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1 Бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
1.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, Қазақстан 

Республикасының өзге қолданыстағы заңнамасына жəне осы Жарғыға сəйкес əрекет ететін 
«Қазақстан Қағазы» акционерлік қоғамының (əрі қарай мəтін бойынша – Қоғам) қызметінің негізі  
болып табылады. 

1.2 Қоғамның атауы: 
• қазақ тілінде: толық атауы- «Қазақстан Қағазы» акционерлік қоғамы,  
  қысқартылған атауы – «Қазақстан Қағазы» АҚ; 
• орыс тілінде: толық атауы – акционерное общество «Казахстан Кагазы»,  
қысқартылған атауы – АО «Казахстан Кагазы»; 
• ағылшың тілінде: толық атауы - «Kazakhstan Kagazy» Joint Stock Company, қысқартылған 

атауы - «Kazakhstan Kagazy» JSC. 
1.3 Қоғамның орналасқан жері (заңды мекен-жайы): Қазақстан Республикасы, 040905, 

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Абай ауылы. 
1.4 Қоғамның қызмет ету мерзімі шектеусіз. 
 

2 Бап. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МƏРТЕБЕСІ 
2.1  «Қазақстан Қағазы» жабық акционерлік қоғамы «Қазақстан Қағазы»  Акционерлік 

қоғамы болып  атауының өзгеруіне байланысты (осы Жарғыда əрі қарай-Қоғам), сонымен қатар 
Қазақстан Республикасының Азаматтық  кодексімен, Қазақстан Республикасының 13-мамыр 2003 
жылғы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен жəне Қазақстан Республикасының 
аумағында əрекет ететін өзге де  заң шығарушы жəне нормативтік құқықтық актілермен  
қарастырылған нормаларға сəйкес  құрылтай құжаттарына өзгертулер енгізуге байланысты қайта  
«Қазақстан қағазы» Акционерлік қоғамы Алматы облысының Əділет басқармасымен 12-сəуір 2002 
жылы  қайта тіркелген.  

"Қазақстан Қағазы"  Жабық акционерлік қоғамының дауланатындарын қоса есептегенде 
барлық құқықтары мен  міндеттемелерінің құқылы мирасқоры болып табылады 

2.2. Қоғамның өзінің атауы көрсетілген мөрі, дербес балансы, банктік шоттары болады. 
Қоғамның үлгілері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген өзінің 
тауарлық белгісі жəне белгілемесі болады.   

2.3 Қоғамның қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына жəне 
Қоғамның осы Жарғысына сəйкес реттеледі. 

2.4 Қоғам өзінің атынан  кез-келген мəмілелерді жасауға, мүліктік жəне жеке мүліктік емес 
құқықтарды сатып алуға, міндеттемелерді жүктеуге, сот алдында талапкер жəне жауапкер ретінде 
əрекет етеуге құқылы.  

2.5 Қоғам өзінің акционерінен оқшауланған мүліктерге ие болады жəне  толық дербестілік, 
өзін-өзі қаржыландыру, өзін-өзі өтеу негізінде əрекет етеді. Қоғам өзінің қызмет ету мақсаттарына 
сəйкес өзінің мүліктері бойынша билік жүргізеді, иелік етеді жəне оларды қолданады. 

2.6 Қоғам дербес сыртқы экономикалық қызметтерді, оның қызметіне қажетті экспортты 
жəне импортты операцияларды жүзеге асыруға құқылы. 

2.7 Қоғам өзінің филиалдарын жəне өкілдіктерін Қазақстан Республикасының аумағында 
жəне шетелде, сонымен қатар басқа тұлғалармен жəне еншілес шаруашылық серіктестіктермен 
бірігіп басқа шаруашылық серіктестіктерін құруға құқылы.  

2.8 Қоғам  өзінің қызметтері үшін қажетті бөлмелерді, жерді, сонымен қатар жылжымайтын 
жəне жылжымалы мүліктерді салуға, сатып алуға, жалға алуға жəне жалға өткізуге құқылы. 

 2.9 Қоғам өзінің міндеттеріне өз мүліктері шегінде жауап береді. Қоғам акционерлері  
қоғамның міндеттемелері бойынша  жауап бермейді жəне Қоғамның шығындарына оларға тиесілі 
акциялар шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жауап береді. Қоғам 
акционерлердің міндеттеріне жауапты емес. 



2.10 Қоғам акционерлеріне Қоғамның қызметі туралы барлық ақпарат  оны бұқаралық 
ақпарат құралдарында жариялау немесе Жарғымен жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен қарастырылған тəртіпте жеке хабарламаларды жіберу арқылы жүзеге асырылады. 
 

 
3-Бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, МƏНІ 

3.1 Қоғам қызметінің мақсаты кіріс алу болып табылады. 
3.2 Қоғам қызметінің негізгі түрлері болып табылады: 
1) қағаз өнімдерін өндіру; 
2) қағаз өндірісі саласында ғылыми-техникалық əзірлеулерді енгізу; 
3) жалға алу, қосалқы жалгерлік, лизингтік операциялар; 
4) кəсіпорындармен, ұйымдармен, кооперативтармен жəне жеке азаматтармен шарттық 

негізде сатып алу-сату жəне дайындау жұмыстарын жүргізу; 
5) халық тұтынатын өнімді, тауарлардың, азық түлік өнімдерінің өндірісін ұйымдастыру, 

құру жəне дамыту; 
6) жұртшылықпен байланысты жүзеге асыру (паблик рилейшнз); 
7) видеофильмдарды, жарнамалық жəне тұсау кесерлік видеороликтарды жəне басқа да 

меншікті өнімді шығару; 
8) Қазақстан Республикасының кəсіпорындарына жəне шетелдік кəсіпорындарға, 

кооперативтерге жəне жеке тұлғаларға əдістемелік, делдалдық жəне жарнамалық жəне маркетингті 
көмек көрсету; 

9) сыртқы экономикалық əрекеттің жаңа түрлерін дамытуға əзірлеу жəне қатысу; 
10) басқа заңды тұлғалармен жасалған біріккен əрекеттің нəтижесінде жасалған өнімді, 

жұмыстарды, қызметтердің экспорты; 
11) Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ шетелде біріккен кəсіпорындарды 

орнатылған тəртіпте құру; 
12) анықтамалық-ақпараттық қызмет; 
13) маркетингтік жəне əлеуметтік зерттеулерді өткізу; 
14) жеке меншік дүкендерді салу жəне ашу; 
15) халық тұтынатын өнімдерді жəне тауарларды иелену жəне тарату бойынша 

коммерциялық əрекетті жəне импорттық-экспорттық операцияларды жүзеге асыру; 
16) шарттық қатынастардағы Қазақстан Республикасының ұйымдарының жəне шетелдік 

ұйымдарының меншікті өнімдерінің жəне меншікті өнімдерінің көрмелерін, көрме –
сатылымдарын, аукциондарын өткізу; 

17) сауда операцияларын ұйымдастыру жəне жүргізу, оның ішінде валютаға, көтерме жəне 
бөлшектік, оның ішінде комиссиялық; 

18) Қазақстан Республикасының заңдылығына сəйкес сыртқы экономикалық əрекетті 
жүзеге асыру; 

19) жылжымайтын мүлікпен операциялар жəне жұмыс; 
20) басқа мемлекеттермен, халықаралық ұйымдармен жəне компаниялармен экономикалық, 

ғылыми-техникалық жəне мəдени байланыстарды орнату жəне кеңейту; 
21) бизнес пен сауданың дамуы бойынша бағдарламаларды əзірлеу жəне кезеңді түрде 

жүзеге асыру; 
22) жаңа технологияларды əзірлеу жəне иелену, шетелдік əріптестермен іскерлік 

байланыстарды орнату; 
23) ұйымдастырулық, қаржылық-экономикалық жəне құқықтық сұрақтар бойынша 

консалтингтық қызметтер; 
24) спорттық-сауықтыру жұмысты ұйымдастыру; 
25) көліктік қызмет көрсету (шикізатты, адамдар мен тауарларды тасымалдау); 
26) Қазақстан Республикасының қолданатын заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да 

əрекет; 



 3.3 Қоғамның уəкілетті мемлекеттік органнан тиісті лицензияларды немесе рұқсаттарды алуды 
талап ететін  құқықтық қабілеті  осындай лицензияны немесе рұсқатты уəкілетті мемлекеттік 
органнан алған мерзімнен бастап туындайды жəне оның мерзімі алып қойған жағдайларда, мерзімі 
аяқталған немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған 
тəртіпте жарамсыз деп танылған жағдайда аяқталады. 
 

