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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

1.  Осы «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік 

қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) Қоғамның заңды 

тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін анықтайды. 

2. Қоғамның атауы: 

мемлекеттік тілде: 

толық: «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік 

қоғамы; 

қысқаша: «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ; 

орыс тілінде: 

толық: акционерное общество «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства»; 

қысқаша: АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»; 

ағылшын тілінде: 

толық: Joint Stock Company «Fund of Financial Support for Agriculture»; 

қысқаша: JSC «Fund of Financial Support for Agriculture ». 

3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан 

Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 19/1 үй. 

4. Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсы –  www.fad.kz. 

 

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ 

 

5. Қоғам акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікке жеке меншік 

құқығымен ие болады, және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 

Қоғам өз мүлкі шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауап береді. 

6. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын 

және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады. 

7. Қоғам акциялар, облигациялар, және басқа да бағалы қағаздар 

шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарды шығаруы, 

орналастыруы, айналымы және өтеуінің шарттары мен тәртібі заңнамамен 

айқындалады.  

8. Қоғам жай акцияларды ғана шығарады. Қоғамның жай акциялары 

бойынша дивидендтерді төлеу жылдың қорытындысы бойынша жүзеге 

асырылады.  

 

3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ 

МАҚСАТЫ МЕН ТҮРЛЕРІ 

 

9. Қоғамды құрудың мақсаты ауылды жерлерде шағын несиелендірудің 

тиімді жүйесін дамыту жолымен ауылдық кәсіпкерлікті дамыту және 

халықтың әл-ауқатын жақсарту болып табылады. 

10. Қоғамның қызметі болып: 

1) ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді қаржылай 

сауықтыру, ауыл шаруашылығын дамыту бағдарламаларын орындау; 

http://www.fad.kz/


2) ауыл шаруашылығы секторын, ауылдардағы, моно және шағын 

қалалардағы тұрғындар мен кәсіпкерлерді қолдау жөніндегі үкіметтік және 

үкіметаралық бағдарламаларды жүзеге асыру; 

3) агроөнеркәсіп кешенінде өзінің жобаларын іске асыру үшін отандық 

және шетел инвестицияларын тарту; 

4) агроөнеркәсіп кешенінде инвестициялық және инновациялық 

жобалар әзірлеу және жүзеге асыру; 

5) ауылдағы, моно және шағын қалалардағы тұрғындарды, шағын және 

орта бизнесті, нарықтық инфрақұрылым объектілерін несиелендіру; 

6) берілген қаражаттарды өтеу есебіне алынған кепіл затты және ауыл 

шаруашылығы өнімін өткізу; 

7) Қазақстан Республикасында және шетелде ауыл шаруашылығы 

техникасын, жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді көрсетуге және сатуға 

көрмелер, жәрмеңкелер, сауда-көрмелерін, аукциондар, сауда-саттықтар 

ұйымдастыру, өткізу және қатысу; 

8) тиісті лицензия негізінде банктік қарыз операцияларының түрлерін 

жүзеге асыру; 

9) лизингтік қызметті жүзеге асыру; 

10) осы Жарғымен көзделген Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне 

сай келетін, заңнама актілерімен шектелмеген өзге де қызмет түрлері болып 

табылады.  

11. Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін уәкілетті 

органдардың арнайы рұқсаты (лицензия) қажет болған жағдайда, Қоғам 

белгіленген тәртіппен тиісті рұқсатты (лицензияны) алғаннан кейін ғана 

аталған қызмет түрлерін жүзеге асырады. 

 

4. АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҒЫ 

 

12. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді 

және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген 

жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам 

қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді. 

13. Акционер: 

1) заңнамамен және (немесе) осы Жарғымен көзделген тәртіппен 

Қоғамды басқаруға қатысуға; 

2) дивидендтер алуға; 

3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның iшiнде 

акционерлердің жалпы жиналысымен немесе осы Жарғымен айқындалған 

тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға; 

4) Қоғамның акционерлерiнiң Жалпы жиналысына Қоғамның 

Директорлар кеңесiне сайлау үшiн кандидатуралар ұсынуға; 

5) тiркеушiден немесе номиналды ұстаушыдан оның Қоғамның бағалы 

қағаздарына меншiк құқығын растайтын үзiндi көшiрмелер алуға; 

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен 

даулауға; 



7) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп 

пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген 

кезде, заңнамамен көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына 

Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға 

өтеуі және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың 

үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасалуында мүдделілік бар 

мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде 

алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге; 

8) Қоғамға оның қызметi туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға 

сұрау салу келiп түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн iшiнде дәлелдi 

жауаптар алуға; 

9)  Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне; 

10) заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, 

заңнамамен белгiленген тәртiппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның 

акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға 

құқылы. 

14. Ірі акционердің сондай-ақ:  

 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап 

етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын 

шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа 

жүгінуге;  

2) Директорлар кеңесіне заңнамаға сәйкес Акционерлердің жалпы 

жиналысында қарауға қосымша сұрақтар енгізуді ұсынуға;  

3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;  

4) өз есебінен аудиторлық ұйыммен Қоғамға аудит жүргізілуін талап 

етуге құқығы бар.  

15. Акционердің осы Жарғыда көзделген өзге де құқықтары болуы 

мүмкін.  

 

5. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ 

 

16. Қоғамның органдары мыналар:  

1) Қоғамның жоғары органы– Акционерлердің жалпы жиналысы 

(Жалғыз акционер); 

2) Қоғамның басқару органы – Директорлар кеңесі; 

3) Қоғамның атқарушы органы– Басқарма; 

4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге 

асырушы орган– Ішкі аудит қызметі; 

5) заңнамаға сәйкес өзге де органдар.  

 

6. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ 

(ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ) 

ҚҰЗЫРЕТІ 

 



17. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына 

мәселелер жатқызылады:  

1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа 

редакциясында бекіту;  

2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін 

өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;  

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту (жарияланған 

акциялардың санын анықтау) немесе Қоғамның орналастырылмаған 

жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау; 

5) орналастыру (сату) туралы, соның ішінде жарияланған акциялар 

санының шегінде Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акцияларының 

саны туралы, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім 

қабылдау; 

6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар 

шығару туралы шешім қабылдау; 

7) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, 

сондай-ақ олардың өзгерісін анықтау; 

8) Есеп комиссиясының сандық құрамын және оның өкілеттілік 

мерзімін, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын 

тоқтату; 

9) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттілік мерзімін белгілеу, 

оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, 

сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін атқарғаны 

үшін шығыстарын өтеу және сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын 

айқындау; 

10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 

11) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 

12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін 

бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау 

және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 

13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы 

шешім қабылдау; 

14) Қоғамның акцияларының ерікті делистингі туралы шешім 

қабылдау; 

15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтығында жиырма бес 

және одан да көп пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше 

бөлігін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың 

қызметіне Қоғамның қатысуы туралы немесе өзге заңды тұлғалардың 

қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау; 

16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның 

акционерлерді хабарландыру түрін анықтау және осындай ақпаратты 

бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау; 



17) егер Қоғамның Директорлар кеңесі мұндай шешімді қабылдай 

алмаған жағдайда, жасасуында Қоғамның мүдделері бар мәмілелер жасау 

туралы шешім қабылдау; 

18) Қоғам акцияларды ұйымдаспаған нарықта заңнамаға сәйкес сатып 

алған жағдайда оның құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді (егер 

ол құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) бекіту; 

19) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 

20) акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін 

айқындау, сонымен қатар заңнамаға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарын 

анықтау;  

21)  «алтын акцияны» енгізу және күшін жою; 

22) осы Жарғымен және заңнамамен Акционерлердің жалпы 

жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де сұрақтар бойынша 

шешімдер қабылдау. 

18. осы Жарғының 17-тармағының 1)-4) және 18) тармақшаларында 

көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының 

шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті 

көпшілігімен қабылданады.  

Егер заңнамамен және (немесе) осы Жарғымен өзге көзделмесе, 

Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелер бойынша шешімдері 

дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы 

санынан жай көпшілік дауыспен қабылданады. 

19. Егер заңнамамен өзге көзделмесе, осы Жарғымен және 

заңнамамен шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының 

айырықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, 

Қоғамның лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне 

беруге жол берілмейді. 

20. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне 

жатқызылатын мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез-келген 

шешімін бұзуға құқылы.  

 

7. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ, ШАҚЫРУ, ДАЙЫНДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ШЕШІМ 

ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ 

 

21. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын 

өткізіп отыруға міндетті. Өзге жалпы жиналыстар кезектен тыс болып 

табылады.  

22. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы 

аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс.  

Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған 

жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.  

 23. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Директорлар 

кеңесімен шақырылады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:  

1) Директорлар кеңесінің;  



2) ірі акционердің бастамалары бойынша шақырылады.  

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғамның Акционерлерінің 

кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, 

әзірлеуі және өткізуі мүмкін.  

24. Мәселелердің Акционерлердің жалпы жиналысында 

қарастырылуға енгізілуі міндетті өзге жағдайлар Қазақстан Республикасының 

Заңнамалық актілерінде көзделуі мүмкін.  

25. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізу:  

1) Қоғамның Басқармасымен;  

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісімен;  

3) Қоғамның Директорлар кеңесімен;  

4) Қоғамның тарату комиссиясымен жүзеге асырылады.  

Заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің 

жалпы жиналысына сұрақтарды шығару бойынша шығындарды Қоғам 

көтереді.  

26. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат 

акционерлерге отыз күнтізбелік күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе 

аралас дауыс беру кезінде - жиналыс өткізілетін күнге дейін қырық бес 

күнтізбелік күннен кешіктірілмей жазбаша хабарлама жолдау арқылы 

жіберілуге тиіс. Егер Қоғамның акционерлерінің саны елу акционерден асатын 

болса, хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы және 

Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында орналастырылуы тиіс. 

Егер күн тәртібінде пруденциялық немесе Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен көзделген өзге де нормативтер мен лимиттерді орындау 

мақсатында Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы 

туралы сұрақтар қаралатын Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысы 

өткізілетін болса, уәкілетті органның талабы бойынша акционерлер («алтын 

акция» иесі) алда өтетін акционерлердің жалпы жиналысы жайлы кем дегенде 

он жұмыс күні бұрын, ал егер сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде – 

жиналыс өткізілетін күннен он бес күнтізбелік күн бұрын хабарландырылуға 

тиіс. 

27. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда: 

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері; 

2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер; 

3) Жалпы жиналыстың өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа 

қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы 

өткізілмесе, акционерлердің өткізілуге тиісті Жалпы жиналысының қайта 

өткізілетін күні және уақыты; 

4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар 

акционерлердің тізімі жасалатын күн; 

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі; 

6) Қоғамның акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі болуға 

тиіс. 



28. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар 

кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты 

тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.  

29. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі 

толықтырылатыны жайлы Қоғамның акционерлеріне жалпы жиналыс 

өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда 

немесе толықтырулардың енгізілуіне Акционерлердің жалпы жиналысына 

қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда 

кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың 

өкілдерінің) көпшілігі жақтап дауыс берген жағдайларда ірі акционер немесе 

Директорлар кеңесімен толықтыруы мүмкін.  

30.Акционерлердің жалпы жиналысымен сырттай дауыс беру арқылы 

шешім қабылданатын жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының күн 

тәртібі өзгертіле және (немесе) толықтырыла алмайды. 

31. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері 

бойынша материалдарда берілген мәселелер бойынша заңға сыйымды және 

орынды шешімдерді қабылдау үшін қажет көлемдегі ақпарат болуы қажет.  

32. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген 

мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес. 

33.  Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса 

алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас 

тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады. 

 34. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда 

ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпараттар болуға тиіс: 

1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты; 

2) білімі туралы мәліметтер; 

3) Қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер; 

4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы 

мәліметтер; 

5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де 

ақпараттар. 

35. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның 

Директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) 

туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің 

мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып 

табылатындығы немесе ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына 

кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Егер 

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не осы Жарғының 76-

тармағында көрсетілген жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де 

акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі Қоғамның дауыс беретін 

акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, 

материалдарда көрсетілуге тиіс. 

36. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 

мәселелер бойынша материалдар келесілерді қамтуы тиіс: 

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 жыл 

ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;  

4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 

әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат; 

5) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне 

жатқызылатын мәселелерді шығаруға бастамашының қалауы бойынша өзге де 

құжаттар. 

Ірі мәміле және (немесе) жасалуында мүдделілік бар мәміле туралы 

ақпарат қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық 

қаржы есептілігіне түсіндірме жазбада ашылады. Нәтижесінде Қоғамның 

активтері мөлшерінен он және одан да көп пайыз сомасына мүлік сатып 

алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміле 

жасаушы тараптар, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған 

адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ 

мәміле туралы басқа мәліметтер қамтылуы тиіс. 

37.  Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері 

бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін Басқарма орналасқан 

жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға 

тиіс, ал акционердің сұратуы болған кезде - сұрату алынғаннан кейін оған үш 

жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс; құжаттар көшірмелерін жасауға және 

құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстарды Қоғам көтереді. 

38. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі заңнамаға және 

осы Жарғыға сәйкес белгіленеді. 

39. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген 

акционерлерді (олардың өкілдерін) жиналыстың хатшысы (корпоративтік 

хатшы) тіркеуді жүргізіледі. Акционердің өкілі Акционерлердің жалпы 

жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын 

сенімхатты көрсетуге тиіс. 

40. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды 

анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы 

жоқ.  

41. Акционерлердің жалпы жиналысы заңнамада белгіленген тәртіпте 

анықталған кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.  

42. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған 

және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген 

жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған 

уақытынан ерте ашыла алмайды.  

43. Акционерлердің жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың 

төрайымын/төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.  

44. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын 

(бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің 

жалпы жиналысының төрайымын/төрағасын (төралқасын) және хатшысын 

сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір 



дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен 

қабылданады.  

45. Акционер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және 

қарастырылатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы 

дауыс беруге құқылы.  

Заңнамаға немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз 

әрекет етуге немесе оның мүддесін ұсынуға құқығы бар тұлға үшін 

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер 

бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. 

46. Жиналысқа қатысушы барлық акционерлер Басқармаға кірген 

жағдайды қоспағанда, Басқарма мүшелері Акционерлердің жалпы 

жиналысында төрағалық ете алмайды. 

47.  Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның 

төрайымы/төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша пікірталасты тоқтату 

туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты 

дауысқа салуға құқылы. 

48. Төрайымның/төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға 

қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер 

Акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын 

немесе осы мәселе бойынша пікірталас тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, 

бөгет жасауға құқығы жоқ. 

49. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс 

жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде 

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген 

мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға 

құқылы. 

50. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық 

мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана 

жабық деп жариялануына болады. 

51. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің 

жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және 

дұрыс болуы үшін жауап береді. 

52. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс 

беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру 

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс 

беруімен (аралас дауыс берумен) бірге немесе Акционерлердің жалпы 

жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін. 

53. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай 

нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға 

жіберіледі (таратылады). 

54. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне 

ықпал ету мақсатымен дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген 

акционерлерге таңдап жіберуге Қоғамның құқығы жоқ.  

Дауыс беру бюллетеньі акционерлер тізіміне қосылған тұлғаларға 

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күннен қырық бес күнтізбелік 



күннен кем емес күн бұрын жіберілуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы 

өткізілмей сырттай дауыс беруде акционерлерінің саны бес жүз және одан да 

көп қоғам жарғымен бекітілген Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай 

дауыс беру бюллетеньін Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні жайлы 

хабарламамен бірге бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті. 

55. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:  

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;  

2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;  

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;  

4) Акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні 

немесе Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай 

дауыс беруге дауыстар есептелетін күні;  

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;  

6) егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде 

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға 

ұсынылатын кандидаттардың есімдері;  

7) дауыс берілуге жататын мәселелердің тұжырымдалуы;  

8) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе 

бойынша дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген 

сөздермен білдірілген нұсқалары;  

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді 

толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.  

56. Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген 

дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы 

қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.  

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень акционермен – жеке 

тұлғамен сол тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың мәліметтері 

көрсетіле отырып қол қойылуға тиіс. 

Акционер – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньі 

оның басшысының қойылған қолымен және заңды тұлғаның мөрімен расталуы 

тиіс.  

Акционер-жеке тұлғаның не акционер – заңды тұлға басшысының 

қойылған қолы жоқ, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрісіз бюллетень жарамсыз 

деп танылады. 

57. Егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде 

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай 

дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген 

дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.  

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен 

өткізілген кезде тиісінше толтырылған бюлетеньдер барлық акционерлерден 

дауыстарды санауға белгіленген күннен бұрын келіп түссе, онда ертерек 

датамен дауыстарды санауға рұқсат беріледі, бұл жайт дауыс беру 

қорытындысының хаттамасында көрсетіледі. 

Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген 

акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын Акционерлердің жалпы 



жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені 

Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке 

алынбайды. 

58. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:  

1) заңнамалық актілерде көзделген жағдайларда бір акционерге 

берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;  

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік 

дауыс беруді;  

3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір 

адамға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері 

бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда «бір акция - бір дауыс» принципі 

бойынша жүзеге асырылады. 

59. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде 

дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін 

толық беруі немесе онымен Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше 

кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген 

кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады. 

60. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы 

жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай 

дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі - қатысып жасырын дауыс 

беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін 

әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын 

дауыс беруге арналған бюллетеньде:  

1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның 

рет нөмірі;  

2) мәселелер бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген 

сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе Қоғамның органына әрбір 

кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;  

3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.  

61. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі 

акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген 

жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған 

бюллетеньге қол қоймайды. 

62. Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша 

дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген 

дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы 

белгіленген мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады. 

63. Дауыс беру қорытындылары бойынша Акционерлердің жалпы 

жиналыстың хатшысы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, 

оған қол қояды. 

64. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше 

пікірі болған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы 

хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті. 



Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол 

қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін 

толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның 

негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және 

Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады. 

65. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің 

жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс. 

66. Дауыс беру қорытындылары Акционерлердің дауыс беру 

өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі. 

67. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру 

қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге 

Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды 

бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша 

хабарлама жіберу арқылы хабарланады. 

68. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс 

жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс. 

69. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:  

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;  

2) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және 

орны;  

3) Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс 

беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;  

4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;  

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;  

6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;  

7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрайымы/төрағасы 

(төралқасы) және хатшысы;  

8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген 

сөздері;  

9) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге 

қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны; 

10) Дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру 

қорытындылары; 

11) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер 

көрсетіледі. 

Жалпы жиналыста Қоғамның директорлар кеңесін сайлау туралы 

(директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) мәселе қаралған жағдайда 

жалпы жиналыстың хаттамасында директорлар кеңесінің таңдап алынған 

мүшесі қай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар 

кеңесінің сайланған мүшелерінің ішінен кім тәуелсіз директор болып 

табылатыны көрсетіледі. 

70. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Қоғамның 

мөрімен бекітіледі және оған: 

1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрайымы/төрағасы (төралқа 

мүшесі) және хатшысы;  



2) қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын 

иеленетін және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер 

қол қоюға тиіс. 

71. Осы Жарғының 70-тармағында аталған адамдардың біреуі 

хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне 

жазбаша түсініктеме бере отырып оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол 

хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.  

72. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру 

қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс 

беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен 

және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша 

түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Қоғамда сақталуға және 

танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің 

талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының 

көшірмесі беріледі. 

73.  Егер Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге 

тиесілі болған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. 

Заңнамамен және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының 

құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша шешімдер осындай 

акционермен жекеше қабылданады және жазбаша түрде ресімдеуге жатады.  

74. Егер осы Жарғының 73-тармағында көзделген жағдайларда 

жалғыз акционер немесе Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын 

иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, заңнамада және Жарғыда 

Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер 

бойынша шешімдерді заңнамада және заңды тұлғаның – Қоғамның 

акционерінің жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді 

қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды адамдары немесе заңды тұлғаның 

қызметкерлері қабылдайды. Бұл ретте акционерлердің жалпы жиналысының 

құзіреттілігіне жатқызылатын сұрақтар жалғыз акционердің қарауына 

акционерлердің жалпы жиналысын шақыруға құқылы тұлғалардың бастамасы 

бойынша да, сондай жалғыз акционердің өзінің бастамасы бойынша да 

шығарылуы мүмкін. 

 

8. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРЫЛУ ТӘРТІБІ 

ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТІ 

 

75. Заңнамамен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің Жалпы 

жиналысының айрықша құзыретіне және Басқарманың құзыретіне 

жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның 

қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің 

шешімдері осы Жарғының 9-тарауында белгіленген тәртіпте қабылданады.   

76. Қоғамның акционері емес және акционердің өкілі ретінде 

Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлға 

Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. 



77. Директорлар кеңесi мүшелерiнiң саны кемiнде үш адам болуға 

тиiс. Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын тәуелсiз 

директорлардың саны Директорлар кеңесi мүшелерi санынынан отыз 

пайыздан кем болмауға тиiс. 

78. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға 

қойылатын талаптар заңнамада және осы Жарғыда белгіленеді. 

79. Басқарма төрайымынан/төрағасынан басқа Басқарма мүшелері 

Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрайымы/төрағасы 

Директорлар кеңесінің төрайымы/төрағасы болып сайлана алмайды.  

80. Директорлар кеңесінің құрамына акционердің өкілдері, лауазымы 

бойынша Басқарма төрайымы/төрағасы және тәуелсіз директорлар кіреді. 

81. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер 

заңнамада өзге көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін. 

82. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Акционерлердің жаңа 

Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде 

аяқталады. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық 

немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға 

құқылы. 

83. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша 

мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама 

негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің 

өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап 

тоқтатылады.  

84. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын 

тоқтатылған және Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар 

кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтас 

алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде 

аяқталады. 

85. Келесі тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды: 

1) заңнамада белгіленген тәртіпте сотталғандығы өшпеген немесе алып 

тасталмаған;  

2) белгіленген тәртіпте, консервацияға ұшыраған немесе банкрот 

болып танылған, мәжбүрлеп таратылғаны, акциясын мәжбүрлеп сатып алғаны 

туралы шешім қабылданғанға дейінгі бір жылдан артық емес кезеңде заңды 

тұлғада Директорлар кеңесінің төрайымы/төрағасы, бірінші басшы (Басқарма 

төрайымы/төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтер қызметін 

атқарған. Аталған талап белгіленген тәртіпте мәжбүрлеп таратылғаны, 

акциясын мәжбүрлеп сатып алғаны туралы шешім қабылданған, 

консервацияға ұшыраған немесе банкрот болып танылған күннен бастап бес 

жыл ішінде қолданылады; 

3) жеке меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе 

коммерциялық немесе басқа ұйымдардағы қызметтің мүддесіне қарсы қылмыс 

жасағаны үшін сотпен кінәлі болып танылған, сондай-ақ аталған қылмыстарды 

жасағаны үшін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауапкершіліктен 

босатылған. Аталған талап сотталғандығы өшкен немесе заңмен белгіленген 



тәртіпте алып тасталған немесе қылмыстық жауапкершіліктен босатылған 

күннен бастап бес жыл ішінде қолданылады. 

