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«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» 

акционерлік қоғамы Басқармасының 

24.12.2014 жылғы (№41/14 хаттама) 

шешімімен бекітілген  

  

 

 

 

 

 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»  

акционерлік қоғамының директорлар кеңесі туралы 

ереже  

 

 

1. Жалпы ережелер  

1. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының 

директорлар кеңесі туралы осы ереже (әрі қарай — Ереже) Қазақстан Республикасының 

заңнамасына, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының   (әрі 

қарай - Банк) жарғысына, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген. Директорлар 

кеңесінің қалыптасу тәртібін, директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін 

және жауапкершілігін анықтайды. Директорлар кеңесінің қызметі, директорлар кеңесі 

отырысын шақыру және өткізу, оның шешімдерін қабылдау және рәсімдеу тәртібін 

белгілейді.  

2. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және 

(немесе) Банк жарғысымен тек қана Банктің жалғыз акционерінің құзырына  жатқызылған 

мәселелерді шешуден басқа,  Директорлар кеңесі – Банктің қызметіне жалпы басшылық 

жасайтын басқарушы орган.   

3. Директорлар кеңесі өз қызметін Қазақстан Республикасының «Акционерлік 

қоғамдар туралы» Заңына,  Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 

актілеріне, Банк жарғысына, Банктің корпоративтік басқару кодексіне, жалғыз акционердің 

шешімдеріне, осы Ережеге, Банктің өзге де ішкі құжаттарына сәйкес атқарады.  

4. Құзыры шеңберінде қабылданған директорлар кеңесінің шешімдерін Басқарма, 

құрылымдық бөлімшелер, лауазымдық тұлғалар және Банк қызметкерлері міндетті түрде 

орындауға тиіс.  

5. Директорлар кеңесінің қызметі тиімділік, жауапкершілік, кәсібилік, сақтық және 

объективтілік, жалғыз акционер мен Банктің  мүддесін барынша сақтау және жүзеге асыру, 

сондай-ақ жалғыз акционердің құқығын қорғау қағидаттарына негізделеді.  

6. Директорлар кеңесі жалғыз акционердің алдында өз қызметінің ашықтығын толық 

қамтамасыз етеді.  

  

 

2. Директорлар кеңесінің құзыреті 

 

7. Банктің директорлар кеңесінің құзыретіне Қазақстан Республикасының 

заңнамасында, Банк жарғысында және Банктің өзге де ішкі құжаттарында қарастырылған 

мәселелер кіреді.  

Тек қана директорлар кеңесінің құзырына жататын мәселелер шешімін табуға Банк 

басқармасына жіберілмейді.   

Қазақстан Республикасының заңнамасына және жарғыға сәйкес тек қана Банк 

басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім 
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қабылдауына, сондай-ақ жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешім 

қабылдауына құқығы жоқ.   

 Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:  

1) Банк қызметінің басымдық берілген бағыттарын айқындау; 

2) Акцияларды орналастыру (жүзеге асыру) туралы шешім қабылдау, соның ішінде 

жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (жүзеге асырылатын) 

акциялардың саны, оларды орналастыру (жүзеге асыру) тәсілдері мен бағасы да бар.   

3) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарды сатып 

алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 

4) Банктің жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;  

5) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-

ақ комитеттер мүшелерін таңдау;  

6) Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметі туралы есептерді қарау және бекіту;  

7) Банктің облигацияларын және туынды құнды қағаздарын шығару талаптарын 

анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау; 

8) Банк басқармасының құрамын және оның құзырының мерзімдерін анықтау, 

басқарма төрағасынан өзге, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың уәкілеттілігін 

мерзімінен бұрын тоқтату;  

9) Банк басқармасының төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысы 

көлемдерін, еңбекақы және сыйақы беру талаптарын анықтау, Банк басқармасы мүшелерімен 

жасалатын еңбек шарттарының типтік нысандарын бекіту;  

10) Басқарма төрағасы мен мүшелерінің қызметін бағалау критерийін бекіту, соның 

ішінде Банк басқармасы қызметіне мониторинг, бақылау жүргізу және бағалау; 

11) Банктің ішкі аудиті бөлімшесінің сандық құрамын, уәкілеттілігінің мерзімін 

анықтау, оның жетекшілері мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың 

уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, бөлімше қызметкерлері жұмысының тәртібін, 

еңбекақы мен сыйақы беру талаптарын анықтау;   

12) Корпоративтік хатшыны тағайындау және оның уәкілеттілігі мерзімін анықтау, 

оның уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақысы көлемін, сыйақы беру 

талаптарын анықтау, корпоративтік хатшы туралы ережені, сондай-ақ  корпоративтік хатшы 

қызметінің штаттық санын бекіту;  

13) Бас комплаенс бақылаушы қызметіне тағайындау және босату, лауазымдық 

жалақысы көлемін, еңбекақы және сыйақы беру талаптарын анықтау, комплаенс бақылау 

бөлімшесі туралы ережені бекіту;   

14) Комплаенс-бағдарламаны (жоспар) бекіту; 

15) Банк филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және 

олар туралы ережелерді бекіту;  

16) Өзге де заңдық тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталда қатысу 

үлесімен) он және одан да көп пайызын Банктің сатып алуы (иеліктен алуы) туралы шешім 

қабылдау ; 

17) Акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталда қатысу 

үлесімен) Банк иелік ететін заңдық тұлғалар акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиынының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;  

18) Өз капиталының көлемін он және одан да көп пайыз болатын көлемде Банк 

міндеттемелерін арттыру; 

19) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық және өзге де заңмен 

қорғалатын құпиялардан тұратын ақпараттарды анықтау; 

20) Банкпен ерекше қарым-қатынас арқылы байланысқан тұлғалардың тізілімін 

куәландыру;  

21) Ірі мәмілелерді және Банк мүдделілік танытқан мәмілелерді жасауға шешім 

қабылдау;  
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22) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес, Банкпен ерекше 

қарым-қатынас арқылы байланысқан тұлғалармен мәміле жасауға шешім қабылдау;   

23) Нәтижесінде құны банк капиталынан он пайыздан асатын Банк активтерінің 

ауыртпашылығы түрінде немесе кепілдікке берілетін мәмілелерді бекіту;  

24) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, саясатты бекіту (Банк қызметін 

ұйымдастыру мақсатында басқарма қабылдайтын құжаттардан басқалары), соның ішінде:  

- Аукциондарды өткізу және Банктің құнды қағаздарына қол қою талаптары мен 

тәртібін бекітетін ішкі құжаттар; 

- Банк операцияларын өткізудің жалпы талаптары туралы ережелер; 

- Банктің кредит комитеті және оның құрамы туралы ережелер; 

- Іскерлік әдеп кодексі; 

- Ішкі құжаттарды бекіту бойынша Банк органдарының және лауазымдық 

тұлғалардың құзыретін анықтайтын ішкі құжат; 

- Оқыс жағдайларға қатысты қаржыландыру жоспары; 

- Қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспары (жоспарлары); 

- Банктің директорлар кеңесіне тікелей есеп беретін Банктің жетекші қызметкерлері 

мен қызметкерлеріне сыйақы төлеу тәртібін анықтайтын ішкі құжаттар;  

- Банктік қызмет көрсету барысында туындайтын клиенттердің хаттарын қарау 

тәртібі; 

- Банк  қызметкерлерінің Банк қызметіне қатысты ереже бұзушылық туралы құпия 

түрде хабарлай алатын рәсімдерді анықтайтын ішкі құжат;  

