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1 тарау. Жалпы ережелер 

1. Осы «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық Корпорациясы» АҚ 

Инвестициялық комитеті туралы ереже (бұдан әрі  - Ереже) «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық 

инвестициялық Корпорациясы» АҚ (бұдан әрі - Комитет) Инвестициялық комитетін құру мақсатын, 

функцияларын, өкілеттіктері мен қалыптастыру тәртібін айқындайды, сондай-ақ оның қызметін, 

Комитет мүшелері мен хатшысының өкілеттіктерін, құқықтары мен міндеттерін регламенттейді. 

2. Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының Заңнамасын, «Қазақстан Ұлттық 

Банкінің Ұлттық инвестициялық Корпорациясы» АҚ (бұдан әрі - Корпорация) Жарғысын және 

Корпорацияның басқа да ішкі құжаттарын, сондай-ақ Корпорация клиенттерінің қызметін 

регламенттейтін құжаттарды басшылыққа алады. 

3. Ереженің мақсаттары үшін келесі ұғымдар мен қысқартулар қолданылады: 

3.1. Корпорацияның фронт-кеңсе бөлімшелері - жеке капитал, жылжымайтын мүлік және 

инфрақұрылым мандаттары бойынша портфельді басқаруға жауапты Корпорация бөлімшесі, хедж-

қор мандаты бойынша портфельді басқаруға жауапты Корпорация бөлімшесі, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің алтын-валюта активтерінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қорының активтерінің бір бөлігін сенімгерлік басқару шеңберінде рұқсат етілген дәстүрлі қаржы 

құралдарымен операцияларды жүзеге асыруға және мәмілелер жасауға жауапты Корпорацияның 

қазынашылық бөлімшесі; 

3.2. тәуекел менеджменті бөлімшесі - Корпорация қабылдайтын тәуекелдер деңгейін 

бақылауды қамтамасыз етуге жауапты Корпорация бөлімшесі; 

3.3. стратегия бөлімшесі - Корпорацияның сенімгерлік басқаруға қабылданған клиенттердің 

активтерін басқару кезінде инвестициялық стратегияны анықтауға жауапты Корпорация бөлімшесі; 

3.4. Корпорацияның талдау және есептілік бөлімшесі - активтерді сенімгерлік басқару 

шеңберінде портфельдік талдау жүргізуді және операциялар бойынша есептілікті ұсынуды жүзеге 

асыратын және қамтамасыз ететін Корпорация бөлімшесі; 

3.5. «ккідіртпелі вето» құқығы - оның иесіне Комитет отырысына шығарылатын мәселені 
қарауды осы Ережеде айқындалған мерзімге ауыстыруға мүмкіндік беретін құқық. 

 
1. Комитет құру мақсаты 

4. Комитетті құру мен оның қызметінің мақсаты стратегиялық мақсаттар мен шектеулер 



шеңберінде табыстылықты барынша арттыруға бағытталған инвестициялық шешімдер қабылдау 

болып табылады. 

5. Комитет Корпорацияның өзге органдарының айрықша құзыретіне жататын шешімдерді 

қоспағанда, Корпорацияның меншікті активтеріне және (немесе) Корпорацияның инвестициялық 

басқаруға берілген активтерге қатысты инвестициялық шешімдер қабылдауды жүзеге асыратын 

алқалы орган болып табылады. 

2. Комитеттің өкілеттіктері мен функциялары 

6. Комитеттің өкілеттіктеріне мыналар кіреді: 

6.1. Корпорацияның инвестициялық саясаты шеңберінде Корпорацияның меншікті 

активтерін инвестициялау бойынша инвестициялық шешімдерді қабылдау; 

6.2. клиенттердің инвестициялық декларациясы шеңберінде Корпорацияның сенімгерлік 

басқаруына қабылданған клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша инвестициялық 

шешімдерді қабылдау; 

6.3. Корпорацияның директорлар кеңесінің немесе клиент Басқармасының бекітуіне 

қойылатын талаптарды белгілеу/Корпорацияның сыртқы басқарушыларын/қорларын таңдау. 

