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«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ     банкі» АҚ 
 Директорлар кеңесінің 30.12.2014 жылғы 

шешімімен (№20 шешім) 

бекітілген 

 

 

 

 

 

 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»  

АҚ директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеті туралы 

ереже  

 

 

1. Жалпы ережелер  

1. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ директорлар кеңесінің аудит 

жөніндегі комитеті туралы осы ереже (әрі қарай — Ереже) Қазақстан Республикасының 

заңнамасына, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ (әрі қарай - Банк) 

жарғысына, ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.  

2. Осы Ереже Банктің директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитетінің (әрі қарай - 

Комитет) мәртебесін, құзыретін, құрамын, жұмыс тәртібін, сондай-ақ,  Комитет мүшелерінің 

құқықтарын, міндеттерін және жауапкершілігін анықтайды.  

3. Комитет Банктің директорлар кеңесінің кеңесу-мәжіліс құру органы болып 

табылады және маңызды мәселелерді қарастыру үшін құрылады. Комитет әзірлеген барлық 

ұсыныстар Банктің директорлар кеңесінің қарауына берілетін ұсынымдар болып табылады.    

4. Комитет Банктің директорлар кеңесінің бақылаушылық қызметін тиімді орындауға 

жәрдемдесу мақсатында құрылады. Комитет Банктің қаржылық есептілігін әзірлеуді және 

Банктің қаржылық есептілігінің сенімділігі мен толықтығын қамтамасыз етуді бақылайды, 

ішкі және сыртқы аудиттің тәуелсіздігін бақылауды қамтамасыз етеді.  

5. Комитет Банктің директорлар кеңесіне есеп береді және Осы Ереже және Банктің 

директорлар кеңесі берген құзырет аясында әрекет етеді.  

6. Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын,   Банк жарғысын, 

жалғыз акционердің шешімдерін, осы Ережені және Банктің ішкі құжаттарын басшылыққа 

алады.  

 

2. Комитеттің құзыреті 

 

7. Комитеттің құзыретіне мына мәселелер кіреді:  

7.1. Қаржылық есептілік мәселелері бойынша:   

- Банк басшылығымен және сыртқы аудитормен қаржы есептілігін, сондай-ақ қаржы 

есептілігінің қолданылған қағидаттарының, қаржы есептілігіндегі елеулі бағалау 

көрсеткіштерінің, есептілікке енгізілген елеулі түзетулердің   негізділігін және 

жарамдылығын  талқылайды; 

- Банк басшылығымен, ішкі және сыртқы аудиторлармен Банктің есепке алу 

саясатына енгізілетін (ұсынылған) өзгерістерді, бұл өзгерістердің есептіліктің мазмұнына 

қалай әсер ететінін талқылайды; 
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- Банк басшылығы мен сыртқы аудитор арасындағы Банктің қаржы есептілігіне 

қатысты кез келген елеулі кереғар пікірлерді қарастырады; 

- Банктің есепке алу саясатын алдын ала мақұлдап,  Банктің директорлар кеңесіне 

және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне арналған есептіліктің уақтылы 

дайындалуын, толықтығын, сенімділігін  қамтамасыз ету үшін бухгалтерлік есепке алуды 

жүргізу тәртібі мен үдерістерінің тиімділігіне мониторинг және бақылау жүргізеді.  

- Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала мақұлдайды.  

7.2. Сыртқы аудит мәселелері бойынша:  

- сыртқы аудитті тарту саясатын/рәсімін алдын ала мақұлдайды; 

- Банктің директорлар кеңесіне  сыртқы аудитті тарту саясатына/рәсіміне, соның 

ішінде сыртқы аудитор көрсететін қызметтерге қойылатын шектеулерді анықтауға қатысты 

ұсынымдар әзірлейді;  

- аудит қызметінің техникалық ерекшеліктерін, Банктің жылдық қаржы есептілігіне 

аудит жүргізуге сыртқы аудитормен жасалатын шарт (келісім-шарт) жобасының елеулі 

талаптарын мақұлдайды; 

- Банктің директорлар кеңесіне сыртқы аудиторды тағайындау, қайта тағайындау, 

оның қызметінен азат болу бойынша ұсынымдар әзірлейді;  

- сыртқы аудитормен шарт талаптарын бағалау және талдау жұмыстарын жасайды;  

- Банктің қаржы есептілігіне жыл сайынғы міндетті сыртқы аудит жүргізу барысын 

үйлестіреді және бақылау жасайды, соның ішінде мыналар арқылы:   

 Қаржы есептілігіне міндетті аудит жүргізу рәсімдерінен өтуге банкті әзірлеу 

жұмыстарын ұйымдастыруды қамтамасыз ету;  

 Міндетті сыртқы аудит өткізу барысында туындаған мәселелерді (қаржы 

есептілігіне байланысты мәселелерді) сыртқы аудитормен талқылау;  

