
2018-2019жж. Қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенаты Қаржы және бюджет комитетінің

ҰСЫНЫМДАРЫ

2018 жылғы 22 ақпан. «Елдің экономикалық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету аясында тиімді валюталық бақылау» тақырыбына 
арналған дөңгелек үстелінің қорытындысы бойынша қабылданған 
ұсынымдары

Өткізілген реформалардың он бес жылдық тәжірибесі көрсеткендей,  
либералдық валюталық режимнің шарттары заңды валюталық операциялар 
түрінде елден капиталды шығару бойынша жалған мәмілелер жасауға 
мүмкіндік береді. Банктік және тұтастай алғанда қаржы нарығының соңғы 
жылдардағы тұрақсыздығы елден капиталдың кету қатеріне ықпал ете 
бастағанын атап өту қажет.

Осыған байланысты капиталды шығару схемаларының жолын кесу 
мақсатында либералдық валюталық реттеудің тұжырымдамалық 
қағидаттарын сақтай отырып, валюталық реттеу және валюталық бақылау 
шараларын жетілдірудің қажеттілігі туындап отыр.

Валюталық бақылау проблемалары мен елден капиталды шығарумен 
күресуге арналған ұсынылып отырған тетіктерді жан-жақты талқылай 
отырып, дөңгелек үстелге қатысушылар мыналарды ҰСЫНАДЫ:

Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкімен бірлесіп:

1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және валюталық 
бақылау шараларымен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
(КЖ/ТҚҚ) құралдарын үйлестіретін тетіктерді ендіру жөніндегі жұмыстарды 
жалғастыру шеңберінде мынадай мәселелерді қарастыру:

- Ұлттық Банкке КЖ/ТҚҚ саласында банктер үшін реттеуші талаптарды 
дербес анықтау жөніндегі өкілеттіліктер беру;  

- клиенттермен ақша шығару белгілері бар операцияларды жүргізу 
жағдайында екінші деңгейлі банктерге операцияларды жүргізуден бас тарту, 
банктік шоттарды бұғаттау, іскерлік қарым-қатынастарды бұзу құқықтарын 
беру.

2. Белгіленген шекті мөлшерден асатын сомада (шекті мөлшерді 
белгілеу талқылауды және мақұлдауды қажет етеді) банктер арқылы 
жүргізілетін төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүргізу кезінде 
жеке және заңды тұлғалардың ақшалай қаражаттың заңдылығын растайтын 
мәліметтер беру мәселесін пысықтау.

3. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді шетелге төлемдер мен 
аударымдар жасау арқылы заңдастыру (жылыстату) типологияларын, 
схемаларын және тәсілдерін әзірлеу.



4. Экспорттық-импорттық келісімшарттарды жасасудың және оны одан 
әрі ұзарту мүмкіндіктерін шектеудің экономикалық тұрғыдан дұрыс шекті 
мерзімін белгілеу туралы мәселені пысықтау.

5. Капиталды шығаруға қарсы іс-қимыл тетіктерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасының банк шоттарына міндетті аударылуға жататын 
шетелдік және ұлттық валютадағы қаражаттың шетелден қайтарылмауы 
кезінде ұйым басшысының немесе жеке кәсіпкердің қылмыстық жауаптылығы 
басталуы үшін ірі мөлшердің шекті шамасын арттыру мәселесін қарастыру.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне:
1. Құқық қолдану тәжірибесін талдау негізінде неғұрлым жиі 

қолданылатын келісімшарттарды орындау мерзімін жалған ұзартуды анықтау 
жөніндегі әдістемелік нұсқауларды әзірлеу және уақтылы жаңарту.

2. КЖ/ТҚҚ жөніндегі заңнаманың сақталуына бақылауды күшейту және 
КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша екінші деңгейлі банктерге Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі жөніндегі комитеті 
жүргізетін түсіндіру жұмыстарын жүргізуге белсенді қатысу.

