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 Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының үндеуі 

 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 

 

Өткен жыл жаһандық экономикадағы өскелең сын-тегеуріндер 

жағдайында экономиканы одан әрі трансформациялау бойынша жұмыспен 

сипатталады. 

Бүгінгі таңда өзгерістер көптеген бағыттарға әсер еткені түсінікті және 

барлығы өз қызметін тез өзгеретін ережелер мен талаптарға сай бейімдеуге 

мәжбүр болды. Әлемдік экономиканы қалпына келтіру үшін өндірістік 

қатынастардың жаңа түрін қалыптастыра отырып, орныққан режимдердің 

өзгеруімен бірге жүретін, өндірістік қызметті ұйымдастыруға жаңа талаптар 

тудыра отырып, басқару және макроэкономикалық реттеу жүйесін өзгертетін 

маңызды өзгерістер қажет екендігі қалыпты жағдай.  

Қазақстандық өңдеу өнеркәсібі экономиканың басқа салалары сияқты  

қысқа мерзімде жаңа жағдайларға бейімделуге мәжбүр болды. Бұл Қоғамды 

елдің өнеркәсіптік секторымен өзара іс-қимыл процестерін оңтайландыруға 

итермеледі және экономиканы одан әрі әртараптандыру бағытын жалғастыруға 

мүмкіндік берді. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмаларын 

орындау шеңберінде 2021 жылы бекітілген «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР 

Заңының жобасын және «Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға 

бағытталған орнықты экономикалық өсу» ұлттық жобасын әзірлеуге белсенді 

қатысты. Заңнамалық актілер шеңберінде отандық өндірушілерді тиімді 

қолдауды қамтамасыз ету мақсатында өңдеу өнеркәсібін қолдау шаралары 

қайта қаралды.  

Осы күш-жігердің барлығы Qazindustry нәтижелеріне әсер етті. Есепті 

жылы барлық негізгі қаржылық және операциялық көрсеткіштер өсті, ал, 

жекелеген санаттар бойынша олардың елеулі артығымен орындалуы 

қамтамасыз етілді. 

Әлемдік үрдістер барлық азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 

бейімделу қажет жаңа қатаң жағдайларды талап етеді. QazIndustry алға 

қойылған міндеттерді орындап, өнеркәсіптік кәсіпорындармен үздіксіз жұмыс 

пен кооперацияны қамтамасыз ете отырып, өз мақсатына қол жеткізді деп 

ойлаймын. 

Қорытындылай келе, мен Қоғамның барлық қызметкерлеріне олардың 

адалдығы, шығармашылығы мен кәсіби біліктілігі үшін алғыс білдіргім келеді. 

Әр қызметкер,  демек, Qazindustry үлкен отбасының мүшесі жалпы мақсат  –

Қазақстан экономикасының өңдеу өнеркәсібі мен аралас салаларының бәсекеге 

қабілеттілігінің өсуіне ықпал етуге  жеке үлес қосады.  

 
Құрметпен, «Qazindustry» Қазақстандық индустрия 

және экспорт орталығы» АҚ   

Директорлар кеңесінің төрағасы           М. Қарабаев 



5 

Қоғамның Басқарма төрағасының үндеуі  

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР, КЛИЕНТТЕР ЖӘНЕ СЕРІКТЕСТЕР! 

 

«QazIndustry»  Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ 

өнеркәсіпті және елішілік құндылықты дамыту саласындағы ұлттық институт, 

Қазақстан Республикасының  арнайы экономикалық және индустриялық 

аймақтары бойынша бірыңғай үйлестіруші орталығы болып табылады.  

QazIndustry 2021 жылы еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған 

кәсіпорындар шығындарының бір бөлігін өтеуді мемлекеттік ынталандыру 

шараларын ұсынуды жалғастырды.  

Өнеркәсіптік кооперацияны дамыту шеңберінде Қоғам «Субконтракт 

биржасы – 2021» ұйымдастырды. Биржа қорытындысы бойынша «Қазақмыс 

корпорациясы» ЖШС және отандық тауар өндірушілер арасында өзара 

ынтымақтастық туралы 3 меморандумға қол қойылды. Сонымен қатар, 

Қоғамның көмегімен сомасы 30,4 млрд. теңге35 ұзақ мерзімді шарт және жалпы 

сомасы 709,1 млн теңге 5 офтейк-келісімшарт жасалды.  

ШОК Қазақстандағы ірі жергілікті және халықаралық корпорациялармен 

нарықтық байланыстарын кеңейту үшін Жеткізушілерді дамыту қызметін құру 

бойынша Дүниежүзілік банкпен ынтымақтастықты жалғастырғандымызды атап 

өткен жөн. 2021 жылы 33 компания КПО, ТШО, NCOC, ArcelorMittal, 

Kazakhmys сияқты ірі тапсырыс берушілерден аккредиттелген жеткізуші 

мәртебесін алды.  

Кәсіпорын қызметкерлерінің Индустрия 4.0 енгізу бойынша біліктілігін 

арттыру үшін QazIndustry алаңында 150 кәсіпорынның 250-ден астам 

қызметкері оқытылды.  

«Siemens» халықаралық технологиялық концерні, «Kuka» әлемдік жетекші 

робототехника жеткізуші, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы сарапшылар 

«Касперский зертханасы» сияқты компаниялар серіктестер болды.  

Осылайша, өткен жыл қызметтің сандық және сапалық көрсеткіштерінің 

өсуімен ғана емес, сонымен қатар, QazIndustry трансформациясымен де 

ерекшеленді. Сіздердің назарларыңызда 2021 жылға арналған жылдық есеп, 

онда Қоғамның қызметі бағаланатын негізгі индикаторлар – қаржылық, 

салалық көрсеткіштер және жұмысты талдау көрсетілген. 

Біздің күнделікті операциялық қызметіміздің міндеттері өзгеріссіз 

қалады, біз бизнеспен тығыз жұмыс істейтін боламыз және бұрынғыдай 

QazIndustry тиімділігін арттыруға күш-жігерімізді саламыз. 

2022 жылы біз өңдеу өнеркәсібінің экономика секторларының бәсекеге 

қабілеттілігін күшейту, елішілік құндылықты ұлғайту бойынша жұмысты 

жалғастырамыз. 

Бұл үшін біз индустриялық инфрақұрылымның тиімді үйлесімділігін 

құруды,  өнеркәсіптік кәсіпорындармен өзара байланысты және технологиялық  

трансформация стратегиясын әзірлеуді, Жеткізушілерді дамыту қызметінің 

жобасы бойынша жұмысты масштабтауды, бизнес пен Компания клиенттерінің 

пайдасына аналитикалық бағытты кеңейтуді жалғастыратын боламыз. 
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Қорытындылай келе, Қоғамның әр қызметкеріне, біздің клиенттеріміз бен 

серкітестерімізге жемісті және тиімді жұмысы үшін, сондай-ақ,  Жалғыз 

акционер Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрлігіне жаңа биіктерге жетуге және болашаққа сеніммен қарауға 

мүмкіндік беретін қолдауы үшін алғыс айтқым келеді. 

  

Құрметпен, 

«Qazindustry» Қазақстандық индустрия 

және экспорт орталығы» АҚ  

Басқарма төрағасы                                                               Б. Бекенов 
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II. Қоғам туралы 

1.1. Қоғамның атауы, заңды мекенжайы және Қоғамның орналасқан 

жері   

Толық атауы: 

мемлекеттік тілде: «QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт 

орталығы» акционерлік қоғамы; 

орыс тілінде: «QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт 

орталығы» АҚ акционерлік қоғамы;  

ағылшын тілінде: «QazIndustry» Kazakhstan Industry and Export Center» 

Joint Stock Company. 

Қысқартылған атауы: мемлекеттік тілде: «QazIndustry» ҚИЭО» АҚ;  

орыс тілінде: АО «КЦИЭ «QazIndustry»; ағылшын тілінде: «KIEC «QazIndustry» 

JSC. 

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан 

қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай Батыр даңғылы, 17, Е блогы. 

 

1.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және  

Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғамның мемлекеттік тіркелуі, функциялары 

туралы мәліметтер 

 

 «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ (бұдан әрі –  

«ҚИДИ» АҚ)  Астана қаласының Әділет департаментінде  

2010 жылғы 24 маусымдағы  № 37161-1901-АҚ тіркелген.  

«Даму институттарын басқару жүйесін оңтайландыру жөніндегі кейбір 

шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы                      

13 желтоқсандағы № 830 және «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 

шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 20 ақпандағы қаулыларына 

сәйкес «ҚИДИ» АҚ оған «NADLoC» жергілікті қамтуды дамыту жөніндегі 

ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамын қосу арқылы қайта құрылды.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі №215 және 

2019 жылғы 29 шілдедегі №546 қаулыларымен «ҚИДИ» АҚ «Қазақстандық 

индустрия және экспорт орталығы» АҚ, одан кейін «QazIndustry» 

Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ акционерлік 

қоғамына (бұдан әрі – Қоғам немесе QazIndustry) өзгертілді (заңды тұлғаны 

мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2019 жылғы 29 тамыздағы анықтама). 

«Ұлттық даму институттарының және индустриялық-инновациялық 

қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілеттік берілген, 

дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу 

және одан көп пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де 

заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2016 жылғы 30 шілдедегі № 450 қаулысымен Қоғам индустрияны дамыту, 

технологиялық даму, жергілікті қамтуды дамыту, экспортты дамыту және 

жылжыту саласындағы ұлттық даму институты болып айқындалды.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2019 жылғы 03 шілдедегі № 469 

қаулысымен Қоғам Қазақстан Республикасында арнайы экономикалық және 
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индустриялық аймақтардың бірыңғай үйлестіруші орталығы ретінде 

айқындалды.  

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстандық индустрияны 

дамыту институты" акционерлік қоғамын құру туралы" 2010 жылғы                   

03 маусымдағы № 508 және "Ұлттық даму институттарының және 

индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске 

асыруға уәкілеттік берілген, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға 

қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы тікелей не жанама түрде 

мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы" 2016 

жылғы 30 шілдедегі № 450 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 959 қаулысына  

сәйкес 2020 жылы QazIndustry технологиялық даму саласындағы ұлттық 

институт - «Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» АҚ  

функциялары берілді.  
«Сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамын «QazTrade» 

сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамы деп қайта атау туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2019 жылғы 06 қыркүйектегі № 663 

қаулысына сәйкес Қоғамның сыртқы нарықтарды талдау, «бір терезе» 

шеңберінде шикізаттық емес экспортты дамыту және жылжыту бойынша 

функциялары «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» АҚ берілді.  

Еуразиялық үкіметаралық кеңестің 2020 жылғы 31 қаңтардағы шешіміне 

сәйкес «QazIndustry» АҚ Еуразиялық өнеркәсіптік кооперация, 

субконтрактация және технологиялар  трансфері желісінің Қазақстан 

Республикасындағы ұлттық операторы болып айқындалды. Есепті жылы 

Қоғам Халықаралық Еуразиялық индустриялық қордың басқармасында 

төрағалық етті.  

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрінің 2019 жылғы 28 тамыздағы № 670 бұйрығымен бекітілген Қоғам 

Жарғысына сәйкес индустриялық-инновациялық даму, жергілікті қамтуды 

дамыту,  экспортты, арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды 

дамыту және жылжыту және индустриялық-инновациялық қызметті 

мемлекеттік қолдау шараларын ұсынуға ықпал ету Қоғам қызметінің негізгі 

мақсаттары болып табылады.  

Қоғам қызмет түрлерін төмендегі негізгі бағыттар бойынша жүзеге 

асырады:  

1) төмендегі қызметтерді көрсетуді қоса алғанда, индустриялық 

саясат қалыптастыруға жәрдемдесу: 
- экономиканың басым секторларын дамытуды және өңірлерді 

индустриялық-инновациялық дамытуды қоса алғанда экономика секторларын 

дамыту саласында ақпараттық-талдамалық және консультациялық қызметтер; 

- Басым тауарлар мен қызметтердің бірыңғай картасын (бұдан әрі - 

БТҚБК) әзірлеу және өзектендіру бойынша қызметтер;  

- Индустрияландыру картасын сүйемелдеу бойынша қызметтер; 

- аумақтық кластерлерді дамыту процестерін сүйемелдеу бойынша 

қызметтер; 

- Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы өнеркәсіптік даму 
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саласындағы сабағаттық-кеңесші органның қызметін талдамалық және 

сараптамалық қамтамасыз ету бойынша қызметтер;  

- индустриялық-инновациялық қызмет саласындағы статистикалық 

ақпаратты және мемлекеттік органдар мен заңды тұлғалардан алынған 

мемлекеттік бағларламаларды іске асыру, сондай-ақ, ұсыныстар мен 

сараптамалық қорытындылар әзірлеу бойынша деректерді талдауды көздейтін 

индустриялық-инновациялық қызмет саласындағы мемлекеттік 

бағларламаларды басқару бойынша қызметтер; 

 

 

2) елішілік құндылықты дамыту: 

- тауарлар, жұмыстар, қызметтердің деректер қорын (бұдан әрі - ТЖҚ) 

және оларды жеткізушілердің «Қазақстандық қамту» интернет-порталы АЖ 

қалыптастыру және жүргізу; 

- жергілікті қамтуды дамыту саласында ақпараттық-талдамалық және 

консультациялық қызметтер көрсету; 

- отандық ТЖҚ жеткізушілерді ішкі нарықта мемлекеттік қолдау 

шараларын іске асырудың тиімділігін талдау бойынша қызметтер көрсету; 

- жергілікті қамту бойынша сараптама жүргізу;  

- субконтрактация орталығы шеңберінде қызметтер көрсету; 

- ішкі нарықта индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін 

сервистік қолдау, жергілікті қамтуды дамытуға арналған ақпараттық жүйелерді 

сүйемелдеу және ТЖҚ - «Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды 

жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін 

қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімі» АЖ сатып алу; 

- ұйымдар мен мемлекеттік органдардың ТЖҚ сатып алуларындағы 

жергілікті қамту үлесін талдау; 

- жергілікті қамту мәселелері бойынша конференциялар, бизнес-

форумдар, тренингтер, презентациялар, семинарлар, көрмелер және көрмелік 

іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу; 

3) экспортты жылжыту
1
: 

- сыртқы нарықтарға талдау жүргізу; 

- отандық экспорттаушыларға әлеуетті экспорттық нарықтар іздеу және 

олардың тауарларын, қызметтерін сыртқы нарықтарға жылжыту мәселелері 

бойынша ақпараттық және консультациялық қызметтер көрсету; 

- отандық өңделген тауарлар, қызметтердің экспортын жылжыту 

бойынша іс-шаралар өткізу; 

- экспортты жылжытуды талдау және мониторинг жүргізуге қатысу, 

соның ішінде, транзиттік әлеует пен  көлік логистикасын дамыту арқылы; 

4) мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну бойынша қызметтер 

көрсету: 

- индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің еңбек өнімділігін 

арттыруға бағытталған, 

                                                 
1
 2021 жылдан бастап функцияларды «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» АҚ 

орындайды 
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- аумақтық кластерлерді дамытуға, 

- индустриялық-инновациялық қызмет  субъектілерінің ТЖҚ ішкі 

нарықта жылжыту бойынша шығындардың бір бөлігін өтеу бойынша; 

- индустриялық-инновациялық қызмет  субъектілерінің отандық өңделген 

тауарларын жылжыту бойынша шығындардың бір бөлігін өтеу бойынша; 

 

 

5) АЭЗ, ИЗ индустриялық инфрақұрылымды дамытуды үйлестіру: 

- қатысушыларды тіркеу, қаржыландыру және инфрақұрылымды дамыту 

мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, басқарушы компания 

қатысушыларымен (акционерлермен), арнайы экономикалық (бұдан әрі – АЭА) 

және индустриялық аймақтардың  (бұдан әрі – ИА) басқарушы 

компанияларымен және олардың қатысушыларымен өзара іс-қимыл; 

- АЭА /ИА туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру 

бойынша ұсыныстар енгізу; 

- мемлекетке тиесілі АЭА /ИА басқарушы компаниялардың жарғылық 

капиталдағы қатысу үлестерін (акцияларын) сенімгерлік басқару; 

- АЭА қатысушыларының бірыңғай тізілімін жүргізу; 

- тұлғаның АЭА қатысушы ретінде тіркелуін куәландыратын куәлік беру; 

- ИА бірыңғай тізілімін жүргізу; 

- АЭА/ИА аумағында қызмет жүзеге асыру туралы шарт талаптарының 

орындалуына, АЭА/ИА инфрақұрылымы объектілерінің жағдайына, АЭА/ИА 

басқарушы компанияларының даму  стратегияларына енгізілген нысаналы 

индикаторларға қол жеткізулеріне мониторинг; 

- АЭА/ИА дамыту және жылжыту бойынша қызметтер көрсету 

(басқарушы компанияларда басқару моделін, ішкі бизнес-процестерді және 

корпоративтік құжаттарды әзірлеу және енгізу, АЭА үшін жобаларды 

іріктеу ұсынымдарын, критерийлерін әзірлеу, мақсатты маркетинг жүргізу, 

жобаны талдау, халықаралық нарыққа жылжыту, әлеуетті қытысушылар 

қызметін ақпараттық сүйемелдеу, әлеуетті инвесторларды тартуға ықпал 

ету және т.б.); 

6) Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрлігінің стратегиялық құжаттарының нысаналы   

индикаторларына қол жеткізуге ықпал ету   

1.3. Шығарылған акциялардың саны мен номиналдық құны туралы 

мәліметтерді қоса алғанда, жарғылық капиталдың құрылымы, 

акциялармен берілген құқықтардың сипаттамасы, жарияланған, бірақ 

орналастырылмаған акциялардың саны мен номиналдық құны, Жалғыз 

акционер, оған тиесілі жай акциялардың саны  

 

 

Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері: 217 971 000 теңге.  

Қоғаммен халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN) KZ1C00005982 

берілген 204 932 жай акция орналастырылды және төленді: 
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- номиналды құны 1000 теңге 100 000 жай акция; 

- номиналды құны 1 124,26 теңге 104 932 жай акция. 

Жарияланған, бірақ, орналастырылмаған  Қоғам акциялары жоқ. 

 «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сәйкес  жай акция дауыс беруге 

енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру 

құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза 

табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ, Қоғам таратылған жағдайда 

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің 

бір бөлігін алу құқығын береді. 

Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары Қазақстан 

Республикасының Индустрия және  инфрақұрылымдық даму 

министрлігіне (БСН 141040005090, Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-

Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1 ғимарат, 

«Транспорт Тауэр» мекенжайы бойынша орналасқан) берілген. 

 

1.4.  Қоғамның миссиясы, пайымы, даму стратегиясы туралы  

 «QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ 

2020-2024 ж.ж. арналған стратегиялық дамуы (бұдан әрі – QazIndustry 

стратегиясы)
2
 Директорлар кеңесімен 2020 жылғы 30 наурызда бекітілді. 

QazIndustry стратегиясы QazIndustry 5 жылдық кезеңге арналған 

миссиясын, пайымын, стратегиялық бағыттары мен міндеттерін айқындайды, 

алдыға қойылған стратегиялық міндеттер мен мақсаттарға қол жеткізуге ықпал 

ететін және еліміздің индустриялық-инновациялық саласында Қазақстан 

Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарына қол 

жеткізуге үлес қосуды қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар. 

Қоғамның миссиясы – өңдеу өнеркәсібінің бәсекеге қабілеттілігі мен  

Қазақстан экономикасының аралас салаларының өсуіне ықпал ету.  

Қоғамның  пайымы 2025 жылы – Қазақстан өнеркәсібі мен аралас 

салаларының Think Tank («ақыл-ой орталығы»), сондай-ақ, өңдеу өнеркәсібі 

кәсіпорындарын мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну бойынша  тиімді 

оператор болу.  

 

 

QazIndustry қызметінің стратегиялық бағыттары: 

1. Қазақстанның өнеркәсібі мен аралас салаларын дамытудың «ақыл-ой 

орталығы» ретіндегі сараптамалық-талдау қызметі. 

2. Өңдеу өнеркәсібіне жүйелі және тікелей мемлекеттік ынталандыру 

шараларын ұсыну. 

3. Өңдеу өнеркәсібімен аралас салалар мен экономика салаларын дамытуға 

ықпал ету.  

4. Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық 

аймақтарын дамытуды үйлестіру. 

 

5. QazIndustry институционалдық дамуы. 

                                                 
2
 Директорлар кеңесінің 2020 ж. 23.12. шешіміен өзгерістер енгізілді (№ 10 хаттама)   
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2020-2024 ж.ж. аталған стратегиялық бағыттар шеңберінде Қоғам  алдына 

15 міндет қойылды: 

1) индустриялық саясатты және индустриялық-инновациялық қызметті   

мемлекеттік ынталандыру жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу, 

ИИДМБ 2020-2025 іске асыру нәтижелерін тұрақты талдау және 

мониторингтеу, Индустрияландыру картасы мен Өңірлердің кәсіпкерлігін 

қолдау карталары жобаларын сүйемелдеуді  қоса алғанда, Қазақстан 

Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2020-2025 ж.ж. 

арналған мемлекеттік бағдарламасын (бұдан әрі - ИИДМБ 2020-2025)
3
 

ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу; 
2) заманауи индустрияландырудың отандық және шетелдік 

тәжірибесін талдауды қоса алғанда заманауи индустрияландыру мен 

жаһандық тенденцияларды жүйелі талдау: экономиканы инновациялық-

индустриялық дамытудың табысты елдік стратегиялары, елдің индустриалдық 

дамуының түпкілікті проблемаларын жүйелі талдау, соның ішінде, Қазақстан 

өңірлері бойынша; 

3) өңделген тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, өнеркәсіпке 

цифрлық технологиялар енгізуді ынталандыру, аумақтық кластерлерді дамыту, 

өңделген тауарлардың ішкі нарығын дамыту, Қазақстанның интеграциялық 

процестері шеңберінде өнеркәсіпті дамытуды сүйемелдеу бойынша шараларды 

қоса алғанда, өңдеу өнеркәсібін дамытуды жүйелі қолдау шараларын іске 

асыруға қатысу; 
4) еңбек өнімділігін арттыру, өңделген тауарлар, жұмыстар және 

қызметтерді ішкі нарықта жылжыту, аумақтық кластерлерді қолдауға 

бағытталған мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну бойынша шығындарды 

өтеуді қоса алғанда, өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарына тікелей мемлекеттік 

ынталандыру шараларын ұсыну; 
5)  қажеттілігіне қарай ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлей отырып, көлік 

инфрақұрылымын теңгерімді дамыту бойынша сараптамалық қорытындылар 

мен ұсыныстар дайындаумен көлік саласындағы ішкі және сыртқы нарықтарды 

талдамалық зерттеулерді қоса алғанда, экономиканың жекелеген салаларын 

дамытуды ақпараттық-талдамалық және сараптамалық сүйемелдеу; 

6) барлық көлік түрлерінің қызмет тиімділігін арттыруды есепке алумен, 

контейнерге жарамды жүктерді контейнерлеудің кешенді бағдарламасын 

дайындауды қоса алғанда, көлік және логистика саласында отандық 

эксорттаушыларды қолдау шараларын іске асыру; 
7) инфрақұрылым объектілерінің құрылысын аяқтауды үйлестіруге 

қатысу, инженерлік және цифрлық инфрақұрылым әлеуеті, қолжетімді адами 

капитал саны мен сапасы, жаһандық ҚҚТ біріктіру мүмкіндігі, олардың 

тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу бойынша жұмыс істеп тұрған 

АЭА, салынған және салуға жоспарланған ИА тиімділігіне тексеру және талдау 

жүргізуді қоса алғанда,  АЭА және ИА дамыту және жылжыту бойынша 

                                                 
3
 ҚР Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің өзгеруіне байланысты 2021 жылы мемлекетітк бағдарламалар  

жойылуға қойылатын болады  
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координациялық функциялар және уәкілетті мемлекеттік органдармен 

өзара іс-қимыл; 
8) АЭА және ИА-да басқару сапасын арттыру, соның ішінде, тиісті 

дәрежеде Корпоративтік басқару, АЭА және ИА дамыту стратегиясын, АЭА 

арналған жобаларды іріктеу критерийлерін әзірлеу, бизнес-процестер мен ішкі 

рәсімдерді әзірлеу және орнату, қызмет пен дамудың проблемалық мәселелерін 

шешу механизмдерін құру және қызметкерлердің мүдделерін қорғау, оларды 

оқыту,  консультанттар тарту бойынша ұсынымдар әзірлеу. Жұмыс істеп тұрған 

АЭА және ИА алаңдарына инвесторларды тарту үшін Қазақстан 

Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық 

аймақтарын (бұдан әрі - АЭА және ИА) жылжыту; 

9) Жалғыз акционермен бекітілген Қоғамның Корпоративтік даму кодесі 

арқылы QazIndustry корпоративтік басқаруын жетілдіру; 

10) Жаңа салалық құзыреттер құру арқылы QazIndustry құзыреттерін 

дамыту, аспаптық зерттеу аппаратын дамыту, қызметкерлерді тұрақты оқыту, 

мамандандырылған ұйымдармен және сараптамалық қоғамдастықпен 

ынтымақтастық және т. б.; 

11) Жекелеген қызмет түрлерін коммерцияландыру (ақпараттық-

талдамалық және  консалтингтік, маркетингтік зерттеулер); 

12) Қоғамның цифрлық трансформациясын (жобалық кеңсені енгізу, 

бизнес-процестерді автоматтандыру, цифрлық жүйелерді интеграциялау) қоса 

алғанда, операциялық тиімділікті арттыру, бизнес-процестерді жетілдіру және 

реинжинирингтеу; 

13) Кадр саясатын іске асыру, еңбек жағдайлары мен еңбек қауіпсіздігін 

жақсарту, қолайлы микроклиматты қолдау арқылы адами капиталды дамыту; 

14) ақпаратты уақтылы және толық ашу, қызмет туралы БАҚ-та, Қоғам 

сайтында, әлеуметтік желілерде жариялау, бизнеспен, мемлекеттік 

органдармен, даму институттарымен және қоғамдастықпен, кері байланыс 

каналдары ұйымдарымен (Сall орталық) өзара іс-қимыл және келіп түсетін 

дабылдарға әрекет ету арқылы QazIndustry қызметіндегі ашықтықты 

арттыру.  

 2021 жылдың аяғында «Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға 

бағытталған орнықты экономикалық өсу»  ұлттық жобасының бекітілгендігін 

және «Өнеркәсіптік саясат туралы» Қазақстан Республикасы заңының 

қабылданғандығын ескере отырып, еліміздің өнеркәсіптік саясатын іске 

асыруға Қоғамның табысты қатысуы үшін 2022 жылы Стратегиядағы 

QazIndustry қызметінің нақты стратегиялық бағыттары, мақсаттары және 

нысаналы көрсеткіштері түзетілетін болады. 

Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді табысты іске асыру үшін  Қоғам  

Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің тарапынан 

белсенді қолдауға мүдделі.  

Уәкілетті мемлекеттік органдармен және  даму институттарымен тығыз 

өзара байланыста бизнестің индустриялық-инновациялық даму процестеріне 

масштабты тартылуы. 
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1.5. Қоғамның даму стратегиясын іске асыру нәтижелері туралы  

2021 жылы QazIndustry Стратегиясының 20 нысаналы көрсеткішінің       

13 (65%) қол жеткізілді немесе артығымен орындалды. 

«Өнеркәсіп пен аралас салаларды дамытудың «ақыл-ой орталығы» 

ретінде сараптамалық-талдау қызметі» стратегиялық бағыты шеңберінде: 

- Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрлігіне ақпаратты талдау және мониторинг жүргізу қорытындысы 

бойынша ҚР индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру туралы 3 (жоспар - 2) есеп дайындалып, жіберілді; 

- ИИДМ-ге «Өнеркәсіптік саясат туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының жобасына және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне өнеркәсіптік саясат мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы заңының ілеспе 

жобасына ұсыныстар әзірленді және жіберілді.  

ҚР индустриялық-инновациялық дамуы мен оны іске асыру бойынша       

іс-қимыл жоспарына, Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық 

дамытудың 2021-2025 ж.ж. арналған «Қазақстандықтардың әл-ауқатын 

арттыруға бағытталған орнықты экономикалық өсу» ұлттық жобасына  

тұжырымдамалар. 

 «Өңдеу өнеркәсібінде мемлекеттік ынталандырудың жүйелі және 

тікелей шараларын ұсыну» стратегиялық бағытын іске асыру үшін: 

- отандық өндірушілермен жалпы сомасы 30,4 млрд. теңге 35 ұзақ 

мерзімді шарт (жоспар – 35); 

- 33 компания КПО, ТШО, NCOC, ArcelorMittal, Kazakhmys сияқты ірі 

тапсырыс берушілерден  аккредиттелген жеткізуші мәртебесін алды (жоспар – 

30); 

- Кластерлік бастамалар тізілімінің жобасы қалыптастырылды (жоспар – 

1);   

- цифрлық технологиялар пайдаланатын  өңдеу өнеркәсібіндегі ірі және 

орта әсіпорындар үлесі 2021 жылы 7,8% құрады (жоспар – 7%); 

- жалпы сомасы 445,4 млн. теңге еңбек өнімділігін арттыру 

шығындарын өтеу арқылы 46 кәсіпорын мемлекеттік қолдау шараларын алды 

(жоспар
4
 – 46); 

- еңбек өнімділігін арттыру бойынша қолдау шараларын алған                 

44 кәсіпорын мемлекет салған табыстың 1 теңгеге 2 есе өсуі бойынша 

көрсеткішке қол жеткізуді қамтамасыз етті (жоспар – 27).  

АЭА және ИА дамытуды үйлестіру шеңберінде АЭА аумағында 

өндірілген өнім көлемі 2021 жылы 1 244,8 млрд. теңгені құрады (жоспар – 

1 244,7 млрд. теңге).  

QazIndustry институционалдық дамуы шеңберінде: 

- Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуы (Қазақстанның 

өнеркәсіп көрсеткіштері, интеграциялық процестер, өнеркәсіптік саясаттың 

әлемдік саясаты, АЭА/ИА дамыту) және Қоғам қызметі мәселелері бойынша 

бұқаралық ақапарат құралдарында және Қоғам сайтында 250 аса материал 

                                                 
4
 2021 жыға көзделген  бюджеттік қаржыландыруды ескерумен 
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(мақала, интервью, сюжеттер және TV бағдарламалары) жарияланды (жоспар – 

60); 

- Қоғам ұсынатын операторлық қызметтердің  сапасына 

тұтынушылардың қанағаттану дәрежесі, 78% құрады (жоспар – 60%); 

- Қоғамда кадрлардың тұрақтамауы 2020 жылы 8,3%-дан 2,1% дейін 

қысқарды (жоспар – 20%); 

- Қоғам қызметкерлерінің қанағаттану дәрежесі 83,7% құрады (жоспар – 

80%); 

- өндірістік қызметкерлердің бір қызметкерінің орташа өндірілуі 13,2  

млн. теңгені  құрады (жоспар – 14 млн. теңге/адам); 

- Қоғамның негізгі қызметінен табыс 1 619,7 млн. теңгені құрады (жоспар 

– 1 827 млн. теңге).  

2021 жылы бюджеттік қаржыландырудың болмауына байланысты: 

- Басым тауарлар мен қызметтердің бірыңғай картасын өзектендіру, 

- өңделген тауарлар, жұмыстар және қызметтерді ішкі нарықта жылжыту 

бойынша шығындарды өтеу,  

- уәкілетті мемлекеттік органдарға өңдеу өнеркәсібімен аралас салаларды 

және экономика салаларын талдау және/немесе дамыту бойынша қызметтер 

көрсету; 

- пилоттық аумақтық кластерлердің жобаларын іске асыру бойынша 

көрсеткіштер орындалған жоқ.  

2021 жылдан бастап «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» АҚ 

отандық өңделген тауарларды жылжыту бойынша  мемлекеттік ынталандыру 

шараларының  операторы болып табылатындығын ескере отырып, аталған 

қолдау шарасын алған кәсіпорындар саны бойынша нысаналы көрсеткіш 

орындалған жоқ.  

Қоғам дамуының әр стратегиялық бағыты бойынша қол жеткізілген 

қызмет нәтижелері бойынша ақпарат осы есептің II-тарауында және  осы есепке 

1 қосымшада көрсетілген.  

1.6. Ұйымдық құрылым  

2021 жылы Қоғамның ұйымдық құрылымы екі рет өзгерді: 

-  іске асырылатын жобалар бағыттарының өзгеруіне байланысты еңбек 

ресурстарын тиімді бөлу мақсатында Басқарманың 2021 жылғы 29 наурыздағы 

шешімімен,  

- Басқарманың  2021 жылғы 30 желтоқсандағы шешімі «Мемлекеттік 

органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің штат санының 

лимиттерін оңтайландырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2021 жылғы 28 шілдедегі № 633 Жарлығының     

3-тармағы 1) тармақшасын және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы» Қазақстан Республикасының  2015 жылғы 18 қарашадағы Заңын 

орындау мақсатында 2020 жылғы 170 бірлік  штат санын есепті жылы             

166 бірлікке дейін қысқартып, ұйымдық құрылымды оңтайландыруға мүмкіндік 

берді (1-сурет). 

 



 

 1-сурет 

Қоғамның ұйымдық құрылымы (2021 ж. 31.12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басқарма төрағасы 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 

Корпоративтік хатшы 

Ішкі аудит қызметі 

Кеңесшілер 
 Стратегиялық жобалар және 

коммуникациялар дирекциясы 

Орынбасар 

(мем.қолдау шаралары, 

өнеркәсіптік кооперация, 

цифрландыру) 

Аппарат басшысы 

(back-office) 
Орынбасар 

(интеграция, логистика) 

Орынбасар 

 (өнеркәсіптік саясат, АЭА 

және ИА, өнімділікті 

арттыру) 

Орынбасар 

(жергілікті қамту, 

өнеркәсіп, өңірлер)  

Өнеркәсіптік кооперация 
орталығы  

Қолдау құралдарын  

дамыту және мониторинг 

жүргізу орталығы 

Өтінімдерді өңдеу және 
сараптау дирекциясы   

Еңбек өнімділігі 

орталығы 

Деректерді талдау және 

өңдеу орталығы 

Индустриялық саясат 
дирекциясы 

Салалық даму 
дирекциясы  

Жергілікті қамтуды 
дамыту және мониторинг 

жүргізу дирекциясы 

Цифрлық 
трансформациялау 

орталығы 

Өңірлерді дамыту 

дирекциясы 

Әкімшілік және 
құқықтық жұмыс 

орталығы 

 
Экономика және қаржы 

орталығы 
 

Корпоративтік даму 

орталығы  

Экономикалық 
интеграция дирекциясы 

 Ақпараттық 
технологиялар 

дирекциясы 

Дирекциялар 

Орталықтар 

Транзит және  логистика 
орталығы 

Барлығы – 169 
бірлік,  

соның ішінде, 3 штаттан тыс 
қызметкер 

Тәуекел менеджер 

Индустриялық 
инфрақұрылымды 

дамыту дирекциясы 

Комплаенс қызметі - Орталығы 
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III. Қоғам қызметінің стратегиялық бағыттары бойынша 2021 ж. 

нәтижелері  

 

2.1. Қазақстанның өнеркәсібі мен аралас салаларын дамытудың  «ақыл-

ой орталығы» ретінде сараптамалық-талдау қызметі 

 

2.1.1. ИИДМБ 2020-2025 ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету 

QazIndustry тұрақты негізде 2020-2025 ж.ж. арналған ИИДМБ іске асыру 

нәтижелеріне тұрақты мониторинг пен талдау жүргізеді, сондай-ақ, өңдеу 

өнеркәсібі салаларын дамыту, кластерлік және өңірлік даму, 

Индустрияландыру картасының жобасын сүйемелдеу саласында ақпараттық-

талдамалық және консультациялық қызметтер көрсетеді.  

2020-2025 ж.ж. арналған ИИДМБ іске асыру шеңберінде 

экономиканың басым секторларын дамытуға есепті кезеңде жүргізілген 

мониторинг, талдау және бағалау қорытындысы бойынша талдамалық 

есептер дайындалды: 

1) өңдеу өнеркәсібіндегі бәсекеге қабілетті басымдықтарды дамытуға 

әсер ететін 2020 жылы іске асырылатын мемлекеттік қолдау шараларының 

нысаналы индикаторларын,  нәтиже көрсеткіштерін және іске асыру тиімділігін 

талдауды, сондай-ақ,  ИИДМБ, соның ішінде, өңірлер кесінінде іске асыру 

бойынша 2021 жылға арналған болжамдар, проблемалық мәселелер, 

тәуекелдері қоса алғанда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2017 жылғы       

29 қарашадағы № 790 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік жоспарлау жүйесінің  талаптарын ескерумен, 2020 жыл 

қорытындысы бойынша ИИДМБ іске асыру барысы туралы;  
2) өңдеу өнеркәсібіндегі бәсекеге қабілетті басымдықтарды дамытуға 

әсер ететін бағдарламалардың  нысаналы индикаторлары мен нәтиже 

көрсеткіштерін талдау, сондай-ақ, мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру 

тиімділігі, соның ішінде, қарсы міндеттемелерді енгізу және орындау туралы 

ақпарат ұсынылған 2021 жылғы 9 ай қорытындысы бойынша 2020-2025 

ж.ж. арналған ИИДМБ іске асыру туралы; 
3) 2021 жылғы 10 ай қорытындысы бойынша экономиканың басым 

секторларын дамыту саласындағы ақпараттық-талдамалық және 

консультациялық қызметтер туралы.  
2021 жылы төмендегі әзірлеулерді сүйемелдеу қамтамасыз етілді:  

- «Қазақстан Республикасындағы Өнеркәсіптік саясат туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы (2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 86-VII 

ҚРЗ қабылданды); 

- «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

өнеркәсіптік саясат мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу» Қазақстан Республикасы Заңы (2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 87-

VII ҚРЗ қабылданды). 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 26 ақпандағы № 99 

қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік 

жоспарлау  жүйесінің жаңа редакциясын ескерумен: 

- индустриялық-инновациялық дамудың мақсаты, пайымы, негізгі 

бағыттары,  тұжырымдаманы іске асыру бойынша нысаналы индикаторлар, 

көрсеткіштер және қорытындылардан тұратын Қазақстан Республикасын 

индустриялық-инновациялық дамытудың 2020–2025 ж.ж.  арналған 

тұжырымдамасын кросс-факторлық талдау жіберілді.  

- ҚР Үкіметіннің 2021 жылғы 12 қазандағы қаулысымен № 730 бекітілген 

«Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты 

экономикалық өсу» ұлттық жобасының «Индустриялық-иннвациялық даму»       

1-бағыты әзірленді; 

- ҚР Үкіметіннің 2021 ж. 30.12. №965 қаулысымен Қазақстан 

Республикасын  индустриялық-инновациялық дамытудың 2020-2025 ж.ж. 

арналған тұжырымдамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Өзгерістер 

индустриялық дамытудың ағымдағы жағдайын талдауға қатысты болды, 

«Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңын ескерумен халықаралық тәжірибе 

бойынша тарау қайта қаралды, индустриялық даму тәсілдері өзектендірілді, 

күтілетін нәтижелердің нысаналы индикаторларына қол жеткізу бойынша 

деректер жаңартылды, сондай-ақ, 2021-2025 ж.ж. арналған индустриялық-

инновациялық даму тұжырымдамасын іске асыру бойынша іс-қимыл жоспары 

енгізілді;  

- ҚР-да кәсіпкерлікті ынталандыру туралы келісім жасасу және ҚР-да 

кәсіпкерлікті ынталандыру туралы келісім шеңберінде міндеттемелерді 

орындауға мониторинг жүргізу мәселелері бөлігінде Қазақстан 

Республикасының саудасын дамыту бойынша 2021-2025 ж.ж арналған ұлттық 

жобасына ұсыныстар жолданды.  

Жоғарыда аталған жобаларды әзірлеу және сүйемедеу шеңберінде          

80 аса презентациялық материал және оларға тезистер, шамамен 150 единиц 

анықтамалық материал дайындалды. 

Ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу шеңберінде ел басшылығының 

(Президент Әкімшілігі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

Кеңсесі), Жалғыз акционердің тапсырмалары бойынша Қоғаммен 

Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуы мәселелері бойынша  

шамамен 1000 ақпараттық-талдамалық материал дайындалды (баяндама 

жобалары, презентациялар, анықтамалар мен ақпараттар).  

Индустрияландыру картасы мен Өңірлер кәсіпкерлігін қолдау 

картасы жоба сүйемелдеу шеңберінде 2010-2020 ж.ж. және 2021 жылғы        

9 айда пайдалануға берілген, 223,2 мыңға жуық  жұмыс орнын ашқан жалпы 

сомасы 9,4 трлн. теңге 1552 жоба бойынша өңірлік кесіне талдамалық ақпарат 

қалыптастырылды.  

2021 жылғы 9 ай қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібіндегі аталған 

жобалармен  сомасы шамамен 4,1 трлн теңге немесе жалпы көлемнің 34% 

өнімі өндірілді, соның ішінде, салалық кесінде: 
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- металлургия – 1,9 трлн. теңге немесе 36%;  

- машина жасау – 670,1 млрд. теңге немесе 43%;  

- стройиндустрия – 99,6 млрд. теңге немесе 16%;  

- химия өнеркәсібі – 201 млрд. теңге немесе 51%;  

- фармацевтикалық өнеркәсіп – 125,5 млрд. теңге немесе 78%;  

- жеңіл өнеркәсіп – 20 млрд. теңге немесе 20%.  

Жүргізілген талдау қорытындысы бойынша төсендегі ұсыныстар берілді: 

- өңдеу өнеркәсібіне жатпайтын, сондай-ақ, одан әрі іске асыруды 

тоқтатқан жобаларды мониторингтен алып тастау; 

- тоқтап тұрған жобалардың қызметін қалпына келтіру мақсатында 

жергілікті атқарушы органдармен және бастамашыларымен бірге қадамдық 

әрекеттерді көздейтін Жол картасының жобасын әзірлеу;  

- Жобаға өтініш берушілермен және Қазақстан Республикасы 

Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика 

бюросымен енгізілген жобалар бойынша ақпаратты жедел ұсыну және 

ағымдағы іске асыру проблемаларына әрекет ету үшін бастапқы статистикалық 

деректерді таратуға келісім алу мәселесін пысықтау. 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің төрағалығымен 

Инвестициялық штабтың отырысына шеңберінде (2021 жылғы                         

19 наурыздағы) дайындалу  облыстардың,  Алматы, Нұр-Сұлтан және Шымкент 

қ.қ. әкімдіктерімен бірге 2021-2025 ж.ж. іске асыруға жоспарланған 

инвестициялық жобалар бойынша жиынтық материалдар қалыптастырылды.  

Оның қорытындысы бойынша жалпы сомасы 13,3 трлн теңге               

490 жобадан тұратын инвестициялық  жоба пулы қалыптастырылды, соның 

ішінде: 

- ГМК – 119 жоба (8,5 трлн тг); 

- құрылыс индустриясы және ағаш өңдеу  – 199 жоба (1,3 трлн тг); 

- машина жасау – 71 жоба (1,4 трлн тг); 

- химия өнеркәсібі – 55 жоба (2 трлн тг); 

- фармацевтикалық өнеркәсіп – 20 жоба (61,2 млрд тг); 

- жеңіл өнеркәсіп – 26 жоба (41 млрд тг). 

Сонымен қатар, индустрияландыру картасына енгізу үшін бойынша 

төмендегі 4 жобаға сараптама жүргізілді:   

- Батыс Қазақстан облысында өнімділігі  130 мың тонна  метанол  

өндіретін газ-химия кешенінің құрылысы;  

- Павлодар облысында теміржолға арналған дөңгелектер өндірісі кешенін 

жылына 300 000 дейін дөңгелекке ұлғайту;  

- Павлодар облысында ұста-бандаж кешенін құру; 

- Ақтөбе облысында қуаты 1,2 млн. тонна цемент зауытының құрылысы. 

Өндірістік-өткізу тізбегінің ерекшеліктерін, мүмкініктерін ескерумен, 

өңірлік дамуды бағалау және талдау мақсатында Қоғаммен 4 өңірдің – 

Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Батыс Қазақстан және Алматы 

облыстарының өнеркәсіптік әлеуетіне себеп-салдарлық байланыстарды 
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анықтаумен, өңдеу өндірістерінің ағымдағы экономикалық шоғырлануын 

сандық және сапалық бағалау негізінде кешенді талдау жүргізілді.  

Өңірлердің өндірістің әлеуетін анықтау мақсатында экономиканы 

әртараптандыру көрсеткіштері пайдаланылды - экономиканы шоғырландыру 

индексі  және өндірістің бейімделу индексі. Экономиканы шоғырландыру 

индексі  үш өңірде бірқалыпты, БҚО-да – жоғары (2018 ж. бастап тау-кен 

өнеркәсібінің төмендеуі есебінен). Қостанай облысының бейімделу индексі 

өңірдің құрылымы ел экономикасының құрылымына жақын екендігін 

көрсетеді. 

Өнеркәсіптік концентрацияны анықтау үшін елдің салыстырмалы 

артықшылықтарына барынша сәйкес келетін өнеркәсіптік өнімдерге қатысты 

өңірдің салыстырмалы сауда артықшылықтарын анықтайтын «Анықталған 

салыстырмалы артықшылықтар индексі» (RCA) есептеу тәсілі қолданылды.  

Өндіріс концентрациясын талдауға сәйкес Ресей Федерациясы мен Қытай 

Халық Республикасының (СУАР) нарықтық қажеттіліктері мен өндіріс 

әлеуетіне сүйене отырып, екі мемлекеттің шекаралас өңірлерінің өнеркәсіптік 

кооперациясына арналған неғұрлым тартымды тауар топтары анықталды. 

 Қостанай облысының Ресей Федерациясының шекаралас аумақтарымен 

өнеркәсіптік кооперациясының әлеуеті 57 тауар тобы бойынша, Солтүстік 

Қазақстан облысы 121 тауар тобы бойынша, Батыс Қазақстан облысы 68 тауар 

тобы бойынша және Алматы облысы Синьцзян-Ұйғыр автономды ауданымен 

(ҚХР) машина жасау, жеңіл өнеркәсіп, металлургия және дайын металл 

бұйымдар өндірісінде 21 тауар тобы бойынша. 

Тауарлар өндірісінің технологиялық күрделілігінің деңгейі «Өнімдік 

күрделілік индексі» (Product Complexity Index, PCI) арқылы анықталды, ол 

өңірдің мамандануын тереңдетуге, өнеркәсіпті әртараптандыруға, сондай-ақ, 

өндірістік-өткізу тізбектерін кеңейтуге ықпал ететін өңдеу өнеркәсібіндегі 

тауашалық бағыттарды көрсетті.  

Қазақстанның 4 өңірін талдау жаңа тауашалық бағыттарды дамыту үшін 

өндірістік әлеует бар екендігін және көптеген өнім топтары төмен 

технологиялылық топтарға жататындығын көрсетті, бірақ,  осы тауарлардың   

салыстырмалы түрдегі төмен өнімдік күрделілігіне қарамастан, олар өңірлер 

өндірісін әртараптандыру үшін маңызды өнім топтары ретінде айқындалған. 

 

2.1.2. Заманауи индустрияландыру мен жаһандық тенденцияларды жүйелі 

талдау 

Қоғаммен тұрақты негізде Қазақстанның өңдеу өнеркәсібі салаларының 

дамуына кешенді талдау жүргізілуде: химия және фармацевтикалық 

өнеркәсіп, қара металлургия, негізгі асыл, түсті және сирек металдар өндірісі, 

жиһаз және жеңіл өнеркәсіп, құрылыс материалдары өндірісі және  машина 

жасау саласы. 

Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша Қоғаммен тұрақты негізде 

аталған салалардың дамуы туралы өзекті ақпарат жіберіледі: 
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Саланың ағымдағы жағдайын (өндіріс көлемі, салаға әсер ету 

факторлары, ФКИ динамикасы, негізгі капиталға инвестициялар бойынша 

деректер) және саланың жыл аяғына дейін даму болжамын қоса алғанда, 

салалар бойынша ай сайынғы қысқа анықтамалар(ағымдағы жағдайдың 

өзгерістерін ескерумен). 

Салалар кесінінде экспорт-импорт бойынша ай сайынғы қысқаша 

анықтамалар: сауда көлемінің динамикасы, өзгерістердің себептері мен 

факторларын анықтау; негізгі экспорттық және импорттық тауарлардың 10  

үздігі; өнімді негізгі жеткізуші елдер және тұтынушылар. 

Түсті және қара металдар бағасының динамикасы бойынша ай сайынғы 

ақпарат, соның ішінде, әлемдік нарықта. 

Өңірлік кесінде ай сайынғы қысқаша анықтамалар (салалар өндірісінің 

көлемі мен ФКИ динамикасы).  

Зерттеулер қорытындысы бойынша перспективалар анықталды және 

ағымдағы жағдайды, елішілік, әлемдік трендтерді талдау, даму 

институттарының қолданыстағы құралдары арқылы көрсетілген мемлекеттік 

қолдау шараларына мониторингті ескерумен, салаларды дамыту бойынша 

ұсынымдар әзірленді. 

Өнеркәсіптік ынтымақтастықтың  перспективті бағыттарын анықтау үшін  

Қазақстанның екіжақты қатынастарын дамыту шеңберінде есепті кезеңде 

16 сұрау бойынша талдамалық жұмыс жүргізілді, атап айтқанда: 

- Финляндия, Чехия, Македония, Башкирия, Индонезия, Удмурту, 

Астрахань, Оңтүстік Корея, Алжир, ЮАР, Мысыр, Түркменістан, Ресей, 

Германия, Өзбекстан, Орталық Азия мемлекеттері сияқты 15-тен астам елмен 

өндірістік мүмкіндіктер әлеуетін талдау бойынша; 

- Қытай, Үндістан, США, Франция сияқты серіктес елдермен                   

ҚР инвестициялық мүмкіндіктерінің әлеуеті бойынша материалдар 

дайындалды.  

АЭА тиімділігіне қосымша талдау жүргізу бойынша Мемлекет 

басшысының тапсырмасын орындау шеңберінде әр АЭА нақты ревизия 

жүргізілді.  

