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Т Ү З Е Т У Л Е Р  П А Р А Ғ Ы  

 

1. № 1 өзгертулер мен толықтырулар: 

 – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен 2015 жылдың 14 шілдесінде келісілді; 

 – "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2015 жылдың 
10 маусымындағы № 13 отырыс хаттамасы) бекітілді; 

 – 2015 жылдың 24 шілдесінен бастап қолданысқа енгізілді. 
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Осы Ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленіп, акцияларды 
"Қазақстан қор биржасы" "АҚ (бұдан әрі – Биржа) ресми тізімінің "HiTec" секторында айналысқа 
жіберу және Биржаның ресми тізімінде болуының шарттары мен тәртібін анықтайды (бұл 
сөзбасы Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген). 

 

1 тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР 

 

1 бап. Негізгі түсініктер 

 1. Осы Ережелерде қолданылған түсініктер, терминдер және шартты белгілер 
Қазақстан Республикасының заңнамасында, Листингілік ережелерде

1
 және 

Биржаның басқа да ішкі құжаттарында анықталған. 

 2. Осы Ережелердің мақсаттары үшін: 

  1) Қандай да бір акциялардың Биржада айналысқа жіберу деп осы 
акцияларды Биржаның ресми тізімінің "HiTec" секторында айналысқа 
жіберуді түсіну керек; 

  2) акциялар деп, инновациялық технологияларды әзірлеу және/немесе 
эксплуатациялау немесе экономиканың дамуының приоритеттік 
бағыттарында жоғары технологиялық жобаны (бұдан әрі – Жоба) іске 
асыру мақсаттары үшін арнайы құрылған эмитенттің жай акцияларын 
түсіну керек; 

  3) акциялардың эмитентінің технологиялық аудиті деп, осы тармақтың 
2) тармақшасында белгіленген шарттардың кез келгеніне сәйкес 
келетін эмитенттің (бұдан әрі – эмитент) қызметінің қолданыстағы 
технологиялық деңгейін үздік әлемдік практикалармен салыстырғанда 
және ағымдағы ғылым, техника және технологияның дамуының 
деңгейіне сәйкестігін бағалауды қамтитын, тәуелсіз, кешенді және 
құжатталған талдауын түсіну керек; 

  4) экономиканың приоритеттік бағыты деп осы Ережелердің 
1 қосымшасында тізілгендерді түсіну керек; 

  5) эмитенттің технологиялық аудитінің нәтижелері бойынша сараптық оң 
тұжырымдама деп, осы эмитенттің техникалық аудитінің төменде 
тізілген бағыттарының (критерийлерінің) әрқайсысы бойынша орташа 
баллы, осы бағыттардың (критерийлердің) әрқайсысы бойынша мүмкін 
болатын максималды баллының жартысынан кем емес болғанды 
түсіну керек: 

   қызметтің инновациялық сипаты; 

   қолданылатын технологиялардың және/немесе үдерістердің замани 
деңгейі; 

   қолданылатын технологиялардың экологиялылығы және 
энергетикалық тиімділігі (осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 
2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген); 

  6) Уәкілетті орган деп Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкін түсіну керек 
(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен енгізілген). 

 

                                                      
1
 Биржалық кеңестің шешімімен бекітілген (Биржалық кеңестің 2009 жылдың 05 қарашасындағы  

№ 29 (з) сырттай дауыс беру хаттамасы). 
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2 бап. Акцияларды Биржада айналысқа жіберудің негізгі қағидалары 

 1. "HiTec" секторы – Жобаны жүзеге асыру мақсатында арнайы құрылған, 
эмитенттің акцияларына ғана арналған, Биржаның ресми тізімінің секторы. 

 2. Акцияларды Биржада айналысқа жіберудің рұқсаттама бастамашысы 
ретінде тек осы акцияларды эмитенті болуға құқылы. 

 3. Акциялар Листингілік комиссияның шешімдерімен Биржада айналысқа 
жіберіліп, Биржаның ресми тізімінен шығарылады (осы тармақ Биржаның 
Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген). 

 4. Биржада айналысқа жіберілгені үшін және олардың Биржаның ресми 
тізімінде тұрғаны үшін Биржа, листингілік және басқа да алымдардың 
мөлшерін, төлеу мерзімін және тәртібін анықтайтын Ережелерде
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белгіленген, мөлшерде және шарттармен алады. 

 5. Эмитент, Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Ережелерге, 
Биржаның басқа да ішкі құжаттарына және акцияларды Биржада айналысқа 
жіберу туралы келісім-шартқа сәйкес, Биржаға ұсынылуы тиіс ақпараттың 
толықтығына, дәлдігіне, нақтылығына және актуалдылығына жауапты. 

 6. Биржа, эмитенттің және оның акциялары туралы қате түсінікті 
қалыптастыруға ықпал ететін, толық емес, дәл емес, расталмаған немесе 
актуалды емес ақпаратты ұсынуына, сондай-ақ ақпаратты жасыруына 
жауапты емес. 

 7. Акцияларды Биржада айналысқа жіюеру туралы келісім-шарттың 
нормалары, қолданыстағы заңнамаға, осы Ережелерге және Биржаның 
басқа да ішкі құжаттарына қайшы келмесе ғана, қолданыста болады. 

 8. Осы Ережелерге енгізілетін өзгертулер және/немесе толықтырулар, осы 
өзгертулер Және/немесе толықтыруларды қабылдағанда және/немесе 
бекіткенде өзгесі қарастырылмаса, Биржаға айналысқа жіберілген 
акцияларға және олардың эмитенттеріне қатысты, осы акциялардың 
Биржада айналысқа жіберілген күніне және акцияларды Биржада 
айналысқа жіберу туралы келісім-шарттың шарттарына қарамастан, 
қолданылады. 

 

3 бап. Акцияларды Биржада айналысқа жіберу туралы келісім-шарт 

 1. Акцияларды Биржада айналысқа жіберу туралы келісім-шарт осы 
акциялардың эмитенті мен Биржаның арасында, Листингілік комиссия тиісті 
шешім қабылдағаннан кейін, жасалады (осы тармақ Биржаның 
Директорлар кеңесінің данный пункт изменен решением Совета 
директоров Биржи от 10 июня 2015 года). 

 2. Акцияларды Биржада айналысқа жіберу туралы келісім-шарт: 

  1) Биржаға эмитенттің жылдық және аралық қаржылық есеп берушілігін 
ұсыну мерзімін; 

  2) эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық 
есептердің нысаны бойынша талаптар мен ұсыну мерзімін; 

  3) Биржаның көпшілікке жариялауына жатпайтын құпия ақпараттың тізімі 
және Биржаның ақпараттар ашуының ерекшеліктерін; 

                                                      
2
 Биржалық кеңестің шешімімен (2011 жылдың 06 қазанындағы № 26 отырыс хаттамасы). 
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  4) Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттің заңды тұлғасы болып 
табылатын, эмитенттің ақпараттар ашу ерекшеліктерін; 

  5) эмитенттің is2in
3
 жүйесімен жұмыс жасау тәртібін; 

  6) қолданыстағы заңнамаға, осы Ережелерге және Биржаның басқа да 
ішкі құжаттарына қайшы келмейтін, келісім-шартта белгіленген, өзге 
шарттарды анықтайды. 

 3. Акцияларды Биржада айналысқа жіберу туралы келісім-шартқа эмитенттің 
осыған уәкілеттенген өкілі қол қойып, осы эмитенттің мөрі басылады. 

 

2 тарау. АКЦИЯЛАРДЫ БИРЖАДА АЙНАЛЫСҚА ЖІБЕРУ.  
АКЦИЯЛАРДЫ БИРЖАНЫҢ РЕСМИ ТІЗІМІНЕН ШЫҒАРУ 

 

4 бап. Эмитенттерге және олардың шығарған акцияларға қойылатын талаптар 

 Акцияларды Биржада айналысқа жіберу үшін және олардың Биржаның ресми 
тізімінде болу кезінде осы акциялар мен эмитенттер, осы Ережелердің 
2 қосымшасында белгіленген, талаптарға сай болуы тиіс. 