7. Өз өкілеттіктерін іске асыру мақсатында және Корпорация бөлімшелерінің ұсынымдары 

негізінде (олар туралы ережелерде белгіленген құзыретіне қарай) Комитет мынадай функцияларды 

орындайды: 

7.1. сенімгерлік басқаруға қабылданған клиенттердің активтерін және (немесе) 

Корпорацияның меншікті активтерін инвестициялау бағыттарын айқындау бойынша; 

7.2. басқармаға қабылданған клиенттердің активтері және (немесе) Корпорацияның меншікті 

активтері есебінен Корпорацияның Тәуекел менеджменті бөлімшесінің ережесіне сәйкес 

айқындалатын инвестициялау лимиттерін жылына кемінде бір рет белгілейді және қайта қарайды; 

7.3. басқарушыларды таңдау үдерісін ұйымдастыру кезінде клиенттердің актілерінде және 

Корпорацияның ішкі құжаттарында көзделген функцияларды жүзеге асырады. 

8. Комитетке жүктелген функцияларды орындау үшін Комитет олар туралы ережелерде 

көзделген Корпорация бөлімшелерінен ақпарат алады. 

9. Комитеттің өкілеттігіне Корпорацияның өзге органдарының айрықша құзыретіне жататын 

инвестициялық қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау кірмейді. 

 

2 тарау. Комитет құрамы 

1. Комитет құрамын қалыптастыру 

10. Комитеттің құрамы төмендегілерден қалыптасады: 

10.1 Басқарма мүшелерінен: 

10.2 Корпорацияның менеджмент тәуекелі бөлімшесінің басшысы (болмаған жағдайда, оның 

міндетін атқарушы қызметкер); 

10.3 Корпорация стратегиясы бөлімшесінің басшысы (болмаған жағдайда, оның міндетін 

атқарушы қызметкер) ; 

10.4 Корпорацияның менеджмент тәуекелі бөлімшесінің басшысы (болмаған жағдайда, оның 

міндетін атқарушы қызметкер); 

10.5 Корпорацияның фронт-кеңсесі бөлімшелерінің басшылары (болмаған жағдайда, оның 

міндетін атқарушы қызметкері); 

10.6 Корпорацияның талдау және есептілік бөлімшесінің басшысы (болмаған жағдайда, оның 

міндетін атқарушы қызметкер); 

10.7 Корпорацияның өзге де қызметкерлері. 

11. Комитеттің саны мен құрамы Корпорация басқармасының жеке шешімімен бекітіледі. 

12. Комитетті Комитет Төрағасы басқарады. Комитет төрағасы Корпорацияның Басқарма 



Төрағасы немесе Комитет төрағасының орынбасары (Корпорацияның Басқарма Төрағасы болмаған 

жағдайда) болып табылады, ол Комитет мүшелерінің арасынан отырысқа қатысып отырған 

тұлғалардың жай көпшілік даусымен сайланады. 

13. Комитет хатшысы Комитеттің мүшесі болып табылмайды және Комитет шешім 

қабылдаған кезде дауыс беруге құқығы жоқ. 

14. Комитет мүшесінің өзіне жүктелген функциялардың орындалуын инвестициялық 

шешімдер қабылдау бөлігінде өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ. 

 

2. Комитет мүшелерінің өкілеттіктері 

15. Комитет Төрағасы: 

15.1 Комитет жұмысына жалпы басшылықты жүзеге асырады; 

15.2 Комитет отырыстарын шақыруды жүзеге асырады; 

15.3 Комитет отырыстарында қарауға жататын мәселелер шеңберін айқындайды; 

15.4 Комитет отырысының күн тәртібін бекітеді; 

15.5 Комитет отырысының өткізілетін күні мен уақытын айқындайды; 

15.6 Комитет отырыстарын жүргізеді; 

15.7 Комитет отырысының хаттамасын бекітеді / қол қояды. 

15.8 қажет болған жағдайда: 

15.8.1 Комитет отырысының күшін жояды немесе белгілі бір мерзімге ауыстырады; 

15.8.2 Комитет отырысында кез келген мәселені қараудан алып тастайды; 

15.8.3 Комитет отырысына қатысу үшін Комитет мүшесі болып табылмайтын өзге де 

тұлғаларды шақырады; 

15.8.4 Комитет шешімінің орындалу мерзімін ұзартады. 