- Ішкі аудитор әдебі кодексі, ішкі аудит бөлімшелері туралы ереже, ішкі аудиттің 

жылдық жоспары;  

- Банк және оған бағынатын ұйымдардың қызметі туралы басқарушылық ақпаратты 

Банктің директорлар кеңесіне беру тәртібін анықтайтын ішкі құжаттар және ағымдағы 

нарықтық және экономикалық жағдайға, тәуекел профиліне, Банк қызметінің күрделілік 

түрлері және деңгейіне басқарушылық ақпарат жүйесінің сәйкестігін қамтамасыз ету;  

- Банктің жетекшілік ететін қызметкерлеріне және Банк қызметкерлеріне Банктің 

стратегиясын, саясатын және өзге де ішкі құжаттарын жеткізу тәртібі;  

25) Заңнамаға сәйкес директорлар кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша 

тәуекелдерді басқару бойынша Банктің ішкі рәсімдерін бекіту;  

26) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес тәуекелдер лимитін бекіту;   

27) стресс-тестілеу сценарийін бекіту; 

28) Банк стратегиясын, соның ішінде Банк тәуекелдерінің рұқсат етілген деңгейін 

бекіту, сондай-ақ стратегияның орындалуына мониторинг жүргізу және Банк 

стратегиясының ағымдағы нарықтық және экономикалық жағдайға, тәуекелдер профиліне, 

қаржылық потенциалы мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін бағалау;  

29) Банктің жеке капиталынан бес пайыз артық болатын заемдарды берудің мақсатқа 

сайлығын талдау және бағалау;  

30) Банктің жылдық есебін алдын ала бекіту;  

31) Банктің резервтік капиталын пайдалану тәртібін анықтау;  

32) Банктің даму жоспары мен бюджет жоспарын, оларды орындау туралы есептерді 

бекіту; 

33) Банктің ұйымдастырушылық құрылымын, қызметкерлер штатын (жалпы санын) 

бекіту, соның ішінде ұйымдастырушылық құрылымның Банк қызметінің көлеміне, 

құрылымына, күрделілік сипатына және деңгейіне сәйкестігін қамтамасыз ету;  

34) Ірі мәмілелер мәні болып табылатын мүліктің нарықтық бағасын бағалау 

бойынша бағалаушының қызметіне ақы төлеу көлемін анықтау; 

35) Банктің жалғыз акционерінің қарауына мәселелерді шығару;  

36) Директорлар кеңесіне Банктің даму стратегиясын, даму жоспарын, бюджетін 

орындау, Банк қызметінің көрсеткіштеріне жету, Банктің негізгі тәуекелдері және оларды 
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тиімді басқару, сондай-ақ өзге де есептілік туралы басқарушылық есептілік беру тәртібі мен 

мерзімдерін бекіту;  

37) Банктің дивидендтік саясатына, өткен қаржылық жылдағы Банктің таза табысын 

бөлу тәртібіне, қарапайым акциялар бойынша дивиденттер төлеуге және Банктің бір 

қарапайым акциясы есебінде жылдағы дивиденд көлеміне қатысты Жалғыз акционерге 

ұсынымдар әзірлеу;    

38) Директорлар кеңесі бекіткен саясатқа сәйкес, Банктің лауазымдық тұлғалары мен 

қызметкерлерінде туындаған мүдделер қақтығысын реттеуге қатысу және қадағалау;  

39) Банктің демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;  

40) Заңнамаға Банк қызметінің сәйкестілігін қамтамасыз ету жүйесінің тиімділігін 

бағалау;   

41) Жалғыз акционерге беру үшін директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті 

әзірлеу;  

42) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) жарғыда, сондай-ақ 

Банктің ішкі құжаттарында қарастырылған, Банктің жалғыз акционерінің айрықша 

құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.   

 

 

3. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері  

8. Директорлар кеңесі мүшелерінің өз қызметін атқаруы үшін мыналарға құқығы бар: 

1) Осы Ережеде белгіленген тәртіпте Банк қызметі туралы ақпараттарды (құжаттарды 

және материалдарды) Банктен талап етуге;   

2) Жалғыз акционердің шешімдерімен, директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру 

арқылы қабылданған шешімдерімен және отырысының хаттамаларымен, Банк басқармасы 

және директорлар кеңесінің комитеттері отырысының хаттамаларымен, аудиторлық 

хаттамалармен танысуға және олардың көшірмелерін алуға;   

3) Отырыс жұмысына қатысқан немесе күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша 

пікір жіберген жағдайда күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірін директорлар 

кеңесінің отырысы хаттамасына енгізуді талап етуге;  

4) Банктің директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге; 

5) Банктің бекітілген бюджеті шеңберінде Банк есебінен біліктілігін көтеруге;  

6) Қазақстан Республикасы заңнамасында, Банк жарғысында, Банктің ішкі 

құжаттарында қарастырылған өзге де құқықтарды пайдалануға.  

9. Директорлар кеңесінің мүшелері: 

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Банк жарғысының, Банктің ішкі 

құжаттарының талаптарына сәйкес, хабардар болуға, ашықтық негізінде Банктің және 

жалғыз акционердің мүддесіне қарай әрекет етуге;  

2) Директорлар кеңесінің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес өз құқықтары мен 

құзыреті шеңберінде әрекет етуге;  

3) Жалғыз акционер, Банктің органдары және лауазымды тұлғалары (Банк 

қызметкерлері) арасында туындайтын корпоративті қақтығыстарды болдырмау және реттеу 

үшін шара қабылдауға;  

4) Толық хабардар болу негізінде парасатты және саналы, адал, белсенді, сақтықпен 

және кәсіби түрде әрекет етуге;  

5) Қарастырылып жатқан мәселелер бойынша объективті, тәуелсіз тұжырым енгізуге;  

6) Банктің өзге де ішкі құжаттарында бұдан да ұзақ мерзім қарастырылмаса, 

директорлар кеңесінің мүшесі қызметін атқарып жүрген уақытта және директорлар кеңесінің 

мүшесі қызметінен кеткеннен кейін 5 (бес) жыл ішінде Банк туралы құпия ақпараттарды 

жеке мүддесіне немесе үшінші тұлғалардың мүддесіне пайдаланбауға және жарияламауға;  

7) Директорлар кеңесінің күндізгі отырыстарына қатысуға; 

8) Директорлар кеңесінің отырысына қатысуға мүмкіндігі жоқ екенін Банк 

басқармасына алдын ала хабарлауға;  
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9) Қарастырылып жатқан мәселелер бойынша негізді шешім қабылдау үшін қажетті 

ақпараттарды (құжаттарды, материалдарды) толық көлемде зерттеуге;  

10) Құрамына кірген директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына және 

жұмыстарына қатысуға;  

11) Шешім қабылдарда тәуекелдер мен ықтимал қолайсыз салдарларды бағалауға;  

12) Үлестестік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде Банкке үлестес тұлғалары 

туралы мәлімет беруге;  

13) Оның мүддесі (немесе онымен байланысы бар тұлғалардың) мен Банк мүддесі 

арасында қақтығыс туындауына апарып соғатын немесе соғуы мүмкін жағдайларға жол 

бермеуге, осындай әрекеттерден аулақ болуға, ал мұндай жағдай туса, мүдделер қақтығысы 

туралы директорлар кеңесіне дереу хабарлауға;    

14) Жасалуына мүдделі тұлға болып табылуы мүмкін болжалды мәмілелер туралы 

ақпаратты директорлар кеңесіне жеткізуге;  

15)  Жеке мүддесі бар шешімдерді қабылдарда мәселеге дауыс беруден қалыс қалуға 

міндетті. Мұндай жағдайда директорлар кеңесінің мүшесі бірден директорлар кеңесіне 

мұндай мүдделілікті және оның туындау негізін ашып көрсетуі қажет.  

