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1-бөлім. Жалпы ережелер  

 

 

1-тарау. Мақсаты 

 

1. «Қазпошта» АҚ инсайдерлік ақпаратына билік етуді және оны пайдалануды ішкі 

бақылау қағидалары (бұдан әрі – Қағида) «Бағалы қағаздар нарығы туралы», «Акционерлік 

қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 шілдедегі № 124 қаулысымен бекітілген 

Эмитенттің қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей қолжетімді болып 

табылмайтын ақпаратты ашып көрсету қағидаларына, Қазақстан Республикасының өзге де 

нормативтік құқықтық актілеріне және «Қазпошта» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) ішкі нормативтік 

құжаттарына сәйкес әзірленген. 

2. Қағида Қоғамның инсайдерлік ақпаратына билік етуге және оны пайдалануға 

Қоғамның бақылау ұйымдастыру мен жүргізу талаптары мен нормаларын анықтау және 

инсайдерлердің инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеу, 

инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік құқықтарының аражігін ажырату, сондай-ақ іскерлік 

бедел деңгейін, корпоративтік басқарудың жоғары деңгейін, Қоғамның корпоративтік 

есептілігі мен тұрақтылығын сақтау, қолдау және арттыру мақсатында әзірленген. 

3. Қоғамның бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер 

жасасу мақсатында инсайдерлік ақпараттармен заңсыз пайдалану жағдайларының алдын алу 

және жолын кесу осы Қағидалардың негізгі міндеттері болып табылады. 

4. Қағида мыналарды: 

1) ақпаратты инсайдерлік ақпаратқа жатқызу тәртібі мен критерийлерін; 

2) инсайдерлер тізімін жүргізу тәртібін; 

3) инсайдерлік ақпаратты пайдалануға қойылатын шектеуді; 

4) инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілікті белгілейді. 

5. Осы Қағиданы таныстыру мақсатында Қоғам бухгалтерлік есеп пен қаржылық 

есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық 

есептілік депозитарийінің (бұдан әрі – қаржылық есептілік депозитарийі)  интернет-

ресурсына және де Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының 

интернет-ресурсына (егер Қоғамның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) осы қор 

биржасының тізіміне енген жағдайда) мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырады, 

сондай-ақ Қоғам мүдделі тұлғалардың сұратуы бойынша, ішкі бақылау қағидаларын 

ұсынғаны үшін олардың көшірмелерін дайындауға кеткен шығыстар шамасынан аспайтын 

мөлшердегі ақыны қоспағанда, төлем алмастан ұсынады. 

 

2-тарау. Қолданылу саласы және Қағидада пайдаланылатын терминдер 

 

6. Осы Қағиданың талаптары Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелеріне, оның 

ішінде Қоғамның филиалдары мен инсайдерлеріне қолданылады және Қоғамның барлық 

қызметкерлері, инсайдерлері сақтауға міндетті.  

7. Осы Қағидада төмендегідей түсініктемелер, қысқарған сөздер мен шартты белгілер 

қолданылған: 

Биржа – «Қазақстан қор биржасы» АҚ; 

лауазымды тұлға – Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшесі; 

ҚЕД – қаржылық есептілік депозитарийі; 

инсайдер – инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлға; 

инсайдерлік ақпарат – бағалы қағаздар (туынды қаржылық құралдар), олармен 

мәмілелер туралы, сондай-ақ коммерциялық құпияны құрайтын қызмет жүзеге асырылатын 
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бағалы қағаздар (туынды қаржылық құралдар) шығаратын Қоғам туралы дәйекті ақпарат, 

сондай-ақ ашып көрсетілуі бағалы қағаздар (туынды қаржылық құралдар) құнының өзгеруіне 

және олардың эмитентінің қызметіне әсер етуі мүмкін үшінші тұлғаларға белгісіз өзге де 

ақпарат; 

Қоғам – «Қазпошта» АҚ; 

жауапты бөлімше – Қоғамның инсайдерлерімен шарттар және мәмілелер жасасуды 

қамтамасыз ететін, Қоғамның корпоративтік оқиғаларын ұйымдастыруға тікелей қатысатын, 

клиенттердің мүддесіне қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыратын, барысында 

инсайдерлік ақпарат алуы мүмкін өзге де ic-әрекеттерді жүзеге асыратын Қоғамның 

құрылымдық бөлімшесі; 

БҚН – бағалы қағаздар нарығы; 

инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімше – операциялық комплаенс-

бақылау департаменті; 

инсайдерлік тізім – Қоғам жүргізетін инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар 

тұлғалар тізімі; 

уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі. 

 

 

3-тарау. Тәуекелдерді басқару 

 

 8. Инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімше тәуекелдерді басқару 

жүйесінің қатысушысы бола отырып, мыналарды жүзеге асыруға міндетті: 

1) инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану процесінің тәуекелдерін 

уақтылы анықтау және бағалау, ішкі және сыртқы нарық конъюнктурасының өзгерістеріне, 

форс-мажорлық жағдайларға уақтылы ден қою және ерте анықтау жүйесін енгізуге қатысу; 

2) инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімше қызметкерлерін Қоғамның 

Тәуекелдерді басқару саясаты мен Қоғамның Тәуекелдерді анықтау мен бағалау 

қағидаларының талаптары туралы оқыту және хабардарлығын қамтамасыз ету мәселелерін 

үйлестіру; 

3) тәуекелдер жөніндегі инциденттер базасында инсайдерлік ақпаратқа билік ету және 

оны пайдалану процесі бойынша құрылымдық бөлімшенің өз қызметі шеңберінде тәуекел 

оқиғалары туралы ақпараттың толық және уақтылы жиналуын қамтамасыз ету 

(тәуекелді/оқиғаны анықтау, бағалау) және оны ұсыну; 

4) түрлі оқиғаларды қадағалау және болжау үшін инсайдерлік ақпаратқа билік ету 

және оны пайдалану процесі бойынша өз құрылымдық бөлімшесі қызметі шеңберінде 

тәуекел оқиғалары мен тәуекел факторларының пайда болу себептерін ұдайы 

мониторингілеу; 

5) инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану процесі бойынша өз 

құрылымдық бөлімшесінің қызметі шеңберінде тәуекелдерді басқару/азайту жөніндегі ic-

шараларды әзірлеу және қатысу; 

6) Қоғамның тәуекелдерді басқару процесін ұйымдастыруға жауапты құрылымдық 

бөлімшенің назарына: 

- инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану процесінің барлық 

айқындалған тәуекелдері туралы; 

- тәуекелдердің пайда болуы мен өзгеруінің және тәуекел оқиғасының пайда болуын 

ескере отырып, басқарушылық шешімдер қабылдау көзі қызметін атқаратын барлық 

себептер туралы, инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану процесінің барлық 

айқындалған тәуекелдері туралы;  
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- Қоғамның қызметіне сындарлы және елеулі әсер ететін инсайдерлік ақпаратқа билік 

ету және оны пайдалану процесінің жауапты иесі болып табылатын иелердің тәуекелдерді 

азайту/басқару жөніндегі іс-шараларды орындау мәртебесі туралы; 

- инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану процесінің тәуекелдерін 

мониторингілеу және Тәуекелдер жөніндегі комитетке есептерді ұсыну туралы толық және 

дәйекті ақпаратты уақтылы жеткізу. 

Тәуекелдер мен бақылаулар қалыптамасы осы Қағиданың 1-қосымшасында 

келтірілген. 

 

 

4-тарау. Түзету шараларын қабылдау 

 

9. Инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімше талдау негізінде Қағидаға 

өзгерістер немесе инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану процесін жақсарту 

бойынша оның әрбір кезеңіне ұсыныстар енгізу туралы шешім қабылдайды.  

10. Инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану процесінің қатысушылары 

қолжетімді басқарушылық құралдарды пайдалана отырып, Қағида талаптарының дұрыс және 

уақтылы орындалуын қамтамасыз етеді. 

11. Инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімше қолда бар ресурстарды, 

тәуекелдер мен шектеулерді негізге ала отырып, инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны 

пайдалану процесін жетілдіру бойынша түзетуші және ескертуші іс-шараларды іске асыру 

жөніндегі жұмыстардың жоспарын қалыптастырады және Тәуекелдер жөніндегі комитетке 

жібереді. 

 

 

2-бөлім. Ерекше ережелер 

 

 

5-тарау. Инсайдерлік ақпарат 

 

 12. Қоғамның қызметіне қатысты,  жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпарат,  

егер бұл ақпарат Қоғамның мүліктік және қаржылық жағдайына келтіретін салдарларымен 

байланысты Қоғам шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнына  

әсер ете алатын болса, ол ресми ашылған (жарияланған) сәтке дейін инсайдерлік ақпаратқа 

жатады. 

Қоғамның қызметі туралы жалпыға қолжетімді ақпарат ретінде оған кіру үшін 

шектеулер көрсетілмеген және талап етпейтін немесе Қазақстан Республикасының заңнама 

актілеріне сәйкес ашуға жататын ақпараттар түсініледі. 

13. Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялағанға дейін 

Қоғамның инсайдерлік ақпаратына мыналар жатады: 

1) Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат; 

2) жыл қорытындысы бойынша Қоғамның Басқарма мүшелеріне сыйақы берудің 

жиынтық мөлшері туралы ақпарат; 

3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан астам 

пайызын иеленетін акционерлер құрамы; 

4) акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызын Қоғам 

иеленетін ұйымдардың тізімі; 

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және Қоғамның аудиторлық есептері, 

сондай-ақ тоқсан сайынғы қаржылық есептілік – Қоғамның бағалы қағаздары Биржаның 

ресми тізіміне енгізілген жағдайда; 
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6) енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, Қоғамның 

эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспекті; 

7) акцияларды орналастыру қорытындысы туралы есеп. 

14. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат ретінде келесі мәліметтер түсініледі: 

1) Қоғамның Жалғыз акционері қабылдаған шешімдер туралы; 

2) Қоғам Басқармасын, Директорлар кеңесін сайлау, сондай-ақ олардың құрамындағы 

өзгерістер туралы; 

3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан астам 

пайызын иеленетін акционерлер құрамындағы өзгерістер туралы; 

4) Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған төмендегідей шешімдері туралы: 

акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру; 

жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, 

оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру 

(өткізу) тәсілі мен бағасы; 

егер Қоғамның сатып алатын ақциялар саны орналастырылған акциялардың жалпы 

санының бір пайызынан асатын болса, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы 

және оларды сатып алу бағасы; 

облигацияларды және туынды бағалы қағаздарды шығару; 

ipi мәмілелер және бір мезгілде мынадай шарттарға жауап беретін мәмілелер жасасу: 

жасалуына Қоғам мүдделі болып табылатын және мүлікті сатып алумен немесе иеліктен 

шығарумен байланысты, құны Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасасу туралы 

шешім қабылдаған күні Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және 

одан да көп пайызын құрайтын мәмілелер; 

5) Қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) өзге де ақшалай міндеттемелерін 

Қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы; 

6) Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы Қоғамның акцияларының 

басқа түріне айырбастау туралы; 

7) акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызын Қоғам 

иеленетін ұйымдар тізіміндегі өзгерістер туралы; 

8) Қоғамның ipi мәмілелер және бір мезгілде мынадай шарттарға жауап беретін 

мәмілелер жасасуы туралы: жасалуына Қоғам мүдделі болып табылатын және мүлікті сатып 

алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты, құны Қоғамның уәкілетті органы осындай 

мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күні Қоғам активтерінің баланстық құнының 

жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мәмілелер. 

Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайыз сомасына мүлік 

сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, 

сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен 

шарттары туралы мәліметтер, сондай-ақ болған жағдайда, мәміле туралы өзге де мәліметтер 

қамтылуы тиіс; 

9) Қоғамды мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның 

еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот 

шешімі; 

10) Қоғамның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да 

көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ 

Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын 

құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілден (қайта кепілден) шығару туралы; 

11) Қоғамның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да 

көп пайызын құрайтын мүлікке тыйым салу (мүлікті тыйым салудан шығару) туралы; 
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12) Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан 

астам пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы туралы, сондай-ақ негізгі қарызды 

өтеу және осы қарыз бойынша есептелген сыйақы туралы; 

13) салдарынан баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан 

да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың 

басталуы туралы; 

14) Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы; 

15) бірінші санатты рұқсаттар алу (тоқтату, тоқтата тұру) туралы; 

16) Қоғамның қызметтің негізгі түрлерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарын 

өзгертуі туралы; 

17) Активтер мен пассивтер жөніндегі комитеттің шешімдері туралы; 

18) Қоғамның Жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісіне 

сәйкес Қоғам акционерлерінің және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де 

оқиғалар туралы. 

15. Мыналар инсайдерлік ақпаратқа жатпайды: 

1) бағала қағаздармен (туынды қаржы құралдары)  операцияларды жүзеге асыру 

туралы инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) ұсыныстар әзірлеу мақсатында 

жүргізілген, Қоғамның бағала қағаздар (туынды қаржы құралдары)  құнына, Қоғамның 

мүліктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдарды және бағалауды қоса алғандағы 

жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде әзірленген ақпарат; 

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат; 

3) тұлғалардың кең шеңбері арасында таралған, таралу көзі белгісіз, расталмаған 

ақпарат, сондай-ақ эмитенттің ағымдағы және жоспардағы қызметіне қатысты болжамдар. 

 

 

6-тарау. Қоғамның инсайдерлер тізімі 

 

 16. Қоғамның инсайдерлері ретінде мыналар танылады: 

1) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік 

ақпаратқа қол жеткізу құқығына ие Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері, 

атап айтқанда: 

а) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелері; 

б) Қоғам Басқармасының төрағасы мен мүшелері; 

в) Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің, Басқармасының және өзге де алқалы 

жұмыс органдарының төрағасы мен мүшелері; 

г) Қоғамның Директорлар кеңесі, Басқарма төрағаларының кеңесшілері; 

д) алқалы органдардың төрағасы мен мүшелері, Қоғамның еншілес ұйымдарының 

атқару органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға; 

е) Басқарма мүшелері болып табылмайтын басқарушы, атқарушы, коммерциялық 

директорлар; 

ж) Қоғамның бас бухгалтері; 

з) Қоғамның филиалдарының директорлары мен бас бухгалтерлері; 

и) Қоғамның/Қоғамның еншілес ұйымдарының  корпоративтік хатшысы; 

к) комплаенс-бақылау, ішкі аудит және корпоративтік хатшы бөлімшелерінің 

басшылары мен қызметкерлері; 

л) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа 

қолжетімділігі бар Қоғам бөлімшелерінің басшылары мен қызметкерлері, сондай-ақ 

Қоғамның алқалы органдарының, оның ішінде Қоғамның комитеттерінің хатшылары, кеңсе 

(басшылардың ассистенттері мен хатшылары, аудармашылар); 
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2) Қоғамның дауыс беруші акцияларының он немесе одан көп пайызына (жарғылық 

капиталға қатысу үлесі) тікелей немесе жанама иелік ету, пайдалану және (немесе) өкімдік 

етуге байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығына ие тұлғалар; 

3) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары 

және Қоғамға инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін шартқа сәйкес (соның ішінде, 

ауызша) қызмет көрсететін басқа да тұлғалар; 

4) Қоғам шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдар) тізіміне 

енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы;  

5) Сауда жүйесінде Қоғамның бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы 

құралдарымен мәмілелер жасалатын биржаның Директорлар  кеңесі мен листинг 

комиссиясының мүшелері; 

6) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомствосының 

қызметкерлері, өздеріне берілген функциялары мен өкілеттіктеріне қарай инсайдерлік 

ақпаратқа қолжетімділігі бар мемлекеттік қызметкерлер; 

7) осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген, инсайдерлік ақпаратқа 

қол жеткізу өкілеттері бар ұйымдар мен эмитенттер мүшелік ететін қоғамдық бірлестіктер 

және кәсіби ұйымдар; 

8) осы тармақтың 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың өзінің 

қызметтік жағдайына және еңбек міндеттемелеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол 

жеткізу құқығына ие қызметкерлері; 

9) осы тармақтың 1) – 8) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік 

ақпаратты алған тұлғалар. 