 

5 бап. Акцияларды Биржада айналысқа жіберу процедурасы 

 1. Листингілің комиссиясы акцияларды Биржада айналысқа жіберу 
мүмкіншілігі мәселесін қарауы үшін осы акциялардың эмитенті, Биржаға 
осы Ережелердің 3 қосымшасында берілген, нысан бойынша толтырылған 
өтінішіне (бұдан әрі – өтініш) қосып, аталмыш қосымшада белгіленген 
талаптарға сай келетін, осы Ережелердің 4 қосымшасында тізілген 
құжаттарды ұсынуы тиіс (осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 
2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

 2. Осы баптың 1 тармағына сәйкес ұсынылған, құжаттарды қарау үшін Биржа 
эмитенттен эмитенттің құрылу ерекшеліктеріне, оның ағымдағы қызметіне, 
соның ішінде Жобаның жүзеге асу кезеңіне, эмитенттің акцияларыдың отыз 
және одан аса акцияларын иеленген, ірі акционерлерінің ақырғы 
бенефициарларына қатысты және, Литсингілік комиссияға негізделген 
шешім қабылдауына қажетті қосымша ақпаратты эмитенттен талап етуге 
құқылы (осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

 3. Төменде белгіленген мерзім аралығында Листинг департаменті өтінішке 
қосым берілген құжаттарды тексеріп, келесідей құжаттарды дайындайды: 

  1) (акциялардың және/немесе олардың эмитентінің осы Ережелердің 
2 қосымшасында белгіленген талаптарға анық сәйкессіздігі 
жағдайында, сондай-ақ осы Ережелердің 4 қосымшасында тізілген 
құжаттардың толымдылығы және рәсімделуіне қойылатын талаптар 
орындалмаған жағдайда) Биржа өтінішкі кіріс хат-хабар ретінде 
қабылдап алған күннен кейін бес жұмыс күн аралығында, – Листинг 
департаментінің жұмысына жетекшілік ететін, Биржа Басқармасы 
мүшесінің, немесе оның орнындағы тұлғаның қолы қойылған, өтінішті 
қараудан уәжделген бас тарту (осы тармақша Биржаның 
Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
толықтырылған)); 

                                                      
3
 ISSUERS TO INVESTORS – Бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашыларына Биржаға құжаттар 

мен ақпараттарды (осындай құжаттардың және ақпараттық хабарламалардың қағаздағы нұсқаларын 
ұсынусыз) электрондық түрде ұсынуға, соңынан олардың автоматты тәртіпте Биржаның интернет-
сайтында жариялануымен, мүмкіндік беретін, рұқсаттама бастамашылары мен Биржа арасындағы 
арнайы электролндық құжатайналым жүйесі. 
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  2) (өтінішті қараудан уәжделген бас тарту дайындауға негіз болмаған 
жағдайда) Биржа өтінішкі кіріс хат-хабар ретінде қабылдап алған 
күннен кейін 10 жұмыс күн аралығында, – Листинг департаментінің 
жұмысына жетекшілік ететін, Биржа Басқармасы мүшесінің, немесе 
оның орнындағы тұлғаның қолы қойылған, акцияларды айналысқа 
жіберу мүмкіншілігі туралы тұжырымдама (осы тармақша Биржаның 
Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
толықтырылған). 

 4. Листингілік комиссияның акцияларды Биржада айналысқа жіберу туралы 
шешім қабылдау процедурасы, Листингілік ережелердің 15 бабында 
сипатталған, Листингілік комиссияның листинг туралы шешім қабылдау 
процедурасына ұқсас (осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 
2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

 5. (Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен алып тасталған). 

 6. Листингілік комиссияның акцияларды Биржада айналысқа жіберу бойынша 
қабылдаған шешімі туралы осы акциялардың эмитентінің назарына, шешім 
қабылданған күннен кейін екі жұмыс күн аралығында, Листинг 
департаментінің жұмысына жетекшілік ететін, Биржа Басқармасы 
мүшесінің, немесе оның орнындағы тұлғаның қолы қойылған, тиісті 
ескертпе жолдау арқылы, эмитенттің назарына жеткізіледі (осы тармақ 
Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген және толтырылған). 

 7. Листингілік комиссияның акцияларды Биржада айналысқа жіберу туралы 
шешімі келесі шарттардың соңғысы орындалған күннен кейінгі келесі күні өз 
күшіне енеді (осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген): 

  1) эмитент, осы Ережелердің 3 бабының 2 және 3 тармақтарына сәйкес 
құрастырылып рәсімделген, акцияларды Биржада айналысқа жіберу 
туралы келісім-шартын ұсынуы; 

  2) Листингілік алымдардың мөлшерін, төлеу мерзімі мен шарттарын 
анықтау ережелерінде белгіленген мөлшерде және шарттармен кіру 
және бірінші жыл сайынғы листингілік алымдарды төлеуі. 

 

6 бап. Акцияларды Биржаның ресми тізімінен алып тастау 

 1. Акцияларды Биржаның ресми тізімінен шығару туралы сұрақ, келесі 
негіздердің кез келгені бойынша Листингілік комиссияның қарауына 
шығарылады (осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген): 

  1) эмитент өз акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізіде оның 
акцияларын Биржаның ресми тізімінен ерікті алып тасталуы туралы 
өтінішін беруі; 

  2) эмитенттің, осы Ережелердің 2 қосымшасында ерілген кестенің  
2-5 жолдарында белгіленген, талаптардың кез келгеніне сәйкессіздігі; 

  3) эмитенттің дербес заңды тұлға мәртебесінен айыруға, немесе оның 
ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын өзгертуге, немесе негізгі 
қызметінің ауысуына, демек, осы Ережелердің 2 қосымшасындағы 
кестенің 1 жолында белгіленген талаптарды орындамауға алып 
келетін, эмитенттің мәжбүрлі немесе ерікті түрде қайта 
ұйымдастырылуы; 
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  4) эмитенттің биржаға расталмаған, нақтыланбаған немесе толық емес 
мәліметтер ұсынуы анықталғанда; 

  5) эмитенттің жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік 12 ай бойы тоғыз және 
одан аса рет), Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы 
Ережелерде және акцияларды Биржада айналысқа жіберу туралы 
келісім-шартта белгіленген, ақпаратты ашу бойынша талапты 
орындамауы; 

  6) Биржа листингілік алымды төлеуге шот ұсынған тоқсанның соңғы 
күнінен кейінгі келесі күнтізбелік айдың соңғы жұмыс күніндегі жағдай 
бойынша жыл сайынғы листингілік алымды төлеу бойынша өтелмеген 
берешегінің бар болуы; 

  7) эмитенттің ерікті немесе мәжбүрлі жойылуының жариялануы (осы 
тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген); 

  8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте 
қабылданған, сот шешіміне сәйкес эмитенттің банкрот болып 
мойындалуы (осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 
2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен енгізілген); 

  9) құны, эмитенттің барлық активтерінің жалпы сомасының 50 пайызынан 
асатын, эмитенттің мүлігіне тыйым салу (осы тармақа Биржаның 
Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
енгізілген). 

 2. Осы баптың 1 тармағында қарастырылған негіздердің кез келгені орын 
алған жағдайда, Листинг департаменті акцияларды Биржаның ресми 
тізімінен шығару туралы тұжырымдама дайындайды. 

  Акияларды Биржаның ресми тізімінен шығару туралы тұжырымдаманы, 
Биржа осындай тұжырымдама жасауға қажетті және жеткілікті ақпаратты 
(құжаттарды) алған күннен кейін үш жұмыс күн аралығында Листинг 
департаменті дайындайды. 

  Акцияларды Биржаның ресми тізімінен шығару туралы тұжырымдамаға, 
Листинг департаментінің жұмысына жетекшілік ететін, Биржа 
Басқармасының мүшесі немесе оның орнындағы тұлға қол қояды. 

 (Осы тармақ Биржаның Директорлар кенесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

 3. Листингілік комиссияның акцияларлды Биржаның ресми тізімінен шығару 
туралы шешім қабылдауының процедурасы, Листингілік ережелердің 
15 бабында сипатталған, Листингілік комиссияның бағалы қағаздар 
делистингі туралы шешім қабылдауының процедурасына ұқсас (осы 
тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

 4. (Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен алып тасталған). 

 5. (Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен алып тасталған). 

 6. Листингілік комиссияның акцияларды Биржаның ресми тізімінен шығару 
туралы тұжырымдамасы, егер өзгесі белгіленбесе, осы шешім қабылданған 
күннен кейінгі келесі бірініші жұмыс күннен бастақ өз күшіне енеді (осы 
тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 
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4 тарау. АКЦИЯЛАР БИРЖАНЫҢ РЕСМИ ТІЗІМІНДЕ ТҰРҒАН КЕЗДЕГІ  
АҚПАРАТТАРДЫ АШУ 

 

7 бап. Эмитенттің ашатын құжаттары мен ақпараттары (мәліметтер) 

(Осы баптың нөмірі және осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

 1. Акциялар Биржаның ресми тізімінде тұруы мерзімі бойы осы акциялардың 
эмитенті Биржаға мерзімділік есеп берушілігін – осы Ережелердің 
5 қосымшасының 1-3 кестелерінде тізілген құжаттар мен ақпараттарды 
(мәліметтерді), аталмыш қосымшада және/немесе акцияларды Биржада 
айналысқа жіберу туралы келісім-шартта белгіленген, мерзімде ұсынуға 
міндетті. 

 2. Акциялар Биржаның ресми тізімінде тұруы мерзімі бойы осы акциялардың 
эмитенті Биржаға ағымдағы қызметіне қатысты және, осы Ережелердің 
5 қосымшасының 4-7 кестелерінде тізілген және аталмыш қосымшада 
белгіленген мерзімде, құжаттар мен ақпараттарды (мәліметтерді) ұсынуға 
міндетті. 

 3. Акциялар Биржаның ресми тізімінде тұруы мерзімі бойы осы акциялардың 
эмитенті Биржаға, осы Ережелердің 5 қосымшасының 8 және 9 
кестелерінде көрсетілген және аталмыш қосымшада белгіленген мерзімде, 
кез келген елеулі ақпаратты ұсынуға міндетті (осы тармақ Биржаның 
Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген). 

