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1. Жалпы ережелер 
 

1. Осы «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» 
акционерлік қоғамының Басқармасы туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң), Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және «Қазақстан Ұлттық Банкінің 
Ұлттық инвестициялық корпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) 
Жарғысына сәйкес әзірленді. 

2. Ереже Қоғам басқармасының (бұдан әрі – Басқарма) қызметін ұйымдастыру, 
сондай-ақ оның сандық құрамын айқындау тәртібін, Басқарма мүшелерінің құзыретін, 
құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін, Басқарма отырыстарын шақыру, өткізу, оның 
шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібін айқындайды. 

3. Басқарма өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қоғамның жарғысын, Жалғыз 
акционердің, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін, Қоғамның ережесі мен ішкі 
құжаттарын, сондай-ақ кәсіпқойлық, адалдық, парасаттылық, адалдық және парасаттылық 
қағидаттарын басшылыққа алады. 

4. Қоғамның басқармасы Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесіне 
есеп береді және олардың шешімдерін орындауға міндетті. 

5. Басқарма Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады, оның ағымдағы 
қызметіне басшылықты жүзеге асырады және Қоғам мен оның Жалғыз акционерінің мүддесі 
үшін әрекет етеді. 

6. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және Қоғамның 
жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне 
жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға 
құқылы. 

 

2. Басқарма құрамы және оны қалыптастыру тәртібі  
 

7. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма Төрағасы 
мен мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қазақстан 
Республикасының заңнамасына және Қоғамның жарғысына сәйкес Қоғамның Жалғыз 
акционерінің құзыретіне жатады. 

8. Төраға басқаратын Басқарма құрамына оның жұмысын үйлестіретін және 
ұйымдастыратын Төраға және Басқарма мүшелері кіреді.  

9. Қоғамның Басқарма мүшелері өз құзыреті шегінде Басқарма Төрағасының Қоғам 
басшылары арасында міндеттерді бөлу туралы бұйрығы, сондай-ақ қажет болған жағдайда 
сенімхат негізінде Қоғамның атынан әрекет етеді. Басқарма Төрағасы болмаған кезде оның 
міндеттерін Басқарма Төрағасының Қоғам басшылары арасында міндеттерді бөлу туралы 
бұйрығына сәйкес Қоғамның Басқарма мүшелерінің бірі орындайды. 

10. Басқарма мүшелігіне кандидатураларды Жалғыз акционердің қарауына Басқарма 
Төрағасы енгізуге құқылы. 

11. Мынадай тұлға Басқарма мүшесі болып тағайындалуы (сайлануы) мүмкін емес: 
1) жоғары білімі жоқ; 
2) қаржылық қызметтерді ұсыну және (немесе) реттеу саласында және (немесе) қоғам 

қызметінің тиісті саласында Ережеде белгіленген жұмыс өтілі жоқ;  
3) мінсіз іскерлік беделі жоқ; 
4) заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан 

астам заңды тұлғаның басшысы болған; 
5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе 

алынбаған соттылығы бар; 
6) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін сыбайлас жемқорлық 

қылмыс жасаған және/немесе жұмыстан шығарылған; 
7) Қоғамның басқа лауазымды адамымен жақын туыстық және/немесе қасиет 

қатынастарындағы; 
8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда . 

12. Келесі лауазымдарға үміткерлер үшін жұмыс өтілінің болуы қажет : 
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1) Басқарма төрағасы – қаржы қызметтерін көрсету және (немесе) реттеу 
саласында және (немесе) Қоғам қызметінің тиісті саласында кемінде 3 (үш) жыл;  

2) Басқарма мүшелері – қаржы қызметтерін көрсету және (немесе) реттеу 
саласында және (немесе) Қоғам қызметінің тиісті саласында кемінде 2 (екі) жыл. 

13. Қоғам мен Басқарма мүшелері арасындағы қатынастар еңбек шарттарымен 
ресімделеді. Еңбек шартына, жұмыс берушінің Басқарма Төрағасымен еңбек шартын 
қабылдау және тоқтату туралы актілеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы, ал ол 
болмаған жағдайда Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары бойынша өкілеттіктер 
берілген Қоғамның Жалғыз акционерінің лауазымды адамы қол қояды. Қоғамның Басқарма 
мүшелерімен Еңбек шарттарына Басқарма Төрағасы қол қояды. 