 

 

7-тарау. Қоғамның инсайдерлер тізімін жүргізу тәртібі 

 

17. Қоғамның инсайдерлер тізімі дербес деректерді қамтитын құпия құжат болып 

табылады. 

Инсайдерлердің дербес деректерін жинау, өңдеу және сақтау Қоғаммен айрықша 

қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімін жүргізу туралы Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптарына, сондай-ақ «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

18. Қоғамның инсайдерлер тізімі жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар және олардың 

лауазымды тұлғалары / қызметкерлері бойынша бөлек-бөлек жасалады. 

19. Қоғамның инсайдерлік тізімі жеке тұлғалар бойынша (инсайдерлер) төмендегідей 

мәліметтерді қамтуы тиіс: 

1) инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын инсайдердің тегі, аты, әкесінің аты; 

2) инсайдердің туған күні; 

3) инсайдердің атқаратын лауазымы; 

4) инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік беру үшін негіздеме; 

5) тізімге енгізу үшін негіздеменің туындаған күні; 

6) тізімге енгізу / тізімнен шығару үшін негіздеме; 

7) тізімнен алып тасталған күні. 

20. Қоғамның инсайдерлік тізімі заңды тұлғалар (инсайдерлер)  бойынша 

төмендегідей мәліметтерді қамтуы тиіс: 

1) заңды тұлғаның атауы, бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы; 

2) заңды тұлғаның деректемелері; 

3) тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер; 

4) инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік алу үшін негіздеме; 

5) тізімге енгізу үшін негіздеменің туындаған күні; 
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6) тізімге енгізу / тізімнен шығару үшін негіздеме; 

7) тізімінен алып тасталған күн. 

21. Корпоративтік хатшы, бөлімшелер басшылары, оның ішінде жауапты бөлімшелер, 

филиалдар директорлары, бас бухгалтерлер, кадрмен қамтамасыз етуге жауапты бөлімше 

(Басқарма мүшелері емес, басқарушы, атқарушы, коммерциялық директорлар туралы 

ақпаратқа қатысты), Қоғамның алқалы органдарының хатшылары, өз құзыреті шеңберінде 

инсайдерлік тізімді тұрақты негізде жүргізуі тиіс. 

Қоғамның инсайдерлер тізімін жүргізу және осы Қағиданың 16-тармағында 

көрсетілген тізбеге сәйкес инсайдерлік ақпаратқа жауапты бөлімшеге жіберу бойынша 

жауапты тұлғалардың, бөлімшелердің арасында міндеттерді бөлу Қоғамда шығарылған 

өкім/бұйрыққа сәйкес жүзеге асырылады. 

22. Ақпаратты жауапты тұлғалар, бөлімшелер Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі 

бар тұлғалардың тізіміне инсайдерді енгізу негіздемесі туындаған күннен бастап 2 (екі) 

жұмыс күнінен кешіктірмей инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімшеге 

ұсынады. 

23. Жауапты тұлғалар, бөлімшелер: 

1) жауапты бөлімшелердің өкімінде бар мәліметтерден және құжаттардан шығара 

отырып, Қоғамның инсайдері ретінде тұлғалар біліктілігінің құқыққа сай екендігіне талдау 

жүргізеді. Қызметкердің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттемесіне қарай инсайдерлік 

ақпаратқа қолжетімділік алу қажеттілігі қызметкерді инсайдерлер тізіміне енгізудің 

критерийі болып табылады; 

2) Қоғамның инсайдерлерінің тізімі өзгерген жағдайда өзгерту үшін негіз 

туындағаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей инсайдерлік ақпаратқа жауапты  

бөлімшесге ақпаратты береді. 

24. Инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімше осы Қағидалардың 2-

қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қоғам инсайдерлерінің шоғырландырылған тізімін 

(электронды түрде және қағаз тасығышта) қалыптастырады және жүргізеді, тұрақты негізде 

жаңартып отырады. 

25. Инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімше: 

1) жауапты тұлғалардың, бөлімшелердің ақпаратты беруіне бақылауды жүзеге 

асырады; 

2) жауапты тұлғалардан, бөлімшелерден алынған ақпарат негізінде Қоғам 

инсайдерлерін Қоғамның инсайдерлерінің тізіміне/тізімінен енгізу/шығару туралы, осы 

Қағиданың 5,6,7, және 8-қосымшаларына сәйкес нысаны бойынша Қоғамның инсайдерлік 

ақпаратын пайдалану және оған билік ету бойынша осы қағиданы және Қазақстан 

Республикасының заңнамаларының талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік туралы 

хабарлайды. Хабарлама Қоғамның инсайдерлерінің тізіміне/тізімінен енгізу/шығару күнінен 

бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірілмей Қоғамға белгілі мекенжай бойынша (тапсырысты 

хатпен) не Қоғамның инсайдерлерінің тізіміне енген тұлғаға электрондық пошта бойынша 

жіберіледі.  

Қоғамның қызметкерлері бойлып табылатын Қоғамның инсайдерлеріне хабарлама 

корпоративтік электрондық пошта бойынша жіберіледі; 

3) Қоғамның инсайдерлерінің шоғырландырылған (электрондық түрде және қағаз 

тасығышта) тізімін олар жасалған сәттен бастап 5 жыл бойы сақтайды. 

26. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін 

инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімше уәкілетті органға оның жазбаша 

талабы бойынша төмендегілер туралы мәліметтерді қоса алғанда, Қоғамның инсайдерлік 

ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалар туралы ақпаратты аша отырып, талапта көрсетілген 

мерзімде ұсынады: 

1) жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), оның туған күні; 
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2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаның мемлекеттік 

тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың деректемелері; 

3) тізімге енгізу негіздемесі; 

4) тізімге енгізу үшін негіздің туындаған күні; 

5) тізімнен шығарылу күні. 

 

8-тарау. Қоғамның инсайдерлерінің міндеттері 

 

27. Әрбір инсайдер Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағиданың 

талаптарын сақтауға жауапты болады. 

28. Қоғамның инсайдерлеріне мыналарға: 

1) бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу кезінде 

инсайдерлік ақпаратты пайдалануға; 

2) Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген жағдайларды қоспағанда, 

үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратты беруге немесе қолжетімді етуге; 

3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен 

мәмілелерді жасау туралы ұсыныстар беруге; 

4) инсайдерлік ақпараттықа  қолжетімділігі жоқ адамдардың қасында инсайдерлік 

ақпаратқа қатысты талқылау жүргізуге тыйым салынады. 

29. Әрбір инсайдер, оның ішінде Қоғамның қызметкері инсайдерлік ақпаратты 

қамтитын құжаттардың (ақпарат жеткізгіштердің) жоғалуы немесе рұқсатсыз жария етілуі 

қаупін немесе фактісін анықтаған кезде Қоғамға (басқа ұйымдардың инсайдерлері үшін), 

тікелей басшысына немесе инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімшеге 

(Қоғамның инсайдер қызметкерлері үшін) дереу хабардар етуге міндетті. 