 

8 бап. Ақпараттарды ұсыну шарттары 

(Осы баптың нөмірі Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

 1. Осы Ережелердің 7 бабына сәйкес ашылуға жататын, құжаттар мен 
ақпараттарды (мәліметтерді) эмитент Биржаға is2in жүйесі арқылы .pdf 
форматындағы немесе, осы Ережелердің 6 қосымшасының 6 тармағында 
белгіленген форматта, кілті шарашылық жүргізу құқығындағы "Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкінің банкаралық есеп айырысулардың 
қазақстандық орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорында құрылған, 
электрондық цифрлық қолтаңбамен расталған, электрондық құжаттар 
түрінде ұсынады (осы баптың 2 тармағында белгіленгенді қоспағанда) (осы 
тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

 2. Ақпаратты is2in жүйесі арқылы ұсыну мүмкін болмаса, эмитент: 

  1) Биржаға осындай мүмкін болмау жағдайы туралы, оның себептері және 
оны жою бойынша қолданылған шаралар туралы жазбаша ескертуі 
тиіс; 

  2) осы тарауда және/немесе акцияларды Биржада айналысқа жіберу 
туралы келісім-шартта белгіленген мерзімде, осы ақпаратты басқа 
қолжетімді амалмен (элеткрондық пошта, факс немесе қағаздағы 
нұсқасын шабарман арқылы) ұсынуға міндетті. 

 

9 бап. Ақпараттарды ұсыну мерзімдері 

(Осы баптың нөмірі Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

 1. Осы тараудың талабына сәйкес ашылуға жататын, ақпарат Биржаға, осы 
Ережелердің 5 қосымшасында және/немесе акцияларды Биржада 
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айналысқа жіберу туралы келісім-шартта белгіленген, мерзімде ұсынылуы 
тиіс. 

 2. Осы тараудың талаптарына сәйкес ашылуға жататын, ақпаратты эмитент, 
осы ақпараттың көпшілікке жарияланар алдында Биржаға ұсынуы тиіс. 

  Осы Ережелердің 5 қосымшасының 8 және 9 кестелерінде белгіленген, 
ақпаратты эмитент осы ақпараттың көпшілікке жариялануына дейін оның 
құпиялығының сақталмау қауіпі салдарынан бағалы қағаздар нарығының 
барлық қатысушыларына ақпараттың теңдей қолжетімділік ұстанымы 
бұзылу жағдайы орын алуы мүмкін болса, Биржаға дереу ұсынылуы тиіс 
(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген).  

 3. Осы Ережелердің 7 бабының 1 тармағына сәйкес Биржа мерзімділік есеп 
берушілігін алысымен осы есеп берушіліктер жаңылыс қателер, қателер, 
дәлсіздіктер немесе басқа да осы Ережелерге сәйкессіздіктер анықталған 
жағдайда, Биржа осы туралы эмитентке электрондық пошта арқылы 
ескертеді (осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

  Осы тармақтың бірінші абзацына сәйкес, Биржадан ескертпе алғаннан кейін 
20 жұмыс күн аралығында эмитент Биржаға тиісті түрде түзетілген 
мерзімділік есеп берушілігін ұсынуға міндетті. 

 4. Эмитент, осы тараудың талаптарына сәйкес ашылуға жататын 
ақпараттарды, осы Ережелердің 5 қосымшасында және/немесе акцияларды 
Биржада айналысқа жіберу туралы келісім-шартта белгіленген, мерзімде 
ұсынуы мүмкін болмаған (соның ішінде болжамды мүмкін болмаған) 
жағдайда, осындай жағдайдың себеп-салдарын және оларды жою және 
болашақта болдырмау бойынша қолданған шараларын көрсетіп, жазбаша 
түрде Биржаға хабарлауға міндетті. 

 

10 бап. Эмитенттің ақпаратты жасыруы және уақытылы ашпауы 

(Осы баптың нөмірі Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

 1. Осы баптың мақсаттары үшін, эмитенттің, осы тараудың талаптарына 
сәйкес ашылуға жататын, ақпаратты жасыруының және/немесе, осы 
тарауда және/немесе акцияларды Биржада айналысқа жіберу туралы 
келісім-шартта белгіленген, мерзімде, уақытылы ұсынбауының әр жағдайы 
тәртіп бұзушылық деп аталады. 

 2. Эмитенттің жол берген тәртіп бұзушылығы, осы тәртіп бұзушылықты 
анықтаған күннен кейін 45 күнтізбелік күн аралығында жойылмаса, кезекті 
тәртіп бұзушылық деп саналады. 

 3. Эмитенттің, осы баптың 2 тармағына немесе осы тармаққа сәйкес кезекті 
тәртіп бұзушылық деп танылған тәртіп бұзушылығы, осы тәртіп бұзушықы 
кезекті деп майындалған күннен кейін келесі 45 күнтізбелік күн аралығында 
жойылмаса, кезекті тәртіп бұзушылық деп мойындалады. 

 4. Осы Ережелердің 9 бабы 3 тармағының екінші абзацында белгіленген, 
түзетілген мерзімдікесеп берушілікті Биржаға ұсыну мерзімін бұзушылық, әр 
келесі 20 күнтізбелік күн сайын кезекті тәртіп бұзушылық деп саналады (осы 
тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

 5. Биржа Уәкілетті органға эмитенттің жіберген тәртіп бұзушылықтары туралы 
ақпаратты ұсынып, осындай эмитенттерге және/немесе лауазымды 
тұлғаларға, Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған, 
ықпалшаралар қолданылады (осы тармақ Биржаның Директорлар 
кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 
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 6. Егер эмитентқатарынан 12 күнтізбелік ай бойы тоғыз және одан аса тәртіп 
бұзушылықтар жіберсе, осы эмитенттің акцияларынБиржаның ресми 
тізімінен шығару жөнінде сұрақ Листингілік комиссияның қарауына 
шығарылады (осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

 

11 бап. Алынған ақпаратты Биржамен таратуы 

(Осы баптың нөмірі Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

 Осы Ережелерге сәйкес Биржамен эмитенттен алынған, ақпарат Биржаның ішкі 
құжаттарында белгіленген құрамда, шарттармен және тәртіпте, осы 
Ережелердің 5 қосымшасында мазмұндалған ерекшеліктерді ескере отырып, 
таратылады. 

 

5 тарау. САУДА-САТТЫҚ 

 

12 бап. Сауда-саттықты ашу, уақытжа және біржола тоқтату 

(Осы баптың нөмірі Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

 1. Биржада айналысқа жіберілген акциялардың сауда-саттығы, олардың 
эмитентінің өтініші негізінде Биржа Басқармасының шешімімен ашылады 
(осы тармақ Биржа Басқармасының 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен толықтырылған). 

 2. Биржа Басқармасы эмитенттің акциялары бойынша сауда-саттықтарды 
мынадай жағдайларда уақытша тоқтату бойынша шешім қабылдауға 
құқылы (осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымының 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
толықтырылған): 

  1) осы акциялармен жасалған операциялар, оларды ұстаушылар тізілімі 
жүйесінде тіркеу уақытша тоқтатылуына байланысты; 

  2) "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық 
депозитарий) осы акцияларды есепке алуды уақтша тоқтауына 
байланысты; 

  3) Уәкілетті органның өкімін алуға байланысты; 

  4) заңшығарушы немесе өзге де мүмкін болатын тыйымдар мен 
шектеулерге байланысты. 

 3. Қандай да бір эмитенттің акцияларыдың сауда-саттығын уақытша тоқтау 
туралы шешімді Биржа Басқармасы қабылдайды. Осындай уақытша 
тоқтатуды мерзімі Биржаның ішкі құжаттарында анықталады (осы тармақ 
Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен толықтырылған). 

 4. Биржаның ресми тізімінен шығарылған акциялардың сауда-саттығы, егер 
басқасы осы шешімде белгіленбесе, шығару туралы шешімнің қабылдану 
күнінен кейінгі бірінші жұмыс күнне бастап тоқтатылады. 

 

 

Президент М.Р. Қабашев 
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Акцияларды ресми тізімнің 
"HiTec" секторында айналысқа 
жіберу ережелеріне 

1 қосымша 

 

Экономиканы дамытудың приоритеттік бағыттарының
4
 

Т І З І М І  

(Осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

 

№ 
р/с 

Бағыт  
(осы тақырыптама Биржаның 

Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен 

өзгертілген) 

Бағытты таңдаудың қысқаша негіздемесі  
(осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 

2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген) 

А 1 2 

1. Биотехнологиялар мен медицина Дамуға ең үлкен әлеуеті бар, бағыт. 

Биотехнологиялар, соның ішінде Қазақстанда 
әзірленетіндер, астықтың өнімділігін айтарлықтай 
ұлғайтып, бірқатар экологиялық және азық-
түліктік проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. 

Бүгінгі таңда Қазақстанда өзінің қасиеттері 
бойынша бір қатар бірегей дәрілік құралдар 
әзірленуде. Бұл ретте тез дамы келе жатқан 
нарықтардың бірі – дәрілік құралдардың 
нарығының қазақстандық өндірушілер 
арасындағы үлесі 10 % аспайды. Бұл отандық 
фармокологиялық компаниялардың, экспорттық 
мүмкіншіліктердің бар болса, ішкі нарықта өз 
үлесін арттыруға елеулі әлеуетінің бар екендігін 
білдіреді. 

