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«Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнаманы жетілдіру 
және «Астана» халықаралық қаржы орталығының жұмыс 

істеуі аясында Қазақстан Республикасы бағалы 
қағаздар нарығының жаңа мүмкіндіктері»

тақырыбына дөңгелек үстелдің 
ҰСЫНЫМДАРЫ

(2019 жылғы 22 мамыр, Парламент үйі, Нұр-Сұлтан қ.)

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);
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- 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.
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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 бірлесіп Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын дамушы нарықтардың 
(GBI-EM J. P. Morgan) мемлекеттік облигациялар индексіне енгізуді 
қамтамасыз ету.

12. 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.
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3. АХҚО-мен бірлесіп қаржы құралдарын бөлу қағидасы бойынша 
нарықтарды анық саралай отырып, ҚР-да биржа нарығының оңтайлы 
құрылымын құру тетіктерін қарастыруды.

4. ҚР Үкіметі және АХҚО-мен бірлесіп халықаралық жүйелермен 
(Clearstream және Euroclear) депозитарийаралық байланыстарды одан әрі 
тереңдету жөніндегі жұмысты жалғастыруды ҰСЫНАДЫ.