4) жоғары білімі жоқ; 

5) заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесінің міндеттерін орындауға 

кедергі болатын басқа қасиеттері бар адамдар. 

86. Егер заңнамада өзге белгіленбесе, мынадай мәселелер 

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:  

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;  

2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын 

шақыру туралы шешім қабылдау (Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді 

шығару); 

 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы 

қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім 

қабылдау; 

 4) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;  

 5) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның өткен қаржы 

жылына тиесілі таза кірісін бөлу тәртібі туралы және Қоғамның жыл 

қорытындысы бойынша бір жай акциясына есептегендегі төленетін 

дивидендтінің мөлшері туралы ұсыныс беру; 

6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару 

талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау; 

7) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма 

төрайымын/төрағасын және Басқарма мүшелерін сайлау, олардың 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

8) Басқарма төрайымы/төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық 

жалақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу 

талаптарын айқындау, оларға тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау; 

9) Басқарма төрайымына/төрағасына және мүшелеріне жыл сайынғы 

ақылы еңбек демалысын беру кезінде сауықтыруға арналған жәрдемақы төлеу 

және материалдық көмек көрсету талаптарын айқындау; 

10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін 

айқындау, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

11) Қоғамның ішкі бақылау рәсімдерінің сақталуын анықтау, бақылау 

және Ішкі аудит қызметінің тиісті жылға жұмыс жоспарын бекіту; 

12) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, оның құзыреті мен 

фунциясын, Ішкі аудит қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің 

мөлшері мен талаптарын айқындау, Ішкі аудит қызметкерлерінің біліктілік 

талаптарын бекіту, оларға тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау, 

Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту; 

13) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін 

айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ 

корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы 

шарттарын айқындау, Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы ережесін 

бекіту, тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау; 



14) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге 

берілген немесе ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық 

құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін 

айқындау; 

15) ішкі нормативтік құжаттардың сыныптауышына сәйкес Қоғамның 

ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту; 

16) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру туралы шешім 

қабылдау, олардың құрылу және жұмыс тәртібін, құрамын, қызметі мен 

құзыретін айқындау, олар туралы ережелерді бекіту; 

17) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы 

шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту; 

18) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан 

да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы 

шешімдерін қабылдау; 

19) акцияларының он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға 

қатысу үлесінің) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің 

(қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыреттілігіне жататын, заңды 

тұлғаның іс-әрекеттеріне қатысты сұрақтар бойынша шешім қабылдау; 

20) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің 

он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту; 

21) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен 

қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты 

айқындау; 

22) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу 

туралы шешімдер қабылдау; 

23) даму стратегиясын, даму жоспарын бекіту, оларға өзгертулер мен 

толықтырулар енгізу, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есепті бекіту; 

24) Қоғамның бюджетін бекіту, оған өзгертулер мен толықтырулар 

енгізу, сондай-ақ олның орындалуы туралы есепті бекіту; 

25) Қоғамның штат санын бекіту; 

26) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын дайындау, ресімдеу, 

қабылдау, қолданысқа енгізу, өзгерту және толықтыру тәртібін, сондай-ақ 

олардың сыныптауышын бекіту; 

27) Тәукел-менеджментін жүзеге асырушы құрылымдық бөлімше 

қызметкерлерінің сандық құрамын анықтау, оларды тағайындау, еңбекақы 

төлеудің талаптарын айқындау және сыйлықақы талаптарын, лауазымдық 

жалақысының мөлшерін, тәртіптік жаза қолдану және Қазақстан 

Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес оларды лауазымынан босату; 

Қоғамның Тәукел-менеджментін жүзеге асырушы құрылымдық бөлімшесі 

туралы ережені бекіту; 

28) Қоғамның әкімшілік шығындарының жекелеген түрлерінің 

лимиттері мен нормативтерін бекіту; 

29) Қоғамға тиесілі активтердің барлығының оннан бастап жиырма 

беске дейінгі пайызын құрайтын сомадағы активтерінің бөлігін немесе 

бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға 



және қызметіне қатысуы немесе құрылтайшылар (акционерлер) құрамынан 

шығуы туралы шешімдер қабылдау; 

30) Қоғаммен қабылданған тәуекелдердің жағдайы туралы есепті 

қарау; 

31) Атқарушы органның немесе лауазымды тұлғалардың Қоғамның 

қызметінің нәтижелері туралы есептерін қарау; 

32) Заңнамамен және (немесе) осы Жарғымен көзделген, 

Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де 

мәселелер. 

87. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған 

мәселелер Басқармаға шешу үшін берілмейді. 

88. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Басқарманың 

құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша шешім қабылдауына, сондай-

ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін 

шешімдер қабылдауына құқығы жоқ.  

89. Директорлар кеңесі: 

1) лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде мүдделердің 

ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды 

және жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасасқан кезде асыра 

пайдалануды қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға; 

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін 

бақылауды жүзеге асыруға тиіс. 

 

9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ, 

ШАҚЫРУ, ДАЙЫНДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ 

ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ 

 

90. Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) 

шешімі бойынша заңнамада өзге көзделмеген жағдайды қоспағанда, 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне олар өздерінің міндеттерін орындау 

кезеңінде сыйақы төленуі мүмкін және (немесе) олардың Директорлар кеңесі 

мүшелерінің функциясын атқаруына байланысты шығындарына өтемақы 

төленуі мүмкін. Осындай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері 

Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) шешімімен 

анықталады.  

 91.Директорлар кеңесінің төрайымы/төрағасы Директорлар кеңесі 

мүшелерінің жалпы санының қатарынан көпшілік даусымен жасырын дауыс 

беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. 

92. Директорлар кеңесінің төрайымы/төрағасы заңнамада және осы 

Жарғыда белгіленген тәртіппен:  

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, соның ішінде 

Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және онда төрағалық етеді, 

хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады; 

2) Қоғамның атынан Басқарма төрайымымен/төрағасымен 

Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақысының мөлшерін 



белгілей отырып еңбек шартын, материалдық жауапкершілік туралы шарт пен 

өзге де шарттарды жасайды. Бұл ретте еңбек шартында Басқарма 

төрайымының/төрағасының материалдық ынталандыруы Қоғамның 

қызметінің нәтижелеріне тікелей байланысты болуы көзделуі тиіс; 

3) заңнамаға, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі нормативтік 

құжаттарына сәйкес өзге де функцияларын жүзеге асырады. 

93. Директорлар кеңесінің төрайымы/төрағасы болмаған жағдайда, 

оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар 

кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады. 

94. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесімен оның 

өкілеттік мерзімі басталған кезден бастап ұтымдылық, тиімділік және 

тұрақтылық принципіне қатысты жыл сайын бекітілетін жұмыс жоспарына 

сәйкес өткізіледі. Бұл ретте Директорлар кеңесінің отырыстары тоқсанына кем 

дегенде бір рет өткізіледі. Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесінің  

жоспардан тыс отырысын өткізуге рұқсат етіледі. 

95. Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары Директорлар кеңесі 

мүшелерінің, Басқарма төрайымының/төрағасының және Басқарманың басқа 

мүшелерінің ұсыныстарының, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жұмысының 

қалыптасқан тәжірибесі негізінде заңнама талаптарын есепке ала отырып 

құрылады. Қажеттілігіне қарай Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары 

нақтылауға (түзетуге) жатады. 

Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарының жобасын әзірлеуге 

корпоративтік хатшы жауапты болып табылады. 

96. Директорлар кеңесінің жоспарлы отырысының күн тәртібіне 

Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарында көзделетін мәселелер сияқты 

акционердің, Директорлар кеңесінің төрайымның/төрағаның және 

мүшелерінің, Басқарманың (оның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға 

бастамашылық жасаған жағдайда), Ішкі аудит қызметінің басшысының, 

Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның қарауға ұсынған 

қосымша материалдары да кіргізілуі мүмкін.  

97. Директорлар кеңесiнiң отырысы оның төрайымының/төрағасының 

немесе Басқарманың бастамасы бойынша, не болмаса: 

1) Директорлар кеңесiнiң кез келген мүшесiнiң; 

2) Қоғамның Ішкi аудит қызметiнiң;  

3) Қоғамның аудитiн жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;  

4) iрi акционердiң талап етуi бойынша шақырылуы мүмкiн.  

98. Директорлар кеңесiнiң отырысын шақыру туралы талап 

Директорлар кеңесiнiң төрайымына/төрағасына Директорлар кеңесi 

отырысының ұсынылатын күн тәртiбi бар тиiстi жазбаша хабар жiберу арқылы 

қойылады.  

Директорлар кеңесiнiң төрайымы/төрағасы отырысты шақырудан бас 

тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгiнуге құқылы, 

Басқарма директорлар кеңесiнiң отырысын шақыруға мiндеттi.  



Директорлар кеңесiнiң отырысы Директорлар кеңесiнiң 

төрайымы/төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келiп түскен 

күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешiктiрілмей шақырылуға тиiс. 

Директорлар кеңесiнiң отырысы аталған талапты қойған адамды 

мiндеттi түрде шақыра отырып өткiзiледi.  

99. Директорлар кеңесiнiң жұмыс жоспарына сәйкес сұрақтарды 

дайындауға жауапты адам анықталады. Мүндай тұлға ретінде Директорлар 

кеңесінің мүшесі де, Басқарма мүшесі де бола алады. 

100. Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды ұсынуды 

корпоративтік хатшы жүзеге асырады. Мұндай материалдар: 

1)  шешім қабылдау қажеттілігі негізделген түсіндірме жазбаны,осы 

Жарғының 97-тармағында көзделген тұлғалардың талаптарының көшірмесін 

(егер бар болса) және қарастырылатын мәселе бойынша шешімнің жобасын; 

2) ішкі құжаттың жобасын, егер Директорлар кеңесінің қарауына оны 

бекіту туралы мәселе шығарылатын болса; 

3) қаржы ресурстарын тарту және бөлу мәселелері бойынша – тәуекел-

менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің шешім қабылдау 

үшін ұсынысы бар сараптау қорытындысын; 

4) қажеттілігі болған жағдайда таныстыру рәсімдерін, нақты мәселе 

бойынша отырысқа шақырылған адамдардың тізімін қамтиды. 

Ірі мәміле және (немесе) жасалуында мүдделілік бар мәміле жасасу 

жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, түсіндірме 

жазбада мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, 

тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, 

сондай-ақ бағалаушының есебі (заңнамада көзделген жағдайда) қамтылуға 

тиіс. 

101. Шешімнің жобасында: 

1) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінде мәселенің қысқа 

мәнісін көрсететін мәселенің атауы; 

2) шешім қабылдау мақсатына және негізінде немесе іске асырылуына 

шешім қабылданатын заңнаманың және (немесе) осы Жарғының нормасына 

сілтеме жасалған шешімдердің кіріспесі; 

3) мәселе бойынша шешім; 

4) егер қабылданатын шешімнің салдарынан қосымша бір жолғы 

шаралар қабылдау қажеттілігі болса, қабылданатын шешімдерден туындайтын 

шараларды қабылдау жөніндегі тапсырмалар; 

5) қажет болған жағдайда қабылданған шешімді қолданысқа енгізу 

мерзімі қамтылуы тиіс. 