2. Тау-кен рудасын өндіру және 
металлургия өнеркәсібі 

Қазақстандың ЖІӨ шамамен 11 % тау-кен 
рудасын өндіру және металлургия өнеркәсібінің 
еншісінде. 

Кен орындарының бір қатарының ерекшеліктерін 
(руда құрамындағы металлдың мөлшерінің 
төмендігі), сондай-ақ шикізатты кешенді өңдеудің 
замани технологияларды ескере отырып, руда 
мен артқы қалдықтарын өңдеудің жаңа 
технологияларын әзірлеу мен енгізу перспективті 
бағыттар болып табылады. Қазақстанның замани 
материалдар мен электрондық техниканың 
компоненттерінде кеңінен қолданылатын, сирек 
кездесетін және жер бетінде сирек кездесетін 
металлдардың минералды-шикізат базасын 
дамытуға инвестициялар тарту және замани 
технологияларды дамыту бойынша үлкен 
мүмкіндіктері бар. 

                                                      
4
 Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылдың 01тамызындағы № 874 өкімімен бекітілген, 

Қазақстан Республикасының 2015-2019 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық 

дамуының мемлекеттік бағдарламасы негізінде құралстырылған. 
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3. Ақпараттық және 
телекоммуникациялық 
технологиялар 

Бүгінгі таңда экономиканың және мемлекеттік 
басқарудың салаларының басым бөлігінің сапалы 
дамуы ақпараттық технологияларды енгізумен 
бығыз байланысты. 

Дүниежүзілік экономикалық форумның 
мәліметтері бойынша мемлекет экономикасының 
бәсекелеске қабілеттілік индексі осы 
мемлекеттердегі ақпараттық және 
коммуникациялық байланыстарды даму 
индексімен арақатынастылығы жоғары деңгейде. 

4. Машина- және прибор жасау Мұнайгаз және тау-кен саласының бұрғылау және 
өндіріп шығару жабдыққа өсіп келе жатқан 
мұқтаждығы, сондай-ақ осындай жабдықтардың 
ірі отандық өндірушілердің бір қатары бар болуы 
алғы шептегі технологияларды оның өндірісіне 
енгізуге елеулі әлеуетті анықтайды. 

Қазақстандағы прибор жасау, шығарылатын 
аспаптардың және өлшеу құралдарының кең 
номенклатурасы бар компаниялармен 
көрсетілген. 
Қазақстанда ЖІӨ энергия сыйымдылығын 
төмендету бойынша стратегиялық мақсаттарды 
ескере отырып, ресурстарды үнемдеу 
мақсатында, есепке алу және энергетикалық 
ресурстарды тұтынуды реттейтін жүйелердің 
өндірісін дамыту басым болып табылады, ал 
осындай приборлардың ірі отандық 
өндірушілердің бар болуы алғы шептегі 
технологиялар мен инновацияларды енгізуге 
жеткілікті шарт болып табылады. 

5. Мұнайгаз өнеркәсібі Қазақстанның экономикасының даму локомотиві 
болып табылатын, мұнайгаз өнеркәсібінде де 
ресурс үнемдеудің елеулі әлеуеті топтанған, ол 
жаңа технологияларды енгізу арқылы іске 
асырылуы мүмкін. Бұл ретте бір қатар 
спецификалық мәселелердің (жоғары жабысқақ 
мұнай, ілеспелі мұнай газының айтарлықтай 
көлемдері) себепті, мұнай мен газды шығару, 
тасымалдау және өңдеудің барлық кезеңдерінде 
жаңа тәсілдемелер мен инновацияларды енгізуге 
көптеген мүмкіндіктер бар. 

6. Транспорт және логистика Географиялық орналасуына қарай Қазақстанның 
ашық теңізге тікелей шығу жолы жоқ және 
ресурстар мен өнімдердің негізгі 
тұтынушыларынан бірдей алшақтанған. Осыға 
байланысты отандық өнімнің құнына елеулі 
транспорттық құрамы кіреді. Бұдан басқа, жүк 
тасымалдаудың едәуеір өскен көлемі 
салдарынан, транспортық инфрақұрылымның 
өткізушілік қабілеті төмендейді. Жаңа 
технологиялар мен географиялық ақпараттық 
жүйелер транспортық инфрақұрылымның 
өткізушілік қабілетін арттыруға және бір қатар 
ілеспелі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді 
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7. Химиялық өнеркәсіп Мол ресурстық база мен ғылыми-техникалық 
инфрақұрылымның бар болуының арқасында 
химиялық өнеркәсіп Қазақстанда даму үшін 
қажетті елеулі әлеуетке ие. 

Химиялық өнеркәсіптің басты артықшылығы 
қолжетімді арзан шикізаттың бар болуы. 

Развитие в Казахстане производства полимерной 
продукции и газохимического направления 
перспективно с учетом наличия значительных 
ресурсов попутного нефтяного газа и созданных 
специальных экономических зон. 

8. Энергетика  
және энергетикалық тиімділік 

"Жасыл экономикаға" ауысу бойынша 
стратегиялық мақсаттарға байланысты, 
Қазақстан үшін энергетиканың дамуы басым 
бағыттардың бірі болып табылады. 
Энергетикалық саланың проблемалары – 
жабдықтардың тозуы, электр қуаты мен жылудың 
басым бөлігінің жоғалуы, бөліп шығарылатын 
зиянды заттар мен көмірдің күлінің жоғары 
деңгейі жаңа тәсілдемелер мен инновациялық 
шешімдер табуды талап етеді. 

Энергетикалық тиімділігі жағынан Қазақстанның 
экономикасының барлық энергия сыйымды 
слаларында знергетикалық тиімділіктің елеулі 
әлеуеті анық, ал оны іске асыру жаңа 
технологиялар мен материалдарды енгізу 
арқылы қолжетімді болады. 
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Акцияларды ресми тізімнің 
"HiTec" секторында айналысқа 
жіберу ережелеріне 

2 қосымша 

 

Эмитенттерге және осы эмитенттер шығарған акцияларға қойылатын 

Т А Л А П Т А Р  

 

№ 
р/с 

Талаптың мазмұны Ескерту 

А 1 3 

1. Эмитент, өзінің жарғысына сәйкес, Жобаны 
жүзеге асыру мақсатында құрылған, 
акционерлік қоғам болып табылады 

 

2. Эмитент қаржылық есеп берушілікті қаржылық 
есеп берушіліктің халықаралық 
стандарттарына сай құрастырады 

 

3. Эмитенттің қаржылық есеп берушілігінің 
аудиті, Биржа мойындайтын аудиторлық 
ұйымдардың тізіміне кіретін, аудиторлық 
ұйымдардың бірімен жасалады 

Егер эмитент шетелдік заңды тұлға 
болып табылса, оның қаржылық есеп 
берушілігінің аудитін, есептері қор 
биржасының листингі мақсаттары үшін 
қабылданатын, WFE

5
 толық мүшесі 

болып табылатын және осы эмитенттің 
заңды тұлға ретінде тіркелген 
мемлекеттің аумағында қызмет ететін 
аудиторлық ұйыммен жасалады. 

4. Эмитент технологиялық комитеттің немесе, 
мақсаттылығы бойынша осы Ережелердің 
7 қосымшасында белгіленген шарттарға 
сәйкес органға ұқсас, органның технологиялық 
аудитінен өтіп, аталмыш комитеттің (органның) 
оң сараптық тұжырымдамасын алған 

 

5. Осы эмитенттің ұйымдастырушықы-құқықтық 
нысаны акционерлік қоғам ретінде мемлекеттік 
тіркеуден өткен күннен бір жылдан астам 
уақыт өтсе, эмитенттің акционерлік қоғамының 
жалпы жиналысымен бекітілген корпоративтік 
басқару кодексінің бар болуы 

 

Эмитенттің тіркелген мемлекетінің 
заңнамасына сәйкес 

Егер ссы эмитенттің 
ұйымдастырушықы-құқықтық нысаны 
акционерлік қоғам ретінде мемлекеттік 
тіркеуден өткен күннен бір жылдан кем 
уақыт өтсе, бұл құжаттты Биржаға, 
акциялар Биржада айналысқа 
жіберілген күннен бастап бір күнтізбелік 
жыл өткен соң ұсынылуы тиіс 

 

6. Жарияланған акциялардың жалпы саны 
кемінде 100 000 дана болуы тиіс 

 

7. Акцияларды ұстаушылар тізілімінің жүйесі  

                                                      
5
 Аббревиатура английского словосочетания "World Federation of Exchanges" – Всемирная федерация 

бирж. 
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тіркеушімен қалыптастырылады, сақталады 
және жүргізіледі 

8. Акциялар (Биржада айналысқа жіберілгеннен 
кейін) Орталық депозитарийдің есепке алу 
жүйесінде жүргізіледі 

 

9. Эмитенттің құрылтайшылық құжаттарында 
және/немесе акциялардың шығарылым 
аңдатпасында (және/немесе мағынасы 
бойынша ұқсас құжатта) акциялардың 
иемденушілерінің құқықтарын кемітетін және 
шектейтін нормалар жоқ 
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Акцияларды ресми тізімнің 
"HiTec" секторында айналысқа 
жіберу ережелеріне  

3 қосымша 

 

"Қазақстан қор 
биржасы" АҚ 
Президентіне 

 

Акцияларды "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми тізімінің 

"HiTec" секторында айналысқа жіберу туралы 

Ө Т І Н І Ш  

 

Осы өтінішімізбен "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) [мемлекеттік тіркеу (соңғы 

мемлекеттік қайта тіркеу) туралы куәлігіне сәйкес эмитенттің толық атауы] жай акцияларын 

(ҰСН – [12-таңбалы нөмір], ISIN – [12-таңбалы нөмір]) Биржаның ресми тізімінің "HiTec" 

секторында айналысқа жіберу мүмкішілігін қарастыруын сұраймыз. 