3. Репатриациялау мерзімі бұзылған мәмілелер бойынша қылмыстық 
құқық бұзушылық туралы өтініштерді, хабарламаларды Сотқа дейінгі тергеп-
тексерудің бірыңғай тізілімінде (Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс 
жүргізу кодексінің 179-бабына енгізілген өзгерістерге сәйкес) тіркеуді жүзеге 
асырудың мүмкін болуы мақсатында жарамсыз, алдамшы немесе жалған деп  
тану туралы сотқа талап арыз беруге бастамашылық жасау мәселесін 
пысықтау.

Қазақстан Республикасының Үкіметіне:
1. Капиталды шығаруға қосымша кедергіні орнату мақсатында екі 

жылдық кезең ішінде жұмыстар, көрсетілетін қызметтер және тауарлар 
бойынша қанағаттандырылмаған және бейрезиденттердің мекенжайына 
аударылған алдын-ала төлемдерді Қазақстан Республикасындағы көздерден 
алынған бейрезиденттің кірісі ретінде тану мәселесін қарастыру.

2. Шет елдерден ұлттық және шетелдік валютадағы қаржының 
қайтарылмауына байланысты қылмыстық істерді тергеудің сот-іздестіру 
тәжірибесін ескере отырып, мүлікті тәркілеу немесе қайтару туралы 
міндеттеме түрінде қосымша жаза тағайындау арқылы Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 235-бабын күшейту мәселесін зерделеу 
керек. Одан басқа, Қылмыстық кодекске жалған құжаттар пайдалану арқылы 
валюта операцияларын жүргізуге байланысты құқық бұзушылықтың жаңа 
құрамын енгізу мәселесін қарастыру керек. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Қазақстан 
Республикасының Үкіметімен, «Атамекен» Қазақстан Республикасының 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен және Қазақстан қаржыгерлер 
қауымдастығымен бірлесе отырып:

Елден капиталды шығару белгілері бар операцияларға жедел және 
кешенді талдау жасау мақсатында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, 
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі (Мемлекеттік кірістер 
комитетінің Қаржы мониторингі комитеті), Қазақстан Республикасының 



«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және Қазақстан қаржыгерлер 
қауымдастығы арасындағы ақпараттық өзара іс-қимылды кеңейту.

____________________________________________

2018 жылғы 15 наурыз. «Республикалық бюджеттің орындалуын 
бақылау жөніндегі есеп комитетінің республикалық бюджеттің жобасы 
бойынша алдын-ала бағасы: мақсаты, міндеті, жүргізу тәртібі» 
тақырыбына арналған дөңгелек үстелінің қорытындысы бойынша 
қабылданған ұсынымдары

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитетінің қорытындысын ескере отырып, 2018-2020 жылдарға арналған 
республикалық бюджет жобасын Қазақстан Республикасы Парламентінде 
қарастырудың бірінші тәжірибесі көрсеткендей, бюджет жобасын 
қарастырудың бұл форматының оң тұстарымен қатар, белгілі бір рәсімдік 
мәселелерді және алдын-ала бағалаудың мазмұнын жетілдірудің қажеттілігі 
туындап отыр.

Дөңгелек үстелге қатысушылар «Мемлекеттік аудит және қаржылық 
бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген 
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 
республикалық бюджет жобасына алдын-ала бағалау жүргізуіне қатысты 
мәселелерді жан-жақты қарастырды және талқылады.

Талқылаудың қорытындысы бойынша республикалық бюджет 
жобасына алдын-ала бағалау жүргізу процесін одан әрі жетілдіру мақсатында 
дөңгелек үстелге қатыстушылар келесіні ҰСЫНАДЫ:

Қазақстан Республикасының Үкіметіне: 
1. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының жоспарлы 

нысаналы индикаторларымен, көсеткіштерімен және міндеттерімен 
байланысты мәлімделген шығындарды байланыстыруды қамтамасыз ету 
мақсатында бюджеттік жоспарлау алдында стратегиялық жоспарлаудың 
басымдық қағидасын ұстануға бағытталған заң жобасын әзірлеу бойынша 
шаралар қабылдансын.

2. Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу шеңберінде 
өткізілген мемлекеттік қаржы тұрақтылығын бағалаумен байланысты орта 
мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада жаңа міндеттемелерді 
қабылдаудың нақты механизмдерін әзірлеу бойынша шаралар қабылдансын.