  16) Банкке мынадай ақпараттарды жеткізуі тиіс:  

 - негізгі жұмыс орнының (заңдық тұлғаның, заңдық мекенжайының толық атауын 

көрсетсін) және лауазымының өзгергені туралы, өзге де қоса атқаратын лауазымдары 

туралы; 

-  төлқұжат мәліметтерінің (сериясы, құжат нөмірі, кім және қашан берілді), 

азаматтығының, жеке сәйкестендіруші нөмірінің өзгергені туралы;  

-  пошта мекенжайының, электронды пошта жәшігінің, байланыс телефонының 

өзгергені туралы;  

-  заңдық тұлғалар акцияларының (қатысу үлесі) барлығы немесе жоқтығы туралы 

мәліметтердің өзгергені туралы;  

-  Қазақстан Республикасының заңнамасының, Банк жарғысының және Банктің ішкі 

құжаттарының талаптарына сәйкес өзге де міндеттерді атқару.  

10. Директорлар кеңесінің міндеті: 

1)  Банк органдарын құрған кезде мүдделер қақтығысын болдырмау шараларын 

қабылдау;   

2)  лауазымды тұлғалар мен жалғыз акционер деңгейінде әлеуетті мүдделер 

қақтығысын, соның ішінде Банк меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілігі бар 

мәмілелерді жасауда асыра пайдаланушылықты мүмкіндігінше болдырмау және қадағалап 

отыру;   

3)  Банктегі корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізу;  

4) Банктің саясаты мен өзге де ішкі құжаттарының стратегияға, ағымдағы нарықтық 

және экономикалық жағдайға, тәуекелдер профилі мен Қазақстан Республикасының 

заңнамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету;  

5) тұрақты есептіліктің толық, сенімді және уақтылы құрылуы мен тапсырылуын 

бақылау және мониторинг жүргізу;  

6) Банк жарғысының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына  

сәйкестігін қамтамасыз ету, сондай-ақ Банк жарғысын өзекті қалыпта ұстау;  

7)  Банктің директорлар кеңесі отырысына шығарылған мәселелер тізбесін және 

Банктің директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуы туралы мәліметтерді уәкілетті органға 

тапсырылуын қамтамасыз ету.  

 

4. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі  

 

11. Директорлар кеңесінің мүшелері Банк және жалғыз акционер алдында әрекеті 

және (немесе) әрекетсіздігі салдарынан келген зиян үшін және мыналардың нәтижесінде 
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шыққан шығындарды қоса алғанда, бірақ мұнымен шектелместен, Банкке келтірілген 

шығындар үшін Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген жауапкершілік көтереді:   

1) жаңылыстыруға әкелетін ақпарат және қасақана өтірік ақпарат беру;  

2) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген 

ақпарат беру тәртібін бұзу;  

3) шынайы емес әрекетінің және (немесе) әрекетсіздігінің салдарынан Банкке шығын 

әкелген, жасалуына мүдделілігі бар, соның ішінде Банкпен осындай мәмілелер жасау 

нәтижесінде олардың немесе үлестес тұлғаларының пайда (табыс) табуы мақсатында    

мәміле және ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдау және (немесе) жасауға ұсыныс беру.  

Егер орындау нәтижесінде Банкке шығын келсе, Қазақстан Республикасының 

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және (немесе) Банк жарғысында қарастырылған 

жағдайларда жалғыз акционердің ірі мәміле және (немесе) мүдделілік бар мәміле жасау 

туралы шешім қабылдауы, олардың немесе үлестес тұлғаларының пайда (табыс) табу 

мақсатымен, оны жасауға ұсыныс берген директорлар кеңесінің мүшелерін немесе 

директорлар кеңесі отырысында шынайы емес әрекет және (немесе) әрекетсіздік жасаған 

директорлар кеңесінің мүшелерін жауапкершіліктен босатпайды.    

  12. Жалғыз акционердің шешімі негізінде, келген зиянды немесе шығындарды өтеуді, 

сондай-ақ егер директорлар кеңесінің мүшесі шынайы емес әрекет және (немесе) әрекетсіздік 

жасаған жағдайда, Банкті шығынға ұшыратқан ірі мәміле және (немесе) мүдделілік бар 

мәміле жасау туралы қабылданған шешім нәтижесінде директорлар кеңесінің мүшесі және 

(немесе) оның үлестес тұлғаларының тапқан пайдасын (табысын) қайтаруды талап етіп, 

директорлар кеңесінің мүшесі үстінен Банктің сотқа шағым-арыз түсіруге құқығы бар.  

Егер мұндай мәміле жасағанда және (немесе) жүзеге асырғанда, Банктің директорлар 

кеңесінің осы мүшесі үшінші тұлғамен жасалған келісім негізінде Қазақстан Республикасы 

заңнамасының, Банктің жарлығы мен ішкі құжаттарының талаптарын бұзып әрекет етсе,  

жалғыз акционердің шешімі негізінде, Банктің үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі 

салдарынан Банкке келген шығынды қайтаруды талап етіп, Банктің өз атынан директорлар 

кеңесі мүшесінің және (немесе) үшінші тұлғаның үстінен сотқа шағым-арыз түсіруге құқығы 

бар. Мұндай жағдайда, шығынды Банкке қайтарарда аталған үшінші тұлға және Банктің 

директорлар кеңесінің мүшесі  Банктің бірлескен борышкері ретінде әрекет етеді.  

Банкке шығын келтірген мәмілені жасауды ұсынған және мәміле жасауға мүдделілік 

білдірген директорлар кеңесінің мүшесінен басқа, егер директорлар кеңесі қабылдаған, Банк 

пен жалғыз акционерге шығын келтірген шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге 

қатыспаған жағдайда, директорлар кеңесінің мүшесі жауапкершіліктен босатылады.  

 

 

5. Директорлар кеңесін құру тәртібі 

 

13. Банктің директорлар кеңесінің құрамы жалғыз акционердің өкілдері ретінде 

директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) тұлғалардан, жалғыз 

акционердің өкілдері ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыным 

берілмеген) заңды тұлғалардан құрылады.  

14. Басқарма төрағасынан басқа, басқарма мүшелері директорлар кеңесіне сайлана 

алмайды. Басқарма төрағасы Банктің директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана 

алмайды.  

15. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан аз болмауы тиіс.  Банктің 

директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы шарт. 

Тәуелсіз директорларды іріктеу, сыйақы төлеу және шығындарына өтемақы беру Банктің 

ішкі құжаттарына сәйкес жасалады.  

16. Тек қана заңды тұлға директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.  

17. Директорлар кеңесінің мүшелері бір уақытта бестен аса өзге акционерлік қоғамның 

директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.  
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18. Ішкі аудит қызметінің мүшелері және корпоративтік хатшы директорлар кеңесінің 

мүшесі бола алмайды.  