15.9 Комитет отырыстарына қатысады не өкілеттіктерін өз орынбасарына береді; 

15.10 Комитет мүшелерінің Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де 

актілерінде, сондай-ақ клиенттердің регламенттейтін құжаттарында белгіленген талаптарды 

сақтауын бақылауды жүзеге асырады. 

15.11 Комитет мүшесі болып табылатын Корпорацияның менеджмент тәуекелі бөлімшесінің 

қызметкері кез келген кезеңде мәселенің атауын, көрсетілген құқықты пайдалану себебін, Комитет 

отырысына шығарылатын мәселені қарауды ауыстыру мерзімін және/немесе өзге де ақпаратты 

қамтитын тиісті жазбаша негіздемесі бар «кідіртпелі вето» құқығын пайдалануға құқылы. 

15.12 Осы Ереженің 15.11 тармағында көрсетілген тұлға «кідіртпелі вето» құқығын 

пайдаланған жағдайда, Комитет отырысына шығарылатын тиісті мәселені қарау 10 (он) жұмыс 

күнінен аспайтын мерзімге ауыстырылады. 

16. Комитет мүшелері осы Комитет мүшесінің мүдделері мен Корпорацияның және (немесе) 

активтері оған сенімгерлік басқаруға берілген клиенттердің мүдделері өзара сәйкес келмейтін мән-

жайлардың болуы туралы ақпаратты Корпорацияның басқармасы немесе Директорлар кеңесінің 

назарына жеткізуге міндетті. 

17. Комитет мүшелері құқылы: 

17.1 Комитет қабылдаған инвестициялық шешімдерге сәйкес Корпорацияның уәкілетті 

бөлімшелеріне тапсырмалар беруге; 

17.2 күн тәртібінің белгілі бір мәселесі бойынша инвестициялық шешім қабылдау үшін 

қосымша ақпарат қажет болған жағдайда, күн тәртібінің мәселесін шешуге тартылған 

Корпорацияның кез келген құзыретті бөлімшесінен қосымша ақпаратты алдын ала талап етуге; 

17.3 күн тәртібін толықтыру және өзгерту туралы ұсыныстар енгізуге; 

17.4 Комитет отырысын өткізуді талап етуге; 

17.5 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды 

жүзеге асыруға. 

18. Комитет мүшелері міндетті: 

18.1 іссапарға, демалысқа немесе ауруына байланысты болмаған жағдайларды қоспағанда, 



Комитет отырыстарына қатысуға; 

18.2 Комитеттің қарауына шығарылатын материалдармен олар ұсынылған жағдайда алдын 

ала танысуға; 

18.3 Комитет мүшелерінің өкілеттіктерін жүзеге асыру, Комитет мүшелерінің құқықтары мен 

міндеттерін сақтауға; 

18.4 Комитет мүшесінің өз өкілеттіктерін адал, ақылмен жүзеге асыруға; 

18.5 міндеттерді орындау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Корпорацияның 

Жарғысын және ішкі нормативтік құжаттарын, Корпорация органдарының шешімдерін басшылыққа 

алуға; 

18.6 Корпорацияның мүддесі үшін әрекет етуге, Комитеттің жұмысына Корпорацияның 

дамуына ықпал ететін тәсілдермен қатысуға; 

18.7 жеке мүдделер мен Корпорацияның мүдделері арасындағы қақтығысқа әкелуі мүмкін 

әрекеттерді жасаудан аулақ болуға; 

18.8 дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Комитеттің басқа мүшесіне бермеуге; 

18.9 Комитет Мүшесі Корпорациямен байланысты мәмілелерде, шарттарда, жобаларда кез 

келген жеке коммерциялық немесе өзге де мүдделілік (тікелей немесе жанама) орын алатын жағдай 

туындағанын білгеннен кейін, бұл туралы Комитетке дереу хабарлауға; 

18.10 Комитет мүшесі Комитет мүшесі ретінде қабылдаған немесе жасаған шешімдері 

немесе әрекеттері үшін сыйақы ретінде қарастырылатын немесе қарастырылуы мүмкін жеке немесе 

заңды тұлғалардан сыйлықтар, қызметтер немесе қандай да бір артықшылықтар алмауға. 