3. Бюджеттік процеске қатысушылардың барлық ақпараттық жүйелерін 
интеграциялау және бюджет жүйесін автоматтандыруды аяқтау бойынша 
шаралар қабылдансын.

4. Елдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамын, лимиттерді, 
стратегиялық жоспарлар мен бюджеттік бағдарламалардың жобаларын 
бағалау негізінде бюджет жобасын алдын-ала бағалау орынды деп танылсын. 
Алдын ала бағалау шеңберінде «шығындардың сенімділігі» критерийі алынып 
тасталсын және бағалау жүргізілсін:

- республикалық бюджет жобасында қарастырылған шығыстар 
мемлекеттік жоспарлау құжаттарында, Елбасының Қазақстан халқына 



Жолдауларында және тапсырламаларында белгіленген елдің әлеуметтік-
экономикалық даму басымдықтарына қаншалықты сәйкес келеді;

- өткен жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы Үкіметтің 
есебіне Есеп комитетімен ұсынылған қорытындылар мен ұсыныстарды 
қолдану;

- жаңа бастамалардың шығындары бөлек бағалансын.
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 

комитеті Үкіметпен бірлесе отырып:
5. Екі кезеңдік қарастыруды енгізу арқылы алдын-ала бағалау 

жүргізуді ұйымдастырудың тәсілін өзгертуге бастамашылық жасау (1 тамызға 
дейін сценарийлік болжамға, лимиттерге, стратегиялық жоспарлар мен 
бюджеттік бағдарламалардың жобаларына алдын-ала қорытынды беру; 20 
қыркүйекке дейін Парламентке енгізілген бюджет шығыстарының негізгі 
бағыттары бойынша Бюджет болжамына және жобасына  түпкілікті 
қорытынды беру).

6. Болашақта оларға қатысты Есеп комитеті отырысына дейін бюджетке 
алдын-ала баға берілген бюджеттік бағдарламалар әкімшілері 
қорытындыларының жобаларын қараудың немесе ұқсастық бойынша 
бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қатысуымен өткізілген отырыстарда 
Есеп комитетінің аудиторлық іс-шаралары нәтижелерін қараудың мүмкіндігін 
қарастыру қажет.

________________________________________

2018 жылғы 4 мамыр. «Қазақстан экономикасын дамытудағы банк 
секторының рөлі» тақырыбына арналған парламенттік тыңдаудың 
қорытындысы бойынша қабылданған ұсынымдары

Ел экономикасында жетекші орындардың бірін алатын Қазақстанның 
банк секторында соңғы жылдары банк жүйесіндегі даму динамикасының 
төмендеуі орын алып отыр. Мәселен, банк активтерінің көлемі ЖІӨ-ге 
шаққанда соңғы он жылда 87,8%-дан 49,9%-ға төмендеді, несие портфелінің 
қатынасы ЖІӨ-ге шаққанда 66,6%-дан 28,1%-ға дейін қысқарды, клиенттер 
салымдарының үлесі ЖІӨ-ге шаққанда 48,2%-дан 34,5%-ға азайды. 
Осылайша, Қазақстан экономикасындағы банк саласының рөлі айтарлықтай 
төмендегені байқалады.

Банктер іс жүзінде экономиканы несиелендіру арқылы ақшаны қайта 
бөлетін өздерінің негізгі функциясын орындауды тоқтатты деп айтуға болады. 
Банктердің экономикаға берген несиелері 2017 жылғы желтоқсанның аяғына 
ұлғайған жоқ және ол 12,7 трлн. теңгені құрады. 2018 жылғы ақпанның 
аяғында банктер несиелендірудің көлемі одан әрі төмендеді және 12,5 трлн. 
теңгені құрады.

«Нашар» несиелердің барынша жоғары деңгейде болуы банктердің 
несие беру белсенділігін шектейтін басты проблема болып отыр. Өткен 
жылдың нәтижесі бойынша берешектерінің мерзімі өткен несиелер 14,6%-ды, 
оның ішінде несиелердің жалпы көлеміндегі 90 күннен артық мерзімі өткен 
несиелердің үлесі – 9,3%-ды құрады.



