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1. Жалпы ережелер 
 

1. Осы 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 және 
Қоғамның директорлар Кеңесі комитеттерін (бұдан әрі – Директорлар 
кеңесі)қалыптастыру мен жұмыс істеу тәртібін белгілейді. 

 
2. Директорлар кеңесінің комитеттерін қалыптастыру 

 

2. Өз функцияларын жүзеге асыру үшін Директорлар кеңесі өз мүшелерінен 
тұрақты жұмыс істейтін комитеттер құрады. Бұл комитеттер ең маңызды мәселелерді 
алдын-ала қарауға және директорлар Кеңесіне осындай мәселелер бойынша шешім 
қабылдауға ұсыныстар дайындауға арналған. 

3. Қоғамда Директорлар кеңесінің келесі комитеттері құрылады: 
1) стратегиялық жоспарлау комитеті; 
2) ішкі аудит комитеті; 
3) кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет . 

Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да тұрақты 
жұмыс істейтін немесе уақытша комитеттер құрылуы мүмкін. 

4. Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау комитетінің негізгі міндеттері: 
1) Қоғамның стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын) айқындау, оларды 

іске асыру жөніндегі іс-шараларды орындау және қойылған мақсаттарға қол жеткізу 
жөнінде тиісті шаралар қабылдау үшін Директорлар кеңесіне есеп беру; 

2) Қоғамның бюджеттік жоспарлау; 
3) Қоғамның қолданыстағы даму стратегиясына олардың әсерін айқындау және осы 

өзгерістерді ескере отырып, даму стратегиясын қайта қарауды/қайта бағалауды 
қамтамасыз ету үшін экономикалық және бәсекелестік орта саласындағы мәселелер 
бойынша шешімдер қабылдау үшін Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу және ұсыну 
болып табылады. 

5. Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің негізгі 
міндеттері Директорлар кеңесіне: 

1) Қоғамның кадрлар саласындағы саясатын қалыптастыру және іске асыру, Қоғам 
қызметкерлерін, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі 
аудиторы мен Корпоративтік хатшысының құрамына кіретін адамдарды ынталандыру және 
сыйақы беру; 

2) іскерлік этканы сақтау қағидаттарына негізделген ұжымдық жұмысты 
ұйымдастыру; 

3) Қоғам қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетудің және әлеуметтік мәселелерді 
шешудің пәрменді саясатын әзірлеу; 

4) мүдделер қақтығысын шешу, кәсіби бедел мен корпоративтік рухты көтеру 
жөнінде шешімдер қабылдау үшін ұсыныстар әзірлеу және ұсыну болып табылады. 

6. Ішкі аудит комитетінің негізгі міндеттері: 
1) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі; 
2) Қоғамның ішкі бақылау жүйелері; 
3) Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйелері; 
4) Қоғамның ішкі аудиті қызметінің; 
5) сыртқы аудит саласындағы мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін 

Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу және ұсыну болып табылады. 
7. Комитеттер Директорлар кеңесінің мүшелерінен, Қоғам қызметкерлерінен 

және тиісті салада кәсіби тәжірибесі мен білімі бар сарапшылардан құралады. 
8. Комитет кемінде үш мүшеден тұрады. 

  Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Комитеттің барлық немесе жекелеген 
мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.  
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9. Комитет Қоғамның органы болып табылмайды. Комитеттің Директорлар кеңесінің 
атынан әрекет етуге құқығы жоқ. 

 
3. Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстары  

 

10. Комитет отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі. 
11. Комитет отырысының күн тәртібін Комитет төрағасы айқындайды. Бұл ретте 

комитеттің кез келген мүшесі күн тәртібіне Комитеттің құзыретіне жататын қосымша 
мәселені енгізуге бастамашылық жасауға құқылы. Комитет мүшелерінің өзара келісімі 
бойынша күн тәртібі өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін. Қажет болған жағдайда комитет 
ағымдағы отырыстың күн тәртібінде айқындалған мәселелерді комитет мүшелерінің 
көпшілігінің шешімі бойынша өзге, неғұрлым басым мәселелердің пайдасына талқылаудан 
бас тарта алады. 

12. Комитет отырыстарына комитет мүшелері болып табылмайтын Директорлар 
кеңесінің мүшелері, Қоғамның атқарушы органының мүшелері, Қоғамның Ішкі аудит 
қызметінің қызметкерлері, қоғамның өзге де лауазымды адамдары мен қызметкерлері 
шақырылуы мүмкін. 

Қажет болған жағдайда комитеттердің жұмысына қажетті кәсіби білімі бар 
сарапшылар тартылуы мүмкін. 