18.11 коммерциялық не заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді, сондай-

ақ жария етуге жатпайтын, Комитет мүшесіне Комитет мүшесінің міндеттерін атқаруына байланысты 

белгілі болған қызметтік ақпаратты мұндай ақпаратқа қол жеткізе алмайтын тұлғаларға жария 

етпеуге, сондай-ақ оны Комитет мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде де, Комитет құрамынан 

шығарылғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде де, сондай-ақ егер Корпорация құжаттарында неғұрлым 

ұзақ мерзім көзделмесе, белгілі болған құжаттарда (ақпаратта) белгіленген мерзім ішінде де өз 

мүдделеріне немесе үшінші тұлғалардың мүдделеріне пайдаланбауға (Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген жағдайларда, сондай-ақ жоғарыда аталған ақпаратты ашу туралы 

мұндай талапты сот және/немесе құқық қорғау органдары, сондай-ақ халықаралық төрелік 

органдары ұсынған жағдайларда Комитет мүшесінің жоғарыда көрсетілген ақпаратты жария ету 

құқығы осы міндеттемеден ерекшелік болып табылады (егер қаралып отырған талап Қазақстан 

Республикасының заңнамасына, төрелік келісімге немесе Қазақстан Республикасының 

заңнамасына қайшы келмейтін басқа да негіздерге байланысты Комитет мүшесі үшін нақты 

жағдайда міндетті). 

3. Комитет Хатшысының өкілеттіктері 

19. Комитет Хатшысы: 

19.1 Комитет отырыстарын өткізу бойынша ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге асырады; 

19.2 Корпорацияның мүдделі бөлімшелерінің Комитеттің таяудағы отырысында қарауға 

жататын мәселелер шеңберіне сәйкес келетін құжаттар пакетін ұсынуын бақылауды жүзеге 

асырады; 

19.3 Комитеттің таяудағы отырысында қаралуға жататын мәселелер шеңберіне сәйкес 

келетін құжаттар пакетін Комитет Төрағасына және оның қалған мүшелеріне Комитет отырысы 

өткізілетін күнге дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады, ал мәселе шұғыл болған жағдайда 

құжаттар пакеті отырыс өткізілетін күн таңғы 10.00-ге ұсынылады; 

19.4 Комитет отырыстарын шақыруды қамтамасыз етеді; 

19.5 Комитет отырысының хаттамасын жүргізеді және ресімдейді; 

19.6 инвестициялық шешімдер қабылдау рәсіміне байланысты құжат айналымын жүзеге 

асырады; 

19.7 Ережеге 2 қосымшаға сәйкес Комитет отырысы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс 



күнінен кешіктірмей отырысқа қатысқан Комитеттің барлық мүшелері Комитет отырысының 

хаттамасына қол қоюды қамтамасыз етеді; 

19.8 Комитет отырыстарының хаттамаларының сақталуын қамтамасыз етеді; 

19.9 Комитет мүшелеріне тоқсан сайын Корпорацияның фронт-кеңсесінің бөлімшелерінен 

алынған инвестициялық шешімдердің орындалуы туралы жиынтық ақпаратын ұсынады; 

19.10 қабылдау-тапсыру актісі бойынша жинақталуына қарай Комитет отырыстарының 

хаттамалары мен материалдарының түпнұсқаларын сақтау мерзімі заңнамаға және Корпорацияның 

ішкі құжаттарына сәйкес айқындалатын Корпорацияның мұрағатына береді. 

20. Комитет хатшысы құқылы: 

20.1 ұсынылған құжаттар бекітілген нысанға сәйкес келмеген немесе сапасыз дайындалған 

кезде оларды қабылдамауға, сондай-ақ оларды пысықтауды және қайта ұсынуды талап етуге; 

20.2 Комитет отырыстарына құжаттар мен материалдардың дайындалуына ағымдағы 

бақылауды, сондай-ақ оның шешімдерінің орындалуына бақылауды жүзеге асыруға. 

