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1. Жалпы ережелер 

1. Осы «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық 

корпорациясы» акционерлік Қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан 

әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Қазақстан Ұлттық 

Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» акционерлік Қоғамының (бұдан 

әрі - Қоғам) Жарғысына сәйкес әзірленді және Қоғамның Директорлар кеңесі 

мүшелерінің (бұдан әрі - Директорлар кеңесі) мәртебесін, өкілеттіктері мен 

жауапкершілігін айқындайды, Директорлар кеңесінің қызметі, отырыстарын 

шақыру және өткізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібін, сондай-

ақ оның Қоғамның басқа органдарымен өзара іс-қимыл жасау тәртібін белгілейді. 

2. Директорлар кеңесінің қызметі әділдікке, адалдыққа, ашықтыққа, 

жауапкершілікке, кәсібилік пен құзыреттілікке негізделген тиімді корпоративтік 

басқару қағидаттарына негізделеді. 

2. Директорлар кеңесінің өкілеттіктері, міндеттері мен функциялары 

3. Директорлар кеңесі Қоғамның Жалғыз акционерінің (бұдан әрі - Жалғыз 

акционер) мүдделерін іске асыруды және құқықтарын қорғауды, Қоғамның 

алдына қойылған алтын-валюта активтерін, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қорының активтерін, зейнетақы активтерін және Қоғамға сенімгерлік басқаруға 

берілетін басқа да активтерді басқару жөніндегі міндеттерді тиімді орындауын 

қамтамасыз етеді, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімді жұмысын 

қамтамасыз етеді, корпоративтік қақтығыстарды шешуге жәрдемдеседі. 

Директорлар кеңесінің міндеті Қоғамды дамыту және позициялау жөнінде 

қажетті шешімдер қабылдау болып табылады. 

4. Директорлар кеңесі Жалғыз акционер алдында өз қызметінің толық 

ашықтығын қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі Қоғам қызметінің басым 

бағыттарын айқындайды. 

Директорлар кеңесі нарықтық жағдайды, Қоғамның қаржылық жағдайын 

және Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне әсер ететін басқа да факторларды 

ескере отырып, бекітілген басым бағыттарды ұстануға объективті баға береді. 

5. Директорлар кеңесі Қоғамның атқарушы органының тиімді қызметін, 

оның ішінде оның қызметіне, тәуекелдерді басқару жүйесінің жұмысына, 

Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру арқылы 

қамтамасыз етеді. 

6. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне Қоғамның Жарғысында 

айқындалған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады. 

7. Директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасының заңнамасына және 

Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының (бұдан әрі - Басқарма) құзыретіне 

жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз 

акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес. 



3  

3. Директорлар кеңесін қалыптастыру 

8. Директорлар кеңесінің мүшелерін төменде аталғандардың ішінен 

Жалғыз акционер сайлайды: 

1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің мүдделерінің өкілдері 

ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) тұлғалардың; 

2) басқа тұлғалардың (Ереженің 9 тармағында белгіленген шектеулерді 

ескере отырып). 

9. Басқарма мүшелері, оның төрағасынан басқа, Директорлар кеңесіне 

сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы, сондай-ақ 

Директорлар кеңесінің кез келген Комитетінің Төрағасы болып сайлана алмайды. 

10. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың және Директорлар 

кеңесінің мүшелерінің өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен 

Қоғамның мүддесі үшін Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру 

үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі және іскерлік және 

(немесе) салалық ортадағы оң жетістіктері болуы тиіс. 

Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде мынадай тұлға сайлана алмайды: 

- жоғары білімсіз; 

- заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар; 

- бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, басқа заңды тұлғаның бірінші 

басшысы (Басқарма Төрағасы), басшысының орынбасары, белгіленген тәртіппен 

акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе банкрот деп 

танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға 

дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бас бухгалтері болған. Көрсетілген талап 

белгіленген тәртіппен акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып 

алу немесе банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы 

шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады. 

11. Директорлар кеңесінің мүшелері Жалғыз Акционердің шешімімен 

сайланады. 

Тәуелсіз директорлар және жалғыз акционердің оның қызметкерлері болып 

табылмайтын өкілдері болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелері 

Ережеге 1 қосымшаға сәйкес Қоғамның құпия ақпаратын жария етпеу туралы 

міндеттемеге қол қояды. 

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның атынан Тәуелсіз 

директорлармен және оның қызметкерлері болып табылмайтын жалғыз 

акционердің өкілдерімен Ережеге 2 қосымшада көзделген нысан бойынша шарт 

жасасады. 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін 

сыйақылар төлеу және шығыстарды өтеу шарттарын, сондай-ақ сыйақылардың 

мөлшерін Жалғыз акционер айқындайды. 

12. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қоғамның 

Жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған 

адамдар шексіз рет қайта сайлана алады. 
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13. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді 

және Жалғыз акционердің Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы 

шешімі қабылданған кезде аяқталады. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің 

барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға 

құқылы. 

14. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша 

мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде 

жүзеге асырылады. 

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі 

көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады. 

15. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын 

тоқтатылған және Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін жалғыз акционер етіп 

сайлаған (тағайындаған) жағдайда, соңғысының өкілеттігі тұтастай алғанда 

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі біткен кезде бір мезгілде аяқталады. 

16. Директорлар кеңесінің мүшелері міндетті: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында, 

Корпоративтік басқару кодексінде (бұдан әрі - Кодекс) және Ережеде, нормалар 

мен талаптарда, Жалғыз акционердің және тұтастай Қоғамның мүддесінде 

іскерлік әдеп қағидаларында белгіленген талаптарды сақтай отырып, адал, ақылға 

қонымды және әділ әрекет етуге; 

2) Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға байланысты 

өзіне белгілі болған Қоғам туралы ақпараттың, оның ішінде Директорлар кеңесі 

мүшесінің міндеттерін жүзеге асыру тоқтатылған кезден бастап 5 (бес) жыл 

ішінде құпиялылығын сақтауға; 

3) Қоғамдағы істердің жай күйіне мониторинг жүргізуге және Қоғамның 

басқа органдарымен және лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланыста болуға; 

4) олар мүшелері болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің 

отырыстары мен жұмысына қатысуға; 

5) Директорлар кеңесінің отырысына қатысудың мүмкін еместігі туралы 

Басқармаға оның болмау себептерін көрсете отырып алдын ала хабарлауға; 

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі 

құжаттарында көзделген өзге де міндеттерді орындауға. 

Тәуелсіз директорлар тәуелсіз болуды тоқтататын әрекеттерден бас тартуы 

тиіс. Егер мән-жайлардың өзгеруі нәтижесінде Тәуелсіз директор мұндай болмай 

қалса, ол 2 (екі) жұмыс күні ішінде бұл туралы Директорлар кеңесіне жазбаша 

хабарлауға тиіс. 

17. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның ішкі құжаттарында 

көзделген мүдделер қақтығысына қатысты талаптарды, соның ішінде: 

1) Директорлар кеңесінің Төрағасына Қоғаммен байланысты 

мәмілелердегі, шарттардағы, жобалардағы, оның ішінде Қоғамның бағалы 

қағаздарымен немесе оның үлестес ұйымдарымен мәмілелер жасау ниеттері 

туралы кез келген жеке, коммерциялық немесе өзге де мүдделілік (тікелей немесе 

жанама) туралы дереу жазбаша нысанда хабарлауға, сондай ақ осындай бағалы 
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қағаздармен жасалған мәмілелер туралы ақпаратты ашуға; 

2) ресми іс-шараларды өткізу кезінде жалпы қабылданған сыпайылық 

ережелеріне сәйкес сыпайылықтың немесе кәдесыйлардың символдық 

белгілерінен басқа, Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің лауазымдық жағдайы 

шеңберінде қабылдаған немесе жасаған шешімдері немесе әрекеттері үшін 

сыйақы болып табылатын немесе қарастырылуы мүмкін жеке немесе заңды 

тұлғалардан сыйлықтар, қызметтер немесе қандай да бір артықшылықтар 

алмауға; 

3) Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін атқаруына байланысты өзіне 

белгілі болған құпия, коммерциялық және өзге де ақпаратты мұндай ақпаратқа 

қол жеткізе алмайтын тұлғаларға жария етпеу, сондай-ақ оны Директорлар кеңесі 

мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде де, Қоғамдағы жұмысы аяқталғаннан 

кейін 5 (бес) жыл ішінде де өз мүдделеріне немесе үшінші тұлғалардың 

мүдделеріне пайдаланбауға; 

4) Қоғамның қауіпсіздік режиміне және құпия ақпаратының сақталуына 

байланысты Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген барлық ережелер мен 

рәсімдерді сақтауға. 

18. Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғамның және Жалғыз акционердің алдында 

олардың әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін, оның ішінде 

залалдар үшін жауаптылықта болады. 

19. Директорлар кеңесінің мүшелері құқылы: 

1) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге; 

2) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі 

мәселелер және қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді 

талап етуге; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында, 

Кодексте және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында көзделген өзге де 

әрекеттерді жүзеге асыруға. 

20. Директорлар кеңесін Төраға басқарады, ол Директорлар кеңесінің өз 

міндеттерін сәтті шешуін қамтамасыз етуге арналған. 

21. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан Директорлар 

кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру 

арқылы сайланады. 

Директорлар кеңесі кез келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы. 

22. Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде Қоғам қызметі саласындағы 

кәсіпқойдың мінсіз іскерлік беделіне ие немесе басшы лауазымдарда айтарлықтай 

жұмыс тәжірибесіне ие, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі мүшелерінің 

сөзсіз сеніміне ие, адалдығына, қағидаттығына, Қоғам мүдделеріне бейілділігіне 

күмәні жоқ тұлғаны тағайындау ұсынылады. 

23. Директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен Директорлар 

кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ: 
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1) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық 

етеді; 

2) Қоғамның атынан Басқарма Төрағасымен еңбек шартын жасасады; 

3) Директорлар кеңесінің отырыстарында хаттама жүргізуді 

ұйымдастырады; 

4) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына қол қояды; 

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында 

және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де функцияларды жүзеге 

асырады. 

24. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның 

функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі 

мүшелерінің бірі жүзеге асырады. 

25. Тәуелсіз директор болып мынадай тұлға сайлануы мүмкін: 

1) Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайды және ол Директорлар 

кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде (Қоғамның Тәуелсіз директоры 

лауазымында болған жағдайды қоспағанда) болып табылмайды; 

2) Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып 

табылмайды; 

3) Қоғамның лауазымды тұлғаларымен және Қоғамның үлестес 

тұлғаларымен бағыныстылықпен байланысты емес және Директорлар кеңесіне 

сайланғанға дейінгі 3 (үш) жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен 

байланысты емес; 

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайды; 

5) Қоғам органдарының отырыстарында Жалғыз акционердің өкілі болып 

табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде 

өкілі болып табылмаған; 

6) аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде 

Қоғамның аудитіне қатыспайды және оның Директорлар кеңесіне сайлануының 

алдындағы 3 (үш) жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған. 

26. Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директорларын сайлау Жалғыз 

акционердің шешімімен жүзеге асырылады. 

27. Өз міндеттерін орындау кезінде Тәуелсіз директор адалдық, 

объективтілік, ашықтық, конструктивтілік және кәсібилік қағидаттарын 

басшылыққа алады. 

28. Тәуелсіз директор міндетті: 

1) ақпараттандырылған және ойластырылған шешім қабылдау үшін 

кәсіби міндеттеріңізді орындауға жеткілікті көңіл мен уақыт бөлуге; 

2) шешім қабылдау кезінде Тәуелсіз директор мұндай шешімнің 

Қоғамның және Жалғыз акционердің игілігіне жұмсалатынына көз жеткізуге; 

3) өз ұстанымын, оның ішінде, егер бұл ұстаным Директорлар кеңесі 

мүшелерінің көпшілігінің, оның төрағасының, Басқарманың пікірімен сәйкес 

келмесе, дәлелдеуге; 

4) Директорлар кеңесімен және Басқармамен сындарлы диалог орнатуға 



7  

ұмтылуға. 

5) Қоғамға мақсаттарды, міндеттер мен құндылықтарды анықтауда, 

стратегияны әзірлеуде жәрдем көрсетуге. 

29. Тәуелсіз директор Қоғамға корпоративтік басқарудың үздік 

стандарттарын және ақпараттық ашықтықты енгізуге ықпал етеді, Директорлар 

кеңесі жанындағы комитеттердің жұмысына қатысады, Қоғам басшылығына 

корпоративтік басқарудың жалпы қабылданған стандарттарын сақтамау әкелуі 

мүмкін өзіне белгілі жағымсыз салдарлар туралы хабарлайды, Қоғамның және 

оның Жалғыз акционерінің заңды мүдделерін үшінші тұлғалардың құқыққа 

қайшы әрекеттерінен қорғауға жәрдемдеседі. 

30. Қақтығыс жағдайлары туындаған жағдайда Тәуелсіз директор 

заңдылық пен әділеттілік қағидаттарына негізделген объективті және бейтарап 

позицияны ұстанады. Мүмкіндігінше Тәуелсіз директор мұндай қақтығыстарды 

тез арада шешуге тырысады. 

31. Жалғыз акционердің өтініші бойынша Тәуелсіз директор Директорлар 

кеңесінде қаралған шешімдер және оның дауыс беру себептері бойынша өзінің 

дауыс беруі туралы ақпарат ұсынады. 

32. Тәуелсіз директор егер мұндай қарым-қатынастар Қоғамның және 

оның Жалғыз акционерінің имиджіне, бизнесіне немесе заңды мүдделеріне 

қасақана тікелей немесе жанама түрде зиян келтіретін болса, үшінші тараптармен, 

оның ішінде Қоғамның бәсекелестерімен және олармен үлестес тұлғалармен 

ешқандай қарым-қатынаста бола алмайды. 

4. Директорлар кеңесінің отырыстары 

33. Директорлар кеңесінің қызметі парасаттылық, белсенділік, адалдық, ақ 

ниеттілік, жауапкершілік және ұқыптылық қағидаттарына негізделеді. 

34. Директорлар кеңесінің отырыстары ұтымдылық, тиімділік және 

жүйелілік қағидатын негізге ала отырып өткізіледі. 

35. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе 

Басқармасының бастамасы бойынша не төмендегілердің талабы бойынша 

шақырылуы мүмкін: 

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесімен; 

2) Қоғамның ішкі аудит қызметтерімен; 

3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен; 

4) Жалғыз акционерімен. 

36. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар 

кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн 

тәртібін және мынадай мәліметтерді қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу 

арқылы қойылады: 

- отырысты шақыру бастамашысына нұсқау (бастамашының тегі, аты, 

әкесінің аты не талап қойған органның немесе заңды тұлғаның атауы); 

- күн тәртібіндегі мәселелер; 

- көрсетілген мәселелерді күн тәртібіне енгізудің негіздемелері; 
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- қойылған талапқа жауап қайтару тиіс мекенжай. 

37. Төмендегі жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің төрағасы 

отырысты шақырудан бас тартуға құқылы емес: 

1) отырысты шақыру туралы талап Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық актілеріне, Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Ережесіне 

немесе өзге де ішкі құжатына сәйкес келмейді; 

2) шақыру бастамашысының Қазақстан Республикасының заңнамасында 

және Қоғамның Жарғысында көзделген Директорлар кеңесінің отырысын 

шақыруды талап етуге құқылы емес. 

Директорлар кеңесінің төрағасы ұсынылған талапты қарауға және 

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы немесе шақырудан бас тарту 

туралы шешімді талап қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 

қабылдауға міндетті. 

Директорлар кеңесінің төрағасы шешім қабылданған күннен бастап 2 (екі) 

жұмыс күні ішінде қабылданған шешім туралы отырысты шақыру 

бастамашыларын хабардар етуге міндетті. 

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап 

қанағаттандырылған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасы отырыстың 

нысанын белгілеуге және ұсынылатын отырыстың күн тәртібін толықтыруға 

құқылы. 

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан 

жағдайда тиісті жазбаша талап келіп түскеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде 

(Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты шақыру туралы хабарламаларға 

қол қоймау нысанында) бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар кеңесінің 

отырысын шақыруға міндетті Басқармаға жүгінуге құқылы. 

