші деңгейлік бағдарлама қайталама нарықта айналыста жүрген акцияларға қолхат 

шығаруды көздейді. Үшінші жəне төртінші деңгейлік бағдарламалар бастапқы 

шығарылатын акцияларға қолхат шығаруды сипаттайды. 

2002 жылдың шілде айында ҚР қор нарығының кəсіби қатысушыларымен 

Қазақстандық депозитарлық қолхатының (ҚДҚ) шығарылу жəне айналыс ережесінің 

жобасы жасалған болатын. Осы ережеге сəйкес ҚДҚ-ның құжатсыз формада шығару 

көзделген. ҚДҚ-ның эмитенті ретінде кастодиан қызметіне арналған лицензиясы бар 

екінші деңгейдегі банк бола алады. ҚДҚ-ның базалық активіне туынды немесе 

эмиссияланбайтын бағалы қағаздар жатады. 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.  Коммерциялық банктер бағалы қағаздар нарығында қандай рөл атқарады? 
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2.  Қазақстандық банктердің бағалы қағаздар нарығындағы қызметтерінің 

негізгі бағыттары қандай? 

3.   Андеррайтинг процесі қалай сипатталады?  

4.   Банктің инвестициялық портфелі деген не? 

5.   Банктің кастодиандық қызметі. 

6.   Дилингтік операциялар деген не? 

7.   Банктің бағалы қағаздар нарығындағы қызметінде қандай проблемалар 

болуы мүмкін? 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

11. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

12. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,  

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.  www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

http://www.finreg.kz/
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5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

 

Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 

2.  Панорама. 

3.  Деловая неделя. 

4.  Бизнес и власть,  

5.  Капитал,  

6.  Деловой Казахстан, 

7.  Айқын. 

 

 

№ 13.   Коммерциялық банктің лизинг, траст, факторинг жəне форфейтинг 

операциялары 

 

Лекция мақсаты: студенттерге банктің қаржылық операциялары жайлы түсінік 

беру.  

Лекция сұрақтары: 

1.  ЕДБ лизингтік операциялары. 

2.  Факторингтік операциялардың ерекшеліктері 

 

1.  Лизинг сөзі “to lease” ағылшын етістігінен аударғанда “жалға беру” дегенді 

білдіреді. Лизингтің жалға беруден (аренда) айырмашылығы – жалға беруде екі тарап 

қатысса: жалға беруші жəне алушы болса, ал лизингте үш қатысушысы: лизинг беруші, 

лизинг алушы жəне жабдықтаушы болады. 

Лизинг – бұл лизинг берушінің (жалға берушінің) өзіне тиесілі құрал-

жабдықтарды, машиналарды, ЭЕМ, ұйымдастыру техниқаларды, өндіріске, сауда-

саттыққа жəне қоймаға арналған құрылғыларды лизинг алушыға (жалгерге) лизингтік 

төлем төлеу шартымен, белгіленген мерзімге пайдалануға беруін қарастыратын жалға 

беру шарты. 

Банктердің лизингтік операциялары несиелік операциялармен ұқсас болып келеді. 

Алайда, лизингтің несиеден бір айырмашылығын келісімшартта көрсетілген төлемдер 

төленіп, мерзімі аяқталғаннан кейін де лизинг объектісінің лизинг берушінің 

меншігінде қала беруінен көруге болады. Ал, несиеде банктің меншік объектісі ретінде 

қарыз алушының берген кепілдігі қалады. 

Лизингтік мəмілелердің бірнеше түрлері бар. Барлық лизингтік операциялар екі 

түрге бөлінеді: шұғыл жəне қаржылық лизингтер. 

1.  Шұғыл лизинг – бұл мүліктің қызмет ету мерзіміне қарағанда, оның 

пайдалану мерзімінің қысқалығын жəне мүліктің құнын толық өтемеуін сипаттайды. 

2.  Қаржы лизингі – бұл уақытша пайдалануға берген лизинг затының мерзімі 

ішінде өзінің толық амортизациялық кұнын төлеп шығуымен немесе өзін-өзі өтеуімен 

байланысты сипатталады. 

Осы лизингтердің отандық жəне халықаралық тəжірибеде қолданылатын мынадай 

түрлері бар: 

Ішкі лизинг – бұл, оның қатысушыларының бір елден болып келуімен 

байланысты сипатталады. 
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Халықаралық лизинг – бір тарап немесе барлық тараптардың əр елден болып 

келуін сипаттайды. 

Сыртқы лизинг – экспорттық жəне импорттық болып бөлінеді. Экспорттық 

лизингте шетел лизинг алушы болса, импорттық лизингте шетел лизинг беруші болып 

табылады. 

Лизинг операцияларының техникасы 1-2 суреттерде əр түрлі сызба түрінде 

берілген. 

Кейде лизингтік компанияның лизинг операцияларын жүзеге асыру үшін 

қаражаты жетпей қалатын жағдай да болуы мүмкін, онда ол ссуда алады. Мұндай 

операцияны қосымша қаражат тартатын лизингтік операция деп атайды. 

Тəжірибе көрсеткендей, лизинг бойынша жасалатын мəмілелердің 85%-ға жуығы 

қаражат тарту лизингі операцияларының үлесіне тиеді. Лизингке беруші лизингке 

беретін активтер құнының 80%-дай мөлшерінде бір немесе бірнеше несие 

берушілерден ұзақ мерзімді несие алады. Мұнда лизингтік төлемдер мен құрал-

жабдықтың өзі ссуданы қамтамасыз ету құралы болып табылады. 

Мұндағы лизингтік төлемдердің жалпы сомасының есебі төмендегідей 

формуламен есептеледі: 

ЛТ = АА + НТ + КТ + ҚТ + ҚҚС 

мұндағы. 

ЛТ – лизингтік төлемдердің жалпы сомасы; 

АА – ағымдағы жылдағы амортизациялық аударымдар сомасы; 

НТ – лизинг берушінің несиелік ресурсты пайдаланғаны үшін төлемі; 

КТ – лизингтік келісімшарт бойынша мүлікті бергені үшін лизинг берушіге 

комиссиондық төлем; 

ҚТ – көрсеткен қызметі үшін қосымша төлем; 

ҚҚС – лизинг берушінің көрсеткен қызметі үшін лизингті алушының төлейтін 

қосылған кұнға салынатын салық. 

 

Амортизациялық аударымдар (АА) сомасының формуласы: 

АА = (БҚ х На) / 100 

мұндағы, 

БҚ – мүліктің баланстық кұны; 

На – амортизациялау нормасы, (%). 

Несиелік ресурс үшін төлем (НТ) формуласы: 

НТ = (НР x НС) / 100 

мұндағы, 

НР – лизинг берушінің пайдаланған несиелік ресурсының шамасы; 

НС – несие үшін сыйақы мөлшері. 

Несиелік ресурс (НР) шамасының анықталу формуласы: 

НР = (Қб  –  Қа) /  2 

мұндағы, 

Қб – мүліктің жыл басындағы кұны; 

Қа – мүліктің жыл аяғындағы кұны. 

 

Комиссиондық төлемнің (КТ) мөлшерінің формуласы: 

КТ = (НР х Кс) / 100 

мұндағы, 

Кс – комиссиондық сыйақы мөлшері. 

Банктің қосымша көрсеткен қызметтері үшін төлемдер (ҚТ) есебі: 

ҚТ = Ші + Шк + Шж + Шб, 
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мұндағы, 

Ші – банк жұмыскерлерінің іссапар шығыстары; 

Шк – көрсетілген қызмет үшін шығыстар; 

Шж – банктің жарнамасына кеткен шығыстар; 

Шб – басқа да шығыстар. 

Лизингтің артықшылықтары мен кемшіліктері. Лизингтің кеңінен таралуының 

басты себебі – оның қарапайым ссудалардан келесідей артықшылықтарының болуына 

байланысты: 

 Лизинг көмегімен кепілге беретін мүлкі жоқ, ұсақ кəсіпорындарды 

несиелеуте болады. Бұл былай: лизингтік мəміле жасалған мерзім бойына лизинг 

объектісі лизингке берушінің меншігінде қалады да, лизинг алушы банкротқа 

ұшыраған жағдайда несиелік тəуекел деген болмайды (нақтырақ айтқанда, несиелік 

тəуекел бұл сол құрал-жабдықты жалға алуды жалғастыратын басқа кəсіпорын 

іздестіруге кетеді); 

 Лизинг 100%-ға дейін несиелеуді ұсынады, яғни кəсіпорынға қысқа мерзім 

ішінде өзінің меншікті капиталын жұмсамай-ақ, жаңа құрал-жабдықты пайдалана 

отырып, өнеркəсіптік өнім шығаруға жəне пайда табуға мүмкіндік береді; 

 Кəсіпорынға мүлікті ссудаға сатып алғаннан, лизинг бойынша алған 

қолайлы, себебі, бұл жерде ол мүлік кепіл ретінде болады. 

 Құрал-жабдықтың лизинг берушінің меншігінде болатындығына 

байланысты, өнімнің кұнына лизингтік төлемдер ғана қосылып, мүлікке салынатын 

салықты жалға берушінің өзі төлейді. Сөйтіп, лизинг алушы салықтық жеңілдіктер 

алады; 

 Несие берушінің көзқарасымен қарағанда, несиенің мақсатты пайдалануына 

ешқандай да кадағалау болмайды. 

Лизинг операцияларына тəн кемшіліктер мыналар: 

 жалға алушы құрал-жабдықтың қалдық құнының жоғарылауынан (əсіресе 

инфляциядан) ештеңе ұтпайды; 

 ұйымдастырудың күрделілігі; 

 лизинг құны ссудаға қарағанда жоғары, бірақ та ескірген құрал-жабдықтан 

туындайтын тəуекелдің лизинг берушінің басында болатынын ұмытпау қажет, 

сондықтан да ол осындай шығынның орнын толтыру үшін комиссияны көбірек алуға 

тырысады. 