Проблемалық жерлерді көрсеткен талдауға, сондай-ақ, Есеп комитетінің 

қорытындысына сүйене отырып, АЭА қызметін жетілдіру бойынша бірқатар 

ұсыныстар әзірленді, соның ішінде: 

- АЭА режимінің әрекет ету мерзімін қайта қарау; 

- экспортқа бағдарланған экономикалық даму моделіне, атап айтқанда, 

өңдеу өнеркәсібі өніміне назар аудара отырып, әкімшілендіру процестерін және 

АЭА аумағында қатысушыларға ұсынылатын жеңілдіктерді алу шарттарын 

жетілдіру; 

- АЭА аумақтарында базалық инфрақұрылым мен дайын өндірістік 

объектілерді салу кезінде МЖС механизмдерін жетілдіру; 

- АЭА аумағында жобаны іске асыруды бақылауды күшейту, сондай-ақ, 

қолданыстағы әкімшілік рәсімдерді жеңідету және нақтылау бөлігіне АЭА 

жұмысының негізгі аспектілерін реттейтін басқа ережелер жетілдірілді. 
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Индустриялық-инновациялық даму мәселелері бойынша  Қазақстан 

заңнамасын жетілдіру шеңберінде 2021 жылы қолданыстағы нормативтік-

құқықтық актілерге өзгерістер енгізу және жаңа нормативтік-құқықтық 

актілер әзірлеу бойынша:  

- «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне биржалық 

сауданы дамыту және жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы; 

- «Ұйымдар мен мемлекеттік органдар сатып алатын тауарларды, 

жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтудың 

кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 

27 қаңтардағы № 733 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы» ҚР Президентінің 

Жарлығы; 

- «Тауарларын, жұмыстары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алу 

елішілік құндылық мониторингіне жататын ұйымдардың тізбесін бекіту 

туралы» ҚР Үкіметінің қаулысы; 

- «Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді 

сатып алу кезінде елішілік құндылықты есептеуінің бірыңғай әдістемесін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму  министрінің      

2018 жылғы 20 сәуірдегі № 260 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» ҚР 

Үкіметінің қаулысы; 

- Қазақстан Республикасының Ұлттық даму жоспарын, Еліміздің 

аумақтық даму жоспарын, даму тұжырымдамасын, мемлекеттік органдардың 

даму жоспарларын, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 

астананың даму жоспарларын әзірлеу бойынша әдістеме жобасы; 

- Ұлттық жобалар әзірлеу, іске асыру және оларға мониторинг жүргізу 

әдістемесінің жобасы; 

- жобаға мониторинг жүргізу кезінде  негізгі міндеттерді, кезеңдерді, 

бастапқы деректерді, сондай-ақ, жобаны іске асыру тиімділігінің 

көрсеткіштерін әр кезеңде қолдануды көздейтін Индустрияландыру картасы 

мен Өңірлер кәсіпкерлігін қолдау картасы жобаларына мониторинг жүргізу 

әдістемесінің жобасы; 

- Индустриялық дамуды бағалау әдістемесінің жобасы; 

- Отандық тауарлар, жұмыстар және қызметтер өндірушілер тізілімін 

қалыптастыру және жүргізу, сондай-ақ, индустриялық сертификат беру 

қағидалары;  

- Тауарлар, жұмыстар, қызметтер және олардың жеткізушілерінің 

деректер қорын қалыптастыру және жүргізу қағидалары; 

- Өнеркәсіпті дамытуға, сондай-ақ, олардың орындалу мониторингіне 

бағытталған шарт жоспарлау және жасасу қағидалары; 

- Жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлерінің пайдалы 

қатты қазбаларды өндіру жөнінде операциялар жүргізу кезінде пайдаланатын 

тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары; 
- Елішілік құндылық бойынша сараптама жүргізу қағидалары; 
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- «Ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді саттып 

алудағы жергілікті қамту жөніндегі ақпаратты беру нысандарын бекіту туралы»  

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан 

Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2013 жылғы    

25 қазандағы № 331 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» ҚР ИИДМ 

бұйрығының жобасы; 

-  «Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті ынталандыру туралы 

келісімді жасасу, оған өзгерістер, толықтырулар енгізу және оны бұзу,       

сондай-ақ, олардың орындалуын мониторингтеу қағидаларын, кәсіпкерлікті 

ынталандыру туралы келісімнің үлгілік нысанын бекіту туралы» ҚР ИИДМ 

бұйрығының жобасы, оның шеңберінде ҚР кәсіпкерлігін ынталандыру туралы 

келісімнің 445 жобасы әзірленді және 70 қол қойылды;  

- «Бірыңғай сатып алу терезесі» тізілімінен сатып алулар туралы ақпарат 

беруге арналған Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің жаңа бірыңғай 

номенклатуралық анықтамалығына көшу қажеттілігіне байланысты Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің кейбір бұйрықтарына 

өзгерістер енгізу туралы» ҚР ИИДМ бұйрығының жобасы;  

- мемлекеттік қолдау шараларын реинжинирингтеу мәселелері бойынша 

еңбек өнімділігін арттыру бойынша мемлекеттік қолдау шаралары бойынша  

ҚР Индустриялық даму министрінің 2015 жылғы  09 желтоқсандағы   № 1194 

бұйрығымен бекітілген Еңбек өнімділігін арттыруға және аумақтық 

кластерлерді дамытуға бағытталған индустриялық-инновациялық қызмет 

субъектілеріне мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну қағидалары; 

- отандық өңделген тауарлар, жұмыстар және қызметтерді ішкі нарықта 

жылжыту бойынша қолданыстағы шараларды жетілдіру және жаңа 

мемлекеттік қолдау шараларын (шығындарды өтеудің жаңа түрлері, құжаттар 

топтамасын қайта қарау) енгізу бойынша ҚР ИДМ м.а. 2015 жылғы                   

04 желтоқсандағы № 1164 бұйрығымен бекітілген Индустриялық-

инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген тауарларды, 

жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта ілгерілету бойынша 

шығындарының бір бөлігін өтеу қағидалары; 

- Өнеркәсіптік грант ұсыну бойынша қағидалар жобасы (өңдеу 

өнеркәсібі кәсіпорындарына арналған жаңа қолдау құралы); 

- Бәсекеге қабілеттілікті арттыру туралы келісімдер жасау және бұзу 

қағидаларының жобасы;  

- өнеркәсіпке мемлекеттік ынталандыру шараларын көрсету кезінде қарсы 

міндеттемелерді анықтау және  қолдану қағидаларының жобасы;  

- Мемлекеттік өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын іске 

асыру тиімділігін бағалау әдістемесінің жобасын қоса алғанда, 200 жуық 

ұсыныс әзірленді.  

ҚР мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары шеңберінде 

индустриялық-инновациялық даму бойынша 70-тен артық ұсыным 

дайындалды, қалыптастырылды және  ҚР ИИДМ жіберілді:  
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- Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық   дамытудың  

2020-2025 ж.ж. арналған тұжырымдамасын кросс-факторлық талдау;  

- Индустриялық-инновациялық дамыту ұлттық жобасын іске асыру 

жоспар-кестесіне іс-шаралар енгізу бойынша ұсыныстар; 

- «Бәсекеге қабілетті экономика» ұлттық жобасына ұсыныстар мен 

ескертулер; 

- ҚР индустриялық-инновациялық дамыту тұжырымдамасына және 

Тұжырымдаманы іске асыру бойынша іс-қимыл жоспарына ұсыныстар; 

- Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық   дамытудың  

2021-2025 ж.ж. арналған ұлттық жобасына ұсыныстар; 

- 2025 жылға дейін сауданы дамытудың тұжырымда жобасына 

ұсыныстар; 

- «Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты 

экономикалық өсу» ұлттық жобасының тармақтары мен стратегиялық 

көрсеткіштерін  декомпозициялау бойынша ұсыныстар. 

ҚР Мәжілісінде «Өнеркәсіптік саясат туралы» және «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өнеркәсіптік саясат мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобалары бойынша 

жұмыс тобының отырыстарына материалдар дайындалды, ҚР Парламенті 

Мәжілісі депуттарының бастамалары пысықталды. 

Сонымен қатар, «Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған 

орнықты экономикалық өсу» ұлттық жобасының «Индустриялық-

инновациялық даму» 1-бағытын әзірлеу барысында QazIndustry Премьер-

Министр А.Ұ.Маминнің төрағалық етуімен, СЖРА, ҰЭМ, Қаржыминінің 

қатысуымен ҚР Қауіпсіздік кеңесінің ҚР 2021-2025 ж.ж. арналған 

индустриялық-инновациялық даму бағыты бойынша экономикалық қауіпсіздік 

мәселелері жөніндегі ведомоствоаралық комиссиясының «Нақты секторды 

дамыту және индустрияландыру» бағыты бойынша сараптама тобының 

бірқатар кеңестеріне Ұлттық жоба мәселелері бойынша презентациялық және 

анықтамалық материалдар дайындалды.  

Цифрлық стандарттар бойынша проблемалық мәселелерді шешу үшін   

өнеркәсіптік кәсіпорындарды «Индустрия 4.0» элементтерін енгізуге 

ынталандыру, халықаралық деңгейде қабылданған автоматтандыру 

процестерінің стандартталған бағыттары бойынша мүмкіндіктер мен 

ұсынымдар ұсыну шеңберінде әзірлеу қажет 16 стандарт бойынша тізімге 

ұсыныстар жіберілді. 16 стандарттан тұратын тізім 2021 ж. арналған ұлттық 

стандарттау жоспарына енгізілді, оның 14 бекітілді. 
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2.2. Өңдеу өнеркәсібіне жүйелі және тікелей мемлекеттік 

ынталандыру шараларын ұсыну 

 

2.2.1. Өңдеу өнеркәсібін дамытуды қолдаудың жүйелі шараларын іске 

асыруға қатысу 

 

2.2.1.2. Өңделген тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру   

Қоғаммен бәсекеге қабілеттілікті арттыру мәніне өңдеу өнеркәсібі 

салаларына тұрақты негізде талдамалық зерттеу жүргізіледі. 

Еліміздің индустриялық дамуын қолдау бойынша экономиканың басым 

секторларын дамыту саласында ақпараттық-талдамалық және консультациялық 

қызметтер шеңберінде 2021 жылы өңдеу өнеркәсібі салаларының бәсекелестігін 

арттыру мәніне талдау жүргізілді: 

- өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының дамуына талдау жүргізілді; 

- кооперациялық байланыстар жасаудың әлемдік тәжірибесі зерделенді;  

- салааралық кооперацияға кедергі келтіретін тәуекелдер мен кедергілерге 

талдау жүргізілді; 

- кәсіпорындардың кооперациялық байланысына әсер ететін факторлар 

анықталды, сондай-ақ, оларды дамыту басымдықтарына талдау жүргізілді;  

- ҚР-да өңдеу өнеркәсібі салаларының кооперациялық байланысын 

дамыту/құру бөлігінде ұсыныстар әзірленді. 

Сонымен қатар, өңдеу өнеркәсібі салалары мен кәсіпорындары арасында 

2025 жылға дейін кооперацияны дамыту бойынша іс-шаралар жоспарының 

жобасы әзірленді.  

Қоғаммен тұрақты негізде өңдеу өнеркәсібі салаларын дамыту бойынша 

ИИДМ ақпараттық-талдамалық қолдау қамтамасыз етіледі. Мысалы,             

2021 жылы пандемия кезеңінде өңдеу өнеркәсібін дамыту, алюминийден 

жасалған өнімді ҚР дамыту, көміртегі салығы, Оңтүстік Кореямен 

ынтамақтастық, фармацевтиканы дамыту, бәсекеге қабілетті баға бойынша 

қайта өңдеушілерді шикізатпен қамтамасыз ету бойынша механизм әзірлеу 

және т.б.  мәселелер бойынша материалдар (анықтамалар, талдамалық ақпарат, 

тезистер, баяндамалар және презентациялар) дайындалды. 

 «Жеткізушілерді дамыту қызметі» жобасы шеңберінде ірі сатып 

алушылармен өзара іс-қимыл мақсатында отандық кәсіпорындарды 

аккредиттеу бойынша жұмыс жүргізілді. Жоба Қазақстандық ШОК жергілікті 

ресурстарды пайдалану бойынша көрсеткіштерді ұлғайтуға ұмтылатын 

көпұлтты корпорациялар мен ірі жергілікті фирмалардың жергілікті 

операцияларына арналған жеткізулерге қатысу мүмкіндіктерін ұлғайтуға 

бағытталған. Жоба шеңберінде ірі тапсырыс берушілердің деректер қорында  

53 жеткізуші аккредиттелді.  

2021 жылы: 

- 33 компания КПО,ТШО, NCOC, ArcelorMittal, Kazakhmys сияқты ірі 

тапсырыс берушілерден аккредиттелген жеткізуші мәртебесін алды;  
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- жалпы сомасы  709,1 млн. теңге 5 оффтейк-келісімшартқа қол 

қойылды. 

Бәсекеге қабілеттілікті арттыру және  

Отандық жеткізушілердің кәсіби қызмет нарығын дамытуға ықпал ету 

мақсатында  мақсатында: 

- «Тапсырыс берушілердің кәсіби қызметтерді сатып алуы: проблемалар 

мен перспективалар» атты 4 кеңес, конференция, сондай-ақ, отандық қызмет 

жеткізушілер үшін шетелдік жеткізушілердің қатысуымен  2 тренинг 

ұйымдастырылды және өткізілді; 

- Euroconsultants шетел сарапшыларымен бірге IT-қызмет, инжиниринг, 

консалтинг және геологиялық барлау саласында кәсіби қызметтер көрсететін 

компаниялар үшін EFQM (European Foundation for Quality Management) 

базасында «IT-қызмет, инжиниринг, консалтинг және геологиялық барлау 

саласының компанияларына арналған әдіснамалық ұсынымдар» әзірленді; 

- кәсіби қызметтер көрсету туралы 3 шарт жасалды: «Дефектоскопия» 

НПО  «Каспий құбыр консорциумы» ЖШС-мен бұзылмайтын бақылау 

қызметтерін көрсету туралы, сондай-ақ, Норт Каспиан Оперейтинг Компани 

(NCOC)  «ГормонтажЖоба» ЖШС-мен өнеркәсіптік қауіпсіздік мерзімімен 

сараптама жүргізу туралы және  «Қазақстандық өнеркәсіпке жәрдемдесу 

институты» ЖШС-мен парниктік газдарды түгендеу бойынша; 

- «Optimum жобалық институты» ЖШС компаниясы іріктеліп алынды,  

оған Қоғамның ықпал етуімен  «HATCH» халықаралық компаниясымен 

ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды.  

Қоғаммен жүргізілетін жұмыс Қазақстандық бизнестің дамуына, 

отандық жеткізушілердің  жүктемелігіне, кооперациялық байланыстардың 

нығаюына, кәсіпорындардың ішкі нарықтағы әлеуетін ашуға, елішілік 

құндылықтың артуына ықпал етеді.  

2.2.1.2. Өнеркәсіпке цифрлық технологиялар енгізуді ынталандыру 

Есепті  жылы QazIndustry Қазақстан Республикасы Индустрия және  

инфрақұрылымдық даму Министрлігімен жетекшілік жасалатын экономика 

секторларын цифрлық трансформациялау бөлігінде өнеркәсіпке  цифрлық 

технологиялар енгізуді ынталандыру шеңберінде жұмыс жүргізді ақпараттық-

талдамалық және консультациялық қызметтер көрсетті.  

Кәсіпорынның  технологиялық процестерін  цифрландыру 
стратегиясы үшін ұсынымдар әзірлеу  шеңберінде (соның ішінде, отандық 

IТ-шешімдерді енгізу бойынша): 

- кәсіпорындардың технологиялық процестерін цифрландыру стратегиясы 

үшін ұсынымдар әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізу үшін кәсіпорындарды 

іріктеу үшін әдіснамалық тәсіл әзірленді; 

- талдау жүргізілді және цифрландыру стратегиясын қалыптастыру 

бойынша әрі қарай жұмыс жасау үшін 20 кәсіпорыннан тұратын тізім 

қалыптастырылды. 
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Кәсіпорынның технологиялық процестерін цифрландыру стратегиясы 

үшін:  

- өңірлерге кәсіпорындарға бару және кәсіпорынның  ағымдағы жағдайын 

талдау (кәсіпорын процестерін талдау); 

- кәсіпорын проблемаларын шешу үшін цифрлық трансформациялау 

бойынша кәсіпорындарға арналған ұсынымдар пулын айқындау; 

- стратегияны кезең-кезеңімен енгізу бойынша жоспармен, соның ішінде,  

кадрлар және құзыреттер бойынша ағымдағы жағдайды ескерумен ұсынымдар 

әзірлеу (120 шешім); 

- кәсіпорындарды алдағы уақытта сүйемелдеу және консультация беру 

мақсатында, әзірленген стратегиялар негізінде цифрлық трансформациялауға 

көшу кезінде кәсіпорындар шығындарын өтеу құралдарын әзірлеуді қоса 

алғанда, ұсынымдар әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілді. 

Қоғаммен тереңдетілген талдау механизмі және цифрлық 

трансформациялау бойынша кәсіпорындарды диагностикалау 

тұжырымдамасы әзірленді, оның негізінде кәсіорындарға талдау және 

диагностика жүргізілді.  

Жұмыс кәсіпорындарда цифрлық трансформациялауды дамыту және 

тиімді өзара іс-қимыл, соның ішінде, Қазақстанда цифрлық 

трансформациялаудың экожүйесін қалыптастыру үшін отандық шешімдерді 

жылжыту бойынша ұйымдар (АТ-компаниялар, ғылыми-зерттеу институттары) 

мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың өзара іс-қимылы бойынша жағдай жасауға 

бағытталған.  

QazIndustry кәсіпорындарды цифрлық трансформациялау алаңының  

электрондық форматта   қолжетімді функционалын іске асырды, атап 

айтқанда: 

- кәсіпорындар деректерін, соның ішінде, әрқайсының (100 артық) 

цифрлық профилін қалыптастыруды ескерумен жинау, өңдеу және талдау; 

- тиімді өзара іс-қимыл және отандық цифрлық шешімдерді Қазақстандық 

өнеркәсіпке жылжыту  бойынша ұйымдар (АТ-компаниялар, ғылыми-зерттеу 

институттары) мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылы үшін бірыңғай алаң; 

- мемлекеттік қолдау алуды қоса алғанда, өнеркәсіптік кәсіпорындарды 

басқару үшін жаңа шешімдерді іске асыру барысы туралы, кәсіпорындарға 

арналған халықаралық табысты шешімдерді (кейстерді) ескерумен, 

кәсіпорындар үшін цифрлық трансформациялау бойынша қолжетімді және 

өзекті ақпарат; 

- кәсіпорындарға арналған цифрлық трансформациялау бойынша оқу 

материалдары мен ашық деректерге жедел қолжетімділік (нақты уақыт 

режимінде); 

- жобаның қаржылық көрсеткіштерін есептеуге мүмкіндік беретін   

цифрлық шешім тиіміділігінің калькуляторы (инвестициялардың 

рентабельділігі, табыстылықтың ішкі нормасы, таза дисконтталған табыс, 

өнімділікті ұлғайту, ресурстарды үнемдеу және  ай сайынғы шығындарды 

ысқарту) қамтамасыз етілді. 
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Индустрия 4.0 саласындағы инновациялық технологиялар туралы 

кәсіпорындарды ақпараттандыру мақсатында өнеркәсіпті цифрлық 

трансформациялаудың ағымдағы жағдайын талдау және цифрлық 

технологияларды өндірістік процестерге енгізуді ынталандыру және қолдау 

шараларын қалыптастыру үшін Қарағанды облысының  кәсіпорындарына 

("Бемер Арматура" ЖШС, "Recycling Company" ЖШС, "Polymet Solutions 

Corporation" ЖШС)   көшпелі іс-шаралар ұйымдастырылды. Көшпелі іс-

шаралар қорытындысы бойынша мемлекеттік қолдау шараларын көрсету және 

Индустрия 4.0 элементтерін енгізу бойынша тиісті ұсыныстар әзірлеу үшін 

кәсіпорындармен кездесулер өткізілді.  

Технологиялық процестерді цифрландыру стратегиясының ұсынылған 

цифрлық жобасы шеңберінде:  

 - «Mimioriki» ЖШС үшін «SmartSolution» ЖШС, «Profi Soft» ЖШС,  

«CRM Expert» ЖШС, «Pupil» ЖШС, «Mindsales» ЖШС-мен; 

 «Өскемен ұн тарту комбинаты» ЖШС үшін «Face Plate» ЖШС, «ARTA 

Almaty» ЖШС, «ArtaSoftware» ЖШС және «Korkem Technologies» ЖШС-мен; 

  «Mega Smart» ЖШС үшін «Brussels Capital» ЖШС, «Bintech company» 

ЖШС, «Mobius group» ЖШС және «Korkem Technologies» ЖШС-мен; 

 «RECYCLING COMPANY» ЖШС үшін  «Mobius group» ЖШС-мен 

Demoday жүргізілді. 

Отандық индустриялық АТ шешімдер енгізуді ынталандыру және 

шетелдік цифрлық технологияларды импорт алмастыруға серпін беру 

мақсатында «QazInnovations» инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық 

агенттігі» АҚ-мен бірге Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды технологиялық 

дамытуға инновациялық гранттар беру қағидаларына  өзгерістер енгізу 

бойынша жұмыстар жүргізілді.  

Цифрлық технологиялар қолданатын кәсіпорындар үлесін арттыру, 

Индустрия 4.0 дәріптеу, адами капиталды дамыту және цифрландырудан 

болатын әлеуетті пайданы түсіну үшін өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

қызметкерлері мен топ менеджменті арасында машина жасау және металлургия 

салаларына арналған Индустрия 4.0 саласында білім қорын құру бойынша 

жұмыстар жүргізілді.  

Білім қоры цифрлық технологияларды енгізу арқылы кәсіпорындар 

процестерінің тиімділігін арттыру бойынша отандық өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың қажеттіліктеріне бейімделген сараптаманы және Қоғам 

сайтында барлық мүдделі ұйымдар үшін ашық қолжетімділікте ұсынылған іске 

асырылған жобалар туралы ақпаратты шоғырландырады. 

Шетелдік сараптамалық ұйымдармен (Kuka, Siemens, Kaspersky және  

«Магнитогорск металлургия комбинаты» ӨАҚ) бірге өнеркәсіптік 

кәсіпорындар қызметкерлеріне арналған Индустрия 4.0 тақырыбы бойынша  

онлайн вебинарлар өткізілді.   

Іс-шараға 150 ұйымнан 250 астам адам қатысты. Материалдар 

Қоғамның интернет-ресурстарына орналастырылды. 
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Индустрия 4.0 технологиясын енгізуші кәсіпорындардың өлшемділігін 

кеңейту мақсатында Назарбаев Университетімен ынтыматастықта шағын және 

орта кәсіпорындарға назар аударатын 100-ден астам компания үшін 

цифрландырудың жол карталарын әзірлеу мақсатында кәсіпорындардың 

цифрландыруға дайындық деңгейін анықтау бойынша зертетулер жүргізілді.  

 

2.2.1.3. Аумақтық кластерлерді дамыту 

QazIndustry төмендегі 6 іріктелген пилоттық аумақтық кластерді қоса 

алғанда аумақтық кластерлерді дамыту процестерін ақпараттық-талдамалық 

және консультациялық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді:  

- Қостанай облысының ұн тарту кластері;  

- Ақмола облысының сүт өңдеу кластері;  

- Қарағанды облысының құрылыс кластері;  

- Түркістан облысының және Шымкент қ. фармацевтикалық кластері;  

- Алматы қ. жиһаз кластері; 

- Алматы облысы және Алматы қ. туристік кластері. 

Технологиялық тізбектер құру және бейімдеу, кооперациялау, 

интеграцияны дамыту және инновациялық дамуды жеделдету есебінен отандық 

өңдеу өнеркәсібінің бәсекеге қабілеттілігін даымту  кластерлік бастамаларды 

дамытудың мақсаты болып табылады.  

6 пилоттық аумақтық кластердің  ағымдағы жағдайын (қатысушылар 

құрамы, кластерді одан әрі дамыту бойынша пайымдау, Жобаы кластер 

жобалары) анықтау, сондай-ақ, бизнес тарапынан кластерлік саясаттың алдағы 

перспективаларын түсіну үшін кластер қатысушыларымен, жергілікті атқарушы 

органдармен және басқа да мүдделі ұйымдармен кездесулер өткізілді.  

Кластерлер қатысушылары үшін Қазақстанда кластерлік саясатты іске 

асыру бойынша жаңа тәсілдер әзірленді және талқылауға ұсынылды, олар 

кластер жобаларының пулын іске асыруда жобалық әдісті пайдалануды 

көздейді. 

Аумақтық кластерлер үшін құқықтық алаң айқындалды: «Өнеркәсіптік 

саясат туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Қазақстандықтардың        

әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты экономикалық өсу» ұлттық 

жобасы, Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 

2020-2025 жылдарға арналған тұжырымдамасы. 

Аумақтық кластерлер тізілімін қалыптастыру үшін  

еңбек өнімділігі мен жұмыс күшінің шоғырлануының арақатынасын есептеуді 

қолдана отырып, Қазақстан өңірлеріндегі аумақтық кластерлерге сәйкестендіру 

жүргізілді  (өңірге/облысқа экономикалық әсер туралы деректер).  

Зерттеу жүргізу барысында бәсекелестік артықшылықтарды талдау 

тәсіліне сәйкес Қазақстанның 17 өңірінде аумақтық кластерлерді дамытуды 

ынталандыру үшін әлеуетті қызығушылық тудыратын өңдеу өнеркәсібінің        

50 секторы анықталды.  
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Анықталған 50 сектордың әрқайсысы бойынша кәсіпорындардың 

географиялық шоғырланған тобының болуын нақтылау нәтижесінде әлеуетті 

кластерлік бастамалар саны 33 дейін қысқарды. 

Салалық кесінде кластерлік білім саны бойынша құрылыс индустриясы/ 

құрылыс материалдар өндірісі (9) және азық-түлік өндірісі (7) көш бастап тұр. 

Кластерлік білім теміржол, ауыл шаруашылығы машиналарын жасау, электр 

жабдығы, металлургия саласында да бар.  

Кастерлік бастамалар тізілімінің қалыптастырылған жобасы өңірлер 

кесінінде 18 кластерлік бастаманы қамтиды. Өңірлерде кластерлік бастамалар 

негізінде нақты өнім немесе қызмет өндірісіне бағытталған өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың шоғырланған топтары қалыптасуда.  

2.2.1.4. Өңделген тауарлардың ішкі нарығын дамыту  

Елішілік құндылықты дамыту мақсатында Қоғам тұрақты негізде: 

- мемлекеттік сатып алу субъектілерінің, жер қойнауын 

пайдаланушылардың, концессионерлердің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

2009 жылғы 20 наурыздағы № 366 қаулысымен бекітілген ұйымдар тізбесі 

бойынша ұлттық компаниялардың, холдингтердің сатып алуларындағы 

Қазақстандық қамту бойынша есептерді жинау және өңдеу; 

- жергілікті қамту бойынша тау-кен өндіру кешені жер қойнауын 

пайдаланушыларының келісімшарттық (лицензиялық) міндеттемелерді 

орындау деңгейін талдау қамтамасыз етіледі.  

Қазақстандық қамту бойынша есептерді жинау және өңдеу шеңберінде по 

общий мониторинг субъектілерінің  тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып 

алу көлемі 2021 жылы 19 370,0 млрд. теңгені құрады, елішілік құндылық (бұдан 

әрі - ЕҚ) 10 868,5 млрд. теңгені құрады (56,1%). Бұл ретте:  

- 6 722,2 млрд теңгеге тауарлар сатып алынды, ЕҚ үлесі – 41,0 % сомасы 

2 753,4 млрд теңге; 

- 6 721,1 млрд теңгеге жұмыстар сатып алынды, ЕҚ үлесі – 58,9 % сомасы 

3 691,5 млрд теңге; 

- 5 926,7 млрд теңгеге қызметтер сатып алынды, ЕҚ үлесі – 70,1 % сомасы 

4 153,6 млрд теңге. 

2020 жылмен салыстырғанда 2021 жыл қорытындысы бойынша ЕҚ 

үлесінің 3,8% өсуі, сондай-ақ, тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу 

көлемінің құндық көріністе 1 737,3 млрд теңгеге (17 632,7 млр.теңгеден 

19 370,0 млрд теңгеге дейін) артуы байқалады, ЕҚ үлесі 3,8 % өсті.  

Тау-кен кешені жер қойнауын пайдаланушылардың  келісімшарттық 

(лицензиялық) міндеттемелерді орындау деңгейін талдау бойынша 

 ЕҚ бойынша 2021 жылы ҚПҚ өндіруді жүзеге асыратын ТКК жер 

қойнауын пайдаланушылардың ТЖҚ жалпы сатып алу көлемі 1 901,36 млрд 

теңгені құрады, соның ішінде, ЕҚ 962,55 млрд теңге (50,62 %). Атап айтқанда: 

- тауарлар сатып алу 1 055,91 млрд теңгені құрады, ЕҚ үлесі сомасы 

204,13 млрд теңге 19,3 %   құрады;  
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- жұмыстар сатып алу 385,96 млрд теңгені құрады, ЕҚ үлесі сомасы 

326,38 млрд теңге 84,6 % құрады; 

- қызметтер сатып алу 459,49 млрд теңгені құрады, ЕҚ үлесі  сомасы 

432,04 млрд теңге 94,03 % құрады.  