30. Осы Қағиданың 16-тармағы 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген 

инсайдерлер мыналарға: 

1) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Қоғамның инсайдерлік 

ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге; 

2) Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан 

Республикасы заңнамасының және осы Қағиданың талаптары туралы өз қызметкерлеріне 

хабарлауға; 

3) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Қоғамның инсайдерлік 

ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы Қоғамды хабардар етуге: негіздер 

туындаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей және осы Қағидалардың 20- 

тармағына сәйкес ақпарат көлемінде, өзгерту үшін негіздер туындағаннан кейінгі 1 (бір) 

жұмыс күнінен кешіктірмей;  

4) Қоғам мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктер және өзін-өзі реттейтін 

ұйымдар (осындай ұйымдар Қоғамның инсайдерлік ақпаратын ашқан жағдайда) туралы 

хабардар етуге: негіздер туындаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей және 

осы Қағидалардың 20-тармағына сәйкес ақпарат көлемінде, өзгерту үшін негіздер 

туындағаннан кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей; 

5) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Қоғамның инсайдерлік 

ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлердің Қоғамға берілген дербес деректері «Дербес 

деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес 

жиналғанына және берілгеніне кепілдік беруге; 

6) мүшелігіндегі қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдарға Қоғамның 

инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде (осындай ұйымдар Қоғамның 

инсайдерлік ақпаратын ашқан жағдайда) олардың Қазақстан Республикасы заңнамасының, 

оның ішінде «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және осы 

Қағиданың талаптарын сақтау қажеттігі туралы хабардар етуге міндетті. 
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9-тарау. Өзге ұйымдарға инсайдер ретіндегі Қоғамның ic-қимыл тәртібі 

 

31. Өзге ұйымдардан Қоғамды ұйымдардың инсайдерлер тізіміне енгізу туралы 

хабарлама келіп түскен кезде инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімше: 

1) жауапты бөлімшелердің, тұлғадардың келісімі бойынша Қоғамның инсайдер 

ретіндегі біліктілігіні құқыққа сыйымдылығына талдау жүргізеді; 

2) оның қорытындысы оң болған жағдайда Қоғам инсайдер ретінде енгізілетін 

ұйымдардың тізіміне ақпаратты енгізеді және осы Қағидалардың 3- және 4-қосымшаларына 

сәйкес нысан бойынша осы ұйымдардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Қоғам 

қызметкерлерінің тізімдерін жасайды. Қоғам қызметкерлерінің тізімін береді, тиісті сұрау 

салу келіп түскен кезде ұйымның қоғам деректер 5 (бес) жұмыс күні ішінде; 

3) Қоғам қызметкерлеріне олардың осы Қағиданың 7-қосымшасына сәйкес 

ұйымдардың инсайдерлері ретінде танылғаны туралы хабардар етеді; 

4) Қоғам инсайдер ретінде енгізілетін ұйымдардың тізімдерін және осы ұйымдардың 

инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Қоғам қызметкерлерінің тізімдерін, олар 

жасалған кезден бастап 5 (бес) жыл бойы сақтайды. 

32. Қоғам оны инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарлама алмаған жағдайда, 

инсайдерлік ақпарат ретінде  танылуы мүмкін ақпаратты жария еткені үшін жауапты 

болмайды. 

33. Қоғамның бөлімшелері инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін шарттар жасасқан 

жағдайда инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімшеге тиісті шарттар жасалғаны 

туралы хабардар етуге және осындай шарттарды жасасқан күннен бастап 2 (екі) жұмыс 

күнінен кешіктірмей инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін 

жолдауға міндетті. 

34. Қоғам инсайдері ретінде танылған тұлғаларға қатысты Қоғам қызметкерлерін 

инсайдерлер тізімінен алып тастау Қоғам инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлама 

алған жағдайда немесе Қоғам инсайдері ретінде танылған тұлғалармен шарттық қарым-

қатынасты бұзған жағдайда жүзеге асырылады және ол туралы жауапты бөлімшелер 

инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімшеге хабарлауға міндетті. Қоғамның 

қызметкерлері ауысқан/жұмыстан шыққан жағдайда аталған тұлғалардың инсайдерлер 

тізімінен Қоғамның қызметкерлерін шығару инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық 

бөлімшеге жауапты бөлімшелер жолдайтын тиісті қызметтік жазба негізінде жүзеге 

асырылады.  

35. Биржаның инсайдері ретінде Қоғам қызметкерлерге биржаның инсайдерлік 

ақпаратына қолжетімділік берген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өзінің қызметтік 

жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Биржаның инсайдерлік ақпаратына қолжетілігі 

бар өз қызметкерлері туралы ақпаратты Биржаға береді. Ақпарат жауапты бөлімшелер, 

тұлғалар ұсынған деректер негізінде инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімшеге 

жіберіледі. 

36. Қоғам Биржаның инсайдері ретінде инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар 

бағалы қағаздармен жасалған барлық операциялар туралы, сондай-ақ Биржа белгілеген 

нысан бойынша Биржаның акцияларымен жүзеге асырылған операциялар туралы Биржаға 

хабарлайды. 

 

 

10-тарау. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу тәртібі және оның 

құпиялылығын қорғау қағидалары  
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37. Қоғам құпиялылық режимі белгіленген Қоғамның инсайдерлік ақпаратына 

қолжетімділігі бар тұлғалардың сақтауы үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық 

шарттарды қамтамасыз етеді, сондай-ақ Қоғамның инсайдерлік ақпаратын заңсыз 

пайдаланудан қорғауға бағытталған арнаулы шараларды енгізеді. Аталған шаралар: 

1) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың қызметін оны 

пайдалануға белгіленген шектеулер негізінде бақылауды қамтамасыз ету; 

2) Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалану тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету, 

оның ішінде инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалардың  оны Қоғамның мүддесі 

үшін емес, заңсыз пайдалану қатерін болдырмау; 

3) инвесторлар мен контрагенттердің Қоғамға сенім деңгейін арттыру үшін енгізіледі. 

38. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалар Қоғамның 

инсайдерлік ақпараттына қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ 

осы Қағидаға көзделген шектеулер мен тыйым салуларды сақтауға міндетті. 

39. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары Қоғамның қаржы-

шаруашылық қызметін жария ететін таныстырылымдар және ықтимал түрде инсайдерлік 

ақпаратты қамтитын осындай сипаттағы өзге де ic-шаралар өткізілетін жағдайда абайсызда 

жария ету жағдайларын болдырмау мақсатында инсайдерлік ақпаратқа билік етуге және оны 

пайдалануға бақылауды жүзеге асырады. 

40. Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілмеген және Қоғамның инсайдерлік 

ақпаратына қол жеткізу құқығы жоқ,                  бірақ                       аталған ақпаратты алған 

кез келген тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Қағидаларда 

көзделген шектеулер мен тыйым салуларды сақтауға міндетті. 

41. Қоғам заңды тұлғалармен шарттар жасасқан кезде көрсетілген шарттардың 

негізінде қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу құқығын алады, аталған шарттарда 

заңды тұлғалардың міндеттері туралы талап міндетті түрде қосылуы тиіс: 

1) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының 

талаптарын сақтау; 

2) осы Қағидада көзделген инсайдерлік ақпаратты пайдалануға шектеулер мен тыйым 

салуларды сақтау, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарына иелік ету туралы Қоғамға 

хабарлау; 

3) Қоғамға оның инсайдерлік ақпараттына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін, 

аталған тізімге өзгерістер мен толықтыруларды; аталған тізімге енгізілген тұлғаларды 

қабылдау фактісінің растамасын, инсайд туралы заңнама талаптарын сақтау міндеттін ұсыну. 

42. Қоғам қызметкерлері болып табылатын жеке тұлғалардың – инсайдерлердің 

инсайдерлік ақпаратты жарияламау жөніндегі міндеті қызметкерлердің лауазымдық 

нұсқаулығымен көзделуі тиіс. 