2.  Коммерциялық банктердің ең көп таралған делдалдық қызметінің бір түрі – 

факторинг. Факторинг алғашқы кезде XIX ғасырдың аяқ кезіне таман АҚШ-та пайда 

болып, кейіннен өнеркəсібі жағынан дамыған Батыс Еуропада қолданылды. Әсіресе 

коммерциялық банктер факторингті соңғы 25-30 жыл ішінде кеңірек қолдана бастаған. 

Факторинг 80-жылдардың ортасында Батыс Еуропа елдеріндегі тұрақты 

экономикалық өрлеу кезеңінде кеңірек таралды. 90-шы жылдардың басында 

факторингтік компаниялар 3,6 есе өсті. Факторинг операциялардың бүгінгі көлемі (ішкі 

жəне халықаралық факторингті қосқанда) мынадай: Еуропа – 56%, Америка – 30%, 

Азия жəне Тынық мұхит жағалауындағы елдер – 13%, Африка – 1%. 

Шетелде факторинг – бұл ұсақ жəне орта компаниялар үшін қаржыландыру көзіне 

сілтейтін қысқа жолды білдіреді. 

Факторинг сатушылардың сатып алушыларға сатылған тауары үшін уақытын 

кешіктіріп төлеуге беретін тауар формасындағы жəне ашық шот түрінде рəсімделетін 

коммерциялық несиенің болуын сипаттайды. 

Факторинг клиенттің айналым капиталын несиелеумен ұштасатын, сауда-

комиссиондық операциясының бір түрі. Бұл жерде факторингтік компания 

клиенттердің шотын 90%-ға дейін төлеу шартымен сатып алады. 
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Факторинг – бұл тауарларды немесе қызметтерді жабдықтаушыдан төлем 

құжаттарын сатып алуды білдіреді. Факторингтің мақсаты – кез келген несиелік 

операциялардың ажырамас бөлігі болып табылатын тəуекелді қалпына келтіру. Нарық 

экономикасы дамыған елдерде төлемдердің сақталу мерзімдеріне басты көңіл 

аударылады. Ендеше факторинг компаниялар мен банктердің фактор бөлімдерінің 

қызметі жабдықтаушылар мен сатып алушылар арасындағы қатынастардағы 

тəуекелдер мен төлемдер мерзімдеріне байланысты мəселелерді шешуге бағытталады. 

Фактор сөзі ағылшын тілінен “factor”, аударғанда “маклер, делдал” деген 

мағынаны білдіреді. Экономикалық жағынан алғанда – бұл делдалдық операция. 

Факторинг – жабдықтаушы клиенттің жабдықтаған тауары мен көрсеткен 

қызметтері үшін төленбеген төлем талабын (шот-фактурасын) банкке сатумен 

байланысты комиссиондық-делдалдық операция. 

Банк төленбеген төлем талабының иесі ретінде, борышкордың несиелік қабілетін 

тексергенімен де олардың төленбей қалуына байланысты тəуекелге барады. 

Келісімшартқа сəйкес банк жабдықтаушының контрагенттері өздерінің қарызын 

өтегеніне қарамастан төлем талабындағы соманы төлеуге міндеттеме алады. Дəл осы 

жерде факторинг пен банктік кепілдеменің арасындағы айырмашылық байқалады. 

Яғни, банктік кепілдеме бойынша банк өзінің есебінен, оған тиісті соманы клиент 

төлемеген жағдайда төлеуге міндетті болып табылады. Факторингтік қызметтің 

мақсаты төлеушінің төлем қабілетіне байланыссыз факторингтік келісімшартта 

көрсетілген мерзімде тез арада қаражатты алу болып табылады. 

Нарық экономикасы дамыған елдердегі факторингтік компаниялардың көбіне 

еншілес фирмалары ірі банктермен бірігіп жұмыс жасайды. 

Факторинг операциясына үш тарап қатысады: 

1.  Факторингтік компания (банктің факторинг бөлімі) – өздерінің 

клиенттерінен шот-фактураны сатып алатын арнайы мекеме. 

2.  Клиент (тауарды жабдықтаушы, несие беруші) – факторинг компаниясымен 

келісімшарт жасасушы өнеркəсіптік немесе сауда фирмасы. 

3.  Кəсіпорын (қарыз алушы) – тауарды сатып алушы – фирма. 

Факторинг мəмілесін жүзеге асырудан бұрын толық талдау жұмысы жүргізіледі. 

Кəсіпорыннан тапсырыс алғаннан соң факторинг компания немесе банктің фактор 

бөлімі 12 апта ішінде клиенттің экономикалық жəне қаржылық жағдайын зерттейді. 

Егерде кəсіпорын факторинг компаниясы немесе банктің фактор бөлімінің клиенті бола 

қалған жағдайда, ол факторинг компаниясына сатып алушыға жіберілетін барлық шот-

фактураны тапсырады. Әрбір құжат бойынша клиент төлеуге келісім алуға тиіс. 

Факторинг компаниясы барлық шот-фактурамен таныса отырып, сатып алушының 

төлем қабілетін анықтайды. Бұған 23 күн мерзім уақыт қажет етіледі. Факторинг 

компаниясы төлемнің уақыты жеткен кезде немесе мерзімінен бұрын төлей алады. 

Әлемдік тəжірибеде факторинг қызметінің құны мынадай екі элементтен тұрады: 

оған берілген құжаттарды мерзімінен бұрын төлеу барысында алынатын комиссия жəне 

пайыз. Комиссия шот-фактура сомасынан белгілі мөлшерде (əдетте, 1,5-2,5 %) 

деңгейінде белгіленеді. Мəміленің көлеміне қарай комиссия сомасы да өсіп отырады. 

Факторинг ережесі бойынша несие үшін төленетін пайыз мөлшерлемесі ақша 

нарығындағы (қысқа мерзімді несиелер нарығындағы) мөлшерлемеден 1-2%-дай 

жоғары болып келеді. 

Факторинг операцияларының жүзеге асырылу негізіне факторинг туралы 

келісімшарт жатады. Онда факторинг операциясының төмендегідей жасалу шарттары 

көзделеді: төлем талабының мəліметтері, факторинг операциясы бойынша сомадан 

төлейтін сома, өтеу сыйақысының мөлшері, факторинг келісімшартын бұзу жағдайлары 

жəне тараптардың ойлары бойынша басқа да шарттар. 
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Сонымен катар, онда тараптардың өздеріне алған міндеттемелерін орындай 

алмаған жағдайлардағы жауапкершіліктері де қарастырылады. Ондай жағдайда 

тараптар бірінің алдында бірі жауап беруге тиіс. Факторинг бөлімі өзіне алған 

міндеттемесін орындай алмаған жағдайда, оны құрушы банк материалдық жауапты 

болып табылады. 

Факторингтің екі түрі болады: ауқымды (конвенционды) жəне шектеулі 

(конфедиенциалды). Тарихта оның ауқымды түрі бірінші пайда болған. Қазіргі 

жағдайда бұл – бухгалтерлік есеп, жабдықтаушылар жəне сатып алушылармен есеп 

айырысу, несиені сақтандыру жəне т.б. қамтитын клиенттерге қаржылық қызмет 

көрсетудің əмбебап жүйесін сипаттайды. Клиенттің мұндағы қызметі тек қана өндіру 

болып табылады. Бұл жүйе клиент-кəсіпорынға өндіріс пен өнімдерді сату 

шығындарын қысқартады. Өзінің мəні жағынан факторингтің бұл түрі жөнелтілген 

тауарларға берілетін несиені білдіреді. 

Соңғы жылдары шектеулі факторинг те біршама дамып келеді. Шектеулі 

факторинг бірнеше операциялардың орындалуымен байланысты: ақша алуға құқығын 

беру, қарызды төлеу жəне т.б. Шектеулі факторинг клиент-жабдықтаушы үшін 

жөнелткен тауары үшін берілетін несиені сипаттаса, ал клиент-сатып алушы үшін 

төлем несиесін сипаттайды. Факторинг операцияларын жасағаны үшін клиенттер 

банкке келісімшартта көрсетілген төлемді төлейді, ол өзінің экономикалық мазмұны 

жағынан несие үшін төлейтін пайызды білдіреді. 

Факторинг операциясы, бүгінгі таңда, отандық ақша нарығында дами алмай отыр. 

Факторингті енгізу сынағы, негізінен, 1988 жылы КСРО Өнеркəсіп құрылыс банкімен 

жүзеге асырылып, кейіннен өзге де коммерциялық банктер факторинг операцияларын 

орындай бастады. Сөйтіп, 90-шы жылдардың басындағы төлем дағдарысы факторинг 

қызметінің банктер үшін тиімсіздігін айкындап, нəтижесінде отандық банктеріміз күні 

бүгінге дейін бұл операцияға салғырттық танытуда. 

Факторингтің бірегей құқықтық негізін құру үшін 1988 ж. Халықаралық 

факторинг туралы конвенция бекітілген. Халықаралық факторинг туралы кез келген 

келісімшарт төменде берілгендердің кемінде екеуін қамтуға тиіс: 

 Аванс жəне несие беру жолымен жабдықтаушыны қаржыландыру; 

 Төлем талаптарына жататын жабдықтаушының шоттарын бухгалтерлік 

жағынан өңдеу; 

 Борышқорлардан ақшалай қаражат алу; 

 Жабдықтаушыларды олардың борышқорларының төлем қабілетсіздігі 

жағдайынан корғау. 

Факторинг операциялары. Факторингтік операциялар банктер жəне арнайы 

ұйымдар арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін банктерде арнайы бөлімдер ашылуға 

тиіс. Факторингтік операциялар: 

 Ақшалай талаптарды төлеу; 

 Несиелеу; 

 Клиентке қызмет көрсету; 

 Сыртқы сауда бойынша операциялар; 

 Несиелік тəуекелден сақтандыру; 

 Жабдықтаушының есебін ұйымдастыру; 

 Қарыз бойынша талаптарды алдын ала төлеу; 

 Қарызды инкассациялау; 

 Ашық жəне жабық факторинг; 

 Ішкі аядағы операциялар. 
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Факторингтік операциялардың төмендегілер бойынша жасалмайтынын ескеру 

қажет: 

 Жеке тұлғалардың қарыздық міндеттемелері бойынша; 

 Бюджеттік мекемелердің қоятын талаптары бойынша; 

 Банктің несиелеуден алынып тасталған немесе төлем қабілетінсіз деп 

танылған кəсіпорындар мен ұйымдардың міндеттемелері бойынша; 

 Кəсіпорындардың филиалдары немесе бөлімшелерінің міндеттемелері 

бойынша. 

