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Құрметті салымшылар мен алушылар!

2021 жылғы Бірыңғай жинақтаушы зейнет-
ақы қорының қызметі туралы жылдық есеп-
ті назарларыңызға ұсынамын. Есепті жыл 
Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйе-
сінің тарихындағы ең қызықты әрі ерекше 
жылдардың бірі болды деп ойлаймын. 
Салымшылар мен алушылардың зейнетақы 
жинақтарына деген қызығушылығы елеулі
түрде артты. Олар алғаш рет өз жинақтары-
ның бір бөлігін альтернатив мақсаттарға 
пайдалану, яғни тұрғын үй жағдайын жақ-
сартуға және емдеуге жұмсау, өз бетінше 
басқарушы компанияларды таңдап, оларға 
өз жинағын инвестициялық басқаруға беру  
құқығын алып отыр.

Елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаевтың аза-
маттарға зейнетақы жинақтарының бір бөлі-
гін мерзімінен бұрын пайдалану құқығын 
беру туралы тапсырмасын орындап, БЖЗҚ 
барлық мүдделі тараптармен – уәкілетті 

«БЖЗҚ» АҚ
Басқарма Төрағасының алғы сөзі

операторлармен, мемлекеттік органдармен 
бірлесіп, бүкіл алгоритмді азаматтар осы 
мүмкіндікті жеңіл әрі қолжетімді түрде 
пайдалана алатындай етіп құрды. Қор өзінің 
салымшылары мен алушыларына жеткіліктілік 
шегін құрайтын сомалар мен пайдалануға 
болатын қаражат бөліп көрсетілген жинақтар 
туралы ақпарат алу бойынша барлық қызмет-
ті жедел ұсынды. Оның үстіне, БЖЗҚ маманда-
ры мерзімінен бұрын алу ескерілген және он-
сыз келешек зейнетақы төлемдерін болжал-
ды есептейтін зейнетақы калькуляторын 
жаңғыртты. Осылайша, азаматтар деректер-
ді өз бетінше сараптап, зейнетақы жинақта-
рын пайдалану туралы салмақты шешім 
қабылдай алады. Әрі қарай азаматтар үшін 
бизнес-үдерістердің барлығы (қаражат алуға 
өтініш беру бойынша және жылжымайтын 
мүлікпен мәмілеге қатысты құжаттарды 
әрі қарай ресімдеу  немесе емдеуге қажет 
медициналық қорытындыларды беру 
бойынша) банктер-уәкілетті операторлар 
тарапынан «бір терезе» қағидаты бойынша 

жүргізіледі. Уәкілетті оператор болған 
банктерде ашылған Қазақстандықтардың 
арнайы шоттарына 2021 жылы 2,6 трлн 
теңгеден астам қаражат аударылды. Нәти-
жесінде 2021 жылы жүз мыңдаған 
Қазақстандық өзінің тұрғын үй мәселесін 
шешіп, денсаулығын түзеді.

Зейнетақы жүйесінен елеулі соманы алу 
зейнетақы жинақтары өсімінің азаюына
алып келді, бірақ жалпы жинақтаушы зейнет-
ақы жүйесінің тұрақтылығы мен жоспарлы 
дамуына әсер еткен жоқ. Жыл қорытынды-сы 
бойынша салымшылардың шоттарында 13 
триллионнан астам теңге жиналды. Бұл сан
түскен жарна мен инвестициялық табыстан
құралып отыр. Бұл ретте, тіптен, табыс 
жарнадан асып түсті. 2021 жылғы салымшы-
лардың шоттарындағы таза инвестициялық 
табыс сомасы – шамамен 1,4 трлн теңге, ал 
жарналар 1,3 трлн теңге мөлшерінде түсті. 
БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша кірістілік 
2021 жылы Қазақстан Ұлттық банкінің 
басқаруымен жыл басынан бері 11,13% құрап 
отыр (мерзімді банктік депозиттер бойын-ша 
кірістіліктен жоғары), ал инфляция 8,4%.

Меніңше, салымшылардың инвестициялық 
стратегия таңдап, жеткіліктілік шегінен асатын 
жинақ бөлігін қаржы компанияларына – 
инвестициялық портфельді басқарушыларға 
(ИПБ) беруі маңызды оқиға болды. БЖЗҚ өз 
сайтындағы жеке кабинетте үйден шықпай 
қаражат аударуға болатын арнайы сервис 
әзірледі. 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша шамамен 7,5 млрд теңге ИПБ 
сенімгерлік басқаруында болды. Тұрғын үй 
мен емге алған көлеммен салыстырғанда 
әлдеқайда аз сома. Алайда, бұл әлі басы 
ғана. ИПБ таңдау мүмкіндігі салымшыларға 
өз жинақтарын әртараптандыру мүмкіндігін 
береді, өзінің зейнетақы капиталын 

қалыптастыруға деген қызығушылығын 
арттырады. Оның үстіне, бұл инвестициялық 
өнімдер мен салымшылар мүддесі 
ескерілген қызметтерді дамыту мүмкіндігін 
береді, осыған орай қаржы нарығы мен 
экономиканы қаржыландыру құралдарын 
дамытуды ынталандырады. Ең маңыздысы, 
инвестицияланған қаражат жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінде қалып, олардың басты 
міндеті – еңбек қызметі аяқталғаннан кейінгі 
табысты қамтамасыз ету сақталады.  

2021 жыл басқа деректермен де маңызды 
болып отыр. Ерікті зейнетақы жарналарына 
қатысты заңнамалық өзгерістер жұмыс істей 
бастады. Қызметкерлерінің пайдасына ерікті 
жарналар салатын жұмыс берушілер үшін 
салықтық шегерімдер, ерікті зейнетақы 
жарналарын зейнет жасына толардан көп 
бұрын пайдалану мүмкіндігі, шот ашудың 
қарапайымдылығы салымшылардың ерікті 
жинақтарға және жалпы жинақты көбейтуге 
деген қызығушылығын көтеруі тиіс.

Жыл қорытындыларының бірі барлық жарна 
түрі бойынша зейнетақы шоттарының 
автоматты түрде ашылатыны болып отыр. Бұл 
БЖЗҚ сервистерін дамыту және дерек алмасу 
бойынша мемлекеттік құрылымдармен 
интеграция бойынша үлкен жұмыс нәтижесі. 
Бұл ретте, салым конфиденциалдылығы мен 
қауіпсіздігі сақталады. 

Қордың электрондық қызметтерінің 
танымалдылығы артып келеді. Қазір 
операцияардың 93%-ынан көбі автоматты 
түрде және онлайн-түзімде жүргізіледі. 
Осылайша, салымшылар мен алушылар 
үшін зейнетақы жинақтарын толықтыру 
мен тұрақты түрде мониторинг жүргізу 
қолжетімділігі бойынша барлық жағдай 
жасалды. 
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20219 жылғы 20 желтоқсанда қол қойылған 
Еуразиялық экономикалық одаққа (ЕАЭО)
мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнет-
ақымен қамсыздандыру туралы келісім 
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне 
енді. Келісімнің негізгі мақсаты – ЕАЭО-ға 
мүше мемлекеттер еңбекшілерінің зейнет-
ақы құқықтарын жұмыс істейтін мемлекет 
азаматтары сияқты тәртіппен және талап-
тарда қалыптастыру. Бұл әрбір ЕАЭО-ға мүше 
мемлекет экономикалық одақтың басқа 
мемлекеттерінің азаматтарына өз азамат-
тарына ұсынатын құқықтар көлеміне тең 
талаптардағы зейнетақымен қамсызданды-
ру құқықтарының көлеміне кепілдік беруі
тиіс деген сөз. БЖЗҚ Келісімді іске асыру 
бойынша Қазақстан атынан Құзыретті орган 
қызметін атқаратынын, оның нормаларын 
іске асыру кезіндегі барлық ақпараттық 
және ақшалай ағын операторы екенін айта 
кеткен жөн. 2021 жылы Қазақстанда жұмыс 
істейтін ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің еңбек 
мигранттарына БЖЗҚ-да шамамен 19 мың 
жеке зейнетақы шоты ашылды.

2021 жылы БЖЗҚ өзінің бес жылдық 
Корпоративтік даму стратегиясын (2017-2021 
жылдар) аяқтап, барлық міндеттерді орындап 
шықты. Стратегия қолданылған бес жыл 
ішінде зейнетақы жинақтарының көлемі 5,3 
трлн теңгеге немесе 68%-ға артып, шамамен 
13,1 трлн теңгені немесе 2022 жылғы 1 
қаңтардағы ЖІӨ-ден 16 %-ды құрап отыр. 

Сонымен қатар 2021 жылы Директорлар кеңе-
сі алдағы бес жылға жаңа БЖЗҚ Корпоративтік 
даму стратегиясын қабылдады. БЖЗҚ жаңа 
мақсаттар мен міндеттерді анықтады, 
оларға жету мен орындау адамды және 
тұтынушыны бағдар тұту, сапаға бейімділік, 
технологиялылық, сенімділік, жауапкершілік, 
ашықтық сияқты құндылықтарға негізделген. 

Құрметпен, 
Басқарма Төрағасы           
Жанат Курманов
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2017-2021 жылдарға БЖЗҚ корпоративтік
даму стратегиясының мақсаттары мен мін-
деттерін іске асыру аясында дер кезінде 
жүргізілген дайындық іс-шараларының 
арқасында БЖЗҚ өз қызметін толыққанды 
жүзеге асыруды жалғастырып, Қор қыз-
меткерлері мен клиенттері арасында COV-
ID-19 коронавирус инфекциясымен ауырудың 
таралуына жол бермеу үшін қолайлы еңбек 
ету және қызмет көрсету жағдайын сақтап 
қалды. 

2018 жылы БЖЗҚ Директорлар кеңесі БЖЗҚ 
үздіксіз қызметін басқару саясатын бекіткен 
болатын, оның негізінде БЖЗҚ үздіксіз 
қызметін қамтамасыз ету және қалпына кел-
тіру жоспары әзірленіп бекітілді. 2019 жылы 
БЖЗҚ Басқармасы БЖЗҚ-да ақпараттық 
технологиялар бойынша ұсынылатын қыз-
меттер үздіксіздігін, қолжетімділігін және 
қуатын басқару қағидасын бекітті. Аталған 
құжаттармен төтенше жағдай орын алған 
кезде Қор қызметкерлері үшін қашықтағы 
жұмыс орындарын ұйымдастыру мүмкіндігі, 
қызметкерлер арасында қызмет пен жүк-
темені қайта бөлу көзделген.

Жалпы, қашықтан жұмыс істеу форматына 
өту БЖЗҚ-да жедел жүргізілді – Қор қызметі 
бір күн де тоқтаған жоқ, барлық зейнетақы 
қызметтері салымшылар мен алушылар үшін 
толық қолжетімді болып тұрды. 2021 жыл 
ішінде зейнетақы қызметтерінің жалпы көлемі 
электрондық қызмет санының көбеюіне орай 
2020 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 
45,2%-ға артты (2020 жылмен салыстырғанда 
65,95%-ға).

Коронавирустық инфекцияның (COVID-19) 
таралуына жол бермеу, қызметкерлердің өмірі 
мен денсаулығын қорғау, сондай-ақ халық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын 
күшейту аясында:

белгіленген тәртіппен арнайы жеке 
қорғаныс құралдарын (бетперделер/рес-
пираторлар, қолғаптар және т.б.), 
антисептикалық құралдар, сондай-ақ үй-
жайлар мен қабылданатын құжаттарды 
кварцтау және қызмет көрсету кеңселерін 
инфекциялық ауру қоздырғыштардан 
тазарту үшін ультракүлгін бактерицидтік 
жылжымалы сәулелендіргіштер сатып алу 
қамтамасыз етілді;
қызметкерлердің қоғамдық көлікті пай-
далану кезінде ауыру тәуекелдерін бей-
тараптандыру мақсатында кеңседе жұ-
мысқа тартылатын және аса маңызды 
бизнес-үдерістер қызметін ұйымдастыру, 
бақылау мен үздіксіздігін қамтамасыз 
етуге жұмылдырылған қызметкерлерді 
тасымалдауды қамтамасыз ету 
үшін қызметтік автокөлік (кезекші 
автомобильдер) іске қосылды;
үздіксіз қашықтан жұмыс істеу үшін 
ақпараттық-коммуникациялық техноло-
гияларды қолдану мүмкіндігі, сондай-ақ 
ақпараттық жүйелердің үздіксіз жұмысы 
қамтамасыз етілді. 

COVID-19 пандемиясы
жағдайындағы  жұмысы
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I ҚР ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІ

1) Макроэкономикалық және әлеуметтік көрсеткіштер1  

Бүкіл әлемдік Банктің қысқаша шолуына сай 
(сәуір 2021жыл) 2021 жылы Қазақстаның 
экономикалық көрсеткіштері пандемия 
алдындағы жағдайға оралды. 2021 жылдың 
бірінші жартысында COVID-19 пандемиясына 
қатысты шектеу шараларының күшейтілуіне 
қарамасан, екінші жарты жылда экономиканың 
жандануы жалпы ішкі өнімнің жыл ішінде 4% 
өсімін қамтамасыз етті. 2020 жылы Қазақстан 
ЖІӨ-сінің 2,6 пайызға төмендегені тіркелген 
болатын. 

Жалпы ішкі өнім (ағымдағы бағамен), млн. теңгемен

1Дерек көздері: 
- ҚР Статистика комитетінің деректері (stat.gov.kz) салалар бойынша: еңбек және жұмыспен қамту 
статистикасы, өмір сүру деңгейінің статистикасы, ұлттық шоттар статистикасы,
- «Инфляциялық шолу» ҚР ҰБ деректері,
- «Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы» ҚР Заңы
- «Республикалық бюджет туралы» ҚР Заңы.

2021 жылғы ҚР ЖІӨ көлемі ағымдағы бағамен 
83 951 587,9 млн теңге болып отыр. 

2021 жылғы ЖІӨ құрылымында тауар өндіру 
үлесі – 40,4%, қызмет – 53,8%. Экономикалық 
қызмет түрлері бөлігінде 2021 жылғы ЖІӨ 
құрылымы 1-қосымшада берілді. 

2021 жылы жұмыссыз халық саны 449,6 мың 
адамды құрады. Жұмыссыздық деңгейі – 
жұмыс күшіне 4,9%.

Жұмыссыздардың жалпы санынан қала хал-
қы – 269,0 мың адам (59,8%), ауыл халқы 
– 180,7 мың адам (40,2%). Жұмыссыздар 
қатарының 44,9%-ын (201,7 мың адам) 
ерлер, 55,1%-ын (247,9 мың адам) әйелдер 
құрап отыр. Жұмыссыз халықтың 59,1%-ы
(266,0 мың) 25-44 жас тобына жатады, 18,9% 
(84,8 мың) – 45-54 жас, 13,2% (59,4 мың) -
55 жас және одан үлкен, 8,8% (39,5 мың) -
16-24 жас.

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
экономикалық белсенді халық саны – 9 257 
мың адам немесе бүкіл ҚР халқының (19 122 
мың адам) 48,4%-ы.

Жалпы экономикалық белсенді халықтың 
59,3%-ы (5 492 мың адам) –қала халқы, 40,7% 
(3 765 мың адам) – ауыл халқы. Экономикалық 
белсенді халықтың 51,4%-ы (4 757 мың адам) 
– ерлер, 48,6%-ы (4 500 мың адам) – әйелдер.

Экономикалық белсенді халыққа халыққа 
қатысты жұмыспен қамту деңгейі 2020 жылы 
95,1 %-ға жетті.

ҚР жұмыссыз халқының көрсеткіштер динамикасы

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша экономикалық белсенді халық, мың адам
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Жалпы жұмыспен қамтылған халық саны – 
8 807,1 мың адам, ондағы  ерлер саны – 4 
554,9 мың адам (немесе 51,7%),  әйелдер – 4 
252,2 мың адам (48,3%). 

25-34 жас тобындағы халықтың жұмыспен 
қамтылу деңгейі 89%-ға, 35-44, 45-54 жас 87%-
ға жетеді. Зейнет алдындағы жасқа толған 
адамдардың жұмыспен қамтылу деңгейі – 
53%. Ең төмен жұмыспен қамту (бар болғаны 
5%) 65 және одан жоғары жас санатында 
байқалады.

Жұмыспен қамтылған халықтың ең көп 
саны Алматы қаласына, Алматы облысына 
және Түркістан облысына, ең азы Солтүстік 

01.01.2022 ж. жағдай бойынша жұмыспен қамтылған халықтың жас құрылымы
(мың адам)

Жұмыспен қамтылған халық, барлығы
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Өнеркәсіп
Құрылыс
Көтерме және жеке сауда;
автомобильдер мен мотоциклдер жөндеу
Көлік және қоймада сақтау
Тұру және тағам қызметтері 
Ақпарат және байланыс
Қаржы және сақтандыру қызметі
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Кәсіби, ғылыми және
техникалық қызмет
Басқару және қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті 
әлеуметтік қамсыздандыру
Білім
Денсаулық сақтау және
әлеуметтік қызметтер
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Басқа қызмет түрлерін ұсыну

8 732,0
1 175,1
1 089,2

630,9

1 421,3
617,5
193,7
159,7
189,0
158,4

254,7

285,5

489,3
1 109,5

512,4
138,4
307,5

8 807,1
1 176,4
1 098,0

641,4

1 451,9
609,5
190,9
161,7
184,9
168,4

247,3

287,5

484,1
1 120,1

526,0
134,7
324,4

75,1
1,3
8,7

10,6

30,6
-8,0
-2,8
2,0
-4,1
10,0

-7,3

2,0

-5,2
10,6

13,5
-3,7
17,0

2020-мен 
2021-ді 

салыстыру2021 ж.2020 ж.
Экономикалық қызмет түрі бойынша жұмыспен 
қамтылған халық

мың адам

Қазақстан, Атырау және Батыс Қазақстан 
облыстарына тиесілі. Ең аз сан – халық саны 
аздау өңірде (Солтүстік Қазақстан облысын-
да). Қазақстан облыстары мен жұмыспен 
қамту типтері бөлігінде жұмыспен қамтылған 
халық құрылымы 2-қосымшада берілді.

Осы облыстардағы жалпы халыққа қатысты 
Қазақстан облыстары бөлігіндегі халықтың 
жұмыспен қамтылу деңгейі төмендегі 
диаграммада берілді. Жұмыспен қамту дең-
гейінің ең жоғары көрсеткіштері Қостанай, 
Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар 
облыстарында байқалады. Ең төменгі 
көрсеткіш – Шымкент қаласында, Түркістан, 
Қызылорда және Жамбыл облыстарында. 

Тиісті жас санатында жұмыспен қамтылған халықтың ҚР барлық халқына қатынасы,% 



15ЖАРИЯ ЕСЕБІ
2021 ЖЫЛҒЫ «БЖЗҚ» АҚ  ЖЫЛДЫҚ 14 ЖАРИЯ ЕСЕБІ

2021 ЖЫЛҒЫ «БЖЗҚ» АҚ  ЖЫЛДЫҚ 

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жұмыспен қамтылған халықтың Қазақстан 
облыстары халқының жалпы санына қатынасы

Өңірлер бойынша бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы

Орташа жан басына шаққандағы халықтың номиналдық 
ақшалай табысы, теңге
Нақты ақшалай табыс индексі, % 
Ең төмені күнкөріс деңгейінен табысы төмен халық үлесі 
(кедейлік деңгейі), % 
қала
ауыл
Азық-түлік қоржынының құнынан табысы төмен халық үлесі, %
қала
ауыл
Орташа табыс деңгейінен табысы 60%төмен халық үлесі, %

116 126
104,3

5,3
3,7
7,6
0,2
0,1
0,2
9,9

131 797
105,1

5,2
3,8
7,2
0,1
0,1
0,2
9,3

2021* 2020Индикаторлар

Жұмыспен қамтылған халықтың ең көбі 
адам саны көбірек өңірлерде – Алматы және 
Түркістан облыстарында, Алматы қаласында 
шоғырланған.

Бұл ретте, облыстар мен республикалық мәні 
бар қалаларда ең жоғары орташа жалақы 
Атырау облысында – 406 16 теңге және 
Маңғыстау облысында – 349 503 теңге, ең 
азы – Солтүстік Қазақстан облысында – 187 
501 теңге және Шымкент қаласында – 193 
682 теңге. 2020 жылдан бастап номиналды 
жалақының ең көп өсімі – Жамбыл (24,9%), 
Алматы (23,3%) облыстарында, ең азы 
– Маңғыстау (10,0%), Атырау (10,4%) 
облыстарында және Нұр-Сұлтан қаласында 
(13,9%).

2019-2020 жылдар үшін бір қызметкердің 
орташа айлық жалақысы өңірлер бөлігінде 
3-қосымшада берілді.

Ең жоғары жалақы деңгейі қаржы мен 
сақтандыру қызметінде байқалады. Бұл 
ретте, экономикалық қызметтің «Өнеркәсіп» 
түріне кіретін тау-кен өндіру өнеркәсібі мен 
карьерлерді игеруде орташа жалақы мөлшері 

2021 жылы 503 930 теңгені құрады. Ең төмен-
гі орташа жалақының мөлшері ауыл, орман 
және балық шаруашылығында байқалады 
(4-қосымша).

2021 жылы бір қызметкердің орташа айлық 
жалақысы 250 311 теңгені құрады, өткен 
жылдың көрсеткішімен салыстырғанда өсім 
–17,5%.

Жалдамалы қызметкерлердің орташа 
жалақы мөлшері 2021 жылы 157 863 теңгені 
құрап, өткен жылғы көрсеткіштен 10,9% -ға 
артты. Жалдамалы қызметкерлердің орташа 
жалақы мөлшері – есептелген жалақы 
мөлшері бойынша қызметкерлер санын бөлу 
қатарының ортасындағы және оны екі тең 
бөлікке – орташадан төмен және жоғары 
жалақымен бөлетін жалақы мөлшері.

Жылдағы халықтың жалпы ақшалай кірісінің 
орташа жылдық халық санына қатынасы 
ретінде есептелетін орта есеппен жан басына 
шаққандағы ақшалай табыс 2021 жылы жедел 
деректер бойынша 131 797 теңгені құрады, 
бұл 2020 жылғыдан 13,5%-ға артық.

* алдын ала деректер
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2) Демографиялық көрсеткіштер 2  

2Дерек көзі: ҚР Статистика комитетінің (stat.gov.kz) «демографиялық статистика» саласы бойынша 
деректері

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
Қазақстан халқы 19 122 мың адамды құрады. 
Оның ішінде ерлер саны – 9 286,8 мың адам 
(немесе 48,6%), әйелдер саны –  9 835,6 мың 
адам (51,4%).

Қазақстанның еңбекке жарамды халқы – 
жалпы саннан (19 122 мың адам) 57,7 %.

Еңбекке жарамды халықтан жас
( 0-ден 15 жасқа дейін)
Еңбекке жарамды халық
(16 жастан 62/59 жасқа дейін)
Еңбекке жарамды халықтан үлкен
(63/60 жас және одан үлкен)

31%

58%

11%

2022 ж.Халық тобы

29%

59%

11%

2018 ж.

30%

59%

11%

2019 ж.

30%

58%

11%

2020 ж.

31%

58%

11%

2021 ж.

2022 жылғы 01 қаңтардағы жағдай 
бойынша өңірлер бөлігіндегі және 
жекелеген жас топтары бойынша Қазақстан 
Республикасының халқы 5-қосымшада 
берілді.

01.01.2021 ж. жағдай бойынша халықтың жас құрылымы (мың адам)

Қазақстанда әлеуметтік тәуекел аймағына 
түскен осал тұлғаларды қолдау тетіктері 
жасалды, оның ішінде  сақтандыру тетіктері, 
белсенді әлеуметтік қалпына келтіру ша-
ралары және жұмыспен қамтуға көмектесу 
арқылы қолдау тетіктері жасалды. Қолдау 
шараларының бірі – мемлекеттік атаулы 
әлеуметтік көмек – ақшалай нысандағы тө-
лем, орташа жан басына шаққанда айлық 
табысы кедейлік деңгейінен аспайтын мем-
лекеттік тұлғаларға (отбасыларға) беріледі.

Қазақстан Республикасында белгіленген 
әлеуметтік кепілдіктерді және азаматтардың 
құқықтарын іске асыруды қамтамасыз ету
үшін мемлекет Ең төменгі әлеуметтік стан-

дарттарды белгіледі. 

«Ең төменгі зейнетақы мөлшері» ең төменгі 
әлеуметтік стандарты республикалық 
бюджет туралы заңмен тиісті қаржы 
жылына белгіленетін және Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес 
зейнетақы төлемдерін тағайындау кезінде 
қолданылатын ең төменгі зейнетақы 
мөлшерінің нормативін қамтиды. 2021 жылға 
ең төменгі зейнетақы мөлшері – 43 272 теңге.

2021 жылғы белгілі бір кезеңде экономика-
дағы бағаның жалпы (орта) деңгейінің салыс-
тырмалы өзгерісін көрсететін инфляция дең-
гейі 8,4%-ды құрады.

Еңбек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы ең төменгі әлеуметтік стандарттар, 
сондай-ақ айлық есептік көрсеткіш (теңге)

Инфляция, %-бен
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бүкіл халық
ерлер
әйелдер

72,95
68,72
76,92

2017 ж.Туғаннан бастап КӨҰ

73,15   
68,84   
77,19   

2018 ж.

73,18   
68,82   
77,30   

2019 ж.

71,37   
67,09   
75,53   

2020 ж.

70,23   
66,33   
74,03   

2021 ж.

 71,97   
 67,49   
 76,26   

2015 ж.

72,41
67,99
76,61

2016 ж.

Төмендегі кестеде ҚР Статистика комитетінің 
2015-2021 жылдардағы деректеріне 
сәйкес туғаннан бастап күтілетін өмір сүру 
ұзақтығының (КӨҰ) динамикасы келтірілді.

БЖЗҚ және БҰҰ болжамдары Қазақстанда 
туғаннан бастап КӨҰ көрсеткіштерінің өсуі 
одан әрі сақталатынын растап отыр, бұл 
болашақта Қазақстан халқының қартаю 
үдерісінің одан әрі шиеленісуіне және осыған 
орай еңбекке жарамды халықтың азаюына 
алып келеді.

Сонымен, БҰҰ орташа болжамдарына сай 
2050 жылға қарай туғаннан бастап КӨҰ 77,68 
жасты құрайды. Бұл ретте БҰҰ болжамына 
сай ерлер туғаннан бастап КӨҰ ағымдағы 
66,33 жастан 2050 жылға қарай 74,02 жасқа 
дейін, әйелдер 74,03 жастан 2050 жылға 
қарай 81,25 жасқа дейін өседі, ерлер мен 
әйелдердің туғаннан бастап КӨҰ арасындағы 
айырмашылық ағымдағы 7,7 жылдан 2050 
жылға қарай 7,23 жылға дейін қысқарады. 

ҚР-да халықтың қартаю үдерісі еңбекке 
жарамды жастағы адамдар санын (25-тен 
64 жасқа дейін) 65 жастағы және одан үлкен 
адамдар санына бөлу арқылы есептелетін 
әлеуетті қолдау коэффициентін төмендететін 
болады (1-сурет).

БЖЗҚ және БҰҰ болжамдарына сай Қазақ-
станда 2020 жылдан бастап 2050 жылға дейін-
гі кезеңде әлеуетті қолдау коэффициенті 2 есе-
ге төмендейді: 65 және одан жоғары жастағы 
бір зейнеткерге еңбекке жарамды жастағы
бар болғаны 3,5 адам келеді, бұл еңбекке жа-
рамды халыққа түсетін салықтық «жүктемені» 
арттырады.

КӨҰ өсуі нәтижесінде және соның салдары-
нан әлеуетті қолдау коэффициентінің артуы 
нәтижесінде бюджетке түсетін жүктемені 
азайту мақсатында Қазақстан 1990-шы 

жылдардың соңында елдегі зейнетақымен 
қамсыздандыру жүйесін реформалады және
1998 жылдан бастап жинақтаушы зейнетақы 
жүйесін (ЖЗЖ) енгізді, онда әрбір қызметкер 
ай сайынғы табысынан міндетті зейнетақы 
жарналарын аудару арқылы өзінің болашақ
зейнетақы капиталын дербес қалыптастыра-
ды. Бұл ретте ЖЗЖ енгізілгенге дейін еңбек 
өтілі бар және бұрын бюджетке зейнетақы 
аударымдарын төлейтін жұмысшылар 
бойынша мемлекет еңбек (ортақ) зейнет-
ақысын бюджет қаражаты есебінен төлеу 
жөніндегі өз міндеттемелерін сақтап қалды. 

Ортақ зейнетақы 1998 жылға дейін кем 
дегенде 6 ай өтілі болған кезде төленетінін 
ескерсек, 2040-шы жылдардың басында 
алғаш рет зейнетке шығатын азаматтарға 
ортақ зейнетақы тағайындау тоқтатылады. 

Осылайша, көрсетілген жағдайларда бюд-
жетке жүктемені азайтуға және болашақта 
зейнетақы мөлшерін көтеруге ықпал ететін 
құрамдауыш ретінде Қазақстанда көп дең-
гейлі зейнетақы жүйесінің жинақтаушы 
құрамдауышы ерекше мәнге ие болады. 

Зейнетақы жүйесінің тиімділігін бағалауға 
мүмкіндік беретін негізгі көрсеткіштердің 
бірі – алмастыру коэффициенті. Бұл көрсет-
кіш зейнетақының адамның бұрынғы табыс
мөлшеріне қатынасын білдіреді. Зейнетақы 
жүйесінің әрбір құрамдауышының маңызды-

лығын қазіргі уақытта да, болашақта да алмас-
тыру коэффициентінің деңгейімен бағалауға 
болады.

Мысалы, 2020 жылғы кесте бойынша 
БЖЗҚ-дан төлемдерді ресімдеген және 
зейнет жасына дейін орташа табыс деңгейі 
болған ағымдағы алушылардың алмастыру 
коэффициенті барлық зейнетақы түрлері 
бойынша жиынтықта 52%-ды құрады, оның 
ішінде: 
11% – міндетті жинақтаушы жүйе есебінен,
13% – базалық зейнетақы есебінен, 
28% – ортақ зейнетақы есебінен.

БЖЗҚ болжамына сәйкес 2022 жылы өзінің 
еңбек жолын бастап (22 жасында), 2063 
жылы зейнетке шығатын салымшылардың 
болашақта алмастыру коэффициенті орташа 
жалақысы болған кезде 40,1%-ды құрайды.

Бұл ретте жинақтаушы (МЗЖ + МКЗЖ) және 
базалық құрамдауыштар есебінен алмасты-
ру коэффициенті тиісінше 33,6%-ды және 
6,5%-ды құрайды. Мұндай қызметкерлерде 
ортақ зейнетақы алу құқығы болмайды.

Қазақстан Республикасы Президентінің
2014 жылғы 18 маусымдағы №841 жарлығы-
мен бекітілген Қазақстан Республикасының 
зейнетақы жүйесін одан әрі жаңғыртудың 
2030 жылға дейінгі тұжырымдамасында 
зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі кемінде 35 
жыл және жылына аудару жүйелілігі 12 рет 
болса (халықаралық стандарттар деңгейін-
де), жоғалтқан жалақысының кемінде 40%-ы 
деңгейінде жиынтық зейнетақы төлемдерін 
алмастыру коэффициентін 2030 жылға дейін 
халықаралық стандарттар деңгейінде сақтау 
көзделген.
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3) Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің құрылымы  

Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру Қазақстан Республикасының 
2013 жылғы 21 маусымдағы «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен қамсыздан-
дыру туралы» заңына (бұдан әрі – Зейнет-
ақымен қамсыздандыру туралы заң) сәйкес 
жүзеге асырылады.

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңға 
сәйкес зейнетақы – мемлекеттік базалық 
зейнетақы төлемінің және (немесе) жасына 
қарай зейнетақы төлемдерінің және (немесе) 
еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы 
төлемдерінің және (немесе) БЖЗҚ-дан және 
(немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қорынан зейнетақы төлемдерiнiң жиынтығы.

Қазақстанда базалық, міндетті және ерікті 
деңгейлерден тұратын көпдеңгейлі зейнет-
ақы жүйесі жұмыс істейді:

Бірінші деңгей мемлекеттік бюджет қаража-
ты есебінен зейнетақы төлемдерін (базалық 
және ортақ зейнетақы төлемдері) қамтиды. 

Екінші деңгей ҚР жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінен міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) 
және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
(МКЗЖ) есебінен зейнетақы төлемдерін 
қамтиды.

Үшінші деңгей ҚР жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінен ерікті зейнетақы жарналары  (ЕЗЖ) 
есебінен зейнетақы төлемдерін қамтиды.

БАЗАЛЫҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ

Базалық зейнетақы төлемі азаматтарға, 
сондай-ақ республика аумағында тұрақты 
тұратын адамдарға зейнеткерлік жасқа 
жеткен кезде тағайындалады, алайда оның 
мөлшері 1998 жылға дейін және одан кейін 
істеген еңбек өтіліне (зейнетақы жүйесіне 
қатысу өтіліне) байланысты ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 54%-дан 100%-ға 
дейін өзгеруі мүмкін. Зейнетақы жүйесіне 
қатысу өтілі 10 жыл және одан аз болған не 
болмаған кезде мұндай базалық зейнетақы 
мөлшері тиісті қаржы жылына арналған 
республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейі 
шамасының 54%  құрайды (2021 жылы ең 
төмен күнкөріс деңгейі – 34 302 теңге, ең 
төмен күнкөріс деңгейінің 54%-ы – 18 523 
теңге), зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі 10 
жылдан артық әрбір толық жыл үшін оның 
мөлшері 2 %-ға арттырыла отырып, бірақ 
ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының 
100%-дан аспайтын мөлшерде беріледі.

ОРТАҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ

Ортақ зейнетақыны 1998 жылға дейін 
кемінде алты ай еңбек өтілі бар адамдар 
алады.  Оның мөлшері жұмыс өтілі мен 
жалақысына байланысты. Жоғалтқан 
табыстың 60%-ына тең зейнетақының 
толық мөлшерін алу үшін 1998 жылғы
01 қаңтарға дейінгі еңбек өтілі ерлер үшін 
25 жылды, әйелдер үшін 20 жылды құрауы 
тиіс. Еңбек өтілі есебіне жоғары оқу орнында 
оқу, әскердегі қызметі, 3 жасқа дейінгі бала 
күтімі бойынша уақыт кіреді. Талап етілетін 
өтілден артық әрбір қосымша жыл үшін ортақ 
зейнетақы 60%-дан 1 пайыздық тармаққа 
жоғалған табыстың ең жоғары 75%-ына 
дейін ұлғайтылады. Керісінше, еңбек өтілі аз 
болған жағдайда ортақ зейнетақы мөлшері 
пропорционал түрде азаяды. Жоғалған 
табыстың мөлшерін айқындау кезінде 
зейнеткердің таңдауы бойынша 1995 жылғы 
1 қаңтардан бастап жұмыстағы үзілістерге 
қарамастан қатарынан кез келген 3 жыл
(36 ай) үшін орташа айлық табыс есепке 
алынады. 1998 жылғы 1 қаңтардан басталған 
кезең үшін орташа айлық табыстың мөлшері 
БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы жарналары жү-
зеге асырылған табысқа сәйкес айқында-
лады. Ортақ  зейнетақы есебіне қабылдана-
тын табыстың ең жоғары мөлшері 46 АЕК-
пен шектеледі (2021 жылы – 134 182 теңге).

Жинақтаушы зейнетақы жүйесі жұмыс 
істеген бүкіл кезең ішіндегі негізгі оқиғалар 
6-қосымшада берілген.