2021 жылғы сатып алуларды талдау қорытындысы бойынша уранды 

қоспағанда, қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүзеге 

асыратын жер қойнауын пайдаланушылармен  (бұдан әрі – ҚПҚ жер қойнауын 

пайдаланушылар) 29 ҚПҚ жер қойнауын пайдаланушыда жалпы сомасы 49,6 

млрд. теңге (61 сатып алу) 2018 жылғы 21 мамырдағы № 355 Жер қойнауын 

пайдаланушылар мен олардың мердігерлерінің пайдалы қатты қазбаларды 

өндіру жөнінде операциялар жүргізу кезінде пайдаланатын тауарларды, 

жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бұзушылықтар 

анықталды. 

Консультациялық қолдау шеңберінде Қоғаммен құрылыс-монтаж 

жұмыстарын сатып алу бөлігінде «Нұрлы Жер», «Нұрлы Жол» және 

«Жұмыспен қамтудың жол картасы» бағдарламалары бойынша мемлекеттік 

сатып алу қағидаларының нысандары бойынша мәліметтер ұсыну мәселелері 

жөнінде оқу семинары ұйымдастырылды және өткізілді, оған  жергілікті 

атқарушы органдардың 120 астам өкілі қатысты. 

Ұзақ мерзімді шарттар жасасуға ықпал ету бойынша Қоғам жұмысы 

талдау жүргізуге, неғұрлым сұранысқа ие тауарлар тізбесін анықтауға және 

елішілік құндылықты және өнеркәсіптік кооперацияны дамыту мәселелері 

бойынша мүдделі тараптармен нақты жұмыс жүргізу үшін отандық 

өндірушілер тізімін анықтауға жұмылдырылған.  

Барлығы 65 000 тауар позициясына талдау жүргізілді, оның ішінде 

неғұрлым сұранысқа ие тауарлар (201), жұмыстар және қызметтер (65), 733 

әлеуетті отандық жеткізуші кәсіпорындар тізімі анықталды.  

 2021 жылғы 24 қыркүйекте «IV субконтракт биржасы» және 

«Тапсырыс берушілердің кәсіби қызметтерді сатып алуы: проблемалар 

және  перспективалар» конференциясы ұйымдастырылды және өткізілді. 

Биржаның негізгі мақсаты – жергілікті қамту үлесін ұлғайтуға, Қазақстандық 

бизнестің дамуына және олардың әлеуетін ішкі нарықта ашуға ықпал ететін 

өндіріс пен тауарлар, жұмыстар және қызметтер жеткізу мәселелері бойынша 

кооперациялық байланыс орнату үшін тапсырыс берушілер мен жеткізушілер 

арасында тиімді B2B кездесулер ұйымдастыру. Биржа-2021 қорытындысы 

бойынша «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС және отандық тауар өндірушілер 

«НПП «Интеррин» ЖШС, «Қазэнергокабель» АҚ, «Іңкәр-1» ЖШС арасында 

жергілікті қамтуды дамыту бойынша ынтымақтастық туралы 

меморандумдарға қол қойылды.  

Қоғаммен жергілікті қамтуды дамыту бойынша 6 онлайн кеңес 

өткізілді, оның қорытындысы бойынша сомасы 30,4 млрд теңге 35 ұзақ 

мерзімді шарт жасалды. Ұзақ мерзімді шарттар  отандық өндірушілермен 

негізінен текстиль өнеркәсібі (арнайы киім, техникалық мата), металл өнімдері 

(ішпектер, роликтер, валкалар), машина жасау (сүзгілер, қосалқы бөлшектер) 
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және т.б. өнімдер жеткізуге жасалған. 

 Бұл отандық өндірушілерге өндірілетін өнім номенклатурасын кеңейтуге 

және  бәсекеге қабілетті тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің орнықты дамуы 

үшін жағдайлар жасауға мүмкіндік береді.  

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерді кешенді ақпараттық-

технологиялық және техникалық сүйемелдеу жалғастырылды: 

-  жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде 

пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтерді 

сатып алуларды бақылауға және мониторинг жүргізуге, сондай-ақ, жер 

қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде 

пайдаланылатын ТЖҚ тізбесін қалыптастыру және электрондық сатып алулар 

жүргізуге арналған  «Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды 

жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстардың және 

көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімі» (бұдан 

әрі - «Тізілім» МАЖ). 

Барлық реттелетін сатып алуларды бірыңғай сатып алу терезесі арқылы 

өткізу қажеттілігі туралы Мемлекет басшысының 2020 жылғы 01 қыркүйектегі 

тапсырмасын, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші 

орынбасары  А.А.  Смаиловтың 2021 жылғы 06 қаңтардағы және ҚР ИИДМ 

ИДК 2021 жылғы 10 наурыздағы тапсырмаларын орындау шеңберінде 

QazIndustry «Тізілім» МАЖ  жаңғырту бойынша  жұмыстарды орындады. 

Жаңғырту процесінде «Тізілім» МАЖ сатып алу процесінің негізгі 

жұмыстары орындалды, сатып алудың жаңа жіктеуішіне көшу бөлігінде 

бағдарламалық кодқа түзетулер мен толықтырулар енгізілді. 

10 жүйемен ақпараттық өзара іс-қимыл жүзеге асырылуда: www.e-

proc.kz; www.e-port.kz; www.i-tender.kz; www.spod.kz; www.reestr.com.kz; 

www.trc.kz; www.tradem.kz; www.mining.ccx.kz; www.sic.kz; www.eoz.kz 

(Бірыңғай сатып алу терезесі).  

2021 жылы жалпы сомасы 1 688 млрд. теңге 14 384 сатып алу өткізілді; 

- техникалық қолдауға электрондық түрде 5 500 астам өтініш келіп түсті  

(63% түсіндіру сипатында).  

- Қазақстандық өндірушілермен өндірілетін/көрсетілетін ТЖҚ туралы 

ақпаратты, кәсіпорындардың сатып алу жоспарларын орналастыруды, 

жариялауды, жүктеуді, сондай-ақ, ҚР нарығында ТЖҚ сұранысы мен 

ұсыныстарына салыстырмалы талдау жүргізуді қамтамасыз ететін бірыңғай 

автоматтандырылған бағдарламалық-техникалық кешенге арналған 

«Қазақстандық қамту» интернет-порталы (бұдан әрі - ҚҚИП) 

«Портал» МАЖ 7 модульден тұрады: «Тіркеу», «CT-KZ сертификаттар 

тізілімі», «ТЖҚ деректер қоры», «Тауар өндірушілер каталогы», «Отандық 

тауар өндірушілердің құрылыс материалдарының, жабдықтарының, 

бұйымдарының және конструкцияларының тізілімі», «Жергілікті қамту 

бойынша есептілікті жүктеу», «Сатып алу  жоспарларын жүктеу». 

2021 жылы: 

- CT-KZ сертификаттар тізіліміне 724 мыңнан астам сертификат 

http://www.e-proc.kz/
http://www.e-proc.kz/
http://www.e-port.kz/
http://www.i-tender.kz/
http://www.spod.kz/
http://www.reestr.com.kz/
http://www.trc.kz/
http://www.tradem.kz/
http://www.mining.ccx.kz/
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бойынша ақпарат жүктелді; 

- ТЖҚ деректер қорына 23,5 мыңға жуық  тауар, жұмыс және қымет 

тіркелді; 

- тауар өндірушілер каталогында  2,6 мыңға жуық тауар  позициясы 

тіркелген; 

- Отандық тауар өндірушілердің құрылыс материалдарының, 

жабдықтарының, бұйымдарының және конструкцияларының тізілімінде        

382 компания және 1 803 құрылыс позициясы тіркелген. 

Тоқсан сайын  «Портал» МАЖ-да 1000 астам субъектімен жергілікті 

қамту бойынша есептілік пен ТЖҚ сатып алужоспарлары жүктеледі:  

- 34 ұлттық компания және холдинг және олардың 475 ведомствоға 

бағынысты компаниясы; 

- 112 жүйе құрушы кәсіпорын; 

- 946 мемлекеттік орган. 

www.goszakup.gov.kz мемлекеттік сатып алу жүйесімен СТ-KZ беру 

бойынша ақпараттық өзара іс-қимыл жүзеге асырылуда.  

Техникалық қолдауға 1 000 аса өтініш келіп түсті, олардың 78% түсіндіру 

сипатындағы өтініштер. Жұмысқа шағымдар түскен жоқ. 

2.2.1.5. Тікелей шетел инвестициясын тартуға ықпал ету 

Шетел инвестициясын тарту шеңберінде 2021 жылғы 25 маусымда 

QazIndustry «Kazakh Invest» ұлттық компаниясы» АҚ басшылығымен және 

өкілдерімен кеңес өткізді, онда ықтимал ынтымақтастық мәселелері мен 

бағыттары талқыланды. 

Кеңес нәтижесі бойынша QazIndustry және  «Kazakh Invest» ҰК» АҚ 

арасында «Қазақстан Республикасында өңдеу өнеркәсібін дамыту және 

инвестициялар тарту мәселелері жөніндегі жұмыс тобын құру туралы» 

бірлескен бұйрыққа қол қойылды,  төмендегілерді қамтитын іс-шаралар 

жоспары әзірленді: 

 мониторинг субъектілерінің (ЖҚК, жер қойнауын пайдаланушылар 

МГС және ТКК, ұлттық компаниялар) сұранысқа ие тауарларының тізімін 

қалыптастыру; 

 инвестициялық  жобаларды сүйемелдеу және ілеспе мәселелрді тиімді 

пысықтау үшін инвестициялық  жобалар тізімін анықтау; 

 шетел инвесторларымен ынтымақтастық үшін жергілікті серіктестерді 

анықтау; 

 әлеуетті шетел инвесторларына арналған «KAZAKH INVEST» ҰК» АҚ 

әзірленген тизерлерге комментарийлер қалыптастыру; 

 әлеуетті шетел инвесторларына сұраулар жіберу; 

 жергілікті өндірушілерді қолдау мәселелері бойынша салалық 

қауымдастықтармен  өзара іс-қимыл; 

 ОТӨ аарсында мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарын жүргізу; 

http://www.goszakup.gov.kz/
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 пайдалануға берілген және іске асыруға жоспарланған инвестициялық  

жобалар тізімін ұсыну (2017 жылдан бастап); 

 ұйым, соның ішінде, шетелдік және өңірлік  өкілдік қызметкерлері 

бойынша байланыс деректерін ұсыну (тікелей өзара іс-қимыл үшін).  

Өңдеу өнеркәсібіне инвестициялар  ағынын  ынталандыру мақсатында 

2021 жылы әлеуетті инвесторлар үшін өңдеу өнеркәсібінің тауарлары/тауар 

позициялары бойынша 5 паспорт әзірленді:  

- қалыңдығы 5 мм артық, бірақ, 9 мм артық емес ағаш-талшықты 

тақталарды өндіру бойынша;  

- автоматты ажыратқыштар; 

- табаны резеңке, пластмасса, табиғи немесе композициялық былғарыдан  

және үстіңгі жағы  табиғи былғарыдан жасалған аяқ киім;   

- ғимараттардың есіктеріне орнатуға арналған құлыптар;  

- гальваникалық жабыны бар немесе жоқ, бағалы металдар жалатылған 

немесе жалатылмаған өзге де бағалы металдардан жасалған зергерлік бұйымдар 

және олардың бөлшектері. 

2.2.1.6. Қазақстанның интеграциялық процестері шеңберінде өнеркәсіпті 

дамытуды сүйемелдеу 

Қоғам тұрақты негізде интеграциялық бірлестіктер – Еуразиялық  

экономикалық одақ (ЕЭО) және Дүниежүзілік сауда ұйымы (ДСО) шеңберінде 

ұлттық мүдделерді есепке алумен, отандық өнеркәсіп салаларын дамытуға 

ықпал етеді.  

Еуразиялық  экономикалық одақ (бұдан әрі – ЕЭО) шеңберінде 

отандық өндірушілерді қолдау мақсатында кедендік әкелім баждарын 

өзгерту бойынша мүмкіндіктерді қараумен,  кедендік-тарифтік реттеуге 

талдау жүргізілді, атап айтқанда: 

- төмендегі салаларға қатысты кедендік әкелім баждарының 

мөлшерлемелерін өзгерту бойынша мәселелtр қаралды: металлургия (марганец 

кендері мен концентраттары, титан қалдықтары мен сынықтары, оксидтер және 

ванадий гидроксидтері), жеңіл өнеркәсіп (қой терісінен жасалған шикізат және 

жартылай фабрикаттар, антипирендер, синтетикалық арамидтерден жасалған 

талшықтар, кілем өндірісіне арналған латекс), машина жасау (микротолқынды 

пештерге арналған трансформатор түрлері, электр қозғалтқышпен мотор көлік 

құралдары), құрылыс индустриясы және ағаш  өңдеу (ағаш материалдарының 

кейбір түрлері, ағаш жартылай ағартылған немесе ағартылған қатты ағаш, 

жапырақты тұқымдастардан жартылай ағартылған немесе ағартылған ағаш 

целлюлозасы, бетон араластырғыштар немесе ерітінді араластырғыштар), 

авиаөнеркәсіп (авиациялық қозғалтқыштар, азаматтық жүк ұшақтарына 

арналған бөлшектер және жиынтық құралдар); 
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- үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, антидемпинговых және 

компенсациялық шаралар қолдануға қатысты Қазақстан тарапының 

позициялары ұсынылды:  

жоспарланған демпингке қарсы тергеу шеңберінде ҚХР өндірілетін және 

ЕЭО кедендік аумағына әкелінетін дәнекерленген құбырлар және коррозияға 

төзімді (тоттанбайтын) болаттан жасалған қуыс профильдер, жүк көліктеріне 

арналған жапырақты серіппелер, мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және 

пайдалану үшін қолданылатын болат жіксіз құбырлар, шынжыр табанды 

бульдозерлер, жүк көліктерінің шиналары, графитталған электродтар Қытай 

өндірушілеріне қатысты антидемпингті шаралар әрекеті; Украина және 

Грузиядан ферросиликомарганец, Украинадан жіксіз құбырлар; Өзбекстан 

Республикасынан бастапқы полиэтилен және ЕЭО кедендік аумағына әкелінетін 

сыналы ысырма; 

- ЕЭО аумағында алюминий мен одан жасалған бұйымдарды, болат 

құбырлардың жекелеген түрлерін импорттауды автоматтандырылған  

лицензиялауды (қадағалауды) енгізуді көздейтін ЕЭК шешімінің жобасы 

қаралды; 

- Кеден одағы комиссиясының 2009 ж. 27 қарашадағы № 130 шешімінің 

7-тармағы 7.1.11 тармақшасында белгіленген тарифтік жеңілдікті қолдану 

тәртібі шеңберінде жобаны тауарлар тізбесіне қосу және алып тастау бойынша 

ұсыныстар берілді; 

- сауда саясаты жөніндегі 67 кіші комитеттің, Сауда жөніндегі 

консультативтік комитеттің кедендік-тарифтік, тарифтік емес реттеу және 

қорғау шаралары бойынша 82, 84, 85, 86 және 87 кіші комитеттің күн тәртібіне 

позициялар дайындалды. 

Сыртқы сауда саясаты және  халықаралық экономикалық ұйымдарға 

қатысу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия тармақтарына Еркін 

сауда аймақтары (ЕСА) туралы келісімдер және ЕЭО пен үшінші елдер 

арасында сауда-экономикалық ынтымақтастық бойынша өзге келісімдер 

жасау орындылығы: 
- Қазақстандағы өндірісті ескерумен, өнеркәсіп тауарлары бойынша      

ҚР экспорттық мүдделерінің тізбелері мен  босату тізбелері қалыптастырылды;  

- әлеуетті елдермен ЕСА туралы келісім жасаудан Қазақстан өнеркәсібі 

үшін тәуекелдер мен мүмкіндіктер анықталды. 

Нәтижелер ЕЭО шеңберінде және халықаралық деңгейде ЕЭК жұмыс 

тобының құрамында келіссөздерге жауапты Қазақстандық уәкілетті органдарға 

оңтайлы позицияны құруға мүмкіндік берді.  

ЗСТ 4 әлеуетті елі бойынша 10 сұрауға талдау жүргізілді: Мысыр, 

Израиль, Үндістан және  Иран. 

QazIndustry Қазақстан Республикасында Еуразиялық өнеркәсіптік 

кооперация, субконтрактация және технологиялар трансфері желісінің 

бұдан әрі – Жоба) ортақ құрылтайшысы және ұлттық операторы ретінде: 

- Жобаның қорытынды құжаттарына (Жоғары деңгейлі жоспар, паспорт, 

техтапсырма) өзгерістер енгізу бойынша ескертулер мен ұсыныстар 
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дайындалды; 

- Жоғары деңгейлі іс-шаралар жоспарының іс-шараларын іске асыруға 

және Жобаны іске асыру бойынша ЕЭК үйлестіруші тобының отырыстарына 

қатысты. 

- ҚР ескертулері мен ұсыныстарын ескерумен, Жобаны іске асыру 

бойынша жоғары деңгейлі іс-шаралар жоспарының тармақтары пысықталды, 

Жоба бойынша құжаттар жобалары ЕЭК жіберілді (негізгі, ұлттық, 

интеграциялық компонентке қойылатын талаптар, Үшінші елдердің қосылу 

моделінің жобасы, Еуразиялық желі туралы ереже жобасы); 

- Қамқоршылық кеңестің және Халықаралық Еуразиялық  индустриялық 

қор (бұдан әрі – ХЕИҚ) Басқармасының бірқатар отырыстары 

ұйымдастырылды және жүргізілді, онда Қоғам 2021 жылғы 10 наурыздан 

бастап  2022 жылғы 09 наурыз
5
 аралығында төрағалық етеді;   

- ХЕИҚ ішкі құжаттары әзірленді (Басқарма туралы ереже, 

Қамқоршылық кеңес регламенті); 

- Жобаны іске асыру мәселелерін пысықтау мақсатында ЕЭК, ЕАО мүше 

мемлекеттердің ұлттық операторларымен, ҚР салалық мемлекеттік 

органдарымен (ИИДМ, ЦДИАӨМ,  «ҰАТ» АҚ,  «Зерде» холдингі» АҚ) ресми 

хат алмасу жүргізіледі; 

- Жобаны іске асыру мәселелері бойынша ҚР ИИДМ басшыларына, 

соның ішінде, ЕЭК және ҚР жоғары тұрған органдарына жіберу үшін  

(тезистер, қызметтік хаттар, хаттар, анықтамалар, презентациялар) 

дайындалды; 

- Жобаның ұлттық компонентін әзірлеу бойынша қаржыландыру 

мәселелерін шешу үшін  бюджеттік өтінім жобалары дайындалды; 

- Жобаны әрі қарай іске асыру мүмкіндігі мақсатында бірқатар әзірленіп 

жатқан ҚР НҚА («Өнеркәсіптік саясат туралы» Заң жобасына және «Digital El» 

ұлттық жобасына) ұсыныстар қалыптастырылды.  

Осылайша, «QazIndustry» АҚ 2021 жылғы қорытындысы бойынша          

іс-шаралар жоспары шеңберінде және ХЕИҚ Басқармасындағы төраға 

ретінде ұлттық оператор ретіндегі міндеттерін толық көлемде орындады.  

2.2.2. Өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарына тікелей мемлекеттік 

ынталандыру шараларын ұсыну 

Ағымдағы жылы өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну 

бойынша шарттар мен рәсімдерді жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғастырылды. 

2020 жылдан бастап Қоғамның мемлекеттік қолдау шараларын алу 

туралы өтінімдерді қабылдау qazindustry.gov.kz ресми сайты арқылы on-line  

режимде жүзеге асырылады.  Бұл жаңа коронавирус пандемиясының 

шектеулері жағдайында өтінім қабылдау және өңдеу мүмкіндіктерін едәуір 

ұлғайтты және шығындарды өтеу бойынша қолдау шараларын алу туралы 

                                                 
5
 ротациялық негізде бір жылға ЕЭО мүше мемлекеттердің ұлттық операторына беріледі   
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өтінім қарау мерзімдерін қысқартуға мүмкінді берді.  

МГП субъектілік мониторингтауды автоматтандыру бизнес-процестерін 

пысықтау шеңберінде ҚР Қаржы министрлігінің өкілдерімен бірге mgp.ecc.kz 

бірыңғай субъектілік мониторингтау жүйесін іске асыру бойынша жұмыс 

жүргізілді.  

Осы жүйенің негізін қалаған 2015 - 2020 ж.ж. кезеңде өтелген өтінімдер 

бойынша жиынтық  ақпарат дайындалды (пилоттық режимде). 

«Өнеркәсіптік саясат туралы»
6
 ҚР Заңының нормаларын іске асыру 

мақсатында Қоғаммен жаңа нормативтік құқықтық актілер жобалары 

әзірленді және уәкілетті органға енгізілді: 

- Бәсекеге қабілеттілікті арттыру туралы келісімдер жасау және бұзу 

қағидалары;  

- Өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын көрсету кезінде 

қарсы міндеттемелерді анықтау және қолдану қағидалары;  

- Өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын іске асыру тиімділігін 

бағалау әдістемесі; 

- Өнеркәсіптік грант беру қағидалары (жаңа мемқолдау құралы).  

Сонымен қатар, қолданыстағы бизнес-процестерді өзектендіру және  

реинжинирингтеу мақсатында Қоғаммен мемлекеттік ынталандыру 

шараларын ұсыну шарттарын оңтайландыру (индустриялық-инновациялық 

жобаның кешенді жоспарын әзірлеу   және/немесе сараптама жүргізуге шетел 

жұмыскерін тарту, тағы басқа бойынша),  сондай-ақ, өтелетін шығындардың 

жаңа түрлерін енгізу (өндірісті цифрландыру бойынша) және талап етілмеген 

түрлерін алып тастау бойынша ұсыныстар әзірленді.   

 

2.2.2.1. Еңбек өнімділігін арттыру және аумақтық кластерлерді дамыту 

бойынша шығындарды өтеу 

QazIndustry 2011 жылдан бастап еңбек өнімділігін арттыру 

шығындарын өтеу бойынша мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну 

жөніндегі оператор болып табылады. 

2021 жылдың басында өнеркәсіптік-инновациялық қызмет   

субъектілерінің шығындарды өтеу туралы 54 өтінімі Қоғамда қарауда болды. 

QazIndustry жүргізілген жұмыс  қорытындысы бойынша есепті кезеңде: 

- еңбек өнімділігін арттыру шығындарын өтеу туралы 562 өтінім келіп 

түсті; 
- өнеркәсіптік-инновациялық қызметтің 46 субъектісінен  111 өтінім 

бойынша жалпы сомасы 445 425,8 мың теңге өтелді, соның ішінде, есепті 

жылға бөлінген республикалық бюджет қаражаты есебінен  422 834 мың теңге 

(100% игеру) және бұған дейін қолдау шараларын алған («CEGRO» ЖШС, 

                                                 
6
 2021 жылғы 27 желтоқсанда қабылданды 
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«КазПетролИнжиниринг» ЖШС, «Maxvidl» ЖШС) субъектілерден сот шешімі 

бойынша қайтарылған қаражат - 22 591,8 мың теңге; 

- бас тарту алды (шығындардың бір бөлігін өтеу мүмкін еместігі туралы 

хабарламалар жіберілді) – 492 өтінім; 

- есепті кезең соңында  13 өтінім қарауда болды. 

Төмендегі шығындарды өтеу неғұрлым сұранысқа ие құралдар болып 

табылады:  

- технологиялық процестерді жетілдіру (өтелген өтінімдердің жалпы 

санынан 46,8%), бұл, отандық кәсіпорындардың жаңа технологияларды енгізуге 

және өндірістік процестерді автоматтандыру деңгейін арттыруға деген 

қызығушылығын білдіреді; 

- кәсіпорын құзыретін арттыру (өтелген өтінім санынан 44,1%), бұл 
белсенді оқу жүргізумен, қызметкерлердің біліктілігін арттырумен және 

өндіріске жаңа технологияларды енгізуші шетелдік қызметкерлерді тартуға 

байланысты. 

Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеу 

және/немесе сараптау шығындарын өтеу индустриялық-инновациялық қызмет 

субъектілерінде сұранысқа ие болмады.  

Өтеу құрылымында технологиялық процестерді  жетілдіру бойынша 

шығындар да басым - 2021 жылы өтелген жалпы көлемнің  80% (2-сурет). 
 

 2-сурет 

Құралдар кесінінде 2021 жылы  еңбек өнімділігін арттыру бойынша өтелген 

шығындардың құрылымы , % 

 
 

Еңбек өнімділігін арттыру бойынша өтінім 14 өңір (Ақтөбе, Жамбыл 

және  Қызылорда облыстарын қоспағанда) кәсіпорнына өтелді. Астаналық 

кәсіпорындар неғұрлым белсенді, олар өтелген өтінімдердің жартысын құрайды  

(44,1%).  

 

Негізгі өтеу көлемін (27,9%) Нұр-Сұлтан қ. кәсіпорындары құрайды         

(3 сурет). 
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Технологиялық процестерді жетілдіру 
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 3-сурет 

Еңбек өнімділігін арттыру бойынша 2021 жылы өтелген шығындардың  

өңірлік құрылымы , % 

 

Салалық кесінде өтелген шығындардың негізгі көлемін (өтеу көлемінен 

35,3%) бұрынғыша машина жасау кәсіпорны құрайды. Өтелген өтінімдердің 

жалпы санындағы олардың үлесі де басым (54,1%) (4-сурет).   
 

 4-сурет 

 

Еңбек өнімділігін арттыру бойынша 2021 жылы өтелген шығындардың  

салалық құрылымы, % 

                
  Мониторинг қорытындысы бойынша табыс көлемін кемінде 2 есеге 

арттыру нысаналы индикаторы 2019 жылы шығындарды өтеу алған (63) 

мемлекетпен көрсетілген қолдау көлемімен салыстырғанда 44 кәсіпорын 

немесе 69,8% жетті. 
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Түркістан облысы 

Нұр-Сұлтан қ. 

0.2 

4.1 

5.3 

7.1 

7.9 

9.4 

10.5 

20.3 

35.3 

Өнеркәсіптің басқа секторлары 

Фармацевтика өнеркәсібі  

Ағаш өңдеу өнеркәсібі 

Жеңіл өнеркәсіп 

АПК 

Металлургия 

Химия өнеркәсібі 

Құрылыс материалдары өндірісі  

Машина жасау 
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2.2.2.2. Отандық өңделген тауарларды сыртқы нарықтарға жылжыту 

бойынша шығындардың бір бөлігін өтеу 
 

Қоғам 2019-2020 ж.ж.  индустриялық-инновациялық қызмет   

субъектілерінің отандық өңделген тауарларды жылжыту бойынша 

шығындарының (жарнама, көрмелер, тауарлар жеткізуге) бір бөлігін өтеу 

бойынша мемлекеттік қолдау шараларын ұсынды  
2021 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы       

06 қыркүйектегі № 663 қаулысына сәйкес отандық өңделген тауарларды 

жылжыту бойынша индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері 

шығындарының бір бөлігін өтеу бойынша   мемлекеттік қолдау шараларын 

ұсыну бойынша оператор функцияларын «QazTrade» сауда саясатын дамыту 

орталығы» АҚ орындайды.  