43. Қоғамның инсайдерлік ақпаратының құпиялылығын қорғау,  соның ішінде 

инсайдерлік ақпаратқа жататын мәліметтерге рұқсатсыз кіруден, оларды заңсыз 

пайдаланудан, үшінші тұлғаларға беруден сақтау мақсатында Қоғам мынадай шараларды 

әзірлейді және қолданады: 

1) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында инсайдерлік ақпаратты сақтау және 

пайдалану тәртібін көздейді; 

2) инсайдерлік ақпарат тізбесін бекітеді; 

3) Қоғамның инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін жүргізеді 

және өзекті күйде қолдайды; 

4) инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға олардың мұндай тізімге енгені және 

одан шығарылғаны туралы хабардар етеді, аталған тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа билік 

ету және оны пайдалану бөлігінде заңнама және осы Қағиданың талаптары туралы, осы 

Қағиданың талаптарына сәйкес оны бұзғаны үшін жауапкершілік шаралары туралы хабардар 

етеді; 
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5) сауда ұйымдастырушыларға, сондай-ақ уәкілетті органға оның талап етуі бойынша 

талапта көрсетілген мерзімде Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалар 

туралы ақпаратты көрсете отырып, инсайдерлер тізімін береді; 

6) өз қызметкерлеріне осы заңды тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына билік ету және 

оны пайдалану бөлігінде заңнама және осы Қағиданың талаптары туралы хабардар етеді; 

7) Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалану тәртібі бұзған тұлғаларға көзделген 

жауаптылық шараларын қолданады, сондай-ақ аталған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратты 

пайдалану тәртібін бұзу салдарынан (оның ішінде сот тәртібімен) Қоғамға келтірген 

залалдарды өтеулерін талап етеді, 

8) Қоғам жалға алған жекелеген үй-жайларға өткізу режимін орнатуды жүзеге 

асырады (оның ішінде жұмыс істемейтін күндері); 

9) Қоғамның инсайдерлік ақпаратының материалдық тасығыштарын (қағаз, 

электрондық (CD, DVD, USB) және осындай материалдық тасығыштарды  пайдалану                             

қағидасын айқындайды; 

10) Қоғамның инсайдерлік ақпаратын қамтитын сақтауға жатпайтын барлық 

құжаттарды (оның ішінде құжаттардың жобалары, алғашқы нұсқалары, т.б.) уақтылы жояды; 

11) тұлғалардың шектеулі тобына Қоғамның инсайдерлік ақпаратына жататын 

ақпаратқа және тек берілген өкілеттіктер шегінде мұндай тұлғалардың өзінің қызметтік 

міндеттерін орындауына немесе Қоғаммен жасалған азаматтық-құқықтық шарттар негізінде 

олардың белгілі бір қызмет көрсетуіне қажетті ақпаратқа ғана рұқсат береді; 

12) жұмыс орындарын және құжаттарды кедергісіз қолжетімділіктен сақтау және 

қадағалау орындарын қорғау рәсімдерін енгізеді; 

13) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына рұқсат етілмеген қол жеткізуді болдырмайтын 

және мұндай ақпараттың байланыс арналары арқылы айналысқа енуін шектейтін 

бағдарламалық және ақпараттық қамтым құралдарын пайдаланады; 

14) Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалану тәртібін қамтамасыз етуге 

бағытталған өзге де іс-қимылдарды жүзеге асырады. 

44. Қоғамның инсайдерлік ақпаратын қорғау мақсатында инсайдерлік ақпаратпен 

жұмыс істейтін тұлғалар мынадай қағидаларды басшылыққа алуы тиіс: 

1) Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдаланудың белгіленген тәртібін орындау; 

2) қызметтік міндеттері мен орындалатын тапсырмаларға қарай қолжетімділігі бар 

құжаттармен ғана жұмыс істеу; 

3) Қоғамның инсайдерлік ақпаратын жария етпеу, оны үшінші тұлғаларға бермеу, егер 

заңдарда өзгеше көзделмесе, Қоғамның келісімінсіз өз мүдделерінде пайдаланбау; 

4) қызметтік міндеттерін орындаумен байланысты акционерлермен және 

жұртшылықпен байланысты жүзеге асыруға уәкілетті Қоғамның қызметкерлері барлық 

мүдделі тұлғалардың Қоғамның қызметі туралы ашылатын қолданыстағы ақпаратқа бір 

мезгілде қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс, сондай-ақ инсайдерлік ретінде 

берілетін дұрыс емес ақпаратты дереу теріске шығару жөнінде шаралар қабылдауы тиіс; 

5) нақты инсайдерлік ақпарат тасығыштарымен жұмыс істеу барысында өзге 

қызметкерлердің, оның ішінде инсайдерлік ақпаратты қамтитын құжаттар мен мәліметтерге 

қолжетімділігі бар, бірақ қызметтің басқа бағыттары бойынша қызметкерлердің олармен 

танысу мүмкіндігін болдырмау; 

6) құжатты дайындаған соң, барлық алғашқы нұсқаларын жою, инсайдерлік ақпаратты 

қамтитын, сақталуға жатпайтын барлық құжаттарды уақытылы жою, сондай-ақ электрондық 

тасығыштарға сақталған барлық сақталуға жатпайтын инсайдерлік ақпараттарды жою; 

7) тікелей басшыға инсайдерлік ақпаратты қамтитын файлдардың, құжаттардың, 

куәліктердің, рұқсаттамалардың, парольдердің, үй-жай кілттерінің жоғалғаны туралы 

хабарлау. Осы міндет қысқа мерзімде, жоғалу фактісі анықталған кезден бастап 1 (бір) 

жұмыс күнінен кешіктірмей орындалуы тиіс; 
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8) инсайдерлік ақпараттың ықтимал немесе орын алған жария ету фактілері туралы 

басшыға хабарлау; 

9) инсайдерлік ақпаратты қамтитын қолда бар барлық құжаттарды тікелей басшының 

тексеруіне ұсыну, ақпаратты тасығыштармен жұмыстың белгіленген тәртібін бұзу туралы 

түсініктемені, сондай-ақ тиісті құжаттардың жоғалғаны немесе жетіспеуі туралы фактілерді 

ұсыну; 

10) ақпаратты жария етуге ықпал ететін немесе соған әкеп соғуы мүмкін мән-жайлар 

туралы тікелей басшыға бастамашылық тәртіпте хабардар ету; 

11) құжаттарды жасау, іскерлік хат алмасу кезінде барынша аз, инсайдерлік ақпаратты 

қамтитын, шынымен қажетті мәліметтермен шектелу; 

12) еңбек және өзге де шарт тоқтатылғаннан кейін тиісті ақпараттық ресурстарда 

жарияланған соң жалпыға қолжетімді болғанға дейін инсайдерлік ақпаратты жария етпеу; 

13) Қоғаммен еңбек немесе өзге де шарттарды бұзған немесе тоқтатқан кезде 

Қоғамның инсайдерлік ақпаратын қамтитын өзіндегі бар материалдық тасығыштарды 

тікелей басшыға беру. 

 

 

11-тарау. Инсайдерлік ақпараттың құпиялылық режимін бұзған жағдайда 

қолданылатын шаралар 

 

45. Қоғам инсайдерлерінің заңнама және/немесе осы Қағида талаптарын бұзуы туралы 

ақпаратты алған кезде, оның ішінде Биржадан, бөгде тұлғалардан / ұйымдардан хат келіп 

түскен кезде инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімше ақпараттың таралып кету 

көздері мен кінәлі тұлғаларды анықтау мақсатында, ақпараттық қауіпсіздікке жауапты 

бөлімшенің қызметтік тексеру жүргізуіне бастамашылық етеді. 

46. Қоғам қызметтік тексеру нәтижелері бойынша төмендегідей шешімдерді 

қабылдайды: 

1) Қоғамдағы нақты жағдай/ахуал туралы баспасөз релизін шығару туралы; 

2) бақылауды күшейту шараларын жасау туралы; 

3) Қоғам қызметкеріне тәртіптік жазалау шараларын қолдану туралы; 

4) кінәлі тұлғалардың әрекеттері/ әрекетсіздіктері салдарынан Қоғамның іскерлік 

беделіне келтірілген зиянның немесе материалдық шығынның өтелуі бойынша шаралар 

қолдану туралы; 

5) кінәлі тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін құқық қорғау 

органдарына іс материалдарын жіберу туралы; 

6) өзге де заңды шаралар. 