21. Комитет хатшысы міндетті: 

21.1 Комитет мүшелеріне Комитет отырысының өткізілетін күні мен уақыты туралы 

хабарлауға; 

21.2 Комитет отырысының хаттамасын және оған қоса берілген құжаттарды жүргізу, 

ресімдеу және қол қою; 

21.3 Комитет отырысына шығарылған мәселелер (бар болса) және инвестициялық 

шешімдер (Ережеге 1 қосымша) бойынша материалдар туралы ақпаратты қамтитын Комитет 

отырысының хаттамаларын есепке алуды және тиісті тіркеу журналында тіркеуді жүргізуге; 

21.4 операцияларды бақылауды және сүйемелдеуді жүзеге асыратын бөлімшеде қосымша 

бақылауды қамтамасыз ету үшін инвестициялық шешімдер қабылданатын хаттамалардың және оған 

қоса берілетін өзге де құжаттардың көшірмелерін беруге; 

21.5 қажет болған жағдайда немесе Корпорацияның мүдделі бөлімшелерінің талабы 

бойынша Комитет отырыстарының хаттамаларынан үзінді көшірмелер жасауға және ұсынуға; 

21.6 Корпорацияның Директорлар кеңесіне Комитеттің хаттамаларын, қабылданған 

инвестициялық шешімдерді және оларға ұсыныстарды талдау үшін сұрау бойынша немесе тұрақты 

негізде ұсынуға, 

22. Комитет хатшысы жауапты: 

22.1 Комитеттің күн тәртібі мен материалдарын уақтылы және толық ұсынғаны үшін (басқа 

уәкілетті тұлғалардың материалдардың олардың болмауына және форс-мажорлық мән-жайлардың 

туындауына байланысты ұсынбау жағдайларды қоспағанда); 

22.2 Комитеттің қызметіне қатысуына байланысты алынған және коммерциялық, қызметтік 

және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария еткені үшін. 

 

3 тарау. Комитет қызметінің регламенті 

1. Комитет отырыстары 

23. Комитет отырысы заңды деп есептеледі және оған Комитет мүшелерінің жалпы санының 
кемінде жартысы, бірақ Комитеттің кемінде үш мүшесі қатысқан жағдайда өткізіледі. 

24. Комитет отырысын Комитет төрағасы, ал ол болмаған жағдайда Комитет төрағасының 
орынбасары жүргізеді. 

25. Қажет болған жағдайда Комитет төрағасының келісімімен Комитет отырыстарына 
Комитет құрамына кірмейтін Корпорация бөлімшелерінің басшылары (мамандары), сондай-ақ 
Корпорация акционерінің өкілдері шақырылуы мүмкін. 

26. Комитет отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына кемінде бір рет өткізіледі. 
27. Комитет отырысы Комитет төрағасының немесе оның орынбасарының келісімі бойынша 

Комитеттің кез келген мүшесінің бастамасы бойынша, бұл туралы Комитет хатшысына кейіннен 

хабарлана отырып шақырылуы мүмкін. 



2. Комитет отырысын шақыру, дайындау және өткізу тәртібі 

28. Комитет отырысын шақыру Комитет төрағасының шешімімен жүзеге асырылады, ол 

туралы Комитет хатшысына өз еркімен немесе Комитет мүшелерінің бірінің талабы негізінде 

хабарлайды. 

29. Комитет хатшысы Комитет мүшелеріне Комитеттің алдағы отырысы, оның күн тәртібі, 

оны өткізудің болжамды күні мен уақыты туралы хабарламалар жіберу арқылы Комитет отырысын 

шақыруды жүзеге асырады. 

30. Комитет отырысында талқылауға жататын мәселелердің тізімін қамтитын күн тәртібін 

Комитет хатшысы төраға, Комитет мүшелері және/немесе мүдделі бөлімшелер ұсынатын ақпарат 

негізінде дайындайды және Комитет Төрағасына басып шығарылған, сондай-ақ электрондық түрде, 

Комитеттің қалған мүшелеріне тек электрондық түрде бекітуге ұсынылады. 