4 Бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖƏНЕ МІНДЕТТЕРІ 
4.1 Қоғам Акционерлері құқылы: 

     • Осы Жарғымен жəне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен 
қарастырылған тəртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға; 

 •  Дивидендтер алуға; 
 • Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғам акционерінің Шешімімен 

немесе Қоғамның осы Жарғысымен белгіленген тəртіпте Қоғамның қаржы есептемесімен 
танысуға; 

 • Бағалы қағаздарға деген меншік құқығын растайтын үзінді жазбаны Қоғамның 
тіркеушісінен немесе номиналды ұстаушыдан алуға; 

 • Сот тəртібімен Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді даулауға; 
 •  Қоғамның қызметі туралы жазбаша сұрауға жəне сұрау Қоғамға келіп түскен күннен бастап 

отыз күннің ішінде дəлелді жауаптар алуға; 
 •  Қоғам тараған жағдайда мүлкінің бір бөлігін алуға; 
 •  Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін 

кандидатураны ұсыну; 
 •  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тəртіпте Қоғамның 

акцияларын немесе акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып 
алу құқығына ие. 
Ірі акционер сондай-ақ құқылы: 

• Акционерлердің жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі 
акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартса сотқа шағым беру арқылы жүгіну; 

• Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіне қолданатын 
заңдылықтың талаптарына сəйкес қосымша сұрақтарды қосуды ұсынуға; 

• Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге; 
• өз есебінен аудиторлық ұйымнан Қоғамның аудитын жүргізуді талап етуге. 

4.2 Қоғамның артықшылық акцияларына ие акционер сонымен қатар Қоғамды басқаруға 
қатысуға құқылы, егер: 

• Қоғамның дауыс беруші акцияларының 100 пайызына ие Қоғамның дара акционері шешімі 
артықшылық акцияларына ие акционер құқығын шектейтін  мəселені қарастырса; 

• Қоғамның дауыс беруші акцияларының 100 пайызына ие Қоғамның дара акционері 
Қоғамды тарату немесе қайту құру мəселелерін қарастырса; 

• Артықшылық акциялары бойынша дивиденд төлемді жүргізу мерзімі аяқталған соң үш ай 
ішінде толық көлемде төленбесе. 

4.3 Қоғам Жарғысымен бекітілген акционердің құқықтарын шектеуге болмайды. 
4.4 Қоғам акционерлері міндетті: 
• Акцияларды төлеуге; 
• он күннің ішінде Қоғам акцияларын ұстаушылар реестрлер жүйесіне енгізілу үшін қажетті 

мəліметтердің өзіне тиесілі акцияларға қатысты өзгергендігі туралы тіркеушіге жəне 
номиналды ұстаушыға ақпарат беруге; 

• Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын 
басқа құпия ақпаратты таратпауға; 

• Қазақстан Республикасының қолданатын заңнамасына жəне Қоғамның нағызғы Жарғысына  
сəйкес басқа да міндеттерді орындауға; 



 4.5 Қоғам жəне Қоғамның тіркеушісі осы баптың 4.4 тармағының 2) тармақшаларымен 
бекітілген талаптардың Акционермен орындалуы үшін жауапкершілікті көтермейді. 
4.6 Қоғам Акционерлерінің Қоғамның бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу 

құқықтарын іске асыру тəртібі бағалы қағаздар рыногын реттейтін жəне қадағалайтын мемлекеттің 
уəкілетті органымен бекітіледі. 
 

5 Бап. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖƏНЕ ӨЗГЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ 
5.1. Қоғам жəй акцияларды немесе жəй жəне артықшылығы бар акцияларды шығаруға 

құқылы. Қоғамның артықшылығы бар акцияларының саны жарияланған акциялардың жалпы 
санының 25 (жиырма бес) пайызынан аспауы керек.  

Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.  
5.2. Қоғам  басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы, оларды  шығару, орнықтыру, 

айналымға шығару жəне өтеу тəртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың рыногы 
туралы заңдарымен белгіленеді.  

5.3. Қарапайым акция акционерге  дауыс беруге шығарылатын барлық сұрақтарды шешетін 
кезде  дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы  жиналысына қатысу құқығын,  қоғамның 
таза табысы болған жағдайда  дивиденд алу құқығын береді.  

5.4. Артықшылығы бар акциялардың меншік иелері болып табылатын акционерлердің  
қарапайым акциялардың меншік иелері болып табылатын  аккционерлердің алдында  алдын ала 
белгіленген кепілді мөлшерде  дивиденд алуға қатысты артықшылық құқығы бар.  

5.5. Қоғамның орнықтырылатын акцияларының төлеміне Қазақстан Республикасының заң 
актілерімен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда ақша, мүлікті құқық (сонымен қатар 
ақыл-ой меншігі объектісінің құқығы) мен өзге мүлік салына алады.  

Ақшадан өзге  мүлікпен төлеу  Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес берілген 
лицензияның негізінде əрекет ететін бағалаушымен белгіленетін баға бойынша жүзеге асырылады.  

5.6. Қоғам артықшылығы бар акцияларды шығарып, орнықтыратын кезде  бір 
артықшылығы бар акцияға қатысты  дивидендтің кепілді мөлшері 20 (жиырма) теңгені құрайды 
жəне ол  қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде төленуге тиіс. 

5.7. Жарияланған акциялардың мемлекеттік тіркеуі жəне Қоғамның акцияларын орнықтыру 
нəтижелері туралы есепті ұсыну Қазақстан Республикасының заңдарымен  жəне өкілетті органмен 
белгіленген мерзімде жəне тəртіпте жүзеге асырылады.  

5.8.  Қоғамның акция ұстаушыларының реестрін құру, жүргізу жəне сақтау бағалы қағаздар 
рыногы туралы  заңдарға сəйкес  дербес тіркеушімен жүзеге асырылады.  

5.9.  Қоғамның орнықтырылған акцияларын сатып алу  Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес  жүзеге асырылады.  

5.10. Акциялардың кепілдігі туралы сұрақтар Қазақстан Республикасының қолданылып 
жүрген заңдарымен реттеледі.  

 
6 Бап. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР ТӨЛЕУ 

6.1. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе құнды қағаздармен 
дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін 
акцияларының қарапайым көпшілігімен қабылданған жағдайда ғана төленеді, тек артықшылыққа 
ие акциялардан басқа. 

6.2. Қоғамның артықшылыққа ие акциялары бойынша дивидендтерді құнды қағаздармен 
төлеу рұқсат етілмейді. 

6.3. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді оның құнды қағаздарымен төлеу тек осындай 
төлем Қоғамның жарияланған акциялары мен шығарылған облигацияларымен акционердің 
жазбаша келісімі болған кезде ғана рұқсат етіледі.  

Дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімі дивидендтерді төлейтін күнінен 
бұрынғы күні құрастырылу керек. 



6.4. Төленбеген дивидендтермен акцияларды қайтару олардың акцияның жаңа меншікті 
иесімен алу құқығымен жүзеге асырылады, егер басқасы акцияларды қайтару туралы шартымен 
қарастырылмаса. 

6.5. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жылына бір рет жылдық қаржылық 
есеп беру жəне Қоғамның таза пайдасын бөлісу қорытындылары бойынша жүзеге асырылады. 

6.6. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлемдік агент арқылы жасалауы 
мүмкін. Төлемдік агенттің қызметін төлеу қоғам есебінен жүргізіледі. 

6.7. Дивидендтер жарияланбаған немесе қоғамның өзімен сатып алынған акциялар бойынша 
есептелмейді жəне төленбейді, сонымен қатар егер сотпен немесе Қоғамның акционерлерінің 
жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылданса. 

6.8. Қоғамның қарапайым жəне артықшылыққа ие акциялары бойынша дивидендтерді 
есептеу рұқсат етілмейді: 
       1) меншіктік капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының 
мөлшері оның акциялары бойынша дивиденд есептеуден кейін теріс болып қалса; 

2) егер Қоғам  заңнамаға сəйкес төлеу қабілетінің жəне тұрақшылық қабілетінің жоқ екенінің 
қағидаларына сəйкес болса, немесе көрсетілген қағидаларға қоғамда оның акциялары бойынша 
дивидендтер есептеуден кейін пайда болса; 

6.9. Акционер Қоғам құрылуының қарызының мерзіміне байланысты емес алынбаған 
дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. 

6.10. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның қарапайым акциялары бойынша 
дивидендтерді төлемеу туралы шешімді қабылдауға құқылы, Қоғам шешім қабылданған күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде оны бұқаралық ақпараттық құралдар бетінде міндетті түрде жария 
етуі тиіс.  

6.11. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім 
қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпараттық құралдар 
бетінде жариялану керек. 

6.12. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде келесі 
деректер болу керек: 

1) атауы, орналасқан жері, қоғамның банктік жəне басқа да деректемелері; 
2) дивидендттер төленгелі отырған мерзім; 
3) бір қарапайым акцияны есептей отырып дивидендтің мөлшері; 
4) дивидендтерді төлеуді бастау күні; 
5) дивидендтерді төлеу тəртібі мен түрі. 

7 Бап.  ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 
7.1. Қоғамның басқару органдары болып табылады: 

1) жоғарғы орган – акционерлердің Жалпы жиналысы; 
2) басқару органы – Қоғамның Директорлар кеңесі; 
3) дара атқарушы орган – Бас Директор; 

7.2. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданылатын заңдылығына сəйкес басқа да 
органдарды құра алады.  

 
8 Бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 

8.1 Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық жəне кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам 
жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы 
жиналыстары кезектен тыс деп аталады. 