Факторинг негізінен жабдықтаушы мен сатып алушының арасындағы қатынасты 

сипаттайды, себебі ол жабдықтаушының қаржылық жағдайына, сондай-ақ оның сатып 

алушыларының төлем қабілетіне үздіксіз бақылауды білдіреді. 

Факторингтің ашық жəне жабық түрлері болады. Ашық факторингте берешекке, 

мəмілеге факторинг бөлімінің қатысатындығы туралы алдына ала хабардар етіледі. 

Жабық факторингте берешекке факторингтік келісімшарттың болуы туралы айтып 

жеткізеді. 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.   Лизингтік операциялар қызмет ету көлеміне байланысты қандай түрлерге 

бөлінеді? 

2.   Лизингтік операциялар тəуекелдерін төмендету əдістері. 

3.   Қазақстанда трасттық операциялар жүргізу деңгейі. 

4.   Агенттік қызметтер деген не? 

5.   Трасттық операциялар бойынша комиссиялық сыйақылар қалай 

қалыптасады? 

6.   Факторингтік операциялардың проблемалары қандай? 

7.   Форфейтингтік операциялардың артықшылықтары қандай? 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 
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11. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

12. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,  

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.   www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

 

Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 

2.  Панорама. 

3.  Деловая неделя. 

4.  Бизнес и власть,  

5.  Капитал,  

6.  Деловой Казахстан, 

7.  Айқын. 

 

 

№ 14.  Халықаралық банктік операциялар 

 

Лекция мақсаты: студенттерді банктердің экспорттық жəне импорттық 

операцияларды жүргізу ерекшеліктерімен таныстыру. 

Лекция сұрақтары: 

1.  Банктің экспорттық жəне импорттық операцияларын несиелеу тəртібі. 

2.  Сыртқы экономикалық қызметтерді несиелеу тəртібі. 

 

1.  Сыртқы экономикалық қатынастарда халықаралық сауданы 

қаржыландыруда қолданылатын əдістердің бірі форфейтинг операциялары.  

Форфейтингтік операциялар коммерциялық вексельдерді, сыртқы сауда  

мəмілелері бойынша басқа да борышқорлық талаптарды сатушы үшін айналымсыз 

сатып алу арқылы экспортты несиелендіру; коммерциялық кредитті банк кредитіне 

көшіру нысаны.   

Форфейтинг механизмі мəміленің екі түрінде қолданылады:  
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1) Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелерді тез арада өткізу мақсатында 

қаржылық мəмілелерде; 

2) Экспорттық мəмілелерде шет елдік сатып алушыға несие беруші 

экспортерға қолма-қол ақшаларыдың түсуін қамтамасыз ету үшін. 

Форфейтингтік инструменттер ретінде қолданылатын негізгі айналым құжаттары 

вексельдер. Сонымен қатар бағалы қағаздардың басқа да түрлері қолданылады. 

Міндетті түрде бұлардың абстрактілі міндеттемесі болуы керек. Яғни олар «таза» 

бағалы қағаздар болуы қажет.  

Форфейтинг жəй жəне аудармалы весельдерді тұрақты ставкалар бойынша есепке 

алумен байланысты. Форфейтинг экспортерға экспорттың бірден төленуін, ал шетелдік 

сатып алушыға банк- форфейтингтен орта мерзімді несие алу мүмкіндігін береді. 

Несиенің қайтарылу мерзімі ұзартылған. 

Мəміленің орындалуы келесі кезеңдерден тұрады: 

- Мəмілені дайындау. Мəміленің бастамашысы ретінде экспортер, 

экспортердің банкі немесе импортер болуы мүмкін. Экспортер үшін негізгі мəселе 

форфейтердің кепілге қоятын талаптарын жəне дисконт мөлшерін анықтау болып 

табылады. Бұл жағдай орындалмаса  экспортер келісімнің нақты бағасын анықтай 

алмайды.  

- Өтінімді қарау. Мəміленің қаржылық немесе тауарлық сипаты анықталады, 

себебі қаржылық қағаздар сатылуы алдын-ала ескертілуі керек. 

- Жасалатын мəміле туралы ақпарат жинау(валюта, қаржыландыру мерзімі, 

импортер, экспортер, олардың орналасуы жайлы). 

- Несиелік талдау- экспортерға тұрақты бағаны жеткізеді. 

- Құжаттарды рəсімдеу. Экспортер аудармалы вексельдерді дайындайды 

немесе сатып алушыдан жəй вексельдерді алуға келісімге қол қояды, сонымен қатар 

өзінің вексельдеріне кепілдік алады.  

Халықаралық операцияларды жүргізетін банктер кейбір жағдайларда форфейтинг 

арқылы басқа елдердің дебиторлық қарыздарын несиелейді. Атап айтқанда мемлекеттік 

экспорттық несиелер немесе кепілдер берілмейтін болса; сондай-ақ экспортер кейбір 

елдерге ұзақ мерзімде несие беруден бас тартқан кезінде.  

Форфетирлеу- мəміленің барлық қатысушыларына тиімді сыртқы саудалық 

клиенттік операцияларды несиелеудің шұғыл тəсілдерінің бірі. Экспортер үшін 

форфейтингтің тиімділігі: 1) Дисконттың ставкасы мəміле мерзімінде тұрақты 

болғандықтан экспортер өзінің ұсыну бағаларын нақты есепке алады. 2) Бұл операция 

экспортерға қаржылық тəуекелдердің форфейтерге аударылыуын қамтамасыз етеді. 3) 

Экспортер негізгі келісім бойынша тауарлар жеткізілгеннен кейін қаржыларды бірден 

алуға мүмкіндік береді. 4) Форфейтингтік мəміленің шарттары тез арада келісу 

мүмкіндігін береді. 5) Мəміленің конфеденциалдығы. 6) Экспортер дебиторлық 

қарызды басқару мəселесі жайлы ойланбайды.  

Импортер үшін форфейтинг орта жəне ұзақ мерзімді несие алу мүмкіндігін береді 

жəне мəміле бойынша құжаттардың тез рəсімделуін қамтмасыз етеді.   Экспортер жəне 

импортер қосымша қаржыландыру есебінен операциялардың көбею мүмкіндігін алады. 

Форфейтер банк үшін мəміле қарапайым несиелеумен салыстырғанда жоғарылау 

табыс əкеледі, сонымен бірге банк алынған қарыз міндеттемелерін екінші реттік 

нарықта сата алады.  

Форфетирлеудің кемшіліктері. Экспортер үшін форфейтер қызметтерінің 

қымбаттылығы. Вексель бойынша төлеуге міндетті импортер үшін кемшіліктер сапасы 

төмен стандартқа сай келмейтін тауарлар алу тəуекелімен немесе сыртқы саудалық 

келісім шарттарының орындалмау қатерлерімен байланысты. Банк үшін мəміле 

бойынша коммерциялық тəуекелдер деңгейі жоғары болуы мүмкін; импортер қарызын 
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төлемеген жағдайда банктің кері талап ету құқы жойылады; банк кепіл беруші банктің 

жəне мəміленің басқа да қатысушыларының барлығының несиелік қабілеттілігіне 

жауапты. 

Форфетирлеу қызметтері өте тез дамып жатқан қызметтердің бірі. Бұндай 

қызметтерді банктер өздері немесе ірі трансұлттық банктердің мамандандырылған 

еншілес компаниялары жүргізеді. 

Ең бірінші болып форфетирлеуді Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 

швейцарлық банктер жүргізе бастады. Кəзіргі кезде форфетирлеудің негізгі 

орталықтары – Цюрих, Вена, Лондон. 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.   Банктің экспорттық операциясы деген не? 

2.   Фирмалық несиенің ерекшеліктері қандай? 

3.   Банктік несиенің артықшылықтары. 

4.   Валюталық опцион деген не? 

5.   Валюталық фьючерстердің ерекшеліктері. 

6.   Банктің валюта нарығындағы қызметтері. 

7.   Қазақстан Республикасында валюталық операциялар жүргізу тəртібі қандай? 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

11. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

12. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,  

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.  www.nationalbank.kz 
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16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

 

Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 

2.  Панорама. 

3.  Деловая неделя. 

4.  Бизнес и власть,  

5.  Капитал,  

6.  Деловой Казахстан, 

7.  Айқын. 

 

 

№ 15.   Банктік маркетинг: қағидалары, əдістері жəне стратегиялары 

 

Лекция мақсаты: cтуденттерді банктік маркетингтің əдіс-тəсілдерімен 

таныстыру 

Лекция сұрақтары: 

1. Банктік менеджменттің ерекшеліктері, негізгі бағыттары, мақсаты жəне 

көрсеткіштері. 

2. Банктік маркетингтің мəні, мақсаты, қағидалары, міндеттері жəне 

стратегиясы. 

 

1.  Менеджмент термині ағылшын тілінде «menegement» қазақша «басқару» 

дегенді білдіреді. Банк саласында менеджмент ұғымы банктің қызметін бақаруды 

сипаттайды.  

Банк қызметіндегі менеджменті екі бөліктен тұрады: 

− банктегі қаржылық менеджмент; 

− банктегі қызметкерлерді басқару. 

− Банктегі қаржы менеджменті – бұл банктегі ақшалай ресурстарды 

басқарумен  байланысты сипатталады. 

Банктегі қаржы менеджменті теорияларының біріне өтімділікті басқару 

теориясы жатады.  Өтімділікті басқару теориясы коммерциялық қарыздар теориясы, 

активтердің ауысу теориясы жəне күтілетін табыс теориясын қамтиды. Аталған 

теориялардың арқасында активтерді басқару əдістер, пассивтерді басқару əдістері жəне 

басқа теориялар пайда болып, оларды қазіргі отандық жəне шетелдік банктер 

тəжірибесінде қолдана бастады.  

http://www.finreg.kz/
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Қаржы менеджментінің принциптерін ғылыми негіздеуде банктің тұрақтылық 

теориясының маңызы ерекше. Ол теорияның көмегімен банктің тұрақтылығын бағалау 

жəне басқару əдістері негізделді.  