Шешімнің жобасы Директорлар кеңесінің заңнамада және (немесе) осы 

Жарғыда белгіленген оның құзыретінің мәселелері бойынша айрықша 

шешімдер қабылдауды көздеуі тиіс. 

102. Түсіндірме жазбаға мәселені дайындаған немесе шығарылған 

мәселе соның құзіреттілігіне жатқызылған құрылымдық бөлімшенің басшысы 

бұрыштама қояды, және осы құрылымдық бөлімшеге жетекшілік ететін 

Басқарма мүшесі қол қояды.  



103. Директорлар кеңесінің шешімдерінің мәселені дайындаған 

немесе шығарылған мәселе соның құзіреттілігіне жатқызылған құрылымдық 

бөлімшенің басшысы, сондай-ақ оған жетекшілік ететін Басқарма мүшесі 

бұрыштама қояды. Бұдан басқа, Директорлар кеңесінің шешімдерінің 

жобасына жобаның шешімдерінің заңнаманың талаптарына сәйкестігіне 

Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық 

бөлімшенің басшысы және Қоғамның тәуекелдерді басқару саясатына 

сәйкестігіне тәуекел-менеджментті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің 

басшысы бұрыштама қояды. Басқарманың өзінің бастамасы бойынша немесе 

Директорлар кеңесінің төрайымының/төрағасының бастамасы бойынша, 

сондай-ақ ірі акционердің талабы бойынша Директорлар кеңесінің отырысына 

шығарылған сұрақтар бойынша материалдардың сапасына және толықтығына 

жауапкершілік Басқармаға жүктеледі. 

104. Корпоративтік хатшы сырттай дауыс беру үшін 

бюллетеньдерді (Директорлар кеңесінің сырттай отырысы болған жағдайда) 

немесе хаттаманың жобасын (Директорлар кеңесінің қатысуымен өткізәлген 

отырысы болған жағдайда) дайындайды және материалдармен және алдағы 

болатын отырыс туралы хабарландырумен бірге Директорлар кеңесінің 

барлық мүшелеріне электрондық байланыс арқылы Директорлар кеңесінің 

мүшелері ұсынған электрондық адрестерге және (немесе) қағаз 

тасымалдауыштармен жібереді. 

105. Директорлар кеңесін өткізу туралы отырыстың күн тәртібінің 

мәселесі бойынша материалдар қоса берілген жазбаша хабарландыру, тәртіп 

бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өтетін күнге дейін бес 

жұмыс күнінен кешіктірмей жіберілуі тиіс. 

Директорлар кеңесінің төрайымының/төрағасының немесе 

Басқарманың шешімі бойынша материалдармен қоса хабарландыру 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне белгіленген мерзімнен кешірек, бірақ 

Директорлар кеңесінің отырысы өтетін күнге дейін 3 (үш) күнтізбелік күннен 

кешіктірмей жіберілуі мүмкін.  

Айрықша жағдайларда Директорлар кеңесінің 

төрайымының/төрағасының шешімі бойынша материалдар отырыс өтетін 

күнге дейін 1 (бір) жұмыс күні қалғанда жіберілуі мүмкін.  

106. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің 

шешімдерінің жобасы бойынша  ұсыныстары мен ескертулерін корпоративтік 

хатшыға қатысу тәртібімен өтетін отырыста таратылып берілетін 

материалдарға қосу үшін алдын ала ұсынулары тиіс. 

107. Осы Жарғымен көзделген сұрақты дайындау тәртібі бұзылған 

жағдайда, Директорлар кеңесінің төрайымының/төрағасының шешімімен 

мәселе қараудан алынып тасталуы мүмкін.  

108. Қажет болған жағдайда, құпия болып табылатын және үшінші 

тұлғаға жариялауға жатпайтын материалдар Директорлар кеңесінің 

мүшелеріне тікелей қатысу тәртібімен өтетін отырыстың алдында қосымша 

берілуі мүмкін. 



109. Директорлар кеңесінің мүшесі корпоративтік хатшы арқылы 

Қоғамнан қосымша құжаттарды, ақпаратты немесе Директорлар кеңесінің күн 

тәртібіне енгізілген мәселенің мәні бойынша түсіндірмені сұратуға құқылы. 

Осындай құжаттар (ақпарат, түсіндірмелер) отырысты өткізгенге дейін, 

сондай-ақ отырысты өткізу барысында, оның ішінде жазбаша немесе ауызша 

жауап және түсіндірме түрінде ұсынылуы мүмкін.  

110. Күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) қосымша мәселелер енгізу 

отырыс өткізу үшін кворум болған жағдайда Директорлар кеңесінің отырысы 

барында, Директорлар кеңесінің мүшелерінің отырысына барлық 

қатысушылардың осындай өзгеріспен келісуі жағдайында мүмкін болады.   

111. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібіне өзгеріс 

енгізу сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді жібергеннен кейін 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беру үшін жаңа 

бюллетеньдерді қоса беру арқылы күн тәртібіне өзгеріс енгізудің себебі 

туралы хабарландыру жіберу жолымен Директорлар кеңесінің отырысын 

шақыруға бастамашының шешімі бойынша қол қойылған бюллетеньдерді 

берудің белгіленген күніне дейін мүмкін болады. Осы ретте сырттай дауыс 

беру үшін ұсынылған бюллетеньдердің түпнұсқасы оған қол қойған 

Директорлар кеңесінің мүшесіне қайтарылып беріледі. 

112. Күн тәртібінің барлық мәселелерінде қаралатын мәселенің 

мазмұны туралы бір жақты қорытынды жасауға ықпал ететін нақты 

тұжырымдама болуы тиіс.  

113. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына 

қатысуға міндетті, қарсы жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесі Басқарманы 

және (немесе) корпоративтік хатшыны себептерін көрсете отырып оның 

Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала  

хабарландыруға міндетті. 

114. Егер Директорлар кеңесінің мүшесі отырысқа келе алмайтын 

жағдайда, ол Директорлар кеңесіне қаралатын мәселелер бойынша өзінің 

жазбаша пікірін ұсынуға құқылы. Жазбаша пікір кворумды құптау кезінде 

және отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру (дауыс 

берудің аралас нысаны) қорытындысын жасау кезінде ескеріледі. 

115. Директорлар кеңесінің мүшесінің жазбаша пікірі корпоративтік 

хатшыға Директорлар кеңесінің отырысын өткізгенге дейін берілуі тиіс. 

116. Егер Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірінің көшірмесі 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысқа ұсынған материалдарға 

қосылмаған болса, онда Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші 

немесе корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған 

Директорлар кеңесінің мүшесінің жазбаша пікірін осы пікір ұсынылған күн 

тәртібінің мәселесі бойынша дауыс беру басталғанға дейін жариялауға 

міндетті. 

117. Егер бұрын жазбаша пікір жіберген Директорлар кеңесінің мүшесі 

Директорлар кеңесінің аралас дауыс беру қолданылатын отырысына қатысуға 

және дауыс беруге келген жағдайда, оның жазбаша пікірі Директорлар 



кеңесінің отырысының кворумын анықтаған жағдайда және күн тәртібі 

бойынша дауыс санау кезінде есепке алынбайды.  

118. Директорлар кеңесінің төрайымы/төрағасы Директорлар кеңесінің 

отырысында төрағалық етеді. Ол жоқ болған жағдайда Директорлар кеңесінің 

мүшелері қатысып отырған Директорлар кеңесінің мүшелері ішінен төрағалық 

етушіні таңдайды. 

119. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің 

төрайымы/төрағасы немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық 

етуші түлға осы Жарғының 123-тармағында көзделген кворум болған 

жағдайда жарияланған мерзімде ашады.  

120. Кворумның болмауы корпоративтік хатшы қол қоятын кворумның 

болмауы туралы хаттамада жазылады. Директорлар кеңесінің қарауына 

кворумның болмауына байланысты оның қарамаған мәселелерін шығаруға 

тиісті лауазымды тұлғалар немесе Қоғамның органдары осы Жарғымен 

белгіленген тәртіпте қайтадан бастамашылық жасауы мүмкін.  

121. Директорлар кеңесінің отырысына олардың қатысуы мәселені 

талқылау үшін қажет болатын басқа тұлғалар шақырылуы мүмкін. 

Шақырылған адамдардың тізімі хаттамаға жазылады.  

122. Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесінің отырысы немесе 

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселені қарастыру 

Директорлар кеңесінің барлық қатысып отырған мүшелерінің келісімімен 

кейінге қалдырылуы (басқа мерзімге ауыстырылуы) мүмкін.  

Директорлар кеңесі тек қана Директорлар кеңесінің мүшелері қатыса 

алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы. 

123. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар 

кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмайды және Директорлар 

кеңесінің қатыспаған мүшелерін (олардың жазбаша түрде білдірген дауыстары 

болған жағдайда) есепке ала отырып айқындалуы тиіс.  

124. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғының 

123-тармағында белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған 

жағдайда, Директорлар кеңесі өзінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені 

Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығаруға міндетті. 

Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Акционерлердің 

жалпы жиналысының қарауына шығару туралы шешімді қабылдауға ғана 

құқылы. 

125. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. 

Директорлар кеңесінің шешімдері, егер заңнамада және осы Жарғыда өзгеше 

көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан  (сырттай дауыс беру 

жағдайында дауыс беретін) мүшелерінің жай көпшілік даусымен 

қабылданады. Директорлар кеңесінің мүшесі заңнамаға және (немесе) осы 

Жарғыға сәйкес жүктелген қызметтерді атқару, сондай-ақ дауыс беру құқығын 

басқа тұлғаға, соның ішінде Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне табыстауға 

құқығы жоқ. 



Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі 

төрайымының/төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында 

төрағалық етуші адамның даусы шешуші дауыс болады.  

126. Егер Директорлар кеңесі жасалуында Қоғамның мүддесі бар 

мәміле бойынша шешім қабылдауы тиіс болса, шешім қабылдау үшін қажет 

дауыстар саны заңнама бойынша мұндай мәмілеге мүдделі емес Директорлар 

кеңесі мүшелерінің кемінде екі дауысын құрауы тиіс. Қоғамның мүдделілігі 

бар мәмілені жасауы туралы шешім мәміленің жасалуына мүдделі емес 

Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Егер, 

мұндай мәмілені жасау туралы шешім қабылдау үшін қажет дауыстар саны 

жеткіліксіз болса, оны жасау туралы шешімді Акционерлердің жалпы 

жиналысы қабылдайды. 

Егер Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның мәміле жасауына 

мүдделі болса, онда ол тез арада жазбаша түрде заңнамада көзделген 

ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті. 

 Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша 

мүдделілік танытатын Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша 

талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесінің 

отырысының хаттамасына тиісті жазба жасалады. 

127. Дауыстарды санауды және дауыс беру қорытындысын 

корпоративтік хатшы жүзеге асырады. 

128. Директорлар кеңесінің отырысында дауыс берудің мынадай 

нысандары қолданылады: 

1) қатысу тәртібімен; 

2) сырттай; 

3) аралас. 

Осы ретте Қоғамның қызметінің ерекше маңызды, басты, стратегиялық 

мәселелері жөніндегі шешімді қарау және қабылдау тәртіп бойынша 

Директорлар кеңесі отырысында қатысу тәртібімен дауыс беру нысанымен 

жүзеге асырылады.  

129. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін, Директорлар кеңесі 

отырысын өткізу орны мен мерзімін, сондай-ақ дауыс беру нысанын 

Директорлар кеңесі отырысын шақыруды бастамашы белгілейді. Бұл ретте 

Басқарма бастамашылық жасаған Директорлар кеңесі отырысын өткізу орны 

және мерзімі Директорлар кеңесінің төрайымымен/төрағасымен алдын ала, 

соның ішінде ауызша тәртіпте келісіледі. 