19. Директорлар кеңесіне мынадай тұлғалар сайлана алмайды:    

- атқарушы органның қатысушысы, жетекшісі, басқарушы органның мүшесі немесе 

Банкпен бәсекелес заңды тұлға қызметкері болып табылатын;  

-  бұрын сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыс жасаған; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте сотталуы өтелмеген 

немесе алынбаған;  

- мәжбүрлеп жою немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген 

тәртіппен банкрот болып танылған өзге заңдық тұлғаларды консервациялау туралы шешім 

қабылданатын күнге дейін бір жылдан аспайтын мерзімде бұрын директорлар кеңесінің 

төрағасы, атқарушы органның бірінші жетекшісі, бірінші жетекшінің орынбасары, өзге 

заңдық тұлғаның бас бухгалтері болған. Аталған талап мәжбүрлеп жою немесе акцияларды 

мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған өзге заңдық 

тұлғаларды консервациялау туралы шешім қабылданатын күннен кейін бес жыл ішінде 

қолданылады.  

 

 

6. Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттілігін тоқтату 

тәртібі 

 

20. Директорлар кеңесі мүшелерін жалғыз акционер сайлайды. Кейіннен олардың 

кандидатурасын Қазақстан Республикасы заңнамасында және жарғыда қарастырылған 

тәртіпте уәкілетті органмен келіседі. Банктің директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғаға 

Қазақстан Республикасы заңнамасында және жарғыда белгіленген талаптар қойылады.  

21. Қазақстан Республикасы заңнамасында және жарғыда басқа жайттар 

қарастырылмаса, Банктің директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлға шектеусіз, қайта-

қайта сайлануы мүмкін.  

22. Директорлар кеңесінің уәкілеттілік мерзімін жалғыз акционер белгілейді. 

Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы жалғыз акционер шешім шығарған 

кезде директорлар кеңесінің уәкілеттілік мерзімі бітеді. Жалғыз акционердің директорлар 

кеңесі мүшелерінің бәрінің немесе кейбірінің уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға 

құқығы бар.  

Өз бастамасы бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің уәкілеттілігін мерзімінен 

бұрын тоқтату директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. 

Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап, директорлар кеңесі мүшесінің 

уәкілеттілігі тоқтатылады.  

Директорлар кеңесінің мүшесі жылына отырыстардың елу пайызынан аса себепсіз 

қатыспаған және (немесе) сырттай дауыс беруге қойылған мәселелердің елу пайызынан аз 

болатын толтырылған бюллетеньдерді тапсырған жағдайда, директорлар кеңесі жалғыз 

акционерге осы директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуын 

сұрауға құқылы.      

23. Директорлар кеңесі мүшелерінің уәкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған  және 

жалғыз акционер директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, соңғысының 

уәкілеттілігі жалпы директорлар кеңесі мерзімінің бітуімен бірге аяқталады.    

 

 

7. Директорлар кеңесінің төрағасы  

 

24.  Директорлар кеңесіне төраға басшылық жасайды. Банктің директорлар кеңесінің 

төрағасы ашық дауыс беру арқылы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 
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көпшілік дауысымен сайланады. Банктің директорлар кеңесі Төрағасын кез келген уақытта 

қайта сайлауға құқылы.   

25. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, 

соның ішінде:  

1)  директорлар кеңесінің отырысын шақырып, жүргізеді; 

2)  директорлар кеңесі отырысын өткізуге күн тәртібін бекітеді;  

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте директорлар 

кеңесі отырысының хаттамасын жүргізуді ұйымдастырады.  

26. Директорлар кеңесінің төрағасы талқыланып жатқан мәселе бойынша директорлар 

кеңесі мүшелерінің пікірлерін еркін білдіру қағидатын ұстанады, келісілген шешімді іздеуге, 

директорлар кеңесі мүшелерінің ымыраға келуіне, жалғыз акционер мен Банктің мүддесіне 

қарай шешім қабылдауға ықпал етеді. Сондай-ақ директорлар кеңесінің төрағасы біртұтас 

команда ретінде директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысы үшін жағдай жасау мақсатымен 

тиімді көшбасшылыққа ықпал етеді.    

Директорлар кеңесінің төрағасына өзге органдармен және Банктің лауазымды 

тұлғаларымен ұдайы байланыс орнатуға кеңес беріледі. Мұндай байланыстардың мақсаты – 

директорлар кеңесінің шешім қабылдауына қажетті барынша толық әрі сенімді ақпараттарды 

уақтылы алып отыру ғана емес,  мүмкін болатын жерлерде, бұл органдар мен лауазымды 

тұлғалардың арасындағы және үшінші тұлғалармен тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету.   

27. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметі отырысқа 

қатысушы мүшелердің көпшілік дауысы арқылы, директорлар кеңесінің шешімі бойынша 

директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарады. Мұндай жағдайда, директорлар кеңесінің 

төрағасының қызметін басқарма төрағасы атқара алмайды.   

 

8. Директорлар кеңесінің отырыстарын жоспарлау 

28. Директорлар кеңесі ұтымдылық, тиімділік және тұрақты қағидаттарын ұстана 

отырып, алдыңғы жылға арналған отырыстарды өткізу графигімен бірге, жыл сайын өз 

жұмысының жоспарын жасайды. Директорлар кеңесінің отырыстары тұрақты түрде өткізілуі 

тиіс. Бірақ жылына алты реттен жиі болмауы керек.  

Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары осы Ереженің №1 қосымшасына сәйкес 

келетін нысанда жылдың 25 желтоқсанынан кешіктірілмей директорлар кеңесі шешімімен 

бекітіледі.   

29. Қажет болған жағдайда директорлар кеңесі жұмыс жоспарына енбеген 

мәселелерді қарастыруға құқылы.  

 

9. Директорлар кеңесі отырыстарын шақыру тәртібі  

 

30. Директорлар кеңесі отырыстары директорлар кеңесі төрағасының немесе Банк 

басқармасының бастамасымен немесе директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, ішкі 

аудит бөлімшелерінің, Банк аудитін жүргізіп жатқан аудиторлық компанияның, жалғыз 

акционердің талабы бойынша шақырылуы ықтимал.  

31. Отырыстың күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хат жолдау арқылы 

директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап 

қойылады. 

32. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талапқа отырысты шақыруға 

бастама көтерушінің қойылуы тиіс.  

33. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан (сырттай дауыс беруді 

өткізуден) бас тартқан жағдайда, бастама көтеруші директорлар кеңесінің отырысын 

шақыруға міндетті болып табылатын Банк басқармасына аталған талаптарды қоюға құқылы.    
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34. Директорлар кеңесі отырысын директорлар кеңесі төрағасы немесе Банк 

басқармасы шақыру туралы талап түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен 

кешіктірмей директорлар кеңесі отырысын шақыруы тиіс.   

35. Корпоративті хатшы директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өтетін күнге дейін 

10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей директорлар кеңесі отырысын шақыру туралы хабарлама 

жібереді.   

Хабарламада мыналар болуы тиіс:  

- отырыс өткізу күні, орны және уақыты;  

- отырыс өткізу нысаны (күндізгі, сырттай және аралас).  