Сонымен қатар, банк секторының өтімділік және қайта қаржыландыру 
тәуекелдері, банктердің кепілмен қамтамасыз етілу сапасының төмендігі, 
банктер есептілігінің ашық болмауы, проблемалы қарыздардың нақты 
деңгейін банктердің жасыруы, корпоративтік басқаруды дамыту деңгейінің 
төмен болуы, мемлекеттік реттеуші тарапынан ерте ден қою жүйесінің 
болмауы сияқты проблемаларды атап өту керек. 

Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан халқына Жолдауында 
отандық банк жүйесін сауықтыру мен сапалы дамыту мәселелеріне ерекше 
назар аударылды. Мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес банк 
портфелін «нашар» несиелерден тазарту, банк иелерінің экономикалық 
жауапкершілігін қатаңдату, қаржы институттарының қызметін Ұлттық Банк 
тарапынан қадағалауды күшейту, экономиканың түрлі салаларындағы нақты 
рентабельдікті ескере отырып, бизнесті ұзақ мерзімді несиелендіруді 
қамтамасыз ету міндеттері қойылды. 

Банк секторының экономикадағы маңызды рөлін назарға ала отырып 
және проблемалар мен банк жүйесін сауықтыру жөніндегі ұсынылған 
тетіктерді жан-жақты талқылай келе, парламенттік тыңдауға қатысушылар 
мыналарды ҰСЫНАДЫ:

Қазақстан Республикасының Үкіметіне Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстанның Қаржыгерлер 
қауымдастығымен (ҚҚҚ) және «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер 
палатасымен бірлесіп:

1. Қаржы секторын ұзақ мерзімді теңгемен қорландыруды 
қамтамасыз ету, соның ішінде ШОБ портфельдерін секьюритилендіру, 
бөлшектеп сату және т.с.с. арқылы қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен 
шараларды және тетіктерді қалыптастырсын.

2. «Атамекен» ҰКП Қазақстанның Қаржыгерлер Қауымдастығымен 
бірлесіп нақты секторды қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламалардың 
тиімділігіне талдау жасасын. Талдаудың нәтижелерін ескере отырып, 
Бизнестің Жол Картасы – 2020 шеңберінде қолданыстағы және жаңа 
жобаларды іске асыру үшін қаржылық қолдау көрсетуге арналған қаражаттың 
жетіспеушілігі мәселесі пысықтасын.

3. Кепілдікті қамтамасыз ету ретінде МЖӘ  шарттары бойынша 
мемлекеттен түсетін шартсыз ақша түсімдерін ЕДБ-нің қабылдауы бойынша, 
осы жобаларды несилендіретін банктердің несиелік тәуекелдерін төмендету 
мақсатында үшінші тұлғалардың және салық органдарының инвестициялық 
шығындарының өтемақысы түрінде түсетін осы қаражаттарды қорғау 
бөлігінде тетіктерді жетілдіру жөніндегі ұсыныстарға қолдау көрсетсін. 

4. Қазақстан Республикасының қаржы секторын цифрландыру 
шеңберінде қаржы секторын мемлекеттік дерекқорлармен интеграциялау 
және азаматтарды қашықтан сәйкестендіру технологияларын ендіру 
мәселелерін пысықтауды жылдамдатсын. 

5. Қаржы нарығын дамыту, соның ішінде ЕДБ қорландыру базасын 
кеңейту мақсатында дамыту мәселесін пысықтасын және жергілікті биржа 



нарығындағы институционалды инвесторлардың үлесін арттыру мәселелерін 
қарастырсын. 

6. Бизнесті қолдау мемлекеттік бағдарламаларына қаржы 
нарығының құралдарын енгізсін.

7. Қор нарығына шығу үшін мемлекеттік қолдау алатын компаниялар 
үшін ынталандырулардың кешенін пысықтасын.

8. Қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша іс-шаралар кешенінің 
шеңберінде Қазақстан қор биржасымен (KASE) және Астана халықаралық 
қаржы орталығымен (АХҚО) бірлесіп БАҚ үшін дөңгелек үстелдер мен 
брифингтер өткізу, ақпараттық материалдар мен мақалалар жариялау, қор 
нарығы мен исламдық қаржыландыру мәселелері бойынша түсіндірмелер мен 
түсініктемелер беру арқылы қаржы нарығы және исламдық қаржыландыру, 
олардың функциялары мен мүмкіндіктері туралы халыққа ақпарат беруді 
күшейтсін.