130. Директорлар кеңесінің отырысын белгіленген мерзімде және 

белгіленген орында өткізуге тосқауыл болатын жағдайлар туындаған кезде, 

Директорлар кеңесінің төрайымы/төрағасы отырысты өткізуге дейін 1 (бір) 

күннен кешіктірмей оны өткізу мерзімі мен орнын өзгерту туралы шешім 

қабылдауға құқылы. Осындай шешім Директорлар кеңесінің мүшелеріне және 

шақырылған адамдарға алда болатын Директорлар кеңесінің отырысы туралы 

хабарландыру сияқты тәртіпте жеткізіледі. 



131. Сырттай дауыс беру процедурасын пайдаланған жағдайда 

хабарландыруға және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарға 

дауыс беру бюллетені қоса тіркеледі. 

132. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде: 

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері; 

2) Директорлар кеңесінің мүшесі туралы мәліметтер; 

3) отырысты шақыруды жүзеге асырушы тұлғалар (орган) туралы 

мәліметтер; 

4) Директорлар кеңесінің мүшесіне бюллетеньдерді  жіберген күн; 

5) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні 

және дауыстар есептелетін күн; 

6) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі; 

7) дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша шешімдердің 

тұжырымдамасы;  

8) Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе 

бойынша дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген 

сөздермен білдірілген нұсқалары; 

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді 

толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.  

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің 

мүшесі қол қоюға тиіс.  

133. Дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньді Директорлар кеңесінің 

мүшелері түпнұсқа түрінде немесе электрондық сканерден өткізілген түрінде 

корпоративтік хатшыға беруі мүмкін. Егер дауыс беруге арналған бюллетень 

бірнеше беттен тұратын болса, Директорлар кеңесі мүшесінің қолы әр бетте 

болуы тиіс.  

134. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беру үшін 

бюллетеньдерді жіберу кезінде корпоративтік хатшы олардың дұрыс және 

біркелкі жасалғаны туралы өз қолын қоюмен куәландырады.  

135. Егер дауыс беру үшін толтырылған  бюллетеньді Директорлар 

кеңесінің мүшесі корпоративтік хатшының қолы қойылмай берген жағдайда 

(электрондық байланыс арқылы) корпоративтік хатшы бюллетеньнің жасалу 

сәйкестігін тексереді және оны өз қолын қоюмен куәландырады. 

136. Дауыстарды есептеу кезінде Директорлар кеңесінің мүшелері 

бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібі сақталатын, және дауыс берудің 

мүмкін болатын нұсқаларының біреуі ғана белгіленетін мәселелер бойынша 

дауыстар есепке алынады. Корпоративтік хатшы келіп түскен бюллетеньдерге 

есеп жүргізеді. 

137. Егер Директорлар кеңесінің мүшесі күн тәртібіндегі мәселе 

бойынша шешім қабылдаудан қалыс қалған жағдайда немесе дауыс беруге 

қойылған мәселе бойынша шешім қабылдауға қарсы дауыс берсе, 

Директорлар кеңесінің осы мүшесі Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен 

өтетін отырысы өткеннен кейін бір тәулік ішінде жазбаша түрде ерекше пікірін 

ұсынуы тиіс. Сырттай дауыс беру кезінде ерекше пікір сырттай дауыс беру 



бюллетеніне қоса беріледі. Ерекше пікірге Директорлар кеңесінің сондай 

мүшесі қол қоюға тиіс.  

138. Сырттай дауыс беру арқылы шешім, белгіленген мерзімде алынған 

бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданған болып танылады. 

139. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімін 

корпоративтік хатшы мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде жазбаша 

түрде ресімдейді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күннен кешіктірмей 

Қоғамның мөрімен бекітілуі, оның және Директорлар кеңесінің 

төрайымының/төрағасының немесе отырыста төрағалық етуші тұлғаның оған 

қолы қойылуы тиіс және онда: 

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;  

2) сырттай отырыстың шешімін рәсімдеу күні мен орны; 

3) отырысты шақыруды жүзеге асырушы тұлға (орган) туралы 

мәліметтер; 

4) Директорлар кеңесінің мүшелеріне бюллетеньдерді жіберген күн; 

5) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні 

және дауыстар есептелетін күн; 

6) белгіленген мерзімде бюллетеньді ұсынған Директорлар кеңесінің 

мүшелері туралы мәліметтер; 

7) белгіленген мерзімде бюллетеньді ұсынбаған Директорлар кеңесінің 

мүшелері туралы мәліметтер; 

8) шешім қабылдау үшін кворумның болуы туралы жазба; 

9) отырыстың күн тәртібі; 

10) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша қабылданған шешімдер; 

11) дауыс беруге қойылған мәселелер, және олар бойынша 

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша 

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсету арқылы 

дауыс берудің қорытындысы;  

12) қажет болған жағдайда қабылданған шешімнің қолданысқа 

енгізілу мерзімі; 

13) өзге де мәліметтер болуға тиіс. 

Осы ретте Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешіміне оның 

негізінде сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған Директорлар кеңесі 

мүшелерінің бірге тігілген бюллетеньдері қоса беріледі. 

Директорлар кеңесінің сырттай отырысын шақырту мен дауыстарды 

санау аралығында Директорлар кеңесінің төрайымының/төрағасының 

өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, шешімге қол қою үшін 

Директорлар кеңесінің мүшелерімен  өткізілген сырттай отырысқа төрағалық 

етуші сайланады. 

140. Шешімдерді ресімдеу күнінен бастап жиырма күн ішінде ол 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне негізінде осы шешім қабылданған 

бюллетеньдердің көшірмесін қоса беру арқылы жіберілуі тиіс.  

141. Директорлар кеңесінің оның қатысу тәртібімен өткен отырысында 

қабылданған шешімдерін корпоративтік хатшы мемлекеттік және (немесе) 

орыс тілдерінде хаттама түрінде ресімдейді, ол отырыс өткен күннен бастап 



үш күннен кешіктірмей Қоғамның мөрімен бекітілуі, және Директорлар 

кеңесінің төрайымының/төрағасының немесе отырыста төрағалық еткен 

адамның, және корпоративтік хатшының қолдары қойылуы тиіс және онда:  

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері; 

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны; 

3) Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан және қатыспаған 

Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметтер;  

4) күн тәртібінің мәселесінің мәні бойынша пікірі бар жазбаша 

хабарлама ұсынған Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметтер; 

5) шешім қабылдау үшін кворумның болуы туралы мәліметтер; 

6) Директорлар кеңесінің отырысына шақырылған тұлғалар туралы 

мәліметтер; 

7) отырыстың күн тәртібі; 

8) дауыс беруге қойылған мәселелер, және олар бойынша Директорлар 

кеңесінің әрбір мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі 

әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру 

қорытындылары; 

9) қабылданған шешімдер; 

10)  Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.  

142. Директорлар кеңесі отырысының хаттамаларын (шешімдерін) 

тіркеуді және оларды тиісті істерге қалыптастыруды корпоративтік хатшы 

жүзеге асырады. Қағаз түріндегі түпнұсқалардың сақталуын корпоративтік 

хатшы материалдарды тапсырғаннан кейін, Қоғамның мұрағатын жүргізуге 

жауапты қызметкер қамтамасыз етеді. 

143. Корпоративтік хатшы хаттамалардың (шешімдердің) электрондық 

мұрағатын жүргізеді. 

144. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшесінің жазбаша 

талап етуі бойынша оған танысу үшін Директорлар кеңесінің отырысының 

хаттамасын (шешімін) беруге және (немесе) оған корпоративтік хатшының 

қолымен және Қоғамның мөрінің бедерімен куәландырылған хаттаманың 

және шешімдердің үзіндісін беруге міндетті.  

145. Корпоративтік хатшы лауазымды тұлғаның, Ішкі аудит 

қызметінің, Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның, 

Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің басшысының жазбаша талап етуі 

бойынша Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының және қабылданған 

шешімдерінің үзіндісін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген 

коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын мәліметтерге талаптарды 

сақтай отырып ұсынады. 

 

10. БАСҚАРМАНЫ ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТІ 

 

146. Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды 

жүзеге асыратын алқалы орган болып табылады. Басқарманы Басқарма 

төрайымы/төрағасы басқарады. 



147. Басқарма мүшелері Басқарма төрайымының/төрағасының 

ұсынысы бойынша сайланады. Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ 

олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату заңнамаға және (немесе) осы 

Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің тиісті шешімдері қабылданған сәттен 

бастап жүзеге асырылған деп есептеледі. 

148. Акционерлер және Қоғамның акционерлері болып табылмайтын 

Қоғам қызметкерлері Басқарманың мүшелері бола алады. 

149. Басқарма мүшелерін сайлау заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес 

Директорлар кеңесінің тиісті шешімдері қабылданған сәттен бастап жүзеге 

асырылған деп есептеледі. 

150. Басқарма мүшесінің өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы, 

өкілеттігінің тоқтатылуы басқа лауазымға ауысуымен байланысты жағдайды 

қоспағанда, онымен жасалған еңбек шартын тоқтатады. 

151. Бұрын сыбайлас жемқорлық қылмысын жасаған адам Басқарма 

мүшесі болып сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма мүшесіне кандидаттарға 

қосымша талаптар заңнамамен және Қоғамның ішкі нормативтік 

құжаттарымен белгіленеді. 

152. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан құралуы тиіс. 

153. Басқарма Қоғам қызметінің заңнамамен және осы Жарғымен 

Қоғамның басқа органдарының және оның лауазымды тұлғаларының 

құзыретіне жатқызылмайтын кез келген мәселелері бойынша шешімдер 

қабылдауға құқылы, оның ішінде:  

1) Қоғамның атынан заңнамада және осы Жарғыда белгіленген 

тәртіппен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын 

қамтамасыз етеді; 

2) Директорлар кеңесі бекіткен штат санын ескере отырып Қоғамның 

құрылымын және штат кестесін бекітеді;  

3) Директорлар кеңесі бекіткен сыныптауышқа сәйкес Қоғамның 

қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданған құжаттарды бекітеді; 

4) Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капиталы 

мөлшерінің 10 пайызына дейін құралған сомаға ұлғайту туралы шешім 

қабылдайды; 

5) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес уақытша бос ақша 

қаражатын орналастыру мақсатында бағалы қағаздарды сондай-ақ, бағалы 

қағаздардың ұйымдастырылған нарығында эмитенттің жарғылық 

капиталының он пайызынан артық еместі құрайтын акцияларды сатып алу 

немесе оқшаулау туралы шешім қабылдайды;  

6) Қоғамның тауар белгісін және корпоративтік сәйкестендірудің басқа 

құралдарын бекітеді; 

7) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің 

айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің өзге де мәселелері бойынша 

шешім қабылдайды.  

154. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының және 

Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. 



 Қоғам Басқарманың Қоғамның белгілеген шектеулерін бұзып 

жасаған мәміленің шынайылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың 

осындай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, даулауға құқылы.  

  

11. БАСҚАРМА ОТЫРЫСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ, 

ШАҚЫРУ, ДАЙЫНДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ 

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ 

 

155. Басқарма мүшелерінің педагогикалық, ғылыми және басқа да 

шығармашылық қызметтен басқа ақылы, соның ішінде кәсіпкерлік қызметпен 

айналысуға құқығы жоқ. Егер Басқарма мүшесі Қоғамның мәмілелерді 

жасауына мүдделілік танытатын болса, онда ол заңнамамен көзделген 

ақпаратты Басқарманың және Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге 

міндетті. 