 

 

12-тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері 

 

47. «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 102-бабы 2-

тармағына сәйкес, ашуға жататын ақпараттар және құжаттар тізбесіне кіретін инсайдерлік 

ақпаратты Қоғамның ашуы қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында 

жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен ашып көрсету тәртібі мен 

мерзімдері белгіленген инсайдерлік ақпаратты ашу заңнама талаптарына сәйкес жүзеге 

асырылады. 

Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ашуға жатпайтын және 

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен ашу тәртібі мен мерзімдері белгіленген 

ақпаратқа жатпайтын инсайдерлік ақпарат инсайдерлік ақпаратты ашу туралы шешім 
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қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қоғамның www.post.kz интернет-

ресурсында орналастырылады. 

48. Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізіміне 

Қоғамның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) енген жағдайда Қоғам және 

Қоғамның инсайдерлері деп танылған тұлғалар Қоғам және ол шығарған (берген) бағалы 

қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпаратты ашып көрсетуді 

қамтамасыз етеді. Оны қор биржасының қағидаларында белгіленген тәртіппен және 

шарттарда ашу осы бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) сауда-саттық 

басталғанға дейін Қоғамның қызметіне және олардың құнының өзгеруіне әсер етеді. 

49. Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының сауда 

жүйесінде Қоғамның бағалы қағаздарын (туынды қаржы құралдары) айналымға енгізген 

жағдайда Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының атына 

тұлғалардың кең ауқымының арасында инсайдерлік ақпаратты ашып көрсетуді болжайтын 

хабарлама жіберіледі, одан кейін инсайдерлік ақпаратты ашу туралы шешім қабылданған 

күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қоғамның www.post.kz интернет-ресурсында 

орналастырылады. 

Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының және шет 

мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының сауда жүйелерінде Қоғамның 

бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) бір мезгілде айналымға енгізілген жағдайда 

тізімдеріне Қоғамның бағалы қағаздары енген қор биржаларының атына тұлғалардың кең 

ауқымының арасында инсайдерлік ақпаратты ашып көрсетуді болжайтын хабарлама 

жіберіледі, одан кейін Қоғамның ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртіпте және 

мерзімде орналастырылады (таратылады). 

 

 

3-бөлім. Қорытынды ережелер 

 

 

13-тарау. Бақылау, жауапкершілік 

 

50. Қоғамның, оның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің, инсайдерлерінің 

Қазақстан Республикасы заңнамасы мен осы Қағиданың талаптарын сақтауын бақылау 

инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімшеге жетекшілік ететін Қоғамның 

басқарушы директорына жүктеледі. 

51. Қоғам осы Қағидада көзделген іс-шараларды жүргізу арқылы инсайдерлік 

ақпаратқа билік етуді және оның пайдаланылуын бақылауды қамтамасыз етеді. 

52. Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Қоғамның лауазымды тұлғасы құпия 

ақпаратқа қолданылатын режимнің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. 

53.  Осы Қағида талаптарының орындалмағаны/тиісінше орындалмағаны үшін 

жауапкершілік осы Қағидамен регламенттелетін процеске қатысатын барлық тұлғаларға 

жүктеледі. 

54. Бөлімшенің жауапты тұлғасы инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық 

бөлімшеге берілетін ақпараттардың толықтығы мен дұрыстығына, оны ұсыну тәртібі мен 

мерзімдерінің сақталуына, сондай-ақ тізімді өзекті күйде ұстауға (соның ішінде инсайдерлер 

деректемелерінің өзектілігіне қатысты) жеке жауапкершілік алады. 

55. Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы Қағидада көзделген 

шектеулер сақталмаған,  инсайдерлік ақпарат заңсыз пайдаланылған және/немесе таралған 

жағдайда осындай бұзушылықтарға жол берген тұлғалар Қазақстан Республикасының 

заңнамасында, Қоғаммен жасалған еңбек шартының, азаматтық-құқықтық шарттардың 

талаптарында көзделген жауапкершілікке тартылады. 
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56. Сондай-ақ жауапкершілікке Қоғамның инсайдерлер тізіміне енбеген, бірақ 

Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік алған және оны таратқан және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қаржы 

құралдарымен оның инсайдерлік ақпаратын пайдалана отырып, операциялар жасаған 

тұлғалар тартылуы мүмкін. 

57. Қоғам Қоғамның инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдалануға және/немесе таратуға 

кінәлі тұлғадардан залалдарды өтеуді талап етуге құқылы. 

58. Осы Қағидаға өзгерістер, толықтырулар «Қазпошта» АҚ ішкі нормативтік 

құжаттарын басқару жөніндегі Қағида талаптарына сәйкес қажеттілігіне қарай жүргізіледі. 

59. Осы Қағидаға өзгерістер, толықтырулар енгізуге жауапкершілік инсайдерлік 

ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімшеге жүктеледі. 

60. Осы Қағидада көрсетілген кез келген бөлімшенің атауы және/немесе функционалы 

өзгерген жағдайда, қайта ұйымдастырылған бөлімшенің құқықтары мен міндеттері 

автоматты түрде оның құқықтық мирасқорына ауысады. 

61. Бірнеше бөлімшелер арасында функционалды бөлген жағдайда, қайта 

ұйымдастырылған бөлімшенің құқықтары мен міндеттері барлығының бірдей құқықтық 

мирасқорларына ауысады. Мұндай жағдайда осы Қағидаларға сәйкес талап етілетін 

міндеттерді орындау және құқықтарды жүзеге асыру тәртібін бір-бірімен келісім бойынша 

құқықтық мирасқорларының өздері айқындайды. 

62. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруі нәтижесінде осы Қағида 

нормалары қолданыстағы заңнамаға қайшы келетін болса, бұл нормалар күшін жояды және 

осы Қағидаға өзгерістер, толықтырулар енгізгенге дейін Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алу қажет. 

63. Осы Қағиданың мазмұнын инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімше 

осы Қағидада, өзге де нормативтік құжаттар мен рәсімдерде айқындалған тәртіппен 

инсайдерлердің және Қоғам қызметкерлерінің назарына жеткізуі тиіс. 

64. Осы Қағидамен таныстыруды бақылау инсайдерлік ақпаратқа жауапты 

құрылымдық бөлімшеге жетекшілік ететін Қоғамның басқарушы директорына жүктеледі. 

65. Қоғамның бөлімшелерінің жауапты тұлғалары осы Қағида бекітілген күннен 

бастап 2 (екі) айдан кешіктірмей инсайдерлік ақпаратқа жауапты құрылымдық бөлімшеге 

Қоғам инсайдерлерінің шоғырландырылған тізімін қалыптастыру үшін инсайдерлер тізімін 

ұсынуға міндетті. 
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«Қазпошта» АҚ инсайдерлік ақпаратына 

билік етуді және пайдалануды ішкі 

бақылау қағидаларына  

1-қосымша 

 

 

Инсайдерлік ақпарат процесінің тәуекелдері мен бақылаулары қалыптамасы 
 

Тәуекел Бақылау 

№  № 
Пайда болу 

себептері 
Сипаттамасы № 

Сипаттамасы (кіріс 

және шығыс 

мәліметтері) 

Орындаушы Мерзімділігі 

Түрі (ескертуші 

немесе 

айқындаушы) 