Күн тәртібіне Талдамалық деректер, жобалар, баяндамалар, ұсынымдар, қорытындылар 

және есептіліктің басқа да нысандары (олар болған кезде) түріндегі тиісті ақпарат Комитет отырысы 

өткізілетін күнге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірілмей, ал мәселе шұғыл болған жағдайда отырыс 

өткізілетін күні таңғы 10.00-ге ұсынылуға тиіс. 

Осы тармақта көрсетілген ақпарат, сондай-ақ Комитеттің қарауына шығарылатын өзге де 

материалдар ағылшын тілінде ұсынылуы мүмкін. 

31. Комитет отырысына енгізілетін мәселелер бойынша материалдар (олар болған кезде) 

Комитет шешімінің тиісті редакциясымен бірге Комитет хатшысына отырыс басталғанға дейін 2 (екі) 

жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады. 

32. Қажет болған жағдайда, тәуекел менеджменті, стратегия бөлімшесі және Комплаенс - 

бақылаушысы Комитет отырысына шығарылатын мәселе бойынша 10 (он) жұмыс күні ішінде, шұғыл 

мәселелер (вето құқығы бойынша) бойынша және ерекше жағдайларда, мәселені Комитеттің 

қарауына шығарудың бастамашысы болып табылатын Корпорация бөлімшесінен материалдар 

алынған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тиісті қорытындылар дайындауды жүзеге асырады 

және осы қорытындыны Комитет хатшысына шығарылатын мәселеге қосымша материалдар ретінде 

жібереді. 

33. Комитет хатшысы қаралатын мәселелерге материалдардың толық пакетін 

қалыптастырғаннан кейін жұмыс күні ішінде оларды алдын ала қарау үшін Комитет мүшелеріне 

жібереді. 

34. Комитет шешімімен келесі отырысқа ауыстырылған мәселелерді Комитет хатшысы 

жұмыс тәртібімен келесі отырыстың күн тәртібіне енгізеді. 

35. Комитет отырысы хабарламада көрсетілген уақытта, кворум болған кезде басталады 

және оны Комитет төрағасы ашады. 

36. Кворумды Комитет төрағасы отырыс басталар алдында айқындайды. Кворум болмаған 

кезде Комитет төрағасы отырысты 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ауыстыру туралы 

хабарлайды. 

37. Комитет төрағасы қатысушыларға Комитет отырысын өткізу үшін кворумның бар екендігі 

туралы хабарлайды және Комитет отырысының күн тәртібін жария етеді. 

38. Комитет отырысы келесі кезеңдерді қамтиды: 

38.1 отырыстың күн тәртібін бекіту; 

38.2 Комитет мүшесінің немесе шақырылған адамның күн тәртібі мәселесі бойынша 

баяндамасы; 

38.3 күн тәртібіндегі мәселені талқылау; 

38.4 күн тәртібі мәселесі бойынша шешімді тұжырымдау бойынша ұсыныстар; 

38.5 дауыстарды санау және дауыс беру қорытындыларын шығару; 

39. дауыс беру қорытындыларын және күн тәртібі мәселесі бойынша қабылданған шешімді 

жария ету. 

40. Комитет тек Комитет мүшелері қатыса алатын жабық отырыс өткізу туралы шешім 

қабылдай алады. 



41. Комитет шешімдер қабылдаған кезде отырысқа қатысушы Комитет мүшелерінің күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру арқылы өз пікірлерін білдіруге құқылы. 

42. Комитеттің бір немесе бірнеше мүшесінің Комитет отырысына физикалық түрде 

қатысуға мүмкіндігі болмаған кезде, олар техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция 

сеансы, телефон конференц-байланысы және т. б. режимінде) пайдалана отырып, қаралатын 

мәселелерді талқылауға қатыса алады. 

