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Алматы қаласы                                2022 жылдың 30 мамыры 
 

 

KASE Биржа акционерлерінің жылдық жиналысын өткізді 

 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE, Биржа) 2022 жылдың 30 мамырында Биржа акционерлерінің 
жылдық жалпы жиналысын (АЖЖЖ) өткізді. 

Биржа акционерлері жиналыс барысында мынадай шешімдер қабылданғанын хабарлайды, оның 
ішінде: 

− KASE 2021 жылғы жылдық есебінде баяндалған Биржаның 2021 жылғы қызметі туралы ақпарат 
назарға алынсын; 

− Биржаның 2021 жылға арналған жеке және шоғырландырылған жылдық қаржылық 
есептіліктерін бекіту; 

− таза табысты биржаны дамытуға бағыттай отырып, оны бөліспеуге; 

− "BDO Qazaqstan" ЖШС Биржаның 2022 жылғы шоғырландырылған және жеке қаржылық 
есептілігіне аудит жүргізу мақсатында Биржаның аудиторлық ұйымы болып белгіленсін; 

− 2021 жылы акционерлердің Биржаның және оның лауазымды адамдарының қызметі 
мәселелері бойынша іс-әрекеттеріне шағымдарының болмауы туралы ақпарат назарға 
алынсын;  

− 2021 жылға Директорлар кеңесі мен Биржа Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен 
құрамы туралы ақпарат назарға алынсын; 

− 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша Биржаның Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
жылдық сыйақы төлеу (жеке табыс салығы мен міндетті зейнетақы аударымдарын қоса 
алғанда); 

− 2022 жылдың 01 шілдесінен бастап Биржаның Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін 
орындағаны үшін ай сайынғы сыйақы мөлшері, оның ішінде жеке табыс салығы, зейнетақы және 
басқа да міндетті аударымдар сомасы белгіленсін. 

2021 жылғы аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілікке сәйкес KASE тобының Қаржы-
шаруашылық қызметі 2021 жылы келесі көрсеткіштермен сипатталады: 

− кірістер 7,2 млрд теңгені құрады, бұл өткен жылдың нәтижесінен 1,6 млрд теңгеге немесе  
28,6%- ға жоғары. Комиссиялық кірістер 1 млрд теңгеге немесе 35%-ға ұлғайып, 4,2 млрд теңгені 
құрады, пайыздық кірістер 3 млрд теңгені құрады, олар 594 млн теңгеге немесе 24%-ға өсті; 

− кірістер 7,2 млрд теңгені құрады, бұл өткен жылдың нәтижесінен 1,6 млрд теңгеге немесе  
28,6%- ға жоғары. Комиссиялық кірістер 1 млрд теңгеге немесе 35%-ға ұлғайып, 4,2 млрд теңгені 
құрады, пайыздық кірістер 3 млрд теңгені құрады, олар 594 млн теңгеге немесе 24%-ға өсті; 

− шығындар 2,9 млрд теңгені құрады және өткен жылмен салыстырғанда 425 млн теңгеге немесе 
18%-ға артты;  

− 3,9 млрд теңге мөлшеріндегі таза пайда, бұл өткен жылдың нәтижесінен 1,0 млрд теңгеге 
немесе 35%-ға жоғары;  

− активтер 2020 жылмен салыстырғанда 2,89 есе өсіп, 4,3 трлн теңгеден асты. Оның ішінде 
орталық контрагенттің қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелері 4,2 трлн теңгені 
құрады. Активтер мен міндеттемелердің елеулі өсуі Биржаның биржалық сауда-саттықта 



жасалған барлық мәмілелер бойынша әрбір қатысушы үшін тарап бола отырып, барлық 
нарықтарда орталық контрагент (ОК) функцияларын жүзеге асыруымен және олардың нетто-
негізде орындалуына кепілдік беруімен байланысты; 

− Биржаның клирингілік қатысушылар бойынша міндеттемелері 86 830 млн теңгені құрады және 
клирингтік қатысушылардың кепілдік жарналары мен қамтамасыз етулерімен ұсынылған. 

KASE қызметінің қорытындысы бойынша 2021 жылы сауда-саттықтың жиынтық көлемі 174,4 трлн 
теңгені құрап, 2020 жылға қарағанда 47,8%-ға немесе 56,5 трлн теңгеге өсті. KASE Индексінің мәні 
37,4% - ға 3 675,28 тармаққа дейін өсті. 

Акциялар нарығын капиталдандыру бір жыл ішінде 51%-ға 28,8 трлн теңгеге дейін өсті. KASE-де 
саудаланатын корпоративтік борыш көлемі 4,8% - ға 15,4 трлн теңгеге дейін өсті. 

2021 жылы листинг рәсімінен 55 жаңа эмитенттің бағалы қағаздары өтті: 3 акция секторында,  
33 KASE Global секторында, 17 корпоративтік облигациялар секторында және 2 ETF. 2022 жылдың 
01 қаңтарындағы жағдай бойынша KASE сауда-саттық тізімінде 228 эмитенттің 558 атау мемлекеттік 
емес бағалы қағаздар болған, ал Орталық депозитарийде 199 306 жеке тұлғаға ашылған 218 336 
жеке шот болды.  