 

2.2.2.3. Тауарлар, жұмыстар және қызметтерді ішкі нарықта жылжыту 

бойынша шығындарды өтеу 

Қоғам 2019 жылдан
7
 бастап тауарлар, жұмыстар және қызметтерді 

ішкі нарықта жылжыту шығындарының бір бөлігін өтеу бойынша   
мемлекеттік қолдау шараларын ұсынады.  

Осы қолдау құралын ұсынуға 2021 жылы республикалық бюджет 

қаражатының бөлінбеуіне байланысты  есепті кезеңде өтінім қабылдау жүзеге 

асырылмады.  

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрінің м.а. бұйрығымен бекітілген 2015 жылғы 04 желтоқсандағы № 1164 

Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген 

тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта ілгерілету 

бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларына төмендегілерді 

көздейтін ұсыныстар әзірленді және уәкілетті органға енгізілді: 

- өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған 

шығындардың жаңа түрлерін енгізу  (өлшем құралдарын салыстырып тексеру  

шығындарын өтеу, фармацевтикалық сала тауарларын таңбалау бойынша  өнім 

шығаратын субъектілербойынша ұлттық стандарттар әзірлеу, клиникалық және 

клиникаға дейінгі сынақтар (зерттеулер) жүргізу, өндірілген тауарларды жеткізу 

және өнімді жылжыту үшін қажетті өзге де шығындар),  

- мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну шараларын жетілдіру және қарсы 

міндеттемелерді енгізу және т.б.  

Жоба әзірлеу барысында «Атамекен» ҰКП, бизнес қауымдастықтары, 

меморгандар өкілдерінің және т.б. қатысуымен  бизнес-қауымдастық 

өкілдерімен бірнеше рет онлайн-талқылау жүргізілді. 

                                                 
7 2019 жылға дейін бұл мемлекетітк қолдау шарасы   «ҚИДИ» АҚ біріктіру арқылы қайта құрылған 

«NADLoC» ЖҚДҰА» АҚ көрсетілді   



41 

 

2.2.2.4. Өнеркәсіптік гранттар беру 

 «Өнеркәсіптік саясат туралы» Заңға сәйкес QazIndustry өнеркәсіптік-

инновациялық қызмет субъектілеріне жаңа мемлекеттік ынталандыру 

шаралары - өнеркәсіптік гранттар ұсыну бойынша оператор болып 

айқындалды.  

Жаңа құралды ұсынуды нормативтік реттеу мақсатында Қоғаммен 

Өнеркәсіптік гранттар беру қағидаларының жобасы әзірленді, онда 

өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне: 

1) өндірілетін өнім сапасын арттыру, өндірісті кеңейту және өнімді 

масштабтау үшін негзгі құрал-жабдықтарды жаңарту арқылы кәсіпорынды 

техникалық-технологиялық қайта жарақтандыру мақсатында технологиялық 

жабдық және/немесе технологиялық желі сатып алу;  

2) шеф-монтаж және/немесе іске қосу мен жөндеу жұмыстарын жүргізу, 

сондай-ақ, қызметкерлерді сатып алынатын жабдықты пайдалану бойынша 

оқыту. 

бойынша жобаларды өзін-өзі қаржыландыру қарастырылған. 

Сонымен қатар, өнеркәсіптік гранттар беру туралы өтінімдерге 

технологиялық, қаржылық-экономикалық, құқықтық сараптама жүргізуді 

регламенттейтін Қоғам  әдістемесінің жобасы әзірленді.  

Аталған құжаттарды бекіткеннен кейін өнеркәсіптік гранттар ұсынуға 

республикалық бюджеттен қаражат бөлу бойынша жұмыс жүргізілетін болады.   

 

2.3. Өңдеу өнеркәсібі мен  экономиканың аралас салаларын дамытуға 

ықпал ету 

Қоғаммен экономиканың жеке  салаларын дамытуды ақпараттық-

талдамалық және сараптамалық сүйемелдеу міндеттері шеңберінде 

төмендегілерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасында транзиттік 

әлеует пен көлік логистикасын дамыту мәселелері бойынша уәкілетті 

органға арналған материалдарды дайындау және талдамалық қолдау 

қамтамасыз етіледі:  

-  2020 ж. көлік нәтижелері және 2021 жылға арналған даму жоспарлары 

туралы презентация; 

- көлік және логистика (анықтама) және Алматы агломерациясының көлік 

моделін әзірлеу бөлігінде Алматы агломерациясын дамыту бойынша 

талдамалық анықтамалар; 

- Қазақстанда контейнерлеуді дамыту бойынша қысқаша талдау, соның 

ішінде, контейнерлер өндірісін бейімдеу бойынша; 

- Алматы агломерациясының көлік моделін әзірлеу бойынша талдамалық 

анықтама. 

Қоғаммен  «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы заңының жобасына ұсыныстар әзірленді. 
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2.4. Қазақстан Республикасы арнайы экономикалық және индустриялық 

аймақтарын дамытуды үйлестіру 

Қоғам 2019 жылғы шілдеден бастап АЭА және ИА бойынша бірыңғай 

үйлестіруші орталық (бұдан әрі – БҮО) функцияларын жүзеге асырады. 

Бірыңғай үйлестіруші орталықтың құзыреті «Арнайы экономикалық және 

индустриялық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының 2019 жылғы       

03 сәуірдегі Заңының (бұдан әрі – Заң) 37-бабында айқындалған.  

 

2.4.1. Үйлестіруші функциялары және уәкілетті мемлекеттік органдармен 

өзара іс-қимылы  

QazIndustry 2021 жылы: 

- сегіз АЭА («Астана-Технополис» АЭА, «Turkistan» АЭА, «Qyzyljar» 

АЭА, «МЦПС «Хоргос» АЭА, «Астана-жаңа қала» АЭА, «Инновациялық 

технологиялар паркі» АЭА, «Сарыарқа» АЭА, «Павлодар» АЭА) аумағында 

қызметті жүзеге асыру туралы шарт талаптарын орындауға мониторинг; 

- алты индустриялық аймақтың («Алматы қ.» ИА, «Талдықорған» ИА, 

«Қостанай» ИА,  «Ақтөбе» ИА, «Өндіріс (ШҚО)» ИА, «Түркістан» ИА) 

инфрақұрылым объектілерінің жағдайына көшпелі мониторинг жүргізілді. 

Тұрақты негізде ведется реестр участников АЭА және ИА. Есепті 

кезеңде АЭА аумағында қызмет атқаратын 226 қатысушы тіркелді, оның 

жартысына жуығын (42% артық) «Астана – жаңа қала» АЭА құрайды.  

АЭА БҮО қызметін талдау және объективті бағалау мақсатында            

АЭА басқарушы компанияларын тыңдау өткізілді, олардың нәтижесінде           

70-тен аса проблемалық мәселе және АЭА қызметін жетілдіру бойынша 

ұсыныстар тіркелді. 

Негізінен жүйелі сипатқа ие негізгі мәселелер айқындалды: 

- АЭА жұмыс істеу мерзіміне байланысты шектеулер; 

- жергілікті деңгейде төмендегі шектеулерді тудыратын қайталама жер 

пайдалану құқығына байланысты кедергілер: 

мемлекет меншігіне беру үшін МЖӘ бойынша енгізілетін жобаны әділет 

органдарында тіркеуден бас тарту; 

қосымша қаражат тарту үшін жер учаскесін ЕДБ кепіл ретінде берудің 

мүмкін еместігі; 

құрылыс объектілерін өткізетін қатысушылардың жер учаскесіне меншік 

құқығын алу үшін АЭА аяқталу мерзімін күтуі; 

- қызметтің басым түрлерін кеңейту жөніндегі рәсімдердің күрделілігіне 

және ұзақтығына байланысты шектеулер; 

- ҚҚС қайтару рәсімдерінің ұзақтығы мен күрделілігі; 

- шикізат пен энергия ресурстарын кедендік декларациялау рәсімдерінің 

артық шығындары мен күрделілігі; 

- шетелдік инвесторлар үшін көші-қон заңнамасымен реттелетін 

рәсімдердің күрделілігі; 
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- инфрақұрылымды дамытуға байланысты мәселелер. 

2.4.2. Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және 

индустриялық аймақтарын жылжыту және басқару сапасын арттыру 

АЭА/ИА тиімділігіне талдау жүргізу үшін есепті кезеңде АЭА/ИА 

басқару және дамытудың халықаралықу тәжірибесі, инфрақұрылым 

объектілерінің жағдайы, сондай-ақ, АЭА/ИА басқарушы компанияларының 

есептілігі бойынша ақпарат жинау жүзеге асырылды.  

Басқарушы компаниялардың ақпаратына сәйкес  2021 жыл қорытындысы 

бойынша:  

- АЭА аумағында жалпы өндіріс көлемі 1 244,8 млрд. теңгені құрады, 

- тартылған инвестиция көлемі - 905,3 млрд. теңге. 

АЭА аумағында инфрақұрылым құрылысына мемлекеттік бюджеттен 

387,1 млрд. теңге бөлінді. Алайда, АЭА аумақтарында қажетті 

инфрақұрылымды құру әртүрлі сатыда. 

6 АЭА (ПИТ, Сарыарқа, Оңтүстік, Қорғас – Шығыс қақпасы, Тараз 

химпаркі, Ақтау теңіз порты №1, 3 субзоны) инфрақұрылым толық аяқталған.  

АЭА негізгі аумағы  47 % құрайды. 

Жүргізілген талдау қорытындысы бойынша АЭА/ИА тиімділігін 

арттыру бойынша ұсыныстар әзірленді.  

АЭА әрі қарай дамыту және оларды жоғары сапалы деңгейге шығару 

мақсатында:  

- АЭА режимінің әрекет ету мерзімдерін қайта қарау; 

- әкімшілендіру процестерін және АЭА аумағында қатысушыларға 

ұсынылатын жеңілдіктерді алу шарттарын  жетілдіру, бұл ретте,  

экономикалық дамудың экспортқа бағытталған моделіне, атап айтқанда, 

өңдеу өнеркәсібі өніміне назар аударумен; 

- АЭА аумағында базалық инфрақұрылымды, дайын өндіріс 

орынжайларын да салу кезінде МЖС механизмдерін  жетілдіру; 

- АЭА және ИА қатысушыларының АХҚО соты мен арбитражын қолдану 

мүмкіндігі бөлігінде АХҚО және АЭА, ИА режимдерін интеграциялау; 

- АЭА аумақтарында жобаны іске асыруды бақылауды күшейту, сондай-

ақ, қолданыстағы әкімшілік рәсімдерін жеңілдету және нақтылау бөлігінде 

АЭА жұмысының негізгі аспектілерін реттейтін НҚА ережелерін жетілдіру 

бойынша жұмыстар жүргізілуде және шаралар қабылдануда. 

АЭА/ИА дамыту және жылжыту  шеңберінде шетел (Венгрия, Түрік 

Республикасы, Әзірбайжан және Франция) өндірістік компанияларының 

өкілдерімен кездесулер өткізілді. 
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2.5. QazIndustry институционалдық дамуы 

2.5.1. Корпоративтік басқаруды жетілдіру 

Қоғамның корпоративтік басқаруын жетілдіру бойынша жұмыс 

шеңберінде есепті жылы: 

- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 23 ақпандағы шешімімен 

(хаттама №02/21) Қоғамның басшы қызметкерлерінің және Директорлар 

кеңесіне есепті қызметкерлердің қызметін бағалау және оларға сыйақы төлеу 

шарттары туралы ереже  жаңа редакцияда бекітілді; 

- Жалғыз акционердің 2021 жылғы 27 мамырдағы № 267 бұйрығымен 

Корпоративтік басқару кодексі және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы 

ереже жаңа редакцияда бекітілді;  

- Қоғамның Басқарма төрағасының  2021 жылғы 22 маусымдағы № 50 

бұйрығымен Қоғам Басқармасы жанынан  Тәуекелдерді басқару комитеті 

құрылды. 

Сонымен қатар, алдыға қойылған стратегиялық мақсаттар мен 

міндеттерге уақтылы және сапалы қол жеткізуді қамтамасыз етуге 

қабілеттікәсіби және тиімді кадрлар қалыптастыру, Қоғамның адами 

ресурстарын басқарудың жоғары тиімді моделін құру мақсатында 2021 жылы 

компанияның кадрлық әлеуетінің принциптер, құндылықтар жүйесін, негізгі 

даму бағыттарын, сондай-ақ, адами ресурстарды басқарудың  негізгі процестері 

мен тәсілдерін айқындайтын «QazIndustry» АҚ Кадр саясаты бекітілді.   

Кодекстің негізгі ережелерін табысты іске асыруды қамтамасыз ету үшін   

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 06 желтоқсандағы шешімімен 

(хаттама №08/21) Қоғамның 2022 жылға арналған корпоративтік басқаруды 

жетілдіру жоспары бекітілді.   

Жоспар Қоғамды корпоративтік басқару тәжірибесін жақсартуға 

бағытталған 32 іс-шарадан тұрады, соның ішінде, ішкі бақылау және аудит, 

тәуекелдерді басқару, ақпаратты ашу, корпоративтік мәдениетті дамыту 

процестері және т.б.  

2.5.2. Құзыретті дамыту  

Қызметкерлердің құзыретін арттыру QazIndustry халықаралық жобаларға 

қатысуына ықпал етеді.  

2021 жылы ірі жергілікті және қызметін Қазақстанда жүзеге асыратын  

халықаралық корпорациялармен ШОК нарықтық байланыстарын кеңейту үшін 

Жеткізушілердің дамыту қызметін құру бойынша «Қазақстанда ШОК бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру» жобасының компонентін іске асыру шеңберінде 

Дүниежүзілік Банкпен ынтымақтастық жалғастырылды.   

2021 жылғы маусымда «Euroconsultants S.A. Қазақстандағы филиалы» 

АҚ-мен (Греция) жасалған меморандумның әрекет ету мерзімін 2021 жылғы     

31 тамызға дейін ұзарту туралы келісім жасалды. Бірлескен жұмыс нәтижесінде 

200 отандық жеткізушіден тұратын қор құрылды, олардың 35-не жалпы сомасы 

371 млн. теңге халықаралық сертификаттау бойынша шығындары өтелді.  
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Жоба шеңберінде ірі жер қойнауын пайдаланушы компаниялармен          

33 жеткізуші аккредиттелді.  

Жүргізіліпи жақан талдамалық зерттеулердің тиімділігін арттыру үшін 

Қоғамның ағымдағы және тарихи деректер қорына сарапшылардың 

қолжетімділігі мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында Bloomberg LP, Factiva 

LTD,  Argus Media Limited халықаралық компанияларымен шарттар жасалды.  

2.5.3. Операциялық тиімділікті арттыру  

2021 жылы Қоғаммен жалпы сомасы 1 814 079,1 мың теңге 

қызметтерді орындау туралы 12 табысты кірісті шарт жасалды, соның 

ішінде: 

- ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің  

Индустриялық даму комитетімен жалпы сомасы 1 328 778 мың теңге 5 шарт; 

- ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен жалпы 

сомасы 469 835 мың теңге 4 шарт; 

- бөгде ұйымдармен («Алайғыр» бірлескен кәсіпорны»  ЖШС, «Қазхром 

ТҰК» АҚ, «Қостанай минералдары» АҚ) жалпы сомасы 15 466,1 мың теңге       

3 шарт. 

Қоғамның  табысы 2021 жылы 1 620,4 мың теңгені құрады, соның 

ішінде, негізгі қызметтен түскен табыс – 1 619,7 мың теңге. 

  Өндірістік қызметкерлердің бір қызметкеріне орташа өндіру 13,2 

млн. теңге/адам құрады. 

QazIndustry-ге мемлекеттік қолдау шараларын алуға жүгінген 

индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне жүргізілген сауалнама 

нәтижелеріне сәйкес тұтынушылардың 2021 жылы операторлық қызметтер 

сервисінің сапасына қанағаттануының жоғары деңгейі байқалады - 78%. 

2.5.4. Адами капиталды дамыту 

Қоғамның кадрлық құрамын талдауға сәйкес 2021 жылғы 31 желтоқсанда 

қызметкерлердің нақты саны 138 адамды құрады, соның ішінде, 113 адам 

(81,9%) – негізгі өндірістік қызметкерлер және 25 адам (100%) – әкімшілік- 

басқару қызметкерлері.   

Қоғамның 166 бірлік штат саны Қоғамның Директорлар кеңесінің     

2021 жылғы 30 желтоқсандағы шешімімен (№42 хаттама) бекітілді. 

 

Санаттар бойынша есепті кезеңдегі қызметкерлер құрылымы: 

№ 

р/с 

Қызметкерлер санаттары 

 

2021 жыл 

жоспар факт 

1 Әкімшілік-басқару қызметкерлері 25 25 

2 Негізгі өндірістік қызметкерлер 141 113 
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 БАРЛЫҒЫ: 166 138 

 

Қоғам қызметкерлерінің негізгі үлесін 25-тен 40 жасқа дейінгі 

қызметкерлер құрайды (58,7%), қызметкерлердің орташа жасы 37 жасты 

құрайды. 

 

Қызметкерлердің жас құрамы бойынша құрылымы: 

 

 25 жасқа 

дейін, % 

25 жастан 

40 жасқа 

дейін, % 

 41 жастан  

50 жасқа 

дейін, % 

 51 және 

одан 

жоғары, 

% 

Барлығы, % 

2020 жыл 2,2% 

(3 адам) 

67,2% 

(92 адам) 

19% 

(26 адам) 

11,6% 

(16 адам) 

100 % 

(137 адам) 

2021 жыл 2,9% 

(4 адам) 

58,7% 

(81 адам) 

29% 

(40 адам) 

9,4% 

(13 адам) 

100 % 

(138 адам) 

 

Қоғамда кадрлар тұрақсыздығы елеулі қысқарды - 2020 жылғы  

8,3%-дан 2021 жыл қорытындысы бойынша 2,1% дейін. Есепті кезеңде 20 

еңбек шарты бұзылды, соның ішінде, тараптар келісімі бойынша - 16, 

қызметкердің бастамасы бойынша – 2,  

еңбек шарты мерзімінің өтуіне байланысты - 2, зейнеткерлік жасқа толуға 

байланысты - жоқ.  

Білім деңгейі бойынша Қоғам қызметкерлерінің сапалық құрамы        

2021 жыл қорытындысы бойынша:  

 45,7% қызметер екі және одан да көп жоғары білімге ие;  

 3 ғылым кандидаты; 

 1 ғылым докторы; 

 52 магистрант; 

 ҚР Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша                 

10 түлек.  

Президенттік жастар кадрлық резервіне Қоғамның бір қызметкері және 

және «Ел үміті» Тұңғыш Президент қоры жобасының  салалық 

көшбасшыларына Қоғамның бір қызметкері тіркелгендігін атап өткен жөн. 

Қызметкерлердің құзырет деңгейін арттыру мақсатында Қоғамда жыл 

сайын қызметкерлер дайындау және олардың біліктілігін арттыру бойынша     

іс-шаралардың жоспар-графигі әзірленеді. 

2021 жылы Қоғамның 30 қызметкері «TOGAF 9.2 негіздері»; 

«Эконометрика және статистика тәсілдерін қолданумен, макроэкономикалық 

талдау мен болжаудың қолданбалы тәсілдерін зерделеу, соның ішінде, талдау 

жүргізуде жалпы сызықтық модельді қолдану әдістемесін зерттеу»; АССА 

DipIFR халықаралықу дипломы бойынша оқыту; «Салық кеңесшісі»; Microsoft 

Power BI; «Microsoft Excel тереңдетілген зерттеу, деректерін талдау»;  

«Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау»; «Келісу комиссиясын еңбек 

заңнамасы нормаларын оқыту»; «Сөз шебері» бағдарламасы бойынша 
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«Шешендік өнер»; «Еңбек заңнамасының  2021 жылдағы жаңалықтары»; ҚР 

мемлекеттік сатып алулары мәселелрі бойынша оқу және қайта даярлаудан өтті. 

Жыл сайын Қоғам қызметкерлеріне сауалнама жүргізу арқылы 

қызметкерлердің қанағаттану деңгейі анықталады. 2021 жыл қорытындысы 

бойынша саауалнама нәтижелерін талдауға сәйкес Қоғам қызметкерлерінің 

қанағаттану деңгейі  83,7% құрады. 
 

2.5.5. QazIndustry қызметіндегі ашықтықты арттыру 

QazIndustry қызметіндегі танымалдылықты, ашықтықты арттыру және 

тұтас бренд қалыптастыру мақсатында Басқарманың 2021 жылғы 26 ақпандағы 

шешімімен:  

- мақсатты аудитория мен әлеуетті тапсырыс берушілер арасында 

QazIndustry беделін қалыптастыру бойынша негізгі бағыттарды; 

- QazIndustry мақсатты аудиториясын және ақпаратты кең аудиторияға 

жеткізу бойынша проблемаларды; 

- қойылған мақсаттарға одан әрі қол жеткізу үшін ең тиімді PR құралдар 

мен PR-стратегиясын іске асырудың негізгі қадамдарын айқындайтын 

Қоғамның PR-стратегиясы қабылданды. 
Осы PR-стратегиясын іске асыру үшін Қоғам қызметін ақпараттық 

сүйемелдеу бойынша 2021 жылға арналған Медиа-жоспар қалыптастырылды 

және бекітілді (шамамен 60 іс-шара). 

Есепті жылы БАҚ-та 160 астам материал, ресми интернет-ресурста - 

более 90 астам материал жарияланды.  

Негізгі назар QazIndustry сарапшыларының түсініктемелерімен 

экономика салалары бойынша талдамалық материалдарды, тақырыптық 

шолуларды орналастыруға аударылды. 

Сонымен қатар, Орталық коммуникациялар қызметі алаңында 

QazIndustry қатысуымен индустриялық саясатты іске асыру және 

индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне мемлекеттік қолдау 

шараларын көрсету тақырыбы бойынша екі брифинг өткізілді. 

Брифингтерде өнеркәсіптік кәсіпорын шығындары өтелген, жаңа қолдау 

құралдары, Жеткізушілерді дамыту қызметінің жобасын іске асыру, отандық 

кәсіпорындарды  цифрлық трансформациялау және т.б. жобалар кеңінен 

насихатталды. 

АЭА қызметімен таныстыру мақсатында  «Астана – жаңа қала» АЭА 

өнеркәсіптік кәсіпорындарына бизнес басылымдар мен телевизиялық БАҚ 

тартумен көшпелі пресс-тур ұйымдастырылды.  

Instagram әлеуметтік желісінде Қоғаммен 

отандық тауар өндірушілер туралы #бізжасаймыз #бізөндіреміз 

девизімен арнайы рубрика басталды, онда Қазақстанда өндірілетін тауарлар 

туралы посттар жарияланады. 2021 жылы QazIndustry парақшалары мен 

әлеуметтік желілерде  400 астам пост жарияланды. 

Бизнес, салалық қоғамдық ұйымдар, квазимемлекеттік сектор және 

мемлекеттік органдар өкіледрінен Сарапшылар кеңесі құрылды. Бір жыл 
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ішінде QazIndustry алаңында мемлекеттік қолдау және т.б. шаралар бойынша 

НҚА жобасына талқылау жүргізілді.   

Сонымен бірге, QazIndustry жария сарапшыларының пулы 

қалыптастырылды.  

www.qazindustry.gov.kz QazIndustry сайтында рубрикалар мен 

тарауларды жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілді.  

Негізгі қызмет бағыттары бойынша тараулар ашылды, құрылымдық 

бөлімшелердің басшылары туралы ақпарат жарияланды, жаңа, үнемі 

жаңартылып отыратын рубрикалар қосылды. 

Есепті жылы апта сайынғы негізде «Сала үздігі», «Металл бағаларың 

белгіленімдері» рубрикалары жаңартылып отырды.  

Ай сайынғы негізде «Цифрлардағы өнеркәсіп» статистикалық бюллетені 

экономика  салалары бойынша 7 салаға қатысты дайджест (77 дайджест), 

QazIndustry қолдау көрсетілген табыс тарихтары, еңбек өнімділігін арттыру 

желісі бойынша кәсіпорындар, Жеткізушілерді дамыту қызметі бағыты 

бойынша, өндірісті ұйымдастыру (бірлескен кәсіпорындар, өндірісті бейімдеу, 

субконтрактация, инвестициялық жобалар) бойынша ақпарат жарияланды.  

Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне Қоғаммен 

ұсынылатын мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну шарттары мен 

механизмдерін түсіндіру және талқылау мақсатында есепті кезеңде: 

- кәсіпкерлік субъектілері үшін «QazIndustry» АҚ мемлекеттік 

ынталандыру шаралары» тақырыбына 19 вебинар ұйымдастырылды және 

өткізілді (мемлекеттік және орыс тілдерінде), оған  1 260 астам өкіл қатысты; 

- 19 өнеркәсіптік кәсіпорынға барды және олардың өкілдерімен 

кездесулер өткізілді; 

- мемлекеттік ынталандырудың жаңа құралдарын ұсыну шарттары мен 

механизмдері және қолданыстағыларды реинжинирингтеу бойынша мүдделі 

мемлекеттік органдармен және ұйымдармен 7 іс-шара ұйымдастырылды және 

өткізілді; 

- 340 артық кәсіпорынға консультация берілді. 

Коронавирус инфекциясының таралуына қарсы іс-қимыл шеңберінде 

Қазақстан Республикасында енгізілген карантиндік шектеулер нәтижесінде 

QazIndustry қызметкерлерінің қашықтықтан жұмыс режиміне ауысуына 

байланысты индустриялық-инновациялық қызмет  субъектілеріне мемлекеттік 

қолдау ұсыну шарттары мен механизмдерін түсіндіру және өтінім ресімдеуге, 

соның ішінде, қашықтықтан ресімдеуге жәрдемдесу бойынша жұмыс.  

Өтінім беру және консультанттардың жеке байланыс деректерін 

көрсетумен мемлекеттік қолдау шараларын алу туралы on-line консультация 

алу мүмкіндігі туралы ақпарат QazIndustry сайтында және әлеуметтік 

парақшаларында жарияланды.  

WhatsApp (230 жуық қатысушы), Telegram (650 артық қатысушы) 

мессенджерлерінде құрылған чаттарда мемлекеттік қолдау  шаралары бойынша 



49 

консультациялар беру бойынша жұмыс жалғастырылуда, онда бизнес өкілдері 

тұрақты негізде оперативті түрде  нақты консультациялар алады. 