Акцияларды Биржаның ресми тізіміне енгізуге байланысты сұрақтар бойынша Биржамен 

әрекеттесетін тұлға (тұлғалар) туралы хабарлаймыз: 

[тегі, аты, әкесінің аты, қызметі, телефонының нөмірі, электрондық поштасының мекен-жайы]. 

Осы өтінішке қосып берілді: 

1) [құжаттың атауы] [беттерінің саны] бетте; 

2) [құжаттың атауы] [беттерінің саны] бетте; 

... 

4) [құжаттың атауы] [беттерінің саны] бетте. 

 

 

 

 

 

[Бірініші жетекшінің лауазымы] [тегі, инициалдары] 
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Акцияларды ресми тізімнің 
"HiTec" секторында айналысқа 
жіберу ережелеріне 

4 қосымша 

 

Акцияларды Биржаның ресми тізімінің "HiTec" секторында айналысқа жіберу 

үшін ұсынылатын құжаттарға қойылатын 

Т А Л А П Т А Р  

 

№ 
р/с 

Ұсынылатын құжат  
(бұл тақырып Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 

10 маусымындағы шешімімен өзгертілген) 
Ескертулер 

А 1 2 

1. Эмитенттің мемлекеттік тіркеуден (қайта 
тіркеуден) өтуі туралы куәліктің немесе, осы 
эмитенттің заңды тұлға ретінде тіркелуін 
растайтын, басқа құжаттың көшірмесі 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес 

2. Эмитенттің салық төлеушісінің тіркеу 
нөмірінің бар болуын растайтын, құжаттың 
көшірмесі 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, осындай 
нөмірдің бар болуы және/немесе оның 
берілуі міндетті болса 

3. Эмитентке бизнес-сәйкестендіру нөмірі 
берілгендігін растайтын, құжаттың 
көшірмесі 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, осындай 
нөмірдің және/немесе осындай құжаттың 
берілуі міндетті болса  

4. Эмитент жарғысының қолданыстағы 
редакциясының және жарғыға енгізілген 
барлық өзгертулердің және/немесе 
толықтырулардың көшірмесі 

 

5. Эмитенттің қолданыстағы 
лицензияларының көшірмелері 

Эмитенттің қызметі лицензияланатын болса 

6. Осы акциялардың шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің немесе, 
аталмыш құжатқа мағынасы ұқсас, басқа 
құжаттың көшірмесі 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, осындай 
тіркеудің болуы және аталмыш құжаттың 
берілуі міндетті болса 

7. Уәкілетті органмен тіркелген осы 
акциялардың шығарылым аңдатпасының 
немесе шығарылым аңдатпасына мағынасы 
ұқсас басқа құжаттың көшірмесі 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, осындай 
құжаттың тіркелуі міндетті болса  

8. Осы акцияларға ISIN берілгендігін 
растайтын және берілген нөмірін, берілген 
датасын, осы нөмірді берген, Ұлттық 
нөмірлеуші агенттіктер Ассоциациясының 
мүшесі болып табылатын ұйымның атауы 
мен орналасқан жері мазмұндайтын, 
құжаттың көшірмесі. 
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№ 
р/с 

Ұсынылатын құжат  
(бұл тақырып Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 

10 маусымындағы шешімімен өзгертілген) 
Ескертулер 

А 1 2 

9. Осы акцияларға CFI коды берілгендігін 
растайтын және берілген нөмірін, берілген 
датасын, осы нөмірді берген, Ұлттық 
нөмірлеуші агенттіктер Ассоциациясының 
мүшесі болып табылатын ұйымның атауы 
мен орналасқан жері мазмұндайтын, 
құжаттың көшірмесі. 

 

10. Соңғы аяқталған қаржылық жылға 
эмитенттің қаржылық есеп берушілігі 
бойынша аудиторлық есептің көшірмесі 

Эмитенттің заңды тұлға ретінде 
мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап 
кемінде бір жыл өтсе 

11. Эмитенттің нақты қызмет еткен кезеңіне 
қаржылық есеп берушілігі бойынша 
аудиторлық есептің көшірмесі 

Эмитенттің заңды тұлға ретінде 
мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап 
бір жылдан кем уақыт өтсе  

12. Эмитенттің есептік саясатының көшірмесі  

13. Есептік саясаты өзгермеген кезеңдерге 
есептік саясатытуралы ақпараттан басқа, 
өтініш берген датаның алдындағы кезеңге 
эмитенттің аралық қаржылық есеп 
берушілігінің көшірмесі 

Ұсынылатын аралық қаржылық есеп 
берушіліктің кезеңі өтініш беру датасына 
байланысты және әр нақты жағдайда 
Листинг департаментімен келісіледі 

 

14. Соңғы 12 күнтізбелік айдағы эмитенттің 
ағымдағы қызметіне қатысты немесе елеулі 
ақпаратқа жататын, эмитенттің директорлар 
кеңесінің отырыс хаттамаларының немесе 
аталмыш хаттамалардан үзінділердің 
көшірмелері 

 

 

15. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітілген, 
корпоративтік басқару кодексінің көшірмесі 

Бар болса. 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, осы 
құжаттың бар болуы міндетті болмаса – 
қолданыстағы заңнамаға негізделген, 
міндетті еместігінің жазбаша растауы 

16. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітілген, 
осы акциялардың ұйымдастырылмаған 
бағалы қағаздар нарығында эмитентпен 
керіс сатып алынуы кезіндегі құнын анықтай 
әдістемесінің көшірмесі 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, осындай 
әдістеменің бар болуы міндетті болмаса – 
қолданыстағы заңнамаға негізделген, 
міндетті еместігінің жазбаша растауы 

17. Бірінші жетекшінің және оның 
орынбасарларының, бас бухгалтердің (егер 
оның бар болуы эмитенттің ішкі 
құжаттарымен қарастырылса) және оның 
орынбасарларының, Биржамен 
әрекеттесуге өкілденген тұлғалардың 
қолтаңбасының үлгілері берілген және 
эмитенттің мөрі басылған құжат (мысалы, 
карточка) 

Қолданыстағы заңнамамен осындай 
құжаттың және/немесе қолтаңбалардың 
түпнұсқалығы нотариуспен расталуы 
немесе мағынасы ұқсас басқа құжаттың бар 
болуы қарастырылмаса, осы құжаттағы 
немесе мағынасы ұқсас басқа құжаттағы 
қолтаңба үлгілерінің түпнұсқалығы 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес немесе 
осы эмитенттің ішкі құжаттарына сәйкес 
расталуы тиіс 

18. Осы акцияларды ұстаушылардың тізілімін 
жүргізуді жүзеге асыратын, тіркеуші туралы, 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес осындай 
лицензияның бар болуы міндетті болса  
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№ 
р/с 

Ұсынылатын құжат  
(бұл тақырып Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 

10 маусымындағы шешімімен өзгертілген) 
Ескертулер 

А 1 2 

оның толық атауы, заңды және нақты 
мекен-жайлары, оның мемлекеттік 
тіркеуден өтуі туралы және бағалы қағаздар 
ұстаушыларының тізілімін жүргізуге 
лицензиясының бар болуы туралы 
мәліметер 

19. Листинг департаментімен келісілген датаға, 
осы акцияларды ұстаушылар туралы 
мәліметтер 

Осы қағиданың 1 тармағында белгіленген 
талаптарға сәйкес әзірленген 

20. Орталық депозитарийден оның есепке алу 
жүйесінде осы акциялардың есепке алуын 
жүзеге асыруын растайтан хаттың 
көшірмесі 

 

21. Акциялар эмитентінің технологиялық 
аудитінің нәтижелері бойынша 
технологиялық комитеттің немесе 
мағынасы ұқсас органның оң сараптық 
тұжырымдамасының көшірмесі, бұл құжатта 
осы Ережелердің 1 бабы 2 тармағының 
5) тармақшасында тізілген критерийлердің 
(бағыттадың) әрқайсысы бойынша берілген 
ұпайлар туралы, аталмыш критерийлердің 
(бағыттардың) әрқайсысы бойынша 
берілген макималды ұпайлар және 
аталмыш комитеттің (органның) әр 
мүшесінің негіздемесі (пікірі) туралы 
ақпарат болуы тиіс 

 

22. Технологиялық комитеттің немесе 
мағынасы ұқсас органның осы Ережелерінің 
7 қосымшасында тізілген, талаптарға 
сәйкестігін растайтын құжаттардың 
көшірмесі 

 

23. Жоба бойынша таныстыру материалдары  

 

Осы қосымшаға сәйкес ұсынылуы тиіс құжаттарының мазмұны, рәсімделуі және 
жиынтығы бойынша нұсқаулар 