156. Басқарма төрайымы/төрағасы осы Жарғымен белгіленген тәртіпте: 

1) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің 

шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 

2) Қоғамның атынан оның үшінші тұлғалармен қатынастарында 

сенімхатсыз әрекет етеді; 

3) Қоғамның оның үшінші тұлғалармен қатынастарының құқығына 

сенімхат береді; 

4) Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін 

қызметкерлерді, корпоративтік хатшыны қоспағанда Қоғамның 

қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және босатуды (заңнамада 

белгіленген жағдайлардан басқа) жүзеге асырады, оларға көтермелеу 

шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, Қоғамның штат 

кестесіне сәйкес лауазымдық жалақысының және жалақыға үстемақының 

мөлшерін белгілейді, олардың сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды. 

5) штат кестесіне сәйкес тәуекел-менеджментін жүзеге асырушы 

Қоғамның құрылымдық бөлімшесі қызметкерлерінің жалақысына дербес 

үстемақы мөлшерін анықтайды, көтермелеу шараларын қолданады; 

6) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Басқарма 

мүшелерінің біріне жүктейді; 

7) Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерін, сондай-ақ өкілеттік 

салалары мен жауапкершіліктерін бөледі; 

8) заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесінің алдында есеп береді; 

9) Қоғамның банктік және басқа есепшоттарын ашады; 

10) құзыреті шегінде бұйрық шығарады, өкім береді; 

11) Директорлар кеңесі бекітетін сыныптауышқа сәйкес ішкі 

құжаттарды бекітеді; 

12) Басқарма хатшысының функциясын Қоғам қызметкерлерінің біріне 

жүктейді;  

13) стратегияны, даму жоспарын және Қоғамның жылдық бюджетін 

әзірлеуді, сондай-ақ заңнамаға сәйкес олардың орындалуы туралы есептерді 

әзірлеуді қамтамасыз етеді; 



14) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жұмысын ұйымдастырады 

және аталған жұмысқа жеке жауапкершілік алады; 

15) заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес өзге де мәселелер бойынша 

шешім қабылдайды.  

157. Басқарма төрайымы/төрағасы болмаған жағдайда, оның 

функциясын оның орнын басатын тұлға жүзеге асырады. 

158. Басқарма төрайымының/төрағасының шешімі бойынша Басқарма 

мүшелеріне белгіленген тәртіпте оның қандай да болсын өкілеттігі 

тапсырылуы мүмкін. 

159. Басқарма мүшелері Басқарманың отырысын шақыруға 

бастамашылық жасау, Басқарма төрайымын/төрағасын хабарландыру 

жолымен немесе басқа да ыңғайлы тәсілмен залалдың алдын алу, Қоғамның 

қызметін оңтайландыру үшін қажет шараларды қабылдауға міндетті. Басқарма 

мүшелері Басқарма төрайымын/төрағасын ол жетекшілік ететін мәселелер 

шеңбері бойынша істің жағдайы туралы хабардар етеді. 

160. Басқарма мүшесі жетекшілік ететін Қоғамның қызметінің 

бағыттарын жеке орнықтыруды, олардың тәжірибесі мен біліктілігіне қарай 

Басқарма төрайымымен/төрағасымен тиісті бұйрық қабылдау арқылы жүзеге 

асырылады. 

161. Басқарма мүшесінің өзге функциялары, құқығы және міндеттері 

заңнамамен, осы Жарғымен, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен жасайтын 

еңбек шартымен айқындалады. Еңбек шарты, сондай-ақ Қоғамның атынан 

Басқарма төрайымымен/төрағасымен жасалған басқа шарттарға Директорлар 

кеңесінің төрайымы/төрағасы немесе Акционерлердің жалпы жиналысымен 

осыған өкілеттік берілген тұлға қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен 

жасасқан еңбек шарттарына Басқарма төрайымы қол қояды.  

162. Іс қағаздарын жүргізу үшін Басқарма төрайымымен/төрағасымен 

Басқарма хатшысы тағайындалады. Басқарма хатшысы Басқарманың 

құрамына кірмейтін Қоғам қызметкері болуы мүмкін. 

163. Басқарма хатшысына мынадай міндеттер жүктеледі: 

1) Басқарма мүшелеріне (Басқарманың күн тәртібіндегі мәселелер 

бойынша материалдарды жіберу), шақырылған тұлғаларға және мүдделі 

құрылымдық бөлімшелерге Басқарма отырысының күні, уақыты және орны 

туралы хабар беру; 

2) Басқарманың отырысын хаттамалау, Басқарманың сырттай 

отырысының шешімдерін рәсімдеу; 

3) Басқарма отырысының электрондық және қағаз 

тасымалдауыштарында хаттамалардың (шешімдердің) түпнұсқаларының 

сақталуын қамтамасыз ету үшін хаттамаларды (шешімдерді) тиісті істерге 

қалыптастыру; 

4) Басқарманың хаттамаларының (шешімдерінің) көшірмелерін немесе 

үзінді көшірмелерді дайындау және беру; 

5) Басқарманың хаттамаларының (шешімдерінің) орындалуын бақылау 

және орындалмаған шешімдер туралы Басқарма төрайымын/төрағасын 

хабардар ету. 



164. Басқарма отырысы қажеттілігіне қарай, бірақ айына бір реттен кем 

емес өткізіледі.  

165. Басқарма отырысы оның төрайымының/төрағасының немесе 

Басқарма мүшесінің бастамашылығымен шақырылуы мүмкін. 

166. Басқарма отырысына материалдарды толық, уақытылы және 

сапалы дайындалуына жауапкершілік Басқарманың қарауына осы мәселені 

енгізуші құрылымдық бөлімшеге жүктеледі.  

167. Басқарма отырысына материалдарды ұсынуды Басқарма 

хатшысымен жүзеге асырылады. Осындай материалдарда: 

1) құрылымдық бөлімшенің басшысы қол қойған нақты мәселені 

қараудың, және ол бойынша шешім қабылдау қажеттігі негізделген түсіндірме 

жазба;  

2) егер Басқармаға оны бекіту туралы мәселе шығарылатын болса ішкі 

құжаттың жобасы; 

3) қаржы ресурстарын тарту және бөлу мәселелері бойынша – тәуекел-

менеджментін жүзеге асырушы құрылымдық бөлімшенің сараптау 

қорытындысы мен шешім қабылдау ұсынысы; 

4) қажет болған жағдайда таныстыру рәсімдерін, нақты мәселе 

бойынша отырысқа шақырылатын адамдардың тізімі;  

5) шешіммен оның орындалу мерзімі мен жауапты адамдарды 

көзделмеген жағдайларды қоспағанда Басқарма шешімінің орындалу мерзімі 

мен нақты орындаушылардың тізімін; 

6) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға бастамашылық жасаған 

жағдайда – Директорлар кеңесінің материалдары (түсіндірме жазба, шешімнің 

жобасы, Директорлар кеңесіне бекітуге шығарылған ішкі құжаттардың 

жобасы, және басқа да қажет құжаттар) болуы тиіс. 

168. Шешімнің жобасында: 

1) мәселенің қысқаша мәнісін білдіретін Басқарма отырысының күн 

тәртібіндегі мәселенің атауы; 

2) шешімді қабылдау мақсатына және заңнаманың және (немесе) осы 

Жарғының және (немесе) оның негізінде немесе іске асырылуына шешім 

қабылданатын Қоғамның басқа ішкі құжатының нормаларына сілтеме 

жасайтын шешімдердің кіріспесі; 

3) мәселе бойынша шешім; 

4) егер қабылдаған шешім қосымша шараларды қабылдау қажеттігін 

тудыратын болса, қабылданған шешімдерден туындайтын шараларды 

қабылдау жөніндегі тапсырмалар;  

5) қажеттілігі болған жағдайда қабылданған шешімнің қолданысқа 

енгізілу мерзімі. 

169. Ұсынылған құжаттар пакеті осы Жарғының 167 және 168- 

тармақтарының талаптарына сәйкес болмаған жағдайда Басқарма хатшысы 

құжаттарды қабылдаудан бас тартады. 

170. Түсіндірме жазбаға мәселені дайындаған құрылымдық бөлімшенің 

басшысы бұрыштама қояды, және осы құрылымдық бөлімшеге жетекшілік 

ететін Басқарма мүшесі қол қояды. Осы ретте Басқарманың алдында мәселені 



дайындауға түсіндірме жазбаға қол қойған Басқарма мүшесі жауапты болып 

табылады. 

171. Басқарма шешімдерінің жобасына мәселені дайындаған 

құрылымдық бөлімшенің басшысы, сондай-ақ оған жетекшілік ететін 

Басқарма мүшесі бұрыштама қояды. Бұдан басқа, Басқарма шешімдерінің 

жобасына, жоба шешімдерінің заңнама талаптарына сәйкестігіне Қоғамның 

қызметін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің 

басшысы және Қоғамның тәуекелдерді басқару саясатына сәйкестігіне 

тәуекел-менеджментін жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің басшысы 

бұрыштама қояды. 

Осы Жарғының талаптарына сәйкес келетін Басқарманың 

материалдарын ресімдегеннен кейін құрылымдық бөлімше Басқарма 

төрайымына/төрағасына немесе Басқарма мүшесіне Басқарма отырысын 

шақыруға бастамашылық етуді өтініп қызметтік жазба жібереді. Тиісті 

бұрыштаманы алғаннан кейін жауапты құрылымдық бөлімше бұрыштамасы 

бар қызметтік жазбаның түпнұсқасын, және материалдарды қағаз 

тасымалдауыштарында Басқарма хатшысына тапсырады, материалдардың 

электрондық көшірмелері электрондық байланыспен жіберіледі.  

172. Материалдарды алғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде 

Басқарма хатшысы сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді (Басқарманың 

сырттай отырысы өткізілген жағдайда) немесе хаттаманың жобасын 

(Басқарманың отырысы қатысу тәртібімен өткізілген жағдайда) дайындайды 

және материалдармен және алда болатын отырыс туралы хабарландырумен 

бірге барлық Басқарма мүшелеріне электрондық байланыс арқылы жібереді. 

173. Басқарма отырысын өткізу туралы отырыстың күн тәртібінің 

мәселесі жөніндегі материалдар қоса берілген жазбаша хабарландыру, тәртіп 

бойынша Басқарма мүшелеріне отырыс өтетін күнге дейін 3 (үш) күннен 

кешіктірмей жіберілуі тиіс.  

174. Басқарма төрайымының/төрағасының шешімі бойынша осы 

Жарғының 173-тармағымен белгіленген мерзім қысқартылуы мүмкін.  

175. Басқарма мүшелері Басқарманың қатысу тәртібімен өтетін 

отырысында оларды таратылып берілетін басқа материалдарға қосу үшін 

Басқарма хатшысына Басқарма шешімдерінің жобасы бойынша ұсыныстар 

мен ескертулерді алдын ала ұсынулары тиіс. 

176. Осы Жарғымен көзделген қаралатын мәселені дайындау тәртібі 

бұзылған жағдайда, Басқарма төрайымының/төрағасының шешімімен бұл 

мәселе қараудан алынып тасталуы мүмкін. 

177. Қажет болған жағдайда құпия болып табылатын және үшінші 

тұлғаларға жариялауға жатпайтын материалдар Басқарма мүшелеріне тікелей 

қатысу тәртібімен өтетін отырыстың алдында қосымша берілуі мүмкін.  

178. Басқарма мүшесі тиісті құрылымдық бөлімшеден қосымша 

құжаттарды, ақпараттарды немесе Басқарма отырысының күн тәртібіне 

енгізілен мәселенің мәнісі бойынша түсіндірулерді  сұратуға құқылы. 

Осындай құжаттар (ақпараттар, түсіндірулер) отырысты өткізердің алдында, 



сондай-ақ отырысты өткізу барысында, соның ішінде жазбаша немесе ауызша 

жауаптар мен түсіндірулер түрінде берілуі мүмкін. 

179. Күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) қосымша мәселелер енгізу 

отырыс өткізу үшін кворум болған жағдайда, отырысқа қатысушы Басқарма 

мүшелерінің көпшілігінің осындай өзгеріспен келісуі жағдайында Басқарма 

отырысының өзінде мүмкін болады. 

180. Басқарманың сырттай отырысының күн тәртібіне сырттай дауыс 

беру үшін бюллетеньдерді жібергеннен кейін өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу Басқарманың мүшелеріне сырттай дауыс беру үшін жаңа 

бюллетеньдерді қоса беру арқылы күн тәртібіне өзгеріс және (немесе) 

толықтыру енгізу себептері туралы хабарландырулар жіберу жолымен 

Басқарма төрайымының/төрағасының шешімі бойынша қол қойылған 

бюллетеньдерді тапсырудың белгіленген күніне дейін мүмкін болады. Осы 

ретте сырттай дауыс беру үшін тапсырылған бюллетеннің түпнұсқасы оған қол 

қойған Басқарма мүшесіне қайтарылып беріледі.  

181. Күн тәртібіндегі барлық мәселелердің қаралатын  мәселенің 

мазмұны туралы бір жақты қорытынды жасауға мүмкіндік беретін нақты 

тұжырымдамалары болуы тиіс.  

182. Басқарма мүшесі Басқарма отырыстарына қатысуға міндетті, олай 

болмаған жағдайда Басқарма мүшесі Басқарманы және (немесе) Басқарма 

хатшысын себептерін көрсете отырып оның Басқарма отырысына қатыса 

алмайтыны туралы алдын ала хабарландыруға міндетті.  

183. Егер Басқарма мүшесі отырысқа келе алмайтын жағдайда, ол 

Басқармаға қаралатын мәселелер бойынша өзінің жазбаша пікірін ұсынуға 

құқылы. Жазбаша пікір кворумды құптау кезінде және отырыстың күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша онда Басқарма мүшесінің дауысының 

нәтижесі бар дауыс беру (дауыс берудің аралас нысаны) қорытындысын жасау 

кезінде ескеріледі.  

Басқарма мүшесі Басқарманың отырысына бейнебайланыс арқылы 

қатысуға құқылы. Басқарманың ондай мүшесінің дауыс беруі Басқарма 

хатшысы дайындаған сырттай дауыс беру бюллетенін толтыру және қол қою 

арқылы жүзеге асырылады, ол Басқарманың қатысу тәртібімен өтетін 

отырысының ажырамас бөлігі болып табылады. Осындай қатысу болған 

жағдайда Басқарма мүшесі Басқарма отырысына келген болып есептеледі.  

184. Жазбаша пікірді Басқарма мүшесі Қоғамның Басқарма отырысын 

өткізгенге дейін беруі тиіс. 

185. Егер Басқарма мүшесінің жазбаша пікірінің көшірмесі Басқарма 

мүшелеріне отырысқа ұсынған материалдарға қосылмаған болса, онда 

Басқарма отырысында төрағалық етуші Басқарманың отырысына қатыспаған 

Басқарма мүшесінің жазбаша пікірін осы пікір ұсынылған күн тәртібінің 

мәселесі бойынша дауыс беру басталғанға дейін жариялауға міндетті. 

186. Егер бұрын жазбаша пікір жіберген Басқарма мүшесі Басқарманың 

аралас дауыс беру қолданылатын отырысына қатысуға және дауыс беруге 

келген жағдайда, оның жазбаша пікірі Басқарма отырысының кворумын 



анықтаған кезде және күн тәртібі бойынша дауыс санау кезінде есепке 

алынбайды. 

187. Басқарма отырысы төрағалық етушімен осы Жарғының 191-

тармағында көзделген кворум болған жағдайда хабарланған уақытта 

ашылады.  

188. Кворумның болмауы Басқарма хатшысы қол қоятын кворумның 

болмауы туралы хаттамада жазылады. Басқарманың қарауына кворумның 

болмауына байланысты оның қарамаған мәселелерін қайта шығаруға тиісті 

лауазымды тұлғалар немесе осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Қоғамның 

органдары қайтадан бастамашылық жасауы мүмкін. 

189. Басқарма отырысына олардың қатысуы мәселені талқылау үшін 

қажет болатын басқа да тұлғалар шақырылуы мүмкін. Шақырылған 

адамдардың тізімі хаттамаға жазылады.  

190. Қажет болған жағдайда, Басқарма отырысы немесе Басқарма 

отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселені қарау Басқарманың барлық 

қатысып отырған мүшелерінің келісімімен кейінге қалдырылуы (басқа күнге 

ауыстырылуы) мүмкін. 

Басқарма тек Басқарма мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық 

отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы. 

191. Басқарма отырысын өткізу үшін кворум Басқарма  мүшелері 

санының жартысынан кем болмауға тиіс және Басқарманың қатыспаған 

мүшелерін (олардың жазбаша түрде білдірген дауыстары болған жағдайда) 

есепке ала отырып анықталуы мүмкін. Егер Басқарма мүшелерінің жалпы 

саны Жарғының осы тармағында белгіленген кворумға қол жеткізу үшін 

жеткіліксіз болған жағдайда, Басқарма Басқарманың жаңа мүшелерін сайлау 

туралы мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығаруға міндетті. 

Басқарманың қалған мүшелері мұндай мәселені Директорлар кеңесінің 

қарауына шығару туралы шешімді қабылдауға ғана құқылы. 

192. Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Басқарманың 

шешімдері отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің (сырттай дауыс 

беру жағдайында дауыс берушілердің) жай көпшілік дауысымен қабылданады. 

Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың басқа мүшесіне немесе 

өзге тұлғаға табыстауына жол берілмейді. 

Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма төрайымының/төрағасының 

(оны ауыстырушы тұлғаның) дауысы шешуші болып табылады. Басқарманың 

қатысу тәртібімен өткен отырысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған 

әрбір мәселе бойынша барлық қатысып отырған Басқарма мүшелерінің ішінен 

Басқарма төрайымы/төрағасы өз шешімін соңғы болып білдіреді. 

193. Дауыстарды санауды және дауыс беру қорытындысын жүргізуді 

Басқарма хатшысы жүзеге асырады.  

194. Басқарма отырыстарында дауыс берудің мынадай нысандары 

қолданылады: 

1) қатысу тәртібімен; 

2) сырттай; 

3) аралас. 



195. Басқарма отырысын белгіленген мерзімде және белгіленген 

орында өткізуге тосқауыл болатын жағдайлар туындаған кезде, Басқарма 

төрайымы/төрағасы оны өткізу мерзімі мен орнын өзгерту туралы шешім 

қабылдауға құқылы.  

196. Сырттай дауыс беру процедурасын пайдаланған жағдайда 

хабарландыруға және күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарға 

дауыс беру бюллетеньдері қоса тіркеледі. 

197. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерде мынадай 

мәлеметтер болуы тиіс: 

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;  

2) Басқарма мүшесі туралы мәліметтер; 

3) отырысты шақыруды жүзеге асырушы тұлғаны (органды) көрсету;  

4) Басқарма мүшесіне бюллетеньді жіберу күні; 

5) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің және 

дауыстарды санаудың нақты күні;  

6) Басқарма отырысының күн тәртібі;  

7) дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша шешімдердің 

тұжырымдамасы;  

8) Басқарма отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс 

берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген 

нұсқалары; 

9) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру (бюллетеньді 

толтыру) тәртібін түсіндіру. 

Дауыс беру бюллетеньдеріне Басқарма мүшесі қол қоюға тиіс. 

198. Дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньді Басқарманың 

мүшелері түпнұсқа түрінде немесе электрондық сканерден өткізілген түрінде 

Басқарманың хатшысына беруі мүмкін. Егер дауыс беруге арналған бюллетень 

бірнеше беттен тұратын болса, Басқарма мүшесінің қолы әр бетте болуы тиіс.  

199. Басқарма мүшелеріне сырттай дауыс беру үшін  бюллетеньдерді 

жіберу кезінде Басқарма хатшысы олардың дұрыс және біркелкі жасалғаны 

туралы өз қолын қоюмен куәландырады.   

200. Егер дауыс беру үшін толтырылған  бюллетеньді Басқарма мүшесі 

Басқарма хатшысының қолы қойылмай берген жағдайда (электрондық 

байланыс арқылы) Басқарма хатшысы бюллетеньнің жасалу сәйкестігін 

тексереді және оны өз қолын қоюмен куәландырады.   

201. Дауыстарды есептеу кезінде Басқарманың мүшелері бюллетеньде 

анықталған дауыс беру тәртібі сақталатын, және дауыс берудің мүмкін 

болатын нұсқаларының біреуі ғана белгіленетін   мәселелер бойынша 

дауыстар есепке алынады. Басқарма хатшысы келіп түскен бюллетеньдерге 

есеп жүргізеді.  

202. Егер Басқарма мүшесі күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешім 

қабылдаудан қалыс қалған жағдайда немесе дауыс беруге қойылған мәселе 

бойынша шешім қабылдауға қарсы дауыс берсе, Басқарманың осы мүшесі 

Басқарманың қатысу тәртібімен өтетін отырысы өткеннен кейін бір тәулік 

ішінде жазбаша түрде ерекше пікірін ұсынуы тиіс. Сырттай дауыс беру кезінде 



ерекше пікір сырттай дауыс беру бюллетеніне қоса беріледі. Ерекше пікірге 

Басқарма мүшесі қол қоюға тиіс.  

203. Сырттай дауыс беру арқылы шешім, белгіленген мерзімде алынған 

бюллетеньдер бойынша кворум болған жағдайда қабылданған болып 

танылады.  

204. Басқарманың сырттай отырысының шешімдерін Басқарма 

хатшысы мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жазбаша түрде ресімдейді, 

ол  отырыс өткен күннен бастап 1 (бір) күннен кешіктірмей Қоғамның мөрімен 

бекітілуі, оның, Басқарма төрайымының/төрағасының немесе оның орнын 

ауыстыратын адамның, оған қолы қойылуы тиіс және онда: 

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері; 

2) сырттай отырыстың шешімдерін ресімдеу күні мен орны; 

3) Басқарма мүшелеріне бюллетеньдерді жіберу күні; 

4) сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді берудің және дауыстарды 

санаудың нақты күні;  

5) белгіленген мерзімде бюллетеньдерді ұсынған Басқарма мүшелері 

туралы мәліметтер; 

6) белгіленген мерзімде бюллетеньдерді ұсынбаған Басқарма мүшелері 

туралы мәліметтер; 

7) шешімдер қабылдау үшін кворумның болуы туралы жазба; 

8) отырыстың күн тәртібі; 

9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша қабылданған шешімдер; 

10) дауыс беруге қойылған мәселелер, және олар бойынша 

Басқарманың әрбір мүшесінің Басқарма отырысының күн тәртібіндегі әрбір 

мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру 

қорытындылары; 

11) қажет болған жағдайда қабылданған шешімнің қолданысқа 

енгізілу мерзімі. 

12) өзге де мәліметтер болуы керек. 

Осы ретте Басқарманың сырттай отырысының шешіміне оның 

негізінде сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған Басқарма 

мүшелерінің бірге тігілген бюллетеньдері қоса беріледі. 

Басқарманың сырттай отырысын шақырту мен дауыстарды санау 

аралығында Басқарма төрайымының/төрағасының өкілеттілігі мерзімінен 

бұрын тоқтатылған жағдайда сырттай отырыстың шешіміне Басқарма 

төрайымының/төрағасының өкілеттілігінің мерзімінен бұрын тоқтатылу күні 

және себебі (болған жағдайда) көрсетілген мәліметтерді кірістіре отырып тек 

Басқарма хатшысы қол қояды. 