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе 

Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс 

күнінен кешіктірмей шақыруға тиіс. 

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны 

міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі. 

38. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы хабарламаны 

Қоғамның корпоративтік хатшысы (бұдан әрі - Корпоративтік хатшы) 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) жұмыс 

күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жібереді. 

Хабарламада мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: 

- отырысты өткізу орны мен уақыты; 

- отырысты өткізу нысаны (бетпе-бет, сырттай). 

39. Хабарламаға міндетті түрде мынадай материалдар қоса беріледі: 

1) баяндамашыларды көрсете отырып, отырыстың күн тәртібі; 

2) Директорлар кеңесі мүшелерінің атына түсіндірме жазбалар; 

3) құжаттардың жобалары; 

4) Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдерінің жобалары; 

5) Басқарма шешімдерінен үзінді көшірмелер; 
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6) өзге де қосымша құжаттар (презентациялар, Қоғам тобына кіретін 

мемлекеттік органдардың немесе заңды тұлғалардың шешімдерінің көшірмелері), 

көрсетілген мәселелерді күн тәртібіне енгізуді негіздейтін анықтамалық 

материалдар). 

Түсіндірме жазбаға және Директорлар кеңесі шешімінің жобасына тікелей 

орындаушы, бастамашы бөлімшенің басшысы, заң бөлімшесінің басшысы, тиісті 

мәселеге (Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым, Қоғамның ішкі 

аудит қызметі немесе жалғыз акционер ұсынатын материалдарды қоспағанда), 

жетекшілік ететін Басқарма мүшесі және Басқарма төрағасы қол қоюға тиіс. 

Басқарма шешімінен үзінді көшірмеге Басқарма хатшысы қол қойып, 

Басқарманың мөрімен куәландырылуға тиіс. 

Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдар ұсынылатын 

кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуға тиіс: 

7) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша-әкесінің аты; 

8) білім туралы мәліметтер; 

9) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқаратын лауазымдары 

туралы мәліметтер; 

10) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де 

ақпарат. 

40. Қоғамның қызметіне әсер ететін қандай да бір мәселелерді шұғыл 

шешу қажеттілігі туындаған жағдайда, қажетті материалдармен хабарлама жіберу 

мерзімі Директорлар кеңесі мүшелерінің келісімі бойынша қысқартылуы мүмкін. 

41. Отырысты өткізу туралы хабарлама, сондай-ақ оған қоса берілетін 

қажетті материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне жазбаша нысанда немесе 

Директорлар кеңесі мүшелерінің келісімі бойынша олар үшін ыңғайлы өзге де 

тәсілмен (оның ішінде пошта, факсимиль, электрондық немесе өзге де 

байланысты пайдалану арқылы) жіберіледі. 

42. Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдарды түпкілікті 

қалыптастыруды Корпоративтік хатшы жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің 

отырыстарына материалдар мен отырыстарының хаттамалары басым болып 

табылады, бұл мұндай құжаттарды бірінші кезекте Қоғамның құрылымдық 

бөлімшелері дайындайды және (немесе) келіседі дегенді білдіреді. Ереженің 39 

тармағында көрсетілген материалдарды, отырыстың күн тәртібін қоспағанда, 

мүдделі құрылымдық бөлімшелер Корпоративтік хатшыға Ереженің 40 

тармағында жазылған жағдайды қоспағанда, отырысты өткізудің болжамды 

күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ұсынады. 

Көрсетілген мерзімде қажетті материалдар ұсынылмаған және (немесе) олар 

тиісінше ұсынылмаған жағдайда, мәселе отырыстың күн тәртібіне енгізілмейді. 

43. Директорлар кеңесінің мүшелері хабардар етілген орында немесе 

уақытында Директорлар кеңесінің отырысын өткізу мүмкін болмайтын немесе 

қиындататын мән-жайлар туындаған кезде жоспарланған күн тәртібі бойынша 

отырыс өзге орында және (немесе) өзге уақытта өткізілуі мүмкін. 

44. Директорлар кеңесі отырысының орны немесе уақыты өзгергені 
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туралы Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне Корпоративтік хатшы 

отырысқа келуге жеткілікті уақыт қалуы үшін алдын ала хабарлауы тиіс. 

Көрсетілген өзгерістер туралы хабарлама Директорлар кеңесінің мүшелеріне 

Директорлар кеңесі мүшесінің хабарлама алуына кепілдік беретін кез келген 

нысанда жіберіледі. 

45. Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер осы отырыстың күн 

тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша қабылданады. 

Мәселені күн тәртібіне енгізудің бастамашысы шешім шығарылғанға дейін 

кез келген уақытта өз мәселесін күн тәртібінен алып тастай алады, бұл міндетті 

түрде хаттамада тіркеледі. 

46. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 2/3 (үштен екісі) 

қатысатын Директорлар кеңесінің кез келген отырысы барысында, егер оларды 

күн тәртібіне енгізу үшін Директорлар кеңесінің барлық қатысып отырған 

мүшелері дауыс берген жағдайда, күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізілуі және 

қаралуы мүмкін. 

47. Директорлар кеңесінің отырысы хабарламада көрсетілген уақытта, 

кворум болған кезде басталады және Директорлар кеңесінің төрағасы ашады. 

48. Директорлар кеңесін өткізуге арналған Кворум Директорлар кеңесі 

мүшелерінің санының кемінде жартысын құрайды және Директорлар кеңесінің 

жоқ мүшелері ескеріле отырып (олардың жазбаша түрде білдірілген дауыстары 

болған кезде) айқындалуы мүмкін. Кворумды және дауыс беру нәтижелерін 

айқындау кезінде бұл пікір Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру нәтижесін 

қамтитын күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ғана ескеріледі. 

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы 

абзацында айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болса, 

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) 

мәселесін жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар 

кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені жалғыз акционердің қарауына 

шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы. 

49. Кворумды отырыс басталар алдында Директорлар кеңесінің төрағасы 

айқындайды. 

Кворум болмаған кезде Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты 14 (он 

төрт) жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ауыстыру туралы хабарлайды. 

50. Директорлар кеңесінің төрағасы қатысушыларға Директорлар 

кеңесінің отырысын өткізу үшін кворумның бар екендігі туралы хабарлайды және 

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін жариялайды. 

51. Директорлар кеңесінің отырысы мынадай кезеңдерді қамтиды: 

- отырыстың күн тәртібін бекіту; 

- Директорлар кеңесі мүшесінің немесе шақырылған адамның күн тәртібі 

мәселесі бойынша баяндамасы; 

- күн тәртібіндегі мәселені талқылау; 

- күн тәртібі мәселесі бойынша шешімді тұжырымдау бойынша ұсыныстар; 

- дауыстарды санау және дауыс беру қорытындыларын шығару; 
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- дауыс беру қорытындыларын және күн тәртібі мәселесі бойынша 

қабылданған шешімді жария ету. 

52. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса 

алатын жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдай алады. 

53. Директорлар кеңесінің отырыстарына Қоғамның аудитін жүргізген 

аудиторлық ұйымның өкілдері, Басқарма мүшелері, Қоғам қызметкерлері, 

сондай-ақ өзге де адамдар шақырылуы мүмкін. 

54. Директорлар кеңесі шешімдер қабылдаған кезде отырысқа қатысқан 

Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс беру арқылы күн тәртібіндегі мәселелер 

бойынша өз пікірлерін білдіруге құқылы. 

Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшесінің Директорлар 

кеңесінің отырысына қатысуға мүмкіндігі болмаған кезде, олар техникалық 

байланыс құралдарын (бейнеконференция сессиясы, телефон конференц-

байланысы және т.б. режимінде) пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді 

талқылауға қатыса алады. 

55. Директорлар кеңесінің отырысында мәселелерді шешу кезінде 

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. 

56. Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның 

ішінде Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. 

57. Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының немесе 

Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін адамның дауысы шешуші 

болып табылады. 

58. Директорлар кеңесінің мүшесі Басқармаға оның Директорлар кеңесінің 

отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабарлауға міндетті. Егер 

Директорлар кеңесінің мүшесі отырысқа жеке қатыса алмаса, оның күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірін жазбаша білдіруге құқылы.  