Жалпы банктегі қаржы менеджменті мынадай бағыттарды қамтиды: 

− стратегиялық жəне ағымдағы жоспарлау; 

− банктің саясатын қалыптастыру; 

− банк активін басқару; 

− пассивтерді басқару; 

− өтімділікті басқару; 

− табыстылықты басқару; 

− активтер мен пассивтерді басқару; 

− меншікті капиталды басқару; 

− несиелік портфельді басқару; 

− инвестициялық портфельді басқару; 

− тəуекелдерді басқару; 

Банктік менеджменттің келесі бір бағыты – банк  қызметкерлерін басқару. 

Банк қызметкерлерін басқару мыналарды қамтиды: 

− еңбекті мотивациялау; 

− банктің ұйымдастыру құрылымы; 

− кадрларды таңдау; 

− кадрларды даярлау жəне қайта даярлау жүйесі; 

− еңбекақы төлеу механизмі жəне ынталандыру; 

− ішкі бақылау жəне аудитті ұйымдастыру; 

− қызметті өсіру жүйесі; 

− ұжымдағы қарым-қатынас принциптері. 

Банк менеджментінің мақсаты екі түрлі болады: экономикалық жəне əлеуметтік. 

Банктің экономикалық мақсаты – банктің қызметінде жоғары пайда алуды қамтамасыз 

етуді көздейді. Әрине, банктік жоғары деңгейде табыс алуды тек қана банк 

қызметкерлері үшін емес, сондай-ақ клиенттер үшін де пайдалы, яғни ол банктің 

тұрақтылығын жəне сенімділігін көрсетеді.  

Банктік менеджменттің əлеуметтік мақсаты – банк банктің көрсететін қызметтері 

мен өнімдері клиенттердің қажеттелігін толық қанағаттандыруын қамтамасыз ету. Ол 

үшін банкті басқару жүйесіне маркетинг қызметі жақсы дамуға тиісті. Маркетингтік 

зерттеулерді ұйымдастыру арқылы банк клиенттердің сұранысына ие банк өнімдерін 

жасап, олардың бағасын анықтай алады.  

Банктік менеджменттік экономикалық жəне əлеуметтік мақсаттарына жетуде 

банктік менеджменттік алдында мынадай міндеттер белгіледі: 

− активтерінің шекті тəуекел деңгейіндегі банктің пайдалығын басқару; 

− пайданың көлемін оңтайландыру арқылы банктің өтімділігін басқару; 

− банктің тəуекелін басқару əдістемесін жасау арқылы тəуекелдерді басқару; 

− банк қызметкерлерінің барлық əлеуеттік мүмкіндіктерін пайдалану үшін 

қызметкерлерді басқару. 

Банктегі қаржылық менеджмент тұрғысынан басқару мынадай құралдарды 

қамтиды: 

− банк қызметін жоспарлау; 

− банк қызметін талдау; 

− банк қызметін реттеу; 

− банк қызметін бақылау; 

Банк қызметін жоспарлау банктің болашағын көруге, оның қызметінің ауқымын, 

саласын жəне мүмкін болатын нəтижелерін болжауға мүмкіндік береді. Банк 
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қызметіндегі жоспарлау процесі екі түрге: стратегиялық жəне ағымдағы жоспарлауға 

бөлінеді.  

Жоспарлау мынадай сұрақтарды қамтиды: 

− банктің стратегиялық мақсаттары мен міндеттерінің мазмұны; 

− банктік жəне жалпы экономикалық жағдайларға талдау жасау; 

− банк стратегиясын жасау; 

− банк ресурстарын бөлу механизмі; 

− жоспарлы көрсеткіштердің орындалуына бақылау жасау нысандары. 

Банк менеджментін талдау – банк қызметіне қол жеткізген нақты нəтижелерін 

болжағандарымен, сондай-ақ өткен мерзімдердегі көрсеткіштермен салыстыру 

негізінде бағалауды білдіреді. Талдау қорытындылары банктің дамуының оң жəне теріс 

жақтарын, шығындарын, пайдаланбаған резервтерін, жоспарлаудағы кемшіліктер  мен 

шешім қабылдаудағы сəтсіздіктерді анықтауға мүмкіндік береді. 

Банк қызметін талдау банктің балансын талдауға негізделеді. Талдаудың басты 

бағыттарына мыналар жатады: 

− банк қызметінің көлемдік даму көрсеткіштерін бағалау, соның ішінде: банк 

активтерін, депозиттерін, меншікті капиталын, несиелерін жəне пайдасын бағалау. 

Бағалауды басқа банктердің осындай көрсеткіштерімен салыстыру арқылы банктің 

банк жүйесіндегі орнын немесе рейтингін анықтауға болады. Бұл талдаудың 

нəтижелері банктің даму стратегиясын жасауға мүмкіндік береді.   

− ресурстық базаны бағалау: банктің ресурстарының көлемін, құрылымын 

жəне негізгі даму ағындарын, депозиттердің тұрақты жəне тұрақсыз бөліктерін 

анықтайды; 

− банк активтерінің сапасын бағалау: банк активтерінің көлемін, құрылымын, 

жəне даму ағымын бағалау арқылы табыс əкелетін жəне əкелмейтін, тəуекелді жəне 

тəуекелсіз, өтімді жəне өтімсіз активтер құрамын анықтау. Мұндай талдау нəтижесінде 

банктің несиелік, инвестициялық, активтерді жəне пассивтерді басқару саясаты 

жасалады.  

− қаржылық  коэффициенттерді, олардың нормативтік мəндерімен салыстыру 

арқылы, көрсеткіштердің өзгерісіне ықпал етуші факторларды айқындау, активтер мен 

пассивтердің мерзімдері мен сомалары бойынша сəйкестік дəрежесін анықтау негізінде 

банктің өтімділігін бағалау. Бұл талдаудың нəтижелері банктің өтімділігін басқару 

саласында стратегиясы мен тактикасын анықтауға мүмкіндік жасайды.  

− банктің табыстылығы мен пайдалылығын, активтердің тиімділігін, банк 

табыстары мен шығыстарының құрылымын сипаттайтын сандық жəне сапалық 

көрсеткіштерді есептеу көмегімен банктің балансының мəліметтері жəне пайдасы мен 

зияны туралы есебінің негізінде банктің табыстылығын бағалау. Бұл талдаудың 

нəтижелері банк табыстылығын басқару саласында саясатын жасауға негіз болып 

табылады.  

− серіктес-банктердің қызметін талдау жəне бағалау. Бұл талдаудың 

нəтижелері банк үшін несиелеу лимиттерін белгілеуге мүмкіндік береді.  

Сонымен қатар банктер өз қызметінің өзге де бағыттары бойынша талдау 

жұмыстарын жүргізеді, соның ішінде несиелік портфелді, инвестициялық портфелді, 

клиенттердің несиелік қабілетін, меншікті капитал жеткіліктігін, пайыздық маржаны, 

жекелеген операциялар мен бөлімшелердің пайдалылығын, өтімділік көрсеткіштерін 

талдайды.  

Банк қызметін реттеу жəне бақылау ҚР Ұлттық банкінің жəне ҚР Қаржылық 

қадағалау агенттігінің қоятын талаптары мен нормативтерін орындауға бағытталады.  

Банк қызметін реттеу жəне бақылау екі түрге бөлінеді: сыртқы жəне ішкі. Сыртқы 

реттеу жəне бақылауды ҚР Ұлттық банкінің жəне Қр Қаржылық қадағалау агенттігі 
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жүргізсе, ішкі бақылауды банктегі ішкі аудит қызметін жүзеге асырушылар: Банк 

кеңесі, тиісті лауазымы бар менеджерлер, банктің ішкі бақылау қызметі іске асырады.  

Ішкі бақылау жəне реттеудің басты мақсаты – банктік заңдары, ҚР Ұлттық 

банкінің жəне ҚР Қаржылық қадағалау агенттігінің қоятын талаптары мен 

нормативтерін жəне ішкі банктің ережелері мен нұсқаулықтарын орындаудағы 

ауытқуларды, банк қызметіндегі теріс кемшіліктерді анықтап оларды қалпына келтіру 

шешімдерін қабылдау, инвесторлардың, банктің жəне оның клиенттерінің мүдделерін 

қорғау.  

Демек, банктік менеджмент бұл банктің тұрақтылығына, ресурстардың 

табыстылығына жəне клиенттердің тұрақытылығына қол жеткізу мақсатында тиісті 

ұйымдастырушылық құрылымдардың банк ресурстарының үздіксіз, уақтылы 

қозғалысын қамтамасыз етуде қолданылатын басқару шешімдердің жүйесі.  

Банктік менеджмент құрылымы банктің сипатына жəне ұйымдастырылу 

құрылымына қарай ерекшеленеді. Банктік менеджмент қызметін жүзеге асыратын 

ұйымдастырушылық қызметтерге мыналар жатады: 

− жалпы акционерлер жиналысы; 

− директорлар кеңесі; 

− банк төрағасы; 

− төрағаның орынбасарлары; 

− департамент директорлары, 

− басқарма бастығы; 

− басқарма бастығының орынбасары; 

− бөлім бастығы; 

− Несиелік комитет төрағасы; 

− Активтерді жəне пасссивтерді басқару комитетінің төрағасы; 

− Кадр бөлімінің басшысы; 

− өзге де қызметтер басшылары. 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.   Банктік маркетингтің концепциясы. 

2.   Банктік маркетингтің тəсілдері қандай? 

3.  Нарықта банк ұсынатын өнімдердің бағалары қалай анықталады? 

4.   Банктік өнімдер нарығын сегменттеуді қалай түсінеміз? 

5.   Несиелік қызметтердің өзіндік құны қалай анықталады? 

6.   Банктің стратегиялық жоспары. 

7.   Қазақстандық банктер маркетинг тəсілдерін қаншалықты қолданады? 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 
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7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

11. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

12. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,      

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.   www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

 

Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 

2.  Панорама. 

3.  Деловая неделя. 