14. Басқарма Төрағасы мен мүшесінің өкілеттігін Жалғыз акционер тоқтата алады. 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес Қоғамның Басқарма Төрағасы мен 
Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, егер Жалғыз акционердің 
шешімімен өзгеше белгіленбесе, осы лауазымды адамдармен олардың өкілеттіктерін тоқтату 
туралы шешім қабылданған күннен бастап Еңбек шарттарын бұзуға әкеп соғады.  

15. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның 
жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне 
жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға 
құқылы. 

16. Басқарма Директорлар кеңесінің мүшелеріне өздеріне жүктелген функцияларды 
орындау кезінде Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты сұрау 
салуды алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде уақтылы 
ұсынуды қамтамасыз етеді. 

17. Басқарма мақсаттары мен себептерін көрсете отырып, Директорлар кеңесінің 
Төрағасынан Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге құқылы. Егер талап 10 
(он) күн ішінде қанағаттандырылмаса, онда Басқарма Директорлар кеңесінің отырысын өзі 
шақыруға құқылы. 

 

3. Басқарма мүшелерінің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі  
 
 18. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан 
Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында, Ережеде, сондай-ақ 
олардың әрқайсысы Қоғаммен жасасатын еңбек шартында айқындалады. 
 19. Өз құқықтарын жүзеге асыру және өз міндеттерін орындау кезінде 
Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал атқаруға және Қоғамның 
және Жалғыз акционердің мүдделерін, оларды орындау тәсілдерін барынша көрсететін 
тәсілдерді пайдалануға тиіс. 
 20. Басқарма төрағасының атқарушы органның басшысы не атқарушы 
органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға, басқа заңды тұлға 
лауазымын атқаруға құқығы жоқ. 
 21. Басқарма мүшелерінің: 

1) өз құзыреті шегінде Қоғамның ағымдағы қызметінің мәселелерін шешуге;  
2) Басқарма отырысының күн тәртібін қалыптастыру жөнінде жазбаша ұсыныстар 

енгізуге; 
3) Басқарманың шешімдерімен өз келіспеушілігін жазбаша түрде білдіруге және оны 

Басқарма мен Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге;  
4) басқа ұйымдарда Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге; 
5) Қоғамның қызметі туралы толық ақпарат алуға, Қоғамның құрылтай, нормативтік, 

есептік, есептік, шарттық және өзге де құжаттарымен танысуға; 
6) Басқарма отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша анықтамалар 

ұсынуға, өтініштер жасауға, ұсыныстар енгізуге; 
7) Басқарма отырысын шақыруды талап етуге; 
8) Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес еңбекақы мен сыйақы төлеуге; 
9) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және 

олардың әрқайсысы Қоғаммен жасасатын еңбек шартында көзделген өзге де құқықтарды 
жүзеге асыруға құқығы бар.   



4 
 

18. Басқарма мүшелері: 
1) Қоғам мүддесі үшін әрекет етуге; 
2) Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесі мен Басқарманың шешімдері мен 

тапсырмаларын орындауға, Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын 
сақтауға; 

3) Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасауға, Басқарма төрағасын 
хабардар ету жолымен немесе өзге де қолжетімді тәсілмен зиянның алдын алуға, Қоғам 
қызметін оңтайландыру үшін қажетті шаралар қабылдауға; 

4)  өздеріне жүктелген міндеттерді адал және ақылмен орындауға; 
5) шешім қабылдау кезінде Қоғам үшін тәуекелдер мен қолайсыз салдарларды 

бағалауға; 
6) Басқарма отырыстарына (сырттай дауыс беруге) қатысуға; 
7) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 

жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге; 
8) жеке мүдделері немесе мүдделер қақтығысы бар мәселелер бойынша шешімдер 

қабылдаудан, дауыс беруден бас тартуға және Қоғамның Директорлар кеңесінің назарына 
кез келген тікелей немесе жанама ықтимал мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты 
жеткізуге; 