1. Осы  қосымшада берілген кестенің 19 жолында көрсетілген мәліметтерге, осы акцияларды 
ұстаушылар тізілімін жүргізетін, тіркеушінің бірінші жетекшісі немесе оның орнындағы 
тұлғаның қолы қойылып, осы тіркеушінің мөрі басылады және/немесе осы акциялар 
эмитентінің бірінші жетекшісінің  немесе оның орнындағы тұлғаның қолы қойылып, осы 
акциялар эмитентінің мөрі басылады және мынадай мәліметтер берілуі тиіс: 

 1) эмитентің жарияланған акцияларының саны; 

 2) эмитентің орналастырылған акцияларының саны; 

 3) эмитенттің орналастырылған акцияларының ішіндегі ауыртпалық салынған 
және/немесе шектеуленген акциялардың саны; 

 4) эмитенттің кері сатып алынған немесе, эмитент акцияларына кепіл болған 
міндеттемелер орындалмауы себебінен, қайтып алынған акцияларының саны; 



Акцияларды ресми тізімнің "HiTec" секторында айналысқа жіберу ережелері 

 

20 

 5) эмитенттің орналастырылған акцияларының жалпы санынан бес және одан аса 
пайызын иеленген, тұлғалар туралы мәліметтер (заңды тұлғаларға қатысты – атауы 
мен орналасқан жері; жеке тұлғаларға қатысты – тегі, аты, бар болса, әкесінің аты, 
тұратын мекен-жайы), соның ішінде, эмитенттің акциялары номиналды ұстауындағы 
тұлғалар туралы (тіркеушінің сауалы бойынша эмитенттің тіркеушісіне оның 
акцияларын ұстаушыларымен берілмеген мәліметтерден басқа); 

 6) осы тармақтың 5) тармақшасында белгіленген тұлғаларға тиесілі, ауыртпалық 
салынған, шектеуленген және эмитентпен кепілге алынған акциялардың саны 
көрсетіліп, эмитент акцияларының саны; 

 7) номиналды ұстаудағы эмитент акцияларының саны, тіркеушінің сауалы бойынша 
эмитенттің тіркеушісіне номиналды ұстаушыларымен берілмеген мәліметтерден. 

2. Кестенің 4, 7, 10–16, 18 және 21 жолдарында тізілген құжаттардың көшірмелері тігіліп, 
нөмірленіп, Биржамен әрекеттесуге өкілденген тұлғаның қолтаңбасы қойылып, эмитенттің 
мөрі басылуы тиіс. 

3. Кестенің 1–3, 5, 6, 8, 9, 19 және 20 жолдарында тізілген құжаттарға Биржамен әрекеттесуге 
өкілденген тұлғаның қолтаңбасы қойылып, эмитенттің мөрі басылуы тиіс. 

4. Кестенің 22 жолында белгіленген құжаттардың көшірмелері тігіліп, нөмірленіп, 
технологиялық комитеттің немесе мағынасы ұқсас органның жетекшісінің қолтаңбасы 
қойылып, осы комитет (орган) қарасты ұйымның мөрі басылуы тиіс. 

5. Осы қосымшаның кестесінде тізілген құжаттар электронды түрде .pdf форматында 
ұсынылып, осы құжаттардың қағаздағы нұсқаларының сканерленген көшірмесі болуы тиіс. 

 Аталмыш құжаттардың электронды нұсқаларындағы мәліметтердің түпнұсқасымен немесе, 
қағаздағы тасымалдағышта берілген көшірмесімен сәйкестігіне эмитент жауапты болады. 

6. Ұсынылатын құжаттардың түпнұсқалары қазақ немесе орыс тілінен басқа тілде 
құрастырылған болса, осы құжаттарға олардың қазақ және/немесе орыс тіліне 
ауджармалары қосып берілуі тиіс. 

 Құжаттардың қазақ немесе орыс тіліне дұрыс аударылуын нотариус немесе осы 
акциялардың эмитенті растайды. 

 Егер нотариус құжаттардың құрастырылған тілдерін білмеген жағдайда, ал құжаттардың 
аудармасын аудармашы жасаса, осы аудармашының қолтаңбасының түпнұсқалығын 
нотариус растайды. 
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Акцияларды ресми тізімнің 
"HiTec" секторында айналысқа 
жіберу ережелеріне 

5 қосымша 

 

Биржада айналысқа жіберілген акциялардың эмитенттерімен ұсынылуы тиіс 

құжаттар мен ақпараттың (мәліметтердің)  

Т І З І М І  

 

1 кесте. Акцияларды Биржада айналысқа жіберу туралы келісім-шартта белгіленген 
мерзімде ұсынылатын, мерзімдік есеп берушілік 

№ 
р/с 

Ұсынылатын құжат, ақпарат (мәлімет) 

(осы тақырыптама Биржаның Директорлар 
кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 

шешімімен өзгертілген) 

Ескерту 

А 1 2 

1. Осы Ережелердің 6 қосымшасында, 
8 қосымшасының 3 тармағында және 
акцияларды Биржада айналысқа жіберу 
туралы келісім-шартта белгіленген талаптарға 
сәйкес келетін, эмитенттің жылдық қаржылық 
есептілік бойынша аудиторлық есептің 
көшірмесі 

 

2. Осы Ережелердің 6 қосымшасында, 
8 қосымшасының 3 тармағында және 
акцияларды Биржада айналысқа жіберу 
туралы келісім-шартта белгіленген талаптарға 
сәйкес келетін, әр аяқталған тоқсанға аралық 
қаржылық есеп берушіліктің көшірмесі 

Эмитенттің есептік саясаты өзгермеген 
кезеңдердегі есептік саясат туралы 
ақпараттан басқа 

 

2 кесте. Әр тоқсан аяқталғаннан кейін 30 күнтізбелік күн барысында ұсынылаты, 
мерзімдік қаржылық есеп берушілік 

№ 
р/с 

Ұсынылатын құжат, ақпарат (мәлімет) 
(осы тақырыптама Биржаның Директорлар 

кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген) 

Ескерту 

А 1 2 

1. Акционерлік қоғамның аффилиирленген 
тұлғаларының тізімдерін беру мақсатында, 
Уәкілетті органмен акционерлік қоғамдар үшін 
белгіленген нысан бойынша, аяқталған 
тоқсаннан кейінгі келесі бірінші айдың бірінші 
жұлдызындағы жағдай бойынша 
аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтер 

Эмитент заңды тұлға ретінде тіркелген 
мемлекеттің заңнамасына сәйкес 
осындай ақпараттың міндетті түрде 
ашылуы бойынша талап қойылмаса 
немесе ашылуына тыйым салынса, 
осындай эмитентке қатысты бұл талап 
қойылмайды 

2. Көлемі Уәкілетті органның бағалы қағаздар 
нарығында инсайдерлік ақпаратты ашу 
тәртібін анықтаутын, нормативтік құқықтық 
актімен белгіленген, эмитент туралы 
инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар 
тұлғаларды атап, эмитенттің инсайдерлерінің 

Эмитент заңды тұлға ретінде тіркелген 
мемлекеттің заңнамасына сәйкес 
осындай ақпараттың міндетті түрде 
ашылуы бойынша талап қойылмаса 
немесе ашылуына тыйым салынса, 
осындай эмитентке қатысты бұл талап 
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№ 
р/с 

Ұсынылатын құжат, ақпарат (мәлімет) 
(осы тақырыптама Биржаның Директорлар 

кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген) 

Ескерту 

А 1 2 

тізімі қойылмайды 

3. Жобаны жүзеге аысрумен байланысты, 
эмитенттің қызметі туралы ақпарат 

Баспасөз мәлімдемесі түрінде ашылады 

 

3 кесте. Әр тоқсан (соның ішінде төртінші тоқсан) аяқталғаннан кейін бірінші 
10 күнтізбелік күн аралығында ұсынылатын, мерзімдік есеп берушілік 

№ 
р/с 

Ұсынылатын құжат, ақпарат (мәлімет) 
(осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 

2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген) 

Ескерту 

А 1 2 

1. Осы Ережелердің 4 қосымшасының 2 тармағының 
талаптарына сәйкес, эмитенттің акциялары мен 
акционерлері туралы мәліметтер 

Егер өткен тоқсанда аталмыш 
мәліметтерде өзгерістер болмаса, 
эмитент аталмыш мәліметтерді 
ұсынбаса болады, бірақ ресми 
хатпен Биржаға өзгерістер жоқтығы 
туралы мәлімдеуі тиіс 

 

4 кесте. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленген мерзімде, акциялар эмитентінің 
ағымдағы қызметі туралы ақпарат 

№ 
р/с 

Ұсынылатын ақпарат 
(осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 

2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген) 

Ескерту 

А 1 2 

1. Эмитент акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу 
күні, уақыты және орны, осы жиналыстың күн 
тәртібі туралы  

Қолданыстағы заңнамамен эмитент 
акционерлерінің жалпы жиналысы, 
оны шақырту туралы шешім 
қабылданған күні өткізу рұқсат 
етілсе, осы жиналыс өткен күннен 
кейінгі бірінші жұмыс күні ақпарат 
беріледі 

