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«ҚАЗПОШТА» АКЦИОНЕРЛІК  ҚОҒАМЫНЫҢ 

Ж А Р Ғ Ы С Ы 

 

1-БАП. ЖАЛПЫ  ЕРЕЖЕЛЕР 

 

  1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан 

Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы», «Почта туралы», «Байланыс туралы», 

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңдарына және Қазақстан 

Республикасының өзге  нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі - Заңнама) сәйкес 

әзірленген және бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын  «Қазпочта» акционерлік қоғамының 

ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуінің құқықтық негіздерін анықтайды.  

          2.  Қоғамның толық атауы: 

 мемлекеттік тілде:          «Қазпошта» акционерлік қоғамы 

 орыс тілінде:                    Акционерное общество «Казпочта» 

 ағылшын тілінде:            Joint stock company «Kazpost» 

 Қоғамның қысқартылған атауы: 

 мемлекеттік тілде:           «Қазпошта» АҚ 

 орыс тілінде:                    АО  «Казпочта» 

 ағылшын тілінде:             JSC  «Kazpost» 

 3. Қоғамның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан 

Республикасы, 010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы,               Бейбітшілік көшесі, 37.  

 4. Қоғамның корпоративтік веб-сайты - www.kazpost.kz. 

5. Қоғамның әрекет ету мерзімі шектелмеген. 

  

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ  ЗАҢДЫ   МӘРТЕБЕСІ 

 

 6. Қоғам «Республикалық мемлекеттік пошта байланысы кәсіпорнын және оның еншілес 

мемлекеттік кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы»  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

1999 жылғы 20 желтоқсандағы №1940 қаулысына сәйкес құрылған.  

 7. Қоғам акционерлік Қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға 

болып табылады және өз қызметін Заңнамаға, осы Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексінің  

ережелеріне және Қоғамның ішкі құжаттарына  сәйкес жүзеге асырады.     

 8. Қоғам акционер (қатысушы) ретінде өз құқықтарын іске асыру мақсаттарында 

Заңнамаға, Қоғамның Жарғысына және ішкі құжаттарына, еншілес және тәуелді ұйымдардың 

жарғыларына сәйкес еншілес және тәуелді ұйымдармен өзара қарым-қатынасты жүзеге 

асырады.  

 9. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі мүліктік, экономикалық және қаржылық 

дербестік негізінде жүзеге асырылады.  

 10. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің мүлкiнен оқшауланған мүлікке ие және оның 

міндеттемелері бойынша жауап бермейді.  

          11. Қоғамның дербес теңгерімі, мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауы жазылған 

мөрлері бар.  

 12. Қоғамның  банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке 

құқықтар мен міндеттерді жүзеге асырады және сатып алады, соттарда талапкер және жауапкер 

бола алады, сондай-ақ, Заңнамаға қарама-қайшы келмейтін басқа әрекеттерді жүзеге асырады.  

 13. Қоғамның Заңнамамен бекітілген тәртіпте тіркелген тауарлық белгісі мен рәмізі бар, 

сондай-ақ, мемлекеттік, орыс,  ағылшын тілдерінде  және қажеттілігіне қарай басқа тілдерде 

жасалған мөртабандары, фирмалық бланкілері және басқа да көзге көрінетін сәйкестендіру 

құралдары бар.  

 14. Қоғам мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға мәртебесін иеленеді. 

 

3-БАП. ҚОҒАМНЫҢ  ҚҰРЫЛТАЙ  ҚҰЖАТТАРЫ 

 

 15. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.  
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 16. Барлық мүдделі тұлғалар Заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғам Жарғысымен 

танысуға құқылы.  

 

4-БАП. ҚОҒАМ  ҚЫЗМЕТІНІҢ  МАҚСАТТАРЫ  МЕН  МӘНІ 

 

 17. Заңнамаға сәйкес Ұлттық пошта операторы ретінде Қоғам қызметінің мақсаты: 

  1) таза табыс алу; 

2) пошта қызметі аясында қызметтер көрсету; 

3) жалпыға қолжетімді пошта қызметін көрсетуді ұйымдастыру; 

4) арнаулы байланыс қызметін көрсету; 

5) банктік операцияларды жүргізу және қаржылық қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру 

болып табылады.  

 18. Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген 

тәртіпте пен талаптарда Заңнамамен рұқсат етілген басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыруға  

құқылы.  

 

5-БАП.  ҚҰРЫЛТАЙШЫ  ЖӘНЕ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР  

 

  19. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қоғамның құрылтайшысы болып табылады.  

  20. «Самұрық - Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Қоғамның жалғыз 

акционері болып табылады.   

 

6-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТҮРЛЕРІ 

 

21. Қоғам келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады: 

1) уәкілетті орган бекіткен пошта байланысының әмбебап көрсетілетін қызметтерінің 

сапа көрсеткіштеріне сәйкес пошта байланысының әмбебап қызметтерін көрсетеді; 

2) «Байланыс туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес арнаулы пошта 

байланысы қызметтерін көрсетеді; 

3) Қазақстан Республикасының пошта төлемінің мемлекеттік белгілерін шығару мен 

өткізуді ұйымдастырады; 

4) тiркелетiн пошта жөнелтiлімдерiн жiберу бойынша қызметтер көрсетеді; 

5) пошта байланысының жеделдетілген және курьерлiк қызметтерін көрсетеді; 

6) пошталық ақша аударымдарын жүргізеді; 

7) жаздырып алынатын мерзімді баспа басылымдарын тарату және бөлшек саудада сату 

бойынша қызметтер көрсетеді; 

8) гибридтік жөнелтілімді жіберу бойынша қызметтер көрсетеді; 

9) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген банк операцияларын жүргізеді, 

қаржылық қызметтер көрсетеді, соның ішінде, аталғандармен шектелмей: 

а) депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу; 

б) депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу; 

в) банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; 

г) кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта санауды, 

сұрыптауды, орауды және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдау және беру; 

д) аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы 

бойынша тапсырмаларын орындау; 

е) банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау; 

ж) қолма-қол шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыруды қоса 

алғанда, шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру; 

10) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен белгіленген тәртіпте брокерлік, дилерлік 

және трансфер-агенттік қызметті жүзеге асырады; 

11) тауарларды (жүктерді) тасымалдау, өңдеу, қоймаға қою және сақтау бойынша 

қызметтер көрсетеді; 



3 

 

12) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тапсырма және 

(немесе) комиссия шарты жағдайларында заңдық әрекеттерді іске асыру, соның ішінде, 

көрсетілгендермен шектелмей: 

а) әуе көлігіне тасымалдау құжаттарын (билеттерді) рәсімдеу мен сату бойынша 

қызметтер; 

б) теміржол көлігіне тасымалдау құжаттарын (билеттерді) рәсімдеу мен сату бойынша 

қызметтер; 

в) мемлекеттің қатысуымен құрылған кредиттік бюроның өтініштерді қабылдау және 

кредиттік анықтамаларды беруі; 

г) клиенттерді консультациялау, идентификациялау және сақтандыру 

компанияларының атынан сақтандыру полистерін рәсімдеу бойынша қызметтер; 

д) екінші деңгейлі банктерде депозит ашу үшін клиенттерді консультациялау, 

идентификациялау, құжаттарды қабылдау мен жіберу; 

е) екінші деңгейлі банктердің, микрокредиттік ұйымдардың, кредиттік серіктестіктер 

мен басқа қаржы институттарынан несие алу үшін клиенттерді консультациялау, 

индентификациялау, құжаттарды қабылдау және беру бойынша қызметтер; 

13) зейнетақыларды, жәрдемақылар мен өзге де әлеуметтік төлемдерді жеткiзу 

бойынша қызметтер көрсетеді; 

14) төлем карточкаларын шығару, сату және таратуды жүзеге асырады; 

15) тұрғын емес үй-жайларды/ғимараттарды жалға беру бойынша қызметтер көрсетеді; 

16) телеграммаларды қабылдау мен жеткізу бойынша қызметтер көрсетеді; 

17) байланысты ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетеді; 

18) Интернетке қоғамдық қолжетімділік пункттері арқылы қызметтер көрсетеді; 

19) Қоғамның өндірістік объектілері мен автокөліктерінде клиенттердің жарнамасын 

орналастыруды жүзеге асырады; 

20) пошта желісі арқылы тауарларды сатуды жүзеге асырады; 

21) сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асырады; 

22) Қоғам «Пошта туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тағайындалған 

оператор өкілеттіктері бар болған жағдайда келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады: 

а) Қазақстан Республикасының аумағындағы бүкіл елді мекендерде пошта 

операторының көрсетілетін қызметтерін пайдаланушылардың барлығы үшін пошта 

байланысының көрсетілетін қызметтерін тұрақты негізде көрсетуді; 

б) жазбаша хат-хабарды қабылдауды, өңдеуді, тасымалдауды және жеткізуді; 

в) салмағы жиырма килограмға дейінгі жіберілімдерді қабылдауды, өңдеуді, 

тасымалдауды және жеткізуді; 

г) жауап қайтарылатын халықаралық коммерциялық хат-хабарды қайтаруды; 

д) төлемге халықаралық қайтарым купонын қабылдауды; 

е) Дүниежүзілік пошта одағына мүше басқа да елдердің тағайындалған 

операторларының халықаралық пошта жөнелтілімдерінің Қазақстан Республикасының аумағы 

арқылы транзитін қамтамасыз ету. 

 

7-БАП. ҚОҒАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ  

 

23. Қоғам Заңнамамен қарастырылған құқықтарға ие және міндеттемелер бойынша 

жауап береді. 

24. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және 

Заңнамамен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде 

Қоғам қызметіне байланысты залалдар қаупін тартады. 

             25. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелдерде  филиалдар мен өкілдіктер 

ашуға құқылы, оларға меншікті мүліктерінің есебінен  негізгі және айналым қаражаттарын 

береді әрі олардың қызмет тәртібін анықтайды. Филиалдың немесе өкілдіктердің мүліктері 

Қоғам теңгерімі есебінде болады. 
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    26. Филиалдар немесе өкілдіктер  қызметінің басшылығын Қоғамның Басқарма 

төрағасы тағайындаған тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары 

Қоғам Басқармасының төрағасы берген сенімхат негізінде әрекет етеді.  

