
 

 
 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 

 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

 
 

 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» 
 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ 

ҚАУЛЫСЫ 
 

2020 жылғы «21» қыркүйек  
 

Нұр-Сұлтан қаласы 
 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВЛЕНИЯ 
 

№118 
 

город Нур-Султан 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

инвестициялық декларациясын бекіту туралы»  
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Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы  

№10 қаулысына өзгерістер енгізу туралы  

 

 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы  

30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының заңдарына 

сәйкес, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін 

басқаруды жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 

Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық 

декларациясын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы қаулысына мынадай өзгерістер 

енгізілсін:  

көрсетілген қаулымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорының инвестициялық декларациясында:   

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық 

декларациясы (бұдан әрі – Инвестициялық декларация) «Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы және 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы»  

2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес 

әзірленді.»; 

10-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

«3) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының зейнетақы активтерін басқару 

жөніндегі инвестициялық комитеті (бұдан әрі – Комитет): 
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эталондық портфельге қарсы басқарылатын шетел валютасындағы 

зейнетақы активтері бойынша; 

Басқарманың тиісті шешімдері қабылданған зейнетақы активтерін 

инвестициялау туралы; 

ұйымдастырылған нарықта валюталық своптар жасау бойынша; 

ақша нарығының құралдарына инвестициялау бойынша; 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына 

инвестициялау бойынша шешімдерді қоспағанда, шетел валютасындағы 

зейнетақы активтерін тактикалық бөлу туралы шешімдер қабылдайды, сондай-

ақ бағалы қағаздарды сатып алу және (немесе) сату, валюталарды 

конвертациялау, қаржы құралдарымен мәмілелер жасау, активтерді сыртқы 

басқаруға беру бойынша шешімдерді қарайды және қабылдайды;»; 

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«16. Зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы 

құралдарына қойылатын талаптар және олар бойынша лимиттер Инвестициялық 

декларацияға 1-қосымшаның 1-кестесінде айқындалған. 

Зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы 

құралдарына қойылатын талаптар және олар бойынша лимиттер Ұлттық Банк 

Басқармасының тиісті шешімдері қабылданған зейнетақы активтерін 

инвестициялауға қолданылмайды.»;  

22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

 «22. Зейнетақы активтерін үлестік қаржы құралдарына инвестициялау 

мынадай талаптар сақталған кезде: 

1) Қазақстан Республикасының резиденті-эмитенттерінің үлестік бағалы 

қағаздарына инвестициялау – Қазақстан Республикасының қор биржасында 

листинг және (немесе) нарықтық капиталдандыру 3 (үш) триллион АҚШ 

долларынан асатын әлемдік қор биржаларында листинг бар болғанда; 

2)  Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттерінің үлестік  

бағалы қағаздарына инвестициялау – Инвестициялық декларацияның  

8-тарауының 6-параграфында көрсетілген эталондық портфельге қарсы 

басқарылатын зейнетақы активтерін қоспағанда, кемінде 10 (он) миллиард АҚШ 

доллары мөлшеріндегі нарықтық капиталдандыру деңгейі бар болғанда жүзеге 

асырылады. 

Осы қаулының талаптары Ұлттық Банк Басқармасы олар бойынша тиісті 

шешімдер қабылдаған зейнетақы активтерін инвестициялауға қолданылмайды.»; 

1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 

3-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 

4-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 

5-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 

6-қосымша осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын. 
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2. Монетарлық операциялар департаменті (Н.А. Тұрсынханов) осы 

қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мүдделі бөлімшелеріне 

жіберсін.  

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкі Төрағасының орынбасары Ә.М. Молдабековаға жүктелсін.   

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

 

  

Ұлттық Банк 

    Төрағасы 

 

Е. Досаев  

 

 
               Дұрыс: 

               Бас маман-Басқарма хатшысы                                                                                                    Б.Ахмеджанов 
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Қазақстан Республикасы  

Ұлттық Банкі Басқармасының  

____ жылғы ___  ________  

№ __ қаулысына 

1-қосымша 

 

 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорының инвестициялық 

декларациясына 

1-қосымша 

 

 

1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы 

құралдарына қойылатын талаптар және олар бойынша лимиттер 

 

р/с  

№  

Қаржы құралдарының түрлері және оларға қойылатын 

талаптар 

Лимиттер 

(зейнетақы 

активтерінің жалпы 

көлемінен  

пайызбен) 

1 Қазақстан эмитенттері:  