Қазақстан Республикасының жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі мынадай қатысушылардан 
тұрады:

ҚР Үкіметі 
«Қазақстан Республикасы Қаржы министр-
лігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелен-
діру комитеті» ММ арқылы БЖЗҚ-ның жалғыз 
акционері. 

ҚР зейнетақы жүйесінің бірінші деңгейі:
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Ұлттық қорды басқару кеңесі
Қазақстан Республикасы Президенті жанын-
дағы консультативтік-кеңесші орган.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі 
ҚР Үкіметінің тапсырмасы бойынша БЖЗҚ 
жалғыз акционерінің құқығын жүзеге асыра-
ды. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлік 
басқарушы. БЖЗҚ кастодиан банкі.

Қаржы нарығын реттеу және дамыту 
агенттігі
Қаржылық бақылау мен қадағалауды жүзеге 
асырады.

Мемлекеттік корпорация
«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік 
корпорациясы» КЕАҚ – «бір терезе» қағидаты 
бойынша жеке және заңды тұлғаларға мем-
лекеттік қызметтер мен сервистер көрсе-
тілетін бірыңғай алаң».

БЖЗҚ
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 
– Қазақстан Республикасының жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінің барлық қаржылық 
және ақпараттық ағындарының бірыңғай 
басқарушысы және операторы.

ЖАРНАЛАР (МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ) 
МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

БЖЗҚ-ға төленуі тиіс МЗЖ міндетті зейнетақы 
жарналарын есептеу үшін алынатын ай 
сайынғы кірістен 10% мөлшерінде белгіленеді. 
Бұл ретте МЗЖ есептеу үшін алынатын ай 

сайынғы кіріс республикалық бюджет туралы 
заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең 
төмен жалақының 50 еселенген мөлшерінен 
аспауы тиіс. Бұл ретте МЗЖ есептеу үшін 
алынатын ең жоғары жиынтық жылдық 
кіріс республикалық бюджет туралы заңмен 
тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен 
жалақының 50 еселенген мөлшерінің он екі 
мөлшерінен аспауы тиіс.

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
заңмен МЗЖ есептеу нысандары көзделген.

2014 жылғы 1 қаңтардан бастап өндірістердің, 
жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды 
жұмыстармен айналысатын қызметкерлер 
кәсіптерінің тізбесінде  көзделген 
қызметкерлердің еңбегін пайдаланатын 
агенттер ай сайын МКЗЖ есептеуі және БЖЗҚ-
ға аударуы тиіс. МКЗЖ есептеу қызметкердің 
табыс сомасынан 5%  мөлшеріндегі 
мөлшерлемені қолдану арқылы жүзеге 
асырылады.

ЕЗЖ мөлшерлемесі, оларды төлеу тәртiбi, 
сондай-ақ зейнетақы төлемдерiн төлеу тәртiбi 
ЕЗЖ есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы шарт тараптарының келiсуi бойынша 
белгiленедi. Алушы пайдасына ЕЗЖ 
салымшылары жеке және заңды тұлғалар 
болуы мүмкiн.

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап жинақтау-
шы зейнетақы жүйесінің жаңа құрамдауы-
шын - жұмыс берушінің міндетті зейнетақы 
жарналарын (ЖМЗЖ) енгізу жоспарлануда. 
ЖМЗЖ зейнетақымен қамсыздандыру жауап-
кершілігін мемлекет, қызметкер және жұмыс 
беруші арасында бөлу арқылы зейнетақымен 

3ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1562 «Өндірістердің, жұмыстардың, пайдасына міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агенттер өзінің меншікті қаражаты есебінен міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналарын жүзеге асыратын, еңбек жағдайлары зиянды жұмыстармен айналысатын 
жұмыскерлер кәсіптерінің тізбесін бекіту туралы» қаулысы 

МЗЖ БОЙЫНША ҚҰРАЛҒАН ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ЖИНАҚТАРЫ ЕСЕБІНЕН

• 63 жасқа толған ерлер, 60 (2021 жылғы 01 
қаңтардан бастап) жасқа толған әйелдер, 
әрі қарай жас кезеңді түрде 63 жасқа (2027 
жылғы 01 қаңтардан бастап) толғанға дейін 
көтеріліп отырады;
• зейнетақы жинақтары ең төменгі күнкөріс 
шамасының (республикалық бюджет туралы 
заңмен белгіленген және тиісті қаржы 
жылының 01 қаңтарында қолданыста болған) 
70%-ынан төмен емес төлемді қамтамасыз 
ету үшін жеткілікті болған кезде зейнетақы 
аннуитеті шартын жасау арқылы 45 жасқа 
толған салымшы; 
• егер мүгедектiгi мерзiмсiз болып белгiленсе, 
бiрiншi және екiншi топтардағы мүгедектігі 
бар адамдар;
• Қазақстан Республикасының аумағынан 
тысқары тұрақты тұратын жерге кеткен, 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
анықталған кету дерегін растайтын 
құжаттарды ұсынған шетелдiктер мен 

азаматтығы жоқ адамдар;
• тұрғын үй жағдайын жақсарту және (немесе) 
емдеу ақысын төлеу үшін біржолғы зейнетақы 
төлемдері (бұдан әрі – БЗТ):
(1) зейнетақы жинақтарының ең төменгі 
жеткіліктілік шегінен (бұдан әрі – ТЖШ) асатын 
зейнетақы жинақтары бар салымшылар; 
(2) жиынтық зейнетақы мөлшері зейнетке 
шыққанға дейінгі орташа айлық табыстың 
40%-ынан төмен емес, бірақ республика 
бойынша орташа айлық табыстан артық емес 
зейнеткерлер;
(3) сақтандыру ұйымымен зейнетақы 
аннуитеті шартын жасаған салымшылар.

МЗЖ есебінен БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары 
бар адам қайтыс болған жағдайда, олар ҚР 
заңнамасымен белгіленген тәртіппен мұраға 
қалдырылады.

МКЗЖ БОЙЫНША ҚҰРАЛҒАН 
ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫ ЕСЕБІНЕН

• республикалық бюджет туралы заңмен 
тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі 
күнкөріс шамасының 70%-ынан төмен емес 
төлемді қамтамасыз ету үшін зейнетақы 
жинақтары жеткілікті болған кезде сақтанды-
ру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын 
жасау арқылы пайдасына жинап келгенде 
кемінде 60 күнтізбелік ай МКЗЖ төленген 40 
жасқа толған адамдар;
• 63 жасқа толған ерлер, 60 (2021 жылғы 01 
қаңтардан бастап) жасқа толған әйелдер, 
әрі қарай жас кезеңді түрде 63 жасқа (2027 
жылғы 01 қаңтардан бастап) толғанға дейін 
көтеріліп отырады;
• егер мүгедектiгi мерзiмсiз болып белгiленсе, 
бiрiншi және екiншi топтардағы мүгедектігі 
бар адамдар;
• ҚР аумағынан тысқары тұрақты тұратын 
жерге кеткен, ҚР заңнамасында анықталған 

қамсыздандыру деңгейін арттыруды қам-
тамасыз етуге арналған.

БЖЗҚ-ДАН ТӨЛЕМДЕР

БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері мынадай 
тағайындау түрлері бойынша:
• жасына қарай,
• мүгедектік бойынша,
• Қазақстан Республикасының аумағынан 
тыс тұрақты тұратын жерге кетуге (бұдан әрі 
– ҚР аумағынан тысқары ТТЖ) байланысты,
• алушының қайтыс болуына байланысты 
жерлеуге және мұрагерлерге жүзеге 
асырылады.

Зейнетақы төлемдеріне құқығы бар адамдар:
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4) Негізгі көрсеткіштер

4.1 Зейнетақы жинақтары

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
зейнетақы жинақтарының сомасы жыл 
ішінде 156 591 млн теңгеге (немесе 1,2%-
ға) артып, 13 070 066 млн теңге болды. 
Зейнетақы жинақтары сомасының шағын 
өсімі есепті кезеңде жалпы сомасы 2,6 трлн 
теңге мөлшерінде тұрғын үй жағдайын 
жақсарту немесе емдеу ақысын төлеу үшін 
салымшыларға (алушыларға) төленген БЗТ 
көлемінің елеулі болуына байланысты. Бұл 
ретте тұрғын үй жағдайын жақсарту және 
(немесе) емдеу ақысын төлеу мақсатында 
БЗТ-дан есептеліп кейінге қалдырылған жә-

2017 - 2021 жылдар үшін зейнетақы жинақтары көлемінің ҚР ЖІӨ көлеміне қатынасы
(млн теңге)

не салымшылардың (алушылардың) зейнет-
ақы жинақтарының сомасынан зейнетақы 
төлемдерін жасаған және сақтандыру ұйым-
дарына аударған кезде ұсталған жеке табыс 
салығының (бұдан әрі – кейінге қалдырыл-
ған ЖТС) сомасы – 348 млн теңге. Соңғы 5 
жылдағы зейнетақы жинақтарының жыл 
сайынғы орташа өсімі – 14%. Сонымен, 5 жыл 
ішінде зейнетақы жинақтары екі есеге артты. 
ҚР ЖІӨ көлеміне зейнетақы жинақтары 
көлемінің қатынасы 2021 жылы 16% болды. 

Есепті күнде зейнетақы жинақтары 37,0%-ға 
таза инвестициялық кіріс есебінен құралып 
отыр. 

кету дерегін растайтын құжаттарды ұсынған 
шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар;
• тұрғын үй жағдайын жақсарту және (немесе) 
емдеу ақысын төлеу үшін БЗТ: 
(1) зейнетақы жинақтарының ТЖШ-ынан 
асатын зейнетақы жинақтары бар салым-
шылар; 
(2) жиынтық зейнетақы мөлшері зейнетке 
шыққанға дейінгі орташа айлық табыстың 
40%-ынан төмен емес, бірақ республика 
бойынша орташа айлық табыстан артық емес 
зейнеткерлер;
(3) сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуи-
теті шартын жасаған салымшылар. 

МКЗЖ есебінен БЖЗҚ-да зейнетақы жинақта-
ры бар адам қайтыс болған жағдайда, олар
ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіппен 
мұраға қалдырылады.

ЕЗЖ БОЙЫНША ҚҰРАЛҒАН ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ЖИНАҚТАРЫ ЕСЕБІНЕН

• елу жасқа толған адамдар;
• мүгедек адамдар;
• ҚР аумағынан тысқары тұрақты тұратын жер-
ге кететін немесе кеткен, ҚР заңнамасында 
анықталған кету ниетін немесе дерегін рас-
тайтын құжаттарды ұсынған шетелдiктер мен 
азаматтығы жоқ адамдар;
• БЖЗҚ-да кемінде 5 жыл тұрған ЕЗЖ сома-
сының шегінде зейнетақы жинақтары және 
оларға есептелген инвестициялық табысы 
бар адамдар.

ЕЗЖ есебінен БЖЗҚ-да және (немесе) ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы 
жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда, 
олар ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіп-
пен мұраға қалдырылады.

2018 жылғы 01 қаңтардан бастап МЗЖ 
және МКЗЖ есебінен БЖЗҚ-дан зейнетақы 
төлемдері ай сайын белгіленген кесте 
бойынша жүзеге асырылады. 
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Зейнетақы жинақтары сомасының өсімі 
кіріс ағындар, таза инвестициялық кіріс 
және шығыс ағындар арасындағы айырма 
есебінен құралады.

Зейнетақы жарналары, өсімпұл және басқа 
түсімдер кіретін кіріс ағындар 2021 жылы 
1 681 663 млн теңге болып, 2020 жылғы 
көрсеткіштен 55%-ға асып түсті. 2021 
жылы салымшылардың шотына түскен 
зейнетақы жарналарының жалпы сомасы –
1 340 569 млн теңге, бұл 2020 жылғыдан 
24%-ға көп, оның ішінде:
МЗЖ есебінен  – млн теңге
(жалпы сомадан 95,8%);  
МКЗЖ есебінен – 55 572 млн теңге (4,1%);
ЕЗЖ есебінен  – 799 млн теңге (0,1%). 

2021 жылы БЖЗҚ-ға түскен МЗЖ бойынша 
зейнетақы жарналарының орташа айлық 
көлемі – 107 017 млн теңге. Бес жылдық 
кезеңдегі кіріс ағындар төмендегі кестеде 
берілді.

МЗЖ бойынша белсенді шоттар саны
(2021 жылы ең болмағанда 1 жарна түскен) 
– 7,0 млн шот (2020 ж. – 8,9 млн шот). 

Кіріс ағындар, млн теңге,
оның ішінде

Барлық жарна, млн теңге
МЗЖ, млн  теңге
МКЗЖ, млн  теңге
ЕЗЖ, млн теңге
Өсімпұл және басқа түсімдер, 
млн теңге

757 699

756 053
720 412

35 216
425

1 646

2017 ж.

848 686

847 382
807 613

39 510
259

1 304

2018 ж.

991 606

990 119
946 363

43 400
356

1 487

2019 ж.

1 086 766

1 084 916
1 037 500

46 877
539

1 850

2020 ж.

1 681 663

1 340 569
1 284 198

55 572
799

341 094

2021 ж.

Белсенді шоттар санының азаюы бірыңғай 
жиынтық төлем (БЖТ) төлеу бойынша 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдардың 
белсенді шоттары санының азаюына 
байланысты. 7,0 млн белсенді шот ішіндегі 
БЖТ бойынша белсенді шоттар саны 2021 
жылы 0,3 млн ЖЗШ болды, ал 2020 жылы 
ол 2,6 млн ЖЗШ болған. Өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған жеке тұлғалар-БЖТ төлеушілер 
арасында қатысу белсенділігінің төмендеуі 
2020 жылы БЖТ төлеушілердің көпшілігінің 
Қазақстан Республикасындағы төтенше 
жағдайға байланысты табыстан айырылу 
бойынша арнайы әлеуметтік жәрдемақы алу 
үшін әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік 
жүйесіне тіркелу мақсатында БЖТ аясында 
БЖЗҚ-ға жылына бір рет қана МЗЖ салуына 
байланысты. Бұл ретте, өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған жеке тұлғалар ескерілмеген МЗЖ 
бойынша белсенді активтер саны 2021 жылы 
6,5%-ға артып, 6,7 млн адам болды (2020 
жылы – 6,3 млн адам).

2021 жылғы МЗЖ түсімінің орташа жиілігі 
– жылына 8,3 жарна (БЖТ есебінен түскен 
жарналарды ескермегенде – жылына 8,4 
жарна), ал 2020 жылы – жылына 6,3 жарна.

2021 жылғы БЖТ түріндегі жарналарды 
ескермегенде, жеке кәсіпкерлерден түскен 
жарналарды ескермегенде, орташа айлық 
МЗЖ сомасы – 24,2 мың теңге , бұл 2020 жылғы 
көрсеткіштен 14,3% артық (2020 жылы – 21,2 
мың теңге). Салыстыру үшін, 2022 жылғы 1 
қаңтардағы жұмыспен қамтылған халық саны 

4Егер бір күнтізбелік ай ішінде бір ЖЗШ-ға 1 жарнадан артық түссе, бұл жарнаның барлығы бір ортақ 
жарна ретінде есепке алынады. 
5http://stat.gov.kz

– 8,8 млн. адам, 2021 жылы ҚР Стратегиялық 
жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық 
статистика бюросының (бұрынғы ҚР ҰЭМ 
Статистика комитетінің ) деректеріне сай 
республика бойынша орташа еңбекақы 248,8 
мың теңгені құрады (2020 жылы – 213,0 мың 
теңге).

2017 - 2021 жылдар үшін зейнетақы жинақтарының жалпы сомасындағы инвестициялық 
кірістің үлесі (млн теңге)

Кірістер тобы бөлінісінде 2021 жылы МЗЖ жүзеге асырған салымшылардың құрылымы (адам)

“Зейнетақы жарналары” кестесі
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Жеке табыс салығы, сақтандыру ұйымдары-
на аударымдар және әскери қызметшілердің 
бұрын салынған 50% МЗЖ-сын бюджетке 
қайтару ескерілген зейнетақы төлемдері 
кіретін 2021 жылғы шығыс ағындар –
2 883 116 млн теңге, оның ішіндегі 91% тө-
лемді жаңа тағайындау түрі бойынша тө-
лемдер – салымшыларға тұрғын үй жағдайын 
жақсартуға және емдеу ақысын төлеуге БЗТ 
құрап отыр.  

2021 жылғы БЗТ ескерілмеген шығыс ағын-
дар 268 583 млн теңге болды, бұл 2020 жыл-
ғы көрсеткіштен 39%-ға артық. 

2021 жылы жеке табыс салығы мен сақтандыру 
ұйымдарына аударылған аударымдар 
ескерілген барлық тағайындау түрі бойынша  
зейнетақы төлемдері 2 882 886 млн теңгені 
құрады. 

2021 жылы тұрғын үй жағдайларын жақсартуға 
және емделу ақысын төлеуге алынған БЗТ 
бойынша зейнетақы төлемдері 2,6 трлн 
теңгені құрады. 

Тағайындаудың басқа түрлері бойынша 
төлемдер (БЗТ және сақтандыру ұйымдарына 
аударылған аударымдарды қоспағанда) 207 

Түсім көлемі, млн теңге
Белсенді ЖЗШ саны, мың бірлік
Төлем жиілігі, саны
Орташа жарна мөлшері, мың теңге

Көрсеткіштер

55 572 
331,8

9,2
18,1

МКЗЖ

799
25,0

2,7
12,1

ЕЗЖ

Міндетті кәсіптік және ерікті зейнетақы жарналары түсімдерінің көлемі, млн теңге

2017-2021 жылдар үшін шығыс ағындары (БЗТ ескерусіз) (млн. теңге)

850 млн теңгені құрады, бұл 2020 жылға 
қарағанда 41%-ға артық. Тағайындаудың 
қалған түрлері шегінде төлемдер құрылымы 
төмендегі кестеде берілген.

2021 жылы жарналардың барлық түрлері 
бойынша алушылар саны 1 112,5 мың адамды 
құрады. МЗЖ және (немесе) МКЗЖ есебінен 
тұрғын үй жағдайларын жақсарту және емде-
лу ақысын төлеу үшін БЗТ алушылар саны 
608,1 мың адамды құрады. 2021 жыл үшін 
өзге де зейнетақы төлемдерін алушылардың 
саны 478,5 мың адамды құрады, бұл өткен 

жылдың көрсеткішінен 32,7%-ға жоғары 
(360,5 мың адам). Бұл ретте, 2021 жылғы 
БЗТ төлеміне қабылданған өтініштер саны
1 276 мың өтінішті құрады, ал қалған төлем
түрлері бойынша 378,2 мың өтініш қабыл-
данды, бұл өткен жылдың көрсеткішінен
66%-ға артық.

Кесте бойынша зейнетақы төлемдері 95 
368 млн теңгені құрады, бұл 2020 жылғы 
көрсеткіштен 50%-ға (63 395 млн теңге) 
артық, оның ішінде:
 жыл сайынғы төлемдер – 7 220 млн теңге, 

жасына қарай
мүгедектік бойынша
ҚР аумағынан тыс ТТЖ-ға
кетуге байланысты
мұрагерлерге
жерлеуге
басқа адамдарға

132 632
3 673

26 768
18 990

2 918
79

2017

185 060
Барлық төлем, 
млн теңгемен

78 945
2 013

35 981
22 844

2 704
71

2018

142 557

69 778
1 836

50 514
27 856

3 152
134

2019

153 269

67 728
1 668

36 821
36 464

4 402
20

2020

147 103

101 423
2 248

41 300
57 480

5 389
10

2021

207 850
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5 жылдық кезеңдегі инвестициялық кіріс көрсеткіштерінің динамикасы (млн теңге)бұл 2020 жылғы көрсеткіштен 41%-ға (12 213 
млн теңге) төмен;  
 тоқсандық төлемдер – 13 млн тенге, теңге, 
бұл 2020 жылғы көрсеткіштен (16 млн теңге) 
18%-ға төмен; 
 ай сайынғы төлемдер – 88 135 млн теңге, 
бұл 2020 жылғы көрсеткіштен 72%-ға (51 167 
млн теңге) артық.

2021 жылы 376,0 мың адамға немесе жалпы 
алушылар санының 77%-на «жасына қарай» 
тағайындауы бойынша төлемдер жасалды.

Ай сайынғы кесте бойынша зейнет жасына 
толуға байланысты орташа төлем мөлшері – 
28 471 теңге, ең жоғарғысы – 707,3 мың теңге 
(2020 жылы – тиісінше 22 978 теңге және 507 
мың теңге). 

Төлемдер сомасының бөлігінде ай сайынғы 
кесте бойынша алушылар құрылымы мы-
надай: 53,9% (160 мың адам) алушыға төлем 
ай сайынғы төлемнің ең төменгі рұқсат 
етілетін деңгейінде жасалады (2021 жыл-
дың 1 қаңтарынан бастап – 18 523,1 теңге6), 
45,6% (135,2 мың адам) алушыға төменгі-
ден жоғары 100 мың теңгеге дейін, 0,5% алу-
шыға (1 398 адам) – 100 мың теңгеден жо-
ғары.

Есепті кезеңде өмірді сақтандыру компа-
нияларына (ӨСК) зейнетақы жинақтарын 
аудару 60 503 млн теңгені құрады, бұл 2020 
жылғы көрсеткіштен (46 326 млн теңге)
1,3 есеге артық, алушылар саны – 7 123 адам, 
бұл өткен жылдың көрсеткішінен 1,7 есеге 
(4 273 адам) көп. Орташа аударым сомасы – 
8,5 млн теңге болды (салыстыру үшін, 2020 
ж. үшін – 11,9 млн теңге). 2020 жылы ӨСК-ге 
аудару үшін жеткілікті сома 45 жастағы ер-

лер үшін 6,1 млн теңге, әйелдер үшін 7,7 млн 
теңге болды.

2021 жылы БЖЗҚ зейнетақы активтеріне 
есептелген инвестициялық кіріс 1 399 
224 млн. теңгені құрады, бұл 2020 жылғы 
көрсеткіштен 10,8%-ға артық (1 262 501 млн 
теңге). Салымшылардың (алушылардың) 
шоттарына бөлінген таза инвестициялық 
кіріс (комиссиялық сыйақы шегерілген) 
– 1 358 044 млн теңге, бұл 2020 жылғы 
көрсеткіштен 11,3%-ға артық (1 219 844 млн 
теңге).

5 жылдағы динамикада инвестициялық 
кірістің тұрақты өсім көрсетіп отырғанын 
айта кеткен жөн, зейнетақы активтерінің 
кірістілігі инфляция деңгейінен асып түсе-
ді. 2017-2021 жылдардағы инфляциямен 
салыстырғанда, кірістілік бойынша дерек-
тер 51-бетте берілді. 

Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сон-
дай-ақ шетелдік валюталар бағамдарының 
құбылмалылығының және қаржы құрал-
дарының нарықтық құнының өзгеруінің 
салдарынан 2021 жылдың басынан бастап 
есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 1 
399 224 млн теңге болды. 

Ұйғарым бойынша БЖЗҚ зейнетақы актив-
терін басқарушы ҚР ҰБ болып табылады. 
2021 жылы ҚРҰБ-дан басқа салымшылар-
дың өтініштері негізінде ҚНРжДА талапта-
рына сәйкесетін келесі төрт компания -
«Jusan Invest» АҚ, «Halyk Global Markets» АҚ, 
«BCC Invest» АҚ, «Сентрас Секьюритиз» АҚ 
зейнетақы активтерін басқарды. 

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 

6республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейі-
нен 54% (2021 жылға – 34 302 теңге) 

БЖЗҚ зейнетақы активтерінің инвестиция-
лық портфелінің құрылымы инвестициялық 
портфельді басқарушылар бөлігінде келесі-
дей берілді: ҚРҰБ – активтердің 99,94%-ы, 
«Jusan Invest» АҚ – 0,026%, «Halyk Global
Markets» АҚ – 0,016%, «BCC Invest» АҚ – 0,009%, 
«Сентрас Секьюритиз» АҚ –  0,006%. 

Есепті кезеңде зейнетақы активтерін есепке 
алу жүргізілетін, шартты зейнетақы бірлігі 
құнының өсімі негізінде есептелетін ҚРҰБ 
сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы актив-
терінің нақты кірістілігі 11,1%-ды құрады, 
бұл көрсетілген кезеңдегі 8,4%-ды құрайтын 
жинақталған инфляция деңгейінен 2,7 пайыз-
дық тармаққа жоғары.

Инвестициялық портфельді басқарушы-
лардың сенімгерлік басқаруындағы зейнет-
ақы активтерінің кірістілігі (шартты зейнет-
ақы бірлігі құнының өсімі): «Jusan Invest» 

АҚ-да – 8,1%-ды (2021 жылғы 12 наурыздан 
бастап 31 желтоқсанға дейін), «BCC Invest» 
АҚ-да – 8,4%-ды (2021 жылғы 12 наурыздан 
бастап 31 желтоқсанға дейін), «Halyk Glob-
al Markets» АҚ-да – 8,4%-ды (2021 жылғы 12 
наурыздан бастап 31 желтоқсанға дейін), 
«Сентрас Секьюритиз» АҚ-да – 9,4%-ды (2021 
жылғы 30 наурыздан бастап 31 желтоқсанға 
дейін) құрады.

2022 жылдың инвестициялық кіріс сома-
сының 2021 жылдың көрсеткішінен асып 
түсуі, негізінен, бағалы қағаздарды сатып алу-
сату бойынша жүргізілген операциялардың 
және Қордың зейнетақы активтерін сыртқы 
басқарудың нәтижелеріне байланысты болды. 
Сонымен 2021 жылы бағалы қағаздарды 
сатып алу-сатудан алынған кіріс 167 452 
млн теңгені құрады, ал 2020 жылы ол 6 894 
млн теңгені құраған болатын. 2021 жылы 
сыртқы басқарудағы активтер бойынша кіріс
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140 974 млн теңгені, ал 2020 жылы
50 249 млн теңгені құрады. Өткен жылдың 
көрсеткіштерімен салыстырылған 2021 жыл-
ғы кірістер құрылымы төмендегі кестеде 
берілді.

4.2 ЖЗШ құрылымы

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
зейнетақы жинақтары бар ЖЗШ саны жыл 
басынан 68,1 мың ЖЗШ-ға (өсім +0,6%) арта 
отырып, 11,7 млн бірлікті құрады, оның
ішінде:

МЗЖ бойынша – 11,1 млн ЖЗШ (өсім 16,0 
мың ЖЗШ немесе 0,1%);
МКЗЖ бойынша – 546,1 мың ЖЗШ (өсім 
34,5 мың ЖЗШ немесе 6,7%), , 
ЕЗЖ бойынша – 61,3 мың ЖЗШ (өсім 17,6 
мың ЖЗШ немесе 40,2%).

2021 жылғы 1 мамырдан бастап бес жыл 
бойы ЕЗЖ бойынша зейнетақы жинақтары 
бар салымшыларға (алушыларға) БЖЗҚ-

дан зейнетақы төлемдеріне қосымша құқық 
беру бөлігінде заңнамадағы өзгерістерге 
қарамастан, ЕЗЖ есебінен ЖЗШ санының 
айтарлықтай өскені байқалады.

2021 жылы 231,0 мың ЖЗШ ашылды, оның 
ішінде:

65,2% (160,3 мың ЖЗШ) МЗЖ есебінен 
ашылды (соның ішінде 9,6 мың ЖЗШ БЖТ-
мен салынған МЗЖ есебінен); 
20,2% (46,6 мың ЖЗШ) МКЗЖ есебінен 
ашылды;
10,4% (24,1 мың ЖЗШ) ЕЗЖ есебінен 
ашылды.

2021 жылы жабылған ЖЗШ саны 281,7 мың 
ЖЗШ құрады.

2021 жылы ашылған шоттар саны, мың ЖЗШ

2021 жылы жабылған шоттар саны, мың ЖЗШ

Есептелген инвестициялық кіріс, млн. теңгемен 2020 ж. үшін 2021 ж. үшін

Қаржы құралдары бойынша сыйақы
түріндегі кіріс, оның ішінде:

орналастырылған салымдар бойынша
купон немесе дисконт бойынша
акциялардың дивидендтері бойынша
«Кері РЕПО» операциялары бойынша

Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан (нетто) кіріс 
(шығыс) 
Қайта бағалаудан (нетто) кіріс (шығыс), оның 
ішінде:

бағалы қағаздардың әділ құнының
өзгеруінен
бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен
өзге активтерді қайта бағалаудан

Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кіріс 
(шығыс)
Инвестициялық қызметтен басқа кіріс
Инвестициялық қызметтен басқа шығыс
Инвестициялық кіріс жиынтығы, млн теңгемен

831 677   
45 530   

756 207   
25 449   

4 490
   

6 894
   

371 294 
  

85 760   
291 025   

(5 490) 
 

50 249   
3 283   

896   
1 262 501

873 438   
44 619   

795 029   
29 013   

4 777   

167 452   

215 025   

146 697   
68 328   

0

140 974   
2 345   

10   
1 399 224  
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Қордың автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесінің дерекқорындағы зейнетақы 
шарттарын өзектендіру бойынша іс-шаралар 
нәтижесінде жыл басынан бері 8,6 мың 
сәйкестендірілмеген ЖЗШ (шоттар иелерінің 
дұрыс деректемелерінсіз) өзектендірілді және 
2022 жылдың 1 қаңтарына олардың саны 
198,8 мың ЖЗШ құрады.

Жарна түрлері (МЗЖ, МКЗЖ және ЕЗЖ) 
бөлігінде ЖЗШ құрылымы төмендегі кестеде 
берілді.

Атауы Сома, млн 
теңге

ЗЖ жоқ ЖЗШ 
үлесі, %

1. МЗЖ бойынша ЖЗШ саны:
ЖЗШ (дұрыс деректемелермен):
зейнетақы жинақтары бар
зейнетақы жинақтары жоқ
Сәйкестендірілмеген ЖЗШ:
зейнетақы жинақтары бар
зейнетақы жинақтары жоқ
2. МКЗЖ бойынша ЖЗШ саны
зейнетақы жинақтары бар
зейнетақы жинақтары жоқ
3. ЕЗЖ бойынша ЖЗШ саны:
зейнетақы жинақтары бар
зейнетақы жинақтары жоқ
Барлығы:

12 707 349
12 702 352
12 702 352

0
4 997
4 997

0
360 998
360 998

0
1 719
1 719

0
13 070 066

 

0,14%

0,03%
 

0,19%
 

0,48%

Шот саны

11 070 076
10 871 285
10 856 465

14 820
198 791
198 785

6
547 136
546 099

1 037
61 604
61 307

297
11 678 816

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
дұрыс деректемелермен МЗЖ бойынша
ЖЗШ құрылымы былай берілді:
 жынысы бойынша: жинағы бар 10,9 млн 
шоттың 52%-ының иесі - ерлер (5,6 млн ЖЗШ) 
және 48%-ының иесі - әйелдер (5,3 млн ЖЗШ);
 жасы бойынша: ерлерде жинақтары бар 
шоттардың ең көп саны 21-40 жас санатын-
да шоғырланған және 48,5%-ды (2,7 млн 
ЖЗШ) құрайды және әйелдерде 31-50 жас 
санатында шоғырланған және 50,5%-ды
(2,7 млн ЖЗШ) құрайды;

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша МЗЖ бойынша шынайы деректемелерімен бірге 
жинақтары бар ЖЗШ-ның жас құрылымы

 мәртебесі бойынша: 91% ЖЗШ (9,9 млн. 
ЖЗШ) салымшыларға, ал 9% (944,1 мың ЖЗШ) 
алушыларға7 тиесілі;
 белсенділігі бойынша: 2021 жылы жар-
налар 9,9 млн ЖЗШ-ға түсуі мүмкін еді, олар 
жарна түспеуі тиіс8 ЖЗШ-ны қоспағанда, 
2021 жылдың 1 қаңтарына дейін ашылған 
ЖЗШ мен 2021 жылы ашылған жаңа ЖЗШ-ны 
қамти-ды. Салымшылардың белсенді ЖЗШ 

2021 жылы шотқа түскен жарналардың саны бөлінісінде топтастырылған,
2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша МЗЖ бойынша шынайы деректемелерімен

бірге жинақтары бар, белсенді ЖЗШ құрылымы, мың шот

үлесі 70,3% болды, яғни жарна түсуі мүмкін
МЗЖ бойынша 9,9 млн ЖЗШ-дан есепті кезең-
де 7,0 млн ЖЗШ-ға жарна түсті;
 жинақ сомасы бойынша: 1 млн теңгеге 
дейін жинақ сомасы бар шот 63,6% (6,9 млн 
ЖЗШ), 24,6% (2,7 млн ЖЗШ) – 1-3 млн теңге-
ден басталады, 8,9% (969,8 мың ЖЗШ) 3-тен 
5 млн теңгеге дейін болады және 2,9%
(313,1 мың ЖЗШ) – 5 млн теңгеден асады. 

7 алушыларға зейнет жасына толған, сондай-ақ мүгедектік, ҚР шегінен тыс ТТЖ-ға кету, алушының қай-
тыс болуы себептерімен төлемге өтініш берген адамдар жатады.
8 зейнет жасына толған адамдар (440,6 мың ЖЗШ); ЖТ МДҚ-да қайтыс болғаны туралы мәліметтері 
бар адамдар (317,8 мың ЖЗШ); 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап толықтай мемлекеттік зейнетақымен 
қамсыздандыруға ауыстырылған және осыған орай БЖЗҚ-ға МЗЖ төлеуден босатылған әскери қызметшілер 
(234,7 мың ЖЗШ); ЖТ МДҚ-да шетелге ТТЖ-ға кеткені туралы мәліметтері бар адамдар (203,8 мың ЖЗШ); ҚР 
ЕХӘҚМ МАДБ-да мүгедектігі туралы мәліметтері бар адамдар (28,6 мың ЖЗШ)
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Қатысу өтіліне қарай МЗЖ бойынша дұрыс 
деректемелері бар ЖЗШ былай бөлінеді: 

Жинақтар (шоттар) сомасы бойынша топтастырылған, 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша МЗЖ бойынша шынайы деректемелерімен бірге жинағы бар ЖЗШ құрылымы.

Жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі бойынша, 2022 жылғы 1 қаңтарға
жинақтары бар МЗЖ қатысты ЖЗШ құрылымы, мың адам

Бұл ретте 5,6 млн ЖЗШ-дан (5 жылға дейінгі 
өтілмен) 43% ЖЗШ (немесе 2,4 млн ЖЗШ) 30-
ға толмаған жас тобындағы салымшыларға 
тиесілі, 21% (1,2 млн ЖЗШ) 31 жастан 40 жас-
қа дейінгі, 17% (922 мың ЖЗШ) 41 жастан
50 жасқа дейінгі, 20% (1,1 млн ЖЗШ) 50 жастан 
асқан салымшыларға (алушыларға) тиесілі.

МЗЖ есебінен салымшылардың орташа 
жинағы ерлер арасында 1 259,0 мың теңге, 
әйелдер арасында 1 075,2 мың теңге болып 

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жас топтары бөлінісінде салымшылардың
МЗЖ есебінен орташа жинақтары, мың теңге

2022 жылғы 1 қаңтарға қатысу өтіліне қатысты МЗЖ бойынша орташа жинақтар,
мың теңге

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойын-ша 
зейнетақы аннуитетін9 сатып алуға мүмкін-
дігі бар салымшылар саны ерлер арасында 
(45-63 жастағы) – 73,3 мың адам (немесе 

9 зейнетақы заңнамасындағы өзгерістерге сай, 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап салымшылар  республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70 пайызынан төмен емес төлемді қамтамасыз ету үшін зейнетақы 
жинақтары жеткілікті болған жағдайда 45 жасқа толғанда зейнетақы аннуитеті шартын жасауға 
құқылы

осы жас санатындағы ЖЗШ жалпы санынан 
4%), әйелдер арасында (45-63 жастағы) – 
14,1 мың адам (немесе 1%) болды. 