8.2. Егер  Қоғамның акциялары бір акционерге тиесілі болса, онда акционерлердің жалпы 
жиналыс өткізілмейді. Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне 
жататын артықшылықты акцияларды куəландырған шешімдер егер, олар құқықтарды шектемесе 
жəне қысым жасамаса онда мұндай шешімдер акционермен жеке-дара қабылданады жəне жазбаша 
түрде рəсімделеді. 



8.3. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысында: 
- Қоғамның жылдық қаржы есептемесі бекітіледі; 
- Қоғамның өткен қаржы жылының таза кірісін бөлу тəртібі жəне Қоғамның жəй 

акцияларына шаққандағы дивидендтің мөлшері анықталады; 
- акционерлердің Қоғамның жəне оның қызметтік тұлғаларының əрекетіне қарау жəне 

оларды орналастыру қорытындылары жайында сұрақ қарастырылады. 
Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесінің мүшелері 

мен Қоғамның атқарушы органының сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды. 
Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы  шешімдерін қабылдау оның құзыретіне 

қатысты басқа мəселелерді қарастыруға құқылы. 
8.4. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталған соң бес айдан 

кешіктірілмей  өткізілуі тиіс. Аталмыш мерзім  есептік жыл ішінде Қоғамның аудитін аяқтау 
мүмкін болмаса үш айға дейін ұзартылды деп саналады. 

8.5. Жылдық, кезектен тыс жəне қайталамалы акционерлердің жалпы жиналысын дайындау 
жəне өткізу тəртібі, оны өткізу туралы хабарламаны ұсыну жəне кворумды анықтау  Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады, осыған орай əрбір 
Акционер онда дауыс беру барысында оның дауыс беруге құқылы акцияларының үлесіне тең 
дауыс санына ие болады. 

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысына, егер Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен 
өзгесі анықталмаса, Қоғамның директорлар кеңесінің шақыртуы бойынша өзге тұлғалар қатыса 
алады. 

8.7. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін, Директорлар кеңесімен немесе акционерлердің 
жалпы жиналысының шешімімен бекітілетін Қоғамның ережелерімен жəне өзге құжаттарымен 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес оны өткізудің жұмыс тəртібі 
анықталады. 

8.8 Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын, хатшысын сайлау мəселелесі 
бойынша дауыс беруде шешім дауыс беруге құқылы қатысушылардың көпшілік дауыстарымен 
қабылданады. 

8.9 Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мəселелер 
жатқызылады: 

1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе жаңа редакцияда бекіту; 
2) корпоративті басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған өзгертулер мен толықтаулар 

енгізу; 
3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату; 
4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның 

орнықтырылмаған жарияланған акцияларының түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау; 
5) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттарын жəне тəртібін анықтау, сондай-ақ 

оларды өзгерту; 
6) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін 

сайлау, сондай-ақ директорлар Кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен талаптарын 
анықтау; 

7) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін 
сайлау жəне мерзіміне дейін олардың өкілеттігін тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне сыйақыларды төлеу жағдайларын анықтау; 

8) Қоғам аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; 
9) Жылдық қаржы есебін бекіту; 
10) Есеп қаржы жылы ішіндегі Қоғамның таза кірісін бөлу тəртібін бекіту, қарапайым 

Акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жəне Қоғамның бір акциясына 
есептегендегі жыл қорытындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту; 



11) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған жағдайлар 
басталғанда Қоғамның қарапайым жəне артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу 
туралы шешім қабылдау; 
 12) Сомасы Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес жəн одан да көп пайызын 
құрайтын активтерінің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды 
құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 
 13) Акционерлерге олардың Жалпы жиналысы туралы Қоғамның хабарлау нысанын 
анықтау, осындай ақпаратты басылымда беру туралы шешім қабылдау; 
  14) Қоғам акцияларды сатып алған жағдайда Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар 
рыногы туралы заңнамасына сəйкес акциялардың құнын анықтау əдістемесіне өзгертулерді бекіту 
(əдістемені бекіту, егер ол құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса); 
  15) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 
  16) Акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты беру тəртібін анықтау, егер мұндай 
тəртіп Қоғам жарғысымен қарастырылмаған болса, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын 
анықтау; 
  17) «алтын акцияны» енгізу жəне жою; 
  18) шешімдерді қабылдау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен жəне 
осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де 
мəселелер. 
 8.10. Акционерлердің Жалпы жиналысының осы баптың 8.9 тармағындағы 1-3 
тармақшаларында аталған мəселелері бойынша шешімдері қоғамның дауыс беру акцияларының 
жалпы санының маманданған көпшілігімен қабылданады. 
 8.11. Акционерлердің Жалпы жиналысының қалған мəселелер бойынша шешімдері дауыс 
беруге қатысқан Қоғамның дауыс беру акцияларының Жалпы санының жай көпшілік дауысымен 
қабылданады.  
 8.12.Акционерлердің Жалпы жиналысы  күнтəртібінің барлық сұрақтарын қарастырып, олар 
бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.  
 8.13. Акционерлердің Жалпы жиналыстарының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу 
жолымен қабылдана алады.  Сырттай дауыс беру  акционерлердің жалпы жиналысына  қатысатын 
акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) немесе акционерлердің Жалпы жиналысының 
отырысын өткізбей қолданыла алады.Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау тəртібі  
Қазақстан Республикасының қолданатын заңдылығымен анықталады. 
 8.14. Егер өзгесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен 
қарастырылмаған болса, шешімдерді қабылдау Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасымен жəне осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне 
жатқызылған мəселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың жəне Қоғам 
жұмысшыларының құзыретіне тапсыруға болмайды. 
 8.15 Акционерлердің Жалпы жиналысы өзінің ішкі қызметіне қатысты мəселелер бойынша 
Қоғамның басқа кез келген органдарының шешімін алып тастауға құқылы. 
 

9 Бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРУ ТƏРТІБІ 
 9.1 Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесімен шақыртылады. 
 9.2 Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысы төмендегілердің бастамалар бойынша 
шақыртылады: 
 1) Директорлар кеңесінің; 
 2) Ірі акционердің; 
 9.3. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау жəне өткізу жүзеге асырылады: 
 1) атқарушы органмен; 
 2) жасалған шартқа сəйкес Қоғам тіркеушісімен; 
 3) директорлар кеңесімен;  
 4) Қоғамның тарату комиссиясымен. 



 9.4. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау жəне өткізу, шақырту шығындары, 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген жағдайлардан өзге, Қоғамға 
жүктеледі. 
 9.5. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам органдарымен осы заңмен бекітілген 
жылдық акционерлердің жалпы жиналысын шақырту тəртібі бұзылған жағдайда, кез келген 
мүдделі тұлғаның арыз-шағымы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақыртылуы жəне 
өткізілуі мүмкін.  Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысы, егер ірі акционердің кезектен 
тыс жалпы жиналысты өткізу туралы талабы Қоғам органдарымен орындалмаған жағдайда, ірі 
акционердің арыз-шағымы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақыртылуы жəне 
өткізілуі мүмкін. 
 9.6. Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақырту туралы талап Директорлар 
кеңесіне  қоғамның атқарушы органы орналасқан мекен-жайға жиналыстың күн тəртібі көрсетілген 
тиісті жазбаша хат жіберу арқылы жүзеге асырылады. 
 9.7. Директорлар кеңесі аталмыш талапты алған күннен бастап он күн ішінде  шешім 
қабылдауға жəне  осы талапты жіберген тұлғаға Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын 
шақыру туралы хабарламаны жіберуге міндетті. Ұсынылған талапқа сəйкес кезектен тыс 
акционерлердің жалпы жиналысын шақыру барысында Директорлар кеңесі  Жалпы жиналыстың 
күн тəртібін кез келген мəселелермен толықтыруға құқылы. 
 9.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға жəне онда дауыс беруге құқылы 
акционерлердің тізімі Қоғам тіркеушісімен  Қоғам акцияларын ұстаушыларының реестріндегі 
деректер негізінде құрастырылады. Аталмыш тізімді құрастыру мерзімі жалпы жиналысты өткізу 
туралы шешімді қабылдау мерзімінен бұрын белгіленуі тиіс. Акционерлердің тізіміне енгізілетін 
мəліметтер бағалы қағаздар рыноыгының реттелуін жəне қадағалануын жүзеге асыратын уəкілетті 
мемлекеттік органдармен бекітіледі. 
 9.9. Тізімді құрастырғаннан кейін  акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға жəне онда 
дауыс беруге  құқылы акционерлер тізіміне енгізілген тұлға оған тиесілі Қоғам акцияларын 
иелігінен айырса,  акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. 
Осығн орай  акция меншігінің құқықтарын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. 
 9.10 Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзімі жəне уақыты, акционерлердің 
жалпы жиналысына қатысуға жəне онда дауыс беруге  құқылы тұлғалардың көпшілігі қатыса 
алатын жағдайда белгіленуі тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның 
орналасқан жерінде өткізілуі тиіс. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты жəне 
жиналысты өткізу уақыты жиналыс қатысушыларын тіркеуге, санын есептеуге жəне оның 
кворумын анықтауға  жеткілікті уақыт Қоғамның санақ комиссиясымен қамтамасыз етілуі керек. 
 9.11. Акционерлер («алтын акция» иегері) болатын Жалпы жиналыс туралы отыз 
күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабардар болулары керек, ал сырттай немесе аралас дауыс беру 
жағдайында жиналыс болатын күнге дейінгі қырық бес күннен кешіктірілмей білулері керек. 
 9.12 Акционерлердің Жалпы жиналысының өтетіндігі туралы хабарлама бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялануы немесе оларға жіберілуі тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу 
акционерден аспаса, хабарлау акционерлерге оларға жазбаша хабарлау жіберу арқылы жеткізілуі 
мүмкін.  
 9.13. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада қамтуы тиіс: 
 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы жəне орналасқан жері;  
 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру туралы бастама көтерген тұлға 
туралы мəліметтер;  
 3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы өтетін күн, уақыт, жері, жиналыс 
қатысушыларын тіркеу басталатын уақыт, сонымен қатар егер бірінші жиналыс өтпесе, қайта 
өткізілетін Жалпы жиналыстың күні жəне уақыты; 
 4) Қоғам Акционерлерінің Жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі 
жасалатын күн;  
 5) Қоғам Акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тəртібі;  



 6) акционерлерінің күн тəртібі мəселелері жөніндегі материалдармен танысу тəртібі. 
 9.14. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібінде 
көрсетілген сұрақтар бойынша шешім қабылдаған кезде, Қоғам тіркеушіісне басқа акционерлермен 
бірігу мақсаттарында хабарласуға құқылы.  