Астана халықаралық қаржы орталығына:
9. Исламдық қаржы ұйымдарының өтімділігін басқару үшін құралдар 

ендірсін.
10. Квазимемлекеттік ұйымдар ислам бағалы қағаздарына 

инвестициялар жасасын.
11. ҚР заңнамалық актілерінде ислам қаржы құралдарының тізбесін 

кеңейтсін.
Ұлттық Банкке:
12. Банктердің тұрақтылығы проблемасының қайталануын болдырмау 

мақсатында банктердің нақты қаржылық жай-күйі мен тәуекелдері жөнінде 
қадағалау пайымдарын қолдану арқылы Ұлттық банктің қадағалаушы 
құралдарын күшейтсін.

13. Мемлекеттік шығыстарды азайту мақсатында банктің 
акционерлермен және кредиторлармен қызметіндегі туындайтын 
шығындарды бөлу арқылы проблемалық банктерді реттеу режимін 
жетілдірсін.

14. Банк активтерін алып шығу фактілерін болдырмау мақсатында банк 
менеджменті мен акционерлерінің оны төлем қабілетсіздігіне дейін жеткізгені 
үшін жауаптылығын күшейтсін.  

15. Банктерді қорландыру базасының тұрақтылығын арттыру және 
халық үшін қаражаттарды жинақтаудың қосымша мүмкіндіктерін ұсыну үшін 
жинақтаушы салымдарды ендіруді ұсынамыз.  

__________________________________________

2019 жылғы 12 наурыз. «7-20-25. Әрбір отбасына баспана алудың 
жаңа мүмкіндіктерін беру» ипотекалық тұрғын үй кредитін беру 
бағдарламасы бойынша әлеуметтік тұрғын үй сатып алу мүмкіндіктерін 
кеңейту» тақырыбына арналған дөңгелек үстелінің қорытындысы 
бойынша қабылданған ұсынымдары 

Мемлекет Басшысының 2018 жылғы 5 наурыздағы «Президенттің бес 
әлеуметтік бастамасы» атты Қазақстан халқына Үндеуінде «әрбір отбасы үшін 



тұрғын үй сатып алудың жаңа мүмкіндіктері» бірінші бастамасы бойынша 
тапсырмасын орындау үшін өткен жылдың маусым айында «7-20-25. Әрбір 
отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» ипотекалық тұрғын үй 
кредитін беру президенттік бағдарламасы іске қосылды.

Дөңгелек үстелге қатысушылар «7-20-25. Әрбір отбасына баспана 
алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» ипотекалық тұрғын үй кредитін беру 
бағдарламасының жүзеге асырылуымен танысып, оның аралық нәтижелерін 
жан-жақты қарап, іске асыру барысында туындаған проблемалық мәселелерді 
талқылап, оларды шешу жөнінде ұсыныстарды айтты.

Талқылау қорытындысы бойынша «7-20-25» бағдарламасын одан әрі 
жетілдіру мақсатында дөңгелек үстелге қатысушылар:

1. «7-20-25» Әрбір отбасы үшін тұрғын үй сатып алудың жаңа 
мүмкіндіктері» ипотекалық тұрғын үй кредиттеу бағдарламасы шеңберінде 
қарыз алған Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғаларының жеке 
табыс салығын есептеу кезінде ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша 
сыйақы төлеуге арналған шығыстарды салық шегерімдеріне жатқызуды 
ұсынады. (25.12.2017 жылғы (№ 120-VI ЗРК Салық және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы салық кодексінің (Салық 
кодексі) 349-бабына ұқсас);

2. Тұрғын үйлері бар, бірақ олар белгіленген санитарлық-
эпидемиологиялық, техникалық және басқа да міндетті талаптарға сәйкес 
келмейтін болса, меншік құқығында тұрғын үйі бар азаматтарға «7-20-25» 
Әрбір отбасы үшін тұрғын үй сатып алудың жаңа мүмкіндіктері» ипотекалық 
тұрғын үй кредиттеу бағдарламасына қатысу мүмкіндігін көздеуді;