    27. Қоғам қорғалатын құжаттарды, технологияларды, «ноу-хау» және өзге де 

ақпараттарды иеленуге және билік ету мен пайдалануға құқық бере алады.  

             28. Қоғам шығару, орналастыру, айналым мен өтеу талаптары мен тәртібі Заңнамамен 

белгіленетін бағалы қағаздарды шығарала алады. 

    29. Қоғам Заңнамаға сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шетелдік заңды тұлғалардан 

қарыздар алуға және теңге мен шетелдік валютадағы несиелерді пайдалануға құқылы. 

    30. Қоғам ішкі нормативтік-құқықтық құжаттарды өңдейді және бекітеді. 

     31. Қоғам Жарғымен белгіленетін тәртіпте Жалғыз акционердің негізгі құқықтарының 

жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді, оның ішінде: 

 1) ақцияларды иелену және пайдалану; 

 2) Қоғам қызметі жөнінде жазбаша сұрау салу және  Қоғамға сұрау келіп түскен сәттен 

бастап  30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алу құқығы; 

 3)  Қоғамды басқару мен Директорлар кеңесін  сайлауға қатысу құқығы; 

 4) Қоғамға түскен пайдадан (дивендендер) үлесін алу құқығы; 

 5) Қоғам таратылған жағдайда, оның активтеріндегі үлесін алу құқығы.  

    32. Қоғам мен Жалғыз акционер арасындағы мәмілелер мен қарым -қатынастар 

Заңнама шегінде қарапайым коммерциялық негізде жүзеге асырылады. 

     33. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Қоғам қызметіндегі жоспарланған 

өзгерістерді негізге алуға және Жалғыз акционердің құқықтарын сақтау мен қорғаудың нақты 

саясатын ұсынуға міндетті.  

     34. Қоғам өзінің ішкі құжаттарымен белгіленген тізбе бойынша ақпараттардан 

тұратын толық жылдық есепті жариялайды.  

    35. Қоғам Заңнамамен және Жарғымен қарастырылған өзге міндеттерге жауап бере 

алады және құқықтарға ие бола алады. 

 

8-БАП.  ЖАЛҒЫЗ  АКЦИОНЕРДІҢ  ҚҰҚЫҚТАРЫ  МЕН  МІНДЕТТЕРІ 

36. Жалғыз акционер: 

             1) Заңнамамен және (немесе) Қоғам  Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды 

басқаруға қатысуға; 

             2) Заңнамамен және Қоғам Жарғысымен қарастырылған тәртіпте және талаптарда 

дивидендтер алуға; 

             3) егер сұрауда өзге мерзім белгіленбесе, Қоғамның сұрауды алған сәтінен бастап отыз 

күннен кешіктірмей, Қоғам қызметі туралы, Заңнама және Листинг ережелерінің талаптарына 

сәйкес, оның ішінде үлестес ұйымдар тұрғысында құпия сипаттағы ақпараттарды қосқанда, 

оның қаржы-шаруашылық қызметі және оның нәтижелері туралы ақпаратты алуға, сонымен 

қатар Жалғыз акционер белгілеген тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;  

             Мемлекеттік құпиядан тұратын мәліметтерге қолжеткізу Заңнамамен қарастырылған 

тәртіпте жүзеге асырылады.  

4)  Қоғам тiркеушiсiнен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға 

меншiк құқығын растайтын үзiндi-көшiрмелер алуға;  

5) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға; 

6) Қоғам органдары қабылдаған шешiммен сот тәртібінде келіспеуге;              

            7) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне; 

            8) Заңнамамен белгіленген тәртіпте акцияларына айырбасталатын Қоғамның акциялары 

немесе басқа бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға; 

             9) Қоғам органдары Заңнама мен осы Жарғы нормаларын бұзатын әрекеттер жасаған 

жағдайда өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге; 

            10) Директорлар кеңесінің  мәжілісін шақыруды талап етуге; 

   11) өз есебінен аудиторлық ұйымның аудит жүргізуін талап етуге;  

   12) Заңнамамен  белгіленген тәртіпте өз құқықтарын бұзғаны үшін өтемақы алуға 

құқылы. 
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Осы тармақта қарастырылған Жалғыз акционердің құқығы жеткілікті болып табылады. 

Жалғыз акционер Заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады. 

            37. Жалғыз акционер: 

            1) акцияларды төлеуге; 

            2) Жалғыз акционерге тиесілі акцияларды Қоғам тіркеушісін және номиналды 

ұстаушыны Қоғам акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдерiн жүргізуге қажетті мәліметтердің 

өзгергендігі туралы он күн ішінде хабардар етуге; 

            3) Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын басқа да 

құпиясынан тұратын Қоғам немесе оның қызметі туралы  ақпаратты жарияламауға; 

            4) Заңнамаға сәйкес өзге міндеттерді орындауға міндетті. 

            Қоғам және Қоғам тіркеушісі Жалғыз акционердің осы Жарғының 37- тармағының 2) 

тармақшасымен белгіленген талаптарды орындамау салдарына жауапкершілік тартпайды.  

38. Қоғам өз қызметі туралы, оның ішінде Қоғамның корпоративтік оқиғаларға қатысты 

кез-келген ақпаратты өзінің  Жалғыз акционерінің назарына  жазбаша түрде, сонымен қатар 

осындай ақпаратты Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастыру арқылы  жеткізуге  

міндетті. 

Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде 

жариялауға жататын өз хабарламалары мен басқа ақпараттарды жариялау үшін қолдануға тиіс 

баспа басылымдары Заңнамаға сәйкес анықталады. Қоғам қызметі туралы ақпарат 

республикалық газеттерде және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жарияланады.  

 39. Қоғамның  корпоративтик оқиғалары  болып танылады: 

         1) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз акционер мен инвесторларға хабарлануы 

тиіс мәліметтердің тізімі бойынша қабылдаған Жалғыз акционердің және Директорлар 

кеңесінің шешімдері;  

2) Қоғамның акциялар мен басқа бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның 

Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның 

бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, Қоғамның бағалы 

қағаздарын қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті 

органның жоюы; 

          3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасауы; 

          4) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы Қоғам мүлкін 

кепілге беруі; 

           5) Қоғамның меншік капиталы көлемінің жиырма бес және одан да көп пайызын 

құрайтын көлемде қарыз алуы; 

 6) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін рұқсат алуы, Қоғамның 

қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін алдында алған рұқсатының қолданысын 

тоқтата тұру немесе тоқтату; 

           7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы; 

           8) Қоғам мүлкіне тыйым салу; 

           9) нәтижесінде теңгерім құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің он және одан да көп 

пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы; 

          10) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту; 

          11) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау; 

 12) Қоғамды еріксіз тарату туралы шешім; 

           13) Қоғам Жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарды шығару проспектісіне 

сәйкес Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты басқа да ақпараттар. 

 40. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты Жалғыз акционерге ұсыну Заңнама мен 

Қоғам Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады. 

Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат оның туындаған датасынан бастап үш жұмыс 

күні ішінде жарияланады (Жалғыз акционердің назарына жеткізіледі). 

Жалғыз акционерге корпаративтік оқиғаларға қатысты дау бойынша сот ісінің қозғалуы 

туралы ақпарат Қоғамға корпаративтік дау бойынша азаматтық істің қозғалғандығы жөніндегі 

сот хабарламасы (шақыруы) келіп түскен сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде табыс етілуі 

тиіс.  
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Қоғам Заңнамаға сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар 

туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі мен аудиторлық есептерін уәкілетті 

органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте және мерзімде 

депозитарийдің ғаламтор-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді.   

41. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен, ішкі құжаттарымен 

қорғалатын құпиясынан тұратын ақпаратты қорғау мақсатында осындай ақпараттардың 

берілуіне шектеу енгізілуі мүмкін.  

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпиядан тұратын ақпараттарды білетін Қоғам 

жұмыскерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.  

 

9- БАП. ҚОҒАМНЫҢ  АКЦИЯЛАРЫ  ЖӘНЕ  БАСҚА  

 БАҒАЛЫ  ҚАҒАЗДАРЫ 

 

 42. Қоғам жай акциялар шығаруға құқылы. Жай акция Жалғыз акционердің қарауына 

шығарылатын мәселелер бойынша Жалғыз акционерге шешім қабылдауға құқық береді. 

 43. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады. 

 44. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiн жүргiзудi Қоғамның 

тіркеушісі жүзеге асырады.  

 45. Қоғам сатып алған меншікті акциялар туралы мәліметтер міндетті түрде бағалы 

қағаздарды ұстаушылардың тізіліміне енгізілуге жатады. 

 46. Акция ұстаушылар тізілімі жүйесінен алынған үзінді-көшірмелер Жалғыз 

акционердің қол қойған және толық төлеген акцияларға құқығын растайтын құжат болып 

есептеледі. 

 47. Қоғам орналастырылған акцияларды кепілге тек Заңнамамен белгіленген 

жағдайларда ғана қабылдайды. 

48. Қоғам орналастырылатын бағалы қағаздарды сатып алғаны туралы Жалғыз 

акционерді жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабардар етеді. 

 49. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналымға енгізу, оларға сыйақы төлеу, 

облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану тәртібі мен талаптары 

Заңнамамен және облигацияларды шығару проспектісімен анықталады. 

 50. Қоғам келесі облигацияларды шығаруға құқылы: 

 1) кепілмен қамтамасыз етілген Қоғам мүлкін; 

 2) кепілдікпен  қамтамасыз етілген үшінші тұлғаларды; 

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қамтамасыз 

етілмеген; 

 4) айырбасталатын. 

 

10- БАП. ҚОҒАМДЫ  ҚАРЖЫЛАНДЫРУ  ЖӘНЕ  ОНЫҢ  ТАБЫСЫ 

 

 51. Қоғамның таза табысы (бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдер 

төленгеннен кейін) Жалғыз акционердің шешімімен белгіленген тәртіпте бөлінеді.  

 52. Тоқсан, жарты жылдық  немесе жыл қорытындылары бойынша жай акциялардың  

дивидендтерін төлеу  Қоғамның  Жалғыз акционерінің шешімі бойынша жүзеге асырылады. 