тұр, зейнет алдындағы жаста (ерлер 60-62, 
әйелдер 57-59) – тиісінше 1 826,3 мың теңге 
және 1 625,8 мың теңге. 01.01.2021 жылғы 
көрсеткішпен салыстырғанда, әйелдердің 
орташа жинағының 9%-ға өсуі есебінен 
орташа жинақ 1,1%-ға өсті, есепті кезеңде 
ерлердің орташа жинағы 4%-ға кеміді. 

Бұл ретте 20 жылдан асатын өтілмен салым-
шылардың орташа жинағы ерлерде – 4 967,1 
мың теңге, әйелдерде – 4 343,2 мың теңге.
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4.3 БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
инвестициялау

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңға 
сай БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлік 
басқаруды Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі (бұдан әрі - ҚРҰБ) жүзеге асы-
рады. Сондай-ақ, 2021 жылғы 1 қаңтардан 
бастап салымшының өзінің өтініші және
БЖЗҚ мен инвестициялық портфельді бас-
қарушы арасында жасалған Зейнетақы 
активтерін сенімгерлік басқару туралы шарт
негізінде инвестициялық портфельді басқа-
рушылар БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерін 
сенімгерлік басқару құқығына ие болды. 

ҚРҰБ БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен 
сатып алуға рұқсат етілген қаржы құрал-
дарының тізбесін әзірлейді, сондай-ақ БЖЗҚ 
инвестициялық декларациясын әзірлейді 
және бекітеді. Бұл ретте БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін басқару бойынша ұсыныстар 
әзірлеу жөніндегі негізгі функциялар ҚР 
Ұлттық қорын басқару жөніндегі кеңестің 
құзыретінде. 2021 жылы зейнетақы активтерін 
инвестициялау ҚРҰБ Басқармасының 2020 
жылғы 24 ақпандағы №10 қаулысымен 
бекітілген БЖЗҚ инвестициялық декла-
рациясына (бұдан әрі – Инвестициялық 
декларация) сәйкес жүзеге асырылды.

Инвестициялық декларация Қазақстан Рес-
публикасы заңнамасының («Қазақстан Рес-
публикасының Ұлттық Банкі туралы» және 
Зейнетақымен қамсыздандыру туралы
заңдары) талаптарына сәйкес әзірленген. 
Инвестициялық декларация зейнетақы 
активтерін инвестициялау мақсаттарын, 
стратегиясын, инвестициялық шешімдерді 
қабылдау кезінде зейнетақы активтерін 
басқарушының инвестициялық нанымда-
рын, инвестициялау нысандарының тізбе-

сін, зейнетақы активтеріне қатысты инвес-
тициялық қызмет талаптары мен шектеулерін, 
зейнетақы активтерін хеджирлеу және 
әртараптандыру талаптарын анықтайды. 

Зейнетақы активтерін инвестициялау мақ-
саты зейнетақы активтерінің сақталуын 
қамтамасыз ету және жоғары ықтималдылық 
деңгейімен зейнетақы активтері құнының 
сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік бе-
ретін тәуекел деңгейі кезінде ұзақмерзімді 
перспективада нақты кірістілікті алу болып 
табылады. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬДІ 
БАСҚАРУШЫЛАР БӨЛІГІНДЕ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ 
ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ 
зейнетақы активтері 13 046,6 млрд теңгені 
(немесе сенімгерлік басқарудағы зейнетақы 
активтері жиынтығының 99,9%-н) құрады. 

2021 жылғы 1 қаңтардан бастап азаматтарға 
өздерінің зейнетақы жинақтарының бір 
бөлігін басқарушы компаниялардың (инвес-
тициялық портфельді басқарушының, бұдан 
әрі – ИПБ) инвестициялық басқаруына беру 
үшін пайдалану құқығын беретін заңнама-
лық нормалар күшіне енді.

2021 жылдың соңында 7,5 млрд теңге (неме-
се зейнетақы активтері жиынтығының 0,1%) 
мөлшерінде зейнетақы активтері келесі ИПБ-
ның: «Jusan Invest» АҚ-ның, «Halyk Global Mar-
kets» АҚ-ның, «BCC Invest» АҚ-ның, «Сентрас 
Секьюритиз» АҚ-ның басқаруында болды. 
Аталған ИПБ Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігінің талаптарына сәйкес 

келетін компаниялар тізіміне кіреді.

2022 жылғы 1 қаңтардағы сенімгерлік бас-
қарудағы зейнетақы активтері:

БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін сенімгерлік 
басқарушы

ҚРҰБ
“Jysan Invest” АҚ
“Halyk Global
Markets” АҚ
“BCC Invest” АҚ
“Сентрас Секьюритиз” АҚ
Жиыны:

01.01.2022 жылдағы 
басқарылатын зей-
нетақы активтері, 
млрд теңгемен 

13 046,57
3,43

2,06
1,22
0,81

13 054,1

Есептелген 
инвестициялық 
кірістің мөлшері, 
млрд теңге

1 398,85
0,14

0,11
0,07
0,05

1 399,22

Зейнетақы
активтері-
нің кірістілі-
гі, %

11,13 %
8,08 %

8,41%
8,37 %
9,37 %

ҚОРДЫҢ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН 
ҚР ҰБ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУЫ 
БОЙЫНША АҚПАРАТ

1. Қаржы құралдары бөлігінде 
зейнетақы активтері портфелінің 
құрылымы (ҚР ҰБ) 

ҚРҰБ басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы актив-
тері портфеліндегі ең үлкен үлесті тұрақты 
және табысты инвестициялау құралы ретінде 
39,1% (немесе 5 104,8 млрд теңге) ҚР ҚМ 
мемлекеттік бағалы қағаздары  иеленді. 

ҚР ҰБ басқаруында тұрған инвестициялық 
портфельде шетелдік мемлекеттердің мем-
лекеттік бағалы қағаздары мен ХҚҰ облига-
цияларының ағымдағы құны – 2 908,1 млрд 
теңге, олардың портфельдегі үлесі – 22,3%.

ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облига-
цияларының ағымдағы құны 1 670,1 млрд 
теңгені құрады, портфельдегі үлесі – 12,8%. 

ҚР ЕДБ облигациялары 8,02%-ды құрады 
немесе 1 046,6 млрд теңге. 

Сыртқы басқарудағы активтер – 10,60%-ды 
(немесе 1 382,5 млрд теңге) құрады. 

Басқа қаржы құралдары (ҚР эмитенттерінің, 
шетелдік эмитенттердің депозиттері, бағалы 
қағаздары және басқалар) 10,5%-ды (1 366,1 
млрд теңге) құрады.

Атауы
01.01.2022 
жылға үлесі

Жыл 
басынан 
бері өсуі/
төмендеуі

ҚР ҚМ МБҚ
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ
ХҚҰ облигациялары
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының 
облигациялары

39,1%
19,2%
3,1%
0,1%

12,8%

-9,6%
95,4%
-23,4%
-39,0%

-8,3%

01.01.2022 
жылға ағым-
дағы құны, 
млрд теңге

5 104,8
2 500,8

407,3
18,2

1 670,1
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11 Сыртқы басқарудағы активтерді, шоттардағы қалдықтарды, жолдағы ақшаны және т. б. қоспағанда, 
инвестициялық портфельдегі активтер.

ҚР екінші деңгейдегі банктерінің 
облигациялары
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік 
облигациялары
PPN (құрылымдық ноттар)
ҚР эмитенттерінің акциялары мен 
депозитарлық қолхаттары
Депозиттер
ҚР ҰБ депозиттері
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат
РЕПО
Сыртқы басқарудағы активтер
ҚР ҰБ басқаруындағы зейнетақы 
активтерінің жиыны
Жасалған мәмілелер бойынша төленуі тиіс 
міндеттемелер
Зейнетақы жарналары мен төлемдері 
шоттарындағы ақша
Зейнетақы активтерінің жиыны

8,0%

0,0%
0,1%

2,3%
1,9%
1,0%
3,3%
1,7%

10,6%

100,0%

3,3%

-9,7%

-43,0%
-67,9%

3,3%
0,0%

-61,8%

721,9%
69,3%

1,2%

4,5%

1 046,6

3,9
10,7

304,1
251,7
127,0
434,8
215,7

1 382,5

13 046,6

431,6

25,9
13 504,1

2. Валюталар бөлігінде зейнетақы 
активтері портфелінің құрылымы

БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып 
алынған қаржы құралдары номиналданған 
валюталар бөлігінде қаржы құралдарының 

инвестициялық портфелі 67,2%-ы (8 770,2 
млрд теңге) ұлттық валютамен, 32,7%-
ы (4 267,5 млрд теңге) АҚШ долларымен, 
0,07%-ы (9 млрд теңге) зейнетақы активтері 
портфелінің басқа валюталарымен (соның 
ішінде ресей рублімен) берілді. 

Қаржы құралдары номинирленген валюталар бөлігінде инвестициялық портфельдің
құрылымы, млрд теңге

3. Елдер бөлігіндегі шетелдік эмитенттер

2022 жылдың 1 қаңтарындағы ҚРҰБ басқа-
руында тұрған зейнетақы активтері порт-

01.01.2022 жылға елдер бөлігінде зейнетақы активтерінің портфеліндегі
шетел эмитенттерінің үлесі, %

4. Кредит сапасы бойынша 
зейнетақы активтері портфелінің 
құрылымы

Халықаралық шәкіл бойынша «ААА» дең-
гейінен бастап «ВВВ-» деңгейіне дейін 
бағалы қағаздар/эмитент рейтингі бар, 
тәуекел деңгейі ең төмен қаржы құралдары 
– инвестициялық портфельдің11 шамамен 
90,73%-н құрайды.

Халықаралық шәкіл бойынша «ВВ+» дең-
гейінен бастап «В-» деңгейіне дейін рейтин-
гі бар қаржы құралдары – 4,69%, «В-» 
деңгейінен төмен – 0,00%. Ұлттық шәкіл 
бойынша «kzBB+» рейтингі бар қаржы құ-
ралдары – 0,13%. Рейтингілік бағасы жоқ 
қаржы құралдары – 4,44%.

феліндегі шетелдік эмитенттер үлесі – 22,4% 
(2,9 трлн теңге) болды. Оның ішінде ең үлкен 
үлестік салмақ АҚШ еншісінде – 14,88%, ХҚҰ - 
3,12%, Мексика – 1,09%.
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Кредиттік сапа бойынша зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %

5. 2021 жылғы инвестициялық 
қызмет (жаңа орналастыру, іске 
асыру)
2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
БЖЗҚ зейнетақы активтерінің инвестиция-
лық портфеліндегі борыштық қаржы 
құралдарының өтелуі тиіс орташа алынған 
кірістілігі (YTM) – жылына 7,8%, оның ішінде 

теңгеге номиналданғаны бойынша – жылына 
9,7%, шетелдік валютада – жылына 1,3%. Есепті 
күндегі өтелуі тиіс ең жоғарғы орташа алын-
ған кірістілік ҚР квазимемлекеттік ұйымда-
рының облигацияларында, шетелдік эми-
тенттердің корпоративтік облигацияларын-
да, ҚР ЕДБ облигацияларында және халық-
аралық қаржы ұйымдарының облигация-
ларында болып отыр.

6. Инвестиционная
деятельность в 2021 году
(новые размещения,
реализация)

2021 жылы БЖЗҚ-ның зейнетақы активтері 
әр түрлі қазақстандық және шетелдік 
қаржы құралдарына нарықтық жағдайда 
инвестицияланды. 2021 жылғы 1 қаңтар 
мен 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде 
Қазақстан Республикасының ішкі қаржы 
нарығындағы инвестициялардың жалпы 
көлемі 370,6 млрд. теңгені құрады. Атап 
айтқанда, 318,5 млрд. теңгеге ҚР мемлекеттік 
бағалы қағаздары және 52,1 млрд. теңгеге ҚР 
екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары 
сатып алынды. Шетелдік мемлекеттердің 
бағалы қағаздары бойынша сыртқы қаржы 
нарығындағы инвестициялардың жалпы 
көлемі 4 937,0 млрд. теңгені құрады.

Қаралып отырған кезеңде Қазақстан 
Республикасы эмитенттерінің 1 142,5 млрд 
теңге сомасындағы қаржы құралдары және 
шет елдер эмитенттерінің 2 753,0 млрд. 
теңгеге қаржы құралдары іске асырылды.

2021 жылғы қаржы құралдары бойынша 
есептелген кірістер/шығындар 1 398,9 млрд 
теңгені құрады, оның ішінде:

2021 жылы БЖЗҚ салымшыларының (алушы-
ларының) шоттарына бөлінген зейнетақы 
активтерінің кірістілігі – 11,1%-ды, инфляция 
кезінде 8,4%-ды құрады. Нақты мәнде 
(инфляция шегерілгендегі) кірістілік  2,7%-ды 
құрады.

7. Инвестициялық портфельдің 
құрылымы бойынша негізгі 
өзгерістер, басқару тиімділігін 
арттыру

Сенімгерлік басқарушылардың зейнетақы 
активтерін басқаруы бойынша шешімдері 
2020 жылдың ақпанында ҚРҰБ Басқарма-
сының қаулысымен12 бекітілген БЖЗҚ-ның 
Инвестициялық декларациясына сәйкес 
қабылданады.

Шетел валютасында номиналданған зейнет-
ақы активтерін инвестициялау БЖЗҚ-ның 
Инвестициялық декларациясында белгілен-
ген валюталық портфельді мақсатты страте-
гиялық бөлуге сәйкес жүзеге асырылады.
2021 жылдың қорытындысы бойынша зей-
нетақы активтерінің валюталық портфелінің 
құрылымы стратегиялық бөлу мәндеріне 
сәйкестендірілді. Сонымен, 2022 жылғы 
1 қаңтардағы жағдай бойынша дамыған 
елдердің облигацияларының үлесі - 25,0%-ға 
дейін, дамушы елдердің облигацияларының 

01.01.2022 жылғы жағдай бойынша борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа еселенген 
кірістілік (YTM), жылдық %  

Кіріс/шығын

Қаржы құралдары бойынша сыйақы түріндегі кірістер (салымдар, 
«кері РЕПО» операциялары, купон немесе дисконт, акциялар бойынша 
дивидендтер)
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)
Өзге кірістер (шығындар)
Жиыны:

сома, млрд 
теңге

873,2   
146,6   

68,3                     
141,0   
169,8

1 398,9   
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12 ҚРҰБ Басқармасының 2020 жылғы 21 қыркүйектегі №118, 2020 жылғы 21 желтоқсандағы №145 
қаулыларымен бекітілген өзгерістермен бірге, ҚРҰБ Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы №10 Қаулысы

Сыртқы 
басқарушы
атауы

Aviva Investors 
Global Services 
Limited

HSBC Global Asset 
Management (UK) 
Limited

Black Rock Finan-
cial Management 
INC

Robeco Institution-

Сипаты

Компания Лондон қаласында орналасқан және Aviva plc британдық 
тобының активтерін басқару бойынша бөлім болып табылады. Avi-
va plc басқаруындағы активтер көлемі 437 млрд. астам АҚШ долларын 
құрайды. Компания инвестицияның әр түрін, оның ішінде акцияларға, 
облигацияларға, жылжымайтын мүліктерге және т.б. салынған инвес-
тицияларды басқарады.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited инвестицияларды басқару 
бойынша компания ретінде жұмыс жасайды. Компания акцияларды, 
бекітілген кірісті, бірнеше активтер мен өтімділікті басқарады, сондай-ақ 
кеңес беру мен портфельді басқару бойынша қызметтерді береді. HSBC 
Global Asset Management  жеке тұлғаларға, корпорацияларға, тәуелсіз 
ұйымдарға және әлем бойынша мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсетеді.

Компания Нью-Йорк қаласында орналасқан. Әлемдегі ірі инвестициялық 
компаниялардың бірі және активтерінің мөлшері бойынша ірісі болып 
табылады (басқарудағы көлемі 5 147 млрд. АҚШ долларын құрайды). 
Компания индекстік басқаруда 2,4 трлн. АҚШ долларымен ең ірі индекстік 
басқарушылардың бірі болып табылады. Ірі акционерлер: PNC Financial Ser-
vices Group - 21.33%, Норвегияның Мемлекеттік зейнетақы қоры - 7,01% 
және басқалар.

Голландиялық инвестициялық компания 1929 жылы құрылған, ол активтерді 

үлесі – 16,2%-ға дейін, корпоративтік облига-
циялардың үлесі - 15,7%-ға дейін және акция-
лардың үлесі - 13,9%-ға дейін жеткізілді.

2021 жылы зейнетақы активтерінің 
кірістілігін әртараптандыру және арттыру 
мақсатында ҚРҰБ валюталық портфельдің 
бір бөлігін шетелдік басқарушы компа-
нияларға кезең-кезеңімен беру жөнін-
дегі жұмысты жалғастырды. БЖЗҚ Инвес-
тициялық декларациясында көзделген 
зейнетақы активтерінің портфелін басқару 
стратегиясының аясында БЖЗҚ зейнетақы 
активтерінің бір бөлігі келесі сыртқы 

басқарушыларға берілді: (1) Aviva Investors 
Global Services Limited (дамушы елдердің 
облигацияларының мандаты бойынша); (2) 
HSBC Global Asset Management (UK) Limit-
ed, Black Rock Financial Management INC, 
BlackRock Investment Management (UK) 
Limited, Robeco Institutional Asset Man-
agement B.V. және UBS Asset Management 
(UK) Ltd (жаһандық акциялардың мандаты 
бойынша); (3) PGIM Limited және Principal 
Global Investors (Europe) Limited (жоғары 
капитализациясы бар, инвестициялық 
деңгейдегі корпоративтік облигациялардың 
мандаты бойынша).

al Asset Manage-
ment B.V.

PGIM Limited

 
Principal Global 
Investors (Europe) 
Limited 

BlackRock Invest-
ment Management 
(UK) Limited

UBS Asset Manage-
ment (UK) Ltd

басқарумен байланысты қызметтердің кең шоғырын ұсынады. Басқарудағы 
активтердің жалпы көлемі 144 млрд. АҚШ долларын құрайды. Компания 
инвестициялардың әр түрлі түрлерін, соның ішінде облигациялар мен 
акцияларға салынатын инвестицияларды басқарады. Robeco - акцияларды 
таңдау кезінде сандық модельдерді қолдану саласындағы алғашқы 
компаниялардың бірі. Ірі акционерлер: ORIX Corporation -90%; Rabo-
bank-10%

PGIM, инвестицияларды басқару бойынша жаһандық бизнес. PGIM 
компаниялары инвесторларға мемлекеттік акцияларды, мемлекеттік және 
жеке бекітілген кірістерді, коммерциялық ипотека мен жылжымайтын 
мүлікті қоса алғанда, географиялық өңірлер мен активтердің түрлі кластары 
бойынша инвестициялық стратегиялардың кең шоғырын ұсынады

Principal Global Investors (Europe) Limited активтерді басқару бойынша көп 
салалы ұйым болып табылады. Компания активтерді негізінен зейнетақы 
жоспарлары мен басқа да институционалдық клиенттер үшін басқарады.

Компания инвестицияларды басқару қызметтерін ұсынады. Компания 
портфельді басқару, қаржылық жоспарлау және кеңес беру үшін шешімдер 
ұсынады. BlackRock Investment Management бүкіл әлем бойынша 
клиенттерге қызмет көрсетеді.

Компания жеке клиенттерге, қаржылық делдалдарға және институционалдық 
инвесторларға активтерді басқару бойынша қызметтерді ұсынады. UBS 
Global Asset Management бүкіл әлем бойынша клиенттерге қызмет көрсе-
теді.

2021 жылы сыртқы басқарушы компания-
лардың сенімгерлік басқаруына берілген қа-
ражаттың жалпы көлемі 1,0 млрд АҚШ 
долларын құрады, соның ішінде: 600 
млн АҚШ доллары «Жаһандық акциялар» 
мандаты бойынша және 400 млн. АҚШ 
доллары «Жоғары капитализациясы бар, 

инвестициялық деңгейдегі корпоративтік 
облигациялар» мандаты бойынша.

Шетелдік басқарушы компаниялардың сырт-
қы басқаруына ҚРҰБ берген БЖЗҚ зейнетақы 
активтерінің жалпы көлемі 2 870 млн. АҚШ 
долларын құрады.

Сыртқы басқарушының атауы

Aviva Investors Global Services Limit-
ed (дамушы нарықтардың жаһандық 
облигациялары)

HSBC Global Asset Management (UK) Limited 
(Жаһандық пассив акциялар)

Мандат 
сомасы, млн 
АҚШ доллары

220   

400   

Шартты 
жасау күні

06.03.2018

30.01.2019

Ағымдағы 
құны, млн 
теңге

117 675   

230 313   
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Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде 2021 
жыл үшін сыртқы басқарудағы зейнетақы 
активтерінің валюталық портфелінің үлесі 
зейнетақы активтері мөлшерінің 6,3%-
нан бастап 10,6%-ға дейін ұлғайтылды
(1 382,5 млрд теңге немесе 3,2 млрд АҚШ 
доллары).

2021 жылғы инвестициялық қызметтің нәти-
жесінде сыртқы басқарудағы активтер 
бойынша кірістер 140,97 млрд теңгені құрады 
(2020 жыл үшін - 50,25 млрд теңге).

ҚРҰБ тұлғасында зейнетақы активтерін 
сенімгерлік басқарушы Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасымен белгіленген та-
лаптарға сәйкес зейнетақы активтерінің 
портфелі бойынша тәуекелдерді басқару 
жүйесінің 13 болуын қамтамасыз етеді.

Black Rock Financial Management INC 
(Жаһандық белсенді акциялар)

Robeco Institutional Asset Management B.V. 
(Жаһандық белсенді акциялар)

PGIM Limited  (инвестициялық деңгейдегі 
жаһандық корпоративтік облигациялар)

Principal Global Investors (Europe) Limited 
(инвестициялық деңгейдегі жаһандық 
корпоративтік облигациялар)

BlackRock Investment Management (UK) 
Limited (Жаһандық белсенді акциялар)

UBS Asset Management (UK) Ltd
(Жаһандық белсенді акциялар)

Жиыны

200   

200   

750   

750   

250   

100   

2 870   

25.02.2021

27.07.2020

07.11.2019

07.11.2019

24.06.2021

25.11.2021

94 140   

119 151   

336 800   

332 939   

108 710   

42 774   

1 382 502

ҚОРДЫҢ ЗЕЙНЕТАҚЫ
АКТИВТЕРІН ИПБ 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУЫ 
БОЙЫНША АҚПАРАТ

1. Басқа ИПБ сенімгерлік 
басқаруындағы зейнетақы активтері 
туралы мәліметтер

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
басқа басқарушы компаниялардың сенім-
герлік басқаруындағы зейнетақы активтері-
нің ең үлкен көлемі 3 429,4 млн теңге 
сомасында (немесе 46%) «Jusan Invest» АҚ-ға 
тиесілі болды.

Атауы

«Jusan Invest» АҚ
«Halyk Global 
Markets» АҚ
«BCC Invest» АҚ
«Сентрас  
Секьюритиз» АҚ
Жиыны

ИПБ-ға 
аударудың 
басталу күні

15.03.2021ж.

15.03.2021ж.
15.03.2021ж.

31.03.2021ж.

01.01.2022 жыл-
ғы жағдай 
бойынша зей-
нетақы актив-
тері, млн теңгемен

3 429,4

2 060,8
1 223,5

809,5
7 523,2

ИПБ 
басқаруындағы 
зейнетақы 
активтерінің
үлесі, %

46%

27%
16%

11%
100%

01.01.2022 жылғы 
жағдай бойынша есеп-
телген инвестиция-
лық кірістің мөлшері, 
млн теңгемен

139,3

112,8
74,5

46,7
373,3

13 2013 жылғы 26 тамыздағы «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша қызметтерді 
Мемлекеттік сатып алу шартының 4.1.8-тармағы

2. ИПБ бөлігінде зейнетақы активтері 
портфелінің құрылымы

Қаржы құралдары бойынша зейнетақы активтері портфелінің
құрылымы (млн теңге)

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

-
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3. БАСҚА БАСҚАРУШЫ КОМПАНИЯЛАР 
БӨЛІГІНДЕ ВАЛЮТАЛАР БОЙЫНША
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ 
ПОРТФЕЛЬДЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Сенімгерлік басқарушылардың басқаруын-
дағы инвестициялық портфельдегі қаржы 
құралдары теңгеге және АҚШ долларына 
номиналданған.

Валюталар бойынша зейнетақы активтері портфелінің құрылымы

4. ИПБ бөлігінде кредиттік сапа 
бойынша зейнетақы активтері 
портфельдерінің құрылымы

Төменде ИПБ бөлігінде зейнетақы активтері 
портфельдерінің рейтингтері туралы ақпа-
рат берілген.

ИПБ бөлігінде кредиттік сапа бойынша зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «Ju-
san Invest» АҚ басқаруындағы инвестициялық 
портфельде 100% қаржы құралдары 
халықаралық шәкіл бойынша «ВВВ+» бастап 
«BBB-» дейін кредиттік рейтингіне ие болды.

«Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы 
инвестициялық портфельде ең төмен тәуекел 
деңгейі бар қаржы құралдары халықаралық 
шәкіл бойынша «АА+» бастап «ВВВ-» дейінгі 
рейтингімен 47,6%, 28,2%-ды құрады - 
тәуекел деңгейі орташа қаржы құралдары 
(«ВВ+» бастап «ВВ-» дейінгі рейтинг), 24,2% - 
рейтингі жоқ қаржы құралдары.

«BCC Invest» АҚ басқаруындағы 
инвестициялық портфельде ең төмен тәуекел 
деңгейі бар қаржы құралдары халықаралық 

шәкіл бойынша «ААА» бастап «ВВВ-» дейінгі 
рейтингімен 52,6%, 27,1%-ды құрады - 
тәуекел деңгейі орташа қаржы құралдары 
(«ВВ+» бастап «ВВ-» дейінгі рейтинг), 20,2% - 
рейтингі жоқ қаржы құралдары.

«Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы 
инвестициялық портфельде 93,3% қаржы 
құралдары «ВВВ+» бастап «BBB-» дейін 
кредиттік рейтингіне және 6,7% қаржы 
құралдары «ВВ+» бастап «ВВ-» дейін кредиттік 
рейтингіне ие болды.

5. ИПБ сенімгерлік
басқаруындағы зейнетақы
активтерін басқарудан алынған 
инвестициялық кірістің құрылымы

Кіріс/шығын 
(млн. теңгемен)

Қаржы құралдары бойынша 
сыйақы түріндегі кірістер 
(салымдар, «кері РЕПО» 
операциялары, купон немесе 
дисконт, акциялар бойынша 
дивидендтер)

Бағалы қағаздарды 
нарықтық қайта бағалаудан 
түсетін кірістер (шығындар)
Шетелдік валютаны қайта 
бағалаудан түсетін кірістер 
(шығындар)
Өзге кірістер (шығындар)
Жиыны:

«Jusan
Invest» АҚ

90,00

43,89

5,60
-0,20

139,29

«Halyk 
Global Mar-
kets» АҚ

74,47

39,16

0,23
-1,07

112,79

«BCC 
Invest» 
АҚ

44,39

29,92

0,28
-0,08

74,51

«Сентрас 
Секьюритиз»
АҚ

33,49

13,31

0,0
-0,08

46,72

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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01.01.2022 ЖЫЛҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША 
КҮТІЛЕТІН ӨТЕУ МЕРЗІМДЕРІ БӨЛІГІНДЕ 
БЖЗҚ ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІ

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
зейнетақы активтерінің күтілетін өтеу мер-
зімдері бөлігінде ең үлкен үлестік салмақты 
25,0% үлеспен 5 жылдан асатын мерзіммен 
және 17,9% үлеспен 5 жылға дейінгі 
мерзіммен амортизацияланған құны бойын-
ша есепке алынатын қаржы құралдары 

құрады. Зейнетақы активтері 1 айдан 
аспайтын өтеу мерзімімен 7,1%-ды, 1 айдан 
3 айға дейінгі мерзіммен – 1,6%-ды, 3 айдан 
12 айға дейінгі мерзіммен – 10,26%-ды, 1 
жылдан 5 жылға дейінгі мерзіммен - 27,7%-
ды, 5 жылдан асатын мерзіммен – 46,7%-ды, 
өтеу мерзімінсіз – 6,7%-ды құрады.

Төмендегі кестеде 2022 жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша күтілетін өтеу мерзімдері 
бөлігінде қаржы активтері берілген.

Активтер

Ақша қаражаты және 
оның эквиваленттері
банктерге салымдар
Пайда немесе
шығын арқылы
әділ құн
бойынша қаржы 
құралдары
Амортизацияланған 
құны бойынша
есепке алынатын 
қаржы
құралдары
Шетелдік 
ұйымдардың 
инвестициялық 
басқаруындағы 
активтер
Дивидендтер 
бойынша дебиторлық 
берешек
Қаржы активтерінің 
жиыны

талап 
етілгенге 
дейін және 
1 айдан 
аспайды

679
127

11

128

14

0,001

959

1 айдан 
3 айға 
дейін

91

115

7

0,23

214

3 айдан 
12 айға 
дейін

1 042

333

12

1 386

1 жыл-
дан 5 
жылға 
дейін

252

899

2 421

168

3 740

бес 
жыл-
дан 
асады

2 345

3 381

586

6 312

өтеу 
мерзі-
мінсіз

306

595

901

жиыны

679
379

4 694

6 377

1 383

0,001

13 512

млрд теңге

ИНФЛЯЦИЯМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА, 
ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ КІРІСТІЛІГІ

Зейнетақы активтерін есепке алу жүргізілетін, 
шартты зейнетақы бірлігі (бұдан әрі – ШЗБ) 
құнының өсуі негізінде есептелетін есепті 
кезеңдегі зейнетақы активтерінің нақты 
кірістілігі 11,1%-ды құрады, бұл көрсетілген 
кезеңдегі 8,4%-ды құраған жинақталған 
инфляция деңгейінен 2,7 пайыздық тармаққа 
жоғары. 

2017-2021 жылдар кезеңіндегі инфляциямен 
салыстырғанда, ИПБ бойынша кірістілік 
деректері төмендегі кестеде берілген. 

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің бүкіл 
тарихындағы деректер 7-қосымшада 
келтірілген. Мұнда 1998-2021 жылдар 
аралығындағы инвестициялық кірістілік 
пен жинақталған инфляция динамикасы 
ұсынылған. Сондай-ақ 8-қосымшада ЭЫДҰ 
елдері мен Қазақстанның зейнетақы актив-
терінің жылдық нақты кірістілігі бойынша 
салыстырмалы деректер келтірілген.

Төменде 2017-2021 жылдардағы зейнетақы 
активтерінің нақты кірістілігі (БЖЗҚ бойынша 
ШЗБ өсімі) мен инфляция деңгейінің 
салыстырмалы деректері келтірілген (%):

ИПБ бойынша
ЗА кірістілігі:

ҚРҰБ 
«Jusan Invest» АҚ
«Halyk Global Markets» АҚ
«BCC Invest» АҚ
«Сентрас Секьюритиз» АҚ
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА кірістілігі
Инфляция, %
ЗА нақты кірістілігі, %

2017

7,92
 
 
 
 

7,92
7,10
0,82

2018

11,27
 
 
 
 

11,27
5,30
5,97

2019

6,57
 
 
 
 

6,57
5,40
1,17

2020

10,92
 
 
 
 

10,92
7,50
3,42

2021

11,13 (99,9%)*
8,08
8,41
8,37
9,37

11,13
8,40
2,73

* 2021 жылдың соңына ҚРҰБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің үлесі

2017-2020 жылдарға инфляция деңгейі мен нақты кірістіліктің салыстырмалы деректері, % 
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2017-2021 жылдар аралығындағы жинақталған құнсыздану мен жинақталған
ЗА кірістілігінің салыстырмалы деректері, %

2017-2021 жылдардағы жинақталған инфля-
циямен салыстырғанда, жинақталған кірісті-
лік бойынша деректер де төмендегі 
диаграммада көрсетілген.

ПРОБЛЕМАЛЫҚ АКТИВТЕР, ШАҒЫМ-
ТАЛАП ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

2021 жылы қаржы құралдары БЖЗҚ-ның 
зейнетақы активтері портфелінің құрамына 
кіретін, дефолт жіберіп алған 18 эмитентке 
қатысты Қор берешекті қайтару бойынша 
жұмыс жүргізді. 

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
қалған проблемалық  эмитенттердің 
жалпы берешек сомасы бағалы қағаздар 
бойынша 64,6 млрд теңгені, екінші деңгейлі 
банктердегі салымдар бойынша 3,3 млрд 
теңгені құрады. Берешекті қайтару бойынша 
Қор қабылдайтын шараларға байланысты 
проблемалық эмитенттер келесі топтарға 
бөлінді:

1) Оңалту рәсімі қолданылған 1 (бір) эмитент 
(«Имсталькон» АҚ) – номиналды құны 
бойынша берешек сомасы 3,1 млрд теңге;

2) Шағым-талап қою жұмысы / атқарушылық 
іс жүргізілген 12 (он екі) эмитент («Альтер-
нативтік қаржы» АҚ, «РЭМИКС-Р» АҚ, «Қаз-
мұнайхим» АҚ, «Астана-Жылжымайтын мү-

лік» АҚ, «Құрылыс материалдары және құры-
лымдар комбинаты-2» ЖШС,  «Mineral Re-
sourses of Central Asia» АҚ, «ТЕМА Ко» АҚ, 
«HOMEBROKER» АҚ, «Төрт-Құдық» тау-
кен өндіру комбинаты» АҚ, «АПК-Инвест» 
корпорациясы» ЖШС, «Атамекен-Агро» 
АҚ, «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» холдингі» АҚ) – 
номиналды құны бойынша берешек сомасы 
43,8 млрд. теңге;

3) Банкроттық / мәжбүрлі тарату рәсімі 
жүзеге асырылған 5 (бес) эмитент («Валют-
Транзит-Банк» АҚ, «GLOTUR» АҚ, «Эксимбанк 
Казахстан» АҚ, «РОСА» АҚ) – номиналды құны 
бойынша берешек сомасы 17,7 млрд теңге 
және «Qazaq Banki» АҚ мен «Валют-Транзит-
Банк» АҚ-ға салымдар (негізгі қарыз) бойынша 
3,3 млрд теңге. 

Қордың проблемалық активтерімен жүргі-
зіліп жатқан жұмыстың аясында 219 сот 
отырысына, кредиторлар мен проблемалы 
эмитенттердің кредиторлар комитеттерінің 

59 жиналыс отырысына қатысты, Қордың 
мүліктік емес талаптары бойынша 6 талап 
қою арызы берілді («ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» 
холдингі» АҚ, «Қазмұнайхим» АҚ, «РОСА» АҚ), 
және Қордың мүліктік талаптары бойынша 
4 талап қою арызы берілді («Имсталькон» 
АҚ, «РОСА» АҚ, «Атамекен Агро» АҚ).  
Проблемалық активтермен жұмыс аясында 
Қордың мүдделерін қозғайтын 15 сот актісіне 
апелляциялық тәртіппен және 5 сот актісіне 
кассациялық тәртіппен шағым жасалды 
(«Төрт-Құдық» тау-кен өндіру комбинаты» АҚ, 
«Қазмұнайхим» АҚ, «Астана Жылжымайтын 
мүлік» АҚ, «РОСА» АҚ, «ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ» 

холдингі» АҚ, «HOMEBROKER» АҚ, «РЭМИКС-Р» 
АҚ, «Атамекен Агро» АҚ), апелляциялық 
сатымен Қордың мүліктік талаптары бойынша 
2 сот актісі шығарылды («Имсталькон» АҚ, 
«Атамекен Агро» АҚ), сондай-ақ Қордың 
мүліктік емес талаптары бойынша 2 сот актісі 
шығарылды («РОСА» АҚ, «Қазмұнайхим» АҚ).