43. Комитет мүшесі Комитет хатшысына оның Комитет отырысына қатысу мүмкін .стігі 

туралы алдын ала хабарлауға міндетті. Егер Комитет мүшесі отырысқа жеке қатыса алмаса, оның 

күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірін жазбаша білдіруге құқылы 

44. Күн тәртібі бойынша жазбаша пікірде мыналар қамтылуға тиіс: 

44.1 жасалған күні; 

44.2 жазбаша хабарлама жіберу арқылы Комитет мүшесінің пікірін білдіретін күн тәртібі; 

44.3 күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша нақты айқындалған ұстаным; 

44.4 қолы; 

44.5 Комитет мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне жататын өзге де мәліметтер. 

Комитет Мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама кворумды және дауыс беру 

қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі және күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу 

арқылы Комитеттің осы мүшесінің дауыс бергені туралы жазба жасалатын отырыстың хаттамасына 

тігіледі. 

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны Комитет отырысы өткізілгенге дейін Комитет 

мүшесі Комитет төрағасына немесе хатшысына ұсынуға тиіс. 

Егер бұрын күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама ұсынған Комитет мүшесі Комитет 

отырысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның жазбаша пікірі ескерілмейді. 

45. Комитет отырысында төрағалық етуші Комитет отырысында болмаған Комитет 

мүшелерінің осы пікірлер ұсынылған күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру басталғанға 

дейін ұсынылған жазбаша пікірлерін жария етуге міндетті. 

3. Комитеттің инвестициялық шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібі 

45. Комитеттің барлық мүшелері дауыс беру кезінде тең құқықтарға ие. 

46. Комитет отырыстарына шығарылатын мәселелер бойынша шешімдер ашық дауыс беру 

арқылы және Комитет мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. 

Комитеттің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. 

47. Дауыс беру кезінде дауыстар тең болған кезде, өзі басшысы болып табылатын 

Корпорация бөлімшесі шығаратын мәселе бойынша Комитет мүшесінің дауысы есепке алынбайды. 

Комитет мүшелерінің шешім қабылдаудан бас тартқан дауыстары дауыстарды санау кезінде есепке 

алынбайды. 

Өзге жағдайларда, дауыс беру кезінде дауыстар тең болған кезде Комитет төрағасының 

дауысы шешуші болып табылады. 

48. Егер Комитет мүшесі Комитет отырысының хаттамасында көрсетілген қандай да бір 

шешімді тұжырымдаумен және жасаумен немесе дауыс беру нәтижелерін баяндаумен келіспесе, 

онда ол хаттаманың соңғы нұсқасында тіркелетін өз пікірін баяндауға құқылы. Ерекше пікірді Комитет 

мүшесі өз қолымен баяндайды, оған қол қойылады және Комитет отырысының хаттамасына қоса 

беріледі. 

49. Бағалы қағаздарды сатып алу және сату, РЕПО операциялары, хеджирлеу мәмілелері 

жөніндегі Комитеттің шешімдері Ережеге 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді. 

50. Комитет отырыстарының қорытындысы бойынша хаттама жасалады, оған Комитет 

төрағасы және Комитет отырысына қатысқан барлық мүшелері қол қояды. Отырыстардың 

хаттамалары Ереженің 2 қосымшасына сәйкес ресімделеді және оған Комитет хатшысы қол қояды. 

51. Комитет Төрағасы мен Комитет мүшелері қол қойған Комитет отырысы хаттамаларының 

түпнұсқалары, сондай-ақ олардың материалдары (болған жағдайда) «Инвестициялық комитеттің 

хаттамалары мен материалдары» тіркелімінде 5 (бес) жыл бойы сақталады. 



4. Комитет шешімдерінің орындалуын бақылау 

52. Жауапты орындаушы шешімнің бастапқы деректерін сақтай отырып, орындау 

мерзімдерін ауыстыру қажеттігі туралы негізделген және алдын ала хабардар еткен жағдайда 

Комитет шешімінің орындалу мерзімі Комитет төрағасының шешімі бойынша ұзартылуы мүмкін. 

53. Корпорацияның қазынашылық бөлімінің басшысы және Корпорацияның бухгалтерлік 

есеп бөліміне жетекшілік ететін басқарма мүшесі дәстүрлі активтер бойынша инвестициялық 

шешімдердің орындалуы/орындалмауы үшін жауап береді. 