2021 жыл Биржаның үш жылдық кезеңге арналған даму стратегиясын іске асырудың аяқталу жылы 
және алдағы үш жылға арналған жаңа мақсаттар мен міндеттерді қою жылы болды. 

KASE жаһандық жағдайда және өз тәжірибесіне сүйене отырып, стратегиялық міндеттерді мақсатты 
және табысты іске асырды және өз қызметтерін сапалы және үздіксіз ұсынуды қамтамасыз етті, 
соның арқасында еліміздің қаржы институты ретінде жоғары орнықтылықты сақтап қана қоймай, 
дамудың жаңа технологиялық сатысына шықты. 

2021 жылы Биржа бірнеше маңызды жобаларды жүзеге асырды, оның ішінде: 

– деривативтер нарығын SPECTRA жаңа сауда-клирингтік жүйесіне ауыстыру; 

– Биржа мүшелеріне омнибус-шоттарды пайдалана отырып сауда жасауға мүмкіндік беру; 

– KASE-де ESG инфрақұрылымын құру, оның ішінде ең төменгі листингілік алымдарды белгілеу, 
ESG өлшемдеріне сәйкес облигацияларды верификациялау бойынша бірқатар 
компаниялармен келісімдер жасасу. 2022 жылдың 01 қаңтарына KASE ресми тізімінде тұрақты 
даму облигацияларының алты шығарылымы болды: жалпы сомасы 34 млрд теңгеге "жасыл" 
облигациялардың үш шығарылымы және 29 млрд теңгеден астам сомаға әлеуметтік 
облигациялардың үш шығарылымы; 

– KASE Global-дың жаңа секторын іске қосу, онда сауда-саттыққа шетел алаңдарында айналыста 
жүрген неғұрлым өтімді шетелдік акциялар жіберіледі; 

– маркет-мейкерлерді тарту бойынша бағдарламаларды енгізу: отандық "көгілдір фишкалар" 
акциялары үшін – KASE Privilege Market Maker, шетелдік акциялар үшін – KASE Global, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы мен деривативтер 
нарығында бағдарламалар; 

– TONIA-TONIA Compounded Index (TCI) және TONIA Compounded Rate (TCR) ақша нарығының 
негізгі индикаторы негізінде туынды индикаторларды енгізу. RSI және TCR жаңа индикаторлары 
қаржы өнімдерінің бағасын қалыптастыру кезінде бағдар ретінде қызмет етеді және қаржы 
нарығына қатысушыларға өнім желілерін әртараптандыруға мүмкіндік береді; 

– жеке және кәсіби инвесторлар үшін биржалық ақпаратқа қол жеткізуді жеңілдетуге бағытталған 
"KATE Mobile" мобильді қосымшасын іске қосу. Қосымша осы қосымша оның көмегімен 
"Биржалық симулятор" оқу сауда-саттығына қатысуға мүмкіндік береді; 

– is2in жаңартылған жүйесін енгізу, ол листинг, KASE мүшелігіне қабылдау немесе аудиторлық 
ұйымдарды KASE мойындайтын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне электрондық форматта 
енгізу сияқты ішкі рәсімдерді жүргізуге мүмкіндік береді; 

– Биржа клиенттерінің сервистік қызмет көрсетуін жақсарту, оның ішінде: 

• брокердің таңдауы бойынша брокердің ЕДБ-дағы бірнеше шотына Орталық Комитеттен 
қаражат шығару мүмкіндігі; 

• есеп айырысулар EUR, RUB, CHF, GBP шетел валюталарында жүргізілуі мүмкін 
мамандандырылған сауда-саттық (гросс-есеп айырысулар) жүргізу мүмкіндігі; 



• есептеу күні Т+2 болатын МЕКАМ бастапқы орналастыру мүмкіндігі; 

– Биржаның ресми тізімінің құрылымында білікті инвесторлардың шектеулі тобы арасында 
мемлекеттік емес облигацияларды мемлекеттік емес орналастыру мүмкіндігі үшін "Жеке 
орналастыру" жеке алаңын құру. 

Анықтама үшін 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE) Орталық Азия аймағындағы жетекші қор биржасы болып 
табылады. KASE бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі бойынша ТМД қор биржаларының 
арасында екінші орын, ал FEAS қор биржаларының арасында нарықтық капиталдандыру деңгейінде 
алтыншы орын алады. 

Бұл – репо нарығының құралдары, шетел валюталары, мемлекеттік және корпоративтік бағалы 
қағаздар, халықаралық қаржы институттарының облигациялары, сондай-ақ туынды қаржы құралдар 
үшін әмбебап сауда-саттық алаңы болып табылады. KASE Биржа федерациясының (WFE), Еуро-
Азиялық қор биржалар федерациясының (FEAS) және басқа да халықаралық және отандық кәсіби 
қауымдастықтарының мүшесі, сондай-ақ БҰҰ-ның "Қор биржасы тұрақты даму үшін" бастамасының 
қатысушысы болып табылады.  

Қосымша ақпарат: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz. 
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