2014 жылдан бастап 2021 жылдар аралығындағы кезең үшін Қор алдындағы өтелген 
берешектің жалпы сомасы, млрд теңге 

2021 жылы Проблемалық активтер комитеті-
нің 64 отырысы өткізілді. 10 борышкерге 
қатысты шешім қабылдау бойынша 73 
мәселе қаралды («Валют-Транзит Банк» АҚ, 
«Qazaq Banki» АҚ, «Эксимбанк Казахстан» АҚ, 
«Төрт-Құдық» тау-кен өндіру комбинаты» АҚ, 
«Қазақстан қағазы» АҚ, «Атамекен-Агро» АҚ, 
«Роса» АҚ, «Имсталькон» АҚ, «Қазинвестбанк» 
АҚ, «АБДИ Компани» АҚ). 

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
зейнетақы активтері бойынша Қор алдында 
өтелген берешектің жалпы сомасы 25,0 млрд 
теңгені құрады, оның ішінде:
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5) 2021 жылғы зейнетақы заңнамасындағы өзгерістер

ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ЖҮЙЕСІН ОДАН ӘРІ ДАМЫТУ 
БАҒЫТТАРЫ БОЙЫНША 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЗАҢНАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ

2021 жылғы 2 қаңтарда Қазақстан Рес-
публикасының № 399-VI «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне экономикалық өсуді қалпына 
келтіру мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заңы 
қабылданды, ол азаматтарға өздерінің 
зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын 
үй жағдайларын жақсартуға, емделу ақысын 
төлеуге, сондай-ақ жеке басқарушының 
инвестициялық басқаруына беру үшін 
пайдалану құқығын берді. 

Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарын орындау мақсатында БЖЗҚ 2021 
жылдың I тоқсанынан бастап салымшыларға 
(алушыларға) БЗТ төлеуді және зейнетақы 
жинақтарын инвестициялық портфельді 
басқарушының сенімгерлік басқаруына 
аударуды бастады.

Зейнетақы жарналарын тұрақты және то-
лық көлемде аудару есебінен жинақтар 
қалыптастырған, төменде көрсетілген шарт-
тарды қанағаттандыратын салымшылар бұл
құқықты пайдалана алды. Бұл ретте азамат-
тардың пайдалануы үшін қолжетімді зейнет-
ақы жинақтары аударылған зейнетақы жар-
наларын ғана емес, сондай-ақ оларды 
инвестициялаудан алынған инвестициялық 
кірісті де қамтиды.

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
заңның талаптарына сәйкес тұрғын үй 
жағдайларын жақсарту, емделу ақысын төлеу 
немесе жеке басқарушы компанияларға 

басқаруға беру мақсатында БЖЗҚ-дан БЗТ алу 
құқығы БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар 
жеке тұлғаларға мынадай шарттардың бірі 
болған кезде:
 егер МЗЖ және (немесе) МКЗЖ есебінен 
салымшының ЖЗШ-дағы зейнетақы жинақ-
тарының сомасы әр жас бойынша белгіленген 
зейнетақы жинақтарының ЕЖШ-дан асып 
кетсе;
 егер зейнетақы мөлшері, ал зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы Заңның 11-бабының 
7-тармағында көрсетілген адамдар үшін 
(өмір бойғы ай сайынғы қамтылымды ала-
тын отставкадағы судьялар) ай сайынғы
қамтылым сомасы Қазақстан Республика-
сының Үкіметі айқындаған тәртіппен бел-
гіленетін 40 пайыздан төмен емес деңгейде 
алушының орташа айлық табысын алмастыру 
коэффициентін қамтамасыз етсе;
 егер салымшы сақтандыру ұйымымен 
зейнетақы аннуитеті шартын жасаса беріледі.

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
заңда зейнетақы жинақтарының ЕЖШ – 
бұл республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 
қаңтарына қолданыста болатын ең төмен 
зейнетақы мөлшерінен төмен болмайтын ай 
сайынғы зейнетақымен қамсыздандыру үшін 
қажетті, Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекіткен әдістемеге сәйкес айқындалған, 
МЗЖ және (немесе) МКЗЖ есебінен 
қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының 
ең төмен мөлшері деп айқындалған.

2021 жылғы 06 қаңтарда Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі (№1 қаулы) «Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті
зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары есебінен қалыптас-
тырылған зейнетақы жинақтарынан зей-
нетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидала-

рын және зейнетақы төлемдерінің мөлшерін 
есептеуді жүзеге асыру әдістемесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылғы 02 қазандағы № 1042 қаулысына, 
мына түзетулерді қоса алғанда, өзгерістер 
мен толықтырулар енгізді: 

 зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есеп-
теуді жүзеге асыру әдістемесіне өзгерістер, 
бұл өзгерістерге сәйкес БЖЗҚ-дан кесте 
бойынша ең төменгі төлем мөлшері ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-ынан 70%-
ына дейін ұлғайды. Бұл өзгерістер 2021 
жылдың  01 сәуірінен бастап күшіне енді.
 №4 қосымша - зейнетақы жинақтарының 
ЕЖШ айқындау әдістемесімен толықтырылды, 
әдістемеге сәйкес зейнетақы жинақтарының 
ТЖШ әр жас үшін есептеледі және болашақ 
зейнетақы төлемдері мен зейнетақы жар-
наларының өсуін (индекстелуін) ескереді. 
Бұл ретте «Республикалық бюджет туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
жыл сайын индекстелетін ең төменгі жалақы 
(ЕТЖ), ең төменгі зейнетақы (ЕТЗ), ең төменгі 
күнкөріс деңгейі (ЕКД) сияқты әлеуметтік 
көрсеткіштер пайдаланылады. Осыған байла-
нысты зейнетақы жинақтарының ЕЖШ мөл-
шерін есептеу жыл сайын көрсетілген көрсет-
кіштердің өсуін ескере отырып жүргізіледі.

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңға 
енгізілген түзетулерге сәйкес салымшының 
зейнетақы аннуитеті шартын жасай алатын 
жасы бір, ең төмен зейнетақы мөлшерінің 
орнына ең төмен күнкөріс деңгейінің 70 
пайызынан төмен емес төлемді қамтамасыз 
ету үшін зейнетақы аннуитеті шартын жасау 
үшін зейнетақы жинақтары жеткілікті болған 
кезде 45 жасқа дейін төмендетілді.

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы Заңға 
енгізілген түзетулерге сәйкес, салымшының 

зейнетақы аннуитеті шартын жасай алатын 
жасы, ең төмен бір зейнетақы мөлшерінің 
орнына ең төмен күнкөріс деңгейінің 70 
пайызынан төмен болмайтын төлемді 
қамтамасыз ету үшін зейнетақы аннуитеті 
шартын жасауға қажетті зейнетақы 
жинақтары жеткілікті болғанда, 45 жасқа 
дейін төмендетілді.

2021 жылғы 12 ақпанда Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын реттеу 
және дамыту агенттігінің Басқармасы (№27 
қаулы) өзгерістер мен толықтырулары 
бар салымшылардың (алушылардың) 
жеке зейнетақы шоттарындағы міндетті 
зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы 
жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын 
есепке алуды жүргізу қағидаларын бекітті, 
оған сәйкес 2021 жылғы наурыздан бастап 
зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 
зейнетақы жинақтары болмаған жағдайда 
ЖЗШ бір ай өткен соң жабылады. Бұрын бұл 
мерзім 36 айды құрады. Осы өзгерістердің 
нәтижесінде 2021 жылғы наурызда жинақсыз 
ЖЗШ саны 123,9 мың бірлікке (136,6 мың 
бірліктен 12,7 мың бірлікке дейін) азайды.

26.10.2021 жылдан бастап МКЗЖ-ны есепке 
алу үшін ЖЗШ ашу бастапқы жарна немесе 
өсімпұл түскен кезде автоматты (өтінішсіз) 
тәртіппен жүзеге асырылады.
 
ЕРІКТІ ЗЕЙНЕТАҚЫ
ЖИНАҚТАРЫН ДАМЫТУ

«Қазақстан Республикасының кейбір заңна-
малық актілеріне экономикалық өсуді қалпына 
келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 
02 қаңтардағы ҚР Заңына, сондай-ақ салық 
заңнамасына14  енгізілген өзгерістер мен 
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толықтыруларға сәйкес 2021 жылы ЕЗЖ-ға 
қатысты мынадай өзгерістер қолданысқа 
енгізілді, атап айтқанда:
1. 2021 жылғы қаңтардан бастап жұмыс беру-
ші қызметкердің пайдасына аударған ЕЗЖ же-
ке тұлғаның табысы ретінде қарастырыл-
майды, ал жұмыс беруші үшін мұндай шы-
ғыстар корпоративтік табыс салығын есептеу 
кезінде шегерілуі тиіс;
2. 2021 жылдың мамыр айынан бастап ЕЗЖ 
салымшыларына (алушыларына), егер ЕЗЖ 
кемінде 5 жыл БЖЗҚ ЖЗШ-да болған болса, 
ЕЗЖ-ны мерзімінен бұрын алу құқығы бе-
рілді;  
3. 2021 жылғы мамырдан бастап ЕЗЖ 
есепке алу үшін ЖЗШ ашудың өтінішсіз 
тәртібі қолжетімді, оларға жеке тұлғалардың 
депозиттері бойынша кепілдік берілген 
өтеудің талап етілмеген сомалары да 
бар болған жағдайда есепке алынатын 
болады. БЖЗҚ салымшылар туралы ЖЗШ-
ны автоматты түрде ашуға қажетті барлық 
мәліметтерді Мемлекеттік органдардың тиісті 
ақпараттық жүйелерінен алады.

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ОДАҚҚА (ЕАЭО) МҮШЕ 
МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ЕҢБЕК 
ЕТУШІЛЕРІН ЗЕЙНЕТАҚЫМЕН 
ҚАМСЫЗДАНДЫРУ

2021 жылғы 01 қаңтарда ЕАЭО-ға мүше 
мемлекеттердің еңбек етушілерін зейнет-
ақымен қамсыздандыру туралы 2019 жылғы 
20 желтоқсандағы келісім (бұдан әрі – Келісім) 
күшіне енді. 

Келісімнің негізгі мақсаты – ЕАЭО-ға мүше 
мемлекеттердің еңбек етушілерінің зейнет-
ақы құқықтарын жұмысқа орналастырушы 
мемлекеттің азаматтары сияқты шарттарда 
және тәртіпте  қалыптастыру болып табыла-
ды. Бұл ЕАЭО-ға мүше әрбір мемлекет
ЕАЭО-ға мүше басқа мемлекеттердің 
азаматтарына зейнетақымен қамсыздан-
дыруға арналған құқықтардың  өз азамат-
тарына берілетін құқықтар көлеміне тең 
көлеміне, ұқсас шарттарда, кепілдік беруі тиіс 
дегенді білдіреді.

Келісім шарттарына сәйкес, 2021 жылғы 1 қаң-
тардан бастап, Қазақстанда жұмыс беруші 
еңбек немесе азаматтық-құқықтық шарт 
жасау кезеңінде қазақстандық кәсіпорында 
еңбек қызметін уақытша жүзеге асыратын 
ЕАЭО елі азаматының (Армения, Белоруссия, 
Қырғызстан, Ресей) табысынан, ай сайын, 
МЗЖ және МКЗЖ (өндірістердің, жұмыстардың, 
жұмыскерлер кәсіптерінің тізбесінде кәсіп-
тері белгіленген, еңбек жағдайлары зиянды 
жұмыстарда істейтін  жұмыскерлердің пай-
дасына) міндетті түрде ұстап тұруы және 
оларды Қазақстан Республикасының зейнет-
ақы заңнамасында белгіленген тәртіп-
пен және шарттарда БЖЗҚ-ға аударуы қажет. 
 
Бұл, еңбек етушілерге болашақта Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген 
зейнеткерлік жасқа толған кезде немесе 1-ші 
және 2-топтардағы мүгедектік белгіленген 
кезде, мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе, 
өздері жинақтаған зейнетақы жинақтары 
есебінен БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алу 
құқығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Келісімнің ережелеріне сәйкес, егер 
жұмыскердің бір мүше-мемлекеттің аумағында 
алған еңбек өтілі зейнетақымен қамтамасыз 
ету құқығын (жинақталатын зейнетақыны 
қоспағанда) туындату үшін жеткіліксіз 
болса, онда ЕАЭО-ның басқа елдерінде, 
оның ішінде Келісім күшіне енгенге дейін 
алынған жұмыс өтілі,  мұндай жұмыс өтілі 
уақыт бойынша сәйкес келетін жағдайларды 
қоспағанда, ескерілуі тиіс. Ол үшін ЕАЭО 
елдерінің құзыретті органдары Еуразиялық 
экономикалық комиссия кеңесінің 2020 
жылғы 23 желтоқсандағы № 122 шешімімен 
бекітілген келісім нормаларын қолдану 
бойынша ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің 
уәкілетті органдары, құзыретті органдары 
мен ЕЭК арасындағы өзара іс–қимыл тәртібіне 
(бұдан әрі – Өзара іс-қимыл тәртібі) қосымша 
болып табылатын тиісті формулярларды 
жіберу арқылы жұмыскерде  еңбек өтілінің 
бар-жоғы туралы ақпарат алмасып отыруы 
тиіс.
Бұдан басқа, Келісім мен Өзара іс-қимыл 
тәртібінің ережелеріне сәйкес, мүгедектігі 
бойынша зейнетақы төлемдерін тағайындау 
мақсатында мүгедектікті белгілеу үшін 
жұмыскерді медициналық тексеру ол тұратын 
елдің заңнамасы бойынша, ал мүгедектік 
тобы мен мерзімін белгілеу үшін сырттай 
куәландыру мүгедектік бойынша зейнетақы 
тағайындайтын,  жұмысқа орналастырған 
елдің заңнамасы бойынша жүргізілуі тиіс.
ЕАЭО-ға мүше әрбір мемлекет жұмыскерге 
зейнетақының жұмысқа орналастырған 
елдегі жұмыс кезеңіне және зейнетақы 
жарналарының аударымдарына барабар 
бөлігін төлеуге тиіс екенін ескере отырып, 
ЕАЭО елдерінің еңбек ететін азаматтары 
ЕАЭО-ға мүше мемлекеттерде, оның ішінде 
Қазақстанда, жұмыс берушілермен еңбек 
қатынастарын ресми ресімдеуі, яғни міндетті 
түрде еңбек немесе азаматтық-құқықтық 
шарттарды уақтылы жасасуы қажет.

Қазақстан Республикасында Келісімді 
іске асыру жөніндегі құзыретті орган 
функцияларын БЖЗҚ жүзеге асыратынын 
атап өткен жөн, сәйкесінше БЖЗҚ Келісім 
нормалары мен Өзара іс-қимыл тәртібін іске 
асыру кезінде барлық ақпараттық және ақша 
ағындарының операторы болып табылады.
Мысалы, 2021 жылы Қазақстанда жұмыс 
істейтін ЕАЭО мүше мемлекеттерден келген 
еңбек мигранттарына БЖЗҚ шамамен 19 
мың ЖЗШ (оның ішінде: МЗЖ бойынша – 
18,6 мың ЖЗШ, МКЗЖ бойынша – 443 ЖЗШ, 
ЕЗЖ бойынша – 6 ЖЗШ) ашты және 2021 
жылғы желтоқсаннан бастап Қазақстан 
Республикасының заңнамасы бойынша 
зейнетақы жасына жеткен жұмыскерлерден 
алғашқы өтініштер қабылданды. 

БЖЗҚ есепті кезеңде келесідей іс-шараларды 
жүзеге асырды: 
 ҚР ЕХӘҚМ-ға Келісімді іске асыру 
бойынша құзыретті органның Қазақстан 
Республикасының уәкілетті органдарымен 
өзара іс-қимыл регламентіне (бұдан әрі - 
Өзара іс-қимыл регламенті) ұсыныстар мен 
ескертулер жіберілді. БЖЗҚ-мен келісілген 
Өзара іс-қимыл регламенті ҚР ЕХӘҚМ және 
ҚР ДСМ 2021 жылғы 28 сәуірдегі бірлескен 
бұйрығымен бекітілді.  
 ҚРҰБ-мен Кастодиандық шартқа (Қаржы 
құралдары мен ақшаны сақтау және есепке 
алу жөніндегі қызметтер туралы шарт) ЕАЭО-
ға мүше мемлекеттердің құзыретті органдары 
тағайындаған, теңгеге айырбасталған, жұ-
мыскерлердің БЖЗҚ ағымдағы шотына 
теңгемен зейнетақы аудару және жұмыс-
керлерге БЖЗҚ тағайындаған және Өзара 
іс-қимыл тәртібіне сәйкес жұмыскер тұратын 
мемлекеттің құзыретті органдарының дерек-
темелеріне аудару үшін шетел валютасы-
на айырбасталған зейнетақы төлемдерін 
жүзеге асыру бөлігінде, қосымша келісімге 
қол қойылды.

14 «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 10 желтоқсандағы № 382-VI ҚР Заңы
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 БЖЗҚ ЕЭК-тің Еңбек көші-қоны және 
әлеуметтік қорғау департаментіне ЕЭО-ға 
мүше бір мемлекеттен екіншісіне зейнетақы 
аударуды жүзеге асыру схемасына қатысты 
хат жолдады. Бұдан басқа, кейіннен ЕЭК-
ке жіберу үшін ЕАЭО мүше мемлекеттердің 
жұмыскерлерін зейнетақымен қамсыздандыру 
саласындағы жалпы процестерді іске асыру 
қағидаларының жобасы бойынша ҚР 
ЕХӘҚМ ескертулері мен ұсыныстары, ЕАЭО 
азаматтарын зейнетақымен қамсыздандыру 
мақсатында формулярларды пайдалану 
бөлігінде ұсыныстар, жұмыс өтілін растау 
мәселелері бойынша ҚР ЕХӘҚМ ЕӘҚКК-мен 
өзара іс-қимыл бойынша ұсыныстар; ҚР ДСМ-
ға – ЕАЭО мүше мемлекеттердің жұмыскерін 
медициналық тексеру туралы мәліметтер 
алмасу бөлігіндегі ұсыныстар жіберілді. 

2022 жылы БЖЗҚ Өзара іс-қимыл тәртібі 
мен Келісім ережелерін іске асыру бойынша 
жұмыстарды жалғастыратын болады

1) Миссиясы, танымы, құндылықтары, стратегиялық 
мақсаттары мен міндеттері
МИССИЯ

Қызмет көрсету сапасын көтеру, зейнетақы 
активтерін дұрыс есепке алу, сондай-ақ 
зейнетақы жинақтарын жоспарлау мәде-
ниетін арттыру арқылы салымшыларға 
зейнетақы жинақтарын қалыптастыруға 
ұйымдастырушылық көмектесу.

ТАНЫМЫ

БЖЗҚ – бұл Қазақстан Республикасының жи-
нақтаушы зейнетақы жүйесінің барлық 
қаржылық және ақпараттық ағынының 
бірыңғай әкімшісі және операторы.

ҚҰНДЫЛЫҚТАР  

Сенімділік – Қор өз қызметін қатаң түрде ҚР 
заңнамасында белгіленген шеңберде жүзеге 
асырады.
Айқындық – Қор корпоративтік басқару-
дың жоғары стандарттарын қолдауға бағыт-
талған, салымшылардың шоттарының жай-
күйі және өзінің ағымдағы қаржылық жай-
күйі туралы мәліметтерді ашық ақпараттық 
көздерде үнемі жариялап отырады.
Тұтынушыны бағдар тұту – БЖЗҚ 
клиенттерінің мүдделері – аса маңызды, 
Қор зейнетақы қызметтерінің Қазақстан 
Республикасының кез келген жерінде, 
сондай-ақ шет елдерде қолжетімді, түсінікті 
және тұтынушылардың үмітін ақтауы үшін 
қолдан келгеннің бәрін жасайды.
Прогрессивтілік және өзін-өзі жетілдіру 
– Қор қызметкерлері уақыт талғамы мен 
талабына сай болу үшін үнемі жаңа дағдылар 
мен білімдерді үйренеді және қолданады.
Жауапкершілік – БЖЗҚ басшылығы мен 
қызметкерлері салымшылар мен зейнетақы 
жинақтарын алушылар алдында Қор қызметін 
тұрақты жетілдіру, қорларды үнемді және 
ұтымды пайдалану үшін жауапты болады.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР
МЕН МІНДЕТТЕР

1. Үздік тәжірибелер стандарттарына сәйкес 
сапалы қызмет көрсету.
1.1. Зейнетақы қызметтеріне тең қол жеткізу-
ді қамтамасыз ету 
1.2. Зейнетақы қызметтерінің белгіленген 
стандарттарын сақтау 
1.3. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақы-
лаудың интеграцияланған жүйесін одан әрі 
дамыту үшін Қордың бизнес-процестерін 
сапа менеджменті жүйесінің стандарттарына 
сәйкестендіру
2. Қазақстан Республикасы халқының зейнет-
ақы жинақтарын жоспарлау мәдениетін 
дамыту 
2.1. Зейнетақымен қамсыздандыру саласын-
да халықтың қаржылық-құқықтық сауаттылы-
ғы деңгейін арттыру 
2.2. БЖЗҚ-ның дұрыс (позитивті) бейнесін 
қалыптастыру арқылы халықтың жинақтаушы 
зейнетақы жүйесіне деген сенімін нығайту.
2.3. Дербес зейнетақы жоспарларының мәде-
ниетін қалыптастыру.
2.4. Ерікті зейнетақы жоспарларын дамыту.
3. Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйе-
сін одан әрі дамыту бағыттары бойынша ҚР 
заңнамасын іске асыру.
3.1. БЖЗҚ-дан төленетін зейнетақы төлем-
дерінің параметрлері мен тетіктерін жетілдіру 
3.2. Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің шарт-
ты-жинақтаушы компонентін – жұмыс беруші-
нің міндетті зейнетақы жарналарын енгізу.
3.3. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің жұмыс-
керлерін зейнетақымен қамсыздандыру ту-
ралы шарт аясындағы Құзыретті орган 
ретінде БЖЗҚ функцияларын жүзеге асыру
3.4. Салымшылардың зейнетақы жинақта-
рының бір бөлігін баламалы мақсаттарға 
(тұрғын үй, емдеу) нысаналы пайдалану теті-
гін іске асыру

II «БЖЗҚ» АҚ ҚЫЗМЕТІ
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2) Корпоративтік басқару  

Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақ-
стан Республикасы Қаржы министрлігінің 
«Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру 
комитеті» ММ арқылы «БЖЗҚ» АҚ-ның 
құрылтайшысы әрі акционері болып 
табылады. БЖЗҚ акцияларының мемлекеттік 
пакеті ҚР ҰБ сенімгерлік басқаруында.

Қорды БЖЗҚ Директорлар кеңесі басқара-
ды, кеңес жанында үш комитет жұмыс істей-
ді: Аудиторлық комитет, Кадрлар, сыйақы-
лар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
комитет, Стратегиялық жоспарлау жөніндегі 
комитет. Қор Басқармасы БЖЗҚ атқарушы 
органы болып табылады.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

Биртанов Есжан Амантаевич 
БЖЗҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 
(19.04.2021 ж. дейін) – ҚРҰБ төрағасының 
орынбасары

Шолпанкулов Берик Шолпанкулович 
БЖЗҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 
(27.04.2021ж. бастап) – ҚРҰБ төрағасының 
орынбасары

Сарбасов Акмади Адилович
БЖЗҚ директорлар кеңесінің мүшесі-ҚР
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші 
вице-министрі

Ташенев Бакытбек Хакимович
БЖЗҚ директорлар кеңесінің мүшесі – ҚР 
Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитетінің төрағасы

Елемесов Аскар Раушанулы
Директорлар кеңесінің мүшесі – БЖЗҚ тәуелсіз 
директоры, «Астана» халықаралық қаржы 
орталығындағы (АХҚО) АКРА сараптамалық 
кредиттік рейтинг агенттігі филиалының 
басшысы
 
Прасад Бхамре
Директорлар кеңесінің мүшесі – БЖЗҚ 
тәуелсіз директоры, «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының (АХҚО), «Kazakhstan In-
vestment Development Fund (KIDF) Manage-
ment Company» LTD жеке компаниясының 
тәуелсіз директоры

Курманов Жанат Бостанович
БЖЗҚ директорлар кеңесінің мүшесі – БЖЗҚ 
Басқарма төрағасы

3.5. Зейнетақы активтерін салымшының таң-
дауы бойынша инвестициялық портфельді 
басқарушыға сенімгерлік басқаруға беру 
тетігін іске асыру.

ҚОР БАСШЫЛЫҒЫ

Курманов Жанат Бостанович
БЖЗҚ Басқарма төрағасы, Басқарма мүшесі.

Қордың Директорлар Кеңесі мен жалғыз 
акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын 
барлық мәселелер бойынша, Қордың қызметіне 
жалпы басшылық пен бақылауды жүзеге 
асырады.

Егеубаева Сауле Аскаровна
БЖЗҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесі 
саласындағы актуарлық зерттеулер және 
Қорды стратегиялық талдау мен дамыту, 
инвестициялар портфелін инвестициялық 
талдау, қамтамасыз ету, тәуекелдерді бас-
қару жүйесінің жұмыс істеуі мен өзектілігі, 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қор-
дың, Қазақстан Республикасының зейнет-
ақы жүйесі туралы ақпараттық-түсіндіру 
жұмысын қамтамасыз ету, аймақтық желіні 
дамыту және қолдау, қашықтан кеңес беру 
қызметтерін көрсету, Қор филиалдарының 
қызметі, өз құзыретіне кіретін мәселелер 
бойынша мемлекеттік органдармен, ұйым-
армен және жеке тұлғалармен өзара әрекет 
ету мәселелері жөніндегі жұмыстарға жалпы 
басшылық жасайды, үйлестіру мен бақылауды 
жүзеге асырады. 

Мадиева Айжан Маратовна
БЖЗҚ Басқарма төрағасының орынбасары, 
Басқарма мүшесі.

Меншікті активтер бойынша бухгалтерлік 
есеп және есептілік, Қор бюджетін қалып-
тастыру (жоспарлау) және оның орындалуын 
бақылау, кірістер мен шығыстар сметасын 

(бюджетті) жоспарлау, орындау және бақы-
лау бөлігінде Қор қызметіне қаржылық-
экономикалық талдау жасау, проблемалы 
активтер, Қор қызметін құқықтық қамта-
масыз ету, өз құзыретіне кіретін мәселелер 
бойынша мемлекеттік органдармен, ұйым-
дармен және жеке тұлғалармен өзара әрекет 
ету мәселелері жөніндегі жұмыстарға жалпы 
басшылық жасайды, үйлестіру мен бақылауды 
жүзеге асырады.

Дыбыспаев Канат Болатжанович
БЖЗҚ Басқарушы директоры,
Басқарма мүшесі.

Қордың ақпараттық технологияларының 
жұмыс істеуі мен дамуы, Қордың құжат 
айналымы мен мұрағатын жүргізу, өз 
құзыретіне кіретін мәселелер бойынша 
мемлекеттік органдармен, ұйымдармен 
және жеке тұлғалармен өзара әрекет ету 
мәселелері жөніндегі жұмыстарға жалпы 
басшылық жасайды, үйлестіру мен бақылауды 
жүзеге асырады.

Сарсенова Наталья Васильевна  
управляющий директор ЕНПФ, член 
Правления (до 30.09.2021 года).

Қор қызметін құқықтық қамтамасыз ету, 
проблемалы активтер, Қордың құжат
айналымы мен мұрағатын жүргізу, өз 
құзыретіне кіретін мәселелер бойынша 
мемлекеттік органдармен, ұйымдармен 
және жеке тұлғалармен өзара әрекет ету 
мәселелері жөніндегі жұмыстарға жалпы 
басшылық жасайды, үйлестіру мен бақылауды 
жүзеге асырады.

Тулегенова Жанара Корганбековна 
БЖЗҚ Басқарушы директоры.
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Салымшыларға (алушыларға) зейнетақы жи-
нақтарын төлеу және аудару жөніндегі 
операциялық жұмыс мәселелері бойынша, оның 
ішінде екінші деңгейдегі банктермен және 
зейнетақы жинақтарын төлеу жөніндегі банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын өзге де ұйымдармен өзара әрекет 
ету, зейнетақы активтерінің бухгалтерлік 
есебі мен есептілігі, кастодиандық шот 
бойынша операцияларды есепке алу мен ба-
қылау, салымшылардың (алушылардың) ЖЗШ 
зейнетақы активтері бойынша операциялық 
жұмысты және есеп айырысу операцияларын 
қамтамасыз ету, Қордың дерекқорында 
ескерілетін салымшылармен (алушылармен) 
зейнетақы шарттары бойынша бақылау 
жасау, Қордың салымшылары мен алушыла-
рын жыл сайын хабардар ету, өз құзыретіне 
кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік 
органдармен, ұйымдармен және жеке 
тұлғалармен өзара әрекет ету мәселелері 
жөніндегі жұмыстарға жалпы басшылық 
жасайды, үйлестіру мен бақылауды жүзеге 
асырады.
 
Мухатов Арман Тимурович 
БЖЗҚ Басқарушы директоры,
Басқарма мүшесі (27.04.2021 жылға дейін).

Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қыз-
меттерді сатып алуды, сондай-ақ Қазақ-
стан Республикасы заңнамасының арнайы 
нормаларын қолданбай жүзеге асырылатын 
тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтерді өзге де сатып алуды 
ұйымдастыру және жүргізу, Қор бюджетін 
қалыптастыру (жоспарлау) және оның 
орындалуын бақылау, Қордың әкімшілік-
шаруашылық қызметі, кірістер мен шығыстар 
сметасын (бюджетті) жоспарлау, орындау 
және бақылау бөлігінде Қор қызметіне қаржы-
экономикалық талдау жасау, өз құзыретіне 

кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік 
органдармен, ұйымдармен және жеке тұл-
ғалармен өзара әрекет ету мәселелері 
жөніндегі жұмыстарға жалпы басшылық жа-
сады, үйлестіру мен бақылауды жүзеге асырды.

БЖЗҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 
ЖӘНЕ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
КОМИТЕТТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІ 
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Есепті кезең ішінде БЖЗҚ Директорлар кеңе-
сі 16 отырыс/сырттай дауыс беру (оның ішін-
де 2 отырыс және сырттай дауыс беру арқы-
лы өткізілген 14 отырыс) өткізді. 2021 жылы 
Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын 
83 мәселе қаралды.

Есепті кезең ішінде отырыстар өткізіліп, 
Директорлар кеңесінің келесі комитеттерінің 
сырттай дауыс беруі арқылы шешімдер 
қабылданды:
• Аудиторлық комитет 14 сырттай дауыс 

беру өткізді;
• Стратегиялық жоспарлау Комитеті 10 

отырыс/сырттай дауыс беру өткізді;
• Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 

мәселелер комитеті 6 сырттай дауыс беру 
өткізді.

БЖЗҚ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ 
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

БЖЗҚ Басқармасы 2021 жылы бизнес-үде-
рістердің үздіксіз қызметін, оңтайландыры-
луы мен тиімділігін қамтамасыз ететін стра-
тегиялық маңызды, әрі тактикалық шешім-
дер қабылдады. 2021 жылы Қор Басқар-
масының 96 отырысы/сырттай дауыс беру 
өткізілді, оның 53-і отырыс, 43-і сырттай 
дауыс беру арқылы өткізілген отырыстар. 

2021 жылы Басқарма барлығы 476 мәселені 
қарады, кепілгерлік тармақтарды ескере 
отырып, 849 шешім қабылданды, оның ішін-
де 149 шешім/тапсырма бақылауға алынды.

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС

Қор жұмысының ашықтығын қамтамасыз 
ету және халықпен байланысты күшейту 
мақсатында 2017 жылы қоғамдық ұйымдар 
мен БАҚ өкілдерінен, сарапшылардан құрыл-
ған Қоғамдық кеңестің жұмысы есептік ке-
зеңде жалғасты. 2020 жылдың соңында 
Кеңес құрамы мен Кеңес туралы ереженің 
жаңартылғандығына байланысты, оның 
жұмысы 2021 жылы біртіндеп сапалы, жаңа 
сарапшылық деңгейге шыға бастады. Бұған 
жыл ішінде онлайн режимінде болған үш 
отырыстың тақырыптары да ықпал етті. 
Атап айтқанда, БЖЗҚ қызметінің нәтижелері, 
БЗТ-ны жүзеге асыру және ИПБ аударуға 
өтініштер қабылдау қорытындылары сияқты 
мәселелер шығарылды, сондай-ақ MMG-
PI әлемдік зейнетақы жүйелерінің тиімділік 
индексі қаралды.  Сонымен қатар, Кеңес 
мүшелеріне 2016-2020 жылдардағы БЖЗҚ 
зейнетақы активтері бойынша комиссиялық 
сыйақының төмендеу динамикасы, сондай-
ақ осы кезеңдегі БЖЗҚ әкімшілік шығыс-
тарының төмендеуі туралы айтылды. Ке-
ңеспен БЖЗҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стандартының жобасы талқыланды. Екі 
онжылдық ішіндегі ЖЗЖ туралы ақпарат: 
қандай болжамдар жасалғаны және олардың 
қаншалықты орындалғаны (актуарлық 
есептеулер негізінде және 1998 жылдан 
бастап тұрақты түрде зейнетақы жарналарын 
төлеген және ағымдағы жылы зейнетке 
шыққан салымшылардың мысалы арқылы 
жарналар мен инвестициялық табыстың 
арақатынасы) жеке келтірілді. 

Отырыстардың бірі зейнетақы жинақтары-
ның ЕЖШ-ны арттырудың өзекті тақырыбына 
арналды. Кеңес мүшелеріне зейнетақы 
жинақтарының ЕЖШ есептеу әдістемесі 
таныстырылды және 2022 жылғы 1 сәуірден 
бастап олардың өсу себептері түсіндірілді. 
Қоғамдық кеңес мүшелері Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекіткен зейнетақы 
жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегін 
есептеудің қолданыстағы әдістемесі, ең 
төменгі зейнетақыдан төмен болмайтын 
зейнетақымен қамсыздандыру үшін, заңда 
белгіленген өлшемдерге сәйкес келеді деген 
қорытындыға келді. Зейнетақы жинақтары-
ның ЕЖШ мөлшерін қайта қарау бекітілген 
әлеуметтік көрсеткіштердің өзгеруіне бай-
ланысты жүргізілуі тиіс. БЖЗҚ 2022 жылға 
арналған зейнетақы жинақтарының ЕЖШ 
туралы ақпаратты жариялай отырып, заңда 
белгіленген талаптар шеңберінде әрекет
етіп, жұртшылыққа барлық қажетті түсіндір-
мелерді берді.

Бүкіл кезең бойы Қоғамдық кеңестің жұмысы 
Whatsapp-та арнайы құрылған чатта үйлес-
тіріліп отырды, қойылған сұрақтарға жауап-
тар берілді, Кеңестің әлеуметтік желіде (Face-
book) парақшасы жүргізіліп отыр. 

