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  Астана қ.                                                                                                                      27.06.2017 ж. 

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ (Холдинг) Алматы қаласы Аймақтық 

Қаржы орталығының Рейтинг агенттігімен (ААҚО РА)  KZ«CG6», «Тұрақты» болжамы  

деңгейіндегі корпоративтік басқару рейтингі берілгені туралы түсініктеме берді. Холдингте 

атап өткендей, корпоративтік басқару жүйесіне сынақтама жүргізу арқылы алғаш өткізілген 

бағалаудың алынған деңгейі және компания  үшін болжам айтарлықтай жоғары. Осы ретте, 

ұлттық рейтинг жүйесіндегі ең жоғарғы баға KZ «CG7» болып табылатындықтан, алынған 

рейтинг Холдингке әрі қарай жетілдіру аймағын айқын көрсетеді.    

ААҚО РА сарапшылары Холдингтің қолданыстағы корпоративтік басқару тәжірибесіне 

төрт компонент бойынша талдау жасады: 

• акционерлердің құқықтары; 

• басқару және бақылау органдарының қызметі; 

• ақпаратты ашу; 

• корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік және тұрақты даму. 

Барлық төрт бағыт бойынша жағымды сәттердің көп саны атап өтілді, атап айтқанда 

Холдингте акционерлердің құқықтарын бұзу тәуекелдерін төмендету үшін маңызды шаралар 

қабылданады,тәуелсіз директорлар Холдингтің Директорлар кеңесі құрамының жартысынан 

көбін құрайды (қолданыстағы ҚР заңнамасымен 30%-дан кем емес), Директорлар кеңесі 

жанында комитеттер белсенді жұмыс істейді, ішкі аудит институты дамыған, Директорлар 

кеңесі өз отырыстарында Холдингтің даму стратегиясын іске асыру мәселелерін қарастырады,  

Холдинг ХҚЕС және басқалар бойынша аралық есептілікті қоса алғанда ХҚЕС қаржы 

есептілігін дер кезінде ашады.  

«Алматы қаласы Аймақтық Қаржы орталығының Рейтинг агенттігі» АҚ «ҚазАгро» 

ұлттық басқарушы холдингі» АҚ  KZ«CG6», «Тұрақты» болжамы  деңгейіндегі 

корпоративтік басқару рейтингі берілгені туралы хабарлағанын еске саламыз.   

«Компанияға алғаш берілген бұл рейтинг ААҚО РА пікірі бойынша корпоративтік 

басқарудың жоғары деңгейін көрсетеді, оны бағалаудың негізгі параметрлерінің төменгі 

тәуекелін растайды. Рейтингтің базалық факторлары акционерлік капиталдың тұтастығының 

жоғары дәрежесі, Жалғыз акционердің беделдік жауапкершілігінің жоғары деңгейі және 

Компанияның басқару органдарының қызметінің ұлттық заңнама талаптарына сәйкестігі 

болып табылады. Компанияның корпоративтік басқару рейтингінің тұрақты болжамы 

ағымдағы жылдың аяғына дейін аталған рейтинг белгіленген деңгейде қалуы мүмкін екендігін 

көрсетеді.  

Корпоративтік басқару рейтингі инвестиция үшін объектіні таңдау кезінде 

инвесторлардың назарға алатын маңызды аспектісі болып табылады, өйткені ол компанияның 

сыртқы талаптардың басқару сапасына және ішкі корпоративтік рәсімдердің тиімділігіне 

орындалу дәрежесін көрсетеді.  

ААҚО РА берген корпоративтік басқарудың рейтингтік бағалауы директорлар кеңесінің, 

атқарушы органның және компанияның акционерлерінің өзара әрекетінің, сондай-ақ ішкі 

бақылау рәсімдерінің жүйесінің, ақпаратты ашу және Компанияның кадр саясаты және 

әлеуметтік жауапкершілік жүйесінің тәуелсіз бағалауы болып табылады.   

ААҚО РА корпоративтік басқарудың рейтингінің әдіснамасы G20/ОЭСР корпоративтік 

басқару принциптерін, Халықаралық қаржы корпорациясының, Еуропа қайта құру және даму 



банкінің корпоративтік басқару жөніндегі ұсынысын есепке ала отырып, сондай-ақ 

Standard&Poor’s және Moody’s Investors Service халықаралық рейтинг агенттіктерінің озық 

тәжірибесін есепке ала отырып әзірленді.  Корпоративтік басқару деңгейін талдау барысында 

ААҚО РА ҚР заңнамасының талаптарын және компанияның ұлттық ерекшеліктерін есепке 

алады.  

Корпоративтік басқару рейтингі және Агенттіктің талдау нәтижелері оларды айту 

күніндегі пікірді білдіреді және деректі немесе сатып алу ұсыныстарын, қандай да болмасын 

бағалы қағаздарды ұстау немесе сатуды, немесе қандай да болмасын инвестициялық 

шешімдерді қабылдауды  атап көрсету болып табылмайды. Корпоративтік басқару рейтингі 

Компанияның несие тұрақтылығын бағалау болып табылмайды.   

  

 «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ туралы 

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ  (бұдан әрі – Холдинг) Қазақстан 

Республикасы Президентінің «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың кейбір мәселелері 

туралы» 2006 жылғы 11 желтоқсандағы № 220 Жарлығына және Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің «Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 11 желтоқсандағы № 220 

Жарлығын іске асыру шаралары туралы» 2006 жылғы 23 желтоқсандағы № 1247 қаулысына 

сәйкес құрылды.  

Холдингті құру мақсаты инвестициялық активтерді тиімді пайдалану және еншілес 

акционерлік қоғамдарда корпоративтік мәдениетті дамыту арқылы Қазақстан 

Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік 

саясатты жүзеге асыру болып табылады. 

Холдингтің қызметі ауыл шаруашылығын дамытудың маңызды стратегиялық 

жобаларының операторы бола тұрып кәсіпкерлік субъектілерін қолжетімді қаржыландыруды, 

әрі қарай АӨК өндірістік, ақпараттық және сервистік инфрақұрылымын дамытуды жүзеге 

асыра отырып мемлекеттік және тартылған ресурстарды мақсатты және тиімді пайдалануды 

қамтамасыз етуге бағытталған. 

  

«ААҚО рейтинг агенттігі» АҚ туралы 

«ААҚО рейтинг агенттігі»  – Қазақстандағы корпоративтік несие рейтингін, 

корпоративтік басқару рейтингін, облигациялардың несие рейтингін, сондай-ақ қаржы 

институттарының несие қабілеттілігі рейтингін беру арқылы қазақстандық компанияларды 

тәуелсіз бағалау саласында қызмет көрсетуге мамандандырылған алғашқы ұлттық рейтинг 

агенттігі. ». 

 

___________________________________________________________ 

«ҚазАгро» АҚ Баспасөз қызметі   

тел: (7172) 70-56-39, www.kazagro.kz   
 

http://www.kazagro.kz/