1.1 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары 

20%-дан кем емес 

70%-дан аспайды 

1.1.1 

Қазақстан Республикасының жергілікті атқару органдары 

шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы 

қағаздары 

5%-дан аспайды 

1.2 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері 5%-дан аспайды 

1.3 Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары 25%-дан аспайды 

1.4 

Бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің рейтингтік бағасы 

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шкаласы 

бойынша «В»-дан төмен емес немесе басқа рейтингтік 

агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік 

бағасы бар Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі 

банктердің қаржы құралдары, оның ішінде: 

30%-дан аспайды 

1) борыштық бағалы қағаздар 30%-дан аспайды 

2) үлестік бағалы қағаздар 5%-дан аспайды 

3) депозиттер 15%-дан аспайды 

1.5 

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің және екінші деңгейдегі банктерінің борыштық 

бағалы қағаздарын қоспағанда, бағалы қағаздың және/немесе  

эмитенттің рейтингтік бағасы «Standard & Poor's» агенттігінің 

халықаралық шкаласы бойынша «В-»-тен төмен емес немесе 

басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 

рейтингтік бағасы бар мемлекеттік емес борыштық бағалы 

қағаздар 

20%-дан аспайды 
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1.5.1 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен және/немесе 

кепілімен шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы 

қағаздар 

5%-дан аспайды 

1.6 

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің және екінші деңгейдегі банктерінің үлестік 

бағалы қағаздарын қоспағанда, Қазақстан Республикасы қор 

биржасының ресми тізімінің «Премиум»  санатына немесе 

инвестициялау кезінде оған ұқсас санатқа кірген не нарықтық 

капиталдандыру үш триллион АҚШ долларынан асатын 

әлемдік қор биржаларында листингі бар мемлекеттік емес 

үлестік бағалы қағаздар 

5%-дан аспайды 

1.7 

Қазақстан Республикасы қор биржасының және (немесе) 

«Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс 

істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген исламдық 

қаржыландыру құралдары 

10%-дан аспайды 

1.8 

Бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің рейтингтік бағасы 

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шкаласы 

бойынша «ВВ-»-тен төмен емес немесе басқа рейтингтік 

агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік 

бағасы бар жылжымайтын мүлік (MBS) және активтер (ABS) 

кепілге берілген бағалы қағаздар 

5%-дан аспайды 

2 Шетелдік эмитенттер: 50%-дан аспайды 

2.1 

Бағалы қағаздың және/немесе  эмитенттің рейтингтік бағасы 

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шкаласы 

бойынша «ВВ-»-тен төмен емес немесе басқа рейтингтік 

агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік 

бағасы бар мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы 

ұйымдарының бағалы қағаздары 

30%-дан аспайды 

2.2 
Мемлекеттік және агенттік бағалы қағаздарына инвестициялау 

шеңберінде муниципалдық бағалы қағаздар 
10%-дан аспайды 

2.3 

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шкаласы 

бойынша «ВВ-»-тен төмен емес бағалы қағаздың және/немесе  

эмитенттің рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік 

агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік 

бағасы бар корпоративтік борыштық бағалы қағаздар 

20%-дан аспайды 

2.4 

Бағалы қағаздың және/немесе  эмитенттің «Standard & Poor's» 

агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»-тен төмен 

емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 

бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар 

жылжымайтын мүлік (MBS) және активтер (ABS) кепілге 

берілген бағалы қағаздар  

10%-дан аспайды 

2.5 

Бағалы қағаздың және (немесе) эмитенттің «Standard & Poor's» 

агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BВ-»-тен төмен 

емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 

бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар 

корпоративтік бағалы қағаздарға инвестициялау шеңберінде 

айырбасталатын бағалы қағаздар: 

10%-дан аспайды 

2.6 Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар 20%-дан аспайды 

2.7 
«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шкаласы 

бойынша «А-»-тан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа 
20%-дан аспайды 
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рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 

рейтингтік бағасы бар шетелдік банктердегі депозиттер 

(салымдар) 

2.8 

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шкаласы 

бойынша «BВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе 

басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 

рейтингтік бағасы бар ұйымдар шығарған құрылымдық өнімдер  

5%-дан аспайды 

2.9 

«Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шкаласы 

бойынша «BВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа 

рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 

рейтингтік бағасы бар исламдық қаржыландыру құралдары  

2%-дан аспайды 

 

 

2-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы қаржы 

құралдарының жекелеген түрлері және олар бойынша лимиттер 

 

Р/с 

№  
Қаржы құралдарының түрлері 

Лимиттер 

(зейнетақы 

активтерінің 

жалпы көлемінен  

пайызбен) 