59. Күн тәртібі бойынша жазбаша пікірде: 

1) жасалған күні; 

2) жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің 

пікірін білдіретін күн тәртібі; 

3) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша нақты айқындалған ұстаным; 

4) қолы; 

5) Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне жататын 

өзге де мәліметтер. 

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша 

хабарлама кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде 

ескеріледі және күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы 

Директорлар кеңесінің осы мүшесінің дауыс бергені туралы жазба жасалатын 

отырыстың хаттамасына тігіледі. 

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесінің 

отырысы өткізілгенге дейін Директорлар кеңесінің Мүшесі Директорлар 

кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға ұсынуға тиіс. 

Егер бұрын күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама ұсынған Директорлар 
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кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру пайдаланылатын Кеңестің отырысына қатысу 

және дауыс беру үшін келген болса, оның жазбаша пікірі есепке алынбайды. 

60. Төрағалық етуші Директорлар кеңесінің отырысында осы пікірлер 

ұсынылған күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру басталғанға дейін 

Директорлар кеңесінің отырысында болмаған Директорлар кеңесі мүшелерінің 

ұсынылған жазбаша пікірлерін жариялауға міндетті. 

61. Директорлар кеңесі отырысының белгіленген тәртіппен бекітілген күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері мынадай 

тәсілдермен қабылданады: 

- жеке дауыс беру арқылы; 

- сырттай дауыс беру арқылы; 

- дауыс берудің екі түрінің тіркесімі (аралас дауыс беру). Дауыс берудің 

мұндай нысаны Директорлар кеңесі мүшесінің Директорлар кеңесінің отырысына 

жеке өзі қатысуға мүмкіндігі болмаған және өз пікірін жазбаша нысанда ұсынған 

жағдайда қолданылады. 

62. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасының 

заңнамасында өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысып отырған (оның ішінде 

Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерінің жазбаша пікірлерін ескере 

отырып) немесе сырттай дауыс беруге қатысып отырған Директорлар кеңесі 

мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. 

63. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын Корпоративтік хатшы 

жүргізеді. 

64. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы ол өткізілгеннен кейін 3 

(үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қазақ тіліне аударыла отырып 

жасалады. 

65. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы Ережеге 3 қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша жасалады. 

66. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің 

төрағасы және корпоративтік хатшы қол қояды. 

67. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі отырыстарының 

стенограммасын жүргізуді ұйымдастыра алады. 

68. Директорлар кеңесі төрағасының қалауы бойынша Директорлар 

кеңесінің оның қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауы 

сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады. Бұл ретте отырыстың күн тәртібіндегі 

мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады. 

69. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді Корпоративтік хатшы 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне оны өткізу туралы хабарламамен сырттай 

дауыс беру үшін дауыстарды санау күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен 

кешіктірмей жіберуге тиіс. 

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень және өзге де ақпарат 

(материалдар) Директорлар кеңесінің мүшелеріне пошта, электрондық немесе 

өзге байланыс арқылы жіберілуге немесе жеке табыс етілуге тиіс. 

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень Ережеге 4 қосымшаға сәйкес 
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нысан бойынша ресімделеді. 

70. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған 

бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады. Директорлар 

кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде (Ережеге 5 қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша) ресімделуге және оған Корпоративтік хатшы мен 

Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюға тиіс. 

71. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған 

шешімдерді және сырттай дауыс беру қорытындыларын Корпоративтік хатшы 

шешімге қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен 

кешіктірілмейтін мерзімде осы шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса бере 

отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберуге тиіс. 

72. Қоғам отырыстардың хаттамаларын және Директорлар кеңесінің 

сырттай және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерін Басқарманың 

орналасқан жері бойынша мерзімсіз сақтауға міндетті. 

73. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстардың 

хаттамаларына, Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған 

шешімдеріне тұрақты негізде қол жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті. 

74. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша 

10 (он) жұмыс күні ішінде оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын 

және (немесе) сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді танысу 

үшін ұсынады және (немесе) оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасынан 

үзінді көшірмелер мен Корпоративтік хатшының қолымен және Қоғамның мөр 

бедерімен расталған шешімдерді береді. 

75. Корпоративтік хатшы мүдделі құрылымдық бөлімшенің талабы 

бойынша 10 (он) жұмыс күні ішінде оған Директорлар кеңесі отырысының 

хаттамасынан үзінді көшірмелер және (немесе) Қоғамның Корпоративтік 

хатшысының қолымен және Директорлар кеңесінің мөр бедерімен расталған 

шешімдер ұсынуға міндетті. 

5. Директорлар кеңесінің комитеттері 

76. Ең маңызды мәселелерді қарау және ұсынымдар дайындау үшін 

Қоғамда мынадай Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады: 

1) ішкі аудит; 

2) стратегиялық жоспарлау; 

3) кадрларға және сыйақыға; 

4) әлеуметтік мәселелер. 

Қоғамның ішкі құжаттарында Директорлар кеңесінің өзге де мәселелер 

жөніндегі комитеттерін құру көзделуі мүмкін. 

77. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің 

мүшелерінен және белгілі бір комитетте қызмет ету үшін қажетті кәсіби білімі бар 

сарапшылардан тұрады. 
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Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. 

Ереженің 76 тармағында көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің 

басшылары (төрағалары) Тәуелсіз директорлар болып табылады. 

Қоғамның Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы 

бола алмайды. 

78. Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелер, сондай-ақ 

олардың Директорлар кеңесімен өзара іс-қимыл жасау рәсімдері Қазақстан 

Республикасының заңнамасына, үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес әзірленеді және 

Директорлар кеңесі бекітеді. 

 

6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және өтемақы 

79. Қоғам Тәуелсіз директорларға және Директорлар кеңесінің мүшелеріне 

Жалғыз акционердің қызметкерлері болып табылмайтын жалғыз акционерден 

сыйақы төлейді. Директорлар кеңесінің басқа мүшелеріне Директорлар кеңесі 

мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төленбейді. 

80. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық мүдделі 

тұлғалар үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақыларының мөлшері туралы 

мәліметтерді ашады. Директорлар кеңесі мүшелерінің есепті кезеңдегі 

сыйақыларының мөлшері туралы мәліметтер Жалғыз акционер үшін дайындалған 

жылдық есепте міндетті түрде ашылуға жатады. 

81. Сыйақы Жалғыз акционердің шешімімен айқындалатын мөлшерде 

төленеді. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен өтемақылар төлеу 

шарттарын, мөлшерін және тәртібін Қоғамның Жалғыз акционері белгілейді. 

82. Директорлар кеңесінің және оның әрбір мүшесінің, оның ішінде Тәуелсіз 

директордың жұмысы Директорлар кеңесі жанындағы кадрлар және сыйақылар 

жөніндегі комитет әзірлейтін өлшемшарттарға сәйкес бағаланады. 

83. Қоғам Ереженің 79 тармағында көрсетілген Директорлар кеңесінің 

мүшелеріне мынадай нақты шығындарды өтейді: 

1) Қоғамның қызметіне және/немесе оқытуға байланысты қызметтік 

тапсырманы орындау үшін белгілі бір мерзімге Директорлар кеңесі мүшелерінің 

сапарларына байланысты. Директорлар кеңесінің мүшесін Қоғамның қызметіне 

және/немесе оқытуға байланысты қызметтік тапсырманы орындау үшін сапарға 

жіберу Басқарма Төрағасының не оны алмастыратын тұлғаның қызметтік 

жазбасы негізінде, кейіннен Басқарма Төрағасының не оны алмастыратын 

тұлғаның бұйрығын ресімдей отырып, Директорлар кеңесі Төрағасының келісу 

қарарымен жүзеге асырылады; 

2) Директорлар кеңесі мүшесінің тұрақты орналасқан жері отырыс 

өткізілетін жерден тыс болған жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысына 

қатысу үшін. Бұл жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесіне хабарлама 

жіберіледі. 