Жалпы, Қоғамдық кеңестің жұмысы – бұл қар-
жы нарығы сарапшыларының, журналистер-
дің және қарапайым салымшылардың 
пікірлерін топтастыру. Қоғамдық кеңестің 
отырыстары – бұл Қор қызметін қоғамдық 
бақылаудың бір түрі және оны жақсарту мен 
жалпы алғанда, ЖЗҚ-ны дамыту жөніндегі 
ұсыныстар генераторы. Бұл барлық мүд-
делі тараптармен: Қор акционерімен, 
Ұлттық банкпен, мемлекеттік органдармен 
және ең бастысы салымшылармен және  
алушылармен жұмыс істеу үшін маңызды 
және қажетті орган.
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3) «БЖЗҚ» АҚ ұйымдық құрылымы

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
Қордың ұйымдық құрылымы мынадай:

БЖЗҚ жалғыз акционері

БЖЗҚ Директорлар кеңесі

БЖЗҚ Басқармасы

1. Басшылық және хатшылық
2. Кеңесшілер
3. Ішкі аудит департаменті
4. Қауіпсіздік департаменті 
5. Бухгалтерлік есепке алу департаменті
6. Қашықтан кеңес беру департаменті 
7. Құжаттамалық қамтамасыз ету 

департаменті 
8. Сатып алу департаменті 
9. Ақпараттық технологиялар 

департаменті 
10. Қызметті қамтамасыз ету департаменті 
11. Төлемдерді ұйымдастыру және 

хабарландыру департаменті 
12. Жұртшылықпен байланыс департаменті
13. Тәуекел менеджменті департаменті
14. Өңірлік даму департаменті 
15. Қызметкерлерді басқару департаменті 
16. Зейнетақы активтерін есепке алу және 

есептілік департаменті
17. Заң департаменті 
18. Стратегиялық даму басқармасы
19. Комплаенс және сапаны бақылау 

басқармасы 
20. Бюджетті жоспарлау және бақылау 

басқармасы 

1. Нұр-Сұлтан қ. филиал 
2. Алматы қ. филиал
3. Шымкент қ. филиал
4. Ақмола облыстық филиалы 
5. Ақтөбе облыстық филиалы
6. Алматы облыстық филиалы
7. Атырау облыстық филиалы
8. Шығыс Қазақстан облыстық филиалы
9. Жамбыл облыстық филиалы
10. Батыс Қазақстан облыстық филиалы
11. Қарағанды облыстық филиалы 
12. Қостанай облыстық филиалы 
13. Қызылорда облыстық филиалы 
14. Маңғыстау облыстық филиалы 
15. Павлодар облыстық филиалы 
16. Семей қ. өңірлік филиал 
17. Солтүстік Қазақстан облыстық 

филиалы 
18. Түркістан облыстық филиалы 

Жүргізіліп жатқан карантиндік шаралар 
есепті кезеңде Қордың қызметіне де әсер 
етті. Қор бөлімшелерінің басым бөлігі 
әдеттегі қалыпты қызмет көрсету режиміне 
оралды, бірақ алдын ала жазылу бойынша, 
ал бір бөлігі тікелей байланысқа түспей 
немесе қашықтан қызмет көрсетті. Қор 
уәкілетті санитариялық-эпидемиологиялық 
органдардың нұсқамалары мен талаптарын, 
оның ішінде қашықтан жұмыс істейтін 
қызметкерлердің үлесі бойынша нұсқамалар 
мен талаптарды сақтады. 

2021 жылы Қордың ұйымдық құрылымында 
мынадай өзгерістер болды: 
(1) Жезқазған қаласындағы аймақтық филиал 
жабылды;
(2) 7 қызмет көрсету кеңсесі жабылды (фи-
лиалдардың операциялық бөлімдерінің 3 
бөлімшесі, 4 қашықтағы жұмыс орны);
(3) Жезқазған қаласында бір қызмет көрсету 
орталығы ашылды;
(4) 2 қызмет көрсету орталығы жабылып, қа-
шықтағы жұмыс орындарына ауыстырылды.

Есепті кезеңнің соңында қызметкерлердің 
бекітілген штат саны 1 495 штат бірлігін 
құрады, оның ішінде орталық аппаратта – 444 
қызметкер, филиалдарда – 1 051 қызметкер. 
Қызметкерлердің нақты саны 1 386 (штат 
санының 92,7%), оның ішінде орталық 
аппаратта – 402 адам (штат санының 90,5%), 
филиалдарда – 984 адам (штат санының 
93,6%).

2021 жылы қызметкерлердің тұрақтамау-
шылық деңгейі15 11,56%-ды құрады, бұл 2020 
жылғы көрсеткіштен (8,35%) 3,21 пайыздық 
тармаққа жоғары. 

Қызметкерлердің білім деңгейі мен біліктілігін 
арттыру шеңберінде 2021 жылы филиалдарға 
арналған 5 вебинар, бейне-конференц-
байланыс арқылы Қор қызметкерлеріне 
арналған 143 тренинг, қашықтан оқыту 
жүйесі арқылы 38 электрондық курс ұйым-
дастырылды және өткізілді. 2021 жылдың 
қорытындысы бойынша Қор қызметкерлері 
арасында оқытылған қызметкерлер үлесі 
108,6%-ды құрады.

15 қайта ұйымдастыруға байланысты жұмыстан шығарылған, сондай-ақ  мына себептер бойынша: 
зейнеткерлікке шығуына, еңбек шарты мерзімінің аяқталуына, негізгі жұмыскердің шығуына, әскерге 
шақыруға, мемлекеттік қызметке ауысуына, оның ішінде сынақ мерзімі кезеңінде қызметтен шығарылған 
сайланбалы лауазымдарға, қайтыс болуына байланысты еңбек шарттары бұзылған қызметкерлер 
есебінсіз, есептеледі



67ЖАРИЯ ЕСЕБІ
2021 ЖЫЛҒЫ «БЖЗҚ» АҚ  ЖЫЛДЫҚ 66 ЖАРИЯ ЕСЕБІ

2021 ЖЫЛҒЫ «БЖЗҚ» АҚ  ЖЫЛДЫҚ 

4) «БЖЗҚ» АҚ қызметтері

БЖЗҚ-ның 2017-2021 жылдарға арналған 
Корпоративтік даму стратегиясында айқын-
далған зейнетақы қызметтерін дамыту мен 
сапасын арттырудың негізгі бағыттарының 
бірі, қатысушылардың тікелей (жүзбе-жүз), 
автоматты, электрондық және қашықтан 

Жүзбе-жүз (тікелей және трансфер-
агенттік қызмет көрсету):

Қашықтан (қашықтан қызмет
көрсету):

Автоматты:

салымшының (алушының) БЖЗҚ-
ға хабарласуынсыз және БЖЗҚ-ның 
операциялық қызметкерінсіз жасалатын 
операциялар 
• Жарнаның түсу фактісі бойынша-МЗЖ, 

МКЗЖ және ЕЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
• Мемлекеттік корпорация арқылы бірың-

ғай өтініш – жасына байланысты төлем
• Үзінді көшірмені e-mail-ға автоматты 

түрде жіберу (хабарлау әдісі – 
электрондық пошта арқылы)

• БЗТ-ға (тұрғын үй жағдайын жақсартуға 
және емделуге) өтініштер қабылдау 

Электрондық:

(салымшының (алушының) БЖЗҚ 
операциялық қызметкерінің қатысуынсыз 
операцияларды бастауы)
• БЖЗҚ сайты және ұялы қосымшасы 
• Электрондық үкімет порталы және 

мобильді қосымшасы
• Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдары 

және ақпараттық киоскілер

(салымшының (алушының) БЖЗҚ 
операциялық қызметкерімен жүзбе-жүз 
өзара іс-әрекеттері кезіндегі операциялар)
• 176 қызмет көрсету кеңселері
• 13 мобильді кеңсе (арнайы жабдықталған 

көлік құралдары)
• «Мобильді агенттер»  барып қызмет 

көрсету топтары
• «Қазпошта» АҚ-ның  республика 

бойынша 349 бөлімшесі (трансфер-
агенттік қызмет көрсету)

(салымшы (алушы) мен БЖЗҚ операциялық 
қызметкерінің онлайн және офлайн 
режимдегі байланыс арналары арқылы 
сырттай өзара іс-әрекеттері кезіндегі 
операциялар) 
• Байланыс-орталығы
• «Chat2Desk» (WhatsApp, Telegram, Viber 

және Facebook пен Vkontakte әлеуметтік 
желілері, оператормен онлайн чат) 

• БЖЗҚ веб-сайты және ұялы қосымшасы 
(кері байланыс сервистері, Басқарма 
төрағасының блогы)

• Webex/Zoom
• Әлеуметтік желілер
• Пікірлер мен ұсыныстар кітабы
• Дәстүрлі пошта

(сырттай) қызмет көрсету форматтарын 
дамыту арқылы, зейнетақы қызметтеріне тең 
қол жеткізуін қамтамасыз ету болды.

Қордың қызмет көрсету арналарының желісі 
мынадай қызмет форматтарында берілді:

Салымшыларға (алушыларға) көрсетілген қызметтер саны, мың қызмет

2021 жылы зейнетақы қызметтерінің жал-
пы көлемі 2020 жылғы көрсеткіштермен 
салыстырғанда 45,2%-ға ұлғайып, 40,5 млн 
қызметті құрады. Есепті кезеңде, автоматты 
форматты қоспағанда, барлық байланыс 
арналары бойынша операциялардың өсуі 
байқалды. Қор ұсынатын қызметтер саны 
өсуінің жалпы аясында қызмет көрсетудің 
автоматты форматындағы операциялар аз 
ғана 2,0%-ға азайды (139,3 мың қызметке, 
яғни 7,1 млн қызметтен 6,9 млн қызметке 
дейін азайды).

Ұсынылатын қызметтердің өсіміне зейнет-
ақы қызметтерінің жиынтық көлемінде
73,4% жетекші позициямен электрондық 
арналар бойынша қызметтердің ұлғаюы 
айтарлықтай әсер етті. БЖЗҚ бүкіл Қазақстан 

бойынша қызмет тұтынушылары көп әлеу-
меттік ұйым бола отырып, салымшылар 
мен алушылардың шарт жасасудан бастап 
төлем алуға дейінгі жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне қатысқан бүкіл кезеңі ішіндегі 
сауалдарын ескереді. Қызмет көрсету 
саласын цифрландыру жұмыстың негізгі 
бағыттарының бірі болып табылады және 
оны БЖЗҚ жүйелі негізде жүргізеді. Мәселен, 
2021 жылы 2020 жылмен салыстырғанда 
электрондық форматта жүзеге асырылатын 
қызметтердің үлесі 64,2%-дан 73,4%-ға дейін 
(11,8 млн қызметке ұлғаю) өсті.

2021 жылы салымшылар (алушылар) арасын-
да электронды қызмет көрсету арналары 
ішінде ең танымалы – БЖЗҚ ұялы қосымшасы 
(жалпы қызметтер санының 54,3%-ы немесе 
16,1 млн қызмет).
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2021 жылы электрондық қызметтерді ұсыну арналары, млн қызмет

Электрондық қызметтер жалпы санының 
99,3%-ы ЖЗШ жай-күйі туралы үзінді көшірме 
алуға тиесілі.
 
2021 жылы электрондық қызметтерді басым 
бағыт ретінде дамыту жөніндегі міндеттерді 
іске асыру шеңберінде:
1. сақтандыру бойынша бірыңғай дерекқорды 
қалыптастыру және жүргізу ұйымынан БЖЗҚ 
алған мәліметтер (электрондық хабарламалар) 
негізінде, зейнетақы жинақтарын сақтандыру 
ұйымдарына аудару қызметтерін енгізу 
бойынша жұмыстар жалғастырылды. 
Мәселен, 2021 жылы 2019-2020 жылдар ішінде 
жіберілген аударым процесін оңтайландыру 
жөніндегі ұсыныстарды ҚР Қаржы нарығын 
реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – 
ҚНРДА) «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне сақтандыру нарығын 
және бағалы қағаздар нарығын реттеу және 
дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заң жобасына 
енгізді. 2021 жылдың мамыр айында ҚР 

Үкіметі аталған заң жобасын ҚР Парламенті 
Мәжілісінің қарауына жіберді. Бұдан басқа, 
Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығына 
(бұдан әрі – ҚҚҚ), жоғарыда көрсетілген 
заң жобасы шеңберінде Зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заңға енгізілетін 
ұсыныстарды ескере отырып, БЖЗҚ 
пысықтап нақтылаған, сақтандыру ұйымымен 
зейнетақы аннуитеті шартын жасау және 
зейнетақы аннуитеті шарты бойынша 
зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына 
аудару қағидаларының жобасы жіберілді.
2. Әділет министрлігімен, Республикалық 
нотариаттық палатамен, ҚРҰБ және БЖЗҚ-
мен болған жұмыс кеңесінде, 2021-2022 
жылдар ішінде Нотариат туралы заңнамаға, 
соның ішінде нотариустар “Е-Нотариат” АЖ-
да тіркейтін ақпарат құрамына жасалатын 
ұсыныстар қаралатындығы жөнінде ауызша 
уағдаластыққа қол жеткізілді, соған сәйкес 
мұрагерлерде ЭЦҚ болған жағдайда, БЖЗҚ 
оларға  төлемдерді БЖЗҚ интернет-ресурсы 
арқылы жүзеге асыру мүмкіндігіне ие болады.

3. ҚР Үкіметінің 18.09.2013 жылғы № 984 
қаулысымен бекітілген БЖЗҚ зейнетақы 
қағидаларына ұсыныс жасалды, оған сәйкес 
салымшы (алушы) зейнетақы жинақтарының 
жай-күйі туралы ақпарат алу тәсілінің бұрын 
таңдалған тәсіліне немесе мұндай ақпарат 
алу тәсілінің таңдалмағандығына  қарамас-
тан, зейнетақы жинақтарының жай-күйі тура-
лы ақпаратты, БЖЗҚ интернет-ресурсының 
жеке кабинеті және (немесе) «Электрондық 
үкімет» веб-порталы арқылы, соның ішінде 
электрондық үкіметтің мобильдік азаматтар 
базасында көрсетілген ұялы телефон нөмірін 
пайдалана отырып ала алады. 

Электрондық арналар арқылы салымшылар-
ға/алушыларға көрсетілетін БЖЗҚ қызметтер-
інің түрлері төмендегі кестеде көрсетілген.

Қызметтер / Операциялар / Сервистер

ЕЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
ЕЗЖ есебінен жасына байланысты төлемдер
Төлемдер (мүгедектігі бойынша)
ЖЗШ қосымша деректемелерінің өзгеруі (жеке куәліктің 
деректері (нөмірі, берілген күні, берген орган), тұрғылықты 
жерінің мекенжайы, телефоны, e-mail)
Хабарлау тәсілін таңдау/өзгерту
ЖЗШ-дан үзінді көшірме беру
ЖЗШ бар екендігі туралы анықтама беру
ЗЖ-ны ҚРҰБ/ИПБ-ға аудару 
Кеңес беру

Электрондық қызметтер












БЖЗҚ ақпараттық жүйесінің мемлекеттік 
органдардың деректер базасымен 
интеграциялануының арқасында, БЖЗҚ 
негізгі қызметтерін автоматты форматқа 
көшіруді жалғастыруда. Мысалы, есепті 
кезеңде бастапқы жарна немесе өсімпұл 
түскен кезде МЗЖ (2019 жылдан бастап 
қолжетімді), МКЗЖ (2021 жылғы қазаннан 
бастап қолжетімді) және ЕЗЖ (2021 жылғы 
мамырдан бастап қолжетімді) есепке алу үшін 

ЖЗШ ашудың автоматты (өтінішсіз) тәртібі 
қолданылады.

2018 жылдан бастап БЖЗҚ-да жасына 
байланысты зейнетақы төлемдері зейнет-
кердің «Азаматтарға арналған үкімет» Мем-
лекеттік корпорациясы» АҚ-ға берген бірың-
ғай өтініші бойынша жүзеге асырылады.

2018 жылдан бастап БЖЗҚ-да жасына 
байланысты зейнетақы төлемдері зейнет-
кердің «Азаматтарға арналған үкімет» Мем-
лекеттік корпорациясы» АҚ-ға берген бірың-
ғай өтініші бойынша жүзеге асырылады.
 
2021 жылы автоматты форматта жүзеге 
асырылатын қызметтердің үлесі 6,9 млн 

қызмет көлемінде көрсетілген қызметтердің 
жалпы көлемінің 17,1%-ын құрады, оның 
ішінде 5,3 млн. қызмет «электрондық пошта»
ақпараттандыру тәсілін таңдаған салым-
шыларға (алушыларға) ЖЗШ-дан үзінді кө-
шірмелер беру, 1,3 млн қызмет – ЖЗШ-ға 
өтініштер қабылдау (тұрғын үй жағдайларын 
жақсарту және (немесе)  емделу), 0,2 млн. 
қызмет – ЖЗШ ашу және 0,1 млн. қызмет – 
Мемлекеттік корпорация арқылы жасына 
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Қызметтер / Операциялар / Сервистер

МЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
МКЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
ЕЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
МЗЖ және МКЗЖ есебінен жасына
байланысты төлемдер
Негізгі деректемелерді өзгерту 
(Т.А.Ә., туған күні, ЖСН, ЖКҚ, өмірлік мәртебесі, 
әрекетке қабілеттілігі және т. б.)

Хабарлау тәсілін таңдау/өзгерту
Баламалы мақсаттарға арналған БЗТ
Зейнетақы жинақтарын ҚРҰБ/ИПБ аудару

ЖЗШ-дан үзінді көшірме беру
ЖЗШ қосымша деректемелерінің өзгеруі (жеке куә-
ліктің деректері (нөмірі, берілген күні, берген орган),
тұрғылықты жерінің мекенжайы, телефоны, e-mail)

Автоматтандырылған
(проактивті) қызметтер

 (2019 ж. қаңтардан бастап)
 (2021 ж. қаңтардан бастап)
 (2021 ж. қаңтардан бастап)



 (ЖЗШ ашу кезінде хабарлау 
тәсілін автоматты түрде беру 
бөлігінде)


 (әдепкі бойынша 
НҚА – ҚРҰБ-ға аудару 
қарастырылған жағдайлар 
басталған кезде)




2021 жылы covid-19 короновирустық инфек-
циясымен сырқаттану бойынша Қазақстан 
Республикасындағы эпидемиологиялық жағ-
дайдың тұрақталуына, сондай-ақ 2021 жыл-
дан бастап салымшылардың (алушылардың) 
зейнетақы жинақтарын тұрғын үй жағдай-
ларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы
төлеу үшін пайдалану мүмкіндігіне қатысты 
енгізілген өзгерістерге байланысты, тікелей
және барып қызмет көрсету арқылы көр-
сетілетін қызметтер саны 52,3%-ға артты. 
2021 жылы тікелей қызмет көрсету жүйесі 
арқылы барлығы 2 324,5 мың қызмет көр-
сетілді, 2020 жылы тікелей қызмет көрсету 

операцияларының саны 1 526,4 мың қызмет 
болды.

Тікелей қызмет көрсетудің негізгі арнасы 18 
филиалдың құрылымына кіретін кеңселер 
болып табылады (облыс орталықтары мен 

Жеке жүгінгенде көрсетілген қызметтер саны, мың қызмет

Республикалық маңызы бар Нұр-Сұлтан, 
Алматы және Шымкент қалаларында). 18 
филиалдың құрылымына бүкіл Қазақстан 
бойынша 176 қызмет көрсету кеңсесі 
кіреді: қалаларда – 26 бөлімше, ірі аудан 
орталықтарында – 61 қызмет көрсету 
орталығы (бұдан әрі – ҚО), халық тығыздығы 
үлкен емес аудан орталықтарында – 89 
қашықтағы жұмыс орны. 2021 жылы Қор 
кеңселерінде 2,2 млн операция көрсетілді.

Барып қызмет көрсету шалғайдағы (шағын) 
елді мекендерде тұратын салымшыларға 
(алушыларға) қызмет көрсетуге арналған 

мобильді кеңселерді пайдалана отырып 
және Қордың халықтың жүріп-тұруы шектеулі 
топтарына (мүмкіндіктері шектеулі адамдар, 
режимдік және күзетілетін объектілердегі 
адамдар) қызмет көрсету, сондай-ақ 
жұмыс орындарында ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу кезінде қосымша қызмет 
ретінде «мобильді агент» техникасы арқылын 
жүзеге асырылады. 2021 жылы барып қызмет 
көрсету 13 мобильді кеңсені және «Мобильді 
агент» техникасын пайдалана отырып жүзеге 
асырылды. 

Шалғайдағы елді мекендерде ұлттық пош-
та операторының бөлімшелерінде қызмет 
көрсету бойынша «БЖЗҚ» АҚ пен «Қазпошта» 
АҚ-ның бірлескен жобасы кеңінен танымал 
болуда. Қол қойылған Меморандум мен 
«Қазпошта» АҚ-ның Қордың қызметтерін 
көрсету жөніндегі агенттік келісімі аясында 
«Қазпошта» АҚ бөлімшелерінде мынадай 
операцияларды жүргізуге болады:

байланысты төлемге өтініштер қабылдау 
бойынша көрсетілді.

Салымшыларға/алушыларға автоматты/про-
активті түрде ұсынылатын БЖЗҚ қызметтері-
нің түрлері төмендегі кестеде көрсетілген.

 салымшының (алушының) қосымша дерек-
темелерін (жеке куәлігінің деректемелері, 
телефон нөмірі, электрондық және пошта-
лық мекенжайы) өзгерту (толықтыру) туралы 
өтініш беру);
 хабарлау тәсілін өзгерту (белгілеу) туралы 
келісімге қол қою (оның ішінде «БЖЗҚ» АҚ 
қызметтеріне электрондық форматта қол 
жеткізу үшін).

Жалпы алғанда 2021 жылы пошта опера-
торының бөлімшелері арқылы 17,8 мың 
қызмет көрсетілді, бұл 2020 жылы “Қазпош-
та” АҚ арқылы көрсетілген қызметтер саны-
нан 2,8 есе артық.

БЖЗҚ-ның салымшыларға/алушыларға өзде-
рі келгенде көрсететін қызметтерінің түрлері 
төмендегі кестеде көрсетілген.
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Қызметтер/Операциялар/Сервистер

МКЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
ЕЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
Төлемдер (мүгедектігі бойынша)
Төлемдер (ҚР аумағынан тыс жерлерге 
тұрақты тұруға кету)
Төлемдер (мұрагерлерге)
Төлемдер (жерлеуге)
ӨСК-ға аудару
Негізгі деректемелерді өзгерту (ТАӘ, туған 
күні, ЖСН)
ЖЗШ қосымша деректемелерін өзгерту 
(жеке куәліктегі деректер), тұрақты 
мекенжайы, телефон, e-mail)
Хабарлау тәсілін таңдау/өзгерту
ЖЗШ-дан үзінді көшірме беру
Шарттардың/шоттардың болуы туралы 
анықтамалардың телнұсқаларын беру
Әскери қызметшілерге анықтамалар беру
МКЗЖ зейнетақы шартына қосылуға 
өтініштерді қабылдау
Кредиторлық берешекті жоюға өтініштерді 
қабылдау
Банктік деректемелерді өзгертуге 
өтініштерді қабылдау
ИПБ/ҚРҰБ-ға аудару
Кеңес беру

БЖЗҚ 
кеңселері



























Барып қызмет 
көрсету
















Трансфер-
агенттік 
қызм




Тікелей қызмет көрсету

БЖЗҚ сапалы кеңес беру қызметтерін ұсыну-
ға және Қордың салымшылары мен алу-
шылары үшін ақпараттық арналарды дамы-
туға ерекше көңіл бөледі. Салымшыларға 
(алушыларға) зейнетақымен қамсызданды-
ру, БЖЗҚ қызметі мәселелері бойынша кеңес 
беру қашықтан кеңес беру жүйесі арқылы да 
жүзеге асырылады, оған мынадай байланыс 
арналары кіреді: Сall-орталық, веб-сайт, 

мессенджерлер, әлеуметтік желілер арқылы 
кеңес беру және басқалар.

Есепті кезеңде қашықтан кеңес беру арнала-
ры арқылы салымшылардың (алушылар-
дың) 1 536,7 мың өтініші қабылданып, қыз-
мет көрсетілді, бұл өткен жылдың көрсет-
кішінен 10,2%-ға жоғары.

Есепті кезеңде зейнетақы жинақтарын 
баламалы мақсаттарға мерзімінен бұрын пай-
далану, сондай-ақ зейнетақы жинақтарының 
бір бөлігін ИПБ сенімгерлік басқаруына 
аудару сияқты тақырыптар басымдыққа ие 
болды, сондықтан олар әлеуметтік медиа
үшін контент жоспарда да, сондай-ақ Қор 
сайтында орналастырылатын ақпаратта 
да басым болды. Осыған байланысты Қор 
аталған тақырыптар бойынша әлеуметтік 
желілерде халыққа кері байланысты қам-
тамасыз ету бойынша жұмысты күшейтті.

БЖЗҚ сайтында салымшыларға (алушылар-
ға) зейнетақы жинақтарының бір бөлігін 
баламалы мақсаттарға (тұрғын үй, емдеу) 
(зейнетақы жинақтарын қалай пайдалануға 
болады, қолжетімді соманы қалай тексеруге 
болады) пайдалану , сондай-ақ ИПБ-ға ауда-
ру (зейнетақы жинақтарын ИПБ  сенімгерлік 
басқаруға беру тәртібі туралы ақпарат, 
басқарушы компаниялардың инвестициялық 
декларациялары бар тізбесі, аударымды 
жүзеге асыру жөніндегі егжей-тегжейлі 
нұсқаулық және басқалар) мүмкіндігін беру 
бойынша заңнамалық жаңалықтарға қатыс-
ты барлық қажетті ақпаратты қамтитын жаңа 
беттер мен бөлімдер құрылды.

2021 жылы қашықтан қызмет көрсету 
арналары арасында салымшылардың (алу-
шылардың) өтініштері көбінесе Call-орта-лық 
арқылы келіп түсті (81,6%). Қордың зейнетақы 
қызметтерін тұтынушылардың өтініштері са-
нының артуына байланыс телефон желіле-
ріне салымшылардың (алушылардың) зей-
нетақы жинақтарының бір бөлігін балама-
лы мақсаттарға (тұрғын үйге және (немесе) 
емделуге) алу мүмкіндігі туралы мәселелер 
бойынша ақпарат алуға арналған өтініштер 
әсер етті. Өтініштердің көп болуына бай-
ланысты call-орталықтың жұмысына SIP-
телефония арқылы Қор филиалдарының 
қызметкерлері жұмылдырылды.

Бүгінгі таңда БЖЗҚ  Facebook,  Instagram, 
 Twitter,  VKontakte,  Одноклассники 
сияқты әлеуметтік желілерде, сондай-ақ  
YouTube-арнасында және  Telegram,  
WhatsApp,  Viber мессенджерлерінде, опе-
ратормен онлайн чат ұсынылған. Әлеумет-
тік желілердегі посттар демалыс күндерінен 
басқа күн сайын жарияланды, Stories форма-
ты белсенді қолданылады. 

БЖЗҚ салымшыларда/алушыларда туындай-
тын барлық мәселелер бойынша қашықтан 
кеңес береді.

Қашықтан қызмет көрсету

Call-орталық
Chat2Desk ( WhatsApp,  Telegram,  Facebook,
 Vkontakte,  Viber, оператормен онлайн чат)
Қордың сайты мен мобильді қосымшасы
(Басқарма Төрағасы блогы, кері байланыс)
Әлеуметтік желілер
Пікірлер мен ұсыныстар кітабы, пошта

Кеңес беру
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ЖЗШ ЖАЙ-КҮЙІ ТУРАЛЫ 
ХАБАРЛАНДЫРУ

БЖЗҚ зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
заңға сәйкес атына ЖЗШ ашылған жеке 
тұлғаға оның сұратуы бойынша БЖЗҚ-да 
ЖЗШ ашылған күннен бастап кез келген 
сұратылған күнге зейнетақы жинақтарының 
жай-күйі туралы ақпаратты ақы алмай беруге, 
сондай-ақ оның зейнетақы жинақтары туралы 
ақпаратқа қол жеткізудің электрондық және 
өзге де тәсілдерін қамтамасыз етуге міндетті.

ЖЗШ-дан алынған үзінді көшірмеде 
салымшының (алушының) зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат, 
оның ішінде:
1) сұрау салынатын кезеңнің басындағы 
және соңындағы жағдай бойынша зейнетақы 
жинақтарының сомасы;
2) сұрау салынатын кезеңнің басындағы және 

Қашықтан берілген консультация саны, мың қызмет

соңындағы жағдай бойынша есептелген 
инвестициялық кіріс сомасы;
3) ҚРҰБ басқармасы бекіткен және сұрау 
салынатын кезеңнің соңында қолданыста 
болған инвестициялық кіріс пен зейнетақы 
активтерінен алынатын комиссиялық 
сыйақының шамасы;
4) сұратылған кезең ішіндегі күндерді көр-
сете отырып, зейнетақы жарналарының, 
өсімпұлдардың, аударымдардың, зейнетақы 
жинақтары төлемдерінің және (немесе) 
ұсталған жеке табыс салығының сомасы 
туралы ақпаратты қамтиды; 
5) сұратылған кезең ішіндегі күндерді көр-
сете отырып, ЖЗШ-да көрсетілетін өзге де 
операциялардың сомасы көрсетіледі. 

ЖЗШ мәліметтерінде, оның ішінде ЕЖШ 
туралы, МЗЖ және (немесе) МКЗЖ есебінен 
зейнетақы жинақтарының сомасы, зейнет-
ақы жинақтарының ЕЖШ асатын МЗЖ жә-

не (немесе) МКЗЖ есебінен зейнетақы 
жинақтарының сомасы, алуға және ИПБ-ға 
аударуға қолжетімді МЗЖ және (немесе) МКЗЖ 
есебінен зейнетақы жинақтарының сомасы 
туралы ақпаратты қамтиды.

БЖЗҚ жыл сайын хабарландыруды салымшы 
(алушы) таңдаған, төменде көрсетілген тә-
сілдердің бірімен жүзеге асырады:
1) электрондық: БЗЖҚ-ға берген элект-
рондық пошта мекенжайына; электрон-
дық цифрлық қолтаңбаны немесе пайдала-
нушының логині мен паролін пайдалана оты-
рып, жеке кабинет арқылы;
2) салымшы (алушы) тікелей БЖЗҚ-ға өзі өті-
ніш жасаған кезде;
3) пошта байланысы қызметі арқылы. 

БЖЗҚ-НЫҢ ЖЗШ-ДАН ҮЗІНДІ 
КӨШІРМЕ БЕРУ ТӘСІЛДЕРІ
1) электрондық:
• БЖЗҚ-ға ұсынылған электрондық пошта 

арқылы;
• пайдаланушының ЭЦҚ немесе ЖСН пай-

далана отырып Жеке кабинеті арқылы;
2) міндетті зейнетақы жарналарының 
салымшысы, өзі үшін МКЗЖ аударылатын 
жеке тұлға немесе зейнетақы төлемдерін 
алушы БЖЗҚ-ға тікелей өзі келгенде; 
3) пошта байланысы қызметі арқылы.

Егер салымшы зейнетақы жинақтарының
жай-күйі туралы ақпарат беру тәсілін таң-
дамаған жағдайда, БЖЗҚ-ға өзі келіп біледі.

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша хабарландырудың таңдалған тәсілдері
бөлінісінде ЖЗШ құрылымы, мың операция
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2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
электрондық хабарландыру тәсілдері бар 
ЖЗШ саны жыл басынан бері 320,0 мың ЖЗШ-
ға немесе 4,8%-ға ұлғайып, 7,0 млн. бірлікті 
құрады, оның ішінде «интернет-байланыс 
арқылы» хабарландыру тәсілімен - 6,2 млн. 
ЖЗШ (388,5 мың ЖЗШ-ға ұлғайту немесе 6,7%-
ға), «электрондық пошта арқылы» – 781 мың 
ЖЗШ (68,5 мың ЖЗШ-ға азаю немесе (- 8,1%).

Электрондық хабарландыру тәсілдері бар 
шоттар санының ұлғаюы хабарландыру 
пошта байланысы арқылы жүзеге асырылатын 
салымшылар (алушылар) санының азаюына 
әкеп соғады. Мәселен, 2022 жылғы 01 
қаңтардағы жағдай бойынша «пошта 
байланысы арқылы» хабарлау тәсілімен 
салымшылардың (алушылардың) саны 1 
152,0 мың адамды құрады, жыл басынан бері 
133,3 мың адамға азайды. Бір салымшыны 
хабардар ету құнын ескере отырып, 2021 
жылы үнемділік 31,2 млн. теңгені құрады.

«БЖЗҚ-ға жеке өзі келгенде» хабарландыру 
тәсілімен ЖЗШ 2021 жылы 132,1 мың ЖЗШ-
ға (немесе 4,4%-ға) азайды. Жарнаның 
түсу фактісі бойынша МЗЖ бойынша ЖЗШ 
ашқан кезде автоматты түрде «БЖЗҚ-ға өзі 
келген кезде» хабарландыру тәсілі беріледі. 
Хабарландыру тәсілін одан әрі өзгерту қажет 
болған жағдайда салымшының (алушының) 
өтініші бойынша жүзеге асырылады.

Есептік кезеңде таргеттелген хабарландыру 
жүргізілді:
 2021 жылы зейнеткерлік жасқа жеткен 
адамдарға (2020 жылдың соңында хабар-
ланған адамдарды қоспағанда) 88 мың SMS 
хабарлама жіберіп, төлемге құқық туындаған 
кезде төлемге жүгіну қажеттілігі туралы;
 алпыс жасқа толған және ЕЗЖ есебінен
5 мың теңгеден астам мөлшерде зейнетақы 
жинақтары бар, саны  1 067 салымшы (алушы).

ЖЕКЕ КЕҢЕС БЕРУ

Халықтың қаржылық сауаттылық деңгейін 
арттыру және зейнетақыны жоспарлау 
мәдениетін арттыру мақсатында Қордың 
қызмет көрсету кеңселерінде дербес қар-
жылық кеңес беру қызметі көрсетіледі. 
2021 жылы бұл қызметті 290,7 мың адам 
пайдаланды. Бұл ретте әрбір қалаған адам 
Қор сайтында орналастырылған болжамды 
зейнетақы калькуляторын пайдалана оты-
рып, БЖЗҚ кеңсесіне бармай-ақ болашақ 
зейнетақының болжамын есептеуді жүзеге 
асыра алады.

БЖЗҚ сайтында орналастырылған болжамды 
зейнетақы калькуляторы болашақ зейнет-
ақыны жоспарлау құралы болып табылады 
және пайдаланушыға ҚР-дың көп деңгей-
лі зейнетақы жүйесі аясында жиынтық зей-
нетақының қолданыстағы барлық компо-
ненттері бойынша болашақ төлемдердің 
болжамды мөлшерін дербес есептеуге 
мүмкіндік береді:
1. Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 
зейнетақы (базалық зейнетақы және жасына 
байланысты ортақ (еңбек) зейнетақы);
2. Зейнетақы есебінен:
- БЖЗҚ-дағы жұмыскерлердің табысынан тө-
ленетін МЗЖ-ның 10%-ы;
- Еңбек жағдайлары зиянды жұмыстармен 
айналысатын жұмыскерлердің пайдасына 
жұмыс беруші БЖЗҚ-ға аударатын МКЗЖ 5%.
3. ЕЗЖ есебінен зейнетақы.

Болжамды калькуляторда зейнетақыны есеп-
теу үшін “кіріс деректері” блогындағы (туған 
күні, жынысы, еңбек өтілі, жинақ сомасы 
және т.б.) барлық қажетті жолдарды толтыру 
қажет. Егер пайдаланушы enpf.kz. сайтындағы 
жеке кабинетте тіркелген болса, онда каль-
кулятордағы көптеген өрістер автоматты 
түрде толтырылады.