9) қоғам өз қызметінде заңсыз әрекеттерден, төлемдерден немесе жұмыс 
әдістерінен аулақ болуын қамтамасыз етуге және мұндай фактілер туралы Қоғамның 
Басқармасы мен Директорлар кеңесіне жазбаша түрде дереу баяндауға; 

10) мақсаты Басқарма мүшелерінің қызметіне немесе олар қабылдайтын шешімдерге 
ықпал ету болып табылатын сыйлықтарды қабылдаудан немесе өзге де тікелей немесе 
жанама пайда алудан бас тартуға (жалпы қабылданған сыпайылық қағидаларына сәйкес 
қабылданатын зейіннің символдық белгілерін немесе ресми іс-шараларды өткізу кезінде 
берілетін кәдесыйларды қоспағанда); 

11) Қоғамның мүлкін Қоғамның жарғысына немесе оның жалғыз акционері мен 
Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін, сондай-ақ жеке мақсаттарда 
пайдаланбауға немесе пайдалануға жол бермеуге және мәмілелер жасау кезінде өзінің 
лауазымдық өкілеттігін теріс пайдаланбауға; 

12) Басқарма мүшесі лауазымында болу мерзімі ішінде және Басқарма мүшесі 
лауазымында болу мерзімі аяқталғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде Қоғам туралы құпия 
ақпаратты жеке мүддесі үшін немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін жария етпеуге және 
пайдаланбауға міндетті. 

19. Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасында көзделген тәртіппен және негіздер бойынша, сондай-
ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес жүзеге асырылады. 

20. Басқарма мүшелері Басқарма Төрағасын өздері жетекшілік ететін мәселелер 
шеңбері бойынша істердің жай-күйі туралы хабардар етеді. 

Басқарма төрағасының шешімі бойынша Басқарма мүшелеріне оның қандай да бір 
өкілеттігі белгіленген тәртіппен берілуі мүмкін. 

Басқарма мүшелері жетекшілік ететін қоғам қызметінің бағыттарын дербес бекітуді  
басқарма төрағасы тиісті бұйрық қабылдау жолымен жүзеге асырады. 

21. Қоғамның төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының 
мөлшері, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары Қоғамның Директорлар 
кеңесінің шешімімен айқындалады. 

22. Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
қоғамға және Жалғыз акционерге олардың әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген 
залалдар үшін Қоғам мен Жалғыз акционер алдында жауапты болады. Басқарма мүшесі, 
егер ол Қоғамның не Жалғыз акционердің шығынына әкеп соққан Басқарма қабылдаған 
шешімге қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен 
босатылады. 

23. Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауы және 
Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдалануы 
тиіс. 

24. Басқарма мүшесі күн тәртібі бойынша шешімдер қабылдау мақсатында 
Басқарманың талқылауы кезінде уақтылы хабардар етпегені және (немесе) барабар, 



5 
 

объективті және дұрыс ақпарат бермегені үшін жауапты болады. 

25. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде Қоғамға келтірілген залалды өтеу 
туралы Басқарма мүшесіне талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. 

26. Басқарма Қоғам саясатының әртүрлі аспектілері бойынша жалпы стратегия мен 
құжаттарды бекітуге және мерзімді қайта қарауға жауапты. 

Қоғам басқармасы Қоғамда ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқарудың барабар 
және тиімді жүйесін құруға және оның жұмыс істеуіне жауапты.  

Қоғамның Басқармасы кәсіби қызметтің этикалық нормалары мен стандарттарын 
қатаң сақтауға, барлық деңгейдегі қызметкерлерге ішкі бақылаудың маңыздылығын 
көрсететін және көрсететін корпоративтік мәдениетті құруға жауапты. 

27. Басқарма Төрағасына қатысты тәртіптік ықпал ету шараларын Қоғамның Жалғыз 
акционері қолданады. 