Тоқсан, жарты жылдық немесе жыл қорытындылары бойынша жай акциялардың  

дивидендтерін төлеу туралы Жалғыз акционердің шешімінде бір жай акцияға келетін 

дивидендтің көлемі көрсетіледі.  

 Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу 

туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды. 

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімі келесі 

мәліметтерден тұрады:  

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;  

2) дивидендтер төленетін кезең;  

3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;  

4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;  
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5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны. 

Жалғыз акционер Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы 

шешімді оны қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде  бұқаралық ақпарат 

құралдарында міндетті түрде жариялау  арқылы қабылдауға құқылы.  

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеу тек 

осындай төлем Жалғыз акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда Қоғамның жарияланған 

акцияларымен және оның шығарған  облигацияларымен жүзеге асырылады.  

 53. Қоғам осы Жарғымен белгіленген міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған қаржылық 

бағдарламаның сұлбасын әзірлейді және жүзеге асырады. 

 54. Дивидендтер төлеуге жол берілмейді: 

 1) меншікті капиталдың теріс көлемі жағдайында немесе егер Қоғам капиталының 

меншікті көлемі оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болған 

кезде;  

 2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына 

сәйкес төлеуге қабілетсіз немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе немесе аталған белгілер 

Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса.     

 

11-БАП. ҚОҒАМ  ЕСЕБІ,  ЕСЕПТІЛІГІ  ЖӘНЕ  АУДИТІ 

 

 55. Қоғамның бухгалтерлік есеп жүргізу  және қаржылық есеп беру тәртібі Қазақстан 

Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес 

белгіленеді.   

 Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін Жалғыз акционерге ұсынатын күннен кем 

дегенде отыз күн бұрын Директорлар кеңесі алдын ала  бекітеді. 

 Қоғам Басқармасы жыл сайын Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасының 

аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит өткізілген, өткен жылдың қаржылық 

есептілігін Аудит жөніндегі комитеттің (егер ол құрылған болса) ұсыныстарымен бірге 

талқылау және бекіту үшін ұсынады. Басқарма Жалғыз акционерге қаржылық есептіліктен 

басқа аудиторлік есепті, оған  қоса аудитордың ұсыныстарын (басшылыққа хат) ұсынады.  

 56. Қоғамның жылдық қаржылық есебін Жалғыз  акционер  түпкілікті бекітеді. 

 57. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ, Қоғам ісінің ағымдағы 

жағдайын тексеру және дұрыстығын растау үшін жыл аяқталғаннан кейін 90 күннен 

кешіктірмей, Жалғыз акционердің шешімімен және Заңнамамен бекітілген тәртіпте қаржы 

жылының қорытындысы бойынша жыл сайын тексеру жүргізіп отыруға міндетті. Қоғам аудиті 

Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармсының бастамасымен Қоғам есебінен немесе Жалғыз 

акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Жалғыз акционер 

аудиторлық ұйымды өздігінен анықтауға құқылы. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша 

аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті  құжаттамаларды 

(материалдарды) беруге міндетті.  

           Егер Қоғам Басқармасы Қоғамның аудитін жүргізуден бас тартқан жағдайда аудит кез 

келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен жүргізілуі мүмкін.  

 58. Қоғам уәкілетті орган белгілеген мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарында 

капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы 

есепті, табыстар мен шығындар туралы есепті және аудиторлық есепті, жылдық бухгалтерлік 

теңгерімді жыл сайын жариялауға міндетті. Қоғам басқа да қаржылық есептілікті қосымша  

жариялауға құқылы. 

 59. Қоғам Басқармасы берілетін қаржылық ақпараттың толықтығы мен дұрыстығына 

жауапкершілік тартады. 

 

12-БАП. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ 

 

 60. Қоғам органдарына: 

           1) жоғарғы орган - Жалғыз акционер; 

           2) басқару органы – Директорлар кеңесі; 
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           3)  атқарушы орган – Басқарма; 

           4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында 

бағалауды, тәуекелді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындауды 

және Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыратын  орган – Ішкі 

аудит қызметі жатады. 

 

13-БАП.  ЖАЛҒЫЗ  АКЦИОНЕР 

 

61. Қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңнамамен және Жарғымен 

акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жататын мәселелер бойынша шешімді Жалғыз 

акционер дербес қабылдайды және жазбаша түрде ресімделуге тиіс.  

62.  Жалғыз акционер жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде 

акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзырына жататын мәселелер бойынша шешім 

қабылдауға міндетті. Көрсетілген мерзім есептілік мерзіміндегі Қоғам қызметіне аудит 

жүргізуді аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға созылған болып есептеледі. 

63. Жалғыз акционердің шешім қабылдауы үшін акционерлердің жалпы жиналысының 

құзырына жататын мәселелерді дайындауды Қоғам Басқармасы, жасалған шартқа сәйкес Қоғам 

тіркеушісі және Директорлар кеңесі жүзеге асырады.  

64. Директорлар кеңесі  акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзырына 

жататын мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына ұсынуға бастамашылық етеді. 

65. Жалпы акционерлер жиналысының құзырына жататын өзге де мәселелер бойынша 

Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесінің, Жалғыз акционердің бастамасымен, ал 

ерікті түрде таратылған жағдайда Қоғамның тарату комиссиясының бастамасымен де 

ұсынылуы мүмкін. 

Заңнамамен Жалғыз акционердің қарауына міндетті түрде ұсыну жағдайлары 

қарастырылуы мүмкін. 

66. Заңнамамен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Жалғыз акционердің қарауына 

мәселелерді ұсыну бойынша шығындарды Қоғам көтереді.  

67. Жалғыз акционерге ұсынылатын ақпараттар мен материалдар Жалғыз акционердің 

қарауына ұсынылатын мәселелерге қатысты реттелген болуы және осы мәселелер бойынша 

негізделген шешімді қабылдауға қажетті көлемдегі ақпараттан тұруы тиіс. 

68. Қоғам Жалғыз акционердің қарауына енгізілген әрбір мәселе бойынша жеке шешімді 

Жалғыз акционерге ұсынады. 

69. Жалғыз акционерге Қоғам қызметінің жоспарлары, жетістіктері мен мәселелері 

бойынша қосымша мәліметтер, сондай-ақ Қоғам қызметі туралы өзге ұйымдардың талдамалы 

зерттеулері мен материалдары берілуі мүмкін.  

70. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзырына жататын мәселелер 

бойынша Жалғыз акционердің қарауына ұсынылатын материалдар төмендегілерден тұрады:    

1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;  

2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;  

3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу 

тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жылғы дивидендтің мөлшері туралы 

ұсыныстары;  

4) Жалғыз акционердің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі 

және оларды қарау қорытындылары туралы ақпараттары; 

5) Қоғамның жылдық есебі, Директорлар кеңесінің жылдық есебі; 

6) өзге құжаттар.  

 

14-БАП. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЫ  

 

   71. Жалғыз акционердің айрықша құзырына келесі мәселелер жатады: 

           1) Қоғам Жарғысына толықтырулар мен өзгертулер енгізу немесе оны жаңа редакцияда 

бекіту; 
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           2) Корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар оған толықтырулар мен өзгертулерді 

бекіту; 

           3) Қоғамды  өз еркімен қайта құру және тарату; 

           4) Қоғамның жарияланған акциялар санын көбейту немесе Қоғамның 

орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрлерін өзгерту, сондай-ақ Қоғамның 

жарияланған акциялар көлемінде акцияларды орналастыру тәсілі және бағасы туралы шешім 

қабылдау; 

4-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иелiктен 

шығарылуы мүмкiн) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам 

активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын 

мүлікті иеліктен шығаратын (иелiктен шығаруы мүмкiн) ірі мәмілені акционерлік қоғамның 

жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдауы; 

           5) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы 

шешім қабылдау; 

           6) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы 

шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау; 

 7) Қоғамның Басқарма төрағасының өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату және 

тағайындау мәселелерін келісу; 

 8) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сонымен қатар  өзгерістер енгізу тәртібі 

мен талаптарын белгілеу;   

9) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту, сондай-ақ, оған өзгерістер мен 

толықтырулар  енгізу; 

          10) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның төрағасы мен  

мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды белгілеу, Директорлар 

кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстар 

өтемақысы мөлшері мен талаптарын белгілеу, ол туралы ереже қабылдау; 

11) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оған төленетін ақыны 

белгілеу;  

 12) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін; 

          13) Қоғамның  Жалғыз акционеріне Қоғам қызметі туралы, сонымен қатар бұқаралық 

ақпарат құралдары туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау;  

          14) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша 

дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына 

шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 

           15) Қоғамның дивиденттік саясатын бекіту (Қоғамның еншілес және тәуелді 

ұйымдарының дивиденттік саясатын қоспағанда); 

          16) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау; 

17) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін 

құрайтын сомадағы активтерді беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға 

немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары 

(акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау; 

18) Қоғам акцияларды Заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған 

жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін және әдістемеге  өзгерістерді бекіту; 

19)  қызметтік жеңіл автомобильдердің тиесілі нормативтерін және әкімшілік аппаратын 

орналастыру үшін алаңдардың, іссапар шығындарының нормаларын  анықтау; 

 20) қызметтік іссапарға жіберілетін Қоғам қызметкерлерінің шығындарды өтеу тәртібін 

және талаптарын анықтау; 

 21)  өкілдік шығындардың лимиттерін және Жалғыз акционердің шешімі бойынша басқа 

да лимиттерді анықтау; 

 22) Қоғамға лауазымды тұлғаның кінәсінен келтірілген залалдың орнын толтыру 

мақсатында Қоғамның оған сот арқылы қойған талабы туралы шешім қабылдау; 

 23) Қоғамның Директорлар кеңесінің, оның өзге мүшелерінің қызметін бағалау тетігін 

анықтау; 

         24) Қоғам акцияларының листингін және ерікті делистингін алу туралы шешім қабылдау; 
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         25) Қоғамның даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын 

бақылау жөніндегі ережені бекіту;  

26) Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын біліктілік критерийлері мен 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын тәуелсіз критерийлерді бекіту; 

27)  әдістемелік ұсыныстар мен корпоративтік стандарттарды бекіту; 

28)  «Акционерлік қоғам туралы» Заңнамамен және (немесе) Қоғам жарғысымен шешім 

қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзырына жатқызылған өзге де мәселелер. 

