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АО «Информационно-учетный центр» 
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики,  

д.29, тел. (7172) 55-29-81 
 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 
      

      
ЗАЯВКА    

Настоящим акционерное общество «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына» (БИН 081140000436, Казахстан, 010000, г.Нур -Султан, 

район Есиль, улица Сығанақ, строение 17/10, тел: +7(7172) 55 -40-02, 
www.sk.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о 

решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или 
единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), 

для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария 
финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой 
информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил 

раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 

года № 189. 
 

№ № 

п.п. 

Показатель / Көрсеткіш  

/ Indicator 

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information 

content 

1 2 3 4 

1 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или 

единственным акционером (участником) 

Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер 

(қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат 

1 Наименование органа 

эмитента, принявшего 

решение 

 Единственный акционер 

Шешім қабылдаған 

эмитент органының атауы 

 Жалғыз акционер 

2 дата проведения общего 

собрания акционеров 

(участников) эмитента / 

дата решения 

единственного акционера 

(участника) эмитента  

 27.02.2023 года  
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эмитент акционерлерінің 

(қатысушылардың) жалпы 

жиналысын өткізу 

күні/эмитент жалғыз 

акционердің 

(қатысушының) шешім 

қабылдаған күні 

27.02.2023 жылғы   

  время проведения общего 

собрания акционеров 

(участников) эмитента  

с / 

басталу / 

from 

(HH:MM) 

  
 

эмитент акционерлерінің 

(қатысушылардың) жалпы 

жиналысының өткізу уақыты 

место проведения общего 

собрания акционеров 

(участников) эмитента  

город Нур-Султан 

эмитент акционерлерінің 

(қатысушылардың) жалпы 

жиналысының өткізу 

орны 

 Нұр-Сұлтан қаласы 

3 вопросы, включенные в 

повестку дня общего 

собрания акционеров 

(участников) эмитента  

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан  

эмитент акционерлерінің 

(қатысушыларының) 

жалпы жиналысының күн 

тәртібіне енгізілген 

мәселелер  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

4 решения, принятые общим 

собранием акционеров 

акционерного общества 

(участников), с указанием 

итогов (результатов) 

голосования 

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые 

вносятся в некоторые решения Правительства Республики 

Казахстан. 

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении 

десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования. 

 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан  

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 5 

ноября 2012 года № 1403 «Об утверждении кодекса 

корпоративного управления акционерного общества «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына»: 

в кодексе корпоративного управления акционерного общества 

«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», 

утвержденном указанным постановлением: 

в разделе 1 «Принципы корпоративного управления 

акционерного общества «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Казына»: 

в главе 1 «Правительство как акционер Фонда»:  

в пункте 10: 

части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:  

«Комитет по аудиту Фонда или организации состоит 

исключительно из числа независимых директоров. В случае 

привлечения Комитетом квалифицированного эксперта, данное 

лицо не должно иметь права голоса. Решение о привлечении 

эксперта принимается Комитетом по аудиту, и вопрос его 

привлечения должен ежегодно рассматриваться на предмет 

эффективности деятельности и независимости. 

Специализированный комитет Фонда осуществляет комплексный 

и объективный анализ влияния деятельности организаций, 

входящих в группу Фонда, на развитие экономики или отдельно 
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взятой отрасли экономики в соответствии с Законом о Фонде. 

Постоянным членом Специализированного комитета – экспертом 

с правом голоса является представитель Высшей аудиторской 

палаты Республики Казахстан. 

Контроль за использованием Фондом и организациями 

выделенных им средств республиканского бюджета, 

Национального фонда Республики Казахстан на соответствие 

финансово-экономическому обоснованию, оценка эффективности 

бюджетных инвестиций относятся к компетенции Высшей 

аудиторской палаты Республики Казахстан.»; 

в разделе 2 «Аннотации к принципам корпоративного 

управления акционерного общества «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына»: 

в главе 1 «Правительство как акционер Фонда»: 

в пункте 10: 

части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:  

«Комитет по аудиту Фонда или организации состоит 

исключительно из числа независимых директоров. В случае 

привлечения Комитетом квалифицированного эксперта, данное 

лицо не должно иметь права голоса. Решение о привлечении 

эксперта принимается Комитетом по аудиту, и вопрос его 

привлечения должен ежегодно рассматриваться на предмет 

эффективности деятельности и независимости. 

Специализированный комитет Фонда осуществляет комплексный 

и объективный анализ влияния деятельности организаций, 

входящих в группу Фонда, на развитие экономики или отдельно 

взятой отрасли экономики в соответствии с Законом о Фонде. 

Постоянным членом Специализированного комитета – экспертом 

с правом голоса является представитель Высшей аудиторской 

палаты Республики Казахстан. 

Контроль за использованием Фондом и организациями 

выделенных им средств республиканского бюджета, 

Национального фонда Республики Казахстан на соответствие 

финансово-экономическому обоснованию, оценка эффективности 

бюджетных инвестиций относятся к компетенции Высшей 

аудиторской палаты Республики Казахстан.»;  

в части восьмой: 

подпункт 1) изложить в следующей редакции:  

«1) рассматривает предложения Высшей аудиторской палаты 

Республики Казахстан о проведении анализа организаций, 

входящих в группу Фонда, с последующим предоставлением 

вопросов в установленном порядке Совету директоров Фонда;»;  

подпункт 3) изложить в следующей редакции:  

«3) предоставляет результаты анализа Совету директоров 

Фонда и Высшей аудиторской палате Республики Казахстан.». 