 

4. Басқарма отырыстарын шақыру және өткізу, оның шешімдерін 
қабылдау және ресімдеу тәртібі  

 

28. Басқарма өз қызметін шешім қабылдау арқылы мынадай тәсілдермен жүзеге 
асырады: Басқарма мүшелерінің күндізгі отырыста дауыс беруімен; Басқарма мүшелерінің 
сырттай дауыс беруімен (сауалнама жолымен). 

29. Қажет болған жағдайда Басқарма отырысы теле-не бейнеконференц-байланысты 
пайдалана отырып өткізілуі мүмкін. Бұл ретте отырыс өткізілетін жерде болмаған, бірақ 
аталған байланыс арқылы отырысқа қатысатын Басқарма мүшесінің дауысы дауыстарды 
санау кезінде ескеріледі. 

30. Басқарма мүшесінің отырысқа келуі мүмкін болмаған жағдайда, оның өз еркін 
сырттай «жақтау», «қарсы» немесе жазбаша нысанда білдіруіне жол беріледі, дауыс беруге 
шығарылатын мәселе бойынша «қалыс қалды», ол бойынша шешім жобасымен алдын ала 
танысты. 

31. Басқарма отырыстары Қоғамның Жарғысында көрсетілген Қоғамның орналасқан 
жері бойынша өткізіледі. 

32. Басқарма отырыстарын өткізуге арналған кворум сайланған Басқарма мүшелері 
санының 50% (елу) және одан да көп пайызын құрайды. Басқарма шешімдері отырысқа 
қатысатын Басқарма мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.  

33. Мәселелерді шешу кезінде Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. 
Басқарма мүшесінің өзге адамға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне дауыс беруіне 
жол берілмейді. 
 Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасы дауыс берген шешім 
қабылданады. 

 Дауыс беруге шығарылатын әрбір мәселе бойынша Басқарма Төрағасы Басқарма 
мүшелерінің соңғысы ретінде өз пікірін білдіреді. 

34. Басқарма отырыстарына Басқарма Төрағасы, Басқарма мүшелері, Басқарма 
хатшысы, сондай-ақ Басқарма отырысына шақырылған өзге де адамдар қатысады. 
 Басқарма хатшысын қызметке тағайындау туралы шешімді Басқарма Төрағасының 
ұсынысы бойынша Қоғамның Басқармасы қабылдайды. 

 Басқарма хатшысы уақытша болмаған жағдайда оның міндеттерін орындауды 
Басқарма қоғам қызметкерлері арасынан өзге адамға жүктейді. 

35. Басқарма отырыстары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және 
Қоғамның Жарғысымен өз құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша және қажеттілігіне 
қарай өткізіледі. 

36. Басқарма отырыстары Басқарма төрағасының немесе оның кез келген мүшесінің 
бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін. 

37. Отырыстың мерзімдері мен күн тәртібін айқындау, оған төрағалық ету Басқарма 
төрағасының құзыретіне жатады. Басқарма Төрағасы болмаған жағдайда аталған 
функцияларды оның міндетін атқарушы тұлға жүзеге асырады. 

38. Басқарманың қарауына мәселелер бойынша материалдарды дайындау Қоғамның 
Басқарма Төрағасының тапсырмасы бойынша, сондай-ақ оның құрылымдық бөлімшелерінің 
және (немесе) құрылымдық бөлімшелер басшыларының өз бастамасы бойынша жүргізіледі. 
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39. Тиісті құрылымдық бөлімшелер және (немесе) Қоғамның құрылымдық 
бөлімшелерінің басшылары дайындаған басқарма отырысында қарауға арналған 
материалдар белгіленген тәртіппен мүдделі құрылымдық бөлімшелермен, ал қажет 
болған жағдайда Басқарма мүшелерімен келісілуге тиіс. 

40. Басқарманың қарауына дайындалатын материалдар осы мәселені қарау 
және ол бойынша шешім қабылдау қажеттігі негізделе отырып, түсіндірме жазбаны 
(Ереженің 1-қосымшасына сәйкес ресімделген), белгіленген тәртіппен келісілген шешім 
жобасын, нақты мәселе бойынша Басқарма отырысына шақыру жоспарланып отырған 
адамдардың тізімін (қажет болған жағдайда), басқа да қажетті материалдарды қамтиды.  