72. Егер де өзгесі Заңнамамен қарастырылмаған болса, онда  шешім қабылдау Жалғыз 

акционердің айрықша құзырына жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, Қоғамның 

лауазымды тұлғалары  мен  қызметкерлерінің құзырына беруге жол берілмейді.  

73. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның 

басқа органдары қабылдаған кез-келген шешімнің күшін жоюға құқылы. 

 

15-БАП.  ДИРЕКТОРЛАР  КЕҢЕСІ 

 

 74. «Акционерлік қоғам туралы» Заңнамамен және (немесе) Қоғам жарғысымен 

мәселелерді шешу Жалғыз акционердің айрықша құзырына жатқызылғанды қоспағанда, 

Директорлар кеңесі Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. 

 75. Директорлар кеңесінің қызметі ақылдылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, 

адамгершілік, жауапкершілік және нақтылық, кәсіпқойлық, абайлаушылық, әділдік, жүйелілік 

қағидаттарына негізделген.  

 76. Директорлар кеңесінің айрықша құзырына жатады: 

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және Қоғамның 10 жылғарналған даму 

стратегиясын айқындау және Қоғамның 5 жылға арналған даму жоспарын бекіту, сонымен 

қатар оларды іске асыруды бақылау;               

2) Қоғамның облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару талаптарын 

айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау; 

3) Қоғамның орналастырған акциялары немесе басқа бағалы қағаздарын сатып алу 

туралы және сатып алу бағасы туралы шешімдер қабылдау; 

4) Қоғамның іскерлік этикасы кодексін бекіту және оның ережелерінің сақталуын 

қамтамасыз ету; 

5) Қоғамның Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі басшысының және 

Корпоративтік хатшының қызметтерінің негізгі уәждемелік  маңызды көрсеткіштерін және 

олардың мақсатты мәндерін бекіту; 

6) Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімін, сандық құрамын, мүшелерін сайлауды, 

олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды  анықтау, сондай-ақ Жалғыз акционердің 

келісімімен Басқарма төрағасын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 

7) Қоғам Басқармасы туралы ережені, сонымен қатар оған өзгерістер мен 

толықтыруларды бекіту; 

8) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құру мен  құрамдарын анықтау және 

олар туралы ережелерді бекіту; 

 9) Жалғыз акционердің саясатын ескере отырып, Басқарма төрағасының мен Басқарма 

мүшелерінің лауазымдық айлықтарының көлемін, еңбекақы мен сыйақы төлеу және әлеуметтік 

қолдау көрсету талаптарын анықтау; 

 10) Қоғамның жылдық  есебін бекіту; 

          11) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің құрамын, өкілеттік мерзімін, оның басшысы мен 

жұмыскерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, жұмыс 

тәртібін, еңбекақы және сыйақы  көлемін және әлеуметтік қолдау талаптарын  анықтау;  

12) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, тоқсандық және 

жылдық есептерін қарау және шешім қабылдау; 

 13) Корпоративтік хатшы аппаратының сандық құрамын анықтау,  тағайындау және 

өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Корпоративтік хатшы мен Корпоративтік хатшы 

аппараты қызметкерлерінің  лауазымдық айлықтарының көлемін және сыйақы мен әлеуметтік 
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қолдау көрсету талаптарын, сонымен қатар Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін 

анықтау;         

           14) Қоғам омбудсменін тағайындау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғам 

омбудсменін әр екі жыл сайын қайта тағайындау, сондай-ақ ол туралы ережені бекіту;  

           15) Қоғам Басқармасымен бекітілетін құжаттарды қоспағанда, Директорлар кеңесімен 

бекітілген тізім бойынша Қоғамның ішкі қызметтерін реттейтін құжаттарды бекіту; 

           16) Қоғамның орталық аппаратының жұмыскерлердің жалпы санын, сонымен қатар 

Қоғамның Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшы аппаратының штат кестесін 

бекіту; 

 17) Қоғамның шетелдік филиалдары мен өкілдіктерін құру, жабу туралы шешімдер 

қабылдау және олар туралы ережелер бекіту; 

 18) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ал бекіту, Жалғыз акционерге өткен 

қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын және Қоғамның бір жай акциясына алғандағы бір 

жылғы дивидендін бөлу жөнінде ұсыныс жасау; 

 19) Қоғамның тіркеу саясатын және оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды 

бекіту; 

 20) Жалғыз акционердің саясатын ескере отырып, Қоғамның орталық аппараты 

жұмыскерлерінің қызметтік еңбекақысының сұлбасын бекіту; 

21) Басқарма төрағасының және Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің басшысы 

мен қызметкерлерінің, Корпоративтік хатшының жоспарлау және сабақтастық бағдарламасын 

бекіту;  

22)  Заңнамаға сәйкес (Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционерінің құзырына 

жатқызылған ірі мәмілелерді жасасуды мақұлдауды қоспағанда) Қоғам жасалуына мүдделілік 

танытқан мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау; 

23) Қоғамның таза табыстарын пайдалану тәртібін белгілеу; 

24) Жалғыз акционерге Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілік критерийлері мен 

тәуелсіздік критерийлеріне қатысты, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін 

сыйақы көлемін, төлеу тәртібі мен талаптары бойынша ұсыныстар даярлау; 

25) Қоғамның тәуекелді басқару туралы ішкі құжаттарын бекіту, Қоғамның маңызды 

қауіп-қатерлерін  сипаттау және талдау арқылы тәуекелді басқару жөніндегі құрылымдық 

бөлімше бастығының есептерін, сонымен қатар Қоғамның қауіп-қатерлерін барынша азайтуға 

бағытталған жоспарлар мен бағдарламаларды жүзеге асыру бойынша мәліметтерін қарау;  

26) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құру, олардың акцияларының он және одан да көп 

пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерiн) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешім 

қабылдау; 

27) Қоғамның Басқарма мүшелерінің, қызметке тағайындалуы Директорлар кеңесімен 

жүзеге асырылатын Қоғамның өзге жұмыскерлерінің басқа заңды тұлғаларда қызмет атқаруына 

қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау; 

28) Жалғыз акционердің саясатын ескере отырып, Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік 

қолдау көрсету жүйесін бекіту; 

29) Директорлар кеңесінде Қоғам Басқармасының Қоғам қызметі, оның ішінде 

қаржылық қызметі туралы ақпаратты беру мерзімі мен тәртібін анықтау; 

30) дамудың бекітілген басым бағыттарын ұстануды бағалау; 

31) корпоративтік жанжалдарды және мүдделер жанжалын реттеу саясаты мен 

ережелерін әзірлеу және бекіту, сондай-ақ, олардың кезеңмен қайта қаралуын қамтамасыз ету; 

32) Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатын бекіту 

немесе оған өзгертулер мен толықтырулар енгізу және оның іске асырылуын бақылау; 

32-1) орнықты дамудың енгізілуіне және орнықты даму саласындағы қағидаттарды, 

стандарттарды, тиісті саясаттар мен жоспарларды іске асыру мен енгізуге стратегиялық 

басшылық ету және бақылау жасау, орнықты даму саласындағы есепті бекіту; 

33) Қоғамның демеушілік және қайырымдылық саласындағы қағидасын бекіту немесе 

оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 

34) Қоғамның экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы саясатын бекіту 

немесе оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 
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35) акцияларының (жарғы капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп 

пайызы Қоғамға тиесілі, заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиналысының құзырына жататын келесі қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау: 

а) акционерлік қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату; 

б) Қоғамның, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің (бұдан әрі – серіктестік) 

жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту; 

в) заңды тұлғаның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе қоғамның 

орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау; 

г) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың, сондай-ақ оларға өзгертулер енгізудің 

талаптары мен тәртібін айқындау;  

д) заңды тұлғаның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы 

шешім қабылдау; 

е) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы 

шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау; 

ж) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін 

сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің мүшелеріне 

олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және шығыстар өтемақысын төлеудің мөлшері 

мен талаптарын айқындау; 

з) Қор Басқармасы бекіткен тізімге сәйкес, Қор Басқармасының келісімімен дауыс 

беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) барлығы тікелей не жанама түрде Қоғамға тиесілі 

(Қор тобы шеңберінде) заңды тұлғалардың, атқарушы органдар басшыларын белгіленген 

тәртіпте олармен еңбек қарым-қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату арқылы қызметке 

тағайындау және уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 

и) заңды тұлғаға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын 

құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы заңды тұлғаның 

өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы, не болмаса өзге де заңды 

тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау; 

к) «алтын акцияны» жүргізу және оның күшін жою; 

л) серіктестіктің бақылау кеңесін және (немесе) реквизиялық комиссиясын (ревизорды) 

сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің реквизиялық 

комиссиясының есептері мен қорытындыларын бекіту; 

м) серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктеріне, сондай-ақ коммерциялық 

ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдау; 

н) серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге беру туралы шешім қабылдау; 

о) жауапкершілігі шектеулі серіктестікті және оның мүлкін сенімді басқаруға беру 

туралы шешім қабылдау және оның талаптарын анықтау; 

п) Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 

жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңының 39-бабына сәйкес серіктестік мүлкіне 

қосымша жарналар енгізу туралы шешім қабылдау; 

р) серіктестікті ерікті түрде қайта құру немесе тарату туралы шешім қабылдау; 

а)-ж), и)-р) сұрақтары бойынша шешімдер Директор кеңесімен бекітілетін он және одан 

көп пайыз акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғалар 

тізіміне сәйкес қабылданады; 

36) Қоғам активтерін басқару мәселелерін реттейтін және акциялары тікелей немесе 

жанама түрде Қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың құжаттарын бекіту (құрылымын қайта қарау, 

қайта құру, тарату, сатып алу не/немесе иеліктен шығару, сенімді басқаруға беру, кепілге салу 

және т.б. мәселелерді қосқанда, бірақ сонымен шектелмей), оның іске асырылуын бақылау, 