Зейнетақы жасына жету үшін зейнетақы 
жинақтарының (МЗЖ, МКЗЖ және ЕЗЖ 
есебінен қалыптастырылған) болжамды 
мөлшері жеткілікті болған жағдайда, 
пайдаланушыға болашақта өмір бойғы 
зейнетақы төлемдерін алуға мүмкіндік беретін 
сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті 
шартын жасау мүмкіндігі туралы хабарлай 

отырып, қалқымалы терезе пайда болады. 
Егер пайдаланушы ұсынылған опцияны 
таңдаса, онда «сіздің зейнетақыңыздың 
болжамы» блогында БЖЗҚ-дан кесте бойынша 
төлемдердің болжамды мөлшерінің орнына 
сақтандыру ұйымынан төленетін аннуитеттік 
төлемнің болжамды мөлшері көрсетіледі. 
Ағымдағы жылға сақтандыру ұйымына аудару 
үшін жеткілікті зейнетақы жинақтарының 
сомасын enpf.kz. сайтында орналастырылған 
«жинақтарды ӨСК аудару» басқа зейнетақы 
калькуляторының көмегімен есептеуге 
болады. «Сіздің зейнетақыңыздың болжамы» 
блогындағы қорытындыларға, сондай-ақ 
зейнетке шығу жасы мен күні, жинақтар 
таусылғанға дейінгі жылдар саны (БЖЗҚ-дан 
төлемдер алынған жағдайда), зейнетке шығу 
сәтіндегі жалақының болжамды мөлшері 

Сценарийлер

оптимистік
реалистік
пессимистік

Нақты инвестициялық табыстылық

2,00%
1,00%
0,00%

және алмастыру коэффициенті кіреді. Сондай-
ақ «сіздің зейнетақыңыздың болжамы» 
блогының төменгі бөлігінде жылдар бойынша 
болжамды зейнетақының графикалық және 
кестелік түрдегі өзгеру серпіні ұсынылған.

Есептеу нәтижелері үш сценарийде беріледі 
– пессимистік, реалистік және оптимистік:

Бұл табыстылық деңгейі бойынша 
болжамдардың өзгеруін ескере отырып, 
пайдаланушыға зейнетақы төлемдерінің 
ықтимал нұсқаларын көрсету үшін жасалды. 
Зейнетақыны есептеу нәтижелері төлемдердің 
кепілі емес, болжамды болып табылады. 
Осы немесе басқа кіріс параметрлерін 
өзгерте отырып, пайдаланушы болашақ 
зейнетақы мөлшеріне қандай әсер ететінін 
бағалай алады және тиісті шаралар қолдана 
алады. Болашақ зейнетақының мөлшеріне 
зейнетақы жарналарын төлеудің жүйелілігі 
мен толықтығы ықпал ететінін атап өту қажет.
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5) Ақпараттық-түсіндіру жұмысы

Қор есепті кезеңде халықтың зейнетақымен 
қамсыздандыру саласындағы қаржылық-
құқықтық сауаттылық деңгейін арттыруға 
және БЖЗҚ-ның оң бейнесін қалыптастыру 
арқылы халықтың жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне сенімін нығайтуға бағытталған 
жұмысты жалғастырды.

Қор тұрғын үй жағдайларын жақсарту және 
(немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында 
зейнетақы жинақтарының жай-күйіне, БЖЗҚ-
ның, БЗТ-ның электрондық сервистерінің 
негізгі қызмет көрсеткіштеріне, жалпыға бір-
дей белгіленген зейнетақы жасына жеткен 
адамдарға (БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары 
бар және оларды төлеу үшін БЖЗҚ-ға өті-
ніш жасамаған адамдарға) зейнетақы жинақ-
тарын проактивті қызметті ИПБ сенімгерлік 
басқаруға беруге, зейнетақы жинақтарын 
төлеуді есептеудің жаңа әдістемесіне, БЖЗҚ
мобильді кеңсесінде мерзімінен бұрын пай-
далануға болатын зейнетақы жинақтары-
ның сомалары туралы ақпарат беру функция-
ларын ескере отырып, БЖЗҚ мобильді 
қосымшасын жаңартуға, 2019 жылғы 20 
желтоқсандағы Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттердің еңбек етуші-
лерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
келісімнің, сондай-ақ БЖЗҚ жанындағы 
Қоғамдық кеңестің қызметін ақпараттық 
қолдаудың күшіне енуіне қатысты ақпараттық-
түсіндірме жұмыстар жүргізді.

2021 жыл ішінде зейнетақы жинақтарын 
мерзімінен бұрын пайдалану тетіктерін, сон-
дай-ақ барлық мүдделі тараптар мен зей-
нетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пай-
далану процесіне қатысушылардың функция-
ларын түсіндіруге басты назар аударылып, 
БЖЗҚ үшін зейнетақы шотының жай-күйі 
туралы ақпаратты есепке алуға, ұсынуға және 
зейнетақы жинақтарын төлеуге жауапты 
ұйымның рөлін белгіледі.

2021 жылдың соңында зейнетақы жинақ-
тарының ЕЖШ арттыру тақырыбы қоғамдық 
резонанс тудырды. Зейнетақы жинақтары-
ның ЕЖШ арттыру мәселелерін және оларды 
есептеу әдістемесін түсіндіру үшін enpf.kz 
сайтында және баспасөз басылымдарында 
зейнетақы жинақтарының ЕЖШ жарияланды,  
Басқарма Төрағасы Ж.Б. Құрмановтың БЖЗҚ/
ЕНПФ YouTube-арнасында бейне-түсінікте-
мелері орналастырылды, Қор басшысының 
брифинг форматында республикалық жетек-
ші арналар мен ақпараттық агенттіктерге 
сұхбаттары, сондай-ақ «Хабар 24» телеар-
насында Ошақбаев Live бағдарламасына 
қатысуы ұйымдастырылды, БАҚ-тың 28 сауа-
лына жауаптар дайындалды.

Республикалық жоғары тиражды “Время” га-
зетінде Басқарма Төрағасының тікелей желі-
сінің жеке бөлімі де зейнетақы жинақтары-
ның ЕЖШ туралы мәселелеріне арналды. 
БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық кеңеске кеңей-
тілген түсініктемелер берілді. Бұдан басқа, 
БЖЗҚ тұрақты жұмыс істеуі туралы ақпарат-
тық хабарламалар ұйымдастырылды (зей-
нетақы жинақтарының сақталуы, зейнетақы 
төлемдеріне уақтылы жүгіну қажеттілігі, 
оларды ҚР шегінен тыс жерлерге тұрақты 
кетуге байланысты алу мүмкіндігі, БЖЗҚ қыз-
меттері, 2021 жылғы негізгі оқиғалар).

БЖЗҚ ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын тұр-
ғындармен түрлі коммуникация арналары: 
бұқаралық ақпарат құралдары (бұдан әрі –
БАҚ), БЖЗҚ аудиториясымен тікелей қарым-
қатынас және enpf.kz корпоративтік сайты 
(бұдан әрі – сайт) арқылы жүргізді. Халықпен 
негізгі коммуникация арналарының бірі БАҚ-
пен жұмыс болып қала береді. БЖЗҚ ескерт-
кен ақпараттық материалдардың саны 2021 
жылы түрлі БАҚ-та 49,7 мың материалды 
(2020 жылы 41,2 мың материалды құрады) 

құрады. БЖЗҚ-ның БАҚ-та атап өткен 
материалдарының көбеюі (20%-дан астам) 
жұртшылық пен БАҚ-тың зейнетақы 
жинақтары тақырыбына қызығушылығының 
өскенін айғақтайды, бұл көбінесе заңнамалық 
жаңалықтарды іске асырумен байланысты.

2021 жылы материалдардың 59,1%-ы 
орыс тілінде, 40,9%-ы мемлекеттік тілде 
жарияланды.  

Реңкілік бойынша БАҚ-тағы материалдар

Материалдардың 28,4% республикалық БАҚ-
та, материлдардың 68,4% өңірлік БАҚ-та, 3,2% 
халықаралық БАҚ-та жаряланды. 

Құқықтық медиаорталықтың (масс-медиа 
саласында жұмыс істейтін қазақстандық 
үкіметтік емес ұйым) үнемі жаңартылып 
отыратын базасына сәйкес Қазақстанда есепті 
күнге 805 БАҚ жұмыс істеді. БАҚ мониторингін 
жүзеге асыратын тәуелсіз компанияның (Alem 
Research) деректері мен Қор филиалдарының 
есептері бойынша БЖЗҚ туралы ақпарат 682 
БАҚ-та (интернет-порталдар мен ақпарат 
агенттіктерінде, баспасөз басылымдарында, 
телеарналар мен радиода) орналастырылды.

Түрлі БАҚ арналары арқылы БЖЗҚ берген 
ақпарат бойынша 35,7 мың материал шықты. 
Осылайша, БЖЗҚ бастамашылық жасаған 
ақпараттық ағым БЖЗҚ туралы барлық 
ақпараттық алаңның 71,8%-ын құрады 

(2020 жылы - 87%). Бұл төмендеу уәкілетті 
операторлар, Қазақстан Республикасы 
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 
сияқты жинақтаушы зейнетақы жүйесіндегі 
жаңалықтар туралы басқа да ақпарат 
көздерінің пайда болуымен байланысты.

Бірлескен жұмыс нәтижесінде азаматтарға 
процестің барлық қатысушыларының 
функциялары мен құзыреттерін түсіндіру 

мақсатында бірыңғай ақпараттық алаң 
құрылды. Орталық коммуникациялар 
қызметінің алаңында зейнетақы жинақтарын 
тұрғын үйге, емделуге немесе басқарушы 
компанияларға (БЖЗҚ, Отбасы Банк 
(уәкілетті оператор ретінде), ҚР ҚНРДА) 
беруге пайдалану тетігін іске асыруға 
жұмылдырылған БЖЗҚ басшылығының 
және барлық тараптардың қатысуымен 
брифингтер ұйымдастырылып өткізілді, онда 
әрбір Тараптың өкілеттіктері айқындалды, 
сондай-ақ зейнетақы жинақтарын баламалы 
пайдалануды іске асырудың алғашқы 
қорытындылары шығарылды.

Бүгінгі күні интернет  ақпаратты таратудың 
ең жедел және дәйексөз арнасы болып 
табылады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ-ның ақпараттық-
түсіндіру жұмыстары үшін коммуникациялық 
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арналар ретінде мынадай интернет-пор-
талдар пайдаланылды: tengrinews.kz, zakon.kz,
kursiv.kz, nur.kz, kapital.kz, lsm.kz, Казинформ, 
today.kz, informburo.kz, Forbes.kz және бас-
қалары.

Жарияланымдардың коммуникациялық арналары бөлінісінде БАҚ-тағы материалдар саны,
мың материал

Жыл басынан бері интернет порталдарда 
барлығы БЖЗҚ айтылған 44,1 мың 
жарияланым, оның ішінде БЖЗҚ бастамасы 
бойынша 31,2 мың жарияланым (71,0%) 
жарық көрді. Интернет-порталдар арқылы 
2021 жылдың 1 сәуірінен бастап күшіне 
енген зейнетақы жинақтарын төлеудің 
жаңа әдістемесі туралы түсініктемелер 

берілді. Жетекші ақпараттық агенттіктер 
арқылы зейнетақы жинақтарының ЕЖШ 
есептеу әдістемесі, сондай-ақ зейнетақы 
жинақтарының стратегиялық мақсатына 
қол жеткізу-еңбек қызметі аяқталғаннан 

кейін өмірді қамтамасыз ету үшін зейнетақы 
жинақтарын сақтау қажеттілігі туралы 
түсініктемелер берілді.

2021 жылы Internet пайдаланушылар БЖЗҚ
сайтына көбінесе смартфондар мен компью-
терлер арқылы кірді.

2020 жылы БЖЗҚ сайтына түрлі құрылғылардан кірген Internet пайдаланушыларының
құрылымы, % 

Сайтты талдау Google Analytics және Google 
Search Console арқылы жүзеге асырылады. 
2021 жылы 1,9 млн пайдаланушы байқалды, 
сайт беттерінің қаралу саны – 6,1 млн. 
қаралым. 

Есепті кезеңде сайтты толтыру және дамыту 
бойынша жұмыс негізінен тұрғын үй 
жағдайларын жақсартуға, емделуге ақы төлеуге 
және зейнетақы жинақтарын мерзімінен 
бұрын алып қою тақырыбы бойынша өзекті 
және қолжетімді ақпаратты жедел ұсынуға 
бағытталған. Мысалы, мемлекеттік және 
орыс тілдеріндегі “Көрсеткіштер” бөлімінде 
“Зейнетақы жинақтарын басқарушы 
компанияларға инвестициялық басқаруға 
беру”, “Тұрғын үй жағдайларын жақсартуға 
арналған біржолғы зейнетақы төлемдері”, 
“Мақсаттар бойынша тұрғын үй жағдайларын 
жақсартуға арналған біржолғы зейнетақы 
төлемдері”, “Емделуге арналған біржолғы 
зейнетақы төлемдері” деген атаулармен 
төрт парақша жасалған болатын. Аталған 
парақшалардағы деректер автоматты түрде 
күнде сағат 17.00-де жаңартылады.

“Қызметтер” бөлімінде зейнетақы 
жинақтарының бір бөлігін мерзімінен 
бұрын пайдалану тақырыбы бойынша екі 
жаңа бөлімше қосылды: “Өз зейнетақы 
жинақтарының бір бөлігін тұрғын үйге 
және (немесе) емделуге пайдалану” және 
“Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін 
ИПБ-дың (инвестициялық портфельді 
басқарушының) сенімгерлік басқаруына 
аудару”.

Бұдан басқа, сайтта “Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы” жаңа парақша қосылды, оның 
контенті келушілерге ЕАЭО-ға мүше 

мемлекеттердің еңбекшіл азаматтарын 
зейнетақымен қамсыздандырудың жаңа 
қағидаларымен және осы тақырыпта жиі 
қойылатын сұрақтарға жауаптармен танысуға 
мүмкіндік береді.

“Әлемнің зейнетақы жүйелері” бөлімі басқа 
мемлекеттердің зейнетақы жүйелерінің негіз-
гі сипаттамаларының инфографикаларымен 
толықтырылып отырады. 2021 жылдың 
екінші тоқсанында Чилидің зейнетақы жүйе-
сі туралы ақпарат қосылды, 2021 жылдың 
үшінші тоқсанында сайт Қазақстан, Гонконг 
сияқты елдердің ақпаратымен толықтырыл-
ды.

Қордың сайтында инвестициялық қызмет 
бойынша деректер, зейнетақы активтері 
бойынша Қордың ағымдағы көрсеткіштері 
ай сайын жаңартылып отырады, Қазақстан 
Республикасының заңнамасындағы маңызды 
өзгерістер тұрақты негізде жарияланады.

2021 жылы БЖЗҚ-ның тәуелсіз “Cтратегиялық 
зерттеулер орталығы” ЖШС компаниясымен 
бірлесіп жүргізген әлеуметтік зерттеуінің 
нәтижелері респонденттердің 45,1% ЖЗЖ 
және Қор қызметі мәселелері бойынша 
ақпаратты (жаңалықтарды) теледидар 
арқылы, 33,5% әлеуметтік желілер мен 
мессенджерлер арқылы, 21,4%  жаңалықтар 
және өзге де сайттар арқылы алуға бейім 
екенін айғақтайды.

Сауалнамаға қатысушылар интернет-сайттар 
арасында ең танымал және жиі көзге түсетін 
ақпарат көзі ол – Қордың корпоративтік сайты 
деп атады (enpf.kz).

Қордың әлеуметтік желілердегі ресми 
парақшалары мақсатты қажеттіліктер 
үшін зейнетақы жинақтарының бір 
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бөлігін мерзімінен бұрын алу және ИПБ-
ге сенімгерлік басқаруға аудару бойынша 
Қордың ақпараттық-түсіндіру жұмысында 
маңызды рөл атқарды. Ақпарат:  Face-
book,  Instagram,  Twitter,  VKon-
takte,  Одноклассники сынды барлық 
әлеуметтік желілерде, сондай-ақ  Tele-
gram,  WhatsApp,  Viber мессенджерінде, 
оператормен онлайн чат және  YouTube 
арнасында жарияланды. Әлеуметтік желілер 
арасында Қордың   Instagram парақшасы 
30 мыңнан астам жазылушысы бар (47,6%) 
ең танымал арна болып қала береді.

Қор жарияланымдарды орналастырумен 
қатар, жазылушыларға зейнетақы жүйесі 
және Қор жұмысы бойынша кеңес беру 
жұмыстарын жүргізуде. Пікірлер мен жеке 
хабарламалар арқылы 2020 жылы 12 697 
өтініш алынды және өңделді. БЖЗҚ ресми 
парақшаларына жазылушылардың жалпы 
аудиториясы 2021 жылдың соңында 
63,0 мың жазылушыны құрады (2021 
жылдың басынан бастап 20,4% - ға өсті).

2016 жылдан бастап БЖЗҚ жыл сайын БАҚ 
өкілдері, студенттер мен блогерлер үшін 
зейнетақымен қамсыздандыру саласында 
қаржы журналистикасы мектебінің қарқынды 
курсын өткізеді. 2020-2021 жылдары 
коронавирустық пандемияға байланысты 
іс-шара онлайн форматта өтті. Алайда, осы 
аспектіге қарамастан, 2021 жылдың қараша 
айында мектеп қазақ және орыс тілдерінде 
80-нен астам қатысушыны жинады.

2021 жылдың желтоқсанында “БЖЗҚ” АҚ 
басшылығының Д.А. Қонаев атындағы 
Еуразиялық Заң Академиясының заң, 
қаржы факультеті және мемлекеттік басқару 
факультетінің студенттерімен онлайн-
кездесулері өтті. Болашақ заңгерлерге, 

қаржыгерлерге және мемлекеттік 
менеджерлерге зейнетақы жүйелері, 
демографиялық трендтер, БЖЗҚ жинақтаушы 
компонентінің қажеттілігі және қызметі, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
зейнетақы заңнамасы туралы баяндалды. 
Кездесуге 50 студент пен оқытушы қатысты.

2021 жылғы 10 желтоқсанда БЖЗҚ 
өңірлік бөлімшелерінде “Цифрлық БЖЗҚ, 
барлығы салымшыларға ыңғайлы болу 
үшін” тақырыбында онлайн форматта 
“Ашық есік күні” іс-шарасы өтті. Іс-шараға 
қатысушылардың жалпы саны 5 692 адамды 
құрады, іс-шара туралы жарияланымдар 
саны интернет-ресурстарда, радиода, 
теледидарда және баспа басылымдарында 
586 жарияланымды құрады.

Қор филиалдары 2021 жылы онлайн 
форматта, кәсіпорын мен ұйымдарға бару 
арқылы жалпы саны 327,9 мың адамның 
қатысуымен 15,9 мың тұсаукесер, оның ішінде 
жергілікті атқарушы органдардың қатысуымен 
жасалған меморандумдар шеңберінде 11,1 
мың қатысушымен 437 тұсаукесер өткізді. 

Белсенді емес “қозғалыссыз” шоттардың 
иелері-салымшылармен мақсатты түсіндіру 
жұмысы шеңберінде (нөлдік жинақталған 
ЖЗШ немесе 2020 ж. ішінде бірде-бір 
жарна түспеген) 2021 жылы 661,8 мың адам 
жинақтаушы зейнетақы жүйесі мәселелері 
бойынша телефон арқылы алғашқы кеңес 
алды, оның ішінде 138,3 мың адам өз ЖЗШ-
на жалпы көлемі 6,4 млрд теңге көлемінде 
МЗЖ қосқан. Орташа жарна сомасы 46,4 мың 
теңгені құрады.

2017 жылдан бастап Қор жыл сайын тәуелсіз 
ұйымды тарта отырып, әлеуметтік зерттеу 
жүргізеді. Зерттеудің мақсаты халықтың 

зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы 
қаржылық-құқықтық сауаттылығының 
деңгейін және халықтың Қазақстанның 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне және 
БЖЗҚ-ға сенім дәрежесін айқындау 
болып табылады. 2021 жылы зерттеуді 
“Стратегиялық зерттеулер орталығы” ЖШС 
телефон сауалнамасы және Қазақстанның 
14 облысы мен республикалық маңызы бар 
3 қаланың қала және ауыл тұрғындарына 
сауалнама жүргізу арқылы жүргізді. 
Жүргізілген әлеуметтік зерттеуге сәйкес 2021 
ж. нәтижелері бойынша келесі нәтижелер 
анықталды:
 Өткен жылғы зерттеу қорытындыларымен 
салыстырғанда БЖЗҚ-ға деген сенім деңгейі 
өсті. Қорға деген сенімнің орташа деңгейі
6,0 балды құрады (ең төменгі мәні 1, ең жо-
ғарғы мәні 10 балл), яғни нәтижелер орта-
шадан жоғары. Бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 
5,4 балды құраған. Еліміздің зейнетақы 
жүйесіне деген халықтың сенім деңгейі
5,8 балды құрады. Естеріңізге сала кетейік,
бір жыл бұрын сенім деңгейі 5,1 баллды 
құраған болатын.
 Халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйесі 
мен БЖЗҚ туралы хабардар болу деңгейі 
айтарлықтай өсті. Қазақстанның зейнетақы 
жүйесі және БЖЗҚ қызметтері туралы (оның 
ішінде зейнетақы жинақтарының бір бөлігін 
баламалы пайдалану және зейнетақы 
жинақтарының бір бөлігін ИПБ басқаруына 
аудару мүмкіндігі туралы) қойылған сұрақ-
тарға дұрыс жауап берген респонденттер-дің 
үлесі 69,9%-ды құрады (өткен жылы 62%). 
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6) Меншікті активтер бойынша «БЖЗҚ» АҚ қаржылық 
көрсеткіштері
2021 жылдың қорытындысы бойынша 
меншікті активтер бойынша Қордың 
қаржылық есептілігіне аудит жүргізілді. 
Тәуелсіз аудитор ретінде Қордың Жалғыз 
акционерінің шешімімен “Делойт” ЖШС 
анықталды.

Тәуелсіз аудитордың қорытындысына сәйкес 
меншікті активтер бойынша қаржылық 
есептілік барлық елеулі аспектілерде 2021 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Қордың қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның 
қаржылық нәтижелерін және Халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына (“ҚЕХС”) 
сәйкес 2021 жылғы ақша қаражатының 
қозғалысын анық көрсетеді.

Негізгі қызметтен түскен 
кірістер (комиссиялық 
кірістер)
Комиссиялық шығыстар
Негізгі емес қызметтен 
түскен кірістер/шығыстар
Персоналға және әкімшілік-
шаруашылық шығыстарға 
арналған шығыстар, оның 
ішінде:
персоналға шығыстар
жалпы 
әкімшілік шығыстар
Пайдаға салынатын салық
Таза пайда

2017

46779
-17 159

5737

-12 179
-8 256

-3 923
-4 939
18 239

2018

60 077
-8 193

10266

-12 226
-7 918

-4 308)
-8 632)
41 292

2019

58 011
-9 597

12455

-11 900
-7 900

-4 000
-7 599
41 370

2020

42656
-11 170

14739

-11 630
-7 841

-3 789
-4 105
30 490

2021

15 233
-1 758

23 338

-12 264
- 7 906

- 4 358
- 1 127
23 422

млн теңге

2021 жылы Қор кірістерінің негізгі көздері 
зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы 
және меншікті активтерді инвестициялаудан 
түскен кірістер болды.

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң-
ның 53-бабына енгізілген өзгерістер мен 
толықтыруларға сәйкес, 2021 жылдан бастап 
БЖЗҚ комиссиялық сыйақысының көлемі 
азайтылып, зейнетақы активтерінен айына 
0,01% мөлшерінде болып белгіленді (2020 
жылы – 0,011%), зейнетақы активтері бойынша 
инвестициялық кірістен БЖЗҚ комиссиялық 
сыйақысы алынып тасталды (2020 жылы Қор 
зейнетақы активтері бойынша инвестиция-
лық кірістен 2,00% мөлшерінде комиссия-
лық кіріс алған болатын). 2021 жылдан бас-
тап комиссиялық сыйақының осы түрін алуды 
зейнетақы активтерін инвестициялауға жә-
не кастодиандық қызмет көрсетуге байла-
нысты өз шығыстарын жабу мақсатында 

зейнетақы активтерін тікелей басқарушы-
лар (ҚРҰБ және ИПБ) жүзеге асырады. Осы 
өзгерістердің нәтижесінде 2021 жылдың 
қорытындылары бойынша комиссиялық 
кірістің, сондай-ақ зейнетақы активтерін 
сенімгерлік басқару және кастодиандық 

операциялар бойынша қызметтер үшін 
комиссиялық шығыстардың азаюы бай-
қалады.

Тәуелсіз аудитор “Делойт” ЖШС растаған 
БЖЗҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық 
есептілігіне сәйкес, есепті кезеңде 36 
813 млн теңге мөлшерінде операциялық 
кірістер алынды, оның ішінде: зейнетақы 
активтерінен 15 233 млн теңге мөлшерінде 
комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер; 
зейнетақы активтерін басқаруға байланыс-
ты комиссиялық шығыстар -1 758 млн теңге-
ні құрады; операциялық қызметтен түсетін 
басқа да кірістер – 23 338 млн теңге (мы-
наларды қамтиды: таза пайыздық кіріс –
18 015 млн теңге, құнсызданудан болатын 
залалдарға резервті қалпына келтіруден 
түсетін кіріс 3 836 млн теңге сомасында, 
шетел валютасымен жасалатын операциялар 
бойынша таза шығын (- 0,03) млн теңге 
сомасында және басқа да операциялық 
кірістер/шығыстар 1 487 млн теңге).

Жалпы әкімшілік шығыстар мен персоналға 
арналған шығыстар 12 263 млн теңгені 
құрады, оның ішінде персоналға арналған 
шығыстар – 7 905 млн теңге және жалпы 

әкімшілік шығыстар – 4 358 млн теңге.

2021 жылы корпоративтік табыс салығының 
сомасы 1 127 млн теңгені, бөлінбеген табыс 
сомасы – 23 422 млн теңгені құрады.

2017 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі 
кезеңде зейнетақы активтерінен комиссиялық 
сыйақы мөлшері 2,25 есеге (0,0225%-дан 
0,010%-ға дейін) азайды.

МЕНШІКТІ АКТИВТЕР БОЙЫНША 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ  ПОРТФЕЛЬ 

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
БЖЗҚ меншікті активтерінің инвестиция-
лық портфелі 208 754 млн теңгені құрады.
2017 жылы меншікті активтер портфелі ҚР ҰБ 
сенімгерлік басқаруына берілді.

БЖЗҚ-ның меншікті активтері портфеліндегі 
ең үлкен үлесті (66,4%) ҚР Мемлекеттік 
бағалы қағаздары құрайды. БЖЗҚ меншікті 
активтері есебінен сатып алынған қаржы 
құралдарының инвестициялық портфелі 
100%-ға ұлттық валюта теңгемен ұсынылды.

Зейнетақы активтерінен ұсталатын комиссиялық сыйлықақы
мөлшерінің өзгеру динамикасы,  % 
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2022 жылғы 1 қаңтарға портфельдің құрылымы

7) Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі

Қордың тәуекелдерді басқару жүйесі мен 
ішкі бақылау жүйесі ҚРҰБ Басқармасының 
2018 жылғы 27 сәуірдегі №76 қаулысымен 
(2020 жылғы 30 наурыздағы жағдай бойын-
ша өзгерістермен) бекітілген Бірыңғай жи-
нақтаушы зейнетақы қоры мен ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесін қалыптастыру қағидаларына сәйкес 
әзірленді. БЖЗҚ тәуекелдерді басқару 
жүйесінің негізгі ережелері мен қағидалары 
Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 28 
сәуірдегі №3 шешімімен бекітілген БЖЗҚ 
тәуекелдерді басқару саясатында және ішкі 
бақылау жүйесі – БЖЗҚ ішкі бақылау жүйе-
сін ұйымдастыру саясатында қарастырылған.

БЖЗҚ Тәуекелдерін басқару жүйесі бірыңғай 
процеске біріктірілген өзара байланысты 
элементтерден тұрады. Тәуекелдерді басқару 
жүйесі шеңберінде Қордың басшылығы мен 
қызметкерлері әрқайсысы өз деңгейінде 
Қордың қызметіне әсер етуі мүмкін ықтимал 
тәуекелдерді анықтауға, сондай-ақ тәуекелдің 
қолайлы деңгейі шеңберінде осы оқиғаларды 
басқаруға қатысады. Тәуекелдерді басқару 
жүйесі Қордың атқарушы органы мен 
басқару органын тәуекелдер және оларды 
азайту жөніндегі шешімдер туралы уақтылы 
ақпаратпен қамтамасыз ететін процестер 
мен рәсімдер жүйесін қамтиды.

БЖЗҚ ішкі бақылау жүйесі Қордың ұзақ 
мерзімді мақсаттарды іске асыруын және 
Қазақстан Республикасының зейнетақымен 
қамсыздандыру және бағалы қағаздар нары-
ғы туралы заңнамасының, сондай-ақ Қор-
дың саясатының, ішкі қағидаларының 
сақталуына, залалдар тәуекелінің немесе 
Қордың беделдік залалының төмендеуіне 
ықпал ететін қаржылық және басқарушы-
лық есептіліктің дұрыстығын қолдауды 
қамтамасыз ететін ішкі бақылау саясат-

тарының, процестері мен рәсімдерінің 
жиынтығын қамтиды.

ҚЫЗМЕТТІҢ ҮЗДІКСІЗДІГІН 
БАСҚАРУ

Қор қызметінің үздіксіздігін басқару процесі 
БЖЗҚ негізгі және мүдделі тараптарының 
мүдделерін сақтауға және Қордың беделін 
сақтауға кепілдік беретін негіз жасайды. 
Қор қызметінің үздіксіздігін басқару процесі 
төтенше/дағдарыстық жағдайлардан туын-
дайтын операциялық, қаржылық, құқықтық, 
бедел тәуекелдерін және басқа да қар-
жылық салдарларды азайту мақсатымен 
ұйымдастырылған және ақпараттық техно-
логиялар мен ақпараттық қауіпсіздіктің 
сенімді инфрақұрылымымен қамтамасыз 
етіледі, сондай-ақ қысқа мерзімде қызмет-
тің үздіксіздігі кезеңіне уақтылы әрекет ету 
және қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар-
ды көздейді.

Қор қызметінің үздіксіздігін басқару 
процесінің тиімділігінің мысалы ретінде 
бір күнге тоқтатылмаған коронавирустық 
инфекцияның (COVID-19) пандемиясына 
байланысты Қазақстан Республикасына 
төтенше жағдай енгізу кезеңіндегі Қордың 
жұмысы бола алады.

Елде енгізілген оқшаулау шаралары элек-
трондық байланыс арналарының маңызды-
лығын және сенімді АТ инфрақұрылымының 
болуын одан әрі арттырды.

Есептік кезеңде IT-қызметтерді басқару 
жүйесіне (АТҚБЖ) сертификаттық аудит 
жүргізілді, оның нәтижесінде ISO/IEC 20000-
1:2018 стандартына сәйкестік сертификаты 
алынды.
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Қорда ақпараттық қауіпсіздікке ерекше 
көңіл бөлінеді. 2021 жылы Қордың ішкі 
және сыртқы қауіп-қатерлерден қорғалуын 
қамтамасыз етуге бағытталған кешенді іс-
шаралар шеңберінде физикалық, виртуал-
ды ортадағы осалдықтарды, конфигура-
циядағы және ережелерді сақтаудағы проб-
лемаларды, сондай-ақ зиянды бағдарла-
маларды жедел және сенімді анықтауды 
қамтамасыз етуге арналған Tenable.
sc. бағдарламалық кешені өнеркәсіптік 
пайдалануға берілді. Tenable.sc осалдық 
туралы деректерді басқаруды және оларды 
бүкіл Қор деңгейінде талдауды қамтамасыз 
етеді, қауіпсіздік тұрғысынан тәуекелдердің 
басымдығын белгілеуге мүмкіндік береді, 
сондай-ақ автоматтандырылған шеңберлер-
ді ұсынады және белгіленген қағидаларды 
сақтау туралы есептілікті қалыптастыруды 
қамтамасыз етеді. Үздіксіз бақылаудың 
арқасында қауіпсіздік қызметтері Tenable.
sc-те алдын-ала жасалған икемді басқару 
тақталары мен есептерді қолдана отырып, 
қауіпсіздік бағдарламасының тиімділігін 
сандық бағалауды және визуализациялауды 
жүзеге асыра алады.

Сондай-ақ, Қордың ақпараттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында тұрақты негізде 
Қордың ішкі және сыртқы қауіп-қатерлер-
ден қорғалуын қамтамасыз етуге бағыттал-
ған мынадай іс-шаралар жүргізіледі:
 вирустық белсенділікті және желілік ша-
буылдарды бақылау;
 ақпараттық жүйелерді резервтік көшірме 
жасау;
 ақпараттық жүйеге кіру құқығын беру 
мониторингі,
 серверлік және желілік жабдықтардың күн-
делікті мониторингі;
 серверлік және желілік жабдықтардың IT 
инфрақұрылымының қауіпсіздігін талдау.

2018 жылы наурызда Қор зейнетақы қыз-
меттерін ұсыну саласында ISO 9001:2015 
стандартының талаптарына сәйкес сапа ме-
неджменті жүйесінің (бұдан әрі – СМЖ) сер-
тификаттық аудитінен сәтті өтті.

Қор жыл сайын СМЖ ISO 9001:2015 стан-
дартының талаптарына сәйкестігін растап 
отырады. 

БЖЗҚ 2021 жылы TÜV Thüringen e.V. ком-
паниясының халықаралық аудиторлары жүр-
гізген СМЖ-ның ISO 9001:2015 халықаралық 
стандартының талаптарына сәйкестігіне қай-
та сертификаттау аудитінен сәтті өтті.

Аудит барысында TÜV Thüringen e.V. са-
рапшылары БЖЗҚ-ның менеджмент жүйесі 
толық көлемде нәтижелі болып табылаты-
нын, Қорда оны жұмыс жағдайында ұстап 
тұру және одан әрі дамыту үшін барлық 
жағдай жасалғанын атап өтті. Сондай-ақ, 
TÜV Thüringen e.V. аудиторлары қорытын-
ды есепте оң аспектілердің қатарында 
БЖЗҚ-ның ISO 9001 негізінде СМЖ тұрақты 
қолдауға ұмтылысын, Қордың клиентке бағ-
дарлануын, жаңа технологияларды енгізуге
және жаңалықтарға ашықтығын, ақпарат-
тық қауіпсіздікті, қызметкерлердің білікті-лігін 
үнемі арттыруды, көрсетілетін қызметтер-
ді кеңейтуді, салымшылардың қаржылық 
сауаттылығын арттыруды, ұялы телефон-
дардың ақпараттық базасына қолжетімділік-
ті атап өтті.

Қайта сертификаттау аудитінің нәтижелері 
бойынша ISO 9001:2015 стандартының та-
лаптарына бірде-бір сәйкессіздік немесе 
ауытқу анықталған жоқ.

8) Сапа менеджменті жүйесі 
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Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде 
озық шет елдермен тәжірибе алмасу үшін
БЖЗҚ ХӘҚҚ (ISSA) және зейнетақы қорла-
рын басқарушылардың халықаралық қауым-
дастығының (FIAP) мүшесі болып табылады.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК 
ҚАМСЫЗДАНДЫРУ 
ҚАУЫМДАСТЫҒЫ (ISSA)

ISSA (англ. International Social Security Associa-
tion) – Халықаралық әлеуметтік қамсызданды-
ру қауымдастығы (бұдан әрі – ХӘҚҚ) әлеумет-
тік қамсыздандыру саласындағы мемлекет-
тік мекемелерді, ұйымдар мен ведомстволар-
ды біріктіретін жетекші халықаралық ұйым
болып табылады. Бұл әлеуметтік қамсыздан-
дыру ұйымдарының жалғыз жаһандық желі-
сі. Штаб-пәтері Женева қаласында (Швей-
цария).