205. Сырттай шешімді ресімдеу күнінен бастап жиырма күн ішінде ол 

Басқарма мүшелеріне оның негізінде осы шешім қабылданған 

бюллетеньдердің көшірмелерін қоса беру арқылы жіберілуі тиіс. 

206. Басқарманың қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған 

шешімдерін Басқарма хатшысы мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде 

хаттама түрінде ресімдейді, ол отырыс өткен күннен бастап 1 (бір) күннен 

кешіктірмей Қоғамның мөрімен бекітілуі, Басқарма 



төрайымының/төрағасының немесе оның орнын басатын адамның, отырысқа 

қатысқан Басқарманың барлық мүшелерінің, және Басқарма хатшысының оған 

қолы қойылуы тиіс және онда: 

1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері; 

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны; 

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы, соның ішінде Басқарманың 

қатысқан және қатыспаған мүшелері туралы мәліметтер;  

4) күн тәртібі мәселесінің мәні бойынша пікірі бар жазбаша хабарлама 

ұсынған Басқарма мүшесі туралы мәліметтер;  

5) шешім қабылдау үшін кворумның болуы туралы мәліметтер; 

6) отырыстың күн тәртібі; 

7) дауыс беруге қойылған мәселелер, және олар бойынша Басқарманың 

әрбір мүшесінің Басқарма отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша 

дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс беру қорытындылары;   

8) қабылданған шешімдер; 

9) Басқарма шешімі бойынша өзге де мәліметтер.  

207. Басқарманың отырысы хаттамаларын (шешімдерін) тіркеуді және 

оларды тиісті істерге қалыптастыруды Басқарма хатшысы жүзеге асырады. 

Қағаз түріндегі түпнұсқалардың сақталуын Басқарма хатшысы материалдарды 

тапсырғаннан кейін, Қоғамның мұрағатын жүргізуге жауапты қызметкер 

қамтамасыз етеді.  

208. Басқарма хатшысы хаттамалардың (шешімдердің) электрондық 

мұрағатын жүргізеді. 

209. Басқарма хатшысы Басқарма мүшесінің жазбаша талап етуі 

бойынша оған танысу үшін Басқарманың отырысы хаттамасын (шешімін) 

беруге және (немесе) оған Басқарма хатшысының қолымен және оның мөрінің 

бедерімен куәландырылған хаттаманың және шешімдердің көшірмесін беруге 

міндетті.  

210. Басқарма хатшысы лауазымды тұлғаның, Ішкі аудит қызметінің, 

Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның, Қоғамның 

құрылымдық бөлімшесінің басшысының жазбаша талап етуі бойынша 

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының және қабылданған 

шешімдерінің үзіндісін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген 

коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын мәліметтерге талаптарды 

сақтай отырып ұсынады 

 

12. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰРЫЛУ ТӘРТІБІ, 

ҚҰЗЫРЕТІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

211. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге 

асыру үшін Директорлар кеңесінің шешімімен Ішкі аудит қызметі құрылды. 

212. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, соның ішінде басшысы 

Директорлар кеңесімен лауазымға тағайындалады және лауазымнан 

босатылады. 



213. Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына кандидатура 

белгіленген тәртіпте Төрайыммен/төрағамен немесе Директорлар кеңесінің 

өзге мүшесімен ұсынылады. 

214. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесімен белгіленген тәртіпте: 

1) Директорлар кеңесіне Қоғамның қызметі туралы тәуелсіз шынайы 

ақпаратты береді; 

2) бағалау жүргізеді,  кеңес береді және жүйеленген әрі бірізді әдісті 

пайдалана отырып ішкі бақылауды және корпоративтік басқаруды жетілдіруге 

ықпал етеді; 

3) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес оның құзыретіне жататын басқа 

да функцияларды жүзеге асырады. 

215. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және 

оның алдында өз қызметі туралы есеп береді.  

216. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі және 

Басқарма құрамына сайлана алмайды.  

217. Ішкі аудит қызметінің басшысы Ішкі аудит қызметінің мәселелері 

қаралатын Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуға, Директорлар кеңесі 

отырысының күн тәртібіне енгізу үшін мәселелер ұсынуға, Директорлар 

кеңесіне Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің құрамына кіргізу үшін 

кандидатураларды қарауға енгізуге  құқылы.  

218. Ішкі аудит қызметі қызметтік, коммерциялық және басқа заңмен 

қорғалған құпияны қорғау туралы талаптарды сақтау арқылы Қоғамның 

барлық құжаттамаларына және ақпараттарына кедергісіз қолжеткізу құқығына 

ие.  

219. Қоғам мен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасындағы еңбек 

қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамаларымен, осы Жарғымен, 

Ішкі аудит қызметі туралы ережемен және еңбек шарттарымен реттеледі. 

220. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциясы, құқығы, 

жауапкершілігі және жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Ішкі аудит 

қызметі туралы ережемен айқындалады.  

 

13. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ОНЫҢ КОРПОРАТИВТІК 

ЖАҒДАЙЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТАРДЫ БЕРУ ТӘРТІБІ 

 

221. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған осы Жарғыда 

белгіленген тәртіппен заңнамада көзделген құжаттардың көшірмесін беруге 

міндетті.  

222. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат 

акционерге Қоғамның корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөнінде 

соттың хабарлама қағазын (шақыру) алған күннен кейін жеті жұмыс күні 

ішінде берілуі тиіс.   

223. Ақпарат (құжаттардың көшірмесі) алу мақсатында акционер 

Қоғамға жазбаша түрде өтініш жасауға тиіс. Қоғам талап етілген ақпаратты 

(талап етілген құжаттардың көшірмелерін) акционер өтініш жасағаннан 

күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті. 



224. Қоғамның қызметі туралы  акционерге белгілі болған 

коммерциялық, қызметтік және өзге де заңмен қорғалатын құпия үшінші 

тұлғаларға жазбаша немесе басқа нысанда берілмейді. Осындай ақпаратты 

білетін акционер, оның құпиялылығын   сақтауға міндетті.   

225. Қоғам Интернет желісіндегі Қоғамның интернет-ресурсында өз 

қызметі туралы ақпаратты жариялайды. 

226. Акционердің мүддесін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы 

ақпаратты ұсыну заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Егер 

заңнамада ақпаратты жариялау мерзімі (акционерлердің назарына жеткізу) 

көзделмеген жағдайда, осы ақпарат ол туындаған күннен бастап бес жұмыс 

күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі). 

227. Қоғам өзінің акционерлерінің және инвесторларының назарына 

Қоғамның келесі корпоративтік жағдайлары туралы ақпарат беруге міндетті: 

1) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен 

инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс ақпараттарға жатқызылған 

мәселелер тізбесі бойынша акционерлердің Жалпы жиналысы (Жалғыз 

акционердің) және Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері; 

2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағазды шығаруы және 

өкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындысы 

туралы есептері, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындысы туралы 

есептер, өкілетті органдардың Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;   

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуында Қоғамның мүддесі бар 

мәмілелерді жасауы; 

4) Қоғамның активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын 

сомадағы Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге салу) беру; 

5) Қоғамның меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес және 

одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы; 

6) Қоғамның қандай да болмасын қызметтің түрін жүзеге асыруға 

лицензия алуы, Қоғамның қандай да болмасын қызметтің түрін жүзеге асыруға 

алған лицензиясының қолданысын тоқтата тұруы немесе тоқтатуы; 

7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы; 

8) Қоғамның мүлкіне тыйым салу; 

9) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғамның активтерінің жалпы 

көлемінің он және одан да көп пайызын құраған Қоғамның мүлкі жойылған 

төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы; 

10) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік 

жауапкершілікке тартылуы; 

11) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалу; 

12) Қоғамды мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім; 

13) осы Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның акцияларын шығару 

проспектісіне сәйкес Қоғамның акционерлерінің және инвесторларының 

мүддесін қозғайтын басқа да жағдайлар. 

 



14. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ 

ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ОЛАРДЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ 

ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ 

 

228. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар 

немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде жүргізеді. 

229. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін қаржы 

нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және 

қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органға ол белгiлеген тәртіппен табыс 

етеді. 

  230. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын 

лауазымды тұлғалар, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену 

туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары 

туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті. 

231. Бұрын аффилиирленген болып көрсетілген тұлға, лауазымды тұлға 

немесе Қоғамға аффилиирленген өзге жеке және (немесе) заңды тұлға ондай 

болуын тоқтатса, осы туралы жеті күн ішінде Қоғамға хабар береді. 

232. Аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғамға қаржы 

нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және 

қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган бекіткен тиісті нысан бойынша 

ұсынылады.  

233. Өзіне қатысты лауазымды тұлға немесе Қоғамға аффилиирленген 

өзге де жеке және/немесе заңды тұлға өзінің аффилиирленген тұлғасы 

ретіндегі мәліметті ұсынған тұлға, Қоғамға бұл тұлға аффилиирленген болып 

танылудың негіздерінің тоқталуын растайтын құжаттар ұсынылғанша, осылай 

болып болып саналады. 

234. Егер лауазымды тұлғаның немесе өзге Қоғамға аффилиирленген 

жеке және (немесе) Қоғамның заңды тұлғалары өзінің аффилиирленген 

тұлғалары туралы берілмеген мәліметтер Қоғамға зиян келтіруге соқтырса 

немесе себепші болса, Қоғам мәліметті бермеген тұлғадан осы зиянды толық 

көлемде талап етуге құқылы.  

 

15. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 

(ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ) ШАРТТАРЫ 

 

235. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, 

қайта құру) заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.  

236. Қайта ұйымдастыру ерікті немесе мәжбүрлі түрде жүргізілуі 

мүмкін.  

237. Қоғамның ерікті таратылуы туралы шешім заңнамаға сәйкес, 

кредиторлардың келісімі бойынша олардың бақылауында тарату 

процедурасын анықтайтын Акционерлердің жалпы жиналысымен (Жалғыз 

акционермен) қабылданады. 

238. Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату заңнамада көзделген жағдайларда 

сот арқылы жүзеге асырылады. 



Заңнамада өзге жай көзделмеген жағдайда, Қоғамды тарату туралы 

талап мүдделі тұлғалармен сотқа берілуі мүмкін. 

 

16. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ 

 

239. Корпоративтік хатшы:  

1) өзінің қызметінде заңнама мен ішкі құжаттардың талаптарын 

сақтауға; 

2) өзінің қызметінде қолданыстағы заңнаманы, Акционерлердің 

жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) және Директорлар кеңесінің 

шешімдерін басшылыққа алуға;  

3) Директорлар кеңесі төрайымының/төрағасының тапсырмасын 

орындауға;  

4) Директорлар кеңесінің талабы бойынша оның алдында өзінің 

қызметі туралы есеп беруге;  

5) Директорлар кеңесі мүшелерін лауазымға кірісуіне көмек 

көрсетуге; 

6) Директорлар кеңесіне қолданыстағы заңнаманың нормаларын, 

акционердің құқығын бұзуға қауіп төндіретін, сондай-ақ корпоративтік 

қақтығысты болдыратын жағдайлардың туындауы туралы  хабарлауға 

міндетті. 

240. Корпоративтік хатшының атқаратын қызметі, құқығы мен 

міндеттері осы Жарғымен, Корпоративтік басқару кодексімен және 

корпоративтік хатшы туралы ережемен айқындалады. 

 

17. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

241. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам 

заңнаманы және ішкі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады. 

 

 

«Ауыл шаруашылығын қаржылай 

қолдау қоры» АҚ 

Басқарма төрағасы               Н. Сарыбаев 