III. Қаржылық және операциялық қызмет нәтижелері  
3.1. Қызметтердің операциялық және қаржылық көрсеткіштерінің 

орындалуы туралы 

 

Қоғам табысы 2021 жылы 1 620 413 мың теңгені құрады, соның ішінде, 

негізгі қызметтен –   1 619 713 мың теңге.  

Қоғам шығындары  2021 жылы 1 574 009 мың теңгені құрады. 

Сатылған өнімнің өзіндік құны - 1 288 735 мың теңге, әкімшілік шығындар – 

284 727 мың теңге, өзге де шығындар – 547 мың теңге.  

Аутсорсинг бойынша шығындар, еңбекақы төлеу, орынжайлар жалдау, 

салықтар және басқа да шығындар Қоғамның негізгі шығын баптары болып 

табылады.  

Қоғамның Жарғылық капиталы 217 971 мың теңгені құрайды.  

2021 жылғдың аяғында жеке капитал - 380 637 мың теңге.  

 

2020 жылмен салыстырғанда Қоғамның   

2021 жылғы қаржылық көрсеткіштері, мың  теңге 

  

Қоғамның даму жоспарының және тиімділігінің  2021 жылғы  

көрсеткіштері бойынша ақпарат осы есепке № 2 қосымшада көрсетіліген.  

Жалғыз акционердің 2022 жылғы 01 шілдедегі № 383 шешіміне сәйкес 

2021 жыл қорытындысы бойынша алынған 39 261 000 (отыз тоғыз миллион екі 

Көрсеткіштер   

2020 ж. 

факт 

2021 жылға 

арналған 

жоспар  

2021 ж. 

факт 

Табыс, соның ішінде, барлығы: 1 300 227 1 626 798 1 620 413 

Өнім өткізуден және қызметтер көрсетуден 

түскен табыс 
1 290 434 1 626 604 1 619 713 

Сыйақы түріндегі табыс     

Өзге де табыстар 9 793 194 700 

Шығындар, соның ішінде, барлығы: 1 274 417 1 608 102 1 574 009 

Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндің 

құны  

1 015 497 1 320 821 1 288 735 

Әкімшілік шығындар 256 168 287 281 284 727 

Сату бойынша шығында    

Қаржыландыру шығындары     

Өзге де шығындар 2 752 0 547 

Салық салынғанға дейінгі пайда 25 810 18 696 46 404 

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар  9 679 3 739 7 143 

Кезеңдегі жиынтық пайда (шығын)  16 131 14 957 39 261 
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жүз алпыс бір мың) теңге сомасындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі 

бекітілді: 

– 27 482 700 теңге сомасында 70% - Қоғам акцияларының мемлекеттік 

пакеті бойынша дивидендтерді республикалық бюджет кірісіне төлеуге;  

– 11 778 300  теңге сомасында 30% - Қоғамның дамуына. 

Аудитордың қорытындысы мен Қоғамның  2021 жылғы қаржылық 

есептілігінің негізгі нысандары осы Есепке № 3 қосымшада көрсетілген. 

3.2. Негізгі елеулі корпоративтік оқиғалар мен жетістіктер туралы 

 

Түбегейлі корпоративтік өзгерістерге, соның ішінде, акционерлердің 

құқықтарын өзгертуге әкелуі мүмкін Қоғамның бірқатар әрекеттерді орындауы 

маңызды корпоративтік оқиғалар (әрекеттер) деп аталады. Бұндай әрекеттерді 

орындау кезінде Қоғам Корпоративтік басқару кодексінде бекітілген сенім 

және ашықтық принциптерін басшылыққа алуы тиіс.  

Есепті  жылы төмендегі корпоративтік оқиғалар болды: 

-  Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына жаңа тәуелсіз директорлар 

С.Ж. Дәукей, К.С. Ізбасқановты сайлау (Жалғыз акционердің  2021 жылғы         

19 ақпандағы шешімі, бұйрық № 78); 

-  Директорлар кеңесі құрамына М.К. Қарабаевты сайлау, Жалғыз 

акционердің  2021 жылғы 27 шілдедегі шешімі, бұйрық № 391);  

-  Басқарма құрамына 2021 жылғы 18 қаңтардан бастап М.Д. Бопазовты 

сайлау  (Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 13 қаңтардағы шешімі, № 01);  

- Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және таза табысты бөлу тәртібі 

бекітілді (Жалғыз акционердің 2021 жылғы 21 маусымдағы № 317 бұйрығы); 

- акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеу жүзеге 

асырылды (2021 жылғы 23 маусымдағы № 400 төлем тапсырмасы); 

- Басшы қызметкерлердің және Қоғамның Директорлар кеңесіне есепті 

қызметкерлердің қызметін бағалау және оларға сйыақы төлеу туралы ереже 

бекітілді (Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 23 ақпандағы № 02/21 шешімі); 

- Корпоративтік басқару кодексі және Қоғамның Совете Директорлар 

кеңесі туралы ереже  жаңа редакцияда бекітілді (Жалғыз акционердің 2021 

жылғы  27 мамырдағы № 267 бұйрығы);  

- Қоғамның тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу туралы ереже 

бекітілді (Жалғыз акционердің 2021 жылғы 27 мамырдағы № 267 бұйрығы); 

- Қоғам Басқармасы жанынан Тәуекелдерді басқару комитеті құрылды  

(Басқарма төрағасының 2021 жылғы 22 маусымдағы № 50 бұйрығы);  

- Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімі 2023 жылғы 31 желтоқсанға 

дейін ұзартылды  (Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 23 желтоқсандағы 

шешімі).  
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3.3. Байланысты тараптармен жасалған ірі мәмілелер мен міндеттемелер 

туралы  

 

2021 жылы   байланысты тараптармен сомасы     1 605 904 мың теңге 

қызметтер көрсетілді: 
Байланысты 

тарап 
Шарт мәнін сипаттау  

2020 жыл, 

мың теңге 

2021 жыл, 

мың теңге 

ҚР 

Инвестициялар 

және даму 

министрлігі ММ 

Экономиканың басым секторларын 

дамыту саласындағы ақпараттық-

талдамалық зерттеулер және  

консультациялық қызметтер  

 

 

  

263 206    419 496  

ҚР ИИДМ  даму 

комитеті РММ  

Экономиканың басым секторларын 

дамыту саласындағы ақпараттық-

талдамалық зерттеулер және 

консультациялық қызметтер; 

"Өнімділік-2020" бағдарламасы 

операторының қызметтері;   

БТҚБК әзірлеу бойынша индустриялық-

инновациялық қызметті мемлекеттік 

қолдау саласындағы талдамалық-

зерттеу қызметтері  

 

 

839 467   1 186 409 

Жиыны   1 102 673    1 605 904 

 

Директорлар кеңесінің  2020 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен        

2021 жылы ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен және 

ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Индустриялық 

даму комитетімен Қоғаммен қызметтер сатып алуға  әрқайсысының құны 

Қоғамның меншікті капиталының 10% асатын 8 қорытынды мақұлданды.  

Негізгі басқару қызметкерлері Басқарма мүшелерінен және  

Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұрады. Негізгі, басқарушы 

қызметкерлерге сыйақының жалпы сомасы есепті кезеңде 68 612 мың теңгені 

құрады
8
: 

 

 

2020 жыл,  

мың теңге 

2021 жыл, 

мың теңге 

Басқарма төрағасы 16 874    16 290  

Басқарма төрағасының орынбасарлары 53 557    47 066  

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар 6 355    5 255  

Жиыны 76 786    68 612 

                                                 
8
 жалақы, сыйлықақы, демалыс төлемдері, жәрдемақы және бонустарды қоса алғанда 
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3.4. Мемлекеттен алынатын/алынған кепілдіктерді және Қоғаммен өзіне 

қабылданған мемлекет пен Қоғам алдындағы кез келген міндеттемелерді 

қоса алғанда, кез келген қаржылық қолдау туралы 

 

Есепті  жылы мемлекет кепілдіктерін қоса алғанда қаржылық қолдау 

және Қоғаммен өзіне қабылданған мемлекет пен Қоғам алдындағы кез келген 

міндеттемелері жүзеге асырылмады.  

 

 

IV. Активтер құрылымы  
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның активтері 

676 592 мың теңгені құрады, соның ішінде: 

- қысқа мерзімді активтер - 632 897 мың теңге: 

- ақшалай қаражат – 483 708 мың теңге; 

- қысқа мерзімді дебиторлық берешек – 116 891 мың теңге; 

- ағымдағы табыс салығы  –  12 340 мың теңге; 

- қорлар –  6 294 мың теңге; 

- басқа да қысқа мерзімді активтер – 13 664 мың теңге. 

- ұзақ мерзімді активтер - 43 695 мың теңге: 

- негізгі құрал-жабдықтар – 26 309 мың теңге; 

- материалдық емес активтер – 8 400 мың теңге; 

- кейінге қалдырылған салық активтері – 8 986 мың теңге.  

V. Алдағы кезеңдерге арналған мақсаттар мен міндеттер  
2020 жылдан бастап Қоғам қызметі Қазақстан Республикасы 

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 2017-2021 ж.ж. 

арналған стратегиялық жоспарын, «Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға 

бағытталған орнықты экономикалық өсу»  ұлттық жобасын, ҚР индустриялық-

инновациялық дамытудың 2020-2025 ж.ж. арналған мемлкеттік бағдарламасын 

қоса алғанда, Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық 

құжаттарын есепке алумен 2020-2024 ж.ж.  арналған даму стратегиясына 

сәйкес жүзеге асырылады.   
Өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындары мен аралас салалар, экономика 

салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру  Қоғам қызметінің негізгі 

мақсаты болып табылады, оған қол жеткізу шеңберінде 2020 - 2024 ж.ж. 

кезеңде Қоғам алдында  төмендегі негізгі міндеттер тұр:  

1) өңделген тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, өнеркәсіпке 

енгізілген цифрлық технологиялар енгізуді ынталандыру, аумақтық 

кластерлерді дамыту, Индустрияландыру картасы мен Өңірлердің кәсіпкерлігін 

қолдау карталарының жобасын сүйемелдеу, өңделген тауарлардың ішкі нарығы 

мен жергілікті қамтуды дамыту, Жеткізушілерді дамыту қызметін дамыту, 

интеграциялық процестер шеңберінде Қазақстан өнеркәсібін дамытуды 
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сүйемелдеу,  АЭА және ИА дамыту және жылжыту бойынша үйлестіру 

қызметін жүзеге асыру және т.б. бойынша шараларды қоса алғанда, өңдеу 

өнеркәсібі кәсіпорындарын ынталандырудың жүйелі қолдау шараларын 

көрсету бөлігінде 2020-2025 ИИДМБ іске асыруға қатысу; 

 Өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарына тікелей мер мемлекеттік 

ынталандыру шараларын ұсыну бойынша операторлық функциялар, 

сондай-ақ, қолданыстағы мемлекттік қолдау шараларын реинжинирингтеуге 

және жаңа құралдарды (өнеркәсіптік гранттар, өнімді таңбалау шығындарын 

өтеу) енгізуге қатысу орындалды; 

 ұсыныстар мен ұсынымдарды әзірлеумен ИИДМБ 2020-2025, 

«Цифрлық Қазақстан» және «Нұрлы-жол» мемлекеттік бағдарламаларын 

іске асыру туралы ақпаратты талдау және мониторинг жүргізу; 

 даму өнеркәсібі саласында және аралас салалар мен экономика 

салаларында зерттеулер мен талдамалық жұмыстар жүргізу;       
 Қазақстан Республикасында Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 

өзгеруіне байланысты Ұлттық жоба мен Қазақстан Республикасын 

индустриялық-инновациялық дамытудың 2021-2025 ж.ж.  арналған 

тұжырымдасын әзірлеуге қатысу. 

ҚР-да Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің өзгеруін, 2021 жылдың аяғында 

«Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты 

экономикалық өсу» ұлттық жобасының бекітілуін және  «Өнеркәсіптік саясат 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңының қабылдануын ескерумен, Қоғамның 

мақсаттары, міндеттері және стратегиялық бағыттары 2022 жылы түзетілетін 

болады.  

Қоғам қызметінің нәтижелері туралы 2020 ж. арналған есепті және 

2021 ж. арналған жоспарларды   Қазақстан Республикасы Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрі Б.Б. Атамқұловта тыңдау қорытындысы 

бойынша 2021 жылғы 21 қаңтарда QazIndustry-ге:  

- 2020 ж. көлік логистикасы мен транзит бойынша талдау жүргізу;  

- «Ашық диалог» порталындағы пайдаланушылардың өтініштерін 

уақтылы қарау және сапалы жауаптар беру, «Ашық деректер» порталындағы 

ашық деректерді уақтылы өзектендіру, сондай-ақ, интернет-ресурсты  

«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес 

толтыруды қамтамасыз ету; 

- штат санын қысқарту және  бос лауазымдарға кандидаттарды іріктеу 

кезінде профильді (техникалық) білімі бар ізденушілерге артықшылық беру; 

- автокөлік құралдары мен  кеңсе жиһаздарын сатып алу бойынша 

мораторийді сақтау; 

-  QazIndustry цифрландыру блогын күшейту және т.б. қоса алғанда,  

бірқатар тапсырмалар берілді. 

Берілген тапсырмалардың көбісі (85%) 2021 жылы орындалды. 

Орындалмаған 3 тапсырма төмендегі жағдайларға байланысты: 

1) 2021 жылға: 

 - ИИДМ жетекшілік ететін салалар бойынша Еуразиялық  
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экономикалық одақ шеңберінде Қазақстан Республикасының бастамалары 

бойынша электрондық форматта білім қорын әзірлеу,  

 -  «Қазақстандық қамту» интернет-порталы ақпараттық жүйесін 

белгіленген тәртіпте өнеркәсіптік пайдалануға енгізу үшін  ақпараттық 

қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету бойынша жабдықтар мен қызметтер 

сатып алу; 

2) рейтингті бағалау әдістемесін түзетуге байланысты Logistics 

Performance Index (LPI) дүниежүзілік банкінің есептерін шығаруды тоқтатуға 

бюджеттік қаражаттың бөлінбеуі. 

VI. Тәуекелдің негізгі факторлары және тәуекелдерді басқару жүйесі  

Тәуекелдерді басқару Қоғамда тұрақты және үздіксіз процесс болып 

табылады және әлеуетті тәуекелді оқиғаларды уақтылы сәйкестендіруді және 

Қоғам қызметіне теріс әсер етуі мүмкін тәуекелдерді азайту және оның 

мақсаттарына жету үшін шаралар қабылдауды қамтамасыз етуге арналған. 

Мұндай оқиғалардың басталуы сөзсіз болған жағдайларда Қоғам 

жағымсыз нәтижелерді азайту үшін барлық қажетті шараларды жүзеге 

асырады. 

 Қоғамда тәуекелдерді басқарудың жалпы қабылданған тұжырымдамалық 

модельдері мен ұсынымдарына негізделген тәуекелдерді басқарудың 

корпоративтік жүйесі (ТБКЖ) жұмыс істейді.  

ТБКЖ ұйымдық құрылымы Қоғамда Қоғамның төмендегі органдары мен 

бөлімшелерін тартумен бірнеше деңгейде тәуекелдерді басқарумен ұсынылған: 

Қоғамның Директорлар кеңесі (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі 

комитеті), Ішкі аудит қызметі, Қоғамның Басқармасы (Басқарма жанындағы 

Тәуекелдерді басқару комитеті), Қоғамда тәуекелдерді басқару мәселелері үшін 

жауапты қызметкер, Комплаенс қызметі - Орталығы, құрылымдық бөлімшелер 

(тәуекелдер иелері).  
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Есепті жылы Қоғамның Басқарма төрағасының  2021 жылғы                      

22 маусымдағы № 50 бұйрығымен Басқарма жанынан Тәуекелдерді басқару 

комитеті құрылды, сондай-ақ, Тәуекелдерді басқару комитеті туралы ереже 

бекітілді.  

Қоғамда ТБКЖ негізгі принциптері Қоғамның Директорлар кеңесінің 

шешімімен бекітілген Тәуекелдерді басқару саясатында анықталған.   

Тәуекелдерді толық және нақты түсіну үшін Қоғамда жыл сайынғы 

негізде тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау жүргізіледі, олар тәуекелдер 

тіркелімінде, тәуекелдер картасында, тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-

шаралар жоспарында көрсетіледі (процестерді жақсарту, минимизациялау 

стратегиялары).  

Тәуекелдерді басқару бойынша жоспардан тұратын тәуекелдер 

тіркелімі, Тәуекелдер картасы  Директорлар кеңесінің  2021 жылғы                 

23 ақпандағы шешімімен бекітілді. Тіркелім және Тәуекелдер картасы  

Директорлар кеңесінің 2021 жылғы  19 шілдедегі шешімімен жаңа редакцияда 

бекітілді. 

Сәйкестендіру (анықтау, болжау және тәуекелді сипаттау процесі) 

және бағалау (мөлшерінің қолайлылығын немесе рұқсат етілетіндігін анықтау 

үшін тәуекелді және (немесе) тәуекел критерийлерін талдау нәтижелерін 

салыстыру процесі) жүргізу тәртібі мен әдістемесі Тәуекелдерді сәйкестендіру 

және бағалау қағидаларымен регламенттеледі.   

2021 жылғы 23 ақпанда Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне 

сәйкестікке келтіру үшін өзгерістер мен толықтырулар енгізілген Қоғамның 

тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау қағидалары жаңа редакцияда 

бекітілді.  

Оқиғаларды сәйкестендіру кезінде Қоғам масштабында тәуекелдер мен 

мүмкіндіктер тудыруы мүмкін әртүрлі ішкі және сыртқы факторлар 

қарастырылады.  

Бұндай сыртқы факторларға Қазақстан Республикасында COVID 19 

коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу, сондай-ақ, санитарлық-

эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шаралар жүргізуге байланысты 

оқиғалар жатады. 

Сонымен қатар, Қоғам шарттық міндеттемелерді уақтылы және сапалы 

орындауға, индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне мемлекеттік 

қолдау шараларын ұсынуға, қашықтықтан жұмыс нысанына ауыстырылған 

қызметкерлердің еңбек қызметін, атқарушылық және еңбек тәртібін сақтауға 

ықпал ететін тәуекелдерді басқару (азайту) бойынша бірқатар шаралар 

қабылданды.  

Қызметкерлердің 80% қашықтықтан жұмыс істеуіне байланысты жалға 

алушының жалдау ақысының төмендеуіне (коммуналдық және клинингтік 

қызметтерді тұтынуды төмендету есебінен) байланысты тәуекел тудырған 

қарастырылып отырған сыртқы фактор Компанияға оң әсер етті. 

 «Қоғамның ақпараттық қауіпсіздігін бұзу» операциялық тәуекелін        

2021 жылы іске асыру тәуекелін ескере отырып, «Жер қойнауын пайдалану 



56 

жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, 

жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің 

тізілімінің» ақпараттық қауіпсіздігін күшейтуге және қауіпсіздігін арттыруға 

бағытталған іс-шаралар жоспары бекітілді(Қоғамның Басқарма төрағасының 

2021 жылғы  22.10. № 85 бұйрығы), оған сәйкес: 

- ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін сатып алу және ақпараттық 

қауіпсіздіктің оперативті орталығына қосу үшін қаражат бөлу қажеттілігі 

туралы Тізілім МАЖ иесіне (КИР ҚР ИИДМ) ұсыныстар жолданды; 

- Тізілім МАЖ-бен жұмыс қағидалары бекітілді. 

Қабылданған шаралар нәтижесінде тәуекелді ықтимал іске асырудың 

Қоғам үшін қандай да бір теріс салдары болған жоқ. 

Қоғамның Тәуекелдер тіркелімінде көзделген тәуекелдерді басқару 

(азайту) іс-шаралары толық көлемде орындалуда.  

Қоғам тәуекелдерді жүзеге асыру ықтималдығын азайту және Қоғам үшін 

ықтимал теріс салдарларды (қаржы шығысы, беделінің нашарлауы) 

азайту/алдын алу үшін тәуекелдерге әрекет етудің тиісті шараларын  

уақтылы қабылдайды.  

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 19 шілдедегі шешімімен 

төмендегі деңгейлер бекітілді:    

- 35 266 800 теңге мөлшерінде төзімділік тәуекелі (жеке капиталдың 

10%); 

- риск-аппетит - 17 633 400 теңге. 

Қоғамның 2021 жылғы 1 жартыжылдыққа арналған тәуекелдерді басқару 

бойынша есебі Директорлар кеңесінің 2021 жылғы17 қыркүйектегі шешімімен  

бекітілген. 2021 жылға арналған есеп Директорлар кеңесінің 2022 жылғы          

06 сәуірдегі шешімімен  бекітілген. 

Бағдарланған мәдениеттің тәуекелін арттыру мақсатында Қоғамның 

құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен жаңадан қабылданған 

қызметкерлері үшін білімді кейіннен тестілеумен тәуекелдерді басқару 

бойынша оқыту жүргізілді. Жүргізілген оқыту қорытындысы бойынша  

тестілеу нәтижелері Қоғамның тәуекелдерін басқару бойынша білімді игерудің 

жоғары деңгейін көрсетті.   

VII. Корпоративтік басқару  

7.1. Корпоративтік басқару құрылымы, Директорлар кеңесінің құрамы, 

Директорлар кеңесі және оның комитеттерінің қызметі туралы есеп 
 

Қоғам корпоративтік басқаруды өз қызметінің тиімділігін арттыру, 

беделін нығайту және капитал тартуға жұмсалатын шығындарды азайту құралы 

ретінде қарастырады. 

QazIndustry корпоративтік басқарудың тиісті дәрежедегі жүйесі – 

Қазақстан Республикасында заңнаманың үстемдігін қамтамасыз етуге қосқан 

үлесі және заманауи қоғам мен экономикадағы Қоғамның орнын айқындайтын 
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фактор. 

 Қоғам жоғарғы орган – Жалғыз акционердің, басқару органы  – 

Директорлар кеңесінің және атқарушылық орган – Қоғам Басқармасының, 

сондай-ақ, басқа да мүдделі тұлғалардың мүдделерінің оңтайлы балансына қол 

жеткізу арқылы әрекет етеді.    

 

 

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорлар кеңесінің құрамы Жалғыз акционер, мемлекеттік мүлікті 

басқару жөніндегі мемлекеттік орган және тәуелсіз директорлар өкілдері 

қатарынан тепе-тең негізде ұсынылған. 

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына мүшелерді, соның ішінде,  

тәуелсіз директорларды іріктеу процесі Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамаысмен айқындалады. 

Тәуелсіз директорлар – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері 

өнеркәсіп, қаржы және экономика, кәсіпкерлік, бизнесті дамыту, 

компанияларды стратегиялық және операциялық басқару сияқты Қоғам 

қызметінің бағыттары мен салаларында барлық қажетті сараптамалық 

құзыреттерге, мінсіз беделге және елеулі жұмыс тәжірибесіне ие өзінің кәсіби 

қызметі саласында танылған мамандар болып табылады. 

Тәуелсіз директор Қоғамды басқаруға белсенді атсалысады және 

компанияның тиімділігін арттыруға бағытталған стратегиялық шешімді 

уақтылы әзірлеуге және Қоғамның ұзақ мерзімді бағытын айқындауға ықпал 

етеді.  

Жалғыз акционер (жоғарғы орган) 

Қазақстан Республикасы  Индустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігі  

 Директорлар кеңесі  

 (басқару органы) 

Ішкі аудит қызметі Корпоративтік хатшы  

Кадрлар, сыйақылар және 

әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі комитет 

Стратегиялық 

жоспарлау комитеті 

Аудит жөніндегі 

комитет 

Басқарма  (атқарушы орган) 

     Тәуекелдерді басқару комитеті 

управлению рисками 

Комплаенс-қызметі 
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ҚР ИИДМ  2020 жылғы 10 қазандағы № 522 бұйрығына сәйкес              

2022 жылғы 19 маусымға дейін өкілеттік мерзімімен 9 адамнан тұратын 

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы анықталды. 
Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында 5 (бес) тәуелсіз директор 

ұсынылған. 

 

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 
(2021 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша) 

 

Жалғыз акционердің 2021 жылғы 19 ақпандағы шешімі бойынша (№78 

бұйрық) Директорлар кеңесінің мүшелері  М.Ю. Жакежановтың және             

Э.О. Квятковскийдің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды және 

Директорлар кеңесінің құрамына С.Ж.Даукей, К.С.Ізбасқанов тәуелсіз 

директорлар болып сайланды.  

 

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 
(2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) 

Директорлар 

кеңесінің 

төрағасы 

Скляр Роман 

Васильевич 

Қазақстан Республикасы  

Премьер-Министрінің орынбасары 

Директорлар 

кеңесінің 

мүшелері 

Ержанов  

Аманияз Қасымұлы  

ҚР Индустрия және  инфрақұрылымдық даму  

вице-министрі 

Ташенев  

Бақытбек Хәкімұлы 

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және 

жекешелендіру комитетінің төрағасы  

Жандосов  Ораз 

Әлиұлы  

«Қазақстан экономистер қауымдастығы» 

қоғамдық қорының Қамқоршылық кеңесінің 

төрағасы, тәуелсіз директор 

Байғарин  

Қанат Абдуалиұлы 

«Назарбаев Университет»  автономды білім беру 

ұйымы Президентінің кеңесшісі, тәуелсіз 

директор 

Жакежанов  

Марлен Жүсіпұлы 
тәуелсіз директор 

Жакенов  

Серікжан 

Әміржанұлы 

тәуелсіз директор 

Квятковский  

Эдуард Олегович 
тәуелсіз директор 

Бекенов Берік 

Темірғалиұлы 
Қоғамның Басқарма төрағасы 

Директорлар 

кеңесінің 

төрағасы 

Скляр Роман Васильевич 
Қазақстан Республикасы  

Премьер-Министрінің орынбасары 

Директорлар Қарабаев Марат ҚР Индустрия және  инфрақұрылымдық даму  
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Есепті кезеңде Қоғамның Директорлар кеңесімен  9 отырыс өткізілді 

(5 - іштей, 4 - сырттай дауыс беру арқылы), 37 мәселе қаралып, олар бойынша 

шешімдер қабылданды:  

- стратегиялық сипаттағы мәселелер бойынша – 3;  

- қаржылық есептілік бойынша – 5 ; 

- бюджеттік жоспарлау және талдау мәселелері бойынша - 5; 

-  ішкі нормативті құжаттарды бекіту бойынша - 6; 

- кадрлық мәселелер (Басқарма мүшесін сайлау, КПД бекіту, органдар 

құрамына сайлауға келісім, ІАҚ өкілеттігін ұзарту, өкілеттіктерді тоқтату) - 9; 

- ішкі аудит және тәуекелдер мәселелері – 7; 

- өзге мәселелер - 2. 