ХӘҚҚ кәсіби нұсқаулықтарды әзірлеу, сарап-
тамалық білімді тарату, қызмет көрсету 
және әлемнің әртүрлі елдерінен келген 
мүше ұйымдарға қолдау көрсету арқылы 
әлеуметтік қамсыздандыруды басқарудағы 
стандарттарды арттыруға ықпал етеді, бұл 
оларға динамикалық әлеуметтік қамсыз-
дандыру жүйелері мен әлеуметтік саясатты 
дамытуға көмектеседі. 

БЖЗҚ аталған қауымдастықтың мүшелігіне 
2015 жылдың 1 мамырынан бастап кірді. 
Қор екі ХӘҚҚ Техникалық комитетінің мү-
шесі болып табылады: Жасы, мүгедектігі 
және өмір сүру бойынша зейнетақы сақтан-
дыру жөніндегі техникалық комитет, Статис-
тикалық, актуарлық және қаржылық зерттеу-
лер жөніндегі техникалық комитет. ХӘҚҚ 
техникалық комитеттерінің жұмысы әлеу-
меттік қамсыздандыру саласындағы сарап-
шылар қауымдастығының пайдасы үшін қа-
тысушы ұйымдардың тәжірибесі мен білімін 
жинауға мүмкіндік береді.

9) Халықаралық ынтымақтастық

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЛАРЫН 
БАСҚАРУШЫЛАРДЫҢ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ 
(FIAP)

Зейнетақы қорларын басқарушылардың ха-
лықаралық қауымдастығы (бұдан әрі – 
ЗҚБХҚ), (испан. FIAP, ағылшын тілінде Inter-
national Federation of Pension Fund Admin-
istrators)-Латын Америкасы, Еуропа және
Орталық Азия елдерінде зейнетақы жүйе-
лерін нығайтуға мүдделі зейнетақы қауым-
дастықтарын, компаниялар мен мекемелерді 
біріктіретін халықаралық ұйым (штаб-пәтері 
Сантьяго, Чили). ЗҚБХҚ-ға мүшелік түрлі 
елдердің жинақтаушы зейнетақы жүйелері 
туралы қажетті ақпараттық материалдарды, 
өзекті статистикалық деректерді, жария-
ланымдарды алуға мүмкіндік береді, сондай-
ақ халықаралық семинарларға, форумдарға 
және конференцияларға қатысуға мүмкіндік 
береді.

БЖЗҚ ЗҚБХҚ-ның мүшелік құрамына 2014 
жылғы 1 қаңтардан бастап енді. ЗҚБХҚ әлеу-
меттік қамсыздандыру мәселелері бойынша 
ақпараттық-талдау материалдарын БЖЗҚ-
ға тұрақты негізде жібереді, БЖЗҚ-ның 
сұраулары бойынша консультациялық көмек 
көрсетеді, ЗҚБХҚ-ға қатысушы ұйымдар-
дың жиналыстарын ұйымдастырады және 
БЖЗҚ-ны шақырады.

10.1 Зейнетақы жинақтары

БЖЗҚ-ның 2017-2021 жылдарға арналған 
Корпоративтік даму стратегиясы (бұдан әрі 
– Стратегия) жұмыс істеген бес жыл ішінде 
зейнетақы жинақтарының көлемі 5,3 трлн 
теңгеге немесе 68%-ға артып, 2022 жылғы 
01 қаңтардға 13 070 066 млн теңгені (ЖІӨ-
нің 16%- ы) құрады, зейнетақы жинақтары-
ның орташа жылдық өсуі осы кезеңде ЖІӨ 
өсімінен асып түседі.

2022 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойын-
ша зейнетақы активтерінің негізгі көрсеткіш-
тері (млн теңге).

III 2017-2021 жылдарға арналған корпоративтік 
даму стратегиясын орындау

Көрсеткіштер, млн теңге

Зейнетақы жинақтары 
Зейнетақы жарналары
ЖЗШ-ға бөлінген 
инвестициялық кіріс
Зейнетақы төлемдері және 
сақтандыру ұйымдарына 
аударымдар
Тұрғын үй жағдайын 
жақсарту/ емдеу 
мақсатында БЗТ
ЖІӨ
ЗЖ-ның ЖІӨ-ге қатынасы, %

2017

7 780 738
756 053

550 556

211 118

0
54 378 858

14%

2021

13 070 066
1 340 569

1 358 044

268 354

2 614 533
81 269 231

16%

5 жыл ішіндегі орташа жылдық өсу

15%
14%

31%

12%

0
12%
16%

2021 жылы БЖЗҚ-ға кіріс ағындар (зейнетақы 
жарналары және басқа да түсімдер) 2017 
жылғы 3,6 есемен салыстырғанда, шығыс 
ағындарынан (зейнетақы жинақтарының 
төлемдері мен сақтандыру ұйымдарына 
аударымдары) 5 есе асып түсті.

Зейнетақы активтерінің 2017-2021 жылдар-
дағы жылдық орташа табыстылығы 6,7% 
орташа жылдық инфляцияда 9,6%-ды құра-
ды. Жинақтаушы зейнетақы жүйесі (ЖЗЖ) 
енгізілген сәттен бастап жинақталған кіріс-

тілік көрсеткіші 2022 жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша жинақталған инфляция 
деңгейінен 1,2 есе асып түсті (сәйкесінше 
681,13% және 546,77%).

10.2 Салымшылар мен алушылар

2017-2021 жылдар аралығында жинақтаушы 
зейнетақы жүйесіне қатысушылар (МЗЖ 
бойынша бірегей салымшылар мен алушы-
лар) саны 1,9 млн адамға немесе 20,9%-ға
артып, 10,9 млн адамды құрады. 2022 жыл-
дың 1 қаңтарына жарналардың барлық түр-
лері бойынша ЖЗШ жалпы саны 11,5 млн 
бірлікті құрады. ЖЗШ-ның орташа жылдық 

өсу қарқыны кезең ішінде 4%-ды құрады. 
Жаңа ЖЗШ-ның ең көп өсуі 2020 жылдың 
көктемінде болды, ол кезде елде covid-19 
коронавирустық инфекциясының таралуына 
байланысты  енгізілген төтенше жағдай ре-
жимінің қолданылу кезеңінде табысынан 
айырылу бойынша арнайы әлеуметтік жәр-
демақы (42 500 теңге) алу үшін бірыңғай 
жиынтық төлемді (БЖТ) төлеген 944,3 мың
өзін-өзі жұмыспен қамтыған азамат Қазақ-
станның жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 
(ЖЗЖ) қатысушы ретінде алғаш рет тіркелді.
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2017-2021 жылдардағы БЖЗҚ-дағы зейнет-
ақы жинақтары бар ЖЗШ динамикасы 
(бірлік)15

16 Осы жерде және бұдан әрі мәтін бойынша: сәйкестендірілмеген шоттар, яғни иелерінің нақты 
деректемелері жоқ ЖЗШ есебінсіз. Жеке жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақымен қамсыздандыру 
шарттары бойынша барлық активтері мен міндеттемелері БЖЗҚ-ға біріктірілген сәтте БЖЗҚ-да 816,6 
мың сәйкестендірілмеген шот болды. Дұрыс деректемелерді анықтау және ЖЗШ иелерінің жеке басын 
анықтау бойынша тұрақты жүргізіліп отырған жұмыстың нәтижесінде мұндай шоттардың саны 4 
есеге қысқартылды, мәселен, 2021 жылдың соңында ол 199 мың бірлікті құрады.
17 Жыл ішінде кем дегенде бір МЗЖ түскен ЖЗШ

Жинақтары бар ЖЗШ саны

МЗЖ
МКЗЖ
ЕЗЖ
Барлығы

01.01.2017

8 981 110
400 427

36 517
9 418 054

01.01.2022

10 856 465
546 099

61 307
11 463 871

5 жылдағы орташа жылдық өсім

4%
6%

12%
4%

2021 жылы ЖЗЖ белсенді16  қатысушылары-
ның саны ресми статистика17 деректері 
бойынша Қазақстанның өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған халқының 8,8 млн санынан 7 млн 
адамды құрап отыр, бұл өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған халықтың 79,5% құрайды. 
Жылда-
ғы МЗЖ 
төлеу 
тұрақ-
тылығы
9-12 
жарна
6-8 
жарна
1-5 
жарна

2017

57%

14%

29%

41%

13%

46%

БЖТ 
төлеушілер 
есебімен2018

57%

13%

30%

2019

58%

13%

29%

2020 ж.

57%

17%

26%

БЖТ 
төлеушілер 
есебінсіз

БЖТ 
төлеушілер 
есебімен

2021 ж.

61%

15%

24%

БЖТ төлеушілер 
есебінсіз

60%

15%

25%

Бұл ретте МЗЖ төлеудің жеткіліксіз жүйелілі-
гін атап өту қажет. Белсенді қатысушылар 
бойынша жылына орта есеппен 1 ЖЗШ-ға 

12 айдың ішінде 8 айға жарна келіп түседі. 

2017-2021 жылдары белсенді салымшылар-
дан пайыздық үлеспен МЗЖ тұрақты түсу 
динамикасы.

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
МЗЖ есебінен салымшылардың зейнетақы 
жинақтарының орташа мөлшері ерлерде
1 259,0 мың теңгені, әйелдерде 1 075,2 мың 
теңгені құрады. Ер адамдарда зейнет жасы-
на дейінгі жинақтардың орташа сомасы 
1,9 млн теңгені, әйелдерде 1,7 млн теңгені 
құрады.

18 Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігінің ұлттық 
статистика бюросы (www.stat.gov.kz)
19 Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша 2021 жылғы 1 қыркүйекке медиандық жалақы 157,9 
мың теңгені, 2021 жылы республика бойынша орташа жалақы-248,8 мың теңгені құрады
20 2021 жылы 1 ең төменгі күнкөріс деңгейі 34 302 теңге

01.01.2017 ж. және 01.01.2022 ж. жағдай 
бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 
бөлінісінде МЗЖ бойынша ЖЗШ құрылымы.

01.01.2022 жылға

до 5 жас
6-10 жас
11-15 жас
16-20 жас
20+
Жиыны

Қатысу 
өтілі

ЖЗШ саны

5 565
2 269
1 570
1 002

450
10 856

мың 
бірлік

51%
21%
14%
9%
4%

100%

%

218
1 152
2 188
3 334
4 667
1 170

мың 
теңге

ЗЖ орташа 
мөлшері

01.01.2017 жылға

до 5 жас
6-10 жас
11-15 жас
16-19 жас

Жиыны

Қатысу 
өтілі

ЖЗШ саны

4 861
2 120
1 331

670

8 981

мың 
бірлік

54%
24%
15%
7%

100%

%

167
808

1 680
2 714

732

мың 
теңге

ЗЖ орташа 
мөлшері

Зейнетақы жинақтарының 
сомасы

 500 000  теңгеге дейін
500 001 – 1 000 000 теңге
1 000 001 – 3 000 000 теңге
3 000 001 – 5 000 000 теңге
5 000 001 – 8 000 000 теңге
8 000 000 теңгеден жоғары

01.01.2022 жылға
ЖЗШ үлесі, %

49%
15%
25%
9%
2%

0,6%

01.01.2017 жылға
ЖЗШ үлесі, %

61%
16%
19%
3%
1%

0,5%

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
ЖЗЖ қатысушыларының 64%-ында 1 млн тең-
геге дейін зейнетақы жинақтары бар (4-кес-
те). Жинақтар сомасының мөлшеріне екі 
фактор әсер етеді: ЖЗЖ-ға қатысу өтілі (МЗЖ 
түскен кезеңдер саны) және МЗЖ жүргізілген 
табыс мөлшері. Қатысушылардың 50%-дан 
астамының ЖЗЖ -ға қатысудың жиынтық өті-

лі 5 жылдан аспайды. ЖЗЖ қатысушылары-
ның 51%-ы республика бойынша медиандық 
жалақыдан аспайтын ай сайынғы табысты 

алады, 67%-ы орташа жалақыдан төмен ай 
сайынғы табысты алады20. Бұл ЖЗЖ қаты-
сушыларының орташа зейнетақы жинақ-
тарының төмен көрсеткішін көрсетеді.

2017 жылғы 01 қаңтардағы және 2022 жылғы 
01 қаңтардағы жағдай бойынша қатысу өтілі 
бөлігінде МЗЖ бойынша ЖЗШ құрылымы.



95ЖАРИЯ ЕСЕБІ
2021 ЖЫЛҒЫ «БЖЗҚ» АҚ  ЖЫЛДЫҚ 94 ЖАРИЯ ЕСЕБІ

2021 ЖЫЛҒЫ «БЖЗҚ» АҚ  ЖЫЛДЫҚ 

Атауы
Филиалдар
Қызмет көрсету кеңселері, оның ішінде:

бөлімшелер
ҚО
ҚЖО

2017
18

231
36

195
0

2018
18

215
30
88
97

2019
18

214
29
88
97

2020
19

183
30
61
92

2021
18

176
26
61
89

21 2021 жылы 1 ең төменгі күнкөріс деңгейі 34 302 теңге

БЖЗҚ қызметкерлері санының өзгеруі

Халыққа тікелей қызмет көрсету арнала-
рының бірі барып қызмет көрсету болып 
табылады, ол 2018 жылға дейін тек “мо-
бильді агент” техникасын пайдалана оты-
рып жүзеге асырылды. Шалғай (шағын) елді
мекендерде тұратын салымшыларға (алу-
шыларға) қызмет көрсету стратегиясы ба-
рып қызмет көрсетудің тағы бір арнасын 
- “Мобильді кеңсе” пилоттық жобасын іске 
асыруды жоспарлады. “Мобильді кеңсе” жо-
басы 2017 жылы іске қосылды. Алғашқы үш 
мобильді кеңсе 2018 жылы пайдалануға 
берілді. 2021 жылы барып қызмет көрсету 13 
мобильді кеңсені пайдалана отырып жүзеге 
асырылды.

Стратегияның қойылған мақсаттарына қол 
жеткізу үшін БЖЗҚ 2017 жылдан 2021 жылға 
дейін келесі Меморандумдарға қол қойды:
1. Қазақстан Республикасы облыстарының 
әкімдіктерімен халықтың қаржылық сауат-
тылығын арттыру және оны жинақтаушы 
зейнетақы жүйесіне тарту, төлемдер кесте-
сін өзгерту және әйелдердің зейнеткерлік 
жасын арттыру бөлігінде зейнетақы жүйесін 

жаңғырту туралы халықты хабардар ету 
бойынша БЖЗҚ жүргізіп отырған ақпараттық-
түсіндіру жұмысын бұқаралық және 
жариялылық беру мақсатында әлеуметтік 
міндеттерді іске асыру мәселелері бойынша 
ынтымақтастық және өзара іс-қимыл туралы 
меморандумдар;
2. “Қазпошта” АҚ-мен халықты ЖЗЖ-мен 
қамтуды кеңейтуді қамтамасыз ету, жүктемесі 
төмен елді мекендерде, шалғайдағы 
(шағын) елді мекендерде халыққа қызмет 
көрсету үшін “Қазпошта” АҚ-ға зейнетақы 
қорының қызметтерін кезең-кезеңімен беру 
арқылы қолжетімділікті арттыру мақсатымен 
ынтымақтастық туралы меморандум. Осы 
Меморандум аясында БЖЗҚ қызметтерін 
“Қазпошта” АҚ-ға трансфер-агенттік қызмет 
көрсетуге беру жобасы іске қосылды. 2021 
жылдың соңына қарай “Қазпошта” АҚ-ның 
349 бөлімшесі БЖЗҚ-ның қызмет көрсету 
орталықтары жоқ шалғай аудандарында 
трансфер-агенттік қызмет көрсетті. 

2017 жылғы 01 қаңтардағы және 2022 жыл-
ғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша МЗЖ тө-
ленетін кіріс сомасы бөлінісінде МЗЖ 
бойынша ЖЗШ құрылымы.

2020 жылы өңірлік желі құрылымындағы 
филиалдардың саны 19 филиалды құрады – 
2020 жылғы шілдеде облыс орталығы Түркіс-
тан қаласында орналасқан Түркістан облыс-

на 01.01.2022 г.

2 ЕКД-ға дейін
2-4 ЕКД
4-6 ЕКД
6-8 ЕКД
8-10 ЕКД
10 ЕКД-дан жоғары

Ең төменгі күнкөріс 
деңгейінде көрсетілген кіріс 
мөлшері (ЕКД)21

ЖЗШ саны

1 885
1 689
1 075

760
486

1 076

мың 
бірлік

27%
24%
15%
11%
7%

15%

%

0-69
69-137

137-206
206-274
274-343

343 астам

мың 
теңге

Кіріс 
мөлшері

на 01.01.2017 г.
ЖЗШ саны

1 142
1 656
1 218

737
358
742

мың 
бірлік

20%
28%
21%
13%
6%

13%

%

0-46
46-91

91-137
137-183
183-229

229 астам

мың 
теңге

Кіріс 
мөлшері

10.3 Зейнетақы қызметтері

2017 жылы БЖЗҚ өңірлік желісі құрылымына 
231 қызмет көрсету кеңсесі кірген 18 филиал-
дан құралды. 2021 жылдың соңында БЖЗҚ 
филиалдарының саны өзгеріссіз қалды. Өзге-
рістер қызмет көрсету кеңселеріне қатысты 
болды, атап айтқанда 2017 жылдан 2021 жылға 
дейінгі кезеңде 55 кеңсе жабылды және бес 
жылдық кезеңнің соңында 176 бірлікті құра-
ды, оның ішінде қалаларда – 26 бөлімше
(2017 жылмен салыстырғанда 10 бірлікке 
азайды), ірі аудан орталықтарында – 61 қыз-
мет көрсету орталығы (ҚО) (2017 жылмен 
салыстырғанда 134 ҚО-ға азайды), халқы ты-
ғыз орналаспаған аудан орталықтарында –
89 қашықтағы жұмыс орны (ҚЖО) бар. ҚЖО
2018 жылдан бастап филиалдардағы ҚО-лар-
дың бір мезгілде жабылуымен жұмыс істей 
бастады. 2018 жылмен салыстырғанда ҚЖО 8 
бірлікке азайды.

Өңірлік желі (2017-2021 жылдары)

тық филиалы ашылды. 2021 жылы Жезқазған 
қаласындағы өңірлік филиалдың жабылуы 
нәтижесінде, Жезқазған қаласында бір мез-
гілде Қызмет көрсету орталығын құру арқы-
лы филиалдар саны 18 филиалға дейін қыс-
қарды.

2017 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі ке-
зеңде БЖЗҚ қызметкерлерінің нақты саны
448 адамға немесе 24,4%-ға азайды
(1 834-тен 1 386 адамға дейін). БЖЗҚ қызмет-
керлері санының азаюы электрондық сер-
вистердің дамуына, бизнес-процестерді 
оңтайландыруға және филиалдар желісі қыз-
меткерлерінің нақты жүктемесіне байланыс-
ты өңірлік бөлімшелер санының 479 адамға 
немесе 32,7%-ға (1 463-тен 984 адамға дейін) 
қысқаруы есебінен болды. Орталық аппа-
рат қызметкерлерінің саны 2017 жылдан 
бастап 2021 жылға дейін 31 адамға немесе 
8,4% - ға (371-ден 402 адамға дейін) ұлғайды.
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10.4 Барып қызмет көрсету

2017 жылдан 2021 жылға дейінгі кезеңде 
БЖЗҚ-ның барып қызмет көрсетуі арқылы 
788,0 мың операция, оның ішінде мобильді 
кеңселерді пайдалана отырып 104,5 мың 
операция (барып қызмет көрсету опера-
цияларының жалпы санының 13,2% үлесі), 
“мобильді агент” техникасын пайдалана 
отырып 683,5 мың операция (барып қызмет 
көрсету операцияларының жалпы саны-
ның 86,7% үлесі) көрсетілді.

2018 жылдан бастап 2021 жылға дейін 
мобильді кеңселер 117,8 мың ауызша 
кеңестер берді.

Барып қызмет көрсету (2017-2021 жж.)

Кезеңі

«мобильді кеңсе» барып қызмет көрсету
Операциялар саны, мың операция
Ауызша кеңестер саны, мың ауызша кеңес 
берулер
Выездное обслуживание техника 
“мобильный агент”
Операциялар саны, мың операциялар
Барлығы барып қызмет
көрсету операциялары
Өзгеріс (+/-), мың операция
Өзгеріс (%)

2017

0,0

0,0

189,5
189,5

2018

22,8

7,2

201,3

224,1
34,6
18%

2019

19,3

17,5

151,2

170,5
-53,6
-24%

2020

21,1

17,5

65,1

86,2
-84,3
-49%

2021

41,3

75,6

76,5

117,7
31,6
37%

Жиыны

104,5

117,8

683,5

788,0

Барып қызмет көрсету аясындағы опера-
циялардың жалпы санынан 47,7 мың мүм-
кіндігі шектеулі салымшы мен алушыларға 
қызмет көрсетілді (129,8 мың операция, 
барып қызмет көрсету операцияларының 
16,5% үлесі 788,0 мың операция).

Мүмкіндігі шектеулі салымшылар мен алу-
шыларға барып қызмет көрсету (2017-
2021 жж.).

Кезеңі

Салымшылар саны, мың салымшы
Операциялар саны, мың операция

2017

13,5
38,7

2018

10,3
27,8

2019

9,5
26,3

2020

7,1
18

2021

7,3
19,1

Жиыны

47,7
129,8

2020 жылдың II-III тоқсандарында Қазақстан 
аумағында карантиндік шаралардың енгі-
зілуіне байланысты, халықтың әлеуметтік 
осал топтарына жататын салымшыларға 
(алушыларға) қызмет көрсетуге келіп түскен 
өтінімдер шеңберінде Солтүстік Қазақстан 
және Атырау облыстық филиалдарының (ОФ)
мобильді кеңселерінің жеке барып қызмет 
көрсетулерін қоспағанда, барып қызмет
көрсету Қазақстанның көптеген аймақта-
рында 2020 жылдың IV тоқсанында біртіндеп 
қайта жаңартылды.  

Кәсіпорындар мен ұйымдарға бару арқылы 
онлайн форматта өткізілетін тұсаукесерлер 
шеңберінде БЖЗҚ филиалдары бес жылдық 

Кезең

Барып көрсететін тұсаукесерлер (барлығы)
Тұсаукесерлер саны (жоспар),
мың тұсаукесер
Тұсаукесерлер саны (дерек),
мың тұсаукесер
Орындалуы (%)
Қатысушылар саны (жоспар),
мың адам
Қатысушылар саны (дерек),
мың адам
Орындалуы (%)
Барып көрсететін тұсаукесерлер (Жергі-
лікті атқарушы органдардың қатысуы-
мен жасалған Меморандумдар аясында)
Тұсаукесерлер саны (дерек),
мың тұсаукесер
Қатысушылар саны (дерек),
мың адам

2017

14,8

18,1
122%

351,7

556,7
158%

0,283

27,39

2018

18,8

25,1
133%

570,0

788,1
138%

0,291

26,98

2019

30,1

34,9
116%

883,2

1 010,1
114%

0,81

38,98

2020

8,0

9,6
119%

218,6

245,1
112%

0,096

3,65

2021

11,6

15,9
136%

232,8

327,9
141%

0,437

11,05

Жиыны

83,4

103,5
124%

2 256,4

2 927,8
130%

1,9

108,0

кезеңде жалпы қатысушылардың 2 927,8 мың 
адам (2017-2021жж. жоспарының 130%-ы
2 256,4 мың адам) санымен 103,5 мың тұсау
кесер (83,4 мың тұсаукесер өткізу арқылы
2017-2021жж. жоспардың 124%-ы орындал-
ды), оның ішінде жергілікті атқарушы орган-
дардың қатысуымен жасалған меморандум-
дар шеңберінде – 108,0 мың қатысушымен 
1,9 мың тұсаукесерлер өткізілді.

Барып көрсететін тұсаукесерлер
(2017 – 2021 жылдар)

2020-2021 жылдары тұсаукесерлер саны мен 
қатысушылар санының азаюы Қазақстан 
аумағында карантиндік шектеулердің енгі-
зілуіне байланысты болды.

Электрондық қызметтер мен автоматты 
форматта көрсетілетін қызметтер 
желісінің дамуына байланысты жүзбе-жүз 
қызмет көрсету форматы арқылы халық 
өтініштерінің саны едәуір төмендегені 
байқалды. Электрондық және автоматты 
форматта жүзеге асырылатын қызметтердің 
үлесі 2017 жылғы 65%-дан 2021 жылы 90%-ға 
дейін өсті. Салымшылардың (алушылардың) 
көпшілігінің 2020-2021 жылдары электрондық 
және қашықтағы форматта қызмет көрсетуді 
пайдалана алуына карантин және төтенше 
жағдай режимі қосымша серпін берді. Бес 
жыл ішінде жүзбе-жүз форматта көрсетілетін 
қызметтердің үлесі 6%-ға дейін төмендеді. 

Бұдан басқа, қашықтағы форматта көрсе-
тілетін консультациялар көлемінің жыл 
сайынғы өсуі байқалады, 5 жыл ішінде 
орташа жылдық өсім 78%-ды құрады.

2020 жылы БЖЗҚ-ның электрондық қыз-
меттері мен қашықтағы сервистерін одан 
әрі дамыту үшін 2021 жылы жұмысқа 
қабылданған заңнамалық құжаттар бекітіл-
ді: ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының қаулы-
сымен 2020-2025 жылдарға арналған 
қаржылық технологиялар мен инновация-
ларды дамыту жөніндегі тұжырымдама 
бекітілді; ҚР цифрлық даму, инновациялар 
және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 
бұйрығымен Мемлекеттік қызметтер көрсе-
ту кезінде жеке тұлғаларды биометриялық 
сәйкестендіру үшін олардың биометриялық 
деректерін жинау, өңдеу және сақтау 
қағидалары бекітілді. 
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2017-2021 жылдар аралығында қызмет көрсету форматтары бойынша БЖЗҚ зейнетақы 
қызметтері көлемінің серпіні (млн/%)

Қызметтерді 
көрсету кезеңі/
форматы
Автоматты/
Проактивті

2017 2018

бірыңғай өті-ніш 
бойынша МК 
арқылы жасына 
байла-нысты 
төлемді жүзеге 
асыруға көшу

2019

МЗЖ бойынша 
ЖЗШ ашудың 
өтінішсіз 
тәртібіне көшу

2020 2021

ЕЗЖ және МКЗЖ 
бойынша ЖЗШ 
ашудың өтінішсіз 
тәртібіне көшу

Электрондық БЖЗҚ сайтында 
қызметтерді іске 
асыру:
- МЗЖ бойынша 
ЖЗШ ашу (2019 
жылдан бастап 
өтінішсіз ашу 
тәртібіне көшу 
жүзеге асырылды),
- жасына 
байланысты (2018 
жылдан бастап 
төлем МК арқылы 
жүзеге асырылады) 
және мүгедектігі 
бойынша төлем 
алуға өтініш беру;
- деректемелерді 
өзгерту,
- хабарлау тәсілін 
өзгерту

БЖЗҚ сайтында 
қызметтерді 
іске асыру:  - 
шарттың 
“телнұсқасын” 
беру, яғни ЖЗШ 
болуы туралы 
анықтаманы 
/ ЖЗШ ашу 
туралы өтінішті 
/ зейнетақымен 
қамсыздандыру 
туралы шартты 
жаңа редакция 
беру, - өз 
пайдасына ЕЗЖ 
бойынша ЖЗШ 
ашу (2021 
жылдан
бастап өтінішсіз 
тәртіп)

БЖЗҚ сайтында қолжетімді 
қызметтерді мобильді 
қосымшада іске асыру

зейнетақы 
заңнамасына 
енгізілген 
өзгерістер 
аясында: 
БЖЗҚ 
сайтындағы 
және ұялы 
қосымшадағы 
жеке 
кабинетте 
ЖЗШ-дан 
үзінді-
көшірмені 
пысықтау

Жүзбе-жүз өзіне-өзі 
қызмет көрсету 
терминалдарын 
іске қосу

“мобильді 
қызмет көрсету 
кеңселерін” 
іске қосу

“Қазпошта” 
АҚ-ға транс-
фер-агенттік 
қызмет 
көрсетуге Қор 
қызметтерін 
беру жөніндегі 
жобаны іске 
қосу

Қашықтан БЖЗҚ сайтында 
Басқарма 
Төрағасының 
ресми блог-
платформасын 
енгізу

-робот онлайн-
кеңесшіні 
жұмысқа енгізу 
(чат-бот)
- Telegram 
мессенджері 
арқылы Tel-
egram-ботты 
енгізу

Chat2Desk 
(Telegram 
мессенджерін) 
кеңейту

Chat2Desk 
бұлтты 
сервисінің 
онлайн-чатын 
қосу

Webex немесе 
басқа БҚ арқылы 
электрондық 
қызметтерді 
сүйемелдеу

Қызмет көрсету процесін дамыту кезеңдері 
және ары қарайғы болашағы (1-ші кестені 
қараңыз).

2020-2021 жылдары тұсаукесерлер саны мен 
қатысушылар санының азаюы Қазақстан 
аумағында карантиндік шектеулердің 
енгізілуіне байланысты болды.

Электрондық қызметтер мен автоматты 
форматта көрсетілетін қызметтер желі-
сінің дамуына байланысты жүзбе-жүз 
қызмет көрсету форматы арқылы халық 
өтініштерінің саны едәуір төмендегені 
байқалды. Электрондық және автоматты 
форматта жүзеге асырылатын қызметтердің 
үлесі 2017 жылғы 65%-дан 2021 жылы 90%-ға 
дейін өсті. Салымшылардың (алушылардың) 
көпшілігінің 2020-2021 жылдары электрондық 
және қашықтағы форматта қызмет көрсетуді 
пайдалана алуына карантин және төтенше 
жағдай режимі қосымша серпін берді. Бес 
жыл ішінде жүзбе-жүз форматта көрсетілетін 
қызметтердің үлесі 6%-ға дейін төмендеді. 
Бұдан басқа, қашықтағы форматта 
көрсетілетін консультациялар көлемінің 
жыл сайынғы өсуі байқалады, 5 жыл ішінде 
орташа жылдық өсім 78%-ды құрады.
2020 жылы БЖЗҚ-ның электрондық қызмет-
тері мен қашықтағы сервистерін одан әрі 
дамыту үшін 2021 жылы жұмысқа қабыл-

Кесте – 1. Қызмет көрсету процесін дамыту кезеңдері және ары қарайғы болашағы

данған заңнамалық құжаттар бекітілді: ҚР 
Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен 
2020-2025 жылдарға арналған қаржылық 
технологиялар мен инновацияларды дамы-
ту жөніндегі тұжырымдама бекітілді; ҚР
цифрлық даму, инновациялар және аэро-
ғарыш өнеркәсібі министрінің бұйрығымен 
Мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде жеке 
тұлғаларды биометриялық сәйкестендіру 
үшін олардың биометриялық деректерін 
жинау, өңдеу және сақтау қағидалары бекі-
тілді.

2017-2021 жж. үшін БЖЗҚ-ның электрондық 
сервистері мен қашықтан қызмет көрсету 
жүйесін дамыту мақсатымен мемлекеттік 
органдардың ақпараттық жүйелері және 
деректер базаларымен интеграцияланды.
БЖЗҚ-ның 2017-2021 жылдарға арналған 
Корпоративтік даму стратегиясында 
айқындалған зейнетақы қызметтерін 
дамыту мен сапасын арттырудың негізгі 
бағыттарының бірі қатысушылардың 
зейнетақы қызметтеріне тікелей, 
электрондық және қашықтан қызмет көрсету 
форматтарын дамыту арқылы тең қол 
жеткізуін қамтамасыз ету, сондай-ақ қызмет 
көрсету арналарын әртараптандыру болып 
табылады. Бесжылдық кезеңде Қор бір 
электрондық қызмет көрсету – ЖЗШ-дан үзінді 
көшірме беруден – БЖЗҚ сайты және ұялы 
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- chat-
2desk енгізу 
(Whatsapp 
мессенджері)

Иесі

ҚР ЦДИАӨМ

Ақпараттық жүйе/деректер 
қоры

“ХҚО” АЖ

Бірігу мақсаты

Жасына байланысты 
төлемдерге өтініштерді алдын 
ала тексеру

Жыл

2018

«Ұлттық куәландырушы орталық» АЖ

«Мобильді азаматтар базасы» АЖ

ЭЦҚ тексеру және 
аутентификациялау

2017

Ақпараттандыру, қызмет 
көрсету үшін бір реттік 
парольдерді жіберу

2020

ҚР ЕХӘҚМ «Е-Макет» АЖ Жасына байланысты 
төлемдерге тіркелген 
өтініштерді қабылдау

2018

«МОДБ» АЖ Белгіленген мүгедектік 
бойынша деректерді тексеру

2018

ҚР ӘМ «ЖТМДҚ» АЖ Азаматтардың жеке деректерін, 
куәландырушы құжаттардың 
мәртебесін, өмірлік мәртебесін 
тексеру

2017

«ЗТМДҚ» АЖ зейнетақы жарналарын 
төлеу жөніндегі агенттермен 
өзара іс-қимыл процесін 
мониторингілеу және құру үшін

2021

«Е-нотариат» БНАЖ Сенімхат және мұрагерлік 
бойынша өтініштерді қабылдау 
кезінде деректерді тексеру

2019

«АХАЖ» АЖ Туыстық байланыстар 
бойынша деректерді тексеру

2020

«Қазпошта» АҚ «Қазпошта» АҚ АЖ Трансфер-агенттік қызмет 
көрсетуді іске асыру

2018

ҚР ЕДБ «ForteBank» АҚ, «Қазақстан Халық 
Банкі» АҚ, «Kaspi Bank» АҚ, «Қазпошта» 
АҚ, «БанкЦентрКредит» АҚ, «Altyn 
Bank» АҚ, «Қазақстан Фридом Финанс 
Банк» АҚ,  «Сбербанк» АҚ ЕБ, «Отбасы 
банк» ТҚЖБ» АҚ

Төлемдер бойынша 
банктік деректемелерді 
верификациялау
Уәкілетті операторлардан ЕЗЖ-
ға өтініштерді қабылдау және 
тексеру

2020-2021

ИПБ «Jusan Invest» АҚ, «BCC Invest» АҚ, 
«Halyk Global Markets» АҚ, «First 
Heartland Capital» АҚ, «Halyk Finance» 
ҚХБ ЕБ, «Сентрас Секьюритиз» АҚ

ИПБ-ға берілген зейнетақы 
активтері бойынша есепке алу 
және салыстырып тексеру

2021

қосымшасы, e-gov порталы, өзіне-өзі қызмет 
көрсету терминалдары және инфокиоскілер 
арқылы электрондық форматта көрсетілетін 
зейнетақы қызметтерінің кең тізбесін 
ұсынуға көшті. Өтініштер беру мен кері 
байланыс жасау Байланыс орталығынан 
бөлек Қордың мессенджерлері мен онлайн-
чаты арқылы да қолжетімді болды.