3. Қазақстанның барлық өңірлерінде мемлекеттік бағалы қағаздарды 
сатып алу жолымен «Баспана «Ипотекалық ұйымы» АҚ-дан қаржыландыруды 
тарту құқығын жергілікті атқарушы органдарға беру жөніндегі жұмысты 
жандандыруды;

4. Елдің барлық өңірлерінде ипотекалық қарыздардың қолжетімділігін 
арттыру мақсатында тұрғын үй сертификаттарын беру жолымен жергілікті 
бюджеттерден бастапқы жарналарды ішінара субсидиялау жөніндегі жұмысты 
жеделдетуді ҰСЫНАДЫ.

_____________________________________

2019 жылғы 4 мамыр. Инвестициялық ахуалды дамыту: өңдеуші 
өнеркәсіп саласына стратегиялық инвесторларды тарту және 
экономиканың басым секторларында «зәкірлік инвесторлармен» 
бірлескен кәсіпорындар құру» тақырыбына арналған дөңгелек үстелінің 
қорытындысы бойынша қабылданған ұсынымдары (Комитет 
мүшелерінің Атырау облысына жұмыс сапарының шеңберінде)

Инвестициялық ахуалды одан әрі жақсарту үшін, қатысушылар ұсынған 
материалдарды талдау негізінде, сондай-ақ Қаржы және бюджет комитеті 
қатысушылармен бірлесіп өткізген дөңгелек үстел нәтижелері бойынша 
Қазақстан Республикасының Үкіметіне: 



- инвесторлардың қазақстандық соттарға алдын ала міндетті түрде 
арызданбай-ақ, АХҚО сотына не өзге де халықаралық төрелікке жүгіну 
құқығын енгізуді, сондай-ақ АХҚО шешімдерінің Қазақстан Республикасында 
міндетті түрде орындалуын көздеуді;

- қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін пиғылын анықтау жөніндегі 
нақты критерийлерді айқындауды, сондай-ақ салықтық құқық бұзушылықтың 
сомасын есептеу кезінде салықтық құқық бұзушылық сомасының 
инвестициядан түсетін жалпы кіріске пайыздық арақатынасын негіз ретінде 
белгілеуді;

- ірі инвестордың инфрақұрылымды жүргізуге жұмсаған шығындарын 
өтеу мүмкіндігін қарастыруды;

- инвестицияларды тартудың кешенді экожүйесін әзірлеу жөніндегі, 
оның ішінде жеке және шетелдік компаниялардың валюталық тәуекелдерді 
хеджирлеу инструменттерін құруы бөлігіндегі шараларды қабылдауды;

- тиісті рұқсат ету құжаттарын беру процесін, сондай-ақ 
диджитализациялау аясында жер учаскелерін беру процесін 
автоматтандыруды;

- мынадай: 
азық-түлік өнімдерін өндіру, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс материалдары 

және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында 1 млн. АЕК-тен 
астам; 

металлургия, химия, мұнай-химия, машина жасау, логистика, туризм, 
жаңартылатын энергия көздері және сауда саласында 2 млн. АЕК-тен астам 
басым инвестициялық келісімшарттарға арналған шекті төмендету жөніндегі 
мәселені қарастыруды;

- мынадай: 
ҚР Премьер-Министрі төрағалық ететін Инвестициялық штабтың 

функционалын күшейту;
Ұлттық инвестициялық стратегияға өзекті сипат беру, сондай-ақ 

экономиканың экспортқа бағдарланған салаларына инвестициялар тарту 
шараларын қабылдау жөніндегі мәселені қарастыруды;

- ірі инвесторлардың «кіруі» үшін: қолайлы салық режимі, ұлттық 
компаниялармен off-take келісімшарттарын жасасу мүмкіндігі сияқты 
жағдайлар жасауды;

- ҚР Инвестициялар тарту жөніндегі үйлестіру кеңесінің айрықша 
преференциялар беруі аясында қосымша оң фактор ретінде қарастырылатын, 
«зәкірлі инвестордың» ҚР ШОБ үшін оффтейк-келісімшартты ұсынуына 
қатысты мәселені қарастыруды ҰСЫНАДЫ. 