акционерлік қоғам 

акционерлерінің 

(қатысушыларының) 

жалпы жиналысында 

қабылданған шешімдер, 

дауыс берудің 

(нәтижелердің) 

қорытындысын 

көрсетумен   

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар 

бекітілсін. 

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 

күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 

енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар 

4. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік 

қоғамының корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 қарашадағы № 

1403 қаулысында : 

көрсетілген қаулымен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық 

әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару 

кодексінде: 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік 

қоғамының корпоративтік басқару қағидаттары» деген 1-бөлімде: 
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«Үкімет Қордың акционері ретінде» деген 1-тарауда: 

10-тармақта : 

төртiншi және бесінші бөліктер мынадай редакцияда 

жазылсын: 

«Қордың немесе ұйымның Аудит комитеті тәуелсіз 

директорлардан ғана тұрады. Комитет білікті сарапшыны тартқан 

жағдайда осы адамның дауыс беру құқығы болмауға тиіс. 

Сарапшы тарту туралы шешімді Аудит комитеті қабылдайды 

және оны тарту мәселесі қызмет тиімділігі мен тәуелсіздігі 

тұрғысынан жыл сайын қаралуға тиіс. Қордың 

мамандандырылған комитеті Қор тобына кіретін ұйымдар 

қызметінің экономиканы немесе экономиканың жеке алынған 

саласын дамытуға әсерін Қор туралы заңға сәйкес кешенді және 

объективті түрде талдауды жүзеге асырады. Қазақстан 

Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының өкілі 

Мамандандырылған комитеттің тұрақты мүшесі – дауыс беру 

құқығы бар сарапшы болып табылады. 

Қордың және ұйымдардың өздеріне бөлінген республикалық 

бюджеттің, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын 

қаржы-экономикалық негіздемеге сәйкес пайдалануын бақылау, 

бюджеттік инвестициялардың тиімділігін бағалау Қазақстан 

Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының құзыретіне 

жатады.»; 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік 

қоғамының корпоративтік басқару қағидаттарына аннотациялар» 

деген 2-бөлімде: 

«Үкімет Қордың акционері ретінде» деген 1-тарауда: 

10-тармақта: 

төртiншi және бесінші бөліктер мынадай редакцияда 

жазылсын: 

«Қордың немесе ұйымның Аудит комитеті тәуелсіз 

директорлардан ғана тұрады. Комитет білікті сарапшыны тартқан 

жағдайда, осы тұлғаның дауыс беру құқығы болмауға тиіс. 

Сарапшыны тарту туралы шешімді Аудит комитеті қабылдайды 

және оны тарту мәселесі қызмет тиімділігі мен тәуелсіздігі 

тұрғысынан жыл сайын қаралуға тиіс. Қордың 

Мамандандырылған комитеті Қор тобына кіретін ұйымдар 

қызметінің Қор туралы заңға сәйкес экономиканы немесе 

экономиканың жеке алынған саласын дамытуға әсерін кешенді 

және объективті түрде талдауды жүзеге асырады. Қазақстан 

Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының өкілі 

Мамандандырылған комитеттің тұрақты мүшесі – дауыс беру 

құқығы бар сарапшы болып табылады. 

Қордың және ұйымдардың өздеріне бөлінген республикалық 

бюджеттің, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының 

қаражатын қаржылық-экономикалық негіздемеге сәйкес 

пайдалануын бақылау, бюджеттік инвестициялардың тиімділігін 

бағалау Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық 

палатасының құзыретіне жатады.»; 

сегізінші бөлікте: 

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  

«1) Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының 

Қордың тобына кіретін ұйымдарға талдау жүргізу туралы 

ұсынысын қарайды, кейіннен мәселелерді белгіленген тәртіппен 

Қордың Директорлар кеңесіне береді;»;  

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  

«3) талдау нәтижелерін Қордың Директорлар кеңесіне және 

Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасына 

береді.». 

5 в случае принятия общим 

собранием акционеров 

акционерного общества 

(участников) решения о 
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добровольной ликвидации 

или добровольной 

реорганизации эмитента 

его дочерних организаций 

акционерлік қоғам 

акционерлерінің 

(қатысушыларының) 

жалпы жиналысында 

эмитентті, оның еншілес 

ұйымдарын ерікті түрде 

тарату немесе қайта құру 

туралы шешім 

қабылданған жағдайда 

  

1 место 

нахождения 

  

орналасқан жері   

2 наименование 

реорганизуемого 

или 

ликвидируемого 

юридического 

лица  

  

қайта 

құрылатын 

немесе 

таратылатын 

заңды тұлғаның 

атауы 

  

3 БИН 

реорганизуемого 

или 

ликвидируемого 

юридического 

лица  

    

қайта 

құрылатын 

немесе 

таратылатын 

заңды тұлғаның 

БСН 

  

4 форма 

реорганизации 

эмитента  

  

эмитентті қайта 

құрудың 

нысаны  

  

5 условия 

реорганизации 

эмитента  

  

эмитентті қайта 

құрудың 

шарттары 

  

6 иные сведения при 

необходимости 

 Нет 

қажет болған кезде өзге де 

мәліметтер 

 Жоқ 

  В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения 

единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером 

(участником), иные сведения по решению эмитента. 

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) 

шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің 

ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. 
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Приложение: на ___ листах. 

 
Управляющий директор  

по стратегии и управлению  
активами – член Правления           Е. Бердигулов 
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