 Сыртқы аудитордың жазбаша өтініштерін талқылау;  

- сыртқы аудиторлардың есебіне шолу жасайды; 

- ұсынылған жоспар мен аудит көлемінің Банк акционерінің және директорлар 

кеңесінің сұранысына қаншалықты жауап беретінін сыртқы аудитормен талқылайды;  

- аудит қорытындысы бойынша Банк басшылығының ақпаратын қоса алғанда, жыл 

сайынғы және аралық аудит нәтижелерін сыртқы аудитормен бірге қарайды;  

- жарты жылда кемінде бір рет, Банк басқармасы өкілдерінің қатысуынсыз, сыртқы 

аудитормен кездесу өткізеді.  

7.3. Ішкі аудит мәселелері бойынша:   

- ішкі аудит бөлімшесінің қызметіне жетекшілік етеді;   

- ішкі аудит бөлімшесінің жетекшісі мен ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлерін 

ынталандыру және сыйақы беру туралы, ішкі аудит бөлімшесінің жетекшісі мен ішкі аудит 

бөлімшесінің қызметкерлерін тағайындау (қайта тағайындау, қызметінен босату) бойынша 

ұсынымдар әзірлейді;   

- ішкі аудит саясатын, ішкі аудит бөлімшесі туралы ережені, ішкі аудиттің жылдық 

жоспарын, ішкі аудиттің әдеп кодексін және ішкі аудит саясатын енгізуді қамтамасыз ету 

мақсатында әзіренген, сондай-ақ ішкі аудит бөлімшесінің қызметін реттейтін басқа да ішкі 

құжаттарды алдын ала мақұлдайды;    

- ішкі аудит мәселелері бойынша Банк басқармасымен ішкі аудит бөлімшесінің 

қызметін үйлестіру және өзара іс-қимыл барысының тиімділігіне мониторинг және бақылау 

жүргізеді;  

- елеулі аудиторлық түсініктемені және жұмыс нәтижесін жалпы форматта ұсынатын 

ішкі аудит бөлімшелерінің есебін алдын ала мақұлдайды, ішкі аудит бөлімшесінің қызметіне 

алдын ала баға береді; 

- ішкі аудит қызметінің тиімділігін бағалайды;  
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-  ішкі аудит бөлімшесінің жоспардан тыс тексеру жүргізуін мақұлдайды, сондай-ақ 

қажет болған жағдайда, ішкі аудит бөлімшесінің керекті мәселелерге тәуелсіз тексеру 

(бағалау) жүргізуіне бастама көтереді;  

- ішкі аудит бөлімшесінің алдына қойылған міндеттерін тиімді орындауға кедергі 

жасайтын шектеулер мәселесін қарастырып, мұндай шектеулерді алып тастауға ықпал етеді;  

- тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалаумен бірге, жыл сайын тұрақты 

түрде ішкі аудит бөлімшесінің есебін, сондай-ақ ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау 

және оның тиімділігін арттыру шараларын жүзеге асыру мәселесін қарастырады, 

- ішкі аудит бөлімшесі әзірлеген материалдар бойынша, корпоративті басқару 

саласындағы мәселелерді қарастырады;  

- бір тоқсанда кемінде бір рет, Банк басқармасы өкілдерінің қатысуынсыз, ішкі аудит 

бөлімшесінің басшысымен кездесу өткізеді;  

- егер ішкі аудит бөлімшесінің  бір мәселеге тәуелсіз тексеру (бағалау) жүргізуі Банк 

басқармасына қажет болса, онда басқарма төрағасы осы тәуелсіз тексеру (бағалау) жүргізуге 

рұқсат алу үшін Комитетке хабарласады.  

7.4. Заңнаманың сақталуы мәселелері бойынша:  

- Банктің заңнаманы сақтауды қамтамасыз етуге арналған Банктің ішкі рәсімдерінің 

тиімділігін бағалайды;  

- заңнаманы бұзу жағдайларын талдап, тұжырымдайды және Банк басқармасы 

қабылдаған, болашақта заңнаманы бұзуға ескерту жасау шараларының барабарлығын 

бағалайды; 

- мемлекеттік (соның ішінде, салық) органдардың, сыртқы және ішкі аудиторлардың, 

Банк басшылығының заңнаманы сақтау мәселелері туралы есептерін алып, зерттейді;  

- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің екінші деңгейлі банктер үшін 

тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес өзге де 

мәселелерді қарастырады.  

7.5. Өзге де мәселелер бойынша:  

- қажет жағдайда тәуелсіз кеңес берушілерді (сарапшыларды) тарту, сондай-ақ 

тәуелсіз кеңес берушілерді (сарапшыларды) тарту арқылы арнайы зерттеу (тексеру) өткізу 

бойынша, директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлейді;  

- қажет жағдайда қарастырылып жатқан мәселелер бойынша директорлар кеңесіне 

ұсынымдар әзірлейді;  

- Директорлар кеңесінің тапсырмасымен Комитет құзырына жататын өзге де қызметті 

атқарады.  