4.  Бизнес и власть,  

5.  Капитал,  

6.  Деловой Казахстан, 

7.  Айқын. 

 

 

№ 16.   Коммерциялық банктің өтімділігін жəне төлем қабілетін басқару 

 

Лекция мақсаты: студенттерді банктің өтімділігі мен банктің төлем қабілетін 

басқару мəселелерімен таныстыру. 

Лекция сұрақтары: 

1.  Банк өтімділігі жəне оған ықпал етуші факторлар. 

2.  Өтімділікті бағалау көрсеткіштері. 

http://www.finreg.kz/
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3.  Банк өтімділігін басқару əдістері. 

 

1.  Өтімділік – банктің сенімділігін қамтамасыз ететін, оның қызметінің жалпы 

сипаттамалардың бірі. 

Банк өтімділігі – бұл салымшылар мен қарыз берушілер алдында банктің өз 

міндеттемелерін уақытында жəне шығынсыз орындау кабілеттігі. 

Банктің міндеттемелерін нақты жəне əлеуетті деп екіге бөледі. Банктің нақты 

міндеттемелері: талап ету депозиттері, мерзімді депозиттер, тартылған банкаралық 

ресурстар, несие берушілердің қаражаттары түрінде банктің балансында көрсетіледі. 

Ал, əлеуетті немесе баланстан тыс міндеттемелерге: банктен берген кепілхаттар, 

клиенттерге несие желілерін ашу жəне т.б. арқылы көрсетіледі. 

Егер коммерциялық банктің борыштық жəне қаржылық міндеттемелерді 

уақтысында орындау үшін қолма-қол ақшалай қаражаттар мен басқа да өтімді активтері 

болып, сонымен қатар басқа көздерден қаражаттарды тез арада жұмылдыру мүмкіндігі 

жеткілікті болса, онда бұл өтімді банк болып табылады. 

Банк өтімділігі аталған барлық міндеттемелерді, сонымен бірге болашақта пайда 

болуы мүмкін міндеттемелерді уақытында орындауын сипаттайды. Міндеттемелерді 

орындау үшін кассадағы жəне корреспонденттік шоттардағы (Орталық банкте жəне 

басқа коммерциялық банктерде) қалдықтарымен сипатталатын банктік ақшалардың 

барлығы; қолма-қол ақшаға тез айналатын активтер; банкаралық нарықтан немесе 

Орталық банктен алынатын банкаралық несиелер сияқты қаражат көздері пайдаланады. 

Осы аталған қаражат көздерін пайдалану банк үшін шығыстармен байланысты 

болмау керек. Мысалы, өтімді қаражаттардың көзі ретінде бағалы кағаздарды немесе 

басқа активтерді сату қалыпты тəртіпте алдын ала келісіп қойған шарттардың негізінде 

жүзеге асырылуы керек. 

Банк өтімділігі мынадай қызметтерді аткарады: 

 депозиттерді алу мен несиелерге байланысты сұранысты қанағаттандыру; 

 тиімділік тəуекелін азайту жəне банктің сенімділігін қамтамасыз ету; 

 активтерді зиянсыз сату; 

 тартылған қаражаттары бойынша төлей алмау тəуекелі үшін сыйақы 

мөлшерін шектеу. 

Банк өтімділігінің екі формасы, яғни міндеттемелерді өз уақытында жəне 

шығынсыз орындауы көптеген ішкі жəне сыртқы факторлардың ықпалымен 

анықталады. 

Ішкі факторлар қатарына мыналар жатады: 

 банк капиталының базасы; 

 банк активтерінің сапасы; 

 депозиттердің сапасы; 

 сыртқы қаражат көздеріне орташа тəуелдігі; 

 мерзімі бойынша активтер мен пассивтердің өзара сəйкестігі; 

 сауатты менеджмент; 

 банктің жоғары дəрежелі беделі. 

Банк капиталының базасы – бұл салымшылар қаражаттары мен депозиттеріне 

кепіл беретін жəне олардың мүдделерін корғайтын меншікті капиталдың жеткілікті 

мөлшерін сипаттайды. Меншікті капиталдың көзіне: жарғылық капитал жəне əр түрлі 

мақсаттар үшін бағытталған банктің басқа да қорлары жатады. Банктің меншікті 

капиталы неғұрлым жоғары болса, оның өтімділігі соғұрлым жоғары болады. 

Банк активтерінің сапалылығы мынадай төрт критерийлермен анықталады: 

өтімділік, тəуекелдік, табыстылық пен диверсификация. 
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Активтердің өтімділігі – бұл қарыз алушының міндеттемелерді өтеу немеее осы 

активтерді сату арқылы олардың қолма-қол ақшаларға айналу қабілеті. 

Активтердің өтімділік дəрежесі олардың айналымына байланысты. Ақшалай 

формадағы банктің активтері төлем қызметін орындауға бағытталған. 

Активтер тəуекелі критерийі, олардың ақшалай формаға айналдыру кезінде 

шығындарға ұшырау мүмкіндігін сипаттайды. Активтердің тəуекел дəрежесі, олардың 

əр түрі үшін ерекше көптеген факторлармен анықталады. Мысалы, несиелік тəуекел 

қарыз алушының қаржылық жағдайына, қарыз көлеміне, беру мен өтеу тəртібіне жəне 

т.б. факторларға байланысты. 

Банк активтердің тəуекелі неғұрлым жоғары болған сайын, банктің өтімділігі 

соғұрлым төмен болады. 

Активтердің табыстылығының критерийі ретінде: активтердің жұмыс жасау 

қабілеті, тиімділігі, яғни табысты əкелу кабілеті, сонымен қатар банктің дамуы үшін 

қаражат көзін табу жəне банктің капитал базасын нығайту кабілеті. Табыстылық 

дəрежесі бойынша активтер: табыс əкелетін жəне табыс əкелмейтін болып екіге 

бөлінеді. 

Активтердің диверсификациясы критерийі банктің ресурстарын əр түрлі 

орналастыру аялары бойынша бөлу дəрежесін сипаттайды. Активтерді 

диверсификациялау көрсеткіштері мынадай: ресурстарды орналастыру бағыттары 

бойынша банк активтерінің құрылымы, объектілер мен субъектілері бойынша несиелік 

жұмсалымдардың кұрылымы; бағалы қағаздар портфелінің кұрылымы, валюталар 

кұрылымы; банкпен корреспонденттік жəне несиелік қатынастарда болатын басқа 

банктердің құрылымдық кұрамы. Активтер неғұрлым көп диверсификацияланса, 

соғұрлым банктің өтімділігі жоғары болады. 

2.  Банк өтімділігін анықтайтын фактор  банктің депозиттік базасының 

сапалылығы. Депозиттік базаны мерзімді депозиттік жəне жинақ салымдары, есеп 

айырысу жəне ағымдағы шоттардағы қаражаттары ретінде банкте жинақталған заңды 

жəне жеке тұлғалардың қаражаттары құрайды. Депозиттердің сапалылығының басты 

критерийі олардың тұрақтылығын сипаттайды. Депозиттердің тұрақты бөлігі неғұрлым 

көп болса, банктің өтімділігі соғұрлым жоғары болады. Депозиттердің тұрақты 

бөлігінің көбеюі банктің өтімді активтерге мұқтаждығын азайтады. Талап етілгенге 

дейінгі депозиттер жоғары тұрақтылыққа ие, өйткені бұ.л депозиттердің түрі сыйақы 

мөлшерлемесіне байланыссыз. Банкте осы депозит түрінің көп болуы банктің қызмет 

етудің сапалылығы мен жылдамдығы, банктің клиентке жақын орналасуы сияқты 

факторларға байланысты. Ал, мерзімді жəне жинақ депозиттеріндегі қалдықтары 

тұрақтылықтың төмен дəрежесіне ие, себебі оған банктің сыйақы мөлшерлемесі ықпал 

етеді.  

Банк өтімділігі оның сыртқы қаражат көздеріне, яғни банкаралық несиелерге 

деген тəуелділігімен де сипатталады. Банкаралық несие өтімді қаражаттарға деген 

қысқа мерзімді жетіспеушілікті жоя алады, бірақ осы несиенің жалпы тартылған 

ресурстардың кұрамындағы үлесі жоғары болса, онда банк банкроттыққа ұшырауы 

мүмкін. Егер банктің сыртқы көздерге тəуелділігі жоғары болса, онда оның бизнес үшін 

өз базасының дамуы перспективаларының жоқтығын көрсетеді. 

Банк активтері мен пассивтерінің арасында мерзім мен сома бойынша сəйкестілігі 

де банк өтімділігін анықтайды. Банктің клиенттер алдында міндеттемелерді орындауы 

инвестицияланатын ақша қаражаттары мерзімдері мен салымшылары берген ақша 

қаражаттарының мерзімдері сəйкес болуын білдіреді. 

Менеджмент, яғни жалпы банктің қызметін жəне өтімділігін басқару жүйесі де 

банк өтімділігін анықтайтын ішкі факторлардың біріне жатады. Банкті басқару сапасы 

мыналармен анықталады: 
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 банк саясатының болуы жəне оның мазмұны; 

 стратегиялық жəне ағымдағы міндеттерді жоғары деңгейде шешуге 

мүмкіндік беретін банктің аймақтық ұйымдастыру кұрылымы; 

 банктің активтері мен пассивтерін басқару механизмі; 

 əр түрлі процедуралардың нақты мазмұнын анықтау; 

 білікті мамандардың болуы; 

 қажетті ақпарат базасының болуы; 

 банк қызметін басқару жүйесінің ғылымилығы. 

Банктің беделі де банк өтімділігін анықтайды. Жақсы беделі бар банк депозиттік 

базасының тұрақтылығын оңай қамтамасыз ете алады. 

Банк өтімділігінің жағдайы бірқатар сыртқы факторларға, яғни банк қызметінен 

тыс факторларға байланысты. Оларға мыналар жатады: 

 елдегі жалпы саяси жəне экономикалық жағдай; 

 бағалы қағаздар нарығының дамуы; 

 банкаралық несие нарығының дамуы; 

 қайта қаржылындару жүйесін ұйымдастыру; 

 Орталық банкінің қадағалау қызметінің тиімділігі. 