41. Оны дайындаған Құрылымдық бөлімшенің және (немесе) Қоғамның 
құрылымдық бөлімшесінің басшысының қоса берілген материалдары бар түсіндірме 
жазбасы Қоғам қызметінің тиісті бағытына жетекшілік ететін Басқарма мүшесіне қол 
қоюға ұсынылады және отырыс өткізілгенге дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын 
Басқарма хатшысына беріледі. 
 Басқарма Төрағасы жетекшілік ететін құрылымдық бөлімше Қоғам 
Басқармасының қарауына тиісті мәселе шығарған жағдайда, көрсетілген мәселе 
бойынша түсіндірме жазбаға осы құрылымдық бөлімшенің басшысы ғана қол қояды.  

42. Басқарма хатшысы Басқарманың қарауына шығарылатын мәселелер, олар 
бойынша баяндамашылар, отырысты өткізудің болжамды уақыты мен орны көрсетілетін 
Басқарма Төрағасына не оның міндетін атқарушы адамға Басқарма отырысының күн 
тәртібінің жобасын қалыптастырады және бекітуге ұсынады. 

43. Ұсынылған мәселе бойынша шұғыл шешім шығару қажет болған жағдайда, 
құжаттарды басқарма хатшысына беру мерзімі Басқарма отырысы өткізілгенге дейін           
3 (үш) жұмыс күнінен кем болуы мүмкін. 

44. Басқарма хатшысы Басқарма отырысы өткізілетін күнге дейін 1 (бір) жұмыс 
күнінен кешіктірмей Басқарма отырысына құжаттарды қалыптастыруды қамтамасыз 
етеді. 

45. Басқарма отырысына материалдарды уақтылы және сапалы дайындағаны 
үшін жауапкершілік тиісті мәселені Басқарманың қарауына шығаруға бастамашы болған 
құрылымдық бөлімшенің басшысына жүктеледі. 

46. Басқарма мүшелеріне күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды 
уақтылы ұсынғаны үшін жауапкершілік Басқарма хатшысына жүктеледі. 

47. Басқарма төрағасы не оның міндетін атқарушы адам материалдарды 
қалыптастырудың және Басқарма отырысын өткізудің өзге де мерзімдерін белгілеуі 
мүмкін. 

48. Басқарма мүшесінің (-лерінің) ұсынысы бойынша Басқарма отырысқа 
қатысатын Басқарма мүшелерінің көпшілігі келіскен жағдайда және осы мәселелер 
бойынша барлық қажетті материалдар болған кезде күн тәртібіне енгізілмеген 
мәселелерді өз отырысында қосымша қарауға құқылы. 

49. Басқарма отырыстары міндетті түрде хаттамаланады. Басқармада отырыстың 
аудио - және (немесе) бейнежазбасын өткізу туралы шешім қабылдануы мүмкін.  

50. Отырыстың хаттамасы отырыс кезінде жүргізілген жазбалар, ұсынылған 
түсіндірме жазбалар, баяндамалар мен сөз сөйлеулердің тезистері, анықтамалар, 
шешімдер жобалары және т.б. негізінде жасалады. 
 Хаттамаларға басқарманың шешім қабылдауына негіз болған материалдар қоса 
беріледі. 

51. Отырыс хаттамасында мыналар көрсетіледі: 
- отырысты өткізу орны мен уақыты; 
- отырысқа қатысатын Басқарма мүшелері, шақырылған адамдар; 
- отырыстың күн тәртібі; 
- дауыс беру тәсілі; 
- дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары; 
- қабылданған шешімдер; 
- өзге де мәліметтер. 

52. Басқарма отырысының қорытындысы бойынша Ережеге 2-қосымшада 
белгіленген нысан бойынша хаттама ресімделеді және оған Басқарма мүшелері қол 
қойғаннан кейін Басқарма Төрағасына қол қоюға ұсынылады. 

Отырысты өткізу күні хаттама күні болып табылады. 
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 Басқарма отырысының хаттамасы отырыс өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс 
күні ішінде жасалуға және қол қойылуға тиіс. 