Іссапар орнында болудың нақты уақыты төлқұжаттағы тиісті белгімен 

немесе оның отырысқа қатысу фактісімен (Директорлар кеңесі отырысы 
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хаттамасының көшірмесі), сондай-ақ тиісті құжаттармен (жол жүру құжаттары, 

тұрғын үйді жалдауға ақы төлеуге арналған шоттар және басқалар) расталады. 

Іссапар құжаттарын ресімдеу тәртібі және іссапар шығыстарын өтеу тәртібі 

Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүргізіледі. 

Директорлар кеңесі мүшелерінің Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге 

іссапарларға шығуы кезінде қызметтік міндеттерін орындау немесе оқыту 

мақсатында Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген нормалар шегінде 

ұсынылған есептің және шығындарды растайтын құжаттардың негізінде 

қабылдауларды, презентацияларды, іскерлік кездесулерді және өзге де 

шығындарды өткізуге арналған өкілдік шығындарға жол беріледі. 

84. Директорлар кеңесі мүшелерінің іссапарларына байланысты сыйақылар 

мен шығындарды төлеу Директорлар кеңесінің мүшесі көрсеткен карточкалық 

(банктік) шотқа аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізіледі. 

Ерекше жағдайларда, Қоғам жол жүру құжаттарын сатып алған кезде 

Директорлар кеңесі мүшелерінің іссапарларына байланысты шығындарды төлеу 

қолма-қол ақшамен жүргізілуі мүмкін. 

7. Жауапкершілік 

85. Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелері Қоғамның және Жалғыз 

акционердің алдында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың 

әрекеттерімен немесе әрекетсіздігімен Қоғамға келтірілген зиян үшін, оның 

ішінде мыналардың нәтижесінде келтірілген залал үшін жауапты болады: 

1) жаңылыстыратын ақпаратты немесе көрінеу жалған ақпаратты ұсыну; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпаратты беру 

тәртібін бұзу. 

Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның немесе жалғыз акционердің 

шығынына әкеп соққан Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс 

берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады. 

86. Директорлар кеңесі Қоғам саясатының әртүрлі аспектілері бойынша 

жалпы стратегия мен құжаттарды бекітуге және мерзімді қайта қарауға жауапты. 

Директорлар кеңесі Қоғамда ішкі бақылаудың барабар және тиімді жүйесін 

құруға және оның жұмыс істеуіне жауапты. 

87. Директорлар кеңесі, оның әрбір мүшесін қоса алғанда, Қоғамның 

ақпаратты ашу саясаты мен қызметін ақпараттық жария етуге жауапты болады 

және Қоғамның ішкі (қызметтік) ақпаратын, банктік, коммерциялық құпиясын, 

сондай-ақ құпия мәліметтерін қорғауды және сақтауды қамтамасыз етуге 

міндетті. 

88. Директорлар кеңесі кәсіби қызметтің этикалық нормалары мен 

стандарттарын қатаң сақтауға, барлық деңгейдегі қызметкерлерге ішкі 

бақылаудың маңыздылығын көрсететін және көрсететін корпоративтік 

мәдениетті құруға жауапты болады. 
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89. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде Директорлар кеңесінің 

мүшесіне өзінің Қоғамға келтірген зиянын не залалын өтеу туралы талап қоя 

отырып, өз атынан сотқа жүгінуге құқылы. 

 

8. Құпиялылық 

90. Директорлар кеңесінің мүшесіне ұсынылатын қызметтік, 

коммерциялық және банктік құпия, бағалы қағаздар нарығындағы құпия және 

Қоғамның құпия мәліметтері болып табылатын мәліметтер тізбесіне кіретін 

ақпарат (бұдан әрі - құпия ақпарат) жария етілмейді. Қажет болған кезде 

Директорлар кеңесі мүшесінің құпия ақпаратты үшінші тұлғаға (тұлғаларға) 

беруі, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 

жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің шешімі түрінде Қоғамның 

алдын ала жазбаша келісімі болған кезде мүмкін болады. 

91. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам туралы құпия ақпаратты жеке 

мүддесі үшін немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін пайдалануға құқылы емес. 

92. Директорлар кеңесінің мүшесі құпиялылық туралы шарттарды бұзған 

жағдайда, Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жауапты болады және Қоғамға келтірілген залалды өтеуге 

міндетті. Бұдан басқа, Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәліметтерді 

Директорлар кеңесінің мүшесі берген тұлғалардың құпия мәліметтердің 

сақталуына жауапты болады. 

9. Қорытынды ережелер 

93. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе Қоғамның 

Жарғысын өзгерту нәтижесінде Ереженің жекелеген тармақтары оған қайшы 

келсе, Ереже Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның 

Жарғысына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.
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«Қазақстан Ұлттық Банкінің 

Ұлттық инвестициялық 

корпорациясы» акционерлік 

Қоғамының Директорлар кеңесі 

туралы ережеге 1 қосымша 

Міндеттеме 

Мен «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ 

(бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің мүшесі бола отырып 

(Тегі, аты және әкесінің аты (егер бар болса)) Қоғамның 

Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттіктерді жүзеге асыру барысында 

алынған ақпараттың құпиялылығын сақтауға және оны өз өкілеттіктерін орындау 

мерзімі ішінде және егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның 

құжаттарында неғұрлым ұзақ мерзім көзделмесе, Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген ережелерге және 

Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің 

өкілеттіктері тоқтатылғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде жеке мүддесі үшін немесе 

үшінші тұлғалардың мүддесі үшін жария етпеуге және пайдаланбауға міндеттенемін. 

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 

жоғарыда көрсетілген ақпаратты жария ету құқығым осы міндеттемеден (егер 

қаралып отырған талап Қазақстан Республикасының заңнамасына, төрелік келісімге 

немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да 

негіздерге байланысты Директорлар кеңесінің мүшесі үшін нақты түрде міндетті 

болса) ерекшелік болып табылады. 

Мағынасын ашумен міндеттенушінің қолы, күні 
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«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық 

инвестициялық корпорациясы» 

акционерлік Қоғамының Директорлар 

кеңесі туралы ережеге 2 қосымша 

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ 

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін жүзеге асыру бойынша 

қызметтер көрсету туралы  

№ ШАРТ 

 

Алматы қ.    201 _ жылғы «     »       

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» 

акционерлік Қоғамы, бұдан әрі «Корпорация» деп аталып,  негізінде әрекет 

ететін    тұлғасында, бір жағынан, және кәсіпкерлік қызмет субъектісі 

болып табылмайтын және акционердің   жылғы  №          шешіміне сәйкес 

Корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшесі (немесе Тәуелсіз директоры) болып 

сайланған, бұдан әрі «Директорлар кеңесінің мүшесі» деп аталып,    (ТАӘ) 

(жеке басын куәландыратын құжат   ,    жылғы   берілген) 

екінші жағынан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, Корпорацияның 

Жарғысын және ішкі құжаттарын басшылыққа ала отырып, «Қазақстан Ұлттық 

Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің 

өкілеттіктерін жүзеге асыру жөніндегі қызметтер көрсету туралы осы Шартты (бұдан 

әрі - Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді. 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. Шарт Корпорацияның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін 

жүзеге асыру және сыйақы мен өтемақы төлеу бойынша қызметтер көрсетуге 

байланысты Корпорация мен Директорлар кеңесі мүшесінің арасындағы 

қатынастарды реттейді. 

1.2. Шартқа сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан 

Республикасының заңнамасында, Корпорацияның Жарғысында және басқа да ішкі 

құжаттарында айқындалған Корпорацияның Директорлар кеңесі мүшесінің 

өкілеттіктерін жүзеге асыру және міндеттерін сақтау жөнінде қызметтер көрсетуге 

міндеттенеді, ал Корпорация шарт талаптарына сәйкес Корпорацияның Директорлар 

кеңесінің мүшесіне Корпорацияның ішкі құжаттарына сәйкес Корпорацияның 

Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен өтемақы 

уақтылы және толық мөлшерде төлеуге міндеттенеді. 

1.3. Директорлар кеңесінің мүшесі өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде 

Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпорацияның ішкі 

құжаттарында көзделген Директорлар кеңесінің құзыреті шегінде әрекет етеді. 
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1.4. Корпорацияның Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде қадағалау 

және бақылау функцияларын іске асыруға байланысты міндеттерді орындау 

жағдайларын қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшесі Корпорацияда қадағалау 

және бақылау функцияларын жүзеге асыратын органдардың құрамына кіре алмайды. 