Минотиралық акционердің хабарласуы жəне Қоғам тіркеушісімен ақпаратты басқа 
акционерлерге тарату тəртібі құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу 
жөніндегі шартымен орнатылады.  

9.15. Акционерлердің қайтадан өтетін жалпы жиналысы акционерлердің алғашқы (өтпей 
қалған) Жалпы жиналысы өтеді деп белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте өткізілмейді. 
  9.16. Қайта өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы  өткізілмеген акционерлердің 
жалпы жиналысының орнында өткізіледі. 
  9.17. Қайта өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібі өткізілмеген 
акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібінен ерекшеленбеуі тиіс. 

9.18. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тəртібі Директорлар кеңесімен 
қалыптасады жəне талқылауға шығарылып отырған нақты айтылған сұрақтардың тізімінен 
құрастырылу керек. Күн тəртібінде кең мағыналы сөздерді пайдалануға тыйым салынады, олардың 
ішінде «түрлі», «басқа», «басқалар» жəне мағынасы бойынша оларға ұқсас сөздерді.  
 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тəртібі ірі акционермен немесе Директорлар 
кеңесімен толықтырылуы мүмкін, тек келесі жағдайларда, егер Қоғам акционерлері осындай 
толықтаулар туралы Акционерлердің Жалпы жиналысы өткенге дейін кемінде он бес күн бұрын 
естісе. Күн тəртібіне сонымен қатар өзгертулер жəне (немесе) толықтаулар енгізілуі мүмкін, егер 
оларды енгізу үшін акционерлердің жалпы жиналысында қатысатын жəне жиынтықта Қоғамның 
дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызына ие акционерлердің (олардың 
өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе. 

Акционерлердің Жалпы жиналысымен сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған 
кезде акционерлердің Жалпы жиналысының күн тəртібі өзгертілуі жəне (немесе) толықтырылуы 
мүмкін. 
 9.19. Ашық түрде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар 
кеңесі  күн тəртібін өзгерту бойынша олармен алынған ұсыныстар туралы жариялауға міндетті. 
 9.20. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту жиналысқа ұсынылған 
Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілігімен жүзеге асырылады. 
 9.21. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тəртібіне енгізілмеген мəселелерді 
қарастыруға жəне ол бойынша шешімдер қабылдауға құқысыз. 
 9.22. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша материалдар 
осы мəселелерге қатысты негізделген шешімдерді қабылдауға қажетті көлемдегі ақпаратты қамтуы 
тиіс. 
 9.23. Қоғам органдарын сайлау мəселелері бойынша материалдар ұсынылатын кандидаттар 
туралы төмендегі ақпараттарды қамтуы тиіс: 
 1) аты-тегі, қалауы бойынша – тегін; 
 2) білімі туралы мəліметтер; 
 3) Қоғамға қатысты аффилирленгендігі туралы деректер; 
 4) жұмыс орындары жəне соңғы үш жылда атқарған қызметтері туралы мəліметтер 
 5) біліктілігін, жұмыс тəжірибесін растайтын өзге де ақпараттар. 
 9.24. Жылдық Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша 
материалдар қамтуы тиіс: 
1) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі; 
2) Жылдық қаржылықесептемесіне аудиторлық қорытынды; 
3) Қоғамның таза кірістерін бөлу тəртібі жəне  Қоғамның жай акциясына есептегендегі жылдық 
дивидендтің мөлшері туралы директорлар кеңесінің ұсыныстары; 
4) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы бастама жасаған тұлғаның көзқарасы 
бойынша өзге құжаттар. 



 9.25. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша 
материалдар Қоғамның атқарушы органы орналасқан мекен-жайы бойынша акционерлердің 
танысуы үшін жиналысты өткізу мерзіміне он күн бұрын дайын болу керек, ал акционердің сқрау 
болған жағдайда – оған сұраныс түскен күннен бастап үш күн ішінде жіберілу керек; құжаттардың 
көшірмесін əзірлеуге жəне құжаттарды жеткізу үшін кеткен шығындарды Қоғам көтереді.  
 9.26. Акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған 
кезде акционерлердің тізіміне енген, оған қатысуға жəне онда дауыс беруге құқылы жəне 
Қоғамның дауыс беретін акцияларының елу жəне одан артық пайызына ие акционерлер немесе 
олардың өкілдері тіркелген болса, күн тəртібіндегі мəселелер бойынша шешімдерді қарауға жəне 
оны қабылдауға құқылы. 
 9.27. Өткізілмеген жиналыстың орнына қайта өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы 
күн тəртібіндегі мəселелерді қарауға жəне олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер: 
 1) кворумның жиналмау себебінен өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын 
шақырту тəртібі сақталса; 
 2) тіркеу аяқталған кезде онда Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық жəне одан 
артық пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беретін 
акционерлер тіркелсе; 
 9.28. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталмыш 
бюллетеньдермен ұсынылған жəне қатысушыларды тіркеу барысында Қоғаммен алынған дауыстар 
кворумды анықтауда жəне дауыс беру қорытындыларын қабылдауда анықталады. 
 Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу барысында 
кворумның болмауында қайталамалы акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. 
 

10 Бап. ДАУЫСТАРДЫ САНАУ ТƏРТІБІ 
 10.1 Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыстарды санау акционерлердің жалпы 
жиналысының хатшысымен жүзеге асырылады. 
 

11 Бап. ӨКІЛДІК 
 11.1. Акционер акционерлердің жалпы жиналысында жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы 
қатысуға жəне қарастырылатын мəселелер бойынша дауыс беруге құқылы. Қоғам  Бас директоры 
акционерлердің жалпы жиналысында  акционерлердің өкілі ретінде қатыса алмайды. Акционер 
өкілі  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес рəсімделген сенімхат 
негізінде əрекет етеді. 
 11. 2 Акционерлердің жалпы жиналысына жəне қарастырылатын мəселелер бойынша дауыс 
беруге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес немесе  шартқа сəйкес 
акционер атынан сенімхатсыз əрекет етуге немесе оның мүдделерін ұсынуға құқылы тұлғалардан 
сенімхат талап етілмейді. 
 

12 Бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТƏРТІБІ 
 12.1 Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тəртібі Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына, осы Жарғыға жəне Қоғамның ішкі  қызметін реттейтін Қоғамның өзге 
құжаттарына немесе акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сəйкес анықталады. 
 12.2 Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанға дейін келген акционерлердің (немесе 
олардың өкілдерінің) тіркелуі жүргізіледі. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жиналысына 
қатысу жəне онда дауыс беру құқығын растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс. тіркеуден өтпеген 
акционер (немесе оның өкілі)  кворумды анықтауда саналмайды жəне дауыс беруге қатысуға 
құқысыз болады. 
 12.3 Егер ашық түрде өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен 
шақыртусыз өзге тұлғалар қатысатын болса, онда мұндай тұлғалардың жалпы жиналысқа қатысу 
құқығы  қоғамның жарғысымен немесе акционерлердің жалпы жиналысынң шешімімен 
белгіленеді. 



 12.4 Акционерлердің жалпы жиналысы  кворум анықталған жағдайда жарияланған уақытта 
ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы,  барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, 
хабарланған жəне жиналысты уақытынан бұрын ашуға қарсы болмаған жағдайлардан өзге, 
жарияланған уақыттан бұрын ашыла алмайды. 
 12.5 Акционерлердің жалпы жиналысы Төрағаны жəне Хатшыны сайлайды жəне дауыс 
беру түрлерін анықтайды -  ашық немесе құпиялы (бюллетень бойынша). 
 12.6 Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қарастырылатын 
мəселе бойынша пікірталастың тоқтатылуы туралы, сонымен қатар ол бойынша дауыс беру тəсілін 
өзгерту туралы дауыс беру ұсынысын шығаруға құқылы. 
 12.7. Төраға күн тəртібіндегі мəселелерді талқылауға құқылы тұлғалардың əрекет етуіне, 
акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзатын немесе қаралатын мəселе тоқтатылған 
жағдайда, кедергі болмауы тиіс.  
 12.8. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс жəне жұмыс мерзімін 
ұзарту туралы шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде күн тəртібіндегі жеке мəселелерді  келесі 
күнге қарастыруға қалдыруға құқылы.  
 12.9. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тəртібінің барлық сұрақтарын қарастырудан 
кейін жабық деп жариялануы мүмкін.  
 12.10. Жиналыс хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында қамтылған 
мəліметтердің толықтығына жəне дұрыстығына жауап береді. 
 