54. Баламалы активтер бойынша инвестициялық шешімдердің 

орындалуын/орындалмауын бақылау инвестициялық шешімді орындайтын бөлімше басшысына 

жүктеледі.



Инвестициялық Комитеттің хатшысы: 
Т.А.Ә./қолы 

 

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық 
Корпорациясы» АҚ Инвестициялық комитеті туралы 

ережеге 1 қосымша 

№ инвестициялық шешім 

1 
Активтері есебінен мәміле жасау болжанатын Клиент / 
Компания 

 

2 ОД дербес шоттың және/немесе қосалқы шоттың № 
 

3 Қабылдау күні «» 20 ж. 

4 

Ұсынымның берілген күні мен нөмірі 20 жылғы « » №
  

5 Мәміле түрі (сатып алу, сату, РЕПО, хеджирлеу мәмілесі) 
 

6 Эмитенттің атауы 
 

7 Бағалы қағаздың/хеджирлеу құралының түрі 
 

8 ҰСН 
 

9 Сауда коды 
 

10 Номиналды валюта 
 

11 Саны / көлемі (саны/көлемі ауқымы), дана 
 

12 Мәміле жасау мерзімі 
 

13 
Нарық түрі (бастапқы/қайталама, 

ұйымдастырылған/ұйымдастырылмаған, халықаралық) 

 

14 Брокердің / делдалдың атауы 
 

15 

Трейдерге ашық позиция лимиті (бар болса) Трейдердің ТАӘ, 
сомасы 

16 Табыстылық (табыстылық ауқымы), өтеуге жылдық %  
 

17 Бағасы (ауқымы), 
 

18 Сома (сома ауқымы), теңге 
 

19 РЕПО операциясының мерзімі (РЕПО операциясының 
мерзімдерінің ауқымы), күндермен 

 

20 Ашылу бағасы (баға ауқымы) 
 

21 Ашу сомасы (соманың ауқымы), теңгемен 
 

22 Тәуекел түрі 
 

23 Тәуекелді бағалау әдісі 
 

24 Күтілетін хеджирлеу нәтижелері 
 

25 Хеджирлеу объектісі бойынша хеджирлеуді қолдануды есептеу 
 

26 Ескерту 
 

 

Инвестициялық шешім қабылдаған мүшелердің қолдары: № п/п. Т.А.Ә./лауазымы/қолы 

 

 



Инвестициялық Комитеттің хатшысы: 
Т.А.Ә./қолы 

 

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық 
Корпорациясы» АҚ Инвестициялық комитеті туралы 

ережеге 2 қосымша 

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық  
инвестициялық Корпорациясы» АҚ Инвестициялық комитетінің  

№ ХАТТАМАСЫ 

20 жылғы « »    
Инвестициялық комитеттің құрамы: 
№ п/п. Т.А.Ә./лауазымы 

Шақырылған(дар): 

№ п/п. Т.А.Ә./лауазымы 

Отырыста қаралатын мәселелердің тізбесі: 

№ п/п. Мәселе тақырыбы 

Отырысқа ұсынылған құжаттардың тізбесі: 

№ п/п. Құжаттар 

Қабылданған инвестициялық шешімдердің параметрлері: 
«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық Корпорациясы» АҚ Инвестициялық комитеті 

туралы ережеге № 1 қосымшаға сәйкес 

Отырыста қаралатын мәселелерді талқылау: № п/п. мәселе бойынша сөз сөйледі: № п/п. 

мәселе бойынша қаулы етті: 

 
Инвестициялық комитет мүшелерінің пікірі (бар болса): 

№ п/п. Т.А.Ә./лауазымы/қолы. Ерекше пікір: мәтін 

Төраға күн тәртібіндегі мәселелерді қараудың аяқталғанын жариялады және қатысушыларға 
отырысты өткізу бойынша өз ескертулерін келтіруді ұсынды. 

Қаралатын мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары: 

№ п/п. Мәселе тақырыбы. Дауыс берді: «қолдады» -, «қарсы» -,»қалыс қалды» -. 

Инвестициялық комитеттің хатшысы: 

Т.А.Ә/қолы 
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