1 Туынды қаржы құралдары, оның ішінде: 10%-дан аспайды 

1.1 
Инвестициялық тәуекелді хеджирлеу мақсатында 

пайдаланылатын туынды қаржы құралдары  
10%-дан аспайды 

1.2 
Инвестициялау мақсатында пайдаланылатын туынды 

қаржы құралдары 
10%-дан аспайды 

2 Құймадағы және металл шоттардағы алтын 10%-дан аспайды 
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Қазақстан Республикасы  

Ұлттық Банкі Басқармасының  

____ жылғы ___  ________  

№ __ қаулысына 

2-қосымша 

 

 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорының инвестициялық 

декларациясына 

3-қосымша 

 

 

 

Дамыған елдер облигацияларының қосалқы портфеліндегі құралдар сыныптары 

бойынша үлестер мен ауытқулар лимиттері  

 

Активтер түрлері Қосалқы портфельдегі 

нарықтық құн 

Минимум Максимум 

Бос ақша қаражаты және алты айдан аспайтын 

мерзімі бар ақша нарығының құралдары  

0 10% 

Эталондық портфельге кіретін елдердің 

мемлекеттік (тәуелсіз) борыштық бағалы 

қағаздары  

70% 100% 

Эталондық портфельге кірмейтін елдердің 

мемлекеттік (тәуелсіз) және агенттік борыштық 

бағалы қағаздары, халықаралық қаржы 

ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары  

0% 30% 

Туынды қаржы құралдары (tracking error 

бойынша шектеумен реттеледі) 

0% 30% 
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Қазақстан Республикасы  

Ұлттық Банкі Басқармасының  

____ жылғы ___  ________  

№ __ қаулысына 

3-қосымша 

 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорының инвестициялық 

декларациясына 

4-қосымша 

 

 

Корпоративтік облигациялардың қосалқы портфеліндегі құралдар сыныптары 

бойынша үлестер мен ауытқулар лимиттері  

 

Активтер түрлері 

Қосалқы портфельдегі 

нарықтық құн 

Минимум Максимум 

Бос ақша қаражаты және алты айдан аспайтын 

мерзімі бар ақша нарығының құралдары  
0% 10% 

Эталондық портфельге енгізілген 

корпоративтік облигациялар  
70% 100% 

Эталондық портфельге енгізілмеген 

корпоративтік облигациялар 
0% 15% 

Эталондық портфельге кіретін елдердің 

мемлекеттік облигациялары, агенттік 

борыштық облигациялары, халықаралық 

қаржы ұйымдарының борыштық 

міндеттемелері 

0% 15% 

Депозиттер 0% 15% 

Туынды қаржы құралдары (tracking error 

бойынша шектеумен реттеледі) 
0% 20% 
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Қазақстан Республикасы  

Ұлттық Банкі Басқармасының  

____ жылғы ___  ________  

№ __ қаулысына 

4-қосымша 

 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорының инвестициялық 

декларациясына 

5-қосымша 

 

 

Дамушы елдер облигацияларының қосалқы портфеліндегі құралдар сыныптары 

бойынша үлестер және ауытқулар лимиттері  

 

Активтер түрлері 

Қосалқы портфельдегі 

нарықтық құн 

Минимум Максимум 

Бос ақша қаражаты және алты айдан аспайтын 

мерзімі бар ақша нарығының құралдары 

0 10% 

Эталондық портфельге кіретін елдердің 

мемлекеттік (тәуелсіз) және квазимемлекеттік 

борыштық бағалы қағаздары  

70% 100% 

Эталондық портфельге кірмейтін елдердің 

мемлекеттік (тәуелсіз), квазимемлекеттік және 

агенттік борыштық бағалы қағаздары  

0% 30% 

Депозиттер 0% 20% 

Туынды қаржы құралдары (tracking error 

бойынша шектеумен реттеледі) 
0% 20% 
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Қазақстан Республикасы  

Ұлттық Банкі Басқармасының  

____ жылғы ___  ________  

№ __ қаулысына 

5-қосымша 

 

Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорының инвестициялық 

декларациясына 

6-қосымша 

 

 

Акциялардың қосалқы портфеліндегі құралдар  

сыныптары бойынша үлестер және ауытқулар лимиттері 

 

Активтер түрлері 

Қосалқы портфельдегі 

нарықтық құн 

Минимум Максимум 

Бос ақша қаражаты және алты айдан аспайтын 

мерзімі бар ақша нарығының құралдары 

0% 10% 

Эталондық портфельге енгізілген акциялар 90% 100% 

Эталондық портфельге енгізілмеген акциялар 0% 10% 

Туынды қаржы құралдары (tracking error 

бойынша шектеумен реттеледі)  

0% 10% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