      ____________________________________________

2019 жылғы 22 мамыр. «Бағалы қағаздар нарығы туралы 
заңнаманы жетілдіру және «Астана» халықаралық қаржы орталығының 
жұмыс істеуі аясында Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар 
нарығының жаңа мүмкіндіктері»



Қазіргі уақытта Қазақстан алдында экономиканың шикізаттық емес 
секторына инвестициялар тарту мәселесі өткір болып тұр.

Дамыған қор нарығы капиталды тарту кезінде отандық кәсіпкерлік үшін 
банктік кредиттеуге балама бола алар еді. Бұдан басқа, отандық қор нарығын 
дамыту халықтың қалың бұқара топтарына бағалы қағаздар нарығының кәсіби 
қатысушылары арқылы отандық экономикаға инвестиция салуға мүмкіндік 
берер еді.

Заманауи табысты экономиканы құрудағы бағалы қағаздар нарығының 
маңыздылығын ұғына отырып, дөңгелек үстелдің қатысушылары 
қазақстандық қор нарығын одан әрі дамытуға қатысты мәселелерді жан-жақты 
қарады және талқылады.

Талқылау қорытындысы бойынша, осы нарықты одан әрі дамыту 
мақсатында, дөңгелек үстелге қатысушылар:

Қазақстан Республикасының Үкіметіне:
1. Мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп Қазақстан 

Республикасының құқықтық актілеріне: 
- Екі биржа алаңының қатар дамуын: Қазақстандық қор биржасы және 

«Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасы, соның ішінде:
1) эмитенттің бағалы қағаздарды орналастыруға арналған алаңды 

дербес таңдауы;
2) инвестордың бағалы қағаздарды сатып алуы немесе сатуы үшін 

таңдау құқығын беру арқылы;
- жеке тұлғалар үшін инвестициялық пай қорлары бойынша құн өсіміне 

салық жеңілдігін беруді;
- авторепо келісімдері бойынша кірістерді салық салудан босатуды;
- басқарушы компанияға ұйымдастырылған нарықта пайларды сатып 

алу мүмкіндігін беруді;
- ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында тәуекелді 

инвестициялау қорларының акциялары мен пайларының айналысына 
шектеулерді алып тастауды;

- инвестициялық қор активтерінің құрылымы мен құрамына қойылатын 
талаптарды қайта қарауды (қаржы құралдарына арналған лимиттер);

- бір аудиторлық ұйымның инвестициялық қордың және басқарушы 
компанияның аудитін жүргізу туралы талаптарды алып тастауды;

- корпоративтік басқарудың ұлттық стандарттарының құқықтық мәнін 
және Корпоративтік басқару жөніндегі ұлттық кеңестің оларды бекіту және 
енгізу жөніндегі өкілеттіктерін заңнамалық тұрғыда бекітуді;

- компанияларды корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруге 
ынталандыруды (бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдарламаларында және 
мемлекеттік сатып алуда корпоративтік басқару талаптарын сақтайтын 
компаниялардың басымды түрде қатысуы) көздейтін өзгерістер енгізу 
қажеттілігін қарауды.

2. Эмитенттердің, инвесторлардың және кәсіби қатысушылардың 
капитал нарығына тең қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін құқықтық 



шектеулерді болдырмау мақсатында құқықтық ортаны жетілдіру бойынша 
егжей-тегжейлі ұсынымдар әзірлеуді.

3. Зейнетақы активтерін басқаруды бәсекелестік ортаға беру туралы 
мәселеге бастамашылық жасауды.

4. Бөлшек инвесторларға (халыққа) қор нарығына тартымды 
жағдайлардың қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, IPO өткізу қажеттілігі 
туралы мәселеге бастамашылық етуді.