13. Тиісті комитеттің мүшелері болып табылмайтын Директорлар кеңесінің мүшелері, 
Қоғамның атқарушы органының мүшелері, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, 
сондай-ақ комитетте жұмыс істеуге тартылған сарапшылар Комитеттің құзыретіне жататын 
кез келген мәселені қарау ұсынысымен Комитет Төрағасына жүгіне алады. Мұндай мәселе 
комитеттің ең жақын жоспарланған жұмыс отырысында немесе егер мәселе ерекше мәнге 
ие болса және оны қарау кейінге қалдырылмаса, Комитеттің арнайы шақырылған 
отырысында қаралуы мүмкін. 

14. Комитет отырысын комитет төрағасы өзінің бастамасы бойынша немесе 
Комитет мүшесінің талабы бойынша шақырады. 

15. Комитет отырысын өткізу туралы хабардар ету, сондай-ақ комитет мүшелеріне 
қажетті материалдарды жіберу комитет мүшелерімен келісілген тәсілмен отырысты өткізу 
күніне дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жүргізіледі. Комитет мүшелерінің көпшілігінің 
шешімі бойынша бұл мерзімді қысқартуға жол беріледі. 

Комитет төрағасы тиісті түрде және тиісті мерзімде хабарлау жүргізілуі үшін қажетті 
шараларды қабылдайды. Қоғамның атқарушы органының мүшелерін, Қоғамның ішкі аудит 
қызметінің қызметкерлерін, Қоғамның өзге де лауазымды адамдары мен қызметкерлерін 
комитет отырысына шақыру, сондай-ақ отырыста жұмыс істеу үшін сарапшыларды тарту 
комитет отырысына дайындалуға шақырылғандар үшін ақылға қонымды және жеткілікті 
мерзім беретін тәртіппен өтеді. 

16. Комитет отырыстары не бірлескен қатысу нысанында, не сырттай дауыс беру 
арқылы өткізіледі. Комитет отырыстарын өткізу үшін байланыс құралдары (телефон 
конференциялары) қолданылуы мүмкін. Отырысқа қатысуға шақырылған адамдар, 
оның ішінде Комитет мүшелері күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірлерін 
жазбаша түрде ұсына алады. 

Комитет мүшелерінің көпшілігі қатысқан кезде (отырыстың басында жазбаша 
пікірлер алынған) отырыс заңды болып саналады (кворумы бар). Кворумның болмауы 
комитет отырысын ауыстыруға алып келеді. 

17. Комитеттің барлық шешімдері отырысқа қатысатын комитет мүшелерінің 
қарапайым көпшілік даусымен қабылданады, бұл ретте комитеттің әрбір мүшесінің бір 
дауысы болады. 

18. Комитет отырысында Комитет мүшесінің қандай да бір мәселені қарауға жеке 
мүдделілігі туралы кез келген ақпарат ашылуға тиіс. 

19. Комитет Комитет мүшесіне (мүшелеріне) комитет құзыретінің белгілі бір 
мәселесін егжей-тегжейлі зерделеуге және комитетті зерттеу барысында алынған 
нәтижелер туралы хабардар етуге өкілеттік бере алады. 

20. Комитет отырысын төраға жүргізеді. Отырыс хаттамасын комитет хатшысы 
жүргізеді және оған Комитет төрағасы қол қояды. Отырыс барысында Комитет мүшелері 
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мен комитет отырысына шақырылған адамдар ұсынған пікірлер тыңдалады және 
хаттамада көрсетіледі (хаттамаға қоса беріледі). 

Комитет отырысының хаттамасы Ережеге қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
жасалады. 

Комитет отырысының хаттамасы ол өткізілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен 
кешіктірілмей жасалады. 

Хаттама комитет хатшысында сақталады, ол комитет хаттамаларына, сондай-ақ 
комитет отырыстарында қаралған материалдарға, Комитеттің барлық мүшелеріне және 
Директорлар кеңесінің мүшелеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге тиіс . 

 
4. Директорлар кеңесі комитетінің ұсынымы  

 

16. Шешім қабылдау Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер 
бойынша шешімдердің жобаларын алдын ала қарау және дайындау жөніндегі комитеттің 
отырысында Комитеттің ұсынымы (бұдан әрі - "Ұсыным") ресімделеді. Ұсыным Директорлар 
кеңесінің отырысына ұсынылады, онда тиісті мәселе қаралады. Ұсыным жалпы комитеттің 
пікірін көрсетеді. Егер комитет мүшелерінің пікірлері сәйкес келмесе, онда ерекше пікірлер 
ұсыныста бөлек көрсетілуі тиіс. 

17. Ұсынымға комитет төрағасы қол қояды. Ұсынымға комитет отырысында қаралған 
материалдар қоса берілуі мүмкін. 

18. Комитет төрағасы ұсынымды Директорлар кеңесі мүшелерінің назарына уақтылы 
және толық жеткізгені үшін жауапты болады. Директорлар кеңесінің отырысында қаралған 
ұсыным комитет пен Директорлар Кеңесінің тиісті отырыстарының хаттамаларына қоса 
берілуге тиіс. 