13 Бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ШЕШІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ 
ЖƏНЕ ДАУЫС БЕРУ 

 13.1 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібіндегі барлық мəселелер бойынша 
шешімдер осы жарғымен бекітілген тəртіпте қабылданады. 
 13.2 Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру “бір акция – бір дауыс” қағидаты 
негізінде жүзеге асырылады, төмендегі жағдайлардан өзге: 
 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда бір 
акционерге ұсынылатын акциялар бойынша дауыстардың ең жоғары мөлшерінің шектелуі; 
 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауда кумулятивті дауыс беру; 
 3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы əрбір тұлғаға жиналысты 
өткізудің процедуралық мəселесі бойынша бір дауысты ұсыну. 
 13.3. Кумулятивті дауыс беруде акциялар бойынша ұсынылатын  дауыстар акционермен 
директорлар кеңесінің мүшелігіне сайланатын бір кандидатқа  немесе  директорлар кеңесінің 
мүшелігіне сайланатын бірнеше кандидаттар арасында бөлінуі мүмкін. Директор кеңесіне 
сайланған ретінде көпшілік дауысқа ие болған кандидат саналады.  
 13.4 Ашық түрде өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпиялы 
түрде жүргізілетін болса, мұндай дауыс беруге бюллетеньдер (осы бапта əрі қарай – ашық түрде 
дауыс беруге арналған бюллетеньдер)  құпиялы дауыс берілетін əрбір жеке мəселе бойынша 
құрастырылуы тиіс. Осыған орай ашық құпиялы дауыс беру бюллетені келесі ақпараттарды 
қамтуы тиіс: 
 1) мəселенің түсіндірмесін немесе жиналыс күн тəртібіндегі оның реттік нөмірі; 
 2) “иə”, “қарсы”, “қалыс қалғандар” нұсқаларымен мəселелер бойынша дауыс беру немесе 
қоғам органдарына сайланатын əрбір кандидат бойынша дауыс беру; 
 3) акционерге тиесілі дауыстар саны. 

13.5 Ашық құпиялы дауыс беруге арналған бюллетеньге, акционер бюллетеньге қол қою 
ұсынысын білдірген жағдайдан, соның ішінде Қоғамға  оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы 
талап ұсыну мақсатындағы жағдайлардан  өзге, акционермен қол қойылмайды. 

13.6 Ашық құпиялы дауыс беруге арналған бюллетень бойынша дауыстарды санау 
барысында бюллетеньде анықталған дауыс беру тəртібі сақталған жəне дауыс берудің мүмкін 
нұсқалары байқалған мəселелер бойынша дауыстар ғана есептеледі. 
 



14-Бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ 
14.1 Дауыс беру қорытындылары бойынша Жалпы жиналыстың хатшысы дауыс беру 

қорытындалыр туралы хаттамасы құрастырылады жəне қол қояды.  
14.2. Дауыс беруге шағыралған сұрақ бойынша акционердің ерекші пікірі болса жағдайда, 

хатшы хаттамаға тиісті жазбаны енгізу керек. 
14.3. Дауыс беру қорытындылары бойынша хаттаманы құрастырған жəне қол қойған соң 

хаттама құрастырылған ашық құпиялы дауыс беруге арналған бюллетеньдер (соның ішінде 
жарамсыз бюллетеньдер) хаттамамен бірге тігіледі жəне Қоғамның мұрағатына сақталуға 
өткізіледі. 

14.4. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының 
хаттамасына тігіледі. 

14.5 Дауыс беру қорытындылары дауыс берілген акционерлердің жалпы жиналысында 
жарияланады. 

14.6 Акционерлердің Жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары  туралы хабарлама  
баспа басылымында –«Казахстанская правда» газетінде жəне/немесе  «Егемен Қазақстан» газетінде  
жариялануға тиіс, немесе əр бір акционерлерге акционерлердің Жалпы жиналысының жабылуынан 
соң он күн ішінде оларға жазбаша хабарландыру жолдау жолымен хабарлануға тиіс.  
 14.7 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылған соң үш жұмыс 
күнінде құрастырылуы жəне оған қол қойылуы тиіс. 
 14.8. Хаттамада көрсетіледі: 
1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы жəне орналасқан жері; 
2) жиналысты өткізу мерзімі, уақыты жəне орны; 
3) Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының 
мөлшері туралы мəліметтер; 
4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы; 
5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібі; 
6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тəртібі;  
7) Төраға (Президиум) жəне акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы; 
8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың қатысуы; 
9) дауыс беруге қойылған күн тəртібіндегі əрбір мəселе бойынша акционерлердің дауыстарының 
жалпы саны; 
10) дауыс беру мəселелері, олар бойынша дауыс беру қорытындылары; 
11) акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер. 

Жалпы жиналыста Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау туралы сұрақты қарастыру 
кезінде (Директорлар кеңесі жаңа мүшесін сайлау) жалпы жиналыстың хаттамасында қандай 
акционердің өкілі Директорлар кеңесінің таңдалған мүшесі табылады.  

14.9 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қояды: 
1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасымен жəне хатшысымен; 
2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он жəне одан артық пайыздарына ие акционерлерімен. 
Қол қоюға міндетті тұлға хаттамаға қол қою мүмкінсіздігінде, хаттамаға оның өкілімен сенімхат 
негізінде қол қойылады. 

14.10 Осы баптың 14.9 тармағында көрсетілген  тұлғалар жиналыс хаттамасының мазмұны 
бойынша қандай да бір келіспеушілік тудырса, бұл тұлға хаттамаға тіркелетін бас тарту себептерін 
жазбаша көрсету арқылы қол қоюдан  бас тартуға құқылы.  

14.11 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы  дауыс беру қорытындылары туралы 
хаттамамен, қатысу жəне дауыс беру құқығын растайтын сенімхаттармен, сонымен қатар 
хаттамаға қол қоюмен жəне хаттамаға қол қоюдан жазбаша бас тарту себептерімен бірге тігіледі. 

 
15 Бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 



15.1 Қоғамның директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше 
құзыретіне жатпайтын мəселелердің шешімдерінен басқа Қоғамның қызметіне жалпы басшылық 
жасайтын Қоғам органы. 

15.2 Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне төмендегі мəселелер жатады: 
1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау; 
2) акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім 

қабылдау; 
3) Қоғамның акцияларды орнықтыруы (сатылуы) туралы жəне жарияланған акциялардың 

саны шегінде оларды орнықтыру (сатылу) саны, тəсілі жəне бағасы туралы шешімдер қабылдау; 
4) Қоғамның орнықтырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы 

туралы шешім қабылдау; 
5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту; 
6) Қоғамның облигациялары мен құнды қағаздарының туындыларын шығару шарттарын 

анықтау; 
7) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның басшысын жəне 

мүшелерін айлау (атқарушы органның функцияларын бір тұлғалы түрде атқаратын), сонымен 
қатар мерзіміне дейін оның өкілеттігін тоқтату; 

8) атқарушы органның басшысының жəне мүшелерінің қызметтік жалақыларының жəне 
сыйақылаудың мөлшерлерін жəне шарттарын анықтау (атқарушы органның функцияларын бір 
тұлғалы түрде атқаратын); 

9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін анықтау, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерінің 
қызметтік жалақыларының жəне сыйақылаудың мөлшерлерін жəне шарттарын анықтау; 

10) Қоғам жұртшылық компаниясының мəртебесіне иеленген жағдайда, корпоративті 
хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, мерзіміне дейін өкілеттігін тоқтату, сонымен 
қатар корпоративтік хатшының қызметтік жалақысының мөлшерін жəне сыйақылау  шарттарын 
анықтау; 

11) аудиторлық ұйымның, сонымен қатар қоғамның акциясын төлеу үшін берілген немесе 
ірі келісімнің нысаны болып табылатын мүліктің рыногтық бағасын бағалаушының қызметін төлеу 
мөлшерін анықтау; 

12) қоғамның ішкі əрекетін реттейтін құжаттарды бекіту (атқарушы органмен қоғамның 
əрекетін ұйымдастыру мақсатында қабылданған құжаттардан басқа), оның ішінде аукциондар мен 
қоғамның құнды қағаздарына жазылуды шарттары мен тəртібін орнататын ішкі құжатты; 

13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешімдер қабылдау, 
олар туралы ережелерді бекіту; 

14) қоғаммен басқа заңды тұлғалардың акцияларының он жəне одан көп пайызын иелену 
туралы шешім қабылдауы (жарғылық капитала иеленудің үлесін), сонымен қатар олардың 
əрекетінің сұрақтары бойынша шешімдер қабылдау; 

15) Қоғамның жеке меншік капиталының мөлшерінің он жəне одан да көп пайызына дейін 
міндеттемелерін ұлғайту; 

16) Бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін сайлау; 
17) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен 

қорғалатын басқа құпия ақпаратты белгілеу; 
18) Қоғамның ірі мəміле жасауы жəне Қоғам жасауға мүдделі мəмілені жасауы туралы 

шешім қабылдау; 
19) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымн қарастырылған, 

акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылмаған басқа да мəселелер. 
15.3 Қоғамның директорлар кеңесінің ерекше құзретіне жатқызылған мəселелер Қоғамның 

атқарушы органының шешуі үшін берілмейді. 
15.4 Директорлар кеңесі  Қоғам Жарғысына сəйкес оның атқарушы органының құзыретіне 

жатқызылған мəселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар акционерлердің жалпы 
жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқысыз. 