 

3. Комитет мүшелерінің құқықтары мен міндеттері  

8. Комитет мүшелері: 

1) Комитет құзыреті аясында Банкке қатысты кез келген ақпаратты (құжаттарды, 

материалдарды) Банктің лауазымды тұлғаларынан және қызметкерлерінен сұрауға және 

алуға; 

2) Банк басқармасының өкілдерінің қатысуынсыз сыртқы және ішкі  аудиторлармен 

кездесу өткізуге;  

3) сыртқы аудиторды таңдайтын байқау комиссиясының құрамына қатысуға;  

4) Комитет құзыретіне жататын кез келген мәселені тексеруге бастама көтеруге 

немесе  тексеру жүргізуге;  

5) отырыстардың хаттамасымен, Комитет шешімдерімен және аудиторлық 

қорытындылармен танысуға;  

6) күн тәртібіндегі мәселеге және қабылданатын шешімге қатысты өзінің ерекше 

пікірін Комитет отырысының хаттамасына енгізуді талап етуге;  
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7) Комитет отырысын шақыруды талап етуге;  

8) Комитет отырысының күн тәртібіне мәселе енгізуге;  

9) Комитет құзыреті аясында өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы.  

9. Комитет мүшесі: 

1) Жалғыз акционердің және банктің мүддесіне орай, Ережеге сәйкес,  өз қызметін 

адал әрі ыждаһатпен атқаруға;  

2) міндетін тиімді орындауға жеткілікті түрде уақыт бөлуге;  

3) Комитет жұмысына және күндізгі отырыстарға қатысуға;  

 

4) жыл сайын, сондай-ақ директорлар кеңесінің талабы бойынша директорлар кеңесі 

алдында қызметінің нәтижелері туралы есеп беруге;  

5) Комитет қызметін атқарып жүрген кезде алған ақпараттарының құпиялылығын 

сақтауға;  

6) тәуелсіз директор мәртебесіндегі кез келген өзгеріс туралы немесе Комитет 

қабылдауға тиісті шешімдерге байланысты мүдделер қақтығысының туындағаны туралы 

директорлар кеңесіне хабарлауға міндетті.  

 

4. Комитет мүшелерінің жауапкершілігі  

 

10. Комитет мүшелері Банк және жалғыз акционер алдында әрекеті (әрекетсіздігі) 

салдарынан келген зиян үшін, соның ішінде  жаңылыстыруға әкелетін ақпарат және әдейі 

өтірік ақпарат беру  кесірінен шыққан шығындар үшін Қазақстан Республикасы заңдарына 

сәйкес жауапкершілік көтереді.    

  

5. Комитет құрамы, мүшелерін сайлау және уәкілеттілік мерзімі  

 

11. Банктің директорлар кеңесінің құзыретіне Комитет мүшелерінің санын, 

уәкілеттілік мерзімін белгілеу, оның төрағасын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың 

уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату кіреді.  

12. Комитет құрамы Комитет жұмысына қажетті кәсіби білімі бар Банктің 

директорлар кеңесінің мүшелері мен сарапшылардан құрылады.  

13. Банк басқармасының төрағасы мен мүшелері Комитет құрамына сайлана алмайды.  

14. Комитет кем дегенде үш мүшеден және 2/3-і тәуелсіз директорлардан тұруы 

қажет.  

Егер Банктің директорлар кеңесі айрықша тәртіпте «Банктің және жалғыз 

акционердің мүддесіне орай бұл тұлғаның Комитетке мүше болуы  қажет» деп тапса, 

тәуелсіз болып табылмайтын Банктің директорлар кеңесінің мүшесі  Комитет құрамына 

сайлана алады. Осындай тағайындау болған жағдайда, Банктің директорлар кеңесі 

директордың тәуелсіздігінің сипатын ашып, мұндай шешімнің негізділігін   көрсетуге тиіс.  

15. Кем дегенде Комитет құрамындағы мүшелердің бірінің Комитеттің функционалды 

мәселелеріне қатысты қажетті тәжірибесі бар білікті маман болуы қажет, бухгалтерлік есепке 

алу және қаржы есептілігін әзірлеу және/немесе қаржы және/немесе аудит саласында терең 

білімі болуы тиіс.  

16. Комитет төрағасы тәуелсіз директорлар арасынан сайланады.  

17. Комитет төрағасы мен мүшелері қарапайым көпшілік дауыспен сайланады.  

18. Комитет мүшелерінің уәкілеттілігінің мерзімі Банктің директорлар кеңесінің 

мүшесі ретіндегі уәкілетілігінің мерзімімен сәйкес келеді.  