19. Директорлар кеңесіне ұсынымды Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар 
кеңесінің отырысына материалдар жіберілгенге дейін комитет әзірлеуге тиіс. 

 Егер бұл мүмкін болмаса, комитет төрағасы Директорлар кеңесінің алдағы 
отырысының күн тәртібі туралы ақпарат алғаннан кейін, қажет болған жағдайда Қоғамның 
Корпоративтік хатшысына Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің белгілі бір 
мәселесі бойынша Ұсыным әзірленетіні туралы хабарлауға тиіс. 

 Корпоративтік хатшы аталған ақпаратты Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің 
назарына сырттай дауыс беруге ниет білдірген Директорлар кеңесінің мүшелеріне комитеттің 
Ұсынымдарын ескеруге мүмкіндік беру үшін жеткізуге тиіс. 

20. Комитеттер Қоғамның, оның филиалдары мен өкілдіктерінің қызметі мәселелері 
бойынша ұсыныстар дайындауға құқылы. 

 

5. Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы  
 

21. Комитет төрағасын әр комитеттің мүшелері олардың арасынан сайлайды 
және Директорлар кеңесінің отырысында бекітіледі. 

Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары комитет мүшелері болып табылатын 
тәуелсіз директорлар қатарынан сайланады. 

Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. 
Директорлар кеңесінің төрағасы аудит жөніндегі комитеттің төрағасы бола алмайды. 
22. Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы: 
1) комитет отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді; 
2) комитеттің ағымдағы жылға арналған кезекті отырыстарының жоспарын әзірлейді;  
3) комитет отырыстарының күн тәртібін қалыптастырады;  
4) комитет отырыстарының хаттамасын жүргізуді қамтамасыз етеді; 
5) комитет атынан құжаттардың жобаларына (бағдарламалар, меморандумдар және 

т.б.) қол қояды және Директорлар кеңесіне ұсынады; 
6) Қоғамның атқарушы органдарымен және құрылымдық бөлімшелердің 

басшыларымен тұрақты байланыста болады; 
7) комитет жұмысын ұйымдастыруға жауапты болады. 

 
6. Директорлар кеңесі комитеттері мүшелерінің құқықтары мен міндеттері  
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23. Комитет мүшелері: 
1) комитет жұмысына жан-жақты және толық қатысуға; 
2) отырысқа және комитет отырысына ұсынылатын құжаттарды зерделеуге; 
3) комитетті қандай да бір шешім қабылдауға жеке мүдделілігінің бар екендігі 

туралы дереу хабардар етуге; 
4) комитетке нұқсан келтіретін немесе оның мүшелерінің кәсібилігіне күмән 

тудыратын әрекеттерді болдырмауға міндетті. 
24. Комитет мүшелерінің: 

 Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінен Директорлар кеңесі 
туралы ережеде белгіленген тәртіппен кез келген ақпаратты (құжаттар мен 
материалдарды) талап етуге; Директорлар кеңесінен, тексеру комиссиясынан, Қоғам 
аудиторынан ақпарат пен құжаттарды сұратуға; 

комитет, Директорлар кеңесі және Қоғамның басқа алқалы органдары 
отырыстарының хаттамаларымен танысу және олардың көшірмелерін алу;  

комитет, Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер 
және қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге; 

Қоғамның (басқарманың) атқарушы органының отырыстарына қатысуға  құқығы 
бар. 
 

7. Комитеттердің Қоғам органдарымен өзара іс-қимылы  
 

25. Комитет хатшысы Комитеттің Қоғамның өзге органдарымен өзара іс-қимылының 
техникалық және рәсімдік мәселелерін шешуді қамтамасыз етеді. 

26. Қоғамның атқарушы органы комитеттің құзыретіне қатысты барлық елеулі 
өзгерістер туралы комитетке хабарлауға тиіс. 

27. Комитет төрағасы Директорлар кеңесіне комитеттің жұмысы туралы хабарлауға 
тиіс. 

 
8. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін қамтамасыз ету  

 

28. Қоғамның атқарушы органы Директорлар кеңесі комитеттері мүшелерінің 
Қоғамның ақпаратына (құжаттарына, материалдарына) қол жеткізуін қамтамасыз етуге 
міндетті. 

 
9. Директорлар кеңесі комитеттерінің есептілігі және жауапкершілігі 

 

29. Директорлар кеңесі комитетінің ағымдағы қызметі Директорлар кеңесі 
қойған міндеттерге сәйкес жүзеге асырылады. 