53. Егер дауыс беруге қатысқан Басқарма мүшесі Басқарма отырысының күн 
тәртібіндегі мәселе және/немесе мәселелер бойынша қабылданатын шешіммен келіспесе 
және ол бойынша дауыс беруден "қарсы" немесе "қалыс" деп дауыс берсе, ол отырыс 
аяқталған сәттен бастап бір тәулік ішінде хаттамаға қосу үшін осындай дауыс берудің 
себептеріне жазбаша түсініктеме бере алады не өзінің пікір тікелей отырыста, кейіннен 
Басқарма отырысы хаттамасының мәтінінде міндетті түрде көрсетіледі.  

54. Басқарма отырысында қаралған мәселелер бойынша құжаттардың түпнұсқалары 
хаттамамен бірге тігіледі. 

55. Басқарма отырыстарының хаттамаларын тіркеуді, оларды тиісті істерге 
қалыптастыруды және қағаз түпнұсқалардың сақталуын Басқарма хатшысы қамтамасыз 
етеді. Тіркелгеннен кейін Қоғам Басқармасының мөрімен бекітілген басқарма отырыстарының 
хаттамаларынан үзінділер Басқарма хатшысы жасаған тізбеге сәйкес жіберіледі. 

56. Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне Басқарма отырысы хаттамаларының 
көшірмелерін алуға тыйым салынады. Басқарма Төрағасының тапсырмасы бойынша не Қоғам 
басшылығының рұқсатымен Қоғамның құрылымдық бөлімшесі басшысының жазбаша сұрау 
салуы бойынша Басқарма хатшысы Басқарма хатшысының қолымен және қоғам 
басқармасының мөрімен бекітілген басқарма отырыстарының хаттамаларынан үзінді 
көшірмелер береді. 

57. Сырттай дауыс беру (сұрау салу жолымен) арқылы Басқарма шешімдері сырттай 
дауыс беруге қатысатын Басқарма мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. 

58. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешімді Басқарма төрағасы не оның 
міндетін атқарушы тұлға қабылдайды. Сырттай дауыс беруді өткізу үшін оның жүзеге 
асырылатын мерзімі белгіленеді. 

59. Басқарма мүшелері дауыс беруге бөлінген мерзім өткенге дейін өзінің дауыс 
беру нәтижесін Басқарма хатшысына дауыс беру нәтижесі өзгертілген дауыс беру үшін тиісті 
бюллетень жіберу арқылы өзгертуге құқылы. Бұл ретте Басқарма мүшесі оның дауыс 
беруінің алдыңғы нәтижесінің жарамсыздығы туралы белгі қоюға міндетті. 

60. Дауыс беруге арналған бюллетеньдер толтырылған дауыс беруге арналған 
бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей 
Басқарма мүшелеріне жіберілуге (табыс етілуге) тиіс. 

61. Дауыс беруге арналған бюллетеньде мынадай мәліметтер болуы 
тиіс: Қоғамның толық атауы; 

дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойылған күн; дауыс беруге арналған 
бюллетеньді қабылдау мекенжайы; 

дауыс беруге қойылған әрбір мәселенің тұжырымы және ол бойынша «жақтау», 
«қарсы» немесе «қалыс қалды» деген тұжырымдармен көрсетілген дауыс беру нұсқалары;  

дауыс беруге арналған бюллетеньге Басқарма мүшесі қол қоюы тиіс екендігін көрсету;  
өзге де мәліметтер. 

62. Дауыс беруге арналған бюллетеньдер және өзге де ақпарат (материалдар) 
Басқарма мүшелеріне пошта, электрондық немесе өзге байланыс арқылы немесе 
электрондық құжат айналымының бірыңғай ішкі ақпараттық жүйесі арқылы жіберілуге 
немесе жеке өзі тапсырылуға тиіс. 

63. Басқарма мүшелері толтырған және өз қолымен қол қойған дауыс беруге 
арналған бюллетеньдер Басқарма хатшысына беріледі. 

«Қарсы» дауыс берген жағдайда Басқарма мүшесі мұндай дауыс берудің себептерін 
жазбаша түсіндіре алады және ол қол қойған пікірді сауалнама парағына қоса бере алады . 