1 R1 

Инсайдерлік 

ақпаратқа жауапты 

құрылымдық 

бөлімшеде 

бекітілген жауапты 

қызметкердің 

болмауы 

Барлық құрылымдық 

бөлімшелердің 

назарына бекітілген не 

бекітілгеннен кейін 

өзгертілген ІБҚ 

жеткізілмеуі 

С1 

Жауапты қызметкерді 

бекіту, оның 

лауазымдық 

нұсқаулығына тиісті 

міндеттерді енгізу және 

оның орындалуы 

бойынша жүйелік 

бақылауды қарастыру 

HR 

департаменті, 

инсайдерлік 

ақпаратқа 

жауапты 

құрылымдық 

бөлімшенің 

басшысы  

Үнемі 
Ескертуші/ 

айқындаушы 

2 R2 

Инсайдерлік 

ақпаратқа жауапты 

құрылымдық 

бөлімшеде 

бекітілген жауапты 

қызметкердің 

болмауы және 

олардың өз 

лауазымдық 

міндеттерін 

орындамауы 

Құрылымдық 

бөлімшелерге 

инсайдерлер тізімін 

өзектендіру қажеттілігі 

туралы мерзімді 

ескертудің жолданбауы 

С2 

Лауазымдық 

нұсқаулыққа тиісті 

міндеттерді енгізу және 

оның орындалуы 

бойынша жүйелік 

бақылауды қарастыру 

Инсайдерлік 

ақпаратқа 

жауапты 

құрылымдық 

бөлімшенің 

басшысы 

Үнемі 
Ескертуші/ 

айқындаушы 

3 R3 
Инсайдерлер тізімін 

жүргізу және оны 

Инсайдерлер тізімінің 

жүргізілмеуі және оның 
С3 

Әрбір мүдделі 

құрылымдық 

Мүдделі 

құрылымдық 
Үнемі 

Ескертуші/ 

айқындаушы 
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өзектендіру 

жұмысын жүргізу 

бойынша жүйелі 

бақылаудың 

болмауы 

өзектендірілмеуі бөлімшеде ҚБ 

инсайдерлер тізімін 

жүргізуге және оны 

уақытылы 

өзектендіруге жауапты 

қызметкерді қарастыру 

бөлімшелердің 

басшылары 

4 R4 

Инсайдерлік 

ақпаратқа жауапты 

құрылымдық 

бөлімшеге 

инсайдерлер тізімін 

беру жұмыстары 

бойынша жүйелі 

бақылаудың 

болмауы 

Мүдделі құрылымдық 

бөлімшелердің 

инсайдерлік ақпаратқа 

жауапты құрылымдық 

бөлімшеге инсайдерлер 

тізімін бермеуі 

C4 

Әрбір мүдделі 

құрылымдық 

бөлімшеде инсайдерлік 

ақпаратқа жауапты 

құрылымдық 

бөлімшеге инсайдерлер 

тізімін жіберуге 

жауапты қызметкерді 

қарастыру 

Мүдделі 

құрылымдық 

бөлімшелердің 

басшылары 

Үнемі 
Ескертуші/ 

айқындаушы 

5 R5 

Инсайдерлік 

ақпаратқа жауапты 

құрылымдық 

бөлімшеде 

инсайдерлердің 

шоғырландырылған 

тізімін жүргізу 

жұмыстары 

бойынша жүйелі 

бақылаудың 

болмауы 

Инсайдерлік ақпаратқа 

жауапты құрылымдық 

бөлімшенің 

инсайдердердің 

шоғырландырылған 

тізімін электрондық 

және қағаз түрінде 

жүргізуді және оны 5 

жыл бойы сақтауды 

жүзеге асырмауы 

C5 

Инсайдерлік ақпаратқа 

жауапты құрылымдық 

бөлімшеде 

инсайдерлердің 

шоғырландырылған 

тізімін жүргізуге 

жауапты қызметкерді 

қарастыру 

Инсайдерлік 

ақпаратқа 

жауапты 

құрылымдық 

бөлімшенің 

басшысы 

Үнемі 
Ескертуші/ 

айқындаушы 

6 R6 

Инсайдерлерге ҚР 

заңнамасын бұзғаны 

үшін жауапкершілік 

және инсайдерлер 

тізіміне 

енгізілгені/одан 

шығарылғаны 

туралы хабардар ету 

ҚР заңнамасын бұзғаны 

үшін жауапкершілік 

және инсайдерлер 

тізіміне енгізілгені/одан 

шығарылғаны туралы 

хабарлама 

C6 

Инсайдерлік ақпаратқа 

жауапты құрылымдық 

бөлімшеде ҚР 

заңнамасын бұзғаны 

үшін жауапкершілік 

және инсайдерлер 

тізіміне енгізілгені/одан 

шығарылғаны туралы 

Инсайдерлік 

ақпаратқа 

жауапты 

құрылымдық 

бөлімшенің 

басшысы 

Үнемі 
Ескертуші/ 

айқындаушы 
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жұмыстарын жүргізу 

бойынша жүйелі 

бақылаудың 

болмауы 

хабардар етуге 

жауапты қызметкерді 

қарастыру 
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«Қазпошта» АҚ инсайдерлік 

ақпаратына билік етуді және 

пайдалануды ішкі бақылау 

қағидаларына 

2-қосымша 

 

 

«Қазпошта» АҚ инсайдерлік  

ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімі  

20__ жылғы «___» ________________  

 

 Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері (мекенжайы), электрондық пошта 

мекенжайы, телефоны, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу мен қайта тіркеуді растайтын 

құжаттың нөмірі мен күні 

 

Жеке тұлғалар бойынша 

№ 

 

Тегі, 

аты 

және 

әкесінің 

аты 

 

Туған 

күні 

Лауазымы Инсайдер 

тізіміне 

енгізу 

негіздемесі 

Негіздеменің 

туындаған 

күні 

Тізімнен 

шығарылу 

күні 

Жеткізу 

тәсілі, 

хабарлама 

тіркелген 

күні мен 

нөмірі 

1. 

 

       

2. 

 

       

 

Заңды тұлғалар бойынша 

№ 

 

Заңды 

тұлғаның 

атауы 

Заңды 

тұлғаның 

деректемелері 

Тіркеу 

күні 

 

Инсайдер 

тізіміне 

енгізу 

негіздемесі 

Негіздеменің 

туындаған 

күні 

Тізімнен 

шығарылу 

күні 

Жеткізу 

тәсілі, 

хабарлама 

тіркелген 

күні мен 

нөмірі 

1. 

 

       

2. 

 

       

 

______ «ҚАЗПОШТА» АҚ (лауазымының атауы) _________________________ 
______ болмаған жағдайда осы тізімге оны алмастыратын тұлға қол қояды. 
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«Қазпошта» АҚ инсайдерлік 

ақпаратына билік етуді және 

пайдалануды ішкі бақылау 

қағидаларына  

3-қосымша 

 

 

Өзге  ұйымдарың  

инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімі  

20__ жылғы «___» ________________ 

 

 Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері (мекенжайы), электрондық пошта 

мекенжайы, телефоны, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу мен қайта тіркеуді растайтын 

құжаттың нөмірі мен күні 

 

 

№ 

 

Өзге 

ұйымны

ң атауы 

Тегі, 

аты 

және 

әкесіні

ң аты 

Туға

н 

күні 

Лауазым

ы  

Өзге 

ұйымның 

инсайдерле

р тізіміне 

енгізу 

негіздемесі 

Негіздемені

ң 

туындаған 

күні 

Өзге 

ұйымның 

инсайдерле

р тізімінен 

шығарылу 

күні 

Жеткізу 

тәсілі, 

хабарлам

а 

тіркелге

н күні 

мен 

нөмірі 

1. 

 

        

2. 

 

        

 

______ «ҚАЗПОШТА» АҚ (лауазымының атауы) _________________________ 
______ болмаған жағдайда осы тізімге оны алмастыратын тұлға қол қояды. 
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«Қазпошта» АҚ инсайдерлік 

ақпаратына билік етуді және 

пайдалануды ішкі бақылау 

қағидаларына  

4-қосымша 

 

 

Қоғам инсайдер болатын ұйымдардың тізімі 

20__ ж. ________________ «___» 

 

 

 Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері (мекенжайы), электрондық пошта 

мекенжайы, телефоны, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу мен қайта тіркеуді растайтын 

құжаттың нөмірі мен күні 

 

Заңды тұлғалар бойынша 

№ 

 

Заңды 

тұлғаны

ң атауы 

Заңды 

тұлғаның 

деректемелер

і 

Тірке

у күні 

 

Инсайдерле

р тізіміне 

енгізу 

негіздемесі 

Негіздеменің

р туындаған 

күні 

Тізімнен 

шығарыл

у күні 

Жеткізу 

тәсілі, 

хабарлам

а 

тіркелген 

күні мен 

нөмірі 

1. 

