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«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы   

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА  

 

«БЖЗҚ» АҚ Басқарма төрағасы ХӘҚҚ Еуропалық желісі (IEN) 

Басқарушы комитетінің мүшесі болып тағайындалды 

 

 

Халықаралық әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығы (ХӘҚҚ) 1927 жылы Халықаралық 

еңбек ұйымының қолдауымен құрылды және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы 

мемлекеттік мекемелерді, ұйымдар мен ведомстволарды біріктіретін халықаралық жетекші 

ұйым болып табылады. Ұйымның штаб-пәтері Женева қаласында (Швейцария) орналасқан, оған 

әлемнің 150 елінде 320-дан астам мүшелік ұйым тіркелген. БЖЗҚ 2015 жылғы 1 мамырдан бастап 

ХӘҚҚ-ға мүше. . 

2022 жылдың қазан айында өткен дүниежүзілік ХӘҚҚ форумында «БЖЗҚ» АҚ Басқарма 

төрағасы Жанат Бостанұлы Құрманов 2023 жылдан 2025 жылға дейінгі үш жылдық кезеңге 

ХӘҚҚ  Еуропалық желісінің (IEN) Басқарушы комитетінің мүшесі болып тағайындалды. Келесі 

күні бұл мәртебенің құжаттық растамасы келіп түсті.  

IEN басқару комитеті ХӘҚҚ мүше елдердің еуропалық ұйымдарының бас директорларынан 

тұрады. Комитет еуропалық аймақта ХӘҚҚ іс-шаралар бағдарламасын жүзеге асыру бойынша 

қоғамдық жұмыстармен айналысады. Оның қызметі Еуропадағы қатысушы ұйымдар арасында 

тәжірибе алмасу мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған. Оны IEN Хатшылығы мен ХӘҚҚ Бас 

хатшылығы бірлесіп қолдайды.  

Басқару комитеті IEN іс-шараларын жоспарлау және жүзеге асыру бойынша ұсыныстар 

береді. Ұйым мүшелерін ХӘҚҚ Бюросының қазіргі мүшелері тағайындайды. 

IEN еуропалық қатысушы ұйымдардың басым тақырыптары бойынша іс-шаралар 

ұйымдастырады. Олардың негізгі бағыты заманауи интерактивті әдістемелерді қолдана отырып, 

тәжірибе алмасу мүмкіндіктерін арттыруға бағытталған.   

 
БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару 

тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін 

Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, 

зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы 

жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).  

 

 

 
 

mailto:press@enpf.kz
http://www.enpf.kz/
http://www.enpf.kz/