19. Банктің директорлар кеңесінің шешімі бойынша Комитет мерзімінен бұрын 

таратылуы мүмкін.  
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20. Корпоративтік хатшы Комитет жұмысын ұйымдастырушылық және ақпараттық 

тұрғыдан қамтамасыз ету қызметін атқарады.   

  

 

6. Комитет төрағасы  

 

21. Комитет төрағасы мынадай қызмет атқарады:   

1) Комитет жұмысын ұйымдастырады; 

2) Комитет отырысын шақырып, төрағалық етеді; 

3)  күн тәртібін бекітеді;  

4) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады; 

5) Комитет отырыстарын өткізу формасын анықтайды; 

6) Комитет шешімдерінің орындалуын бақылайды.   

22. Комитет төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметін отырысқа қатысушы 

мүшелердің көпшілік дауысы арқылы қабылданған Комитет шешімі бойынша Комитет 

мүшелерінің бірі атқарады.    

 

7. Комитет жұмысының тәртібі  

23. Комитет тұрақты күндізгі отырыстарды – бір тоқсанда кемінде бір рет, ал кезектен 

тыс отырыстарды қажет болған жағдайда өткізіп отырады. Комитет қарастырылып жатқан 

мәселелердің маңыздылығына қарай отырыс өткізу формасын таңдайды. Комитет жыл сайын 

Комитет төрағасы бекітетін жұмыс жоспарын жасайды.    

24. Егер Комитет құзыретіне жатқызылған мәселе директорлар кеңесі отырысының 

күн тәртібіне енгізілсе, Комитет отырысы директорлар кеңесінің тиісті отырысына дейін 

өткізіледі.  

25. Комитет отырысын өткізуге кворум Комитет мүшелері санының жартысынан кем 

болмауы тиіс.  

26. Комитет отырысы төрағаның бастамасымен немесе мынадай тұлғалардың 

талабымен шақырылуы мүмкін:  

1) жалғыз акционердің;  

2) директорлар кеңесінің; 

3) Комитеттің кез келген мүшесінің; 

4) ішкі аудит бөлімшесінің жетекшісінің. 

Комитет төрағасы отырыс шақырудан бас тартқан жағдайда, бастама көтеруші 

Комитет отырысын шақыруға міндетті Банктің директорлар кеңесіне осы талаппен шығуға 

құқылы. Комитет отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыру 

арқылы өткізіледі.  

27. Комитет отырысын өткізу туралы хабарлама, күн тәртібі және күн тәртібіндегі 

мәселелер бойынша материалдар отырыс жоспарланған күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен 

кешіктірілмей Комитет мүшелеріне жіберіледі.  

28. Шешім отырысқа қатысып отырған Комитет мүшелерінің қарапайым көпшілік 

дауысымен қабылданады. Дауыс тең болған кезде Комитет Төрағасы шешуші дауыс 

құқығына ие болады.  Бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), 

конференц-байланыс («телефонмен мәжіліс өткізу» режимінде Комитет мүшелерінің бір 

мезгілде әңгімелесуі), сондай-ақ басқа да байланыс құралдарын пайдалану арқылы Комитет 

мүшелерінің отырысқа қатысуына жол беріледі.  
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29. Комитет мүшелері Комитеттің күндізгі отырыстарына қатысуға міндетті. Қажет 

болған жағдайда Комитет төрағасының шақыруы бойынша мынадай тұлғалардың Комитет 

отырысына қатысуы мүмкін:  

1) ішкі аудит бөлімшесінің жетекшісі;  

2) жетекші серіктес және/немесе сыртқы аудитордың өзге өкілдері;  

3) Банк қызметкерлері; 

4) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ақпарат алу үшін белгіленген тәртіпте тәуелсіз 

кеңесшілерді (сарапшыларды) тарту. 

30. Отырыс өткізілгеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей Комитеттің әрбір 

отырысының нәтижесі бойынша хаттама жасалады. Хаттамаға Комитет төрағасы, 

Комитеттің қатысып отырған мүшелері, сондай-ақ корпоративтік хатшы қол қояды.  

31. Корпоративтік хатшы Комитет отырысының хаттамаларының сақталуын 

қамтамасыз етеді.   

32. Комитет отырысының материалдары Банктің директорлар кеңесінің жұмыс 

тәртібін анықтайтын Банктің ішкі құжаттарына сәйкес директорлар кеңесі отырысының 

материалдарын әзірлеуге ұқсас тәртіппен әзірленеді.  

 

   

 

8. Қорытынды ереже 

 

33. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банк жарғысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген жағдайда, осы Ереженің мұндай өзгерістер мен толықтыруларға 

қайшы келмейтін бөлігі қолданыста болады.   

34. Осы Ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Ережені бекітуге ұқсас 

тәртіппен енгізіледі.  

 

           