 

       

2. 

 

       

 

______ «ҚАЗПОШТА» АҚ (лауазымының атауы) _________________________ 
______ болмаған жағдайда осы тізімге оны алмастыратын тұлға қол қояды. 
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«Қазпошта» АҚ инсайдерлік 

ақпаратына билік етуді және 

пайдалануды ішкі бақылау 

қағидаларына  

5-қосымша 

 

 

Заңды тұлғаны «Қазпошта» АҚ  

инсайдері мәртебесін алу туралы хабарландыру 

 

Осы арқылы «ҚАЗПОШТА» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) 

____________________________________________________________________________ 

(бұдан әрі – Ұйым) 20_ жылғы "_" _ бастап Ұйым:  

(мысалы, төменде көрсетілген негіздердің бірін таңдау қажет 

Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе 

жанама түрде иелік ету, пайдалану және (немесе) оларға билік ету құқығына ие 

болғандықтан; 

тізіміне эмитенті Қоғам болып табылатын туынды қаржы құралдары енгізілген 

сауда-саттықты ұйымдастырушы болғандықтан; 

талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету көзделген шартқа сәйкес 

Қоғамға қызмет көрсететін тұлға болғандықтан), 

 

Қоғамның инсайдері мәртебесін алу туралы хабардар етеді. 

__________________________________________________________________. 

 

Осыған байланысты, Ұйым Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалану бөлігінде 

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, сондай-ақ 

«Қазпошта» АҚ инсайдерлік ақпаратына билік етуді және пайдалануды бақылау 

қағидаларын (бұдан әрі – Қағида) қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнама 

талаптарын сақтауға міндетті, оның ішінде: 

- эмитенті Қоғам болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қөаржы 

құралдарымен) мәмілелер жасасу кезінде Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға; 

- Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген жағдайларды қоспағанда, 

Қоғамның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғаларға 

қолжетімді етпеуге; 

- өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Қоғамның инсайдерлік 

ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге; 

- Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан 

Республикасы заңнамасының және осы Қағиданың талаптары туралы өз қызметкерлеріне 

хабарлауға; 

- өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Қоғамның инсайдерлік 

ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы Қағидада белгіленген тәртіппен 

және мерзімдерде Қоғамды хабардар етуге; 

- Қоғам мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктер және өзін-өзі реттейтін 

ұйымдар (осындай ұйымдар Қоғамның инсайдерлік ақпаратын ашқан жағдайда) туралы 

Қағидада белгіленген тәртіппен және мерзімде хабардар етуге; 

- өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Қоғамның инсайдерлік 

ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлердің Қоғамға берілген дербес деректері «Дербес 

деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес 

жиналғанына және берілгеніне кепілдік беруге;  
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- мүшелігіндегі қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдарға Қоғамның 

инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде (осындай ұйымдар Қоғамның 

инсайдерлік ақпаратын ашқан жағдайда) олардың Қазақстан Республикасы заңнамасының, 

оның ішінде «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және осы 

Қағиданың талаптарын сақтау қажеттігі туралы хабардар етуге міндетті. 

Қазақстан Республикасы заңнамасының және / немесе Қағиданың талаптарын бұзғаны 

үшін Ұйым Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген жауапкершілікті алады.  

 

Құрметпен,  

_____________ «ҚАЗПОШТА» АҚ (лауазымының атауы) _______________ 

 

 

Орындаушы: 

Тегі мен атының бас әрпі 

Тел.  

Email: 
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«Қазпошта» АҚ инсайдерлік 

ақпаратына билік етуді және 

пайдалануды ішкі бақылау 

қағидаларына  

6-қосымша 

 

 

«Қазпошта» АҚ инсайдері мәртебесін беру туралы жеке тұлғаны, соның ішінде «Қазпошта» 

АҚ қызметкерлерін хабарландыру  

 

Осы арқылы "ҚАЗПОШТА" АҚ (бұдан әрі – Қоғам) 

____________________________________________________________________________ 

(тегін, атын, әкесінің атын көрсету қажет)  

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 56-1-бабының 3-

тармағына сәйкес 20_жылғы "_" _ бастап Сіздің Қоғамның инсайдері ретінде 

танылатыныңыз туралы хабардар етеді. 

Осыған байланысты, Сіз Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалану бөлігінде 

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, сондай-ақ 

«Қазпошта» АҚ инсайдерлік ақпаратына билік етуді және пайдалануды бақылау 

қағидаларын (бұдан әрі – Қағида) қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнама 

талаптарын сақтауыңыз қажет, оның ішінде: 

- эмитенті Қоғам болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қөаржы 

құралдарымен) мәмілелер жасасу кезінде Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдаланбау; 

- Қоғамның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеу немесе үшінші 

тұлғаларға қол жетімді етпеу; 

- үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелерді 

жасау туралы ұсыныстар бермеу. 

Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе Қағиданың талаптарын 

бұзғаныңыз үшін Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты боласыз.  

 

Құрметпен,  

_____________ «ҚАЗПОШТА» АҚ (лауазымының атауы) _______________ 

 

 

Орындаушы: 

Тегі мен атының бас әрпі 

Тел.  

Email: 
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«Қазпошта» АҚ инсайдерлік 

ақпаратына билік етуді және 

пайдалануды ішкі бақылау 

қағидаларына  

7-қосымша 

 

 

Өзге ұйымның инсайдері мәртебесін алу туралы «Қазпошта» АҚ қызметкерін  

хабарландыру 

 

Осы арқылы «ҚАЗПОШТА» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) 

________________________________________________________________________________  

(тегін, атын, әкесінің атын көрсету қажет) 

20_жылғы "_"_______ бастап Сіздің «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының 56-1 бабы 3-тармағына сәйкес 

________________________________________________________________________________ 

(ұйымның атауын көрсету қажет) 

инсайдері ретінде танылатыныңыз туралы хабардар етеді. 

Осыған байланысты, Сіз Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалану бөлігінде 

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, сондай-ақ 

«Қазпошта» АҚ инсайдерлік ақпаратына билік етуді және пайдалануды бақылау 

қағидаларын (бұдан әрі – Қағида) қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнама 

талаптарын сақтауыңыз қажет, оның ішінде: 

- бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу кезінде 

инсайдерлік ақпаратты пайдаланбау; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда,  

инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға бермеу немесе үшінші тұлғаларға қол жетімді 

етпеу; 

- үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелерді 

жасау туралы ұсыныстар бермеу. 

Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе Қағиданың талаптарын 

бұзғаныңыз үшін Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты боласыз.  

 

Құрметпен,  

_____________ «ҚАЗПОШТА» АҚ (лауазымының атауы) _______________ 

 

 

Орындаушы: 

Тегі мен атының бас әрпі 

Тел.  

Email: 
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«Қазпошта» АҚ инсайдерлік 

ақпаратына билік етуді және 

пайдалануды ішкі бақылау 

қағидаларына  

8-қосымша 

 

 

«Қазпошта» АҚ-ның/өзге ұйымның инсайдері мәртебесінен айрылу туралы жеке/заңды 

тұлғаны хабарландыру 

 

Осы арқылы «Қазпошта» АҚ  

_______________________________________________________________________ 

(тегін, атын, әкесінің атын / ұйымның атауын көрсету қажет) 

20_ жылғы "_" _______бастап «Қазпошта» АҚ /өзге ұйым инсайдері мәртебесінен айрылғаны 

туралы хабарлайды. 

 

 

Құрметпен,  

_____________ «ҚАЗПОШТА» АҚ (лауазымының атауы) _______________ 

 

 

Орындаушы: 

Тегі мен атының бас әрпі 

Тел.  

Email: 

 
 

 