64. Басқарманың сырттай отырысының шешім қабылдау орны Жарғыда 
көрсетілген Қоғамның орналасқан жері болып саналады. 

65. Басқарма мүшелерінің дауыс беру нәтижелерімен бірге қайтарылған дауыс 
беруге арналған бюллетеньдердің негізінде Басқарма хатшысы Басқарманың сырттай 
отырысының шешімін жасайды, онда мәселелердің әрқайсысы бойынша дауыс беру 
нәтижелері көрсетіледі және шешім қабылдау (қабылдамау) фактісі тіркеледі. 

66. Сырттай отырыстың қорытындысы бойынша шешімді Басқарма хатшысы оған 
қол қойылған сәттен бастап үш күннен кешіктірілмейтін мерзімде, соның негізінде осы 
шешім қабылданған дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қоса бере отырып, 
Басқарманың барлық мүшелерінің назарына жеткізеді. 
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67. Басқарманың сырттай отырысының шешіміне дауыс беруге арналған 
бюллетеньдер қоса беріледі. 

68. Сырттай отырыстың шешіміне Басқарма хатшысы қол қояды және Басқарма 
Төрағасына қол қоюға ұсынылады. Басқарманың сырттай отырысы шешімінің күні дауыс 
беруге арналған бюллетеньдерді ұсыну мерзімінің аяқталған күні болып табылады . 

 

5. Басқарма шешімдерінің орындалуын бақылау  
 

69. Басқарма шешімдерінің орындалуын бақылау олардың сапалы және уақтылы 
орындалуын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады. 

70. Басқарма шешімдерінде көрсетілген тапсырмалардың орындалуын бақылауды 
Басқарма төрағасы не жетекшілік ететін мәселелер бойынша оның мүшелері не Басқарма 
шешімімен осындай бақылау жүктелген адам жүзеге асырады. 
 Басқарма шешімдерінің орындалуына ағымдағы бақылауды (мерзімдер бойынша) 
Басқарма хатшысы жүзеге асырады. 

71. Басқарма шешімін іске асыруды талап ететін барлық шешімдер бақылауға және 
тексеруге жатады. 

72. Басқарма шешімі белгіленген мерзімде орындалмаған және (немесе) тиісінше 
орындалмаған жағдайда, Басқарма хатшысы тиісті ақпаратты Басқарма Төрағасына 
жеткізеді. 

73. Басқарма шешімдерінде олардың орындалуына жауапты ретінде көрсетілген 
Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің және (немесе) құрылымдық бөлімшелерінің 
басшылары Басқарма қабылдаған шешімдердің уақтылы және сапалы орындалуына 
Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген 
жауаптылықта болады. Басқарма шешімінде белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін олар 
шешімнің орындалғанын растайтын құжаттың көшірмесін не осындай құжатқа сілтемені қоса 
бере отырып, тиісті шешімнің орындалғаны туралы хабарламаны Басқарма хатшысына 
жіберуге міндетті. 

74. Басқарма шешімдерінің орындалуына жауапты Қоғамның құрылымдық 
бөлімшелері басқарма хатшысынан сұрау салу келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен 
аспайтын мерзімде оған Басқарма шешімдерінің орындалу барысы туралы ақпарат беруге 
міндетті. 

75. Басқарма хатшысы Басқарма мүшелерін Басқарма қабылдаған шешімдердің 
орындалу нәтижелері туралы хабардар етеді, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарында 
айқындалатын тәртіппен Басқарма атқарған жұмыс туралы Қоғамның Директорлар кеңесін 
хабардар етеді. 

 

6. Басқарма жұмысын бағалау  
 

76. Директорлар кеңесі жыл сайын Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалатын 
тәртіппен Басқарма жұмысының тиімділігін бағалауды жүзеге асырады. 

 
7. Қорытынды ережелер  

 

77. Ереже оны Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен күннен бастап күшіне 
енеді. Ережеге өзгерістер мен толықтырулар Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі 
бойынша енгізіледі. 

78. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе Қоғамның жарғысын 
өзгерту нәтижесінде Ереженің жекелеген баптары оған қайшы келсе, Ереже Қазақстан 
Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына қайшы келмейтін бөлігінде 
қолданылады. 

79. Ереженің жекелеген нормаларының жарамсыздығы басқа нормалардың және 
тұтастай алғанда Ереженің жарамсыздығына әкеп соқпайды. 
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«Қазақстан Ұлттық Банкінің 

Ұлттық инвестициялық корпорациясы» 
АҚ Басқармасы туралы ережеге  

1-қосымша 

 

 
«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық 
инвестициялық корпорациясы» АҚ 

Басқармасына 

 

 
Күн тәртібі мәселесі бойынша түсіндірме жазба 

(күн тәртібіндегі мәселенің мазмұны) 

 
Түсіндірме жазбада көрсетілуі тиіс мәліметтер тізбесі: 

- осы мәселе бойынша қарастыру және шешім қабылдау қажеттілігінің 
негіздемесі; 

- шешім қабылданған жағдайда болжамды әлеуметтік-экономикалық 
және/немесе құқықтық салдарлар; 

- шешімді іске асыруға байланысты болжамды қаржылық шығындар; 
- нақты мақсаттар, күтілетін нәтижелердің мерзімдері және шешім 

қабылдаудан болжамды тиімділік; 
- қабылданған шешімге сәйкес ішкі нормативтік құжаттарды кейіннен 

келтіру қажеттілігі; 
- өзге де мәліметтер. 

 

 
Жетекшілік ететін басшы    

 

Бөлімше басшысы  



10 
 

«Қазақстан Ұлттық Банкінің 

Ұлттық инвестициялық корпорациясы» 
АҚ Басқармасы туралы ережеге  

2-қосымша 

 

 
«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ 

Басқарма отырысының  
ХАТТАМАСЫ 

 
№  _____жылғы «____»_____________ 

 

Қатысқандар: 

Басқарма Төрағасы: 
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы) 

Басқарма мүшелері: 
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы) 

 

Шақырылған тұлғалар: (Қоғамның шақырылатын қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты 
көрсетіледі) 

Басқарма хатшысы: (тегі, аты, әкесінің аты) 

 
Күн тәртібі: 
1. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі) 

2. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі) 

3. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі) 

 
1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша (баяндамашының лауазымы мен тегі, аты, 

әкесінің аты көрсетіледі) ….. Ол ... деп атап өтті (баяндамашы баяндаған күн тәртібі мәселесінің 

мазмұнының қысқаша мазмұны беріледі). 

Мәселені талқылауға қатысты (мәселені талқылауға қатысқандардың тегі, аты, әкесінің 

аты және олардың түсініктемелерінің қысқаша мәні көрсетіледі). 
(Басқарма мүшесінің ерекше пікірі) 

   Күн тәртібіндегі мәселені және ұсынылған материалдарды қарастыра отырып, 
ұсынылды (мәселені шешу жөніндегі ұсыныс). 

 
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Басқарма мүшелері келесідей дауыс 

берді: 
- қарсы емес: (дауыс берушілердің тегі мен аты жөні) 

- қарсы: (дауыс берушілердің тегі мен аты жөні) 

- қалыс қалғандар: (фамилия и инициалы воздержавшихся) 

 

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Басқарма мүшелерінің барлық сөйлеген 
сөздерін (баяндамашылардың лауазымдары және/немесе ТАӘ), пікірлерін тыңдап және ұсынылған 
құжаттарды қарағаннан кейін (осы мәселе қоғам басқармасының құзыретіне жататын Қоғам 
Жарғысының ережелері көрсетіледі), Басқарма 

 
Қаулы етті: 

 

1. Бірінші мәселе бойынша: 
(шешімнің тұжырымдамасы көрсетіледі). 

 
Қосымшалар: (хаттамаға қоса берілетін құжаттар) 
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Басқарма Төрағасы   (тегі, аты-жөні) 
 

Басқарма мүшелері:   (тегі, аты-жөні) 
 

   (тегі, аты-жөні) 
 

   (тегі, аты-жөні) 
 

Басқарма хатшысы:   (тегі, аты-жөні) 
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