15.5 Директорлар кеңесімен қабылданатын шешімдер “алтын акция” иесімен келісіледі. 
15.6. Маңызды сұрақтарды қарастыру үшін жəне Директорлар кеңесіне ұсыныстарды 

дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің келесі мəселелері бойынша комитеттері құрылуы 
мүмкін: 

1) стратегиялық жоспарлау; 
2) кадрлар мен сыйақылау; 
3) ішкі аудит; 
4) əлеуметтік сұрақтар бойынша; 
5) қоғамның ішкі құжатымен қарастырылған басқа да сұрақтар бойынша. 
Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен жəне нақты 

комитетте жұмыс жасау үшін нақты кəсіби білімдері бар сарапшылардан құрылу керек.  
Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.  
Директорлар кеңесінің комитеттерін қалыптастыру жəне жұмыс тəртібі, сондай-ақ сандық 

құрамы Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжатымен орнатылу керек.  
 

16 Бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ ТƏРТІБІ 
16.1 Директорлар кеңесінің мүшелері тек жеке тұлға бола алады. 
16.2 Директорлар кеңесінің мүшелері сайланады: 
1) акционерлердің – жеке тұлғалардың; 
2) акционерлердің өкілдері ретінде директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалар; 
3) басқа тұлғалар (осы Жарғымен бекітілген шектеулермен). 
16.3 Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге 

асырылады. Акционер оған тиесілі акциялар бойынша Директорлар кеңесіне сайланатын бір 
кандидат үшін дауыс беруге немесе бірнеше кандидаттар арасында дауыстарды бөлуге құқылы. 
Директорлар кеңесіне көп дауыстарға ие болған тұлға сайланды деп саналады. Егер директорлар 
кеңесінің мүшелігіне екі жəне бірнеше кандидаттар тең дауысқа ие болса, осы кандидаттар 
қатысында қосымша дауыстар беріледі. 

16.4 Қоғам акционері болып табылмайтын жəне директорлар Кеңесіне акционердің 
мүддесін танытушы ретінде сайлауға ұсынылмаған (нұсқау берілмеген) жеке тұлға директорлар 
Кеңесінің мүшесі болуы мүмкін. Осындай тұлғалардың саны директорлар Кеңесі құрамының елу 
пайызынан артық бола алмайды. 

16.5 Қоғамның  Бас директоры Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін. Қоғамның 
директоры Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлана алмайды. 

16.6. Директорлар кеңесі төрт адамнан құрылады, Директорлар кеңесінің бір мүшесі 
заңдылықтың талаптарына сəйкес тəуелсіз директор болып табылады.  
Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын  тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жəне Қоғамның жарғысымен бекітіледі. 

16.7 Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі үш жылға белгіленеді. Директорлар 
Кеңесінің өкілеттіктер мерзімі аталған мерзім аяқталғаннан кейін, сондай-ақ жаңа директорлар 
Кеңесін сайлау өтетін акционерлердің Жалпы жиналысы өтіп жатқан кезде тоқтайды. 

16.8 Акционерлердің Жалпы жиналысы директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген 
мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар Кеңесінің мүшесі 
Қоғамның директорлар Кеңесіне жазбаша хабарлау арқылы өз бастамасы бойынша өкілеттіктерін 
мерзімінен бұрын тоқтата алады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері 
директоралар Кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтайды. 

16.9 Директорлар Кеңесінің мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда 
директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған дауыс 
беретін акциялардың жалпы санының жай көпшілік дауысымен сайланады. Мұнда директорлар 
Кеңесінің аталған мүшелерінің өкілеттіктері жалпы директорлар Кеңесінің өкілеттіктер мерзімімен 
бірге тоқтайды. 



16.10 Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелігіне сайланған тұлғалар бірнеше рет қайта 
сайлана алады. 

16.11 Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасы Қоғамның директорлар Кеңесі 
мүшелерінің жалпы санының құпиялы дауыс беруі арқылы көпшілік дауыспен мүшелерінің 
арасынан сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта өздерінің төрағасын қайта сайлауға 
құқылы. 

16.12 Төраға Қоғамның директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оларда төраға 
болады, сонымен қатар Қоғамның жарғысымен анықталған өзге функцияларды орындайды. Төраға 
Директорлар кеңесіне қатыспаған жағдайда оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі 
бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері арасынан біреуі жүзеге асырады. 

16.13 Қоғамның директорлар Кеңесінің отырыстары Төрағасының немесе атқарушы 
органының бастамасы бойынша немесе төмендегілердің  талап етуі бойынша шақырылады: 
1) директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің; 
2) Қоғамның ішкі аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның; 
3) Ірі акционердің. 

16.14 Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру туралы талаптары Директорлар 
кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылатын күн тəртібі көрсетілген тиісті 
жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады.  

16.15 Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда 
бастамашы  аталмыш талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті атқарушы 
органға жүгінуге құқылы. Директорлар кеңесінің отырысы директорлар кеңесінің төрағасымен 
немесе атқарушы органмен шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей 
шақыртылуы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы аталмыш талапты ұсынған тұлғаны міндетті 
түрде шақыру арқылы жүргізіледі. 

16.16 Директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің отырысы өткізілуі туралы 
хабарламаны жібері тəртібі директорлар кеңесімен анықталады. Кез-келген жағдайда, директорлар 
кеңесінің отырысы өткізілуі туралы жазбаша хабарламалар отырыстың күн тəртібінің 
материалдарын қоса отырып Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс күніне кемінде үш күн 
қалғанда жіберілуі тиіс. Директорлар кеңесінің өткізілгелі отырған отырысы туралы хабарламада 
отырыстың күні, уақыты мен өткізілу орыны, сонымен қатар күн тəртібі көрсетілу керек.  

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламалар (мазмұнында отырыстың 
күні, уақыты мен өткізілу орыны, сонымен қатар күн тəртібі көрсетілген) отырыстың күн 
тəртібінің материалдарын қоса отырып «алтын акцияның» иесіне отырыс күніне кемінде үш күн 
қалғанда жіберілуі тиіс. 

16.17 Директорлар кеңесінің мүшесі атқарушы органға оның Директорлар кеңесінің 
отырысына қатыса алмайтындығы туралы күні бұрын хабарлауға міндетті. 

16.18 Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум  отырыста Директорлар 
кеңесінің жалпы мүшелерінің екі мүшесі қатысқан жағдайда сақталды деп саналады. Егер 
директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны Жарғымен анықталған кворумды құрамаса, 
Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін кезектен тыс 
акционерлердің жалпы жиналысын шақыртуға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері 
осындай кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға 
құқылы. 

16.19 Директорлар кеңесінің əрбір мүшесі бір дауысқа ие. 
16.20 Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысындағы шешімдер директорлар Кеңесі 

мүшелерінің отырысына қатысып отырғандардың жай көпшілік дауысымен қабылданады. 
Директорлар Кеңесі мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда Төрағасының дауысы шешуші 
болып табылады 

16.21 Директорлар Кеңесі өзінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырысын 
өткізетіндігі туралы шешім қабылдауға құқылы. 



16.22 Қоғамның директорлар кеңесінің отырыстары ашық түрде жүргізіледі. Директорлар 
кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер Директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе 
отырыста төрағалық ететін тұлғамен, хатшымен отырысты өткізген күннен бастап үш күннен 
кешіктірмей құрастырылатын жəне қол қойылатын хаттамамен рəсімделеді. Хаттама төмендегі 
деректерді қамтуы тиіс: 
1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы жəне орналасқан жері; 
2) отырысты  өткізу мерзімі, уақыты жəне орны; 
3)отырысқа қатысушы тұлғалар туралы мəліметтер; 
4) отырыстың күн тəртібі; 
5) дауыс беруге қойылған мəселелер жəне олар бойынша дауыс беру қорытындылары; 
6) қабылданған шешімдер; 
7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа мəліметтер. 

16.23 Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары жəне Директорлар кеңесінің шешімдері 
Қоғамның мұрағатында сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі 
мүшелерінің талаптары бойынша  оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын  ұсынуға жəне 
танысу үшін Қоғамның уəкілетті жұмысшысының қолымен жəне Қоғам мөрінің ізімен 
куəландырылған хаттама үзіндісін беруге міндетті. 
 