сондай-ақ кезеңдік түрде көрсетілген құжатты қайта қарастыру; 

37) акциялары тікелей немесе жанама түрде Қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың 

лауазымды тұлғаларын тағайындауға қатысты саясатты дайындау;   

38) Қоғамның Басқарма қызметіне бақылауды жүзеге асыру; 

39) Қоғам Басқармасын, Басқарма төрғасы мен және мүшелерін, Ішкі аудит қыметін 

және оның басшысын бағалау тетігін анықтау; 
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40) Заңнаманың және осы Жарғының талаптарына сәйкес ақпараттарды және Қоғам 

қызметінің ақпараттық  баяндауын Қоғамның ашуын қамтамасыз ету; 

41) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау, жүйелі түрде қайта 

қарастыруды сақтау және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту; 

42) Жалғыз акционерге Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне жүргізілген 

тексерістердің нәтижелері туралы ақпарат беруді қамтамасыз ету; 

43) Қоғам тобындағы сыртқы аудиттің сапасы мен тәуелсіздігіне бақылауды жүзеге 

асыру;  

44) тәуекелді басқару жүйесінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту және тәуекелді басқару 

жүйесінің тиімділігін жыл сайын бағалау, тәуекелді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер 

туралы Жалғыз акционерді уақтылы хабардар ету; 

45) Жалғыз акционердің қарауына мәселелер шығару; 

46) Жалғыз акционердің айрықша құзырына жатпайтын, Заңнамамен және (немесе) 

Қоғам Жарғысымен қарастырылған өзге мәселелер.  

Директорлар кеңесінің айрықша құзырына жататын мәселелерді Қоғам Басқармасының 

шешуіне беруге болмайды. 

77. Директорлар кеңесі: 

1) әлеуетті мүдделер жанжалын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және 

жасалуына мүдделі мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды тұлғалар мен 

Жалғыз акционер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға; 

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға; 

3) қажеттіліктің туындауына қарай, жылына кем дегенде бір рет Қоғамның ішкі бақылау 

жүйесінің тиімділігін қайта қарастыруды қамтамасыз етуге және оны жетілдіру туралы 

ұсыныстар дайындауға тиіс.  

78. Қоғамның жылдық есебінің құрамына кіретін және белгіленген тәртіп пен мерзімде 

Жалғыз акционерге берілетін, Директорлар Кеңесінің жылдық есебінде келесі ақпарат 

көрсетіледі, бірақ сонымен шектелмейді: 

1) Директорлар кеңесі мен Басқарманың құрамы, оның ішінде Директорлар кеңесінің 

төрағасы, Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері, Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерін 

іріктеу критерийлері, Басқарма төрағасы мен Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелері; 

2) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің мәжіліс саны, сондай-ақ, Директорлар 

кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесі мен құрамына өзі кіретін комитет мәжілістеріне 

қатысуы; 

3) Директорлар кеңесі комитеттерінің атқарымдарын орындауы  туралы есеп, оның 

ішінде Директорлар кеңесінің жеке ұсыныстар және/немесе оның комитеттерінің ұсынымдарын 

қабылдамау себептері; 

4) Директорлар кеңесі мен Басқарманың жұмысы, оған қоса Директорлар кеңесі немесе 

Басқарма шешім қабылдаған мәселелер туралы толық ақпаратты қосқанда, сонымен қатар 

шешім қабылдау өкілеттігі  Басқарма төрағасына берілген мәселелер туралы есеп; 

5) Қоғам айқындамасын және оны дамыту перспективаларын бағалау;  

6) Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің жеке 

мүшелерінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметін бағалау 

үдерісі; 

7) Қоғамға қатысты Жалғыз акционердің пікірін Директорлар кеңесінің есепке алу 

жөнінде шаралар қолдануы. 

79. Директорлар кеңесі Қоғамның жылдық есебі құрамына Жалғыз акционерге берілетін 

өз қызметі туралы жылдық есебінде осы Жарғының 80- тармағында көрсетілген ақпараттардан 

басқа өзі тәуелсіз ретінде санайтын Директорлар кеңесінің әр мүшесін көрсетуге тиіс.  

Директорлар кеңесі шешімдерді қабылдаған кезде Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз 

болу себебін анықтауға, бұл ретте Директорлар кеңесі мүшесінің Заңнама бойынша тәуелсіздік 

критерийлеріне сәйкестігін көрсете отырып, сондай-ақ, Директорлар кеңесінің мүшесін тәуелсіз 

деп тануға ықпал еткен қатынастардың   немесе жағдайлардың  болуын көрсетуге тиіс, оның 

ішінде егер Директорлар кеңесінің мүшесі: 
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1) соңғы бес жыл ішінде Қоғамның немесе оның еншілес және тәуелді ұйымдарының 

жұмыскері болса; 

2) Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысын қоспағанда, Қоғамнан қосымша сыйақы 

алған немесе алатын болса; 

3) басқа ұйымдарда немесе органдарда осындай қызмет атқарса, басқа ұйымдарда 

немесе органдарда осындай қатысу арқылы Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен жақсы 

байланыста болса; 

4) Жалғыз акционердің немесе мемлекеттік басқару органдардың атынан әрекет етсе; 

5) он жыл қатарынан Директорлар кеңесінің мүшесі болса. 

80. Директорлар кеңесінің салмақты әрі түсінікті баға беру жауапкершілігі аралық және 

өзге көпшілікке жарияланатын есептерге, бақылау-қадағалау органдарының есептеріне, 

сонымен қатар, Заңнаманың, Листинг ережелерінің және Қоғамның ішкі құжаттарының 

талаптарына сәйкес міндетті түрде ұсынуға жататын ақпараттарға қолданылады.  

81. Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау ресми, қатал және транспаренттік 

рәсімдерге сәйкес Заңнамамен қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.  

82. Келесі тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланбайды: 

1) заңмен белгіленген тәртіпте сотталғандығы өтелмеген немесе алып тасталмаған;  

2) жоғары білімі жоқ; 

3) мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген 

тәртіпте банкрот болып танылған, басқа заңды тұлғаны тоқтатып қою туралы шешім 

қабылданғанға дейін кем дегенде бір жыл бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші 

басшы (Басқарма төрағасы), басшының орынбасары, басқа заңды тұлғаның бас бухгалтері 

болған. Көрсетілген талап мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе 

белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған, басқа заңды тұлғаны  тоқтатып қою туралы 

шешім қабылданған күннен бастап бес жыл ішінде қолданылады;  

4) өзге қаржы ұйымында осы тұлғаның басшы қызметкер лауазымында болған кезеңінде 

басшы қызметкер лауазымына тағайындалуына (сайлануына) келісім кері қайтарылған тұлға 

сайлана алмайды. Аталған талап басшы қызметкер лауазымына тағайындалуына (сайлануына) 

келісімін кері қайтару туралы уәкілетті орган шешім қабылдағаннан кейін соңғы он екі тізбекті 

ай ішінде қолданылады.  

5) соңғы 5 (бес) жыл ішінде Қоғамның Басқарма төрағасы болған Қоғам қызметкері 

немесе оның үлестес тұлғасының басшысы, сондай-ақ Басқарма төрағасы мен Қоғам 

қызметкерлерінің жақын туыстарының бірінің зайыбы болса. Осы норма Жалғыз акционердің 

шешімімен тағайындалған Басқарма төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесіне 

қолданылмайды. 

6) Қоғамнан немесе оның үлестес тұлғаларынан қомақты қаржылық көмек алатын, 

коммерциялық емес ұйымның мүдделі тұлғасы болып табылса; 

7) Қоғам мен оның үлестес тұлғаларына ақылы, соның ішінде кеңес беру қызметтерін 

көрсететін; 

8) соңғы 5 (бес) жыл ішінде Қоғамның қазіргі және бұрынғы аудиторының үлестес 

тұлғасы немесе қазіргі, не бұрынғы қызметкері болып табылатын тұлға. 

Директорлар кеңесіне үміткерлер және Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам мен 

Жалғыз акционердің мүдделері үшін Директорлар кеңесінің тиімді жұмыс атқаруын 

ұйымдастыру және оның міндеттерін орындауға қажетті іскерлік және салалық ортада тиісті 

жұмыс тәжірибесіне, білімг, біліктілікке, оң жетістіктер мен мінсіз беделге ие болуы тиіс. 

Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлер өзге ұйымдардың төрттен артық 

Директорлар кеңесінің құрамына (бақылау кеңестеріне) кіре алмайды. 

Директорлар кеңесінің мүшесі бәсекелес ұйымдардың директорлар кеңесінің мүшелігіне 

(бақылау кеңестері) кіре алмайды және бәсекелес компаниялардың басшы лауазымдарын атқара 

алмайды. 

83. Директорлар кеңесi мүшелерiнiң саны бес адамнан кем болмауға тиiс. Директорлар 

кеңесі құрамының кем дегенде қырық пайызы тәуелсіз директорлардан тұруы тиіс. 
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84. Қоғамның Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда 

Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды. Сонымен қатар, Басқарма төрағасы 

бір уақытта Директорлар кеңесінің төрағасы болып тағайындала алмайды. 

85. Мемлекеттік қызметкер болып табылатын және өз уәкілеттігін лауазымдық 

міндеттеріне сәйкес атқаратын Директорлар кеңесінің  мүшелері өз уәкілеттігін атқарғаны үшін 

Директорлар кеңесінде сыйақы алу мәселесі  Заңнамаға сәйкес шешіледі. 

86. Директорлар кеңесінің мүшесі мен Қоғам арасындағы өзара қарым-қатынас 

Заңнамамен, осы Жарғымен, Кодекспен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және Жалғыз 

акционермен белгіленген уәкілеттілік мерзімінде жасалатын шартпен реттеледі. 

87. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді және соңынан 

қайта сайлау құқығымен үш жылдан аспайды. Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты 

жылдан астам мерзімге сайлаудың кез-келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы 

жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше  қарастыруға жатады.  

88. Бір тұлға Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан астам мерзімге сайлана 

алмайды. Айрықша жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлануға рұқсат етіледі, бірақ 

Директорлар кеңесіне ондай тұлғаның мүшелігі туралы мәселені қарастыру жыл сайын 

өткізілуге тиіс.  

89. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын Жалғыз акционер сайлайды. Жалғыз 

акционер кез келген уақытта Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы. 

90. Директорлар кеңесінің төрағасы: 

           1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның жауапкершілігі аясында 

барлық аспектілер бойынша тиімді қызметін қамтамасыз етеді, оның мәжілісін жүргізеді және 

осы Жарғымен белгіленген тәртіпте мәжілістерде хаттама жазуды ұйымдастырады; 

2) Директорлар кеңесі мүшелерінің  нақты әрі анық ақпаратты уақтылы алуын, сондай-

ақ, Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшелеріне қызмет атқаруды бастау бағдарламасын 

беруді қамтамасыз етеді; 

3) Басқарма төрағасымен Қоғам атынан Басқарма төрағасының материалдық 

марапатталуының және жауапкершілігінің Қоғамның қызметі мен Даму жоспарының орындалу 

нәтижелеріне  тікелей тәуелді болуын қарастыратын еңбек шартын жасасады; 

4) Жалғыз акционерді Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің 

сыйақы мөлшерлерінің көлемі және құрамы туралы хабардар етеді; 

5) Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелері арасындағы сындарлы қарым-

қатынасқа қатысты Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің қызметіне нәтижелі 

үлесін, сонымен қатар Жалғыз акционермен белгіленген мерзімдерде өткен күнтізбелік жылға 

Директорлар кеңесінің қызметі туралы есеп беруді қамтамасыз етеді; 

6) Жалғыз акционермен тиімді байланысты, оның ішінде онымен Қоғамның даму 

стратегиясын талқылау, сондай-ақ, тұтас алғанда  Жалғыз акционердің көзқарасын Директорлар 

кеңесінің назарына жеткізуді қамтамасыз етеді; 

7) Қоғам атынан Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерімен жасасқан шарттарға қол 

қояды; 

8) Жалғыз акционерге оның сұрауларына жауаптардың берілуін қамтамасыз етеді; 

9) Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібін даярлайды; 

10) Заңнамамен және осы Жарғымен қарастырылған өзге мәселелер жөнінде шешім 

қабылдайды. 

91.  Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционермен тиісті түрде сұқбат 

жүргізуді қамтамасыз етуге жауапты болып танылады. 

92. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның атқарымдарын 

Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі атқарады.  

93. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының 

бастамасы бойынша немесе келесі тұлғалардың талаптары бойынша шақырылуы мүмкін: 

            1) Директорлар кеңесінің  кез келген мүшесінің; 

            2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің; 

            3) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның; 

            4) Жалғыз акционердің. 
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94. Директорлар кеңесі мәжілісінің тәртібі және кезеңділігі Жалғыз акционер бекіткен 

Қоғамның ішкі құжатымен анықталады. Бұл ретте, Директорлар кеңесінің мәжілісі жылына 

алты реттен кем болмауы тиіс. 

95. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі ашық, сырттай немесе аралас дауыс беру 

арқылы қабылданады.  

Сырттай дауыс беру арқылы Жарғының 76-тармағының 1),  5), 6), 8)-14), 16)-18), 20), 

22)-27), 36-тармақшаларымен белгіленген мәселелер бойынша шешімдер қабылдана алмайды. 

Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу тәртібі Жалғыз акционер бекіткен Директорлар 

кеңесі туралы ережемен белгіленеді.   

96. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне 

хабарлама жіберу тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді. 

Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдар алдын ала - кемінде 7 жұмыс күн 

бұрын, ал Қоғамның жарғысында айқындалатын біршама маңызды мәселелер бойынша - 

кемінде 15 жұмыс күн бұрын жіберіледі. Маңызды мәселелер тізіміне, көрсетілгендермен 

шектелмей, келесі мәселелер кіреді: 

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау; 

2) Қоғамның даму стратегиясын бекіту; 

3) Қоғамның бес жылға арналған даму жоспарын бекіту;  

4) Қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын сатып алу 

және олардың сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 

5) Басқарма төрағасы мен мүшелерінің маңызды қызмет көрсеткіштерін бекіту; 

6) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, өткен қаржы жылындағы 

Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына алғандағы бір жылғы 

дивидендінің мөлшері жөнінде Жалғыз акционерге ұсыныс енгізу;  

7) Қоғамның басқа заңды тұлғаларға қатысуы немесе олардың қатысушылар 

(акционерлер) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау. 

97. Қоғам Басқармасы Директорлар кеңесін өз атқарымдарын толық орындау үшін 

қажетті ресурстармен қамтамасыз  етуге жауапкершілік тартады. 

98. Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізуге арналған кворумы Директорлар 

кеңесі мүшелерінің жартысын құрайды. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір-бір дауысқа ие. 

Директорлар кеңесінің шешімі мәжіліске қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай 

көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тепе-тең болған жағдайда Директорлар кеңесі 

төрағасының немесе Директорлар кеңесінің мәжілісінде төрағалық етуші тұлғаның дауысы 

шешуші болып саналады.  

99. Директорлар кеңесінің сырттай өткізілген мәжілісінің шешімі белгіленген мерзімде 

бюллетендерден алынған кворум болған жағдайда қабылданған болып танылады.  

Директорлар кеңесінің сырттай өткізілген  мәжілісінің шешімі жазбаша түрде 

ресімделуге  және оған Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысы қол қоюға тиіс. 

Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде ол Директорлар кеңесінің 

мүшелеріне осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетендермен бірге  жіберілуге тиіс.  

100. Директорлар кеңесінің ашық тәртіпте өткізілген мәжілісте қабылдаған шешімдері 

хаттама түрінде ресімделеді, хаттама мәжіліс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жасалып 

және оған Директорлар кеңесінің мәжілісіне төрағалық еткен тұлға мен хатшы қол қоюға тиіс. 

Хаттамада жазылатын міндетті мағлұматтардың тізбесі Заңнамамен айқындалады.  

 101. Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары және Директорлар кеңесінің сырттай 

дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады.  

102. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің талабы бойынша 

Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған 

шешімдерді танысу үшін ұсынуға және (немесе) Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен 

және Қоғамның мөр бедерімен куәландырылған хаттамалар мен шешімдердің үзінді-көшірмесін 

беруге міндетті. 

 103. Маңызды мәселелерді қарастыру және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстар 

дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.   

Директорлар кеңесінің комитеттері келесі сұрақтарды қарастырады:  
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1) ішкі аудит; 

2) кадрлар және сыйақылар; 

3) әлеуметтік мәселелер;  

4) стратегиялық жоспарлау. 

Осы тармақта көрсетілген мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің бір немесе 

бірнеше комитеттерінің құзырына жатқызылуы мүмкін. 

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және қажет 

болған жағдайда нақты бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар 

сарапшылардан тұрады.  

Функцияларына осы тармақтың екінші абзацында көрсетілген мәселелерді қарастыру 

жатқызылған Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары болып тәуелсіз директорлар 

тағайындалады. 

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. 

Директорлар кеңесі комитеттерін құру мен жұмыс тәртібі, оладың саны, сондай-ақ 

сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжатымен айқындалады. 

  104. Директорлар кеңесі кез келген уақытта жыл бойы комитеттерден ағымдағы қызметі 

туралы есеп беруді талап етуге құқылы. Осындай есепті дайындау және беру мерзімдерін 

Директорлар кеңесі анықтайды.  

 

16-БАП. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ 

 

 105. Басқарма Заңнамамен және Қоғам Жарғысымен Жалғыз акционердің және 

Директорлар кеңесінің айрықша құзырына жататын мәселелерден басқа, барлық мәселелерді 

шешетін Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады және ол өзіне жүктелген 

міндеттің орындалуына Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесі алдында жауап береді.  

 106. Басқарма Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға 

міндетті. 

107. Басқарма өзіне жүктелген атқарымдарды орындау барысында, сұрау келіп түскен 

күннен бастап он күн ішінде, Директорлар кеңесінің мүшелерін Қоғамның қызметі туралы, 

оның ішінде құпия мәлімет болып танылатын ақпаратпен, сондай-ақ, қажетті түсініктемелермен 

қамтамасыз етеді.    

108. Жалғыз акционердің өкілдері және Жалғыз акционердің өкілдері болып 

табылмайтын Қоғам жұмыскерлері Басқарма мүшелері бола алады.  

 Басқарма мүшелері Басқарма мәжілістеріне қатысу арқылы Қоғам қызметін басқаруды 

жүзеге асырады.  

Басқарма мүшелері тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа 

ұйымдармен жұмыс істеуге құқылы.  

Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының  немесе басқа заңды тұлғаның 

атқарушы органның атқарымын жеке дара жүзеге асыратын  тұлғаның лауазымын атқаруға 

құқығы жоқ. 

Басқарма мүшелері өзге бәсекелес компаниялардың Директорлар кеңесінің мүшелігіне 

кіре алмайды және бәсекелес компанияларда басшылық лауазымды атқара алмайды. 

109. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Заңнамамен, осы Жарғымен, 

сонымен қатар әрқайсысының Қоғаммен жасалатын еңбек шартымен және Қоғамның ішкі 

құжаттарымен анықталады.  

 110. Қоғам атынан Басқарма мүшелерімен және Ішкі аудит қызметінің басшысымен және 

қызметкерлерімен, Корпоративтік хатшымен және Корпоративтік хатшы аппаратының 

қызметкерлерімен жасалатын еңбек шарты Қоғамның Басқарма төрағасымен. жасалады.  