5. Ұлттық даму институттарымен, Ұлттық басқарушы холдингтермен 
және олардың қаржылық қолдау көрсететін еншілес ұйымдарымен бірлесіп 
осындай компаниялар үшін қор биржасында листингті міндетті түрде өткізу 
бойынша талаптарды енгізу жолымен қазақстандық компаниялардың 
жобаларын бірлесіп қаржыландыру және «Бизнестің жол картасы - 2020» 
кәсіпкерлікті қолдау мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде, индустриялық-
инновациялық дамудың үшінші бағдарламасы үшін негіз болып табылатын 
Қазақстан Республикасының 2020-2025 жылдарға арналған индустриялық-
инновациялық даму тұжырымдамасы және «Бәсекеге қабілетті көшбасшылар 
– ұлттық чемпиондар 2.0» бағдарламасы шеңберінде қор нарығының 
құралдары арқылы қосымша қаржыландырудың бір бөлігін тарту практикасын 
енгізуді.

6. 2016-2020 жылдарға арналған Кешенді жекешелендіру бағдарламасы 
шеңберінде IPO тиімділігі мен пайдалылығын арттыру мақсатында 
акцияларды бөлшек инвесторлар арасында олар үшін тартымды жағдайларда 
орналастыруды және институционалдық пен шетелдік инвесторлардың IPO-ға 
қатысуын қазақстандық биржа алаңдары арқылы қамтамасыз етуді.

7. «Даму «КДҚ» АҚ-мен бірлесіп «Бизнестің жол картасы - 2020» 
кәсіпкерлікті қолдау мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде компанияның қор 
нарығына шығу бойынша шығындарын жартылай немесе толық өтеу 
механизмін енгізуді.

8. «Даму «КДҚ» АҚ және «Атамекен» ҰКП-мен бірлесіп «Бизнестің жол 
картасы – 2020» кәсіпкерлерді қолдау мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
компаниялардың қор нарығына шығу кезінде қаржылай емес қолдау көрсету 
бойынша шаралар әзірлеуді.

9. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-мен бірлесіп халықтың ұлттық 
компанияларды жекешелендіруге қатысу мүмкіндіктері туралы 
хабардарлығын арттыру және Қазақстан азаматтарының сатып алуы үшін 
жекешелендіріліп жатқан компаниялар акцияларының қолжетімділігін 
қамтамасыз ету үшін кең ауқымды білім беру іс-шараларын өткізуді.

10. Халықтың қаржы нарығына сенімін арттыру бөлігінде ұсыныстар 
әзірлеу және қазақстандық азаматтар мен инвесторлардың хабардар болуын 
арттыру үшін ҚР-ның барлық өңірлерінде білім беру науқанын өткізуді.

11. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі және АХҚО-мен 
бірлесіп Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын дамушы 
нарықтардың (GBI-EM J. P. Morgan) мемлекеттік облигациялар индексіне 
енгізуді қамтамасыз ету.



12. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және АХҚО-мен бірлесіп 
Қазақстанның MSCI Emerging Markets «Дамушы нарық» индексіне қосылуын 
қамтамасыз етуді, бұл жергілікті және шетелдік инвесторларды көбірек 
тартуға мүмкіндік береді.

13. Экономиканың нақты секторындағы жеке компаниялардың бағалы 
қағаздарына уақытша бос ақшаны орналастыру жолымен бағалы қағаздар 
нарығындағы инвестициялық белсенділікті арттыруды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне:
1. Халықаралық стандарттарды ескере отырып, Қазақстан 

экономикасының нақты секторына «ұзын» ақшаны инвестициялауды 
қамтамасыз ету мақсатында институционалдық инвесторларға қатысты 
пруденциялық реттеуді ырықтандыру жағына қайта қарауды.

2. Зейнетақы активтерін бәсекелі ортаға жеке басқарушы компанияларға 
берудің оңтайлы тетіктерін жасау бойынша жұмысты жалғастыруды.

3. АХҚО-мен бірлесіп қаржы құралдарын бөлу қағидасы бойынша 
нарықтарды анық саралай отырып, ҚР-да биржа нарығының оңтайлы 
құрылымын құру тетіктерін қарастыруды.

4. Қос листингті алып тастау бойынша талаптарды әзірлеуді.
(Осы ұсыным бойынша дөңгелек үстелдің барлық қатысушыларының 

ортақ пікірі жоқ).
5. ҚР Үкіметі және АХҚО-мен бірлесіп халықаралық жүйелермен 

(Clearstream және Euroclear) депозитарийаралық байланыстарды одан әрі 
тереңдету жөніндегі жұмысты жалғастыруды ҰСЫНАДЫ.


