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Хартия волеизъявляющих инвесторов 

Данный документ является основополагающим руководством в деятельности “Qazaq 

Association of Minority Shareholders (QAMS)” Non-Profit Organisation (далее – QAMS, 

Ассоциация), содержащим положения о Миссии, Ценностных Ориентирах, Целях 

Ассоциации QAMS – сообщества инвесторов фондового рынка Казахстана.       

 

Наша Миссия 

Мы, члены Ассоциации QAMS, наделенные волей и исполненные желанием 
обеспечить лучшее будущее для последующих поколений граждан Республики Казахстан, 
провозглашаем Миссию нашей организации: 

1. Распространить веру людей в то, что благодаря совместным усилиям и 

активной гражданской позиции можно добиться качественного развития 

экономики нашей страны через прозрачные механизмы распределения 

капитала - фондовый рынок. 

2. Голос миноритарных акционеров казахстанских компаний должен быть 

услышан в кабинетах официальных лиц и жилищах сограждан. 

Мы разделяем следующие Ценностные Ориентиры, которые являются абсолютными 

для членов QAMS: Добропорядочность, Доверие, Справедливость, Патриотизм, 

Прозрачность.  

Ассоциация QAMS не поддерживает порочные, недобросовестные деловые практики 

и поведение, которые увеличивают дефицит доверия в экономике Казахстана в целом, на 

финансовом рынке, в частности.   

Мы также исходим из убежденности, что качественное развитие экономики нашей 

страны невозможно без создания деловой среды и культуры, основанной на доверии, и это 

доверие необходимо прежде всего со стороны казахстанских инвесторов.          

 

Цели QAMS 

Руководствуясь Миссией и разделяя Ценностные Ориентиры, мы ставим 

следующие цели: 

✓ Реализация и защита интересов миноритарных инвесторов как класса 

собственников, заинтересованных в долгосрочном инклюзивном экономическом 

развитии Казахстана, бенефициаром которого должен стать каждый гражданин 

страны.          

✓ Выявление текущих разрывов в правовом регулировании рынка с тем, чтобы 

способствовать благоприятным изменениям в нормативных правовых актах, 

понуждению к исполнению законов, выработке новых законодательных актов. 

✓ Расширение жизненного пространства (объектов) для инвестиций путем 

приватизации через IPO и развития сектора средних по рыночной капитализации 

компаний. 

✓ Увеличение инвестиционной привлекательности фондового рынка Казахстана 
через налоговые и прочие стимулы, а также доступные образовательные 
программы. 
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Ерік білдіруші инвесторлардың хартиясы 

Бұл құжат «Qazaq Association of Minority Shareholders (QAMS)» Non-Profit Organisation 

(бұдан әрі – QAMS, Қауымдастық) қызметіндегі негізгі нұсқаулық болып табылады. Мұнда 

Қазақстанның қор нарығы инвесторлары - QAMS Қауымдастығының Миссиясы, 

Құндылықтары, Мақсаттары туралы ережелер қамтылған. 

 

Біздің Миссиямыз  

Біз, QAMS қауымдастығының мүшелері, Қазақстан Республикасы азаматтарының 
болашақ ұрпақтары үшін жарқын келешекті қамтамасыз ету ниетін ұстана отырып, 
ұйымымыздың миссиясын жариялаймыз: 

1. Бірлескен күш-жігер мен белсенді азаматтық ұстанымның арқасында, 
капиталды бөлудің ашық тетіктері – қор нарығы арқылы еліміздің 
экономикасының сапалы дамуына қол жеткізуге боларына адамдардың 
сенімін арттыру. 

2. Қазақстандық компаниялардың миноритарлық акционерлерінің дауысы 
ресми тұлғалардың кабинеттерінде және отандастарының тұрғын үйлерінде 
естілуі тиіс. 

Біз QAMS мүшелеріне абсолютті болып табылатын келесі құндылықтармен бөлісеміз: 

Адалдық, Сенім, Әділеттілік, Отансүйгіштік, Айқындық.  

QAMS қауымдастығы тұтастай алғанда Қазақстан экономикасында, атап айтқанда 

қаржы нарығында сенім тапшылығын ұлғайтатын теріс пиғылды, жосықсыз іскерлік 

тәжірибелер мен мінез-құлықты қолдамайды.   

Біз сондай-ақ сенімге негізделген іскерлік орта мен мәдениет болмаса, еліміздің 

экономикасын сапалы дамыту мүмкін емес деген сенімге негізделеміз және бұл сенім ең 

алдымен қазақстандық инвесторлар тарапынан күтіледі. 

 

QAMS Мақсаттары 

Миссияны басшылыққа ала отырып және Құндылықтарды бөлісе отырып, біз келесі 
мақсаттарға ұмтыламыз: 

✓ Қазақстанның ұзақ мерзімді инклюзивті экономикалық дамуына мүдделі меншік 

иелерінің класы ретінде миноритарлық инвесторлардың мүдделерін іске асыру және 

қорғау, елдің әрбір азаматы оның бенефициары болуға тиіс.         

✓ Нормативтік құқықтық актілердегі қолайлы өзгерістерге, заңдарды орындауға, жаңа 

заңнамалық актілерді әзірлеуге ықпал ету үшін нарықты құқықтық реттеудегі 

ағымдағы алшақтықты анықтау. 

✓ IPO арқылы жекешелендіру жолымен инвестициялар үшін өмірлік кеңістікті 
(объектілерді) кеңейту және нарықтық капиталдандыру бойынша орташа 
компаниялар секторын дамыту. 

✓ Салықтық және өзге де ынталандырулар, сондай-ақ қолжетімді білім беру 
бағдарламалары арқылы Қазақстанның қор нарығының инвестициялық 
тартымдылығын ұлғайту. 
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Charter of volitional Investors 

This document is a fundamental guide in the activities of “Qazaq Association of Minority 

Shareholders (QAMS)” Organisation (QAMS, Association), containing provisions on the Mission 

Statement, Value Guidelines and Goals of the QAMS Association - the community of 

Kazakhstan stock market investors. 

 

Mission 

We, the members of the QAMS Association, endowed with the will and desire to ensure a 
better future for future generations of citizens of the Republic of Kazakhstan, proclaim the Mission 
of our organization: 

1. To spread the faith among people that with joint efforts and active citizenship, it is 

possible to achieve quality development of the economy of our country through 

transparent mechanisms of distribution of capital - the stock market. 

2. The voice of minority shareholders of Kazakhstani companies should be heard in 

the offices of officials and the homes of fellow citizens. 

We share the following Values that are absolute for QAMS members: Integrity, Trust, 

Fairness, Patriotism, Transparency.  

QAMS Association does not support malicious, dishonest business practices and behaviors 

that increase the lack of confidence in the economy of Kazakhstan in general, in the financial 

market in particular. 

We also proceed from the conviction that the qualitative development of the economy of our 

country is impossible without the creation of a business environment and a culture based on 

mutual trust, therefore trust is necessary, foremost, on the part of Kazakhstani investors. 

 

Goals of QAMS 

Guided by the Mission and sharing the Values, we set the following goals: 

✓ Implementation and protection of the interests of minority investors as a class of owners 

interested in the long-term inclusive economic development of Kazakhstan, the 

beneficiary of which should be every citizen of the country. 

✓ Identification of current gaps in the legal regulation of the market, to promote favorable 

changes in regulatory legal acts, law enforcement, and development of new legislative 

acts. 

✓ Expansion of living space (objects) for investment by means of privatization through IPO, 

and development of medium-sized companies by market capitalization. 

✓ Increasing the investment attractiveness of the Kazakhstan stock market through tax and 
other incentives, as well as affordable educational programs. 