     111. Қоғам Басқармасының құзырына келесі  мәселелер  жатады: 

           1) Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерін жүзеге 

асыру; 

 2) Қоғам дамуының басым бағыттарын, 10 жылға арналған стратегиялық бағыты мен 5 

жылға бағытталған даму жоспарын дайындайды, келіседі және Директорлар кеңесіне ұсынады; 
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           3) Қоғамның бес жылға арналған даму жоспарын дайындайды және жүзеге асырады, 

сонымен қатар оның орындалуына жауапкершілік тартады, Қоғамның бюджетін  бекітеді; 

           4) Директорлар кеңесін Қоғамдағы тәуекелді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер 

туралы уақтылы хабардар етеді; 

           5) Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның орталық аппараты 

қызметкерлерінің жалпы көлемін, сондай-ақ Корпоративтік хатшы аппаратының және Ішкі 

аудит қызметінің штаттық кестесін ескере отырып, Қоғам қызметкерлерінің жалпы көлемін, 

Қоғам орталық аппаратының ұйымдық құрылымын және штаттық кестесін бекітеді;      

 6) осы тармақтың 5-тармақшасына сәйкес филиалдар мен өкілдіктердің ұйымдық 

құрылымын және Басқармамен бекітілген, Қоғам филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлеініңр 

штатын (штаттағы қызметкерлер санын) ескере отырып, олардың  штаттық кестесін бекітеді;      

           7) Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын, Қоғам қызметін ұйымдастыру 

мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді; 

8) осы Жарғымен Директорлар кеңесінің айрықша құзырына жатқызылған мәселелерді 

қоспағанда, акцияларының он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі, заңды тұлға 

акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына жататын қызмет мәселелері бойынша шешім 

қабылдайды; 

  9)  Қоғам жұмысының тәртібін анықтау; 

 10) Жалғыз акционерге өткен жоспарланған жылдың жиырмасыншы наурызына дейін 

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер көлемінің болжамдық көрсеткіштерін ұсыну; 

 11) Қоғам филиалдарымен және басқа бөлімшелерімен жұмыс саясатын дайындау және 

бекіту (пайдалылық, еңбекақы қоры, табыстар мен шығыстар сметасы және т.б.); 

 12) Қоғам жүргізетін барлық операциялардың түрлеріне бақылау жасауды жүзеге асыру; 

 13) статистикалық есептілікті қалыптастыру; 

 14) Қоғам міндеттемелерін өзінің меншікті капиталының екі және одан көп пайызындағы 

көлемге арттыру туралы шешім қабылдау;  

 15) Ішкі аудит қызметі аудиторлық тапсырмаларды  орындаған кезінде оған қажетті 

құжаттарды уақтылы беруді қамтамасыз етуге, сондай-ақ Қоғам активтеріне және электронды 

деректер базасына кедергісіз рұқсат беруге. 

16) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның 

ұсыныстарын, сондай-ақ, Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындау және жүзеге асыру үшін 

бақылау жасайды; 

17) Қоғамның меншігіне қатысты заңсыз әрекеттер туғызатын себептер мен 

жағдайларды анықтау жөнінде жұмысты ұйымдастырады; 

18)  ақпараттың жария етілуін және Қоғам қызметін ақпараттық баяндауды қамтамасыз 

етеді; 

19) Қоғамның Басқарма төрағасының ұсынысымен Басқарма хатшысын сайлайды. 

Басқарма Хатшысының мәртебесі, атқарымдары мен міндеттері Қоғам Басқармасымен 

бекітілетін Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.  

20) корпоративтік жанжалдарды реттеу жөніндегі жұмысты жүргізу тәртібін анықтайды, 

сонымен қатар оның құзырына жататын мәселелер бойынша корпоративтік жанжалдарды 

реттеуді жүзеге асырады; 

21) Қоғамның болжамды жылдық қаржылық есептілігін бекітеді; 

22) өз құзыры шегінде Директорлар кеңесі бекіткен саясатқа (ереже) сәйкес, мүдделік 

және корпоративтік жанжалдарды реттеуге қатысады және бақылауды жүзеге асырады; 

23) Қоғам акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын 

мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызмет ақысының көлемін 

анықтайды; 

24) қызметтік, коммерциялық және өзге де Заңнамамен қорғалатын ақпарат болып 

танылатын Қоғам және оның қызметі туралы ақпаратты белгілейді; 

25) Қазақстан Республикасы аумағында Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін ашу 

немесе олардың қызметін тоқтату туралы шешім қабылдайды; 

26) Жалғыз акционердің пікірін ескере отырып, жалақы төлеу және сыйлықақы беру 

туралы ережені бекітеді; 
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26-1) Қоғам қызметі мәселелері бойынша алдын ала шешімдер қабылдайды және/немесе 

Жалғыз акционер және/немесе Директорлар кеңесінің келісуіне және/немесе бекітуіне 

шығарылатын Қоғам құжаттарын мақұлдайды; 

27) Жалғыз акционердің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзырына 

жататын мәселелерден басқа, Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша шешім 

қабылдайды; 

112. Қоғамда тәуекелді басқару мәселелері бойынша жедел шешімдер қабылдау 

мақсаттарында Қоғам Басқармасының жанынан тәуекел жөнінде комитет құрылуы мүмкін. 

Қоғам Басқармасының жанындағы тәуекел комитетінің жасақталу және жұмыс тәртібі, сондай-

ақ, оның сандық құрамы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.  

113. Басқарма құрамына үміткерлерді сайлау жөніндегі ұсыныстарды Директорлар 

кеңесінің қарауына Басқарма төрағасы шығарады. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің 

қарауына Басқармадағы бір бос лауазымға сайлауға кем дегенде екі  рет ұсынылатын үміткер 

жөнінде ұсыныстарды шығаруға құқылы. 

114.  Басқарма төрағасы бір бос лауазымға сайлауға екінші рет ұсынған үміткерді 

Директорлар кеңесі қабылдамаған жағдайда осы бос лауазымға үміткер жөнінде ұсыныстар 

енгізу құқығы Директорлар кеңесінің төрағасына ауысады.  

           115. Директорлар кеңесінің мүшелері болып тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, 

оң жетістіктері және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделерінде Директорлар кеңесінің 

бүкіл жұмысын тиімді ұйымдастыру және оның міндеттерін орындау үшін қажетті іскерлік 

және салалық ортада мінсіз беделі  бар тұлғалар сайлануы мүмкін.  

116. Басқарма мүшесінің лауазымына келесі тұлғалар сайлана алмайды: 

1) заңмен белгіленген тәртіпте сотталғандығы өтелмеген немесе алып тасталмаған;  

2) жоғары білімі жоқ; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген қаржылық қызмет көрсету 

және (немесе) реттеу аясында жұмыс өтілі жоқ; 

4)  мінсіз іскерлік беделі жоқ; 

5) мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген 

тәртіпте банкрот болып танылған, басқа заңды тұлғаны  тоқтатып қою туралы шешім 

қабылданғанға дейін кем дегенде бір жыл  бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші 

басшы (Басқарма төрағасы), басшының орынбасары, басқа заңды тұлғаның бас бухгалтері 

болған. Осы талап мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе 

белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған, басқа заңды тұлғаны  тоқтатып қою туралы 

шешім қабылданған күннен бастап бес жыл ішінде қолданылады.  

6) өзге қаржы ұйымында осы тұлғаның басшы қызметкері лауазымында болған кезеңінде 

басшы қызметкер лауазымына тағайындалуына (сайлануына) келісімі  кері қайтарылған тұлға.  

Осы талап  басшы қызметкер лауазымына тағайындалуына (сайлануына) келісімін кері қайтару 

туралы уәкілетті орган шешім қабылдағаннан кейін соңғы он екі тізбекті ай ішінде 

қолданылады. 

 117. Қоғам Басқармасының төрағасы Қоғамның бірінші басшысы болып табылады және 

Қоғамның қызметіне басшылық жасайды. 

 118. Қоғамның Басқарма төрағасын Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

белгіленген тәртіпте Қоғамның Директорлар кеңесі сайлайды. Атқарушы орган басшысының 

және мүшелерінің өкілеттілік мерзімі жалпы атқарушы органның өкілеттілік мерзіміне сәйкес 

келуі тиіс.  

121. Қоғам Басқармасының төрағасы: 

           1) Қоғам атынан үшінші тұлғалармен сенімхатсыз қарым-қатынас жасайды; 

           2) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті, Қоғамның ағымдағы қызметіне 

қатысты, оның ішінде Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын 

бақылау мәселелері бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады;  

           3) Қоғамның ішкі тәртібін реттейтін құжаттарды бекітеді; 

           4) Заңнамамен және осы Жарғымен, сонымен қатар Жалғыз акционердің немесе 

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген тәртіпте Қоғам мүлкіне және 

қаржысына иелік етеді; 
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           5) Қоғам қызметкерлерін, Қоғам филиалдарының директорларын, директорлардың 

орынбасарларын, бас бухгалтерлерді, Өкілдік директорларын жұмысқа қабылдау, ауыстыру 

және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, Қоғам филиалдарының жеке қызметкерлеріне 

(Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен белгіленген 

жағдайларды қоспағанда) қатысты жұмысқа қабылдауға және жұмыстан босатуға келісім 

береді, марапаттау және тәртіптік шаралар қолданады; Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес 

Қоғам Басқармасын, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін және 

Қоғамның Корпоративтік хатшысы мен Корпоративтік хатшы аппараты қызметкерлерін 

қоспағанда, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық еңбекақы және сыйақы мөлшерін белгілейді;  

           6) Қоғам қызметкерлерінің кәсіби дайындығы және оларды қайта дайындау туралы 

мәселелерді шешеді, міндеттерін, сонымен қатар Басқарма мүшелері арасында өкілдіктер мен 

жауапкершілік аясын бөледі; 

7) Қоғам атынан әрекет етуге құқық беретін сенімхат береді; 

           8) аудиторлық ұйыммен Қоғам атынан жыл сайынғы аудит жүргізуге шарт жасасады;  

           9) Жалғыз акционерге: 

            Жалғыз акционермен белгіленген нысандары мен мерзімдері бойынша Даму жоспарын 

(орташа мерзімді Бизнес-жоспар) іске асыру туралы есепті; 

            Жалғыз акционермен белгіленген нысандары мен мерзімдері бойынша  Қоғамның 

қаржы-шаруашылық қызметі, оның еншілес, тәуелді ұйымдары туралы есептілікті ұсынады; 

           10) Қоғамның Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің алдында еншілес және 

тәуелді ұйымдары, сонымен қатар еншілес және тәуелді  ұйымдардың қаржы-шаруашылық 

нәтижелерінің Қоғам қызметінің көрсеткіштеріне ықпалы туралы жарты жылдық  есеп беруді 

жүзеге асырады.  