2. Эмитент акционерлерінің жалпы жиналысының күн 
тәртібіне енгізілген өзгертулер және/немесе 
толықтырулар туралы 
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5 кесте. Уақиға орын алғанннан кейін жеті жұмыс күннен кешіктірмей ұсынылатын, 
акциялар эмитентінің ағымдағы қызметі туралы ақпарат  

№ 
р/с 

Ұсынылатын ақпарат 

(осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 
2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 

өзгертілген) 

Ескерту 

А 1 2 

1. Эмитент акционерлерінің жалпы жиналысының 
хаттамасы 

Осы жиналысқа қабылданған 
шешімдер туралы ақпарат Биржаға 
хаттаманың көшірмесін бергенге 
дейін таратылса, бұл ақпарат 
Биржаға бұқаралық ақпарат 
құралдарына ұсынылған уақыттан 
кеш ұсынылмауы тиіс 

 

6 кесте. Уақиға орын алғанннан кейін 10 жұмыс күннен кешіктірмей ұсынылатын, кциялар 
эмитентінің ақғымдағы қызметі туралы ақпарат 

№ 
р/с 

Ұсынылатын ақпарат 
(осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 

2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген) 

Ескерту 

А 1 2 

1. Эмитенттің жарғысына енгізіліп, тіркелген 
өзгертулер және/немесе толықтырулардың 
көшірмесі (эмитент жарғысының тіркелген жаңа 
редакциясының көшірмесі), эмитенттің мемлекеттік 
қайта тіркеуден өтуі туралы куәліктің 
(анықтаманың) көшірмесі 

 

2. Эмитент акцияларының шығарылым аңдатпасына 
немесе мағынасы ұқсас құжатқа енгізіліп, тіркелген 
өзгертулер және/немесе толықтырулардың 
көшірмесі 

 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
аталмыш құжатты тіркеу және беру 
міндетті болса 

 

7 кесте. Уақиғаның орын алған датадан бастап бес жұмыс күн аралығында ұсынылатын, 
акциялар эмитентінің ағымдағы қызметі туралы ақпарат 

№ 
р/с 

Ұсынылатын ақпарат 
(осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 

2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген) 

Ескерту 

А 1 2 

1. Бұрын берілгеннің орнына, акцияларды 
мемлекеттік тіркеу туралы жаңа куәліктің көшірмесі 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
осындай тіркеу және аталмыш 
құжатты ауыстыру міндетті болса 

2. Эмитенттің заңды және/немесе нақты орналасқан 
жері 

 

3. Қолданыстағы лицензиясының құрамы өзгеруі, 
жаңа лицензия алу немесе бұрын берілгеннің 
орнына берілген лицензиялардың көшірмесі 
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8 кесте. Уақиға орын алған датадан кейінгі үш жұмыс күнде ұсынылатын, 
инвесторлардың мүддесіне елеулі ықпал ететін, уақиғалар туралы ақпарат 

№ 
р/с 

Ұсынылатын ақпарат 

(осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 
2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 

өзгертілген) 

Ескерту 

А 1 2 

1. Эмитент органдарының құрамындағы өзгерістер 
туралы 

 

2. Эмитент акцияларының бес және одан аса 
пайызын иеленген, акционерлердің құрамындағы 
өзгерістер туралы 

 

3. Эмитенттің қайта ұйымдастырылуы немесе 
жойылуы туралы 

 

4. Эмитент мүлкіне тыйым салу туралы  

5. Эмитент жол берген, дефолт туралы  

 

9 кесте. Уақиға орын алған датадан кейін бес жұмыс күн аралығында ұсынылатын, бірақ 
оның көпшілікке жариялану датасынан кешіктірмей, инвесторлардың мүддесіне елеулі 
ықпал ететін, уақиғалар туралы ақпарат 

№ 
р/с 

Ұсынылатын ақпарат 
(осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 

2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген) 

Ескерту 

А 1 2 

1. Эмитенттің үстінен сотқа берілген талап арызы 
туралы 

Ұсыну мерзімі эмитент талап арызын 
алған күннен бастап есептеледі 

2. Эмитенттің қызметімен байланысты, эмитенттің 
директорлар кеңесінің шешімдері туралы 

Ұсыну мерзімі эмитенттің 
директорлар кеңесі шешім 
қабылдаған күннен бастап немесе 
уақиға орын алған күннен бастап 
есептеледі 

3. Эмитенттің жарияланған акциялардың санын 
ұлғайту және/немесе бағалы қағаздардың басқа 
түрлерін шығаруды жоспарлауы 

Ұсыну мерзімі эмитенттің 
директорлар кеңесі шешім 
қабылдағаннан бастап есептеледі 

4. Эмитенттің ірі мәміле немесе мүддесі бар мәміле 
жасасуы (осындай мәмілелер Қазақстан 
Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы 
"Акционерлік қоғамдар" заңында немесе, эмитент 
соның заңды тұлғасы болып табылатын, Қазақстан 
Республикасынан өзге мемлекеттің заңнамасында 
анықталған) 

 

5. Эмитенттің меншікті капиталының жалпы 
көлемінен 25 және одан аса пайызын құрайтын, 
көлемде эмитенттің несие алуы туралы 

 

6. Эмитенттің және оның лауазымды тұлғаларының 
әкімшіліктік жауапқа тартылғаны туралы 

 

7. Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімі 
жүйесінде операцияларды тіркеу уақытша 
тоқтатылғаны туралы 
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№ 
р/с 

Ұсынылатын ақпарат 
(осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 

2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген) 

Ескерту 

А 1 2 

8. Эмитенттің акциялары бойынша дивиденд төлеу 
туралы, соның ішінде төленуі тиіс кірістің сомасы 
мен акциялар ұстаушыларына нақты төленген кіріс 
сомасы туралы ов по акциям эмитента, включая 
сумму подлежавшего выплате дохода, сумму 
дохода, фактически выплаченного держателям 
акций 

Ұсыну мерзімі осындай төлем 
аяқталу датасынан бастап 
есептеледі 

9. Эмитенттің қызметіне елеулі ықпал етуі мүмкін, 
соның ішінде Жобаны жүзеге асыруға, эмитент 
акцияларының нарықтық құнына ықпал ететін 
уақиғалар туралы, сондай-ақ, эмитент акцияларын 
ұстаушыларының, несиелендірушілердің және 
әлеуетті инвесторлардың мүддесіне әсер етуі 
мүмкін, уақиғалар туралы 
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Акцияларды ресми тізімнің "HiTec" 
секторында айналысқа жіберу 
ережелеріне 

6 қосымша 

 

Ұсынылатын қаржылық есеп берушілікке қойылатын, Биржаның 

Т А Л А П Т А Р Ы  

 

1. Биржаға ұсынылатын эмитенттердің қаржылық есеп берушіліктері былай құрастырылуы 
тиіс: 

 1) (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып 
табылатын эмитент үшін) қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарттарының 
және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берушілік 
туралы заңнамасының талаптарына сәйкес; 

 2) (Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттік заңнамасына сәйкес  тіркелген заңды 
тұлға болып табылатын эмитенті үшін)қаржылық есеп берушіліктің халықаралық 
стандарттарының және, осы эмитенттің заңды тұлға ретінде тіркелген мемлекетте 
қолданыстағы, бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берушілік туралы заңнаманың 
талаптарына сәйкес. 

2. Биржаға ұсынылатын эмитенттің қаржылық есеп берушілігіне, соның ішінде, эмитенттің 
еншілес ұйымдары болса, шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігіне мыналар кіруі 
тиіс: 

 1) есеп беру кезеңінің соңындағы жағдай бойынша қаржылық жағдайы туралы есеп; 

 2) есептік кезеңдегі жиынтық кіріс туралы есепке есептік кезеңнің соңғы күнінде базалық 
кіріс және бір жай акцияға  шаққандағы кіріс туралы мәліметтер кіруі тиіс; 

 3) есептік кезеңдегі ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп; 

 4) есептік кезеңдегі капиталдың өзгеруі туралы есеп; 

 5) осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында белгіленген құжаттарға қосып түсініктеме 
жазбахаты берілуі тиіс, осы жазбахатта осы Ережелердің 8 қосымшасына сәйкес 
жүзеге асырылған, есептік кезеңнің соңғы датасына бір акцияның теңгерімдік құны 
есептеп көрсетілуі тиіс. 

4. Биржаға ұсынылатын эмитенттің қаржылық есеп берушілігі (осы қосымшаның 
5 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) келесі мерзімдерге құрастырылады: 

 1) аяқталған қаржылық жылға (жылдық қаржылық есеп берушілік) – аяқталған қаржылық 
жылдың 01 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезеңге; 

 2) бірнші тоқсанға (3 айға аралық қаржылық есеп берушілік) – 01 қаңтардан 31 наурызға 
дейінгі кезеңге; 

 3) екінші тоқсанға (6 айға аралық қаржылық есеп берушілік) – 01 қаңтардан 30 маусымға 
дейінгі кезеңге; 

 4) зүшінші тоқсанға (9 айға аралық қаржылық есеп берушілік) – 01 қаңтардан 
30 қыркүйекке дейінгі кезеңге. 