3.  Әлемдік банктік тəжірибеде өтімділікті басқару бірқатар əдістер арқылы 

жүзеге асырылады. Ондай əдістерге мыналар жатады: 

1.  “Қаражаттардың ортақ қоры” əдісі негізінде банк ресурстарының жалпы 

сомасын ресурстардың құралу көздеріне қарамастан, активтердің əр түрлі түрлеріне 

бөлу жатыр. Сызба түрінде бұл əдісті төмендегідей түрде көрсетуге болады (2-сурет). 

 

Қаражаттардың көздері 

Қаражаттардың 

ортақ қоры 

Қаражаттардың 

орналасуы 

Талап ету депозиттері Алғашқы резервтер 

Мерзімді депозиттер Екінші ретті резервтер 

Акционерлік капитал мен 

резерв қорлары 

Заемдар 

Бағалы қағаздар 

Ғимараттар 

 

Сурет-2. “Қаражаттардың ортақ қоры” əдісінің ерекшелігі 

 

Осы əдісте қаражат өтімділігінің адекватты деңгейінің, яғни “табыстылық-

өтімділік” арасындағы тепе-теңдіктің сақталуы шарт. Ең біріншіден, активтердің 

алғашқы резервтер тобында орналасатын қаражаттардың үлесі анықталады. Содан 

кейін банк қаражаттары активтердің екінші ретті резервтер тобына орналастырылады. 

Активтердің үшінші тобына, яғни клиенттерге қарызға орналастырылатын 

қаражаттардың үлкен үлесі келеді. Ең соңғы активтердің тобына салыстырмалы түрде 

өтелу мерзімі ұзақ жоғары дəрежелі бағалы қағаздар жатады. 

2.  Өтімділікті басқарудың келесі əдісіне – “банктегі банктер” əдісі жатады. Бұл 

əдіс активтердің қалыптасуы жалпы сомаға жəне тартылған ресурстардың кұрамына 

байланысты болатынын сипаттайды. Мұнда əрбір қалыптасу көзінің қаражаттары 

айналымдылығына байланысты əр түрлі қамтамасыз етуді жəне сəйкесінше міндетті 

резервтер нормасын талап етеді. 

Осы əдіске сəйкес əр түрлі көздерден тартылған қаражаттарды орналастыру үшін 

пайдаланатын “табыстылық-өтімділік” орталары анықталады. Мұндай орталар 

“банктегі банктер” деп аталады, яғни банкте “талап ету салымдар банкі”, “мерзімді 

салымдар банкі” жəне “негізгі капитал банкі” болады. Талап ету салымдары өтімді 
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активтермен жоғары деңгейде қамтамасыз етілуді талап етеді, сондықтан “талап ету 

салымдар банкісі” қаражаттардың үлкен бөлігін алғашқы резервтерде орналастырады. 

Ал, талап ету салымдарының қалған бөлігі екінші ретті резервтерге бағытталады жəне 

аз бөлігі ғана қысқа мерзімді ссудаларға беріледі. “Мерзімді салымдар банкі” мерзімді 

салымдардың басым бөлігін екінші ретті резервтерді қалыптастыруға, орта жəне ұзақ 

мерзімді ссудаларға, сондай-ақ ұзақ мерзімді бағалы кағаздарға бағыттайды. 

“Банктегі банктер” əдісінің “қаражаттардың ортақ қоры” əдісінен артықшылығы 

есептеудің аркасында жоғары өтімді активтердің үлесін дəлірек анықтауға жəне 

олардың азаю есебінен қосымша ресурстарды жоғары өтімді активтерге, яғни 

кəсіпорындар мен ұйымдардың қарыздарына салуға мүмкіндік береді. 

3.  Активтерді басқарудың “ғылыми басқару” əдісі. Ол ғылыми əдістер мен 

операцияларды зерттеу көмегімен банк балансындағы жəне табыстар мен шығыстар 

туралы есебіндегі əр түрлі баптар арасында күрделі байланысты талдау үшін қазіргі 

математикалық аппарат пен өте күрделі модельдерді пайдалануды ұйғарады. 

Ғылыми басқару əдісі мынадай үш сұрактарға жауап беруге тырысады: Мəселенің 

мəні неде? Оны шешудің қандай нұсқалары бар? Нұсқалардың жақсысы қандай? 

Басқару бойынша мамандар өндірістік мəселесін шешу үшін сызықтық 

бағдарламалау деп аталатын ғылыми əдістерінің бірін қолданады. Бұл əдіс 

операциялардың табыстылық пен өтімділік жағынан шектеулерді ескеріп, пассивтерді 

басқарудағы проблемалы активтерді басқару мəселесімен байланыстырады. Сызықтық 

бағдарламалау бір ғана ықшамды шешімге əкелетін детерминдеу моделін ұйғарады, 

шектеулердің сипаты дəл анықталуы тиіс. Мақсатты қызметі үздіксіз жəне нақты 

анықталуы қажет, яғни шешімді анықтайтын əр айнымалы мақсатты қызметке жəне 

шектеулерді көрсететін теңдеуге өз үлесін қосуы керек. Сонда бағдарламаны бірнеше 

рет қосқанда да, ол бір ғана шешімді беруі тиіс, яғни іс жүзінде басшылар кейбір 

шектеулердің немесе бағаланатын əрекеттестіктердің өзгеруінің тиімділігін тексеру 

үшін бағдарламаны бірнеше рет жіберуі мүмкін. 

Ғылыми əдістердің негізгі кемшілігі – олар ұсақ банктерде қолданылмайды, 

себебі оған сəйкес дайындығы бар кеңесшілер немесе қызметшілер жəне ірі үлгілерді 

есептеуге қуаттылығы жететін есептеуіш жабдықтар болуы керек, ал мұның барлығы 

үлкен шығындармен байланысты. 

Активтердің тиімді құрылымын жасай отырып, банктер өтімділікке қойылатын 

талаптарды орындауға тиіс, демек, олардың жоғары өтімді, тиімді жəне ұзақ мерзімді 

өтімді активтері міндеттемелердің мерзімдеріне, сомаларына жəне типтеріне сəйкес 

келуі керек. 

Банк өтімділігін басқаруды отандық банк тəжірибесінде активтер мен пассивтерді 

басқару комитеті жүзеге асырады. 

Активтер мен пассивтерді басқару – дегеніміз банктің стратегиясы мен қаржылық 

менеджментінің стратегиясына жетуді қамтамасыз ететін банк активтері мен 

пассивтерінің құрылымдарын қалыптастыру жəне реттеу процесін білдіреді. Банк 

активтер мен пассивтерін басқару базалық жəне күрделі болып келу мүмкін. 

Банк активтер мен пассивтерін базалық басқару – капитал жеткіліктігіне, 

өтімділікке жəне активтер мен пассивтердің пайыз мөлшерлемелерінің жəне 

валюталардың бағамдарының өзгерісіне сезімталдығына қолжеткізуге арналған 

реттеуші ұйымдардың талаптарын білдіреді. 

Банк активтер мен пассивтерін күрделі басқару – банк қызметінің барлық 

бағыттарында табыстылықты көздейтін, тəуекелді төмендетуге бағытталған банктің 

стратегиясын жасауды білдіреді. 

Банктер тəжірибесінде активтер мен пассивтерді басқаруды активтер мен 

пассивтерді басқару жөніндегі Комитет жүзеге асырады (2-сурет). 
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Сурет-3. Активтер мен пассивтерді басқару жобасы. 

 

Комитет мынадай қызметтерді атқарады: 

 Банк активтер мен пассивтерін басқару қызметін атқаратын əдістемелерді 

жəне регламенттерді даярлайды; 

 Қаражаттарды тарту жəне орналастыру параметрлері туралы шешімдер 

қабылдау; 

 Бекітілген стратегиялық жоспарларға банк балансы кұрылымының сай 

келуін бақылау; 

 Банктік тəуекелдерді басқаруға байланысты əдістемелерді жасау 

 Банк балансының өтімділігіне жəне өтімділік позициясын болжауға бақылау 

жасау, өтімді қаражаттарға деген қажеттілікті анықтау жəне балама қаражат көздерін 

таңдау; 

 Қаражаттардың көздері жəне бағыттары бойынша қысқа мерзімді 

болжамдар жасау; 

 Банктің баға саясатын жасау; 

 Нарықтық пайыз мөлшерлемелерінің өзгерісінен туындайтын тəуекелге 

қатысты банк балансын бағалау; 

 Банк жұмысының рентабельдігін талдау жəне мониторинг жүргізу; 

 Қаражаттарды тартатын жəне орналастырумен айналысатын құрылымдық 

бөлімшелер арасындағы жұмысты үйлестіру; 

 Банк капиталын басқару; 

 Тəуекелдерге қатысты реттеуші ұйымдардың заңи жəне нормативтік 

актілерінің орындалуын бақылау. 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.   Банктің өтімділігі деген не? 

2.   Банктің өтімділігін қандай факторлар анықтайды? 

3.   Банк өтімділігінің көрсеткіштері қалай анықталады? 

Активтер мен 

пассивтерді басқару 

комитеті 

Нарықтық тəуекелдерді басқару 

комитеті 

Несиелік тəуекел комитеті 

Нарықтық тəуекелдерді басқару 

бөлімі 

Несиелік тəуекелді басқару бөлімі 

Қазынашылық 
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4.   Ағымдағы өтімділік көрсеткіщі қалай анықталады? 

5.   Активтерді басқару. 

6.   Пассивтерді басқару. 

7.   Құралдарды конверсиялау əдісі деген не? 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет «Туран», 2017, 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

11. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

12. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова, 

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.   www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

http://www.finreg.kz/
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Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 

2.  Панорама. 

3.  Деловая неделя. 

4.  Бизнес и власть,  

5.  Капитал,  

6.  Деловой Казахстан, 

7.  Айқын. 

 

Сайттар:  

www.afn.kz 

www.nationalbank.kz 

www.bta.kz 

www.kkb.kz 

www.centercredit.kz/ 

www.halikbank.kz 

www.nurbank.kz  

 

 

№ 17.  Коммерциялық банктер қызметінің қаржылық нəтижелерін талдау 

 

Лекция мақсаты: студенттерді коммерциялық банк қызметінің қаржылық 

нəтижелерін талдау əдістерімен таныстыру. 