           11) Директорлар кеңесіне Қоғамның Даму жоспарын (орташа мерзімді Бизнес-жоспары), 

Қоғам бюджетін, Қоғамның стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясы), қызметтің басым 

сипаттағы бағыттарын іске асыру (даму) туралы есепті белгіленген тәртіпте ұсынады; 

 12) шешім қабылдау Қоғамның Директорлар кеңесінің құзырына жатпайтын барлық 

мәселелер бойынша корпоративтік жанжалдарды реттеуді қамтамасыз ету, сондай-ақ, өз 

бетінше корпоративтік жанжалдарды реттеу жөнінде жұмыстарды жүргізу тәртібін анықтайды; 

 13) Директорлар кеңесінің қарауына Қоғамның даму стратегиясының жобасын 

шығаруды қамтамасыз етеді;         

14) өз өкілеттігі шегінде Қоғамда жемқорлықпен күресуді жүзеге асырады; 

15) Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқармасының 

шешімдерімен, осы Жарғымен анықталған  басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады. 

  120. Басқарма мәжілісі тұрақты негізде Басқарма төрағасының төрағалық етуімен, ал ол 

болмаған жағдайда - оның міндетін атқарушы орынбасарымен өткізіледі. 

  121. Қоғам Басқармасы мәжіліске Басқарма мүшелерінің тең жартысы қатысқан 

жағдайда шешім қабылдауға құқылы. 

  122. Қоғам Басқармасы шешімі оның мүшелерінің жай көпшілік дауысымен 

қабылданады. Дауыстар саны тең болған жағдайда Басқарма төрағасының дауысы шешуші 

болып табылады.  

  123. Қоғам Басқармасы қарастыруына мәселелер енгізу құқығы Қоғамның Басқарма 

төрағасына, Басқарма мүшелеріне және Ішкі аудит қызметіне беріледі. 

   124. Басқармамен тұрақты негізде сайланатын Басқарма Хатшысы Басқарма мүшесінің 

талап етуі бойынша Басқарма хатшысының қолымен және Басқарма мөрінің бедерімен 

куәландырылған, Басқарма мәжілісінің хаттамасын танысу үшін беруге міндетті.  

 125. Қоғам Басқармасы жауапкершілік тартады: 

1) Қоғамда ішкі бақылау мен  тәуекелді басқару рәсімдерін әзірлеуге және қолдануға; 

2) Жалғыз акционермен және Директорлар кеңесімен алға қойылған мақсаттарды жүзеге 

асыру үшін қаржы және адам ресурстарын бөлуге; 

 3) Директорлар кеңесінің Қоғам қаражаты шегінде жүктелген атқарымдарын орындау 

үшін оны тиісті ресурстармен қамтамасыз етуге;  

4) Қоғамда жемқорлықпен күрес жөніндегі шаралардың орындалуын қамтамасыз етуге; 

5) Заңнамамен және Қоғам Жарғысымен қарастырылған өзге жағдайларға. 



21 

 

 

17-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ 

 

126. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жасауды, ішкі бақылау 

саласында бағалау, тәуекелді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттарды 

орындау және Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді  жүзеге асыру үшін 

Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады.  Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері Директорлар 

кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.  

 127. Ішкі аудит қызметінің басшысын Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының  

ұсынысы  бойынша Басқарма төрағасы тағайындайды.  

           128. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесімен белгіленген тәртіпте: 

 1) Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы тәуелсіз шынайы ақпарат береді; 

 2) жүйеге келтірілген және бірізді ыңғайды пайдалана отырып,  бағалау жүргізеді және 

тәуекелді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару үдерістерін жетілдіруге мүмкіндік 

туғызады; 

 3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес оның құзырына кіретін өзге атқарымдарды 

жүзеге асырады; 

 129. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында 

өзінің жұмысы туралы есеп береді.  

 Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің қызмет тәртібі мен өкілеттігі Қоғамның  

Директорлар кеңесі бекітетін, Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережемен анықталады.  

 Қоғамның Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті Ішкі аудит қызметінің 

жұмысына жетекшілік етуді жүзеге асырады. 

130. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі айқындаған тәртіпте және уақтылы, 

Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі жөніндегі шынайы ақпаратты табыс етеді. 

131. Қоғам және Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің арасындағы еңбек қатынасы 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.  

132. Ішкі аудит жөніндегі комитет Ішкі аудит қызметімен бірлесіп, Қоғамның 

жұмыскерлері  сол арқылы қаржы есептілігі немесе өзге мәселелерде мүмкін болатын 

сәйкессіздіктерге қатысты мәселелерді құпия түрде көтере алатын іс-шаралар жүйесін 

зерделейді.  

133. Ішкі аудит қызметінің тиімділігін Ішкі аудит жөніндегі комитеттің пікірін ескере 

отырып, Директорлар кеңесі бағалайды. 

 

18-БАП. ҚОҒАМНЫҢ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫСЫ 

 

134. Қоғам органдары мен лауазымды тұлғаларының Жалғыз акционердің құқықтары 

мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтауын, сондай-ақ Қоғамның 

корпоративті басқару саласындағы Заңнама нормалары мен ережелерін, Жарғы ережелерін 

және басқа да Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алуды ұстану Қоғамның Корпоративтік 

хатшысына жүктеледі. Қоғамның Корпоративтік хатшысы  өз қызметі шеңберінде Директорлар 

кеңесін дайындау мен өткізуге бақылау жасайды, Директорлар кеңесі мәжілісінің күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды жасақтауды қамтамасыз етеді, оған 

қолжеткізуді қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді, сонымен қатар, Жалғыз акционермен өзара 

қарым-қатынаста болады.  

135. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшелерінің уақтылы әрі 

нақты ақпарт алуын  қамтамасыз етеді. 

136. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесі мен 

Басқармасының мүшесі болып табылмайтын Қоғам қызметкері болып табылады.  

Қоғамның Корпоративтік хатшысын тұрақты негізде Директорлар кеңесі сайлайды және 

Директорлар кеңесіне есеп береді.   

137. Корпоративтік хатшының мәртебесі, атқарымы мен міндеттері Қоғамның 

Директорлар кеңесі бекітетін, Қоғамның Корпоративтік хатшысы туралы ережемен 

анықталады.  



22 

 

 

19-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ 

 

138. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, 

Қоғамның Басқарма мүшелері): 

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің 

мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады және жанжалдан 

аулақ жүреді;  

2) Қоғам мүлкін пайдаланбауға тиіс әрі оны Қоғам жарғысына және акционерлердің жалпы 

жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны 

өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер 

жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;  

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 

жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге;  

4) Қоғам қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы Заңнамаларының, Листинг 

ережелерінің, Кодекстің және өзгеде Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына  сәйкес 

ашылуы мен ұсынылуын бақылауға. 

5) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған 

сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға; 

6) өз қызметінің Қазақстан Республикасы Заңнамасының, Кодекстің және өзгеде Қоғамның 

ішкі құжаттарының талаптарына, сондай-ақ іскерлік этикасының жалпы қабылданған 

нормалары мен стандарттарына  сәйкес келуін қамтамасыз етуге; 

7) өзіне және өзгелерге қатысты мүдделер жанжалының туындауына жол бермеуге міндетті.  

139. Қоғамның лауазымды тұлғалары тікелей немесе жанама мүдделілігі бар мәселелер 

бойынша шешім қабылдауға қатыспауы тиіс. Мүдделілігі барлығы жөнінде ақпарат 

Директорлар кеңесі төрағасының назарына уақтылы жеткізілуі тиіс. 

140. Лауазымды тұлғалар Заңнамамен қарастырылған тәртіпте және жағдайда Қоғам мен 

Жалғыз акционер алдында жауапкершілік тартады.  

 

20-БАП. ҚОҒАМҒА ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ  

АҚПАРАТ  БЕРУ 

 

141. Қоғам осы тұлғалармен берілген мәліметтер негізінде өз үлестес тұлғаларының 

есебін жүргізеді.  

Қоғам белгілеген тәртіпте бағалы қағаздар нарығында реттеу және қадағалауды жүзеге 

асыратын мемлекеттік органға өз үлестес тұлғаларының тізімін береді.  

142. Жалғыз  акционер және Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның Басқарма 

төрағасына Жарғы бекітілген күннен бастап 15 (он бес) күн ішінде, сондай-ақ,  үлестестіктің 

пайда болуына қарай ол пайда болған күннен бастап  7 (жеті) күн ішінде өзінің үлестес  

тұлғалары туралы ақпарат береді.  

Егер бұрын көрсетілген Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы үлестес 

тұлға болуын тоқтатқан жағдайда ол туралы бес күн мерзім ішінде Жалғыз акционер немесе 

Қоғамның лауазымды тұлғасы  Қоғамды хабардар етеді.  

Үлестес тұлғалары туралы ақпарат бағалы қағаздар нарығында реттеу және қадағалауды 

жүзеге асыратын мемлекеттік органмен бекітілген тиісті нысан бойынша Қоғамның Басқарма 

төрағасына беріледі. 

 

21-БАП. ҚОҒАМДЫ  ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ ТӘРТІБІ 

 

 143. Қоғамды қайта ұйымдастыру (қосылу, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) және 

тарату Заңнамаға сәйкес  жүзеге асырылады.  

 144. Қоғам таратылған жағдайда Директорлар кеңесі Басқармамен бірігіп, Жалғыз 

акционерге және мүдделі тұлғаларға Қоғамды тарату қажеттілігіне негіздеме береді.  
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22-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

 145. Егер осы Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болып шықса, онда ол қалған 

ережелердің жарамдылығына ықпал етпейді. 

 146. Осы Жарғыға енгізілетін барлық өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде 

ресімделеді, уәкілетті тұлғалар тарапынан қол қойылады және тіркеу үшін Қазақстан 

Республикасының тиісті мемлекеттік органына ұсынылады, тіркеуден өткеннен кейін осы 

Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады. 

 147. Қоғам өз қызметінде, осы Жарғымен қарастырылмаған барлық басқа жағдайларда 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерінің ережелерін 

басшылыққа алады.  

Осы Жарғы мемлекеттік және орыс тілдерінде үш данадан жасалды. Осы Жарғының 

әрбір данасы бірдей заңдық күштерге ие. 

 

23-БАП. ЖАРҒЫНЫҢ КҮШІНЕ ЕНУІ 

 

 148. Осы Жарғы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен  бастап күшіне енеді. 