17 Бап. ҚОҒАМНЫҢ БАС ДИРЕКТОРЫ 
17.1 Қоғамның Бас директоры Қоғамның дара атқарушы органының қызметтерін атқаратын 

тұлға болып табылады. 
17.2 Бас директор Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен жəне Қоғам 

Жарғысымен басқа органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған, 
Қоғам қызметінің кез келген мəселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. 

17.3. Бас директор Акционерлердің жалпы жиналысының жəне директорлар кеңесінің 
шешімдерін орындауға міндетті. 

17.4 Қоғам директоры келесі өкілеттіктерді орындайды: 
1) Акционерлердің Жалпы жиналысы мен директорлар Кеңесінің шешімдерінің 

орындалуын ұйымдастырады; 
2) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз əрекет етеді; 
3) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамды танытуға құқық беретін сенімхаттар 

береді; 
4) Қоғам жұмыскерлерін қабылдайды, орнықтырады, шығарады, оларға ынталандыру 

шараларын қолданады, тəртібі үшін жазалайды, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық 
жалақыларының жəне жеке қосымша ақыларының мөлшерлерін штат кестесіне сəйкес анықтайды, 
Қоғам жұмыскерлеріне берілетін сыйақы мөлшерін анықтайды; 

5) Қоғамның жарғысымен, Акционерлердің жалпы жиналысымен анықталған өзге 
функцияларды жүзеге асырады. 

17.4  Бас директор өкілеттігінің мерзімі екі жылға белгіленеді. 
17.5 Бұйрық негізінде Бас директор келесі қызметтерді атқаратын Басқару директорын 

тағайындайды:  
-ағымдағы жəне келешектегі жұмыс бағдарламалардың орындалуын қамтамасыз етеді;. 
-акционерлердің Жалпы жиналысының ,директорлар Кеңесінің, Бас директордың 
шешімдерін дайындау жəне орындауды ұйымдастырады;Бас директорға орындалған жұмыс 
туралы есептер ұсынады 0 Қоғамда техника қауіпсіздігіне жəне еңбек қорғауына 
жауапкершілікті;  
-Қоғамның мүлкімен соның ішінде оның ақша қаражаттарымен Бас директорға берілетін 
өкілеттік шеңберінде билік етеді; 
-Қоғам атынан шарттарды (контрактарды) жасау жəне олардың орындалуын қамтамасыз 
етеді; 
-банктерде есеп-айырысу мен өзге шоттарды ашады; 



-Қоғамның еңбек ұжымы орындауға міндетті  бұйрықтар мен өкімдерді шығарады; 
- Қоғамның жұмыскерлерін қабылдауды, жəне босатуды жүзеге асырады; 
-Қоғамды таныту құқығына сенімхаттар береді; 
-Қоғам атынан ағымдағы қызмет шеңберінде үшінші тұлғалармен құжаттарға қол қояды. 

17.6. Қоғамның атқарушы органының функцияларын орындап отырған дара тұлға атқарушы 
органның басшысының қызметін немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының 
функцияларын атқаруға құқылы емес. 

Дара тұлғалы атқарушы органның функциялар, құқықтар мен міндеттері Қазақстан 
Республикасының заңды актілерімен, Қоғамның Жарғысымен, сонымен қатар Қоғам жəне 
көрсетілген тұлға расында жасалған Еңбек шартымен анықталады. Еңбек шарты Қоғам атынан 
атқырушы органның басшысымен Директорлар кеңесі немесе осыған жалпы жиналыспен немесе 
Директорлар кеңесімен уəкілеттенген тұлғамен қол қойылады. 

18 бап. ҚЫЗМЕТТІК ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ƏРЕКЕТІНІҢ ҚАҒИДАЛАРЫ 
18.1. Қоғамның қызметтік тұлғалары: 
1) оларға жүктелген міндеттерді адал орындайды жəне Қоғам мен акционерлердің мүдделерін 

ең көп дəрежеде білдіретін əдістерді пайдаланады; 
2) Қоғам мүлігін пайдаланбау керек немесе оның пайдалануын Қоғамның нағызғы Жарғысына 

жəне акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне жəне Директорлар кеңесінің 
шешімдеріне қарсы пайдалануды болдырмау, сонымен қатар жеке мақсатта жəне өзінің 
аффилирленген тұлғалымен мəмілелер жасаған кезде кінəрат жасамау; 

3) бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есеп беру жүйесінің толықтығын қамтамасыз етуге 
міндетті, тəуелсіз аудитті жүргізуді қоса отырып; 

4) Қоғам əрекеті туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңдылығына сəйкес 
тапсыруын жəне ұсынуын қадағалайды; 

5) Қоғам əрекеті туралы ақпараттың құпиялылығын сақтайды, оның ішінде қоғамда жұмыс 
жасауды аяқтаған сəттен бастап үш жыл ішінде, егер басқасы Қоғамның ішкі құжаттарымен 
қарастырылмаса. 

 
19. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТТІК ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

19.1. Қоғамның қызметтік тұлғалары қоғам жəне акционерлер алдында Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес олардың əрекеттерімен (əрекетсіздігімен) келтірген 
шығындарға, оның ішінде келесінің нəтижесінде орын алған: 

1) алдауға апаратын ақпаратты ұсыну, немесе жалған ақпаратты; 
2) нағызғы Заңмен орнатылған ақпаратты ұсыну тəртібін бұзу. 
19.2. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде қызметтік тұлғаға оның 

қоғамға келтірген шығындарын өтеу туралы шағыммен сотқа жүгінуге құқылы. 
19.3. Қоғамның қызметтік тұлғалары қоғамды немесе акционерді шығынға апарған Қоғам 

органымен қабылданған шешімге қарсы дауыс берсе, немесе дауыс беруге қатыспаса, 
жауапкершіліктен босатылады. 

 
20-бап. ҚОҒАМНЫҢ ІРІ МƏМІЛЕСІ.  

20.1. Ірі мəміле деп қабылданады: 
1) қоғаммен сатып алынатын немесе иелігінен айырылатын (сатып алынуы немесе иелігінен 

айырылуы мүмкін), қоғам активтерінің жалпы құнының жиырма бес жəне артық пайызын 
құрайтын мүліктер қатысындағы мəміле немесе өзара байланысты мəмілелердің жиынтығы; 

2) бір түрдегі орнықтырылған бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес жəне одан 
артық пайызын құрайтын Қоғамның бағалы қағаздары оларға сатылатын немесе оның 
орнықтырылған бағалы қағаздары Қоғаммен сатып алытанын мəміле немесе мəмілелер жиынтығы; 

3) Қоғам жарғысымен ірі мəміле ретінде қабылданатын өзге мəміле. 
20.2 Өзара байланысты мəмілелер: 



1) бір  мүлікті сатып алу немесе оны иелігінен айыру қатысында бір тұлғамен немесе 
аффинаждалған топтармен  арасында жасалатын бірнеше мəмілелер; 

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен рəсімделетін мəмілелер; 
3) Жарғымен немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты 

деп қабылданатын өзге мəмілелер. 
20.3 Ірі мəміленің мəні болып табылатын мүліктің рыноктық құны Қазақстан 

Республикасының бағалау қызметі туралы заңнама актілеріне сəйкес анықталады. 
20.4 Егер рыноктық құнды анықтайтын мүлік бағалы қағаздар рыногында 

ұйымдастырылатын бағалы қағаздар болса, онда олардың рыноктық құнын анықтауда осындай 
рыноктағы бағалы қағаздармен мəміле бағалары немесе сұраныс бағалары жəне осындай бағалы 
қағаздарға ұсыныс ескеріледі. Егер рыноктық құнды анықтайтын мүлік Қоғамның акциялары 
болса, онда олардың рыноктық құнын анықтауда Қоғамның жеке меншік капиталы, Қоғамның 
даму жоспарларына сəйкес оның өзгеру перспективалары жəне рыноктық құнды анықтайтын тұлға 
маңызды деп санайтын өзге факторлар ескеріледі. 

20.5 Қоғаммен жасалған ірі мəміле қорытындылары туралы шешім директорлар кеңесімен 
қабылданады. Қоғамның кредиторларына жəне акционерлеріне ақпарат тарату мақсатында Қоғам 
директорлар кеңесімен Қоғаммен ірі мəміле жасау туралы шешім қабылданған күннен бастап бес 
жұмыс күнінде  мемлекеттік жəне басқа тілдерде бұқаралық ақпарат құралдарында мəміле туралы 
хабарламаны жариялауға міндетті. 

20.6 Қоғамның Заңмен жəне жарғымен бекітілген тəртіпте қабылданған ірі мəмілені жасау 
туралы шешімімен келіспеген жағдайда, акционер Қоғаммен оған тиесілі акцияларды Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасымен бекітілген тəртіпте сатып алуын талап етуге 
құқылы. 

21 Бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ ЕСЕБІ ЖƏНЕ АУДИТІ 
21.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу жəне қаржы есеп беруін құрастыру тəртібі 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есебін жүргізу жəне қаржылық есеп туралы 
заңдылығымен орнатылады.  