Лекция сұрақтары: 

1.  Банктің табыстары, олардың қалыптасу көздері. 

2.  Банк шығыстарының жіктелуі. 

 

1. Банк пайдасын басқару – тəуекел тұсында жəне банк балансының өтімділігін 

қамтамасыз ете отырып, банк пайдасын арттыруды білдіреді. Банк пайдасын басқару 

жүйесі бір-бірімен байланысты мынадай элементтерден тұрады: 

 пайданы басқаруға қатысушы банк бөлімшесін анықтау; 

 банктің пайдасын, табыстары мен шығыстарын жоспарлау; 

 банк қызметінің пайдалылық деңгейін бағалау тəсілдерін қолдану; 

 банк пайдасын ағымдағы реттеу əдістерін анықтау. 

Банк пайдасын басқаруға біріншіден əр түрлі бөлімшелер: жетекші ұйымдар, 

департаменттер, басқармалар, бөлімдер қатынасады; екіншіден казынашылық 

қатысады, үшіншіден банк бухгалтериясы, төртіншіден банктің ішкі бақылау бөлімдері 

қатысады. 

Банк пайдасын басқарудың маңызды элементтерінің біріне – банктің пайдасын 

бағалау жатады. 

Оның тəсілдеріне мыналар жатады: 

 банктің табыстарын, шығыстарын, пайдасының көздерін құрылымдық 

талдау; 

 банктің  шығыстары  мен  табыстарының  өсу  каркынының  өзара 

қатынасын жəне динамикасын талдау; 

 қаржы коэффициенттері негізінде банктің қызметінің нəтижелерін бағалау; 

 банктің табыстылығы мен пайдалылығын факторлық талдау жатады. 

Коммерциялық банктердің табыс көздеріне мынадай банктік бизнес түрлерін 

жатқызуға болады: 

 несие бизнесі; 

http://www.nationalbank.kz/
http://www.bta.kz/
http://www.kkb.kz/
http://www.centercredit.kz/
http://www.halikbank.kz/
http://www.nurbank.kz/


83 

 

 дисконттық бизнес; 

 сақтау бизнесі; 

 банктік кепілхат беру қызметі; 

 бағалы қағаздармен жасалатын бизнес; 

 салымдар қабылдау жəне клиенттердің тапсырмасы бойынша 

операцияларды жүзеге асыру бизнесі; 

 басқа банктермен корреспонденттік қатынасқа негізделген бизнес; 

 дəстүрлі емес қызметтерді көрсету бизнесі. 

Несие бизнесі екі элементтен тұрады: клиенттерге (жеке жəне заңды тұлғаларға) 

ссудалар беру жəне бос ресурстарды басқа коммерциялық банктерге уақытша 

пайдалануға пайыздық сыйақыда беру. Несиелік бизнестің екінші бөлігі кейде 

банкаралық несие, кейде басқа банктегі депозит формасында болуы мүмкін. Несиелік 

бизнестен пайыз формасында табыс түседі. 

Дисконттық бизнес, төленбеген вексельдерді, чектерді жəне талаптарды банктің 

белгілі бір төменгі бағамен  дисконт негізінде сатып алуын сипаттайды. Дисконт 

бизнестің түріне факторинг операциясы жатады. Факторинг операциясы айналымды 

жəне айналымсыз болуы мүмкін. Бірінші жағдайда, банк төлеушінің төлемеген 

міндеттемесін қаражатты алушыдан (жабдықтаушыдан) талап етуге құқылы. Ал екінші 

жағдайда, банктің ондай құқығы жоқ, бірақ ол ондай операциядан түсетін жоғары 

сыйақы үшін тəуекелге барады. Факторингтік операциядан түсетін сыйақының жоғары 

болуы, өнімді сатудан түсетін жабдықтаушының табысын азайтады. Мұндағы табыс екі 

элементтен тұрады: 

1)  сатып алғаннан төлемнің түсуі арасындағы аралықта банктің несиелік 

ресурсын пайдаланғаны үшін төленетін пайыз; 

2)  факторинг операциясының түріне байланысты тəуекелге сəйкес шамасы 

ауытқып отыратын комиссиондық сыйақы. Факторинг операциясындағы комиссия 

пайызбен белгіленетіндіктен, факторингтік операциядан түсетін табысты банктің 

пайыздық табысына жатқызады. 

Сақтау бизнесі банктің трасталық (сенім) жəне агенттік қызметтеріне негізделеді. 

Бұл бизнес клиенттің мүлкін (жылжымайтын мүлік, бағалы кағаз, шоттағы қаражатын) 

басқарғаны үшін немесе осы  мүлікке байланысты клиенттің тапсырмаларын 

орындағаны үшін алатын комиссия формасындағы табыс түрінде банкке табыс əкеледі. 

Мысалға, траст келісім шарты негізінде банк клиентке шоттағы қаражатын табыс 

əкелетін активтерге орналастыратындығына міндеттеме алады. Агенттік қызметте 

клиентпен нақты кай операцияға қаражат жұмсау қажеттігін келісіп алады. Трасталық 

операцияларда тəуекел жоғары, себебі мұнда банктің табысы клиенттің табысынан 

жоғары болуын қалайды. Соған сəйкес, трасталық операциялардан түсетін комиссия 

мөлшері де агенттік қызмет көрсетуден түсетін табысқа қарағанда біршама жоғары 

болып келеді. Мұндай ерекшелік, өз кезегінде трасталық қызметтен алынатын 

комиссиялық сыйақының құрылымын анықтайды. Ол мүлікті басқарғаны үшін 

төленетін комиссиондық сыйақымен жұмыстың нəтижесі бойынша төленетін 

сыйақыдан тұрады. 

Бағалы кағаздармен бизнес мынадай элементтерді қамтиды: 

1)  банктің өзінің бағалы кағаздарын шығару; 

2)  оларды нарықта сату; 

3)  кəсіпорындарды жекешелендіруге байланысты қызмет көрсетуде басқа 

эмитенттердің бағалы кағаздарымен қайталама нарықтағы операциялары. 

Мұндай бинестен түсетін табыстар төмендегідей көзден кұралады: 

1)  өзінің жəне басқа эмитенттердің бағалы қағаздарын сату барысында 

бағамдық айырмадан; 
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2)  жекешелендіруге байланысты көрсеткен қызметі (жекешелендірілетін 

кəсіпорынның есебін талап етілетін стандартқа жеткізіу, оның құнын бағалау, 

акцияларын шығару жəне орналастыру, реестр жүргізу) үшін комиссия. 

Банктің кепіл беру қызметі клиенттерге есеп айырысу үшін жəне несие алу үшін 

банктің əр түрлі формалардағы берген кепілхаты мен кепілдемесінен түсетін ақшалай 

сыйақы түріндегі табыс əкелетін банктің қызметін сипаттайды. Егер клиент банкі үшін 

оның атын шығаратын клиенттердің қатарында болса, банк оған ақысыз кепілхатын 

беруі мүмкін. 

Салымдар қабылдау жəне клиенттердің тапсырмасы бойынша операцияларды 

жүзеге асыру бизнесі банкке мынадай формаларда табыс алуға мүмкіндік береді: 

 комиссиондық сыйақылар: 

а) шот ашқаны үшін; 

ə) шотты жүргізгені үшін;  

 белгілі бір мерзім ішінде белгіленген комиссия (ақша белгісінде); 

 айналымнан алынатын комиссия (айналымнан % түрінде алу): 

б)  шот бойынша операциялар туралы көшірме бергені үшін; 

в)  шотты жабу үшін; 

г)  қолма-қол ақша беруге немесе есеп айырысуға байланысты операцияларды 

жүргізгені үшін. 

 Банктің корреспонденттік қатынас бойынша басқа банктердегі 

корреспонденттік шоттарындағы кредиттік қалдық үшін алатын пайызы; 

 Дəстүрлі емес табыс түрлері банктің лизингтік, ақпараттық. кеңес беру, 

валюта айырбастауға байланысты, клиенттерге окытып-үйреткені үшін жəне т.б 

алынатын табыстар. Мұндағы лизингтік операциялардан түсетін табысқа: лизингтік 

төлемдер, пайыздық төлем жəне комиссия жатады. 

Банктің барлық табысын үш топқа бөлуге болады: 

1.  пайыздық табыстар; 

2.  банктік қызмет көрсетуден алатын комиссиялар; 

3.  басқа да табыстар (бағамдық айырма, яғни баланстың құны мен нарықтың 

құны арасындағы айырма, алынған айып пұлдар, пенялар жəне т.с.с.) 

Пайыздық табыс пен комиссиялармен ұштасуы мүмкін. Мысалға, несиелік жəне 

факторингтік операциялардан банк пайыздық төлем мен комиссияға иеленеді. 

Несиелік пайыз – пайыздық табыстың басты көзі ретінде банктің берген 

ссудалары үшін қарыз алушылардың төлейтін төлемі болып табылады. 

Несиелік пайызды мынадай белгілерге байланысты жіктеуге болады: 

 несие формасына қарай: коммерциялық, банктік, тұтыну несиелерінің 

пайызы жəне т.с.с; 

 несиелік мекеменің түріне байланысты: Орталық банктің есепке алу пайызы, 

банктік, ломбардтық; 

 несие мерзіміне қарай: қысқа мерзімді ссудалар бойынша пайыз, ұзақ 

мерзімді ссудалар бойынша пайыз; 

 несие түріне байланысты: овердрафт бойынша айналым құралдарына 

берілген ссудалар, вексельдерді есепке алу, мақсатты ссудалар бойынша пайызы; 

 операциялар түрлеріне қарай: ссудалар бойынша пайыз, банкаралық 

несиелер бойынша пайыз, депозиттік пайыз; 

 есептеу тəсіліне қарай: жай жəне күрделі. қарапайым жəне тура жəне т.б. 

Комиссия  банктік операция үшін сыйақы, латын тілінен аударғанда “comissio” 

сөзі тапсырма дегенді білдіреді. Оның мөлшеріне көрсетілетін қызметтердің өзіндік 

құны мен қажетті пайда жатады. 