 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 

сәйкес (53-1 бап, 1, 2-тармақ) Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді 

орындауға ықпал ету мақсатында Қоғамда төмендегі комитеттер құрылды: 

- Аудит жөніндегі комитет; 

- Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет; 

- Стратегиялық жоспарлау комитеті. 

Директорлар кеңесіне шығарылатын кейбір мәселелер комитеттердің 

отырыстарында алдын ала қаралады.  

  
Директорлар кеңесі комитеттерінің 2021 жылғы 31 желтоқсандағы 

құрамы: 

 

Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау комитеті 

                                                 
9 2021 ж. 01 шілдеден бастап Индустрия және  индустриялық даму вице-министрі лауазымыман босатылды, ҚР ИИДМ  

2021 ж. 26.07. № 391  бұйрығымен Қоғамның Директорлар кеңесіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды  

кеңесінің 

мүшелері 

Кәрімжанұлы вице-министрі
9
 

Ташенев  

Бақытбек Хәкімұлы 

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік 

және жекешелендіру комитетінің төрағасы 

Жандосов  Ораз Алиұлы 

«Қазақстан экономистер қауымдастығы» 

қоғамдық қорының Қамқоршылық кеңесінің 

төрағасы, тәуелсіз директор 

Байғарин  

Қанат Әбдуалиұлы 

«Назарбаев Университет»   автономды білім 

беру ұйымы Президентінің кеңесшісі, тәуелсіз 

директор 

Даукей Серікбек 

Жүсіпбекұлы 
тәуелсіз директор 

Жакенов  

Серікжан Әміржанұлы 
тәуелсіз директор 

Ізбасқанов Қылышбек 

Сатылғанұлы  
тәуелсіз директор 

Бекенов Берік 

Темірғалиұлы  
Қоғамның Басқарма төрағасы 
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Комитет 

төрағасы 
Жандосов  Ораз Алиұлы  

Қоғамның Директорлар кеңесінің 

тәуелсіз директоры 

Комитет 

мүшелері 

Бекенов Берік 

Темірғалиұлы 
Қоғамның Басқарма төрағасы 

Даукей Серікбек 

Жүсіпбекұлы  
тәуелсіз директор 

Кенжебаева  

Айгүл Қаржаубайқызы 

сарапшы, ҚР Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрлігі 

Стратегиялық жоспарлау департаментінің 

директоры  

 

 

Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және   

әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті  

 

Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі  комитеті 

 

 

Есепті кезеңде Директорлар кеңесінің 22 отырысы өткізілді, онда 

бірқатар мәселелер алдын ала қаралды және олар бойынша ұсынымдар берілді, 

соның ішінде: 

1) стратегиялық жоспарлау бойынша - 7 отырыста 9 мәселе; 

2) кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер бойынша – 8 отырыста 

13 мәселе; 

3) аудит бойынша – 7 отырыста 12 мәселе. 

7.2. Корпоративтік басқару тәжірибесінің Қоғамның корпоративтік 

басқару кодексінің принциптеріне сәйкестігі туралы ақпарат, ал, оның 

сәйкессіздігі кезінде – әр принципті сақтамау себептері туралы 

түсіндірмелер 

 

Қоғамның корпоративтік басқару кодексін  ұстану туралы есеп 
(2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) 

 

Комитет 

төрағасы 

Байғарин  

Қанат Әбдуалиұлы 

Қоғамның Директорлар кеңесінің 

тәуелсіз директоры 

Комитет 

мүшелері 

Ташенев  

Бақытбек Хәкімұлы 
Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі 

Жандосов  Ораз Әлиұлы  
Қоғамның Директорлар кеңесінің 

тәуелсіз директоры 

Комитет 

төрағасы 

Ізбасқанов Қылышбек 

Сатығанұлы 

Қоғамның Директорлар кеңесінің 

тәуелсіз директоры 

Комитет 

мүшелері 

Байғарин  

Қанат Әбдуалиұлы 

Қоғамның Директорлар кеңесінің 

тәуелсіз директоры 

Қарабаев Марат 

Кәрімжанұлы 
Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі 
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№ 

р/с 

Корпоратив

тік басқару 

принциптері 

Сақтау 

дәрежесі 

Орындау бойынша қабылданатын шараларды 

орындау немесе орындамау факті туралы ақпарат 

1. Жалғыз 

акционердің 

(ЖА) 

құқықтары 

мен 

мүдделерін 

қорғау  

принциптері  

 

 Сақталады  1) Қоғам мәселелері бойынша ҚР заңнамасына және 

Жалғыз акционердің сұраулары мен тапсырмаларына 

сәйкес шешім қабылдаған кезде тиісті дәрежеде 

хабардарлықты қамтамасыз ету үшін  Қоғам Жалғыз 

акционерге Қоғам қызметі және оның нәтижелері туралы 

ақпаратты тұрақты негізде ұсынады.   

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сәйкес 

дивидендтер мөлшері және төлемі туралы мәселе 

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту кезінде 

ЖА қарауына жатады.  

3) 2021 ж. ЖА Қоғам қызметіне байланысты 7 шешім 

қабылданды, Директорлар кеңесі мүшелерін бекіту, 

сайлау/өкілеттіктерін тоқтатуды қоса алғанда – 2;   

2020  жылы аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті 

бекіту  - 1,      2020 ж. қорытындысы бойыншатаза табысты 

бөлу және дивиденттер мөлшерін анықтау тәртібі - 1, Қоғам 

қызметі туралы  2020 ж. арналған және 2021 жылғы              

1 жартыжылдыққа арналған есеп – 1, ірі мәмілелерді бекіту 

- 1 

2. Қоғамның 

Директорлар 

кеңесін және 

Басқарманы 

тиімді басқару 

принципі 

 

Сақталады 1) Директорлар кеңесінің құзыреті, жауапкершілігі және 

Директорлар кеңесінің төрағасын қоса алғанда оның 

мүшелерінің өкілеттіктері Жарғыда, Корпоративтік басқару 

кодексі және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде 

айқындалған.  

Басқарма құзыреті, Басқарма төрағасын қоса алғанда, оның 

мүшелерінің жауапкершілігі мен өкілеттігі Жарғыда және 

Қоғам Басқармасы туралы ережеде бекітілген.  

Басқарма Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын 

мәселелерді алдын ала қарайды және мақұлдайды.  

Директорлар кеңесі Жалғыз қатысушының қарауына 

шығарылатын мәселелерді алдын ала қарайды. 

Жекелеген мәселелерді Директорлар кеңесінің тиімді 

қарауы мақсатында Директорлар кеңесімен бекітілетін 

Ережелер негізінде әрекет ететін Стратегиялық жоспарлау 

жөніндегі комитет, Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 

мәселелр жөніндегі комитеті, Аудит жөніндегі комитет 

құрылды. Комитеттер Директорлар кеңесінің отырысында 

мәселелерді қарау алдында  белгіленген құзыреттер мен 

өкілеттіктер шеңберінде мәселелерді алдын ала қарайды 

және оларды шешу бойынша ұсынымдарды әзірлейді.  

2) 2021 ж. Директорлар кеңесі  9 отырыс өткізді, 37 мәселе 

қаралды; 42 Басқарма отырысы өтті, онда 109 мәселе 

қаралды. 

3) Есепті кезеңнің аяғында Қоғамның Директорлар 

кеңесінің 10  мүшесінің 5-і (немесе 50%) Қоғамның 

Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындау үшін 

қажетті кәсіби және басқарушылық  құзыреттерге ие 

тәуелсіз директорлар болып табылады. 

4) Қоғамда тәуекелдерді басқару саласында құжаттамалық 

база қалыптастырылды, тәуекелдерді басқаруды кәсіби 

ұйымдастыру мен үйлестіруге жауап беретін лауазымдық 

тұлға (тәуекел менеджер) анықталды.  

Бұл тәуекелдерді толық бағалауға мүмкіндік береді және 
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№ 

р/с 

Корпоратив

тік басқару 

принциптері 

Сақтау 

дәрежесі 

Орындау бойынша қабылданатын шараларды 

орындау немесе орындамау факті туралы ақпарат 

Қоғамда тәуекелдерді басқару жүйесі жұмысының 

тиімділігін төмендетеді. Есепті кезеңде тәуекелдер 

бойынша тиісті құжаттар (тіркелім және тәуекелдер 

картасы, іс-шаралар жоспары) бекітілді.   

3. Қоғамның 

өзіндік 

қызметінің 

принципі 

 

Сақталады 1) Қоғам өз қызметінде «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР 

Заңын, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік 

құқықтық актілерін, Жарғыны және белгіленген тәртіпте 

қабылданған өзге де ішкі құжаттарды басшылыққа алады; 

2) Қоғамның барлық органдары ҚР заңнамасымен,   

ішкі құзырет құжаттарымен және корпоративтік басқару 

принциптерімен белгіленген шеңберде қатаң әрекет етеді. 

Жалғыз акционер шешімі мемлекеттік мүлік жөніндегі 

уәкілетті органмен келісу бойынша қабылданатын төмендегі 

мәселелерді қоспағанда, өз құзыретіне жатқызылған барлық 

мәселелер бойынша шешімді өздігінен қабылдайды:   

- Қоғам жарғысына өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу немесе оны  жаңа редакцияда 

бекіту; 

- жарғылық капитал мөлшерін өзгерту; 

- жылдық қаржылық есептілікті бекіту және есепті 

қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу, жай 

акциялар бойынша  дивидендтер төлеу туралы 

шешімдер  қабылданды және жыл қорытындысы 

бойынша  

- Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы 

дивиденд мөлшерін бекіту; 

- Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес 

және одан да көп пайызы көлеміндегі мүліктің бір 

бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның 

басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне 

қатысуы туралы шешім қабылдау; 

- Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілетті 

мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және 

олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, 

сондай-ақ,  
тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшерін айқындау және 

тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу және олардың 

шығындарын өтеу шарттарын қарастыратын ережелерді 

бекіту; 

- «алтын акция» енгізу және жою; 

- Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер 

бойынша Директорлар кеңесімен қабылданған 

шешімдердің күшін жою; 
3) Қоғам операциялық қызметін ЕА белгіленетін негізгі 

қызмет көрсеткіштері негізінде ДК бекітілетін даму 

стратегиясына және ДК бекітілетін даму жоспарына сәйкес 

өздігінен жүзеге асырады;  

4) индустрияны дамыту саласындағы даму институты 

ретінде  Қоғамның индустрияны дамыту саласындағы 

уәкілетті мемлекеттік орган ретінде ҚР ИИДМ-мен 
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№ 

р/с 

Корпоратив

тік басқару 

принциптері 

Сақтау 

дәрежесі 

Орындау бойынша қабылданатын шараларды 

орындау немесе орындамау факті туралы ақпарат 

қаржылық-шаруашылық қарым-қатынасы                          ҚР 

заңнамасына сәйкес қатаң түрде жасалатын шарт негізінде 

жүзеге асырылады.  

4. Қоғам қызметі 

туралы 

ақпаратты 

ашудың 

ашықтығы, 

уақтылығы 

және әділдігі 

принципі 

  

 

   

Сақталады  Қоғам ЖА мен мүдделі тұлғалар алдында Қоғам 

туралы, соның ішінде, оның қаржылық жағдайы, 

экономикалық көрсеткіштері, қызметінің нәтижелері, 
меншік және басқару құрылымы туралы нақты 

ақпаратты уақтылы ашуды қамтамасыз етеді: 2021 жыл 

шеңберінде ақпаратты тиісті дәрежеде ашу: 

1) Жалғыз акционерге ұсынылды: 2020 жылға арналған 

аудиттелген жылдық қаржылық есептілік (ҚР ИИДМ 

2021 жылғы 21.06. № 317 бұйрығымен бекітілген); 

2) Директорлар кеңесінің отырыстарында Қоғам 

қызметі туралы ақпарат қаралды: басшы 

қызметкерлердің нақты мәндерімен   2020 ж. арналған 

КПД карталары  (ДК 2021 ж. 19.07. № 05 шешімі),  

Қоғам  қызметінің қорытындылары туралы 2020 жылға 

және 2021 ж. 1-жартыжылдыққа арналған есебі (ДК 

2021 ж. 17.09. №06 шешімі) 

2) Корпоративтік веб-сайтты жаңғырту бойынша 

жұмыс тұрақты түрде жүргізіледі.  

3) Сайтта Қоғам туралы ақпаратты (соның ішінде, 

жылдық қаржылық есептілік, жылдық есептер, 

басшылық туралы мәліметтер, ішкі құжаттар және т.б.) 

қоса алғанда, Қоғам қызметі, Қоғаммен көрсетілетін 

мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпарат, 

жаңалықтар, талдамалық материалдар және 

дайджесттер және т.б. орналастырылады. 

4) БАҚ-та (баспа, электрондық, TV)  Қоғам қызметі 

туралы 67 материал жарияланды. 
5) Ақпаратты ашу кезінде Коммерциялық және заңнамамен 

қорғалатын өзге де құпия туралы ҚР заңнамасының, сондай-

ақ, Қоғамда қызметтік және коммерциялық құпия сақтауды 

қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық нормалары ескеріледі 

(ДК  2020 жылғы 23.12. № 10 шешімімен Ақпаратты ашу 

және сақтау тәртібі туралы жаңа редакцияда бекітілген 

ереже,  2020 жылғы 28.02. № 03). Қызметкерлер бекітілген 

құжаттармен танысты. 

Құпия ақпаратты қорғау және жарияламау туралы 

талап, 

Қоғамдағы қызметтік, коммерциялық құпия және 

жұмыс барысында мәлім болған заңмен қорғалатын 

өзге құпияны құрайтын ақпаратты белгілі бір мерзім 

ішінде құпияда сақтау және жарияламау қызметтік 

және коммерциялық құпияны жарияламау туралы 

міндеттемелерге Қоғам қызметкерлерінің және 

лауазымдық тұлғаларының қол қоюы арқылы 

қамтамасыз етіледі.  

Талап Қоғам қызметкерлерінің еңбек шарттары мен 
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№ 
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Корпоратив

тік басқару 

принциптері 

Сақтау 
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Орындау бойынша қабылданатын шараларды 

орындау немесе орындамау факті туралы ақпарат 

лауазымдық нұсқаулықтарында көрсетілген.  

Құпия ақпаратты сақтау туралы ДК және Басқарма 

мүшелеріне қатысты талап Директорлар кеңесі туралы 

ережеде, Қоғам туралы ережеде және Қоғам 

Жарғысында бекітілген. Сонымен қатар, құпия 

ақпаратты жарияламау туралы талап пен 

міндеттемелер Басқарма мүшелерімен және тәуелсіз 

директорлармен жасалатын еңбек шарттарында 

қамтылған.  

Құпия ақпаратты жарияламау туралы  

келісім/міндеттемеге қол қойылады.   

5. Заңдылық және 

этика принципі 

 

Сақталады 1) Директорлар кеңесімен Қоғамның іскерлік этика 

кодексі жаңа редакцияда бекітілді (2020 ж. 14.10. 

шешімі, №08 хаттама), оның мақсаты – Қоғам 

қызметкерлері тәртібінің этикалық тарабын 

регламенттеу, барлық мүдделі тұлғалармен өзара іс-

қимыл, корпоративтік қатынастың этикалық 

нормалары мен  механизмдерінің Қоғамның күнделікті 

қызметіне және оның қызметкерлерінің  этикалық 

нормаларына әсері. 

Жыл сайын Қоғам қызметкерлерін жаңа Іскерлік этика 

кодексінің нормаларымен таныстыру және 
қызметкерлердің нормаларды білуіне тестілеу 

жүргізіледі, Қоғам қызметкерлерінің Іскерлік этика 
кодексін бұзу фактілері анықталған жоқ.  

2) Сыбайлас жемқорлықтың және сыбайлас 

жемқорлық белгілерінің алдын алу мақсатында 

Қоғамда барлық қызметкерлер мен лауазымдық 

тұлғалардың сақтауы үшін Сыбайлас жемқорлық пен 

алаяқтыққа қарсы іс-қимыл саясаты қабылданды  

(Директорлар кеңесінің 2020 ж. 30.10 шешімімен 

бекітілген, №09 хаттама), Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы стандарт (Басқарманың 2019 ж. 09.12. 

шешімімен бекітілген, №43 хаттама). 
3) 2021 ж. Қоғам қызметкерлерінің тарапынан анықталған 

сыбайлас жемқорлық және алаяқтық жағдайлары, еңбек 

даулары және талаптары болмады.  

4) Ұйымдық құрылымда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл бойынша құрылымдық бөлімше (компаленс қызметі) 

қарастырылған, «QazIndustry» Қазақстандық индустрия 

және экспорт орталығы» АҚ Комплаенс қызметі туралы 

ереже бекітілді, Комплаенс қызметі-Орталығының сандық 

құрамы, Комплаенс қызметі – Орталығы қызметкерлерін 

тағайындау және лауазымдық жалақыларын анықтау 

белгіленді.   
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Орындау бойынша қабылданатын шараларды 

орындау немесе орындамау факті туралы ақпарат 

6. Тиімді 

дивидендтік 

саясат 

принципі 

Сақталады  Қоғамның дивидендтік саясаты активтерді ұлғайту, 

ЖА және Қоғамның мүдделер балансын қамтамасыз 

етумен  

Қоғам капиталдандыруын өсіруді қамтамасыз ету 

мақсатында қалыптастырылды. 

Дивидендтік саясат тиімділігі ЖА қысқа мерзімді 

(табыс алу) және ұзақ мерзімді (Қоғамның дамуы) 

мүдделерінің теңгерімділігі принципіне негізделген:  

1) Қоғаммен алынған таза табыстың нақты мөлшері; 

2) Қоғамның төлем қабілеттілігі және қаржылық 

тұрақтылық көрсеткіштері; 

3) Қоғамның ағымдағы жағдайы, оның қысқа-, орташа-

, және ұзақ мерзімді жоспары; 

4) стратегиялық даму мақсаттарын қамтамасыз ету.  

Қоғамның дивидендтік саясатымен  (ДК  2020 ж. 30.03. 

шешімімен бекітілген, №04 хаттама) дивидендтер 

төлеуге бөлінген қаражат сомасы ХҚЕС сәйкес 

есептелген Қоғамның таза кірісінің кемінде 70% 

құрауы тиістілігі туралы ереже белгіленді және іс 

жүзінде енгізілуде. 
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7. Тиімді кадр 

саясаты 

принципі 

Сақталады  Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және кадрлар резервін 

қалыптастыру  Қоғамның Қызметкерлерді қабылдау 

шарттары және еңбек тәртібі туралы ережесіне сәйкес 

жүзеге асырылады (2020 ж. 11.12. шешімімен бекітілген (№ 

35 хаттама).  

Қоғам қызметерлеріне еңбекақы төлеу, материалдық 

ынталандыру және әлеуметтік қолдау туралы ережемен (ДК 

2015 ж. 15.04. №03 шешімімен бекітілді) тиімді қызметке 

ынталандыру мақсатында: 

- қызметкерлерге олардың  қызметін бағалау нәтижеелрі 

бойынша сыйлықақы беру,  

- аса күрделі және жұмыстарды орындағаны және Қоғам 

қызметтерін көрсетуге коммерциялық тапсырыстар 

тартқаны үшін қосымша материалдық ынталандыру,  

- материалдық көмек көрсету көзделген.   

Қызметкерлердің құзырет деңгейін арттыру мақсатында 

Қоғамда жыл сайын қызметкерлер дайындау және олардың 

біліктілігін арттыру бойынша іс-шаралардың Жоспар-

графигі әзірленеді.  

2021 жылы Қоғамның 30 қызметкері 

«TOGAF 9.2 негіздері»;  

«Эконометрика мен статистика тәсілдерін пайдаланумен, 

макроэкономикалық талдау және болжаудың қолданбалы 

әдістерін зерттеу, соның ішінде, талдау жүргізу кезінде 

жалпы желілік модельді қолдану техникасын зерттеу»; 

АССА DipIFR халықаралықу диплом бойынша оқыту; 

«Салық кеңесшісі»; Microsoft Power BI; «Microsoft Excel 

тереңдетілген зерттеу, деректерді талдау»;  «Тәуекелдерді 

басқару және ішкі бақылау»; «Келісу комиссиясын еңбек 

заңнамасы нормаларын оқыту»;  

«Сөз шебері» бағдарламасы бойынша «Шешендік өнер», 

«Еңбек заңнамасының  2021 жылдағы жаңалықтары»; ҚР 

Мемлекеттік сатып алулары мәселелері бойынша оқу және 

қайта даярлаудан өтті.  

8. Қоршаған 

ортаны қорғау 

принциптері  

Сақталады  Өз қызметінде Қоғам қоршаған ортаға әсерді азайтуға 
және қоршаған ортаға ұқыпты қарау принциптерін 
ұстануға  тырысады. Қоғамда қағаз тұтыну деңгейін 
төмендету мақсатында электрондық құжат айналымы, 
жеке процестерді автоматтандыру жүйелері және 
Операциялық міндеттерді жобалық басқару (жобалық 
кеңсе) цифрлық ақпараттық жүйесі енгізілген. 2021 
жылы қашықтықтан жұмыс режиміне байланысты 
қағаз құжат айналымы қысқарды. 

9. Корпоратив 

тік даулар 

мүдделер 

қақтығысын 

Сақталады  Корпоративтік даулар мен мүдделер қақтығысының 

алдын алу, реттеу, уақтылы анықтау рәсімдерін 

анықтау, сондай-ақ, барлық органдар мен лауазымды 

тұлғалардың іс-қимылын үйлестіру мақсатында 
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әділ реттеу 

принципі 
Директорлар кеңесінің  2019 ж. 27.11. шешімімен 

Қоғамның Корпоративтік дауларды және мүдделер 

қақтығысын реттеу қағидалары жаңа редакцияда 

бекітілді, №11 хаттама.  

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 

сәйкес мүдделер қақтығысын реттеуді қамтамасыз ету 

мақсатында  

Қоғамда үлестес тұлғалар тізбесі жүргізіледі.  

Корпоративтік дау туындаған жағдайда ЖА 

құқықтарын  және Қоғам беделін тиімді қорғауды 

қамтамасыз ету мақсатында олардың алдын алуға 

бағытталған рәсімдер мен шаралар қолданылады. 

2021 жылы Қоғамда Қоғамның лауазымдық тұлғалары 

мен қызметерлерінің корпоративтік даулары және 

мүдделер қақтығысы жағдайлары тіркелмеді.   

10. Жауапкерші 

лік принципі  

Сақталады  Қоғам ұлттық даму институты ретінде мемлекеттік 

индустриялық саясат жүйесіндегі өзінің рөлі мен 

жауапкершілігін сезіне отырып,  барлық мүдделі 

тараптармен тиімді және теңгерімді қарым-қатынас 

орнатуға ұмтылады:  

1) Қоғамның  Жалғыз акционермен өзара қарым-

қатынасы  Жарғымен, Корпоративтік басқару 

кодексімен, Іскерлік  этика кодексімен және Қоғамның 

басқа да ішкі  құжаттарымен реттеледі. 

2) Қоғам, оның лауазымдық тұлғалары және 

қызметкерлері уәкілетті мемлекеттік органдардың 

және  ведомствоға бағынысты ұйымдардың іс-қимылы 

ел экономикасының  

индустриялық-инновациялық дамуына бағытталуы тиіс 

екендігін түсіне отырып, мемлекеттік органдармен 

және ҚР даму институттарымен қарым-қатынасты 

серіктестік пен сыйластық принциптеріне сүйене 

отырып, құрады. 

3) Қоғам заңдылық (заңнама және белгіленген 

қағидалар номаларын толық сақтау), іскерлік этика, 

шарттық қатынастарды сақтау, ашықтық, құрмет 

принциптерінде АЭА (басқарушы компаниялар, АЭА 

қатысушылары, әлеуетті инвесторлар) дамыту мен 

жылжытуды үйлестіру шеңберінде талдамалық және 

консультациялық қызметтерге тапсырыс берушілерді, 

мемлекеттік қолдау шараларын алу үшін жүгінетін 

индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін, 

қызмет тұтынушыларды қоса алғанда, өз 

клиенттерімен қарым-қатынас құрады. Қоғам сервис 

сапасына қанағаттану деңгейін бағалау мақсатында 

мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну бойынша 

қызмет тұтынушылар арасында сауалнама жүргізеді, 

сондай-ақ, консультация беру және осындай 
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№ 

р/с 

Корпоратив

тік басқару 

принциптері 

Сақтау 

дәрежесі 

Орындау бойынша қабылданатын шараларды 

орындау немесе орындамау факті туралы ақпарат 

қызметтерді тұтынушылардан кері байланыс алу үшін 

call центр жұмыс істейді. 

4) тауарлар/жұмыстар/қызметтер жеткізушілермен 

қарым-қатынас қалыптастыра отырып, Қоғам іскерлік 

этика принциптерін басшылыққа алады, шарттық 

қатынастардың барлық талаптарын сақтайды және 

қызметтің тұрақтылығы мен ашықтығын қамтамасыз 

етеді. 

5) Қоғам жоғары кәсіби, білікті және дәлелді персонал 

қалыптастыруға бағытталған ашық кадрлық саясат 

жүргізеді. Қоғам барлық қызметкерлерге еңбек 

қызметі процесінде олардың әлеуетін іске асыру үшін 

тең мүмкіндіктерді, нәтижелерді әділ бағалауды және 

олардың қызметін ынталандыруды қамтамасыз етуге, 

қызметкерлерді тек  кәсіби қабілеттері, білімі мен 

дағдылары негізінде іріктеу мен мансаптық өсуді 

қамтамасыз етуге ұмтылады. 

 

7.3. Қоғам Басқармасының құрамы, Қоғам Басқармасының қызметі 

туралы есеп 
 

Қоғам Басқармасы қызметінің (Басқарма мүшелерінің құқықтары, 

міндеттері және жауапкершілігі), Басқарма отырыстарын шақыру және өткізу, 

оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібі, сондай-ақ, олардың 

орындалуын бақылау Басқарма туралы ережеде айқындалған.  

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ 

Басқармасы туралы ереже Қоғамның  Директорлар кеңесінің 2019 жылғы         

27 желтоқсандағы шешімімен бекітілген (№12 хаттама). 

Басқарма мүшелерін тағайындау «Акционерлік қоғамдар туралы» 

Қазақстан Республикасының заңына, Қоғам Жарғысына және Қоғам 

Басқармасы туралы ережеге  сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша 

жүзеге асырылады (Директорлар кеңесімен бекітілді,  2019 жылғы                      

27 желтоқсандағы № 12 хаттама).  

 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғам Басқармасы        

3 адамнан тұрды: 

  

Директорлар кеңесінің  2021 жылғы 13 қаңтардағы шешімімен Қоғамның 

Басқарма төрағасы Бекенов Берік Темірғалиұлы 

Басқарма төрағасының 

орынбасарлары 

Кәкімжанов Айдар Әулиеханұлы 

Мұқанов Талғат Асқарұлы 
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Басқарма құрамына 2021 жылғы 18 қаңтардан бастап Басқарма төрағасының 

орынбасары Бопазов М.Д. сайланды және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдай бойынша  Қоғам Басқармасы 4 адамнан тұрды.  