БЖЗҚ ақпараттық жүйесінің мемлекеттік 
органдардың деректер базасымен инте-

Қызметтер/ 
Операциялар/ Сервистер

МЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
МКЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
ЕЗЖ бойынша ЖЗШ ашу
Жасы бойынша МЗЖ және 
МКЗЖ есебінен төлемдер
ЕЗЖ есебінен төлемдер
(5 жыл және 50 жас)

Автоматты

√
√
√

√
 
 

Жүзбе-жүз

√

Электронды

 
  

√

Қашықтан

 
 
 
 

√ (пошта бойынша)

Қызмет көрсету форматтары

грациялануының арқасында Қордың негізгі 
қызметтерін автоматты форматқа көшіру 
жұмыстары дамыды. 2018 жылдың қазан 
айынан бастап зейнеткерлік жасқа толған 
БЖЗҚ салымшылары үшін зейнетақы жинақ-
тарын алуға жеке өтініш беру қажеттілігі 
жойылды. 2019 жылдан бастап МЗЖ бойын-
ша ЖЗШ ашу қызметі алғашқы жарнаның тү-
су фактісі бойынша өтінішсіз тәртіпте жүзеге 
асырыла бастады. 2021 жылғы мамырдан 

бастап ЕЗЖ бойынша ЖЗШ ашудың да 
осындай тәртібі қарастырылған болатын. 
2021 жылдың қазан айынан бастап МКЗЖ 
бойынша ЖЗШ ашудың өтнішсіз тәртібі 
қолжетімді болды.

Қордың зейнетақы қызметтеріне келесі 
форматтарда қолжеткізуге болады: 
 электрондық (өзіне-өзі қызмет көрсету) 
– салымшының (алушының) операцияны 
жасауы, бұл ретте оны БЖЗҚ-ның фронт және 
бэк-офисінің операциялық қызметкерлерінің 
қатысуынсыз жүзеге асыруы. Электрондық 
қызметтерді іске асыру арналарына 
БЖЗҚ сайты мен мобильді қосымшасы, 
инфокиоскілер, өзіне-өзі қызмет көрсету 
терминалдары, портал және электрондық 
үкіметтің мобильді қосымшасы кіреді;
 жүзбе-жүз (тікелей және трансфер-агенттік 
қызмет көрсету) – салымшының (алушының) 
операциялық қызметкермен жүзбе-жүз 
өзара іс-қимылы кезінде операцияны жүзеге 
асыруы. Тікелей қызмет көрсету арналарына 
БЖЗҚ-ның өңірлік бөлімшелері (2022 жылғы 

Кесте - 2. БЖЗҚ мен қарсы әріптестер арасында деректер алмасуды автоматтандыру

1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан 
бойынша 176 қызмет көрсету кеңсесі 
ашылды), мобильді кеңселер (арнайы 
жабдықталған көлік құралдарының 13 бірлігі) 
және “мобильді агенттердің” барып қызмет 
көрсету топтары, “Қазпошта” АҚ бөлімшелері 
(республика бойынша 349 бөлімше) жатады;
 қашықтағы (қашықтан қызмет көрсету) – 
Салымшы (алушы) мен БЖЗҚ операциялық 
қызметкері Сall-орталық, “Chat2Desk” (Whats-
App, Telegram, Viber мессенджерлері, опера-
тормен онлайн чат және Facebook пен 
ВКонтакте әлеуметтік желілері), БЖЗҚ веб-
сайты мен ұялы қосымшасы (кері байланыс 
сервистері, Басқарма төрағасының блогы), 
Webex/Zoom,  әлеуметтік желілер, пікірлер 
ұсыныстар кітабы, дәстүрлі пошта сияқты 
байланыс арналары арқылы онлайн және 
офлайн режимде сырттай өзара іс-қимыл 
жасаған кезде операцияны жүзеге асыру.

2022 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша 
қызмет көрсету форматтары бөлінісінде 
зейнетақы қызметтерінің матрицасы. 
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Төлемдер (мүгедектігі 
бойынша)
Төлемдер (ҚР аумағынан 
тыс ТТЖ кету)
Төлемдер (мұрагерлерге)
Төлемдер (жерлеуге)
Баламалы мақсаттарға 
арналған БЗТ
ЗЖ ӨСК-ге аудару
ЗЖ ИПБ/ҚРҰБ-қа аудару

ЖЗШ-дан үзінді көшірме 
беру

Хабарландыру тәсілін 
таңдау/ өзгерту

Негізгі деректемелерді 
өзгерту (ТАӘ, туған күні, 
ЖСН)
ЖЗШ қосымша 
деректемелерін өзгерту
(жеке куәлік деректері 
(нөмірі, берген 
күні, берген орган), 
тұрғылықты
мекенжайы, телефон, 
e-mail)
Шарттардың телнұсқала-
рын/шоттардың болуы ту-
ралы анықтамаларды беру
Әскери қызметшілерге 
МЗЖ-ның 50%-ын бюд-
жетке қайтару туралы 
анықтамалар беру
Кредиторлық берешекті 
жоюға өтініштерді 
қабылдау
Банктік деректемелерді 
өзгертуге өтініштерді 
қабылдау
Кеңес берулер

 
 
 

√
 
√ (ұйғарым бойынша 
НҚА-да көзделген 
жағдайлар орын 
алғанда - ҚРҰБ-қа 
аудару)
√

√ (ЖЗШ ашу кезінде 
хабарлау тәсілін 
автоматты түрде беру 
бөлігінде)

√

√

 
 
 
 
 

√

√
√
√

√
 

√

√

√

√

 
√

√

√

√
√

√
 
 

 
 

 
√

√

√

 
√

√

 
 
 
√

√ (пошта бойынша)

√ (пошта бойынша)
√ (пошта бойынша)
 
 
 
 

 √ жыл сайынғы 
хабарландыру 
шеңберінде / 
сұраныс бойынша 
– пошта арқылы
 
 
 

 

 
√ (пошта бойынша)

√ (пошта бойынша)
√

10.5 Ақпараттық-түсіндіру 
жұмысы

2017-2021 жылдары БЖЗҚ БАҚ-та орналас-
тырылатын материалдар көлемін жыл сайын 
арттыра отырып, сондай-ақ сарапшылар 
қауымдастығымен өзара іс-қимылды күшей-
те келе жұртшылықпен ақпараттық-түсіндіру 
жұмысын едәуір жандандырды. БЖЗҚ қыз-
метінің ашықтығына үлкен мән берілді. 
2017 жылдан бастап БЖЗҚ қызметінің қоры-
тындылары туралы жыл сайынғы жария 
есепті орналастыру тәжірибесі енгізілді, 
сайтты толтыруға ерекше назар аударылды.

Сонымен қатар, БЖЗҚ-ның БАҚ өкілдерімен 
өзара іс-қимылын күшейту және олардың 
ақпаратты «бірінші дереккөзден» алу 
мүмкіндігі үшін Қор журналистер мен 
блогерлердің тікелей қатысуымен түрлі іс-
шаралар өткізді. 

Мәселен, есепті кезең ішінде қазақ және 
орыс тілдерінде журналистерге арналған 
«Жазғы мектеп» бағдарламалары өткізілді. 
БЖЗҚ қызметкерлері спикерлер ретінде 
сөз сөйледі. 2017 жылы бағдарламаға 23 
журналист/блогер қатысты, ал 2018 жылы 
іс-шараға қатысқан қатысушылардың саны 
өткен жылмен салыстырғанда 1,6 есе артты 
және 36 адамды құрады. Қатысушылар 
құрамында 36 журналистің 29-ы жұмыс істеп 
жүрген журналистер болса, қалғандары – 
журналистика факультетінің түлектері.

2017 жылы Басқарма төрағасының 
тоқсан сайынғы негізде баспасөз конфе-
ренцияларын, Қор басшылығының ай 
сайынғы негізде өзекті мәселелер бойынша 
брифингтерін өткізу туралы шешім қабыл-
данған болатын. 2017 жылы Басқарма 

мүшелерінің және Қор филиалдары бас-
шыларының қатысуымен 24 баспасөз іс-
шарасы өтті, оның қорытындысы бойынша 
әртүрлі БАҚ-та 1,5 мыңға жуық жарияланым 
жарияланды. 2018 жылы Қор басшылығының 
қатысуымен өзекті мәселелер бойынша 6 
брифинг және 2 баспасөз конференциясы 
өтті. 8 іс-шараның қорытындысы бойынша 
928 ақпараттық материал жарық көрді, БАҚ 
қатысушыларының орташа саны – 16 (2017 
жылы БАҚ қатысушыларының орташа саны 
17 болған еді). 

Бұрын орын алған негативті жағдайлардың 
біртіндеп басылуына және БЖЗҚ журна-
листермен ынтымақтастыққа дайын және 
ашық екендігін дәлелдеуіне байланысты, 
баспасөз хабарламалары, ақпараттық хабар-
ламалар, түсіндірме мақалалар түріндегі  
толассыз ақпараттық ағындарға алмастыра 
отырып, 2019 жылдың II тоқсанынан 
бастап Сыртқы және ішкі коммуникациялар 
бағдарламасына өзгерістер енгізу және
брифингтер мен баспасөз конференция-
ларын өткізу белсенділігін төмендету тура-
лы шешім қабылданды. Нәтижелер көрсет-
кендей, бұл әдіс Қор туралы жарияланымдар 
санының азаюына әкелген жоқ. 

2017 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі 
кезеңде республикалық және облыстық 
газеттердің, интернет-порталдардың бетте-
рінде және теледидар эфирінде Қордың 
өзінің бастамасымен, сондай-ақ ҚРҰБ, 
ЕХӘҚМ, сарапшылар және тағы басқа да 
көздердің бастамасымен БЖЗҚ жайында 
материалдар орналастырылды.  2017-2021 
жылдары БЖЗҚ жайындағы ақпараттық-
түсіндіру материалдарының жалпы көлемі 
мынадай:

2017
21,5

2018
32,1

2019
39,4

2020
41,2

2021
49,7

мың
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Көріп отырғанымыздай, аталған кезең ішінде 
БЖЗҚ жайында жасалған материалдардың 
тұрақты өсуі байқалды, бұл қоғам мен БАҚ-
тың зейнетақы жинақтары тақырыбына 
деген қызығушылығының арта түскенін 
айғақтайды.

Бұл ретте 2017 жылы жарияланымдардың 
64,2%-ы (13,8 мың) позитивті, 32,1%-ы (6,9 мың) 
– бейтарап, 3,2%-ы (683) – жағымсыз сарында 
жазылған, 0,5%-ы (114) – резонанс тудырды. 
2018 жылғы жарияланымдардың 85,5%-ы 
позитивті, 14,2%-ы – бейтарап, 0,2%-ы (74) 
– резонанс, 0,1%-ы (17) – негативті сипатта 
болды. 2019 жылғы жарияланымдардың 
68,2%-ы позитивті, 31,5%-ы – бейтарап, 0,3%-
ы – негативті сарында жазылған. 2020 жылғы 
жарияланымдар: 50,6% – позитивті, 49,4% 
– бейтарап және 0,01% – негативті сипатта 
жазылған. 2021 жылы: жарияланымдардың 
41,86%-ы позитивті сарында, 56,76% – 
бейтарап, 0,02% – негативті сарында 
жазылған.  

Қор туралы БАҚ-тағы негативті жария-
ланымдардың 3,2%-дан (2017 жыл)   0,02%-
ға (2021 жыл) төмендегенін атап өткен жөн.  

Ақпараттық-түсіндіру материалдарын 
орналастыру қазақ және орыс тілдерінде 
жүзеге асырылды, бұл ретте мемлекеттік 
тілдегі материалдар үлесінің артқаны 
байқалады. 

Қазақ тілінде
Орыс тілінде

2018

43%
57%

2019

45%
55%

2020

45%
55%

2021

41%
59%

2017

38%
62%

БЖЗҚ тікелей ақпаратты жеткізіп отырған 
БАҚ-тың анағұрлым көп талап етілген 
арналары – электрондық БАҚ және ақпарат 
агенттіктері (олардың үлесі 5 жыл ішінде орта 
есеппен 80%-дан астамды құрады), баспа 

БАҚ (үлесі 6%-дан 10%-ға дейін өзгерді), 
теледидар (2%-дан 5%-ға дейін) және радио 
(2%-дан 3%-ға дейін).   

Сонымен қатар, халықтың хабардарлығын 
арттыру мақсатында Қор барлық әлеуметтік 
желілерде:  Facebook,  Instagram,  Twit-
ter,  VKontakte,  Одноклассники, сондай-
ақ  Telegram,  WhatsАpp,  Viber мессенд-
жерлерінде, оператормен онлайн чат және 
 YouTube арнасында бар. Әлеуметтік 
желілердегі жазбалар күнделікті жариялан-
ды. Жарияланымдарды орналастырумен 
қатар, жазылушыларға зейнетақы жүйесі 
және Қор жұмысы мәселелері бойынша 
кеңес беру жұмыстары жүргізілді. 2021 жылы 
комментарийлер мен жеке хабарламалар 
арқылы 12 697 өтініш қабылданды және 
өңделді (2020 жылы – 10 307 өтініш). 2021 
жылдың соңында БЖЗҚ ресми парақшасына 
жалпы жазылушылар саны  63,0 мың (2020 
жылы – 59,9 мың) болды.

2021 жылы әлеуметтік желілер арасында 30 
мыңнан астам жазылушысы бар Instagram 
парақшасы ең танымалы болды. Зейнет-
ақы жүйесі мен БЖЗҚ қызметіне қатысты жаңа 
ақпараттық хабарламалар пайда болған 
кезде аудитория белсенділігінің артқаны 
байқалды. Бұл дерек әлеуметтік желілердің 
БЖЗҚ-ның салымшылармен (алушылармен) 
тікелей байланыс орнатудағы  маңыздылы-
ғын көрсетті. Әлеуметтік желілерді пайда-

лану “кері байланыс” қызметтер сапасы мен 
жұмыс тиімділігін арттырудың қозғалтқышы 
болып табылатын келешекте біржақты 
хабарландыру моделінен екіжақты комму-
никация моделіне көшу қажеттілігінде 
көрсетті.

Халықпен ақпараттық-түсіндіру жұмысы 
көшпелі тұсау кесерлер, “Ашық есік күні” іс-
шаралары арқылы халықпен тікелей өзара 
әрекеттесу жолымен де жүргізілді.

2021 жылы Қор филиалдары жалпы қаты-
сушылар саны 327,9 мың адаммен 15,9 
мың тұсаукесер жүргізді, жоспарлы мәні 
323 мың адам (2020 жылы – жалпы 
қатысушылар саны 245,1 мың адаммен 
9,6 мың тұсаукесер, 2019 жылы – 1,0 млн 
адам санымен 34,9 мың тұсаукесер, 2018 
жылы – 788,1 мың адам санымен 25,1 мың 
тұсаукесер, 2017 жылы – 556,7 мың адам 
санымен 18,1 мың тұсаукесер). Бұл жұмысқа 
covid-19 коронавирустық инфекциясына 
байланысты шектеу шараларын енгізу қатты 
әсер етті, алайда БЖЗҚ онлайн форматта 
тұсаукесерлер өткізу мүмкіндігін пысықтады, 
бұл 2021 жылы БЖЗҚ филиалдары өткізген 
тұсаукесерлер мен  қатысушы адамдар 
санының артуына әсер етті. 

Халықтың зейнетақымен қамсыздандыру 
аясындағы қаржылық-құқықтық сауаттылы-
ғының жыл сайын артып келе жатқан 
деңгейі осы жұмыстың нәтижесі болды. 
2017 жылы жүргізілген алғашқы әлеуметтік 
сауалнаманың деректері бойынша Қазақ-
станның зейнетақы жүйесі мен БЖЗҚ 
қызметтері туралы қойылған сұрақтарға 

дұрыс жауап берген респонденттердің үлесі 
58,2%-ды құрады. Сауалнамалардың кейін-
гі нәтижелері мұндай респонденттердің үлесі 
2018 жылғы 60,2%-дан 2021 жылы 69,9%-ға 
дейін өскенін көрсетті. 

2021 жылы жүзбе-жүз нысанда көрсетілген 
қызметтердің жалпы көлемінде зейнет-
ақыны жоспарлау мәселесі бойынша кон-
сультациялардың үлесі 12,5%-ды құрады, 
жоспарлы мәні-10%. 

Сондай-ақ, халықтың қаржылық-құқықтық 
сауаттылығының ұдайы артуына қарамастан, 
ЖЗЖ мен БЖЗҚ-ға деген сенім деңгейі 
жалпы алғанда 6,0-ден (орта есеппен) 5,8-
ге дейін төмендеді. Әлеуметтік сауалнамаға 
сәйкес бұл төмендеу мынадай негізгі 
себептердің салдары болып табылды: 
зейнетақы заңнамасындағы жиі өзгерістер, 
тұрақсыз экономикалық жағдай (инфляция, 
девальвация, зейнетақы активтерінің 
жеткіліксіз кірістілігі), жүйенің теріс жұмысы, 
БЖЗҚ-ның ашық емес жұмысы туралы 
қауесеттер, сондай-ақ жалпы мемлекетке 
сенімсіздікпен қарау. 

10 балдық шәкіл бойынша тәуелсіз әлеумет-
тік зерттеулер деректері бойынша халықтың 
сенім деңгейі көрсеткішінің серпіні

ЖЗЖ-ға сенім
БЖЗҚ-ға сенім

2019 (2018 
қорытын-
дылары 

бойынша)
6,3
6,4

2020 (2019 
қорытын-
дылары 

бойынша)
5,1
5,4

2021 (2020 
қорытын-
дылары 

бойынша)
5,8
6,0

2022 (2021 
қорытын-
дылары 

бойынша)
5,8
5,8

2018 (2017 
қорытын-
дылары 

бойынша)
5,9
5,7
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10.6 Қазақстан Республикасы 
заңнамасын іске асыру

Негізгі заңнамалық өзгерістер  

2018 жылғы 01 қаңтардан бастап Қазақстан 
Республикасы Президентінің 18.06.2014 
жылғы №841 Жарлығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасының зейнетақы 
жүйесін одан әрі жаңғыртудың 2030 жылға 
дейінгі тұжырымдамасының ережелерін іске 
асыру мақсатында зейнетақы заңнамасына 
жинақтаушы зейнетақы жүйесінің тиімділігін 
арттыруға және қаржылық тұрақтылығын 
қамтамасыз етуге бағытталған өзгерістер 
енгізілді. Тұжырымдамаға сәйкес келесі 
өзгерістер анықталды:
 тиісті қаржы жылына арналған респуб-
ликалық бюджет туралы заңда белгіленген 
ең төмен зейнетақының 12 еселенген 
мөлшерінен аспайтын зейнетақы жинақ-
тарының сомаларын қоспағанда, зейнетақы 
жинақтарын алудың біржолғы қағидаты 
жойылды;
  БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері белгілен-
ген кесте бойынша ай сайынғы зейнетақы 
төлемдері түрінде жүзеге асырылады.

2021 жылғы 01 қаңтарда Келісім күшіне 
енді. Келісімнің негізгі мақсаты жұмысқа 
орналастырушы мемлекеттің азаматтарына 
тән шарттарда және тәртіппен ЕАЭО-ға 
мүше мемлекеттердің еңбек етушілерінің 
зейнетақы құқықтарын қалыптастыру болып 
табылады. 

2021 жылғы 02 қаңтарда зейнетақы жинақ-
тарының бір бөлігін тұрғын үй жағдайларын 
жақсартуға және (немесе) емделуге ақы тө-
леу үшін пайдалануды немесе инвестиция-
лық портфельді басқарушыға сенімгерлік 
басқаруға беруді көздейтін «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық акті-
леріне экономикалық өсуді қалпына келтіру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының № 399-VI Заңы (бұдан әрі – Заң) 
қабылданды. Мұндай құқықты салымшы-
лардың үш санаты пайдалана алады: әрбір 
жас үшін белгіленген зейнетақы жинақтары-
ның ЕЖШ-дан асатын зейнетақы жинақтары 
бар салымшылар; зейнетақысының жиын-
тық мөлшері зейнетке шыққанға дейінгі 
орташа айлық табысының 40%-ынан төмен 
емес зейнеткерлер (зейнетақы жинақ-
тарын сенімгерлік басқаруға беруді қоспа-
ғанда); сақтандыру ұйымымен зейнетақы 
аннуитеті шартын жасасқан салымшылар. 
Бұл ретте зейнетақы аннуитеті шарттарының 
қолжетімділігі артты, атап айтқанда, салым-
шының зейнетақы аннуитеті шартын жасай 
алатын жасы 45 жасқа дейін төмендетілді, 
ал шарт жасау үшін жеткілікті зейнетақы 
жинақтарының сомасы ең төмен бір 
зейнетақы мөлшерінің орнына ең төмен 
күнкөріс деңгейінің 70%-ынан төмен емес
төлемдерді қамтамасыз етуі тиіс. Зейнет-
ақымен қамсыздандыру туралы заңға сәйкес 
БЖЗҚ 2021 жылдың I тоқсанынан бастап 
салымшыларға (алушыларға) БЗТ және зей-
нетақы жинақтарын инвестициялық порт-
фельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға 
аударуды жүзеге асыра бастады.

Салымшылардың (алушылардың) жеке зей-
нетақы шоттарындағы міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары және ерікті зейнетақы жарналары 
есебінен зейнетақы жинақтарының есебін 
жүргізу қағидаларына22 енгізілген өзгерістер-
ге сәйкес, 2021 жылғы наурыздан бастап 
зейнетақы жинақтары болмаған жағдайда 
ЖЗШ бір ай өткен соң жабылады. Бұрын 
бұл мерзім 36 айды құрайтын. Нәтижесінде 

жинақтары жоқ ЖЗШ саны наурыз айының 
басында 136,6 мың бірлікке, айдың соңында 
12,7 мың бірлікке азайды. 

2021 жылғы 01 сәуірден бастап зейнетақы 
төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүзеге 
асыру әдістемесіне23 өзгерістер енгізілді, оған 
сәйкес БЖЗҚ-дан кесте бойынша ең төменгі 
төлем мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
54%-ынан 70%-ына дейін ұлғайды.

2021 жылдың 01 мамырынан бастап ЕЗЖ 
есепке алу үшін ЖЗШ ашудың өтінішсіз тәртібі 
қолжетімді бола бастады. ЖЗШ-ны автоматты 
түрде ашу үшін БЖЗҚ салымшылары туралы 
барлық қажетті мәліметтерді мемлекеттік 
органдардың тиісті ақпараттық жүйелерінен 
алады. Заңнамаға енгізілген өзгерістерге 
сәйкес ЕЗЖ есепке алу үшін ЖЗШ-да 
2022 жылғы 01 мамырдан бастап жеке 
тұлғалардың депозиттері бойынша кепілдік 
берілген өтеудің талап етілмеген сомалары 
болған жағдайда автоматты режимде есепке 
алынады. Бұдан басқа, ЕЗЖ салымшыларына 
ЕЗЖ мерзімінен бұрын алу құқығы берілді, 
алайда оның шарттарының бірі ЕЗЖ-ның 
БЖЗҚ-да кемінде 5 жыл болуы. 

2021 жылғы 26 қазаннан бастап МКЗЖ есеп-
ке алу үшін ЖЗШ бастапқы жарна немесе 
өсімпұл түскен кезде автоматты (өтінішсіз) 
тәртіппен ашылады. 

Келісімді және Өзара іс-қимыл тәртібін 
іске асыру шеңберінде есепті кезеңде Қор 
өкілдері БКБ (zoom/вебекс) арқылы ЕЭК 
және ҚР ЕХӘҚМ өткізетін 10-ға жуық кеңеске 
қатысты.

Бұдан басқа, БЖЗҚ-ның 2021 жылғы қаңтарда 
ҚР ЕХӘҚМ-ге жолдаған хаты шеңберінде жұ-
мыс процесінде өзара іс-қимыл регламентіне 
айналдырылған, бұрын БЖЗҚ ҚР ЕХӘҚМ-
мен бірлесіп әзірлеген, БЖЗҚ-ның және 
ҚР өзге де мекемелерінің (ұйымдарының) 
Келісімді іске асыру бойынша жұмысын 
ұйымдастыру қағидаларының жобасына  
ұсыныстар мен ескертулер жолданды.

2021 жылғы 22 сәуірде БЖЗҚ  ЕАЭО-ға 
мүше мемлекеттердің құзыретті органдары 
жеткізуді ұйымдастыратын, еңбек етушілер-
дің зейнетақысын теңгемен ағымдағы шо-
тына есептеу және Келісім мен Өзара іс-
қимыл тәртібіне сәйкес зейнетақы төлемдерін 
шетелдік валютада жүзеге асыру бөлігінде 
кастодиандық шартқа (2013 жылғы 27 та-
мыздағы № 364 НБ қаржы құралдарын және 
ақшаны сақтау және есепке алу жөніндегі 
қызметтер туралы шарт (кастодиандық шарт)) 
№6 қосымша келісімге қол қоюға қатысты 
ҚРҰБ-ға хат жолдады.

2021 жылғы 28 сәуірде БЖЗҚ-мен келісіл-
ген Өзара іс-қимыл регламенті ҚР ЕХӘҚМ 
және ҚР ДСМ бірлескен бұйрығымен бекітілді.

22 Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 
12 ақпандағы № 27 қаулысымен бекітілген
23 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 02 қазандағы № 1042 қаулысымен бекітілген
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Приложения

Экономикалық қызмет түрі

Тауарлар өндірісі
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Өнеркәсіп
Кен өндіру өнеркәсібі және
карьерлерді қазу
Өңдеу өнеркәсібі
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және 
кондиционерленген ауамен жабдықтау
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, 
ластануды жою жөніндегі қызмет
Құрылыс
Қызметтер өндірісі
Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен 
мотоциклдерді жөндеу
Көлік және қоймаға жинау
Тұру және тамақтану бойынша қызметтер көрсету
Ақпарат және байланыс
Қаржы және сақтандыру қызметі
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы 
қызмет
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік 
қамсыздандыру
Білім беру
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Басқа да қызмет түрлерін ұсыну
Үй қызметшілерін жалдайтын үй шаруашылықтарының 
қызметі; үй шаруашылықтарының өздері
тұтынуы үшін тауарлар мен қызметтер өндіру
жөніндегі қызметі
Салалар бойынша барлығы
Жалпы қосылған құн
Өнімдер мен импортқа салынатын таза салықтар
Жалпы ішкі өнім

2021, жиынға %-бен

40,4%
5,1%

29,6%

14,1%
13,6%

1,6%

0,3%
5,7%

53,8%

16,8%
6,8%
1,0%
2,3%
2,8%
6,5%
3,7%

2,0%

1,8%
3,9%
2,9%
0,9%
2,3%

0,1%
94,2%
94,2%
5,8%

100,0%

1-қосымша
Экономикалық қызмет түрлері бөлігінде 2021 жылғы ЖІӨ құрылымы

2-қосымша
2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан облыстары және жұмыспен қамту 

түрлері бөлінісінде жұмыспен қамтылған халықтың құрылымы (мың адам)

3-қосымша
Өңірлер бөлігінде 2020-2021 жылдардағы бір қызметкердің

орташа айлық жалақысы, теңге
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Сала атауы

Қазақстан Республикасы бойынша барлығы
Қаржы және сақтандыру қызметі
Кәсіби және ғылыми және техникалық қызмет
Ақпарат және байланыс
Өнеркәсіп

Кен өндіру өнеркәсібі және
карьерлерді қазу
Өңдеу өнеркәсібі
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және 
кондиционерленген ауамен жабдықтау
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және 
жою, ластануды жою жөніндегі қызмет

Көлік және қоймалау
Құрылыс
Басқа да қызмет түрлерін ұсыну
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы 
қызмет
Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен 
мотоциклдерді жөндеу
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік 
қамсыздандыру
Тұру және тамақтану бойынша қызметтер көрсету
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету
Білім беру
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Ауыл, орман және балық шаруашылығы

2021 жылға орташа айлық 
жалақы, теңге

250 311
465 580
378 797
340 545
327 090

503 930
276 544

213 455

154 587
292 124
300 887
248 249

243 518

217 783

208 859
206 349
188 520
227 618
205 183
160 499
150 705

4-қосымша
Қазақстан Республикасы бойынша салалар бөлігінде 2021 жылғы орташа айлық жалақы

5-қосымша
01.01.2022 жағдай бойынша өңірлер бөлігінде және жекелеген жас топтары бойынша 

Қазақстан Республикасының халқы
Өңір атауы 

Қазақстан 
Республикасы
Ақмола
облысы
Ақтөбе
облысы
Алматы
облысы
Атырау облысы
Батыс
Қазақстан
облысы
Жамбыл
облысы
Қарағанды
облысы
Қостанай
облысы
Қызылорда
облысы
Маңғыстау
облысы
Павлодар
облысы
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Түркістан
облысы 
Шығыс
Қазақстан
облысы
Нұр-Сұлтан қаласы
Алматы қаласы
Шымкент қаласы

барлығы 
(адам) 

19 122 423

733 900

906 201

2 107 166
668 090

665 854

1 149 914

1 371 914

857 858

827 923

740 893

747 057

537 048

2 075 132

1 356 399
1 239 744
2 024 861
1 112 469

еңбекке 
қабілетті 
халықтан жас
(0-15 жас), адам

5 955 987

188 893

286 741

717 755
243 190

192 200

416 849

354 317

186 104

300 405

282 165

185 289

119 676

840 093

340 251
393 104
503 994
404 961

Еңбекке 
қабілетті халық
(16-62(59) жас), 
адам

11 030 989

438 212

526 600

1 168 239
370 213

389 312

622 820

816 420

529 124

458 670

405 858

447 888

318 129

1 085 391

792 062
746 541

1 289 449
626 061

Еңбекке қабілет-
ті халықтан 
үлкен 63(60) жас 
және одан үлкен, 
адам

2 135 447

106 795

92 860

221 172
54 687

84 342

110 245

201 177

142 630

68 848

52 870

113 880

99 243

149 648

224 086
100 099
231 418

81 447
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Өңір атауы 

Қазақстан 
Республикасы
Ақмола
облысы
Ақтөбе
облысы
Алматы
облысы
Атырау облысы
Батыс
Қазақстан
облысы
Жамбыл
облысы
Қарағанды
облысы
Қостанай
облысы
Қызылорда
облысы
Маңғыстау
облысы
Павлодар
облысы
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Түркістан
облысы 
Шығыс
Қазақстан
облысы
Нұр-Сұлтан қаласы
Алматы қаласы
Шымкент қаласы

 барлығы

100%

4%

5%

11%
3%

3%

6%

7%

4%

4%

4%

4%

3%

11%

7%
6%

11%
6%

еңбекке 
қабілетті 
халықтан жас
(0-15 жас) 

31%

3%

5%

12%
4%

3%

7%

6%

3%

5%

5%

3%

2%

14%

6%
7%
8%
7%

Еңбекке 
жарамды 
халық 
(16-62(59) жас) 

57,7%

4%

5%

11%
3%

4%

6%

7%

5%

4%

4%

4%

3%

10%

7%
7%

12%
6%

Еңбекке қабілет-
ті халықтан 
үлкен 63(60) жас 
және одан үлкен 

11%

5%

4%

10%
3%

4%

5%

9%

7%

3%

2%

5%

5%

7%

10%
5%

11%
4%
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ЖЗЖ заңның 
қабылдануы, 

ГНПФ құру

ЖЗЖ жұмыс жасай 
бастауы-10% міндетті 
зейнетақы жарналары

ГНПФ – «ұйғарым 
бойынша қор»

ЗЖ СҰ-ға аудару 
мүмкіндігі

1999 желтоқсаны: 13 ЖЗҚ, 8 ЗАБК;
2013 тамызы: 10 ЖЗҚ, 2 ЗАБК

07.2013-03.2014
БЖЗҚ құру және жеке 
ЖЗҚ-дан оған барлық 

ЗА мен ЗМ тапсыру

1997

2014

2016

2023

қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істейтін 
қызметкерлер үшін жұмыс берушінің қаражаты 
есебінен 5% мөлшерінде МКЗЖ енгізу

Күштік құрылым 
қызметкерлерін бюджет 
есебінен зейнетақымен 

қамсыздандыруға аудару

Жұмыс берушінің міндетті 
зейнетақы жарналарын 
енгізу - 5% 

6-қосымша.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесіндегі негізгі оқиғалар

2018

жасына байланысты ай сайынғы төлемге көшу, 
композиттік қызметті енгізу; 
әйелдердің зейнеткерлік жасын кезең-кезеңімен 
арттырудың басталуы;
азаматтық-құқықтық сипаттағы еңбек шарттары 
бойынша МЗЖ міндетті төлемін енгізу

2019

МЗЖ есепке алу бойынша ЖЗШ ашудың өтінішсіз 
сипатына көшу;

өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін БЖТ енгізу

2020

тұрғын үй жағдайын жақсартуға, емделуге 
ақы төлеуге немесе ИПБ-ға басқаруға беруге 
ЗЖ бөлігін пайдалануға рұқсат берілді, 
салық кодексіне ЗЖ мерзімінен бұрын шешіп 
алу кезінде ЖТС төлеу бойынша кейінге 
қалдыруды ұсыну бойынша түзетулер 
енгізілді. 2020 жылғы желтоқсанда «ЕЭО 
мүше мемлекеттердің еңбекшілерін 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
келісімді ратификациялау туралы» заңға қол 
қойылды.

1998

1998-
2002

2003

1999-
2013

2013-
2014
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7-қосымша
1998-2021 жылдардағы инфляциямен салыстырғанда зейнетақы активтерінің кірістілігі

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

К2/Кірістілік (БЖЗҚ бойынша ШЗБ өсімі), 
%6,8
25,2
16,4
14,5
14,3
4,5
3,6
8,3

12,7
9,5
-0,8
12,0
4,4
2,6
4,0
2,4
6,3

15,7
8,0
7,9

11,3
6,6

10,9
11,1

Инфляция, %
1,9

17,8
9,8
6,4
6,6
6,8
6,7
7,5
8,4

18,8
9,5
6,2
7,8
7,4
6

4,8
7,4

13,6
8,5
7,1
5,3
5,4
7,5
8,4

1998-2021 жылдар аралығындағы жинақталған құнсыздану мен инвестициялық кірістілік

9-қосымша
Комиссиялық сыйақы мөлшерлемелері

Комиссиялық сыйақы

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Инвестициялық кірістен 

15%
7,5%
7,5%

5,25%
5,25%
5,25%
5,00%
2,00%

Бас тартылды

Зейнетақы активтерінен

0,05%
0,025%
0,025%

0,0225%
0,0225%
0,015%
0,015%
0,011%
0,010%

8-қосымша
ЭЫДҰ елдері мен Қазақстанның зейнетақы активтерінің жылдық нақты кірістіліктері (%)

Қайнар көзі: «Pension markets in Focus 2021» ЭЫДҰ шолу есебі
*БЖЗҚ деректері;

Елі

Австралия
Дания
Израиль
Мексика
Чили
Эстония
Қазақстан*

2011

5,3
6,6

-4,2
1,2

-6,0
-8,0
-4,8

10 жыл ішіндегі зейнетақы 
жинақтарының 
орташа жылдық 
нақты инвестициялық 
геометриялық 
табыстылығы

5,6
5,3
4,8
2,8
3,2
1,3
0,2

2012

0,6
6,4
7,9
9,7
5,1
5,2

-2,0

2013

10,3
0,6
8,3

-1,5
3,6
1,7

-2,4

2014

8,9
11,3

5,8
4,7
8,0
5,5

-1,1

2015

7,8
1,8
4,3

-0,8
1,5
3,0
2,1

2016

3,3
5,9
3,8

-0,4
1,5
1,0

-0,6

2017

8,1
3,9
7,2
1,5
5,6

-0,1
0,8

2018

6,3
-1,3
-0,4
-4,9
-1,0
-5,5
6,0

2019

5,9
10,1
10,8
10,2
11,9

6,6
1,2

2020

-0,1
8,7
5,8
9,3
2,7
4,8
3,4

800,0%
700,0%
600,0%
500,0%
400,0%
300,0%
200,0%
100,0%

0,0
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