5. Эмитент, Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген, 
заңды тұлға болып табылып, осы мемлекеттің заңнамасына сәйкес қаржылық есеп 
берушілікті құрастыру үшін басқа кезеңдер қолданылса, осы эмитенттің Биржаға 
ұсынылатық қаржылық есеп берушілігі Акцияларды Биржада айналысқа жіберу туралы 
келісім-шартта белгіленген өзге кезеңдерге құрастырылуы мүмкін. 

6. Биржаға ұсынылатын, эмитенттің қаржылық есеп берушілігі (осы қосымшаның 
7 тармағында белгіленгенді ескеріп) келесідей түрде ұсынылады: 
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 1) акцияларды Биржада айналысқа жібергенде – қағаздағы нұсқада (түпнұсқалар, 
эмитентпен расталған көшірмелер түрінде) және .pdf және .xls (.xlsx) форматтарында 
электронды түрде; 

 2) акциялар Биржада айналыста болғанда – pdf және .xls (.xlsx) форматтарында 
электронды түрде; 

 3) .xls (.xlsx) форматтарында электронды түрде осы қосымшаның 2 тармағының  
1)-4) тармақшаларында тізілген, есептер ғана ұсынылады. 

7. Биржаға ұсынылатын, .pdf форматындағы электрондық түрдегі эмитенттің қаржылық есеп 
берушілігі осы есепьің қағаздағы түпнұсқасының сканерленген нұсқасы болуы тиіс. 

 Эмитенттің қаржылық есеп берушілігі файлының атауында тек латын әліпбиінің әріптері 
қолданылып, файл атауының ұзындығы (кеңейтуді санамағанда) сегіз таңбадан аспауы 
тиіс. 

 Эмитенттің қаржылық есеп берушілігінің файлдарын Биржаға ұсынғанда, көпшілікке 
таралған, мәліметтерді қысу бағдарламаларын қолдануға рұқсат етіледі. 
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Акцияларды ресми тізімнің 
"HiTec" секторында айналысқа 
жіберу ережелеріне 

7 қосымша 

 

Технологиялық комитеттің немесе мағынасы ұқсас органның және оның 

мүшелерінің құрылу және қызмет ету шарттарына қойылатын 

Т А Л А П Т А Р  

 

1. Қасынан технологиялық комитет немес мағынасы ұқсас орган құрылатын, ұйым (еншілес 
және тәуелді ұйымдарды қосып) (бұдан әрі осы қосымшаның мақсаттары үшін – Ұйым) 
келесідей талаптарға сай болуы тиіс 

№ 
р/с 

Талаптың атауы  
(осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 

10 маусымындағы шешімімен өзгертілген) 

Талаптың мазмұны 

А 1 2 

1. Ұйымның аккредитациясына қойылатын талап Ұйыммен расталған, 
ғылыми және/немесе 
ғылыми-техникалық 
қызмет субъекті ретінде 
аккредитациялау 
куәлігінің көшірмесі 

2. Ұйымның ғылыми-зерттеу жұмыстарын (бұдан әрі – ҒЗЖ), 
ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстан 
(бұдан әрі – ҒЗТКЖ) жүргізу тәжірибесі бар, осы Ережелердің 
1 қосымшасында берілген приоритеттік бағыттардың санына 
қойылатын талап 

Кемінде үш бағыт 

3. ҒЗЖ және ҒЗТКЖ орындау бойынша Ұйымның жұмыс 
тәжірибесіне қойылатын талап 

Кемінде үш жыл 

4. ҒЗЖ және ҒЗТКЖ орындау бойынша Ұйымның жұмыс 
тәжірибесін дәлелдейтін, құжаттарға қойылатын талап 

ҒЗЖ және ҒЗТКЖ 
орындау туралы келісім-
шарттардың, Ұйыммен 
расталған көшірмелері 

6. Ұйымның штатында ғылыми (ғылым кандидаты, ғылым 
докиторы, философия докторы (PhD), профиль бойынша 
доктор) дәрежелері бар мамандардың санына қойылатын 
талап 

100-ден кем емес 

7. Соңғы аяқталған үш жылда ұйыммен орындалған ҒЗЖ, ҒЗТКЖ 
ақшалай көлеміне қойылатын талап 

1,0 миллиард теңгеден 
немесе басқа 
валютадағы 
баламасынан кем емес 

8. Соңғы аяқталған үш жылда ұйыммен орындалған ҒЗЖ, ҒЗТКЖ 
көлемін растайтын, құжаттарға қойылатын талап 

Ұйыммен расталған, 
орындалған жұмыстар 
актілернің көшірмелері 

9. Ұйымның ҒЗЖ, ҒЗТКЖ бойынша сертификатталған сапа 
менеджментінің жүйесі болуына қойылатын талап 

Ұйыммен расталған, 
сертификаттардың 
көшірмесі 
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10. Ұйымның ішкі ережелеріне сәйкес бекітілген, технологиялық 
аудит жүргізу бойынша әдістемелік нсұақулардың болуына 
қойылатын талап 
(бұл мәтін Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен толықтырылған) 

Ұйыммен расталған 
көшірмелер 
методических указаний 

11. Ұйымның, осы Ережелердің 1 қосымшасында аталған қандай 
да бір приоритеттік бағыт (бағыттар) бойынша құзіреттілігі бар 
ұйыммен (ұйымдармен) ниеті туралы келісім-шартының бар 
болуы бойынша талап 

Ұйыммен расталған, 
ниет туралы келісім-
шарттың (келісім-
шарттардың) көшірмесі 

 

2. Технологиялық комитеттің немесе мағынасы ұқсас органның жұмысына тартылатын және 
оның мүшесі (осы қосымшаның мақсаттары үшін – Комитет мүшелері) болып табылатын, 
ұйымдар келесі талаптарға сай болуы тиіс 

№ 
р/с 

Талаптың атауы  
(осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 

10 маусымындағы шешімімен өзгертілген) 
Талаптың мазмұны 

А 1 2 

1. Комитет мүшелерінің аккредитациясының түріне қойылатын 
талап 

Комитет мүшесімен 
расталған, ғылыми 
және/немесе ғылыми-
техникалық қызмет 
субъекті ретінде 
аккредитациясы туралы 
куәліктің көшірмесі 

2. Комитет мүшелерінің осы Ережелердің 1 қосымшасында 
аталған қандай да бір приоритеттік бағыттардың бірі бойынша 
ҒЗЖ, ҒЗТКЖ орындау бойынша жұмыс тәжірибесіне 
қойылатын талап 

Кемінде үш жыл 

3. ҒЗЖ, ҒЗТКЖ және ПЗЖ орындау бойынша Комитет 
мүшелерінің жұмыс тәжірибесін растайтын, Комитет 
мүшелерінің құжаттарына қойылатын құжаттар 

Комитет мүшелерімен 
расталған, ҒЗЖ, ҒЗТКЖ 
және ПЗЖ орындауға 
келісім-шарттардың 
көшірмелері 

4. Осы Ережелердің 1 қосымшасында тізілген, бағыттардың бірі 
бойынша Комитет мүшелерінің құзіреттілігіне қойылатын талап 

Комитет мүшесімен 
расталған, осы бағыт 
бойынша атқарылған 
жұмыстар актілерінің 
көшірмесі 
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Акцияларды ресми тізімнің 
"HiTec" секторында айналысқа 
жіберу ережелеріне  

8 қосымша 

 

Бір акцияның теңгерімдік құнын  

Е С Е П Т Е У  

 

 

1. Осы қағидада бір акцияның теңгерімдің құнын есептеу мақсаттары үшін жай акциялардың 
саны деп есептеу датасы эмитенттің шығарылған және орналастырылған акцияларының 
саны тұспалданады. Есептеуге эмитентпен кері сатып алынған акциялар қосылмайды. 

2. Есептеу датасы деп, акциялар эмитентінің қаржылық жағдайы туралы есеп құрастырылған, 
кезеңнің соңғы күні алынады. 

3. Осы қосымшаға сәйкес акциялар эмитентінің қаржылық жағдайы туралы есептің датасына 
есептелген, бір акцияның теңгерімдік құны эмитенттің есептік кезеңге қаржылық есеп 
берушілігіне түсініктеме жазбахатының жарғылық капиталына арналған бөлімінде 
көрсетіледі. 

4. Бір акцияның теңгерімдік құны мынадай формуламен есептеледі: 

NOCS

NAV
=BVCS , мұнда 

 BVCS – (book value per common share) есептеу датасына бір акцияның теңгерімдік 
құны; 

 NAV – (net asset value) есептеу датасына таза активтер; 

 NOCS – (number of outstanding common shares) есептеу датасына акциялардың саны. 

5. Таза активтер мынадай формуламен есептеледі: 

( ) TL–IA–TA=NAV , мұнда 

 TA – (total assets) есептеу датасына акциялар эмитентінің қаржылық жағдайы 
туралы есебіндегі акциялар эмитентінің активтері; 

 IA – (intangible assets) төленген ақшаны өтеу және/немесе экономикалық пайда 
табу мақсатында эмитенттің үшінші тарапқа сата алмайтын, есептеу датасына 
акциялар эмитентінің қаржылық жағдайы туралы есебіндегі бейматериалды 
активтері; 

 TL – (total liabilities) есептеу датасына акциялар эмитентінің қаржылық жағдайы 
туралы есебіндегі міндеттемелері. 