30. Комитет құрамын және комитет төрағасын Директорлар кеңесі бекіткеннен 
кейін 1 (бір) айдан кешіктірілмейтін мерзімде комитет төрағасы комитет отырысында өз 
өкілеттігі кезеңінде комитеттің негізгі міндеттерінің жобасын дайындауға және қарауға 
бастамашылық жасайды. 

Комитеттің негізгі міндеттерінің тізбесі Директорлар кеңесінің құзыреті 
мәселелері бойынша шешімдер жобаларын дайындау мақсатында комитет туралы 
ережеде айқындалған Қоғамның даму стратегиясы мен комитеттің функциялары негізге 
алына отырып қалыптастырылады. 

Комитеттің негізгі міндеттерінің тізбесі комитеттің функцияларына, сондай-ақ 
Директорлар кеңесінің тапсырмаларына сәйкес қоғамның дамуына елеулі әсер ететін 
қосымша мәселелерді қамтуы мүмкін. 

31. Комитеттердің негізгі міндеттерін түзету Директорлар кеңесі қабылдайтын 
шешімдерге және ағымдағы кезеңде Қоғам алдында тұрған міндеттерге сүйене 
отырып, қажеттілігіне қарай жүзеге асырылады. 

 Комитеттің негізгі міндеттерін түзету туралы мәселені Директорлар кеңесінің 
отырысына мәселені тиісті дайындай отырып, тиісті комитеттің төрағасы 
бастамашылық етеді. 
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32. Комитет Директорлар кеңесіне қажет болған жағдайда не директорлар 
кеңесінің талабы бойынша осы комитет орындайтын міндеттердің іске асырылуы 
туралы есеп береді. 

33. Комитет мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның 
Жарғысына және ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жауапты болады . 
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«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық 
инвестициялық корпорациясы» акционерлік 

қоғамының Директорлар кеңесінің комитеттері 
туралы ережеге қосымша 

 
« » акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің   

 жөніндегі комитеті отырысының  
№  хаттамасы  

 
 
 

  қ. 20 ж. « »  
 

Акционерлік қоғамның толық атауы:   
Қоғам) 
Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:   

(бұдан әрі 
– 

Қоғамның Директорлар кеңесінің   жөніндегі комитетінің 
отырысын өткізу орны  

(бұдан әрі – Директорлар кеңесінің комитеті):   
Отырысты өткізу уақыты:    

 

Отырысқа қатысты: 

1. Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы: ТАӘ 

2. Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі: ТАӘ 

3. Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі: ТАӘ 

4. Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі: ТАӘ 

5. Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі: ТАӘ 

 
Шақырылғандар: 

(шақырылған адамдардың лауазымдары, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі) 

 
Шешім қабылдау кворумы: Директорлар кеңесі комитеті мүшелерінің жалпы 
санының ______%-ы бар және құрайды. 

 
Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы отырыстың келесі күн тәртібін дауысқа салды: 

 
Күн тәртібі: 
1. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі). 
2. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі). 
3. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі). 

 
Дауыс берді: 
- «Қарсы емес» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі комитетінің дауыс берген 
мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі); 
- «Қарсы» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі комитетінің дауыс берген мүшелерінің 
ТАӘ көрсетіледі); 
- «Қалыс қалған» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі комитетінің дауыс берген 
мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі). 

 
Директорлар кеңесінің комитеті ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

Директорлар кеңесі комитеті отырысының мынадай күн тәртібі бекітілсін : 
1. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі). 
2. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі). 
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3. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі). 
 

Күн тәртібіндегі мәселе 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). 
(Директорлар кеңесі комитеті мүшесінің ерекше пікірі) 

Күн тәртібі мен ұсынылған материалдарды қарастыра отырып, ұсынылды (мәселені шешу 
жөніндегі ұсыныс). 

 

Күн тәртібіндегі _______мәселесі бойынша Директорлар кеңесі комитетінің 

мүшелері келесідей дауыс берді: 
- «Қарсы емес» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі комитетінің дауыс берген 
мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі); 
- «Қарсы» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі комитетінің дауыс берген мүшелерінің 
ТАӘ көрсетіледі); 
- «Қалыс қалған» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі комитетінің дауыс берген 
мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі). 

 

Барлық баяндамаларды (баяндамашылардың лауазымдары және/немесе ТАӘ), Директорлар 
кеңесі комитеті мүшелерінің күн тәртібіндегі мәселе бойынша пікірлерін тыңдап, 
ұсынылған құжаттарды қарап, Директорлар кеңесінің комитеті ҰСЫНДЫ: 
1. (ұсынымның тұжырымдамасы көрсетіледі). 

 
 

Қосымшалар: (хаттамаға қоса берілетін құжаттар) 

 
 

Директорлар кеңесі комитетінің отырысы жабық деп жарияланды. 

Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы (ТАӘ, қолы) 

 
 

(Директорлар кеңесі комитетінің хатшысы) 
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