21.2 Қоғамның Бас директоры жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына аудиті 
Қазақстан Республикасының аудиторлық қызметтер туралы заңына сəйкес жүргізілген өткен 
жылғы жылдық қаржы есебін талқылап, бекіту үшін ұсынады. Қаржы есептемесімен қатар, Бас 
директор акционерлердің Жалпы жиналысына аудиторлық есепті ұсынады. 

21.3. Жылдық қаржылық есеп беру Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізі 
күніне дейін отыз күннен кеш емес алдын ала бекітілуі тиіс.  

21.4 Қоғамның жылдық қаржы есебі акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында ақырғы 
рет бекітіледі. 

21.5 Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, 
ақша қорларының қозғалысы туралы есепті жəне кірістер мен шығыстар туралы есепті уəкілетті 
органмен бекітілген мерзімде жариялауға міндетті. Қоғам өзге қаржы есептемесін қосымша 
жариялауға құқылы. 

21.6 Қоғам жылдық қаржы есебінің аудитін жүргізуге міндетті. Қоғам аудиті Бас 
директорлар Кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғамның есебінен немесе ірі 
акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін. Осыған байланысты ірі 
акционер аудторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Аудитті ірі акционердің талабымен 
жүргізу жағдайында Қоғам аудиторлық ұйыммен талап етілетін барлық қажетті ақпаратты 
(материалдарды) ұсынуға міндетті. 

21.7 Егер Қоғам  Бас директоры  Қоғам аудитін жүргізуден бас тартса, аудит мүдделі 
тұлғаның арыз-шағымы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін. 
 

22 Бап. ҚОҒАММЕН АҚПАРАТТЫ АШУ. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІМЕН ЖƏНЕ 
ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫМЕН ОЛАРДЫҢ АФФИНАЖДАЛҒАН ТҰЛҒАЛАРЫ 

ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТƏРТІБІ 



22.1 Қоғам өз акционерлеріне Қоғам мүддесіне қатысты Қоғамның қызметі туралы 
ақпаратты беріп отыруға міндетті. 
Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпараттар: 
 1) Акционерлердің жалпы жиналысымен жəне директорлар кеңесімен қабылданған 
шешімдер жəне қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпараттар; 
 2) Қоғаммен акциялардың жəне басқа бағалы қағаздардың шығарылымы жəне уəкілетті 
органдармен қоғамның бағалы қағаздарын орнықтыру қорытындылары туралы есепті, қоғамның 
бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есепті бекіту, уəкілетті органмен қоғамның 
бағалы қағаздарын жою; 
 3) Ірі мəмілелерді жəне Қоғам мүдделі мəмілелерді жасау; 
 4) Қоғаммен қоғамның меншік капиталының жиырма бес жəне одан артық пайызын 
құрайтын заемдар алу; 
 5) Қоғаммен қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыру лицензияларын алу, қоғаммен 
бұрын қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін алынған лицензиялардың əрекетін бұзу 
немесе тоқтату; 
 6) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың құрылуына қатысу; 
 7) Қоғам мүлігіне қамау салу; 
 8) нəтижесінде қоғам мүліктері жойылған, баланстық құны қоғам активтерінің жалпы 
көлемінің он жəне одан артық пайызын құрайтын төтенше сипатқа ие жағдайлардың туындауы; 
 9) қоғамды жəне оның лауазымды тұлғаларын əкімшіліктік жауапкершілікке тарту; 
 10) қоғамды мəжбүрлі қайта құру туралы шешім; 
 11) қоғам жарғысына сəйкес оның акционерінің мүдделеріне қатысты басқа ақпараттар. 

22.2. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары: 
1) ірі акционер; 
2) жақын туыс (ата-ана, аға, əпке, ұл, қыз), зайыбы болып табылатын жеке тұлға, сонымен 

қатар ірі акционер немесе қызметтік тұлға болып табылатын жеке тұлғаның қасиеті (зайыбының 
ағасы, əпкесі, ата-анасы, ұлы немесе қызы), тек Қоғамның тəуелсіз директорынан басқа; 

3) Қоғамның немесе нағызғы тармақтың 1), 4) – 9) тармақшаларында көрсетілген қызметтік 
тұлғаның қызметтік тұлғасы, тек тəуелсіз директорынан басқа; 

4) қоғамның ірі акционері, не болмаса лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлғаның 
бақылау астындағы заңды тұлға; 

5) қоғамның ірі акционері немесе лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлға ірі акцинері 
болып табылатын, не болмаса мүлкіндегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға; 

6) қоғам ірі акционері болып табылатын, не болмаса мүлкіндегі тиісті үлеске құқығы бар 
заңды тұлға; 

7) қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауы астындағы заңды тұлға; 
8) қоғам қабылдайтын шешімдерді анықтауға құқығы бар, қоғаммен шарт арқылы 

байланысқан тұлға; 
9) өз бетінше немесе өзінің аффилиирленген тұлғаарымен бірлесіп қоғамның, не болмаса 

осы тармақтың 1), 4)-8) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың дауыс беретін 
акцияларының он жəне одан да көп пайызын иеленетін, пайдаланатын, оларға билік ететін  тұлға; 

10) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сəйкес қоғамның аффилиирленген тұлғасы 
болып табылатын өзге тұлға. 

Қоғамды немесе басқа да заңды тұлғаны қадағалау болып қоғаммен немесе басқа да заңды 
тұлғамен тиісті түрде қабылданатын шешімдерді анықтау мүмкіншілігі болып отыр.  

22.2.1. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтер қызметтік, коммерциялық 
немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.  

22.2.2. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар жəне/немесе 
Қоғамның тіркеушісі (текҚоғамның ірі акционерлері болып табылатын тұлғаларға қатысты) 
беретін мəліметтердің негізінде жүргізеді. 



22.2.3. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының өздерінің аффилиирленген 
тұлғалары туралы ақпаратты ұсынуының тəртібі: 

Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздері мен өздерінің аффилиирленген 
тұлғалары туралы ақпаратты Қоғаммен аффилиирлілік пайда болған күннен бастап жеті күнтізбе 
күні ішінде аффилиирленген тұлға анкетасын толтыру арқылы береді.  

Өздері жəне/немесе өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы бұрын берілген 
деректерде қандай да бір өзгерістер жəне/немесе толықтырулар пайда болған жағдайда, 
акционерлер мен лауазымды тұлғалар тиісті өзгеріс жəне/немесе толықтыру пайда болған күннен 
бастап жеті күнтізбе күні ішінде Қоғамға жаңартылған ақпараты бар аффилиирленген тұлға 
анкетасын ұсынуға міндетті. 

Аффлиирленген тұлға анкетасының типтік нысаны Директордың бұйрығымен бекітіледі.      
22.2.4. Қоғам Уəкілетті органға өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне мерзімдерде ұсынады.   
22.2.5. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке жəне заңды тұлғалар 

аффилиирлілік пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде өздерінің аффилиирленген тұлғалары 
туралы мəліметтерді Қоғамға ұсынуға міндетті.  

22.3. Қоғамның қызметіне қатысты оның құжаттары Қоғам тарапынан Қоғамның атқарушы 
органы орналасқан жер бойынша оның бүкіл қызмет мерзімі бойынша сақталуға жатады. 
 

23 Бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ 
23.1 Қоғам қызметін тоқтату оны қайта құру немесе тарату арқылы жүзеге асырылады. 
23.2 Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Қазақстан 

Республикасының заң актілерімен белгіленген ерекшеліктерді есепке ала отырып, Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексіне сəйкес жүзеге асырылады. 

23.3 Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім 
қабылдайды, ол несие берушілерінің келісімімен жəне олардың бақылуында Қазақстан 
Республикасының заң актілеріне сəйкес тарату процедурасын анықтайды. 

23.4 Қоғамды еркінен тыс тарату Қазақстан Республикасының заң актілерімен 
қарастырылған жағдайларда сотпен жүзеге асырылады. Қоғамды тарату туралы талап, егер өзгесі 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылмаса, сотқа мүдделі 
тұлғалармен ұсынылуы мүмкін.  

23.5 Соттың немесе акционерлердің Жалпы жиналысының Қоғамды тарату туралы 
шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы тарату кезінде Қоғамды 
басқару жөніндегі жəне тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталатын əрекеттерді 
атқару жөніндегі өкілеттіктерге ие болады. Ерікті түрде тарату барысында тарату комиссиясының 
құрамына Қоғамның несие берушілерінің өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ 
акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне сəйкес басқа да тұлғалар кіруі керек. 

23.6 Қоғамды тарату процедурасы мен несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру  
тəртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі. Қоғам тараған 
жағдайда жарияланған, бірақ орнықтырылмаған акциялары Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен белгіленген тəртіпте жойылуы керек. 

23.7 Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған таратылатын 
Қоғамның мүліктері тарату комиссиясымен акционерлер арасында Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасымен бекітілген тəртіпте бөлінеді.  

23.8 Заңды тұлғалардың мемлекеттік регистріне сəйкес жазу енгізілген кезден бастап Қоғам  
таратылған, ал Қоғам өз қызметін тоқтатқан деп саналады. 
 
Жарғыға қол қоюға уəкілетті, тұлға: 

Диханбаева Шынар Нурбековна  
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