Табыс көздері екіге бөлінеді: 
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 тұрақты, оған банктік қызметтен алынатын пайыздық жəне пайызсыз 

табыстар жатады; 

 тұрақсыз, оған қайталама нарықтағы бағалы кағаздармен жасалатын 

операциялардан жəне көзге көрінбейтін операциялардан алатын табыстарды жатқызуға 

болады. 

 

Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.   Банктің проценттік табысы деген не? 

2.   Тұрақты жəне тұрақсыз табыстардың айырмашылықтары қандай? 

3.   Банктің шығыстары. 

4.   Проценттік маржа деген не? 

5.   Банк активтерін талдау ерекшеліктері. 

6.   Өтімділікті талдау. 

7.   Қаржылық нəтижелер талдауда қандай коэффициенттер қолданылады? 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

11. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

12. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13.  Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,  

2017, - 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.   www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

 

http://www.finreg.kz/
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Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4. Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

 

Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет 

2.  Панорама 

3.  Деловая неделя 

4.  Бизнес и власть 

5.  Капитал 

6.  Деловой Казахстан 

7.  Айқын 

 

 

№ 18.  Банк ашу  жəне банктік операцияларды лицензиялау тəртібі. Қайта 

құрылымдау. Қайта ұйымдастыру. Банктерді консервациялау. 

Банктерді тарату. Қазақстан Республикасында банктік қызметті реттеу жəне 

қадағалау 

 

Лекция мақсаты: студенттерді банктік операцияларды лицензиялау тəртібімен, 

банкті тарату, банктік қызметті реттеу жəне дамыту мəселелерімен таныстыру.   

Лекция сұрақтары: 

1. Коммерциялық банктерді мемлекеттік тіркеуден өткізу тəртібі. 

2. Коммерциялық банктердің операцияларын лицензиялау тəртібі. 

3. Банктерді тарату тəртібі. 

 

1. Қазақстан Республикасында коммерциялық банктерді құру негізінен 3 кезеңнен 

тұрады: 

1) Мемлекеттік тіркеуден өту кезеңі – бұл кезеңдер коммерциялық банктер 

заңды тұлға ретіндегі мəртебесін ресми түрде заңдастырады. 

2)  Мемлекеттік тіркеуден кейін банктік операцияларды лицензиялау процесі. 

3)  Банктің жарғы капиталын немесе акционерлік капиталын қалыптастырумен 

байланысты.  

Коммерциялық банктерді заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өткізу, 

банктік операцияларды лицензиялау ережеге жəне заңға сəйкес көрсетілген құжаттарды 

толтырып, сауатты дайындаумен тікелей байланысты. Тіркеуден өткізу үшін жəне 

лицензия алу үшін қажетті құжаттарды дайындау белгілі біреудің жауапкершілігінде 

болуы керек. Бұған жауап беретін банктердің акционерлер кеңесі және оның төрағасы. 

Банкті құрумен байланысты, яғни мемлекеттік тіркеуден өткізумен жəне лицензия 

алумен байланысты барлық процедураны осы акционерлер кеңесінің төрағасы 

жүргізеді жəне ол ресми құжаттарға қол қояды.  
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Коммерциялық екінші деңгейдегі банктерді мемлекеттік тіркеуден өткізу үшін 

мынадай құжаттар: 

– Әділет министрлігінің жергілікті органының басшылары атына арыз; 

– келешекте құрылып жатқан банктің жарғысы; 

– құрылтайшылар құжаттары немесе акционерлер шарты; 

– банк құруға қарсы еместігін растайтын Ұлттық Банктердің немесе билік 

уəкілетті органның ашуға берген рұқсаты (ең маңызды құжат); 

– мемлекеттік тіркеуден өткізк үшін баж салығын төлегендігін растайтын 

құжат; 

Әділет министрлігінің жергілікті ресми органдары осы аталған 

құжаттардың дұрыстығын жəне заңға сəйкес толтырылғандығын тексеруден 

өткізген соң банктің заңды тұлға екендігін ресми статусын растайтын куəлік береді 

жəне мемлекеттік тіркеу номерін анықтайды.  

Құрылайын деп жатқан банк Ұлттық Банкттен немесе Қаржылық бақылау 

агенттілігі банкті ашуға рұқсат алу үшін Ұлттық Банкке мынадай құжаттар тапсырып 

рұқсат сұрайды: 

– орыс жəне қазақ тілдерінде жазылған белгілі үлгідегі арыз; 

– нотариалды куəландырылған банкті құру жөніндегі құрылтайшылар шарты, 

3 дана; 

– нотариалды куəландырылған 4 дана банктің жарғысы; 

– банкті құру жөнінде жəне құрылтайшылар құжаттарын бекіту жөніндегі 

құрылтайшылар хаттамасы; 

– құрылтайшылар туралы мəліметтер: егер құрылтайшылар заңды тұлға болса 

олардың мемлекеттік тіркеуден өткізетіндігін растайтын куəлік. 

– құрылтайшылардың қаржылық жағдайын растайтын бухгалтерлік есеп беру 

формалары (баланс, қаржылық нəтижелері туралы есеп, тапқан пайдаларын бөлу 

туралы мəліметтер); 

– құрылтайшылардың немесе болашақ акционерлердің қаржылық жағдайын 

растайтын дербес аудиторлық компанияның қорытындысы.  

Ал егер құрылтайшы ретінде жəне тұлғалар қатысатын болса:  

– жеке тұлғаның анкеталық мəліметтері; 

– жеке тұлғаның табысы туралы декларация; 

Келешекте құрылатын банктің басқару құрылымының жобасы, яғни 

ішкі аудит, резизиялық комиссия, несиелік комитет, банктің бақылау кеңесі. 

Банкті ашуға рұқсат жөніндегі арызды Ұлттық Банк 3 ай ішінде қарап өзінің оң 

жəне теріс жауабын беру керек. 

Банкті ашуға берген рұқсаттарын кейінгі тағы бір маңызды құжат құрылатын 

банктің жарғысы. Ол мазмұны жағынан міндетті түрде мынадай мəлімдерді қамтуы 

керек: 

1. құрылатын банктің толық жəне қысқартылған атауы; 

2. банктің ұйымдастырушылық-құқықтық формасы, себебі банктің 

ұйымдастырушылық формасы оның келешекте жарғы капиталының қалыптастыру 

тəртібін анықтайды;  

3. банктің қызметтерінің негізі болып табылатын əртүрлі қаржы немесе ақша 

қорлары; 

4. банктің жарғысында банкттің басқару құрылымы мен басқарушы 

органдардың формалары немесе функционалдық міндеттемелері болуы керек.  
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Өз-өзін бақылау сұрақтары: 

1.  Банктік операциялар жүргізу үшін қандай құжат керек? 

2.  Лицензия алуға қандай құжаттар талап етіледі? 

3.  Қандай себептерге байланысты лицензия берілмейді? 

4.  Банкті консервациялау деген не? 

5.  Банкті таратудың қандай түрлері бар? 

6.  Банктік қадағалау жүргізудің түрлері. 

7.  Банктің рейтингі деген не? 

 

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:  

1.  Тұран университетінің электрондық кітапханасының əдістемелік 

материалдары. 

2.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлтық банк 

туралы» Заңы. 

3.  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 

банк қызметі туралы» Заңы. 

4.  Банк ісі: Оқулық  Жалпы редакциясын басқарған: Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, э.ғ.д., профессор Искаков Ұ.М. – Алматы: 

Экономика, 2013. – 776 б. 

5.  Банковское дело. Учебник, под ред. д.э.н., проф. Л.Лаврушина, М, 2016  

6.  Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка: Селезнёва 

И.В. .- Алматы: Университет "Туран", 2017, 192 c. 

7.  Финансовый рынок и банковский бизнес. Учебное пособие . / Под редакцией 

к.э.н., профессора Маргацкой Г.С. – Алматы: Университет «Туран», 2020. -384 с.  

8.  Финансовое сопровождение бизнеса. Учебное пособие. / Под редакцией 

к.э.н. Мухамедьяровой-Левиной Т.Т – Алматы: Университет «Туран», 2020. – 272 с.  . 

9.  Интеграционные эффекты экономического взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза: под ред. Алшанова Р.А., Каленовой С.А. – 

Алматы: «Ценные бумаги», 2017 – 324с.  

10. Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире: Тиньков Олег 

Юрьевич.-Москва: ЭКСМО, 2018, 132 c. 

11. Финансовые рынки и посредники: Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. – 

Алматы: университет «Туран», 2017, 300 с. 

12. Финансовые рынки зарубежных стран: Мухамедьярова-Левина Т.Т. – 

Алматы: Университет «Туран», 2017, 1,40 Мб с. 

13. Кредитное дело. Завьялова Е.Н.  - Костанай: КГУ им. А.  Байтурсынова,  2017, 

- 121 c. 

14.  Банк 3.0: стратегии, бизнес - процессы, инновации: Исаев Р.А.-Москва: 

ИНФРА- М, 2016, -161 c. 

15.   www.nationalbank.kz 

16.  www.finreg.kz 

17.  ҚР ЕДБ интернет сайттары 

 

Мерзімді басылымдар 

Журналдар: 

1.  Статистический бюллетень Нацбанка РК. Ұлттық банк басылымы, ай сайын. 

2.  Банки Казахстана. Қазақстан банктері Ассоцациясының басылымы, ай 

сайын. 

3.  Ұлттық банк Жаршысы. Ұлттық банк басылымы, айына екі рет. 

4.  Экономикалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын. 

http://www.finreg.kz/
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5.  ҚазЭУ Жаршысы, Т.Рысқүлов атындағы Қазақ Экономикалық 

университетінің мерзімді басылымы, тоқсан сайын (қазақша жəне орысша). 

6.  Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, 

экономикалық мерзімді басылымы, ай сайын. 

 

Газеттер: 

1.  Егемен Қазақстан, жалпы ұлттық республикалық газет. 

2.  Панорама. 

3.  Деловая неделя. 

4.  Бизнес и власть,  

5.  Капитал,  

6.  Деловой Казахстан, 

7.  Айқын. 
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