Хабарламаға міндетті түрде мыналар тіркелуі тиіс:   

-   отырыстың күн тәртібі;  

- Банк басқармасының жетекшінің немесе мүшелерінің немесе отырыстың күн 

тәртібіне мәселені қосуға бастама көтерген тұлғаның қолы қо йылған, директорлар кеңесі 

мүшелерінің атына жазылған, күн тәртібінде қарастырылатын әр мәселеге түсіндірме 

жазбалары. Түсіндірме жазбалардың мазмұнына қойылатын талаптар осы Ереженің  №2 

қосымшасында келтірілген;  

-  күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша директорлар кеңесі шешімінің жобасы; 

- жетекші немесе Банк басқармасының мүшесі немесе отырыстың күн тәртібінде 

мәселенің қаралуын енгізуге бастама көтерген тұлғаның бұрыштамасы қойылған, бекітуге, 

мақұлдауға, келісуге немесе қарауға шығарылған құжаттардың жобасы;  

- Банк басқармасы (қажет жағдайда) және Банктің алқаластық-кеңес органдарының 

(бар болса) отырыстарының (шешімдерінің) хаттамасынан үзінді;   

- Банктің директорлар кеңесі комитеттері (бар болса) шешімдерінің көшірмесі 

(шешімдерінің үзіндісі);  

- Банктің директорлар кеңесінің сырттай отырысының бюллетені (директорлар 

кеңесінің сырттай отырысын өткізген жағдайда); 

- бар болса, өзге де қосымша құжаттар (тұсаукесерлер, мемлекеттік органдар және 

(немесе) өзге де заңды тұлғалар шешімдерінің көшірмелері, аталған мәселелерді күн 

тәртібіне қосуды негіздейтін анықтамалық материалдар). 

Ірі мәміле және мүдделілік бар мәміле жасау туралы шешім қабылдау мәселесі 

қарастырылған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәмілелердің тараптары, мәмілелердің 

орындау мерзімдері және талаптары, тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі, 

сондай-ақ бағалаушының есебі жайлы мәліметтер қамтылуы тиіс (Қазақстан 

Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 69 бабының 1 тармағында 

қарастырылған жағдайда).     

36. Отырыс өткізу туралы хабарлама, сондай-ақ оған қоса берілген қажетті 

материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне жазбаша нысанда немесе директорлар кеңесі 

мүшелерінің келісімі бойынша, өздеріне қолайлы өзге де тәсілмен (соның ішінде пошта, 

факсимильді, электронды немесе өзге де байланысты қолдану арқылы) жіберіледі.  

37. Банк қызметіне ықпал ететін қандай да бір мәселені дереу шешу керек болған 

жағдайда, қажетті материалдармен бірге хабарлама жіберу мерзімін директорлар кеңесінің 

төрағасы келісім қарары бойынша қысқартуы мүмкін.  

  

 

10.  Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды дайындау тәртібі  

 

38. Корпоративтік хатшы директорлар кеңесі отырысының соңғы материалдарын 

жасайды. Отырыс материалдары және директорлар кеңесі отырысының хаттамалары 

басымдылық берілген болып есептеледі. Бұл – мұндай құжаттар ең алдымен Банктің 

құрылымдық бөлімдерімен келісіліп, жасалады деген сөз. Отырыстың күн тәртібінен басқа, 

материалдарды Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелері отырыс өтетін күннен 15 (он бес) 

жұмыс күні бұрын, одан кешіктірмей корпоративтік хатшыға тапсырады.  Қажетті 



10 

 

материалдар көрсетілген мерзімде және (немесе) тиісінше түрде тапсырылмаған жағдайда, 

мәселе отырыстың күн тәртібіне қосылмайды.  

39. Ішкі аудит, комплаенс-бақылау бөлімшелері, бас комплаенс-бақылаушы, 

корпоративтік затшы, Банк аудитін жүргізіп жатқан аудиторлық ұйым және жалғыз акционер 

тапсыратын материалдардан басқа, түсіндірме жазбаларына және директорлар кеңесі 

шешімінің жобасына бастама көтерген құрылымдық бөлімшенің тікелей орындаушысы, 

бастама көтерген құрылымдық бөлімшелердің жетекшісі, жетекшілік ететін басқарушы 

директор (бар болса) немесе басқарма төрағасының орынбасары (бар болса) заң 

бөлімшесінің жетекшісі (қол қойған тұлғаның аты-жөні көрсетіліп) бұрыштама қоюы керек. 

Түсіндірме жазбаға Банктің басқарма төрағасы немесе  басқарма төрағасының орынбасары 

қол қоюы тиіс.  

Комплаенс-бақылау бөлімшелерінің қорытындысы берілген материалдар бойынша 

директорлар кеңесі шешімінің жобасына комплаенс-бақылау бөлімшесінің жетекшісі және 

бас комплаенс-бақылаушы (қол қойған тұлғаның аты-жөні көрсетіліп) бұрыштама қоюы тиіс.  

Кадр мәселесі бойынша директорлар кеңесі шешімінің жобасына қызметкерлермен 

жұмыс жүргізу бөлімшесінің жетекшісі (қол қойған тұлғаның аты-жөні көрсетіліп) 

бұрыштама қоюы тиіс. 

Шешім жобасы материалдарының әр бетіне тікелей орындаушы және мәселені 

директорлар кеңесінің қарауына шығаруды бастама етіп көтерген құрылымдық бөлімшенің 

жетекшісі бұрыштама қоюы керек. Директорлар кеңесі отырысының барлық материалдары, 

соның ішінде шешім жобасы мен түсініктеме жазбасы, корпоративтік хатшы белгілеген 

көлемде, корпоративтік хатшыға жіберіледі.  

Банк басқармасының шешімінің үзіндісіне Банк басқармасының хатшысы қол қойып, 

мөр басуы тиіс.  

40. Егер құжат үшінші заңдық тұлғалардың қызметіне қатысты болса, онда 

директорлар кеңесі мүшелеріне тапсырылатын материалдарға тиісті заңдық тұлғалардың 

бірінші жетекшілері (немесе оның міндетін атқарушы тұлға) бұрыштама қоюы қажет.  

41. Банк органын сайлау мәселесіне қатысты материалдарда үміткерлер туралы 

мынадай ақпараттар болуға тиіс:    

1) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса); 

2) білімі туралы мәліметтер; 

3) Банкке үлестестігі туралы мәліметтер; 

4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және лауазымы туралы мәліметтер; 

5) үміткерлердің біліктілігі мен жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпараттар. 

42.  Банк қызметіне ықпал ететін қандай да бір мәселені дереу шешу қажет болған 

жағдайда, корпоративтік хатшының материалдарды қабылдау және қажетті материалдармен 

бірге директорлар кеңесі мүшелерінің хабарлама жіберу мерзімі Банктің директорлар кеңесі 

төрағасының шешімі бойынша қысқартылуы ықтимал.  

 

  

11. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу орнын және уақытын өзгерту 

 

43. Директорлар кеңесінің мүшелеріне бұрын хабарланған орын мен уақытта 

директорлар кеңесінің отырысын өткізу мүмкін болмайтын немесе қиындататын жағдай 

туындаса, жоспарланған күн тәртібі бойынша отырыс басқа орында және (немесе) басқа 

уақытта өткізілуі мүмкін.  

44. Корпоративтік хатшы директорлар кеңесінің отырысы өтетін орынның және 

уақыттың өзгергені туралы директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне отырысқа келуге 

жеткілікті уақыттары болатындай, ертерек хабарлауы тиіс. Аталған өзгерістер туралы 

хабарлама, директорлар кеңесі мүшелерінің хабарламаны алғанына кепілдік беретін кез 

келген формада, директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі.   
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12.  Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі  

 

45. Директорлар кеңесінің отырысында осы отырыстың күн тәртібіне енгізілген 

мәселелер бойынша шешім қабылданады.  

Мәселені күн тәртібіне енгізуге бастама көтеруші шешім шыққанша өз мәселесін күн 

тәртібінен алып тастай алады. Бұл міндетті түрде хаттамада тіркеледі.   

