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Кіріспе  

 

           1. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ (бұдан былай – Банк) Корпоративтік 

басқару кодексі (бұдан былай - Кодекс) ережелер мен ұсынымдар жиынтығы болып табылады. 

Қызметі барысында өз ішінде және өзге де нарықтағы қатысушыларға қатысты корпоративтік 

басқарудың жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету үшін, Банк  оларды басшылыққа алады.  

         2. Осы Кодекстің мақсаты – Банктің корпоративтік басқаруын жетілдіру және жүйелеу, Банкты 

басқарудың аса жоғары ашықтығын қамтамасыз ету және тиісті деңгейдегі корпоративтік басқару 

стандарттарын ұстануға Банктің қалтқысыз дайындығын дәлелдеу. Атап айтқанда:  

            1) Банкті басқару жауапкершіліктің, есеп берудің және тиімділіктің тиісті деңгейімен бірге, 

Банктің құндылығын және жалғыз акционерлерге арналған басқа да пайдаларды барынша ұлғайту 

үшін іске асырылады;   

           2) ақпаратты ашу, ашықтық, сондай-ақ тәуекелдерді және ішкі бақылауды басқару жүйелерінің 

тиімді жұмысы тиісті деңгейде қамтамасыз етіледі. 

            3. Кодекс Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелеріне сәйкес, 

сондай-ақ Қазақстанда дамып келе жатқан корпоративтік басқарудың, әдеп нормаларының, 

сұраныстың тәжірибесін және халықаралық қолданыста мойындалған корпоративтік басқарудың 

қағидаттарын есепке ала отырып құрастырылған.  

           4. Банк корпоративтік басқару тәжірибесінің статикалық сипатта емес екендігін растайды. 

Директорлар кеңесі Кодекстің шарттарын қазақстандық және халықаралық компанияларға қатысты 

корпоративтік басқаруға қолданылатын ұсыныстар мен үздік тәжірибелерге, заңнамаға лайықтап 

қайта қарап отырады.  

          5. Банкпен жасалған тиісті шарттар негізінде, Банктің лауазымды тұлғалары және қызметкерлері 

осы Кодексте қарастырылған міндеттемелерді қабылдайды және Банкте оның ережелерін сақтауды 

міндеттенеді.  

          6. Кодексте мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады: 

         1) лауазымды тұлға – Банктің  Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің басқарма мүшесі; 

        2)  жалғыз акционер – Банктің жоғарғы органы: 

         3) мүдделі тұлға – Банк қабылдайтын шешімдерге елеулі ықпал ететін немесе осы шешімдердің 

ықпалында болатын тұлғалар, топтар және ұйымдар (мәселен, Банк қызметкерлері, клиенттер, қарсы 

агенттер және т.б.);  

 4) заңнама – Белгіленген тәртіпте қабылданған Қазақстан Республикасының  нормативтік 

құқықтық актілерінің жиынтығы; 

5)  комитет/тер – Банктің директорлар кеңесінің комитет/тер/і; 

6) аудит жөніндегі комитет - Банктің директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеті;  

7) тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет -  Банктің директорлар кеңесінің кадр,  

сыйақы  және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті;  

8)  корпоративтік хатшы – Банктің корпоративтік хатшысы;  

9) корпоративтік дау – жалғыз акционерлердің мүдделеріне және Банктің қызметіне кері әсер 

ететін, Банкті корпоративтік басқару мәселелеріне қатысты жалғыз акционер және Банктің қандай да 

бір органы, немесе Банктің органдары немесе олардың мүшелері/қызметкерлері, Банктің органы 

(немесе оның мүшелері/қызметкерлері) және мүдделі тұлғалар арасындағы пікір қайшылығы немесе 

дау-дамай;  

10) тәуелсіз директорлар – заңнамаға сәйкес тәуелсіз деп анықталған директорлар; 

        11) басқарма - Банктің атқарушы органы;  

12) директорлар кеңесі – Банктің басқару органы; 

13)  Банк органдары – Банктің жарғысымен анықталған органдар; 

14)  Банк жарғысы – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының 

жарғысы.     

7. Осы Кодексте қолданылған, бірақ анықталмаған терминдер заңнамада, жарғыда қолданылған 

мағынада қолданылады.  

 
Банк туралы ақпарат 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 16 сәуірдегі №364 «Тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкін құру туралы»  қаулысы негізінде, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 

тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банктік қызмет 
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туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» заңдарына сәйкес, акционерлік қоғам түрінде, жарғылық 

капиталына мемлекет 100% (жүз пайыз) қатысатын және Қазақстан Республикасының бірыңғай 

банктік жүйесіне кіретін Банк құрылды.  

Банкті құрудағы мақсат – Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін 

дамыту. 

Банктің жалғыз акционері – «Бәйтерек» Ұлттық Басқарушы Холдингі» АҚ. 

          Банктің миссиясы – Қазақстан Республикасының барлық өңірлерінде халықтың қалың жігіне 

тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін бірдей қолжетімді ету және тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін 

сапалы банк қызметін көрсету.