2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІНЕ ТӨЛЕНЕТІН 

СЫЙАҚЫЛАР МЕН ӨТЕМАҚЫЛАР 

2.1. Корпорацияның Директорлар кеңесі мүшесінің Шарты бойынша 

міндеттерді орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшесі айына/тоқсанына / 

жылына (Корпорация акционерінің шешіміне сәйкес қолданылатынды 

таңдаңыз)________(_____________________)_________ мөлшерінде сыйақы алады, 

ол ай/тоқсан/жыл (Корпорацияның шешіміне сәйкес қолданылатынды таңдаңыз) 

аяқталғаннан кейін _______(_______2+)  жұмыс күнінен кешіктірмей  

Корпорациямен ай сайын/тоқсан сайын/өзге (Корпорация акционерінің шешіміне 

сәйкес қолданылатынды таңдаңыз) мерзімде төленетін. 

2.2. Директорлар кеңесінің мүшесіне Корпорацияның Директорлар кеңесінің 

тұрақты тұратын жерінен тыс өткізілетін отырыстарына шығуға байланысты жол 

жүру шығындары өтеледі. 

2.3. Директорлар кеңесі мүшесінің шығындарын өтеуді Корпорация 

растайтын құжаттарды ұсыну бойынша және Корпорацияның ішкі құжаттарында 

көзделген шығындарды өтеу нормалары шегінде жүргізеді. 

2.4. Шығындарды өтеуді Корпорация Шартта көрсетілген Директорлар кеңесі 

мүшесінің банктік шотына (карт-шотына) ақша қаражатын аудару жолымен төлейді. 

3. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 

3.1. Шарт қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді, _____ 201 _____ жылдан 

бастап туындаған қатынастарға қолданылады және Корпорацияның Директорлар 

кеңесі құрамындағы Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі аяқталған күннен 

бастап өзінің қолданысын тоқтатады. 

3.2. Корпорацияның Жалғыз акционері Директорлар кеңесі мүшесінің 

өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған жағдайда, Шарт 

тиісті шешім немесе шешімде көрсетілген мерзім қабылданған сәттен бастап 

автоматты түрде бұзылған болып есептеледі. 

3.3. Директорлар кеңесінің мүшесі белгіленген тәртіппен Корпорацияның 

Директорлар кеңесіне хабарлама беру арқылы шартты өз бастамасы бойынша 

мерзімінен бұрын бұзуға құқылы. Бұл жағдайда Шарт Корпорацияның Директорлар 

кеңесінің төрағасы тиісті жазбаша хабарлама алған сәттен бастап бұзылған болып 

есептеледі. 

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

4.1. Директорлар кеңесінің мүшесі құқылы: 

4.1.1. Корпорацияның лауазымды тұлғалары мен органдарынан заңнама 
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талаптарын ескере отырып, өз функцияларын орындау үшін қажетті кез келген 

ақпаратты сұратуға және/немесе уақтылы алуға; 

4.1.2. Шартта, Жарғыда және Корпорацияның ішкі құжаттарында көзделген 

функцияларды орындау үшін Корпорация ұсынған қызметтік үй-жайды, байланыс 

құралдарын, өзге де мүлікті пайдалануға; 

4.1.3. Корпорацияның Директорлар кеңесінің/Директорлар кеңесі 

комитеттерінің отырыстарында қаралатын мәселелер бойынша өз пікірін білдіру не 

жеке қатысуы мүмкін болмаған жағдайда жазбаша пікірлер білдіруге, 

Корпорацияның Жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен 

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге; 

4.1.4. Корпорация Жарғысында, жалғыз акционердің шешімдерінде және 

шартта көзделген тәртіппен Корпорациядан Директорлар кеңесі мүшесінің 

міндеттерін орындауға байланысты шығыстардың сыйақысын, сондай-ақ 

өтемақысын алуға; 

4.1.5. қызметке кірісу бағдарламасынан өтуге (жаңадан сайланған директорлар 

үшін); 

4.1.6. Корпорацияның Жалғыз акционерінің шешімдерімен, отырыстардың 

хаттамаларымен және Директорлар кеңесінің шешімдерімен, Директорлар кеңесі 

комитеттері отырыстарының хаттамаларымен, аудиторлық қорытындылармен 

танысуға; 

4.1.7. Корпорацияның Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысын 

шақыруға бастамашылық жасауға, сондай-ақ Корпорацияның Директорлар 

кеңесінің/Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмыс жоспарын қалыптастыруға 

немесе өзгерту жөнінде ұсыныстар енгізуге; 

4.1.8. Корпорацияның Директорлар кеңесі/Директорлар кеңесі комитеттері 

отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізуге; 

4.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Корпорацияның 

Жарғысында және өзге де ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге 

асыруға. 

4.2. Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттенеді: 

4.2.1. заңнаманың, Жарғының, корпоративтік басқару кодексінің және 

Корпорацияның өзге де ішкі құжаттарының талаптарын ескере отырып, өз 

міндеттерін орындауға; 

4.2.2. Корпорацияның Жарғысында және өзге де ішкі құжаттарында көзделген 

тәртіппен құрамына кіретін Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі 

комитеттерінің бетпе-бет отырыстарына қатысу, ерекше жағдайларда техникалық 

құралдар (телефон, бейнеконференция және т. б.) арқылы қатысуға; Директорлар 

кеңесінің және/немесе оның комитетінің отырысына қатысудың мүмкін еместігі 

туралы себептерін көрсете отырып алдын ала хабарлауға; 

4.2.3. Директорлар кеңесіне сырттай тәртіппен өткізілетін Директорлар 

кеңесінің отырыстарында қаралатын мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін 

қол қойылған бюллетеньдерді ұсыну және ескертулер мен қарсылықтар болған кезде 
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белгіленген мерзімдерде өздерінің жазбаша пікірлерін ұсынуға; 

4.2.4. мұндай шешімдер заңнамаға, Жарғыға сәйкес келген және Директорлар 

кеңесі мүшесінің пікірі бойынша жалғыз акционердің және/немесе Корпорацияның 

мүдделеріне қайшы келмеген жағдайда, Корпорацияның Жалғыз акционерінің, 

Корпорацияның Директорлар кеңесінің және оның төрағасының шешімдерін 

орындауға; 

4.2.5. Корпорацияның Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелер 

бойынша Корпорациядағы ақпараттар мен істердің жай-күйін талдауға, осындай 

талдау нәтижелерін құжаттар түрінде ұсынуға; 

4.2.6. Корпорацияның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі 

комитеттерінің отырыстарына тиісті түрде дайындалу, атап айтқанда: отырыстарға 

байланысты материалдармен алдын ала танысу, қажетті ақпаратты жинау мен 

талдауды жүзеге асыру, негізделген шешім қабылдау үшін өз қорытындыларын, 

қорытындыларын, ұсынымдарын дайындауға; 

4.2.7. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімі аяқталғаннан, 

оның ішінде оның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаннан, Шарттың 

қолданылуы тоқтатылғаннан кейін, 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдау-тапсыру 

актісі бойынша Корпорация айқындаған тұлғаға барлық құжаттарды, 

Корпорацияның мүлкін, қызметтік үй-жайды және егер Директорлар кеңесі 

мүшесінің міндеттерін орындауға байланысты оған берілген болса, оның кілттерін 

қайтаруға; 

4.2.8. Корпорацияның Жалғыз акционерінің/Директорлар кеңесі 

Төрағасының талабы бойынша Корпорацияның Директорлар кеңесінің құзыретіне 

кіретін мәселелер шегінде жеке және құпия ақпараттан басқа кез келген ақпаратты 

ұсынуға; 

4.2.9. Корпорацияның Директорлар кеңесіне жүктелген міндеттерді 

және тікелей Тәуелсіз директорға жүктелген функцияларды орындауға жеткілікті 

уақыт бөлуге; 

4.2.10. Тәуелсіз директор мәртебесін жоғалту туралы уақтылы 

мәлімдеуге; 

4.2.11. заңнамада белгіленген тәртіппен Корпорацияның Директорлар 

кеңесінің отырысында дауыс беру кезінде айтылған пікірге байланысты 

Корпорацияның Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелер шегінде 

Корпорацияның Директорлар кеңесінің барлық мүшелерімен Корпорацияның 

тиімсіз басқарғаны үшін жауапкершілікті бөлісуге; 

4.2.12. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Корпорацияның 

Жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген өзге де міндеттерді орындауға; 

4.2.13. келесі ережелер мен талаптарды орындаға: 

- өзіне де (немесе өзіне байланысты тұлғаларға), басқаларға да мүдделер 

қақтығысы туындауы мүмкін жағдайға жол бермеу үшін өзін-өзі ұстау; 

- Корпорацияның Директорлар кеңесіне Корпорацияның ішкі құжаттарында 

көзделген тәртіппен Корпорациямен байланысты мәмілелерге, шарттарға, жобаларға 

кез келген жеке коммерциялық немесе өзге де мүдделілік (тікелей немесе жанама) 
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туралы дереу хабарлауға; 

- Корпорацияның Директорлар кеңесін уақтылы хабардар ету және шешіміне 

мүдделілігі бар Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі мәселесі бойынша 

талқылауға және дауыс беруге қатыспауға; 

- жеке немесе заңды тұлғалардан Корпорацияның Директорлар кеңесінің 

мүшесі ретінде Тәуелсіз директор қабылдаған немесе жасаған шешімдері немесе 

әрекеттері үшін сыйақы ретінде көрінетін немесе қарастырылуы мүмкін сыйлықтар, 

қызметтер немесе қандай да бір артықшылықтар алмауға; 

- Директорлар кеңесінің мүшесіне Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін 

атқаруына байланысты белгілі болған құпия, инсайдерлік және өзге де ақпаратты 

мұндай ақпаратқа қол жеткізе алмайтын адамдарға жария етпеуге, сондай-ақ, оны 

Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде де, шарттың 

қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде де, сондай-ақ егер 

Корпорацияның құжаттарында неғұрлым ұзақ мерзім көзделмесе, белгілі болған 

құжаттарда (ақпаратта) белгіленген мерзім ішінде де өз мүдделеріне немесе үшінші 

тұлғалардың мүдделеріне пайдаланбауға; 

- Корпорацияның үй-жайларында жұмыс істеу кезінде Корпорацияның ішкі 

құжаттарында көзделген және қауіпсіздік режиміне және Корпорацияның құпия 

ақпаратымен жұмыс істеуге байланысты ережелер мен рәсімдерді сақтауға; 

4.2.14. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпорацияның 

өзге де ішкі актілерінде және шартта көзделген өзге де міндеттерді орындауға. 

4.3. Корпорация құқылы: 

4.3.1. Директорлар кеңесінің мүшесінен тиісті қызметтер көрсетуді және өз 

міндеттерін адал атқаруды талап етуге; 

4.3.2. Корпорацияның Жалғыз акционері Директорлар кеңесі мүшесінің 

өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған жағдайда шартты 

мерзімінен бұрын бұзуға. 

4.4. Корпорация міндеттенеді: 

4.4.1. Директорлар кеңесінің мүшесіне оларға Шартта көзделген қызметтерді 

тиісінше көрсету үшін қажетті талаптарды қамтамасыз етуге; 

4.4.2. Директорлар кеңесінің мүшесіне Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және Корпорацияның ішкі құжаттарында көзделген өкілеттіктер 

беруге; 

4.4.3. Директорлар кеңесінің мүшесіне шартта және Корпорацияның ішкі 

құжаттарында көзделген тәртіппен, мерзімде және мөлшерде сыйақы мен өтемақы 

төлеуге; 

4.4.4. Директорлар кеңесінің мүшесіне Қазақстан Республикасының 

заңнамасында, Корпорацияның Жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген 

Корпорацияның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өз міндеттерін орындауда 

қажетті жәрдем көрсетуге. 
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5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

5.1. Директорлар кеңесінің мүшесі, егер жауапкершіліктің өзге негіздері мен 

мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленбесе, Корпорацияға 

оның кінәлі әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген залал үшін Корпорация 

алдында толық көлемде жауапты болады. Бұл ретте Директорлар кеңесінің мүшесі, 

егер ол Корпорацияға залал келтіруге әкеп соққан шешімге қарсы дауыс берсе немесе 

дауыс беруге қатыспаса, жауапты болмайды. 

5.2. Директорлар кеңесі мүшесінің жауапкершілігінің негіздері мен мөлшерін 

айқындау кезінде іскерлік айналымның әдеттегі шарттары және іс үшін маңызы бар 

өзге де мән-жайлар назарға алынуға тиіс. 

5.3. Корпорация Директорлар кеңесінің мүшесімен өзара қарым - 

қатынасында оның алдында Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 

жауаптылықта болады. 

 

6. ШАРТТЫ ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ БҰЗУ 

6.1. Шарт талаптарын өзгерту Тараптардың қосымша келісімімен ресімделеді, 

оған тараптар қол қойғаннан кейін Шарттың ажырамас бөлігіне айналады. 

6.2. Шартты бұзу кез келген уақытта тараптардың келісімі бойынша не 

Тараптардың бірінің бастамасы бойынша Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және шартта көзделген тәртіппен мүмкін болады. 

6.3. Директорлар кеңесінің мүшесі сайланған мерзім аяқталған жағдайда шарт 

өзінің қолданысын автоматты түрде тоқтатады. 

 

7. БАСҚА ШАРТТАР 

7.1. Шарт талаптарының орындалуына байланысты Тараптар арасында дау 

туындаған жағдайда мұндай дау келіссөздер жолымен реттелуге жатады. 

7.2. Егер Тараптар арасындағы дау күнтізбелік 10 (он) күн ішінде реттелмесе, 

онда ол Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуге 

тиіс. 

7.3. Шартқа қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады. 

7.4. Тараптар Шарт талаптарын жария етпеуге міндеттеме алады. 

7.5. Тараптардың келісімі бойынша шарт өзгертілуі және толықтырылуы 

мүмкін, бұл ретте Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуге тиіс. 

7.6. Шартта көзделмеген барлық өзге жағдайларда Тараптар Қазақстан 

Республикасының заңнамасын, Корпорацияның Жарғысын және ішкі нормативтік 

құжаттарын басшылыққа алады. 

7.7. Шарт бірдей заңды күшіне ие Тараптардың әрқайсысы үшін мемлекеттік 

және орыс тілдерінде 2 (екі) данадан 4 (төрт) данада жасалды. 
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8. ТАРАПТАРДЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

 

 

ЖСК _____________________  

БСК ______________________  

_______________ ТАӘ _____________________ ТАӘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақстан Ұлттық Банкінің 

Ұлттық инвестициялық 

корпорациясы» АҚ 

 мекенжайы: 050010, Алматы қ., 

Қонаев к-сі, 181 үй 

БСН 120640016120 

ЖСК _____________________  

БСК______________________ 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 

МҮШЕСІ / ТӘУЕЛСІЗ 

ДИРЕКТОР: ТАӘ 

№__________ жеке басын 

куәландыратын құжат, берілген 

 «___»________ж., БСН 

(болған жағдайда) 

________ 
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«Қазақстан Ұлттық Банкінің 

Ұлттық инвестициялық 

корпорациясы» акционерлік 

Қоғамының Директорлар кеңесі 

туралы ережеге 3 қосымша 

 
Акционерлік Қоғамның Директорлар кеңесінің  

кезекті/кезектен тыс күндізгі отырысының № хаттамасы  

_____ қ. 20__жылғы «__»________ 

Акционерлік Қоғамның толық атауы:________________________ 

(бұдан әрі - Қоғам) 

Атқарушы органның орналасқан жері 

Қоғамдар: _____________________  

Қоғамның Директорлар кеңесінің (бұдан әрі - Директорлар кеңесі) отырысын 

өткізу орны: 

Отырысты өткізу уақыты:______________ 

Отырысқа қатысқандар: 

1. Директорлар кеңесінің төрағасы: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

2. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

3. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

4. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

5. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

Шақырылғандар: 
(шақырылған тұлғалардың лауазымдары, тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі) 

Шешім қабылдау кворумы: бар және жалпы санның _____% құрайды 

 

Директорлар кеңесінің мүшелері. 

Директорлар кеңесінің төрағасы отырыстың келесі күн тәртібін дауыс беруге қойды: 

Күн тәртібі: 

1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі). 

2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі). 

3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі). 

Дауыс берді: 

- «Қолдады» - (даустадың саны және Директорлар кеңесінің дауыс берген 
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мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі); 

- «Қарсы» - (Ддаустадың саны және Директорлар кеңесінің дауыс берген 

мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі); 

- «Қалыс қалды» - (даустадың саны және Директорлар кеңесінің дауыс берген 

мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі). 

 

Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

Директорлар кеңесі отырысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 

1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі). 

2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі). 

3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі). 

Күн тәртібі мәселесі бойынша (баяндамашының лауазымы мен тегі, аты, әкесінің 

аты көрсетіледі)   (баяндамашы баяндаған күн тәртібі мәселесінің 

мазмұнының қысқаша мазмұны беріледі) атап өтті. 

Мәселені талқылауға (мәселені талқылауға қатысқандардың тегі, аты, әкесінің 

аты және олардың түсініктемелерінің қысқаша мәні көрсетіледі) (Директорлар 

кеңесі мүшесінің ерекше пікірі) қатысты. 

Күн тәртібі мен ұсынылған материалдарды қарастыра отырып (мәселені шешу 

жөніндегі ұсыныс) ұсынылды. 

Күн тәртібі мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері келесідей дауыс 

берді: 

- «Қолдады» - (даустадың саны және Директорлар кеңесінің дауыс берген 

мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі); 

- «Қарсы» - (даустадың саны және Директорлар кеңесінің дауыс берген 

мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі); 

- «Қалыс қалды» - (даустадың саны және Директорлар кеңесінің дауыс берген 

мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі). 

Барлық баяндамаларды (баяндамашылардың лауазымдарын және/немесе ТАӘ), 

Директорлар кеңесі мүшелерінің күн тәртібіндегі мәселе бойынша пікірлерін тыңдап 

және ұсынылған құжаттарды қарағаннан кейін (Қоғамның Жарғысының ережелері 

көрсетіледі, олардың негізінде осы мәселе Директорлар кеңесінің құзыретіне 

жатады), Директорлар кеңесі ШЕШТІ: 

1. (шешімнің тұжырымдамасы көрсетілген). 

Қосымшалар: (хаттамаға қоса берілетін құжаттар)  
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 Директорлар кеңесінің отырысы жабылды деп жарияланды. 

Директорлар кеңесінің төрағасы ___________________ (ТАӘ, қолы) 

Директорлар кеңесінің мүшелері: 

 ________________________ (ТАӘ, қолы) 

 ________________________ (ТАӘ, қолы) 

Корпоративтік хатшы (Директорлар кеңесінің хатшысы) ______«__»201_ж.
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«Қазақстан Ұлттық Банкінің 

Ұлттық инвестициялық 

корпорациясы» акционерлік 

Қоғамының Директорлар кеңесі 

туралы ережеге 4 қосымша 

«______» акционерлік Қоғамының Директорлар кеңесі мүшесінің (Тәуелсіз 

директордың) (тегі және аты-жөні) сырттай дауыс беруіне арналған 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

______ қ.              «____» 20___ж. 

 

Акционерлік Қоғамның толық атауы: _____________ (бұдан әрі - Қоғам) 

Қоғамның орналасқан жері: _____________ 

Сырттай шешімнің жазбаша ресімделген күні мен орны:_____________ 

 

Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген Директорлар кеңесінің 

мүшелері: 

1. Директорлар кеңесінің төрағасы: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

2. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

3. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

4. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

5. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

Сырттай дауыс беруді өткізу бастамашысы туралы мәліметтер:                         

_____________ 

Күн тәртібі: 

1. Директорлар кеңесі мүшелерінің қарауына шығарылған мәселе: 

Дауыс беруге қойылған мәселе: 

 ____________________________ (шешім жобасы) 

* Дауыс беру: таңдалған бағанға қол қою тиіс 
 

«ҚОЛДАДЫ» «ҚАРСЫ» 
(ерекше пікір) 

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» 
(ерекше пікір) 

 

1* 2* 3* 
 

қолы қолы қолы 
  

  

2. Директорлар кеңесі мүшелерінің қарауына шығарылған мәселе: 
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Дауыс беруге қойылған мәселе: 

 ____________________________ (шешім жобасы) 

* Дауыс беру: таңдалған бағанға қол қою тиіс 
 

«ҚОЛДАДЫ» «ҚАРСЫ» 
(ерекше пікір) 

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» 
(ерекше пікір) 

 

1* 2* 3* 
 

қолы қолы қолы 
  

  
 

Ескертпе: Болған жағдайда ерекше пікірді Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша 

нысанда ресімдейді және сырттай дауыс беру бюллетеніне қоса беріледі. 

Дауыс беруді өткізу туралы ұсыныстың келіп түскен күні: _________________ 

Бюллетеньді ұсынудың соңғы күні:________________ 

 

Сырттай дауыс беру бюллетені мына мекенжай бойынша ұсынылады: 

__________________ 

 

Директорлар кеңесінің мүшесі (лауазымы): 

«__» 201___________ ж. 

Корпоративтік хатшы  

(Директорлар кеңесінің хатшысы)_______ «__»______201_ж. 
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«Қазақстан Ұлттық Банкінің 

Ұлттық инвестициялық 

корпорациясы» акционерлік 

Қоғамының Директорлар кеңесі 

туралы ережеге 5 қосымша 

 

«________» акционерлік Қоғамның  

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының  

ШЕШІМІ 

_______қ.                                201 ж. « __»____№___ 

 

Акционерлік Қоғамның толық атауы:_________ (бұдан әрі - Қоғам) 

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:_______________ 

Сырттай шешімнің жазбаша ресімделген күні мен орны: 

Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген Қоғамның Директорлар 

кеңесінің мүшелері: 

1. Директорлар кеңесінің төрағасы: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

2. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

3. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

4. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

5. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

Сырттай дауыс беруді өткізу бастамашысы туралы мәліметтер: 

Сырттай дауыс беру Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілген 

бюллетеньдер бойынша өткізілді. Дауыс беруге арналған бюллетеньдерді аяқталу 

күні 201__ жылы және ______________________ мекенжайы бойынша ұсынылсын. 

Ұсынылған бюллетеньдерге Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері қол қояды 

және олардан белгіленген мерзімде алынады (қоса беріледі). 

 

Сырттай дауыс беруге Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысты: 

1. Директорлар кеңесінің төрағасы: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

2. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

3. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

4. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

5. Директорлар кеңесінің мүшесі: ТАӘ, (бар болса лауазымы) 

Шешім қабылдау кворумы:___________ 

Күн тәртібі: 
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1. Директорлар кеңесі мүшелерінің қарауына шығарылған мәселе: 

__________ 

Дауыс беруге қойылған мәселе: 

Дауыс беру нәтижелері: 

- «Қолдады» - (даустадың саны және Директорлар кеңесінің дауыс берген 

мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі); 

- «Қарсы» - (даустадың саны және Директорлар кеңесінің дауыс берген 

мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі); 

- «Қалыс қалды» - (даустадың саны және Директорлар кеңесінің дауыс берген 

мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі).. 

Қабылданған шешім: __________________  

2. Директорлар кеңесі мүшелерінің қарауына шығарылған мәселе: 

__________ 

Дауыс беруге қойылған мәселе: 

Дауыс беру нәтижелері: 

- «Қолдады» - (даустадың саны және Директорлар кеңесінің дауыс берген 

мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі); 

- «Қарсы» - (даустадың саны және Директорлар кеңесінің дауыс берген 

мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі); 

- «Қалыс қалды» - (даустадың саны және Директорлар кеңесінің дауыс берген 

мүшелерінің ТАӘ көрсетіледі).. 

Қабылданған шешім: __________________  

Директорлар кеңесінің төрағасы: _____-____________________________  
«__»_________201 __ ж. 

Корпоративтік хатшы 
(Директорлар кеңесінің хатшысы)_______ «__»______201_ж.



 

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» 

акционерлік Қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы» 

акционер шешімінің жобасына келісу парағы 

Т.А.Ә. және лауазымы Қол қойылған күні Қолы 

Искандиров 

Абай Мукашевич 

Директор 
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