 

Қоғам Басқармасының 2021 жылғы 31 желтоқсандағы құрамы 

 

2021 жылы Қоғам Басқармасы 42 отырыс өткізді, онда 109 мәселе 

қаралды, соның ішінде: 

1) 30 мәселе Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында қарау үшін 

Басқармамен алдын ала мақұлданған, соның ішінде: 

- 1 мәселе мәмілелер жасасуды мақұлдау бойынша; 

- 3 мәселе QazIndustry басшы қызметкерлері үшін мақсатты мәндермен 

негізгі қызмет көрсеткіштеріне және Корпоративтік басқаруды жетілдіру 

жоспарына қатысты; 

- 2 мәселе QazIndustry даму жоспарын және оны орындау бойынша есепті 

бекіту жобасына қатысты; 

- 1 мәселе 2020 жыл қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын 

бөлу тәртібіне және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшеріне қатысты; 

  - 1 мәселе «QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт 

орталығы» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттіктерін мерзімінен 

бұрын тоқтатуға қатысты; 

- 2 мәселе Қоғамның 2020 жылғы және 2021 жылғы бірінші 

жартыжылдықтағы қызметі туралы есептерді алдын ала мақұлдау туралы; 

- 3 мәселе Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары бойынша (2021 жылға 

арналған тіркелім және тәуекелдер картасы, Қоғам тәуекелдерін сәйкестендіру 

және бағалау қағидалары, Комплаенс қызметі – Орталығы туралы ережелер); 

- басқа (Қоғамның төзімділіки тәуекел деңгейін  және аппетит тәуекел 

деңгейін бекіту, Тәуекелдерді басқару бойынша 2021 жылғы 1 жартыжылдыққа 

арналған  есеп және т.б.),  

2) 15 мәселе  бойынша кейбір ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер 

бекітілді/енгізілді; 

3) 13 мәселе  бойынша мемлекеттік қызметтер сатып алу туралы 

шарттарды орындау жоспарларына өзгерістері бекітілді/енгізілді; 

4) 4 мәселе ұйымдық құрылымды және штат санын бекітуге қатысты;  

5) 3 мәселе «QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт 

орталығы»  АҚ 2021 ж. арналған жұмыс жоспарын орындау туралы жиынтық 

есепті бекітуге және тиісті құрылымдық бөлімшенің әр іс-шарасы бойынша 

Басқарма төрағасы Бекенов Берік Темірғалиұлы 

Басқарма төрағасының орынбасары 

Бопазов Марат Дәрібекұлы 

Кәкімжанов Айдар Әулиеханұлы 

Мұқанов Талгат Асқарұлы 
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жұмыс жоспарының орындалуына қанағаттану дәрежесін анықтауға қатысты;  

6) 44 мәселе тауарлар, жұмыстар және қызметтерді мемлекеттік сатып алу 

жоспарына, 2021 жылға арналған біріктірме көрсеткіштерді дамыту 

жоспарында бекітілген қаржылық-шаруашылық қызмет көрсеткіштерін 

есептеуді түзетуге, Басқарма қызметінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары 

мен есептеріне қатысты, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

және Жарғымен басқа органдардың және  Қоғамның лауазымдық 

тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған өзге де мәселелер.  

Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің       

2020 жылғы 23 желтоқсандағы шешімімен  2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін 

ұзартылды. 

7.4. Лауазымдық тұлғаларға сыйақы беру саясаты  

 

Басқарма төрағасы мен мүшелеріне  сыйақы беру принциптері 

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы    23 ақпандағы шешімімен 

бекітілген (№ 02/21 хаттама) «QazIndustry» Қазақстандық индустрия және 

экспорт орталығы» АҚ басшы қызметкерлерінің және Директорлар кеңесіне 

есепті қызметкерлердің қызметін бағалау және оларға сыйақы беру 

шарттары туралы ережеде айқындалған және реттеледі.    

Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделеріне жауап беретін 

міндеттерді орындаумен сыйақының өзара байланысы, сыйақы мөлшерін 

анықтаудағы қарапайымдылық пен ашықтық, сыйақы мөлшерінің Қоғам 

қызметінің нәтижелеріне және қызметкерлердің өздерінің нәтижелілігіне 

тәуелділілігі Қоғамның басшы қызметкерлері – Басқарма мүшелеріне сыйақы 

берудің негізгі принциптері болып табылады.  

Басқарма төрағасының және мүшелерінің сыйақы мөлшерлері басшы 

қызметкерлер қызметінің корпоративтік және жеке негізгі көрсеткшітерін 

орындауды бағалау нәтижелері негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің 

шешімімен айқындалады.  

Сыйақы төлеу  Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне 

ғана жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызметкер болып табылатын 

Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы көзделмеген және төленбейді.  

Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне өзінің міндеттерін 

орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу тәртібі, мөлшері және 

шарттары ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2021 

жылғы 27 мамырдағы № 267  бұйрығымен бекітілген Қоғамның Директорлар 

кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сыйақы төлеу және олардың шығындарын өтеу 

қағидаларында белгіленген.  

Есепті кезеңде тәуелсіз директорларға төленген тіркелген сыйақының 

жалпы сомасы 5 255 000 (бес миллион екі жүз елу бес мың) теңгені құрады. 

Өзге шығындар, соның ішінде, іссапар шығыстары  2021 жылы болған жоқ.  
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VIII. Тұрақты даму туралы 

Қоғамның тұрақты дамуы үш құрамдас бөлшекті қамтиды: 

1. Қоғамның тұрақты дамуының экономикалық  құрамдас 

бөлігіҚоғамның операциялық қызметтің шығымсыздығын қамтамасыз ету, 

Жалғыз акционердің мүдделерін сақтау, процестердің тиімділігін және еңбек 

өнімділігін арттыру жөніндегі міндетті талаптарды орындауын көрсетеді. 

2010 жылы құрылғаннан бастап Қоғамның шығынсыз қызметі және  

акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтерді уақтылы аудару қамтамасыз 

етіледі. 

 

2021 жыл қорытындысы бойынша Қоғамның табысы 1 620,4 млн. теңгені 

құрады, соның ішінде, негізгі қызмет бойынша – 1 619,7 млн. теңге, бұл өткен 

жылмен салыстырғанда төрттен бір есе көп (1 290,4 млн. теңге).  

Өндірістік қызметкерлердің бір жұмысшысына шаққандағы орташа 

өндіру  өткен жылмен салыстырғанда 1,4 есе өсті (9,5 млн. теңге/адамнан  

13,2 млн. теңге/адамға дейін). Жалғыз акционердің пайдасына  2021 жылы  

сомасы 27,5 млн. теңге дивиденд есептелді және төленді, бұл 2020 жылғы 

көрсеткіштен 2,4 есе жоғары (11,3 млн. теңге). 

Қызмет тиімділігін және еңбек өнімділігін арттыру мақсатында Қоғамда 

2021 жылы төмендегі іс-шаралар жүргізілді:  

1) еңбекақы төлеу қоры бойынша шығындарды оңтайландыру 

мақсатында 

мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің штат санын

ың лимиттерін оңтайландырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2021 жылғы 28 шілдедегі № 633 Жарлығын іске 

асыру шеңберінде Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штат санын 

оңтайландыру 2021 жылы Қоғамның әкімшілік қызметкерлерінің штат 

бірліктерін 15% (4 бірлік) қысқартуға мүмкіндік берді;  

2) енгізілген Жобалық кеңсе жұмысын жоспарлау және мониторингтеу 

құралдарын, кадрлық құжат айналымын, карантиндік шектеулер жағдайында 

үздіксіз жұмысты қамтамасыз етуге мүмкіндік берген Басқарма жұмысын, 

ағымдағы жоспарлауды қоса алғанда, қашықтықтан жұмыс нысанына 

көшірілген Қоғам жұмыскерлерінің қызметін оперативті бақылау және 

мониторингтеу,  еңбек қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету 

мақсатында  Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру үшін  бизнес-процестерде 

цифрлық технологияларды пайдалану; 
3) Қазақстан өнеркәсібін цифрлық трансформациялауды дамыту және 

отандық АТ-шешімдерді жылжыту мақсатында өнеркәсіптік кәсіпорындар мен 

мүдделі тараптардың (АТ-компаниялар, ҒЗИ, білім беру ұйымдары және т.б.) 

өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін qazindustry.gov.kz сайтында цифрлық 

трансформациялау алаңын құру; 
4) консультация беру және өтінім қабылдаудан бастап қолдау шараларын 

ұсыну және оларға мониторинг жүргізуге дейінгі негізгі бизнес-процесті 

оңтайландыру мен автоматтандыруды қоса алғанда, цифрлық жүйелерді 
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интеграциялау бойынша жұмыс пен бизнес субъектілеріне мемлекеттік 

қолдау шараларын ұсыну бойынша бизнес-процестерді реинжинирингтеуді 

жалғастыру. 
Қоғамның мемлекеттік қолдау шараларын алу туралы өтінімдерді 

қабылдау және өңдеу egov.kz электрондық үкімет порталы арқылы 

qazindustry.gov.kz on-line сайты арқылы жүзеге асырылады  

Сонымен қатар, Бірыңғай үйлестіруші орталықтың интернет-порталы 

арқылы АЭА қатысушыларының бірыңғай тізілімінде қатысушыларды тіркеу 

бизнес-процестерін автоматтандыру бойынша жұмыс жүргізілуде.  

Бұл жаңа коронавирус пандемиясы жағдайында  өтінімдерді қабылдау 

және өңдеу мүмкіндіктерін ұлғайтты және еңбек өнімділігін арттыру 

шығындарын өтеу бойынша қолдау шараларын ұсыну туралы өтінім қарау 

мерзімін 17 жұмыс күнінен 10 жұмыс күніне дейін қысқартуға мүмкіндік берді.  

(30%). 

2. Қоғамның тұрақты дамуының экологиялық құрамдас бөлігі 

қоршаған ортаға әсерді азайтуға, ресурстарды оңтайлы пайдалануға, материал 

үнемдейтін технологияларды қолдануға байланысты. 

Қоғам өз қызметін қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақстан 

Республикасының заңнамасын сақтаумен жүзеге асыра отырып, еңбек 

қызметінің экологияға әсерін төмендету мәселелерінің айрықша 

маңыздылығын түсінеді. 

Жалпы алғанда Қоғамның операциялық қызметінің әсері кез-келген кеңсе 

қызметінің экологиялық аспектілеріне тән қоршаған ортаға әсерден аспайды. 

Электрондық құжат айналымын және  корпоративтік басқаруда жеке 

процестерді  автоматтандыруды (Басқарма отырыстары), операциялық 

міндеттерді басқаруды (Жобалық кеңсе), фронт-кеңсене (өтінімдерді қабылдау 

және өңдеуді автоматтандыру) енгізуді қоса алғанда Қоғамның қағазсыз 

технологияға көшу бойынша іс-шаралары қағаз жұмсауды қысқартуға 

мүмкіндік берді.  

3. Қоғамның тұрақты дамуының әлеуметтік құрамдас бөлігі 

корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік принциптерін сақтау, соның ішінде, 

қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және денсаулығын сақтау жағдайларын, 

қызметкерлерге әділ сыйақы беру және олардың құқықтарын сақтау, 

қызметкерлердің жеке дамуын қамтамасыз етуге бағытталған.  

Қоғамның бос лауазымдарына қызметкер іздеу, қабылдау және 

тағайындау Қоғам Басқармасының 2018 жылғы 25 сәуірдегі (№11 хаттама) 

шешімімен бекітілген Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдау шарттары 

және еңбек тәртібі туралы ережеге  сәйкес жүзеге асырылады.   

Белгіленген талаптарға сәйкес қызметкерлер іздеу 

https://qazindustry.gov.kz ресми сайтында бос лауазымдарға конкурстар туралы 

хабарландырулар орналастыру арқылы жүргізіледі.  

2021 жылы принциптер, құндылықтар жүйесін,  компанияның кадрлық 

әлеуетін дамытудың негізгі бағыттарын, сондай-ақ, Қоғамның адами 

ресурстарын басқарудың негізгі процестері мен әдістерін айқындайтын 

https://qazindustry.gov.kz/


73 

Кадрлық саясаты бекітілді. Қоғамның кадрлық резервінен бос лауазымға 

орналасуға үміткерлерді іздеуге мүмкіндік беретін кадрлық резерв жүйесі 

енгізілді. Есепті кезеңде Қоғамның  кадрлар резервіне 14 кандидат енгізілді. 

Қоғам Басқармасымен Қоғам қызметкерлеріне  ҚР заңнамасында 

көзделген барлық әлеуметтік кепілдіктер (еңбекті қорғауды қамтамасыз ету, 

материалдық-техникалық қамтамасыз ету, еңбек заңнамасын сақтау, біліктілікті 

арттыру және т.б) қамтамасыз етіледі. 

Қазақстан Республикасында төтенше жағдайлар енгізуге және  

санитарлық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шаралар жүргізуге 

байланысты 2021 жылы Қоғам қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігін және 

денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету мақсатында: 

- қызметкерлердің бір бөлігі жалақысы сақтала отырып, қашықтықтан 

жұмыс нысанына уақытша ауыстырылды; 

- қашықтықтан жұмыс нысанына ауыстарылған қызметкерлердің еңбек 

процесін ұйымдастыруға арналған жағдайларды қамтамасыз ету бойынша 

шаралар қабылданды; 

- іссапарлар тоқтатылды, жаппай іс-шаралар өткізуге және оларға 

қатысуға тыйым салынды; 

- жұмыс орнында оперативті жұмыс атқаратын қызметкерлер үшін 

коронавирус инфекциясының алдын алу бойынша қажетті шаралар; 

- қызметкерлердің коронавирус инфекциясының алдын алу бойынша 

ұсынымдарды сақтауын тұрақты бақылау  және т.б. жүзеге асырылды.  

Қоғам қызметкерлерін тиімді қызметке ынталандыру мақсатында 

Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, материалдық ынталандыру және 

әлеуметтік қолдау туралы ережемен:  

- Қоғамның бір жылға арналған жұмыс жоспарының орындалуына 

қанағаттануды бағалау нәтижелері бойынша қызметкерлерге сыйлықақы беру;  

- аса күрделі жұмыстарды орындағаны және Қоғамның қызметтер 

көрсетуіне коммерциялық тапсырыстарды тартқаны үшін қосымша 

материалдық ынталандыру;  

- материалдық көмек көрсету (қызметкер немесе оның отбасы мүшелері 

некеге тұрған, бала туған, қайтыс болған кезде); 

- әлеуметтік қолдау (сауықтыруға арналған жәрдемақы төлеу, ерікті 

медициналық сақтандыру, дене шынықтыру-сауықтыру іс-шаралары) ұсыну 

көзделген.  

Кәсіпқой мамандарды біріктіру, ұстап қалу және жаңа мамандарды тарту 

негізінде өз құзыреттерін одан әрі арттыратын QazIndustry мақсатты және 

кәсіби командасы құрылды. 
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 № 1 қосымшаОтчет по 

исполнению (мониторингу) 

показателей Стратегии даму 

Қоғамның за 2021 год 

Қоғамның 2021 жылға арналған даму стратегиясы көрсеткіштерінің орындалуы (мониторингі) бойынша есеп 

 

Стратегиялық 

бағыттары/ 

міндеттері  

Көрсеткіштер  

Өл 

шем 

бір 

лігі 

 Жос 

пар  
Факт 

Жетіс 

тік % 
Орындалуы туралы ақпарат 

1 2 3 4 5 6 7 

1-стратегиялық бағыт.  

 

QazIndustry Қазақстанның өнеркәсібі мен аралас салаларын дамытудың  

«ақыл-ой орталығы» ретінде сараптамалық-талдамалық қызметі 

1. 2020-2025 арналған 

ИИДМБ 

Ақпараттық-

талдамалық 

қамтамасыз ету 

1. ИИДМБ 2020-2025 іске асыру  

мониторингі  

(ИИДМ ұсынылатын есептер саны) 

бірлік 2 3 150 Артығымен орындалды 

 

2. Одан әрі индустриялық-инновациялық 

даму мәселелері бойынша уәкілетті 

мемлекеттік органға жолданған ұсыныстар 

саны  

 

 

бірлік 1 1 100% Мерзімінен бұрын орындалды 

(2020 ж).  
2020 жылы ИИДМ-ге «Өнеркәсіптік 

саясат туралы» және «Қазақстан 

Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне өнеркәсіптік 

саясат мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы» ҚР Заң жобалары бойынша 

ұсыныстар жіберілді.  

2-стратегиялық бағыт. Өңдеу өнеркәсібіне жүйелі және тікелей мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну 

1.  

 

3  Басым тауарлар мен қызметтердің 

бірыңғай картасын өзектендіру* 

бірлік 1 - - Орындалған жоқ – бюджеттік 

қаржыландырудың болмауына 

байланысты 
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Стратегиялық 

бағыттары/ 

міндеттері  

Көрсеткіштер  

Өл 

шем 

бір 

лігі 

 Жос 

пар  
Факт 

Жетіс 

тік % 
Орындалуы туралы ақпарат 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Өңдеу өнеркәсібін 

дамытуды 

қолдаудың жүйелі 

шараларын іске 

асыруға қатысу   

 

 

4. Отандық өндірушілердің тауарларын 

сатып алулары бойынша Қоғамның 

көмегімен жасалған ұзақ мерзімді шарттар 

мен  оффтейк келісімшарттардың саны  

бірлік 35 40 114,3% Артығымен орындалды.  
35 ұзақ мерзімді шарт және  
5 оффтейк-келісімшарт жасалды 

5. Кластерлік бастамалардың тізілімін 

қалыптастыру* 

бірлік 1 1 100% Орындалды  

6. Пилоттық аумақтық кластерлердің іске 

асырылған жобларының саны* 

бірлік 1 - - Орындалған жоқ – бюджеттік 

қаржыландырудың болмауына 

байланысты 

7. Жеткізушілерді дамыту қызметінде 

аккредиттелген, өңделген өнім өндірушілер 

саны  

бірлік 30 33 110% Артығымен орындалды.  

8. Цифрлық технологиялар пайдаланатын 

өңдеу өнеркәсібіндегі ірі және орта 

кәсіпорындардың үлесі 

% 7  7,8  +0,8 

п.п. 

Артығымен орындалды 

2.  Өңдеу өнеркәсібі 

кәсіпорындарына 

тікелей мемлекеттік 

ынталандыру 

шараларын ұсыну  

9. Өңделген тауарлар, жұмыстар және 

қызметтерді ішкі нарықта жылжыту 

бойынша мемлекеттік ынталандыру 

шараларын алған кәсіпкерлер  

жобаларының саны* 

бірлік 148 - - Орындалған жоқ – бюджеттік 

қаржыландырудың болмауына 

байланысты 

 

10. Отандық өңделген тауарларды жылжыту 

бойынша мемлекеттік ынталандыру 

шараларын алған ИИД  субъектілер саны* 

  

бірлік 110 - - Орындалған жоқ - 2021 жылдан 

бастап «QazTrade» сауда саясатын 

дамыту орталығы» АҚ мемлекеттік 

ынталандыру шарасы бойынша 

оператор болып табылады  
 

11. Еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған 

мемлекеттік ынталандыру шараларын алған 

кәсіпорындар саны* 

бірлік 46 46 100% Орындалды. 46 субъектіге 

бюджеттік қаржыландыру бөлінді,  

100% игеріді 
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Стратегиялық 

бағыттары/ 

міндеттері  

Көрсеткіштер  

Өл 

шем 

бір 

лігі 

 Жос 

пар  
Факт 

Жетіс 

тік % 
Орындалуы туралы ақпарат 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Мемлекет салған 1 теңгеге табыс көлемін 

2 теңгеге арттырған еңбек өнімділігін 

арттыруға қолдау шараларын алғандар саны 

 

бірлік 27 44 163% Артығымен орындалды.  
2019 жылы мемлекетітк қолдау 

алған кәсіпорындардан  44  

мақсатты индикаторға қол жеткізді.  

3-стратегиялық бағыт. Өңдеу өнеркәсібі салалары және экономика салаларына арналған аралас салаларды дамытуға ықпал ету  

Экономиканың жеке 

салаларын 

дамытуды  

ақпараттық-

талдамалық және 

сараптамалық 

сүйемелдеу  

13. Өңдеу өнеркәсібі салалары және 

экономика салаларымен аралас салаларды 

талдау және/немесе дамыту бойынша 

Қоғаммен уәкілетті мемлекеттік органдарға 

көрсетілген қызметтер саны* 

бірлік ≥ 1 - - Орындалған жоқ – 
бюджеттік қаржыландырудың 

болмауына байланысты 

4-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарын дамытуды үйлестіру 

 АЭА және ИА 

жылжыту және 

басқару сапасын 

арттыру   

14. АЭА аумағында өндірілетін өнім көлемі   млрд. 

теңге 

1 244,7 1 244,8 100% Орындалды 

5-стратегиялық бағыт. QazIndustry институционалдық дамуы 

Құзыретті дамыту 
15. Қоғамның негізгі қызметінен түсетін 

табыс 

млн. 

теңге 

1 827 1 619,7 88,7% Орындалған жоқ 

Операциялық 

тиімділікті арттыру 

16. Өндірістік қызметкерлердің 

 1 қызметкеріне орташа өндіру 

млн. 

теңге/

чел 

14 13,2 94,3% Орындалған жоқ 

17. Тұтынушылардың операторлық 

қызметтер сапасына қанағаттану дәрежесі 

% 60 78 +18 п.п Артығымен орындалды  

Адами капиталды 

дамыту 

18. Кадрлардың тұрақтамауы (қайта құруға 

немесе штатты қысқартуға байланысты  

іс-шараларды қоспағанда)  

% 20 2,08 +17,9 п.п. Артығымен орындалды 

19. Қызметкерлердің қанағаттану дәрежесі % 80 83,7 +3,7 п.п. Артығымен орындалды 
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Стратегиялық 

бағыттары/ 

міндеттері  

Көрсеткіштер  

Өл 

шем 

бір 

лігі 

 Жос 

пар  
Факт 

Жетіс 

тік % 
Орындалуы туралы ақпарат 

1 2 3 4 5 6 7 

Қызметтегі 

ашықтықты 

арттыру 

20. БАҚ және Қоғам сайтындағы 

жариялымдар саны (мақалалар, интервью, 

сюжеттер және TV бағдарламалар) 

бірлік 60 258 430% Артығымен орындалды  

* - бір жылға арналған бюджеттік қаржыландыруды қамтамасыз еткен жағдайда жоспарды іске асыру көзделген 

 

 № 2 қосымша 

Отчет по исполнению (мониторингу) показателей Жоспара даму Қоғамның за 2021 год 

Қоғамның 2021 жылға арналған даму жоспарының көрсеткіштерін орындау бойынша есеп 
 

№ 

р/с 

Көрсеткіштер  Өлшем 

бірлігі 

Жоспар Факт Жетістік % Орындалуы туралы ақпарат 

 1 2 3 4 5 6 

1 Экономиканың басым секторларын дамыту 

саласындағы  ақпараттық-талдамалық қызметтер 

саны 

бірлік 11 12 109,1% Артығымен орындалды.  
12 ақпараттық-талдамалық қызмет орындауға 
7 шарт жасалды 

2 ЕЭО аумағында отандық өнеркәсіптік өнімнің 

еркін жүруіне кедергі жасайтын анықталған 

кедергілер мен шектеулер саны 

бірлік 3 4 133,3% Артығымен орындалды  

3 Жеткізушілерді дамыту қызметінің бағдарламасы 

бойынша аккредиттелген кәсіпорындар саны  

бірлік 30 33 110,0% Артығымен орындалды.  
33 компания КПО, ТШО, NCOC, ArcelorMittal, 

Kazakhmys сияқты ірі тапсырыс берушілерден 

аккредиттелген жеткізуші мәртебесін алды 

4 Жасалған ұзақ мерзімді кепілдікті шарттар саны  бірлік 35 35 100,0% Орындалды. 
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№ 

р/с 

Көрсеткіштер  Өлшем 

бірлігі 

Жоспар Факт Жетістік % Орындалуы туралы ақпарат 

 1 2 3 4 5 6 

5 Цифрлық технологиялар пайдаланатын ірі және 

орта кәсіпорындар үлесі (металлургия, 

фармацевтика, құрылыс материалдары, химия, 

машина жасау, жеңіл өнеркәсіп),   

% 7 9,5  + 2,5 п.п. Артығымен орындалды.  
ҚР СЖРА ҰСБ деректері  

6 Мемлекеттік қолдау шараларын алған 

кәсіпорындар саны 

бірлік 46 46 100,0% Орындалды  

7 Цифрлық жоба (шешім) енгізуге ағымдағы 

дайындықты бағалау мәніне кәсіпорындар саны 

бірлік 20 21 105,0% Орындалды 

8 Индустрия 4.0 тақырыбы бойынша оқыған  

ұйым мамандарының саны  

бірлік 50 250 500,0% Артығымен орындалды  

9 Индустрияландыру картасы мен Өңірлер 

кәсіпкерлігін қолдау карталары шеңберінде 

мониторинг жүргізілетін жобалар саны  

 

бірлік 80 134 167,5% Артығымен орындалды 

10 «Жер қойнауын пайдалану жөніндегі 

операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын 

тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін 

қызметтердің және оларды өндірушілердің 

тізілімімен» ақпараттық-технологиялық, 

техникалық сүйемелденетін ақпараттық жүйелер 

саны 

 

бірлік 1 1 100,0% Орындалды 

11 «Қазақстандық қамту» интернет-порталымен 

кешенді ақпараттық-технологиялық, техникалық 

сүйемелденетін ақпараттық жүйелер саны  

бірлік 1 1 100,0% Орындалды 

12 «Кәсіби қызметтер» секторында құзыретті ұлғайту 

үшін кәсіпорындар  

бірлік 1 1 100,0% Орындалды 
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№ 

р/с 

Көрсеткіштер  Өлшем 

бірлігі 

Жоспар Факт Жетістік % Орындалуы туралы ақпарат 

 1 2 3 4 5 6 

13 АЭА қатысушысы ретінде тіркелген инвесторлар 

саны  кемінде 21 

(әкімшілік және тұрғын үй кешендерінің 

құрылысын есепке алусыз) 

бірлік 21 54 257,1% Артығымен орындалды 

14 Арнайы экономикалық аймақтап аумағында 

өндірілетін өнім көлемі 

бірлік 1244,7 1244,8 100% Артығымен орындалды 
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№ 3 қосымша.  Аудитор қорытындысы және 2021 жылға арналған 

қаржылық есетіліктің негізгі нысандары  
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