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Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2011 года № 354 

Об утверждении годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) акционерного 

общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» за 2009 год, выплате дивидендов 

по простым акциям за 2009 год и размере дивиденда за 2009 год в расчете на одну простую акцию 

акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» 
  

В соответствии с подпунктами 2) и 10) пункта 3 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 13 февраля 

2009 года «О Фонде национального благосостояния», Правительство Республики Казахстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) 

акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» за 2009 год. 

2. Выплату дивидендов по простым акциям акционерного общества «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Казына» (далее - Фонд), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 010000, 

город Астана, проспект Кабанбай батыра, 23, реквизиты: регистрационный номер налогоплательщика (РНН) 

620200333937, индивидуальный идентификационный код (ИИК) KZ456010111000026976, банковский 

идентификационный код (БИК) HSBKKZKX в акционерном обществе «Народный банк Казахстана», город 

Астана, осуществить в размере 7 056 000 000 (семь миллиардов пятьдесят шесть миллионов) тенге. 

3. Утвердить размер дивиденда за 2009 год в расчете на одну простую акцию Фонда - 2 (два) тенге 03 

(три) тиын. 

4. Установить дату начала выплаты дивидендов - дату подписания настоящего постановления. 

5. Выплату дивидендов произвести в течение 10 (десяти) рабочих дней в денежной форме путем 

безналичного перечисления в республиканский бюджет по коду бюджетной классификации 201301. 

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания. 

  

  

Премьер-Министр 

Республики Казахстан  

  

К. Масимов 
 

  

 

 «Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының 2009 жылғы жылдық 

қаржылық (шоғырландырылған және жеке) есептілігін бекіту, 2009 жыл үшін жай акциялар 

бойынша дивидендтер төлеу және «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік 

қоғамының бір жай акциясына шаққандағы 2009 жылғы дивидендтің мөлшері туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 4 сәуірдегі № 354 Қаулысы 

 

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 13 ақпандағы Заңының 9-

бабы 3-тармағының 2) және 10) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ 

ЕТЕДІ: 
1. Қоса беріліп отырған «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының 2009 

жылғы жылдық қаржылық (шоғырландырылған және жеке) есептілігі бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 23, мекенжайында 

орналасқан, деректемелері: салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН) 620200333937, жеке сәйкестендіру коды 

(ЖСК) KZ456010111000026976, «Қазақстанның халық банкі» акционерлік қоғамындағы банктік 

сәйкестендіру коды (БСК) HSBKKZKX, Астана қаласы, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» 

акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қор) жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу 7 056 000 000 (жеті 

миллиард елу алты миллион) теңге мөлшерінде жүзеге асырылсын. 

3. Қордың бір жай акциясына шаққандағы 2009 жылғы дивидендтің мөлшері - 2 (екі) теңге 3 (үш) тиын 

болып бекітілсін. 

4. Осы қаулыға қол қойылған күн дивидендтерді төлеудің басталған күні деп белгіленсін. 

5. Дивидендтерді төлеу 10 (он) жұмыс күні ішінде 201301 бюджеттік жіктеу коды бойынша 

республикалық бюджетке қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда жүргізілсін. 

6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

 

 

Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі  

К. Мәсімов 
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