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

директорлар кеңесінің кез келген отырысы барысында, қатысып отырған директорлар 

кеңесінің барлық мүшелері күн тәртібіне енгізуге дауыс берген жағдайда, күн тәртібіне 

қосымша мәселелер енгізіліп, қаралуы мүмкін.  

 

13.  Алдын ала мәжіліс 

 

47. Директорлар кеңесіне қарауға шығарылған материалдар бойынша 

ұйымдастырушылық және (немесе) заңдық мәселелерді талқылау және өңдеу мақсатында, 

директорлар кеңесінің отырысына дейін 2 (екі) жұмыс күні бұрын корпоративтік хатшының 

жетекшілігімен, мүдделі органдардың қызметкерлері мен Банк өкілдерінің қатысуымен, 

алдын ала мәжіліс өткізілуі мүмкін.  

 

 

14. Директорлар кеңесі отырысының регламенті 

 

48. Кворум болған жағдайда, директорлар кеңесінің отырысы хабарламада 

көрсетілген уақытта басталады. Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оның қызметін 

атқаратын тұлға ашады.  

49. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаса, оның қызметін директорлар кеңесінің 

шешімі бойынша директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі атқарады.  

50. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум – директорлар кеңесі 

мүшелерінің жартысынан кем емес. Техникалық байланыс құралдарын пайдаланып 

(бейнеконференция, телефон арқылы конференц-байланыс және т.б. сеанс режимінде), 

қаралатын мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысып отырған директор кеңесінің 

келмеген мүшелерін ескеріп, немесе жазбаша түрде берілген дауыстары болса, кворум 

анықталуы мүмкін. Кворумды және дауыс беру нәтижесін анықтау кезінде, жазбаша пікір 

тек қана директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беру нәтижесі бар күн тәртібіндегі 

мәселелерге қатысты ескеріледі.    

Егер директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жетуге жеткіліксіз болса, 

директорлар кеңесі жалғыз акционердің қарауына директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін 

сайлау (тағайындау) мәселесін шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері 

жалғыз акционердің қарауына тек қана осындай мәселе шығару туралы шешім қабылдауына 

құқылы. 

51. Отырыстың алдында кворумды директорлар кеңесінің төрағасы анықтайды.  

Кворум болмаса, директорлар кеңесінің төрағасы 14 (он төрт) күнтізбелік күннен 

аспайтын мерзімге отырыстың шегерілетінін жариялайды.   

52. Директорлар кеңесінің төрағасы қатысып отырғандарға директорлар кеңесінің 

отырысын өткізуге кворумның барлығы жайында хабарлап, директорлар кеңесі отырысының 

күн тәртібін жариялайды. 

53. Директорлар кеңесінің отырысы мынадай кезеңдерден тұрады:  

- директорлар кеңесі мүшесіне немесе күн тәртібіндегі мәселе бойынша баяндама 

жасауға шақырылған тұлғаға сөз беріледі; 

- күн тәртібіндегі мәселе талқыланады; 

- күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешімді құрастыруға ұсыныс береді;  
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- дауыстарды есептейді және дауыс беру қорытындысын шығарады;  

- дауыс беру қорытындысы мен күн тәртібіндегі мәселе бойынша қабылданған 

шешімдерді жариялайды. 

54. Директорлар кеңесі отырысына отырыс өткізу туралы талап қойған тұлға міндетті 

түрде шақырылады.  

55. Директорлар кеңесі тек қана директорлар кеңесінің мүшелері қатыса алатын 

жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдай алады.  

56. Директорлар кеңесінің отырысына Банк аудитін өткізіп жатқан аудиторлық 

ұйымдардың өкілдері, ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, басқарма мүшелері, Банк 

қызметкерлері, сондай-ақ басқа да тұлғалар шақыртылуы мүмкін.  

57. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелеріне және шақырылған 

тұлғаларға сөз беру кезегін белгілейді.  

 

 

15. Директорлар кеңесінің отырысында дауыс беру тәртібі  

58. Директорлар кеңесінің шешімі қабылданарда, отырысқа қатысып отырған 

директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беру арқылы күн тәртібіндегі мәселелерге өз пікірін 

білдіруге құқығы бар.  

Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшесінің директорлар кеңесінің 

отырысына қатысуға мүмкіндігі болмаса, олар директорлар кеңесінің отырысы барысында 

техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция, телефон арқылы конференц-

байланыс және т.б. сеансы режимінде) пайдаланып, қаралып жатқан мәселе бойынша 

талқылауға және дауыс беруге қатыса алады.  

59. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешім 

қабылдар кезде, директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады.  

60. Дауыстар тең болғанда, директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар 

кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші дауыс болып табылады.  

 

 

16.  Отырысқа келмеген директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірін есепке 

алу 

 

61. Егер директорлар кеңесінің мүшесі отырысқа қатыса алмаса, оның күн тәртібіндегі 

мәселеге өз пікірін жазбаша білдіруге құқығы бар.  

62. Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша пікірін директорлар кеңесінің отырысы 

өтетін күннен 1 (бір) күнтізбелік күн бұрын, одан кешіктірмей тапсыруы тиіс.    

63. Жазбаша пікір осы Ереженің №3 қосымшасына сәйкес немесе еркін түрде 

толтырылады.  

64. Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші күн тәртібіндегі мәселеге 

дауыс беру басталғанша директорлар кеңесінің отырысына келмеген директорлар кеңесінің 

мүшесінің жазбаша пікірін жариялануға тиіс.  

 

17. Директорлар кеңесінің шешім қабылдауы 

 

65. Белгіленген тәртіппен директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінде бекітілген 

мәселеге қатысты директорлар кеңесінің шешімі  мынадай тәсілдермен қабылданады: 

- дауыс беру; 

- сырттай дауыс беру; 

- дауыс берудің екі түрін де қосу арқылы (аралас дауыс беру). Директорлар кеңесінің 

кейбір мүшелері директорлар кеңесінің отырысына қатысуға мүмкіндігі болмаған және өз 

пікірін осы Ереженің №3 қосымшасына сәйкес жазбаша түрде тапсырған жағдайда, дауыс 

берудің бұл түрі қолданылады.  
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66. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу формасы күн тәртібіндегі мәселелердің 

маңыздылығына және уақытының тығыздығына қарай анықталады.  

67. Директорлар кеңесі отырысының күндізгі формасы барынша ыңғайлы әрі тиімді 

болып табылады.  

68. Директорлар кеңесінің шешімі отырысқа қатысып отырған (соның ішінде 

келмеген директорлар кеңесі мүшелерінің жазбаша пікірін есепке ала отырып)  немесе 

сырттай дауыс беруге қатысатын директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік 

дауысымен қабылданады.  

  

 

18.  Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы 

 

69. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын корпоративтік хатшы жасайды.  

70. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы отырыс өткеннен кейін 3 (үш) жұмыс 

күнінен кешіктірмей жасалып, қол қойылады.  

71. Отырыс хаттамасында мыналар көрсетіледі: 

- толық атауы және Банк басқармасының орналасқан жері; 

- отырыс өткен күн, уақыты және орны; 

- отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер; 

- отырыс кворумының барлығы туралы ақпарат; 

- отырыстың күн тәртібі; 

- дауыс беруге шығарылған мәселелер және дауыс беру қорытындысы, директорлар 

кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша директорлар кеңесінің әр 

мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетіледі.  

- шешім қабылдау; 

- директорлар кеңесінің шешіміне қатысты өзге де мәліметтер. 

72. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы жобасы директорлар кеңесінің 

күндізгі отырысына дейін және отырыс барысында директорлар кеңесінің мүшелері айтқан 

толықтырулар мен ескертулер болғанда әзірленеді. Хаттама жобасы отырыстан кейін 1 (бір) 

жұмыс күні ішінде өңделеді. Өңделген соң, хаттама жобасы 2 (екі) жұмыс күні ішінде Банк 

ішінде келісілуі тиіс.  

73. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына директорлар кеңесінің төрағасы, 

директорлар кеңесінің қатысушы мүшелері және корпоративтік хатшы қол қояды.  

Хаттамаға, егер бар болса, отырысқа келмеген директорлар кеңесі мүшелерінің жазбаша 

пікірлері (Ереженің №3 қосымшасы), сондай-ақ директорлар кеңесі бекіткен құжаттар 

тігіледі.   

74. Қажет болса, корпоративтік хатшы директорлар кеңесі отырысының 

стенограммасын жүргізуді ұйымдастырады.   

75.  Банк отырыстың хаттамасы мен стенограммасын және сырттай дауыс беру 

арқылы қабылданған директорлар кеңесінің шешімдерін басқарманың орналасқан жері 

бойынша, шектеусіз мерзімге немесе Банк басқармасының шешімімен басқа жерде сақтауға 

міндетті.  

76. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы мен стенограммасы және сырттай 

дауыс беру арқылы қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері корпоративтік хатшыда 

сақталады.  

77. Корпоративтік хатшы директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстар 

хаттамаларының, сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар кеңесі шешімдерінің 

қолжетімді болуын тұрақты түрде қамтамасыз етеді.    

78. Корпоративтік хатшы 5 (бес) жұмыс күні ішінде талабы бойынша директорлар 

кеңесі мүшесіне  танысуға директорлар кеңесі (директорлар кеңесі комитеттері) 

отырысының хаттамасын және (немесе) сырттай дауыс беру арқылы қабылданған 
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шешімдерді тапсырады және (немесе) корпоративтік хатшының қолы қойылған, мөрі 

басылған хаттама мен шешімдердің үзіндісін береді.  

79. Корпоративтік хатшы хаттамаға қол қойылғаннан соң 5 (бес) жұмыс күнінен 

кешіктірмей  директорлар кеңесінің мүшелеріне қол қойылған хаттаманың көшірмесін 

жібереді.  

80. Корпоративтік хатшы 2 (екі) жұмыс күні ішінде талабы бойынша Банктің мүдделі 

құрылымдық бөлімшелеріне корпоративтік хатшының қолы қойылған, мөрі басылған 

хаттама мен (немесе) шешімдердің үзіндісін беруге міндетті.  

81. Корпоративтік хатшы директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің 

шешімдері мен тапсырмаларының орындалуы барысы жайлы тоқсан сайын ақпарат жіберіп 

отырады.  

 

 

19.  Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы  
 

82. Директорлар кеңесі төрағасының қалауымен, қарауға шығарылған мәселелер 

бойынша директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы мүмкін. 

Сырттай дауыс беру директорлар кеңесінің отырысын өткізбестен қолданылады.  

83. Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелерге сырттай дауыс беруге Ереженің №4 

қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған бюллетеньдер қолданылады.  

84. Мына мәселелерге қатысты шешімдерді күндізгі отырыста қарауға ұсынылады:  

- даму стратегиясын, даму жоспарын және оларға енгізілетін өзгерістерді бекіту, 

олардың жүзеге асуы/орындалуы туралы есепті тыңдау;  

-  ішкі аудит және сыртқы аудит қызметтерінің есебін тыңдау;  

-  инвестициялық/кредиттік жобаларды қарастыру; 

- ірі мәміле және мүдделілік бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;  

- ұйымдастырушылық құрылымдарды және Банктің штаттық санын бекіту/өзгерту;  

- Банктің басқарма мүшелерінің қызметіне баға беру және сыйақы көлемін анықтау; 

- кадрлық мәселелер. 

Дауыстарды санау күніне дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын, одан кешіктірмей 

корпоративтік хатшы сырттай дауыс беру өтетінін хабарлап, сырттай дауыс беру бюллетенін 

директорлар кеңесінің мүшелеріне  жібереді.  

Сырттай дауыс беру бюллетені және басқа да ақпараттар (материалдар) пошта, 

электронды және өзге де байланыс арқылы директорлар кеңесі мүшелеріне жіберілуге тиіс, 

немесе тікелей қолға тапсырылады.   

Сырттай дауыс беру бюллетенінде мыналар болуы керек:  

- толық атауы және Банк басқармасының орналасқан жері; 

- отырысты шақыруға бастама көтерген тұлға (орган) көрсетіледі; 

- отырыстың күн тәртібі; 

- дауыс берілетін мәселелер және дауыс беру нұсқалары;  

- Қол қойылған сырттай дауыс беру бюллетенін корпоративтік хатшыға тапсырудың 

соңғы күні;   

- өзге де мәліметтер. 

Сырттай дауыс беру үшін директорлар кеңесі мүшелеріне бюллетеньдерді жіберер 

кезде,  корпоративтік хатшы қол қою арқылы олардың дұрыс және біркелкі толтырылғанын 

куәландырады.  

85. Сырттай дауыс беру бюллетендерін толтырар кезде директорлар кеңесінің 

мүшелері «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қаламын» сөздері арқылы қарастырылып 

жатқан мәселе бойынша өз пікірін білдіруге және оны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс 

күні ішінде корпоративтік хатшыға жіберуге міндетті. Белгіленген мерзімде алынған 

бюллетеньдерге сәйкес кворум болғанда, сырттай дауыс берілген шешім қабылданды деп 

танылады. Сырттай дауыс берілген шешім жазбаша түрде рәсімделуге тиіс және белгіленген 
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бюллетеньдерді қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей 

директорлар кеңесінің төрағасы және корпоративтік хатшы қол қоюы керек. Онда мыналар 

көрсетілуі қажет:  

1) Банктің атауы мен орналасқан жері (Банк басқармасы); 

2) сырттай отырыстың шешімін жазбаша рәсімдеу күні және орны; 

3) директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер; 

4) отырысты шақыруға бастама көтерген тұлға (орган) көрсетіледі; 

5) отырыстың күн тәртібі; 

6) шешім қабылдауға кворумның бар-жоғы туралы жазба; 

7) күн тәртібіндегі әрбір мәселеге дауыс беру қорытындысы және шешім қабылдау; 

8) өзге де мәліметтер. 

86. Корпоративтік хатшы сырттай дауыс беру арқылы директорлар кеңесі қабылдаған 

шешімді және сырттай дауыс беру қорытындысын, негізінде осы шешім қабылданған 

бюллетеньдерді шешімге қол қойған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей 

директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберуге тиіс.  

 

20.  Директорлар кеңесінің комитеттері 

 

87. Маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін 

Банктің директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.  

Банктің директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарастырады:  

1) стратегиялық жоспарлау;  

2) кадр және сыйақы;  

3) ішкі аудит;  

4) әлеуметтік мәселелер;  

5) Банк құжаттарында қарастырылған өзге де мәселелер. 

Банктің директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселе қандай да бір 

комитеттің уәкілеттілігіне кіретін болса, тиісті мәселе міндетті түрде алдын ала қаралып, ол 

бойынша қорытынды әзірленеді.   

88. Банктің директорлар кеңесінің комитеттері Банктің директорлар кеңесінің 

мүшелерінен және нақты комитеттегі жұмысқа қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан 

тұрады. Мұндай жағдайда комитеттердің құрамының 2/3-і тәуелсіз директорлардан құралуы 

тиіс.  

Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Қызметіне 

осы Ереженің 87 тармағының 1)-4) тармақшасында қарастырылған мәселелерді қарау кіретін 

директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары)  тәуелсіз директорлар болып 

табылады. Банк басқармасының төрағасы Банктің директорлар кеңесі комитетінің төрағасы 

бола алмайды.  

89. Банктің директорлар кеңесінің шешім қабылдау деңгейін сапалы түрде көтеру 

мақсатында, Банктің жылдық бюджеті шеңберінде, директорлар кеңесі немесе оның 

комитеттері қарастыратын мәселелер бойынша кеңесшілерді, соның ішінде халықаралық 

кеңесшілерді тарту үшін қаражат қарастырылады.   

90. Банктің директорлар кеңесі комитеттерін құру және жұмыс тәртібі, олардың 

уәкілеттілігі, комитеттердің сандық құрамы Банктің директорлар кеңесі бекітетін Банктің 

ішкі құжаттарында белгіленеді.   

   

 

21. Банкке қатысты ақпараттарды директорлар кеңесінің мүшелеріне беру 

тәртібі 

91. Басқарма төрағасы және мүшелері, Банктің құрылымдық бөлімшелерінің 

жетекшілері 10 (он) күннен кешіктірмей директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша сұрауы 

бойынша оның қызметін атқаруға қажетті, Банкке қатысты ақпарат (құжаттар, материалдар) 
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беруге міндетті немесе көрсетілген мерзімде ақпарат берудің неге мүмкін емес екенін, 

себебін көрсетіп, жазбаша түрде уәжді түсініктеме беруі тиіс. Қызметтік және коммерциялық 

құпиясы бар ақпараттар (құжаттар, материалдар) Қазақстан Республикасының заңнамасына 

және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес беріледі.    

 

22. Банктің директорлар кеңесі мүшелерінің шығындарының өтемақысы және 

(немесе) сыйақы  

 

92. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банктің жарғысымен және ішкі 

құжаттарымен, Банктің тәуелсіз директорларымен белгіленген тәртіпте, олардың өз міндетін 

атқарған кезеңінде сыйақы төленуі және (немесе) Банктің директорлар кеңесі мүшелерінің 

қызметін атқаруға байланысты шығындары өтелуі мүмкін.  

93. Міндеттерін атқарғаны үшін, тәуелсіз директорларды қоса алғанда, директорлар 

кеңесі мүшелеріне сыйақы, өтемақы және сыйлақақы төлеу тәртібі, көлемі және талаптары 

Банктің жалғыз акционерінің шешімі арқылы белгіленеді.     

   

 

23. Қорытынды ереже 

 

94. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банк жарғысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген жағдайда, осы Ереженің мұндай өзгерістер мен толықтыруларға 

қайшы келмейтін бөлігі қолданыста болады.   

95. Осы Ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Ережені бекітудің балама 

тәртібімен енгізіледі.  
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Банктің директорлар кеңесі туралы  

Ереженің №1 қосымшасы 

 

________ жылға арналған  

Банктің директорлар кеңесі жұмысының жоспары  

 

№  

Мәселе атауы 

 

Болжалды қарастыру 

күні  

(ай) 

 

 

Банктің жауапты 

құрылымдық бөлімшесі  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

___________________________________________ 
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Банктің директорлар кеңесі туралы  

Ереженің №2 қосымшасы 

 

 

Банктің директорлар кеңесі  

мүшелеріне  

 

Банктің директорлар кеңесінің шешімі жобасына түсіндірме жазба  

«________________________________________» 

 

 

Түсіндірме жазба 1-2 параққа жазылады (шрифт - Times New Roman, шрифт көлемі – 

12), онда шығарылған мәселенің мәні қысқа да, нұсқа баяндалады.  

 Жазбада мәселенің дайындалуының негізі (Қазақстан Республикасы Заңдарының 

баптарына (тармағы, тармақшасы), өзге де нормативтік құқықтық актілерге, жалғыз 

акционердің шешімдеріне, Үкіметтің тапсырмасына, жарғыға, негіз болып табылатын ішкі 

және басқа да құжаттарға сілтеме жасалуы керек) сондай-ақ мәселенің директорлар кеңесінің 

қарауына шығарылуының қажеттілігі көрсетілу тиіс.  

Директорлар кеңесінің бұрын берілген тапсырмалары, сондай-ақ басқарманың 

қабылдаған шешімдері, Банктің басқа да ішкі органдары мен комитеттерінің шешімдері 

көрсетілуі керек.  

Мәселені іске асыруға байланысты қаржы шығындары ықтимал болса, Банктің 

бекітілген бюджетіне орай олардың мүмкіндігін көрсету қажет.  

Түсіндірме жазбаға қосымша (бар болса) тіркеледі, мұндай жағдайда қосымшадағы 

бет саны көрсетіледі.  

 Егер директорлар кеңесіне шығарылатын құжаттарда коммерциялық немесе банктік 

құпия мәліметтер болса, оларға тиісінше «Құпия», «Банктік құпия», «Қызметтік пайдалану 

үшін»  белгілері соғылуы тиіс.  
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Банктің директорлар кеңесі туралы  

Ереженің №3 қосымшасы  

 

 

 

Банктің директорлар кеңесінің отырысына  

жазбаша пікір 

 

 

Астана қ.             № ____                         «___» ______________ 20__ж. 

 

 

 

Директорлар кеңесінің мүшесі:__________________  

 

 

 

Күн тәртібі: 

1. ____________________________ 

2. ____________________________. 

 

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша жазбаша пікір: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

Директорлар кеңесінің мүшесі:                                                                    __________________ 

                (қол қою міндетті түрде)  

 

 

«__» _____________ 20__ж. 
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Банктің директорлар кеңесі туралы  

Ереженің №4 қосымшасы  

 

 

Банктің директорлар кеңесі отырысының  

сырттай дауыс беру  

бюллетені  
 

 Астана қ.             № ____                             «___» _________ 20__ж. 

 

 

Директорлар кеңесінің мүшесі ____________________________________  

 

 

Банктің орналасқан жері (әрі қарай – Банк): 

Отырыс өткізуге бастама көтеруші: 

 

Күн тәртібінде: 

1. ____________________________ 

2. ____________________________. 

 

Шешілді: 

1. _____________________________________________________________________ 

 

  ЖАҚТАЙМЫН   ҚАРСЫМЫН (ерекше 

пікір) 

  ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН  (ерекше  

пікір) 

 

Ескерту: ерекше пікір болған жағдайда, ол жазбаша нысанда, бөлек, қоса беріледі 

 

Бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірме: 

Дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша, директорлар кеңесінің мүшесі осы 

бюллетеньге «Жақтаймын», «Қарсымын», «Қалыс қаламын» белгілерінің астына қол (немесе 

белгі) қояды. «Қарсымын» немесе «қалыс қаламын» белгілері арқылы дауыс берсе, 

директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша нысанда, бөлек, қоса берілетін ерекше пікірін 

білдіруге құқығы бар.  

 

Банктің корпоративтік хатшысына қол қойылған бюллетеньді тапсырудың 

соңғы күні: ____________. 

 

Сырттай дауыс беру бюллетені мына мекенжай бойынша тапсырылады:  
_______________________________________________________________________ 

 

 

Директорлар кеңесінің мүшесі:                                    ________________ 

«__» _____________ 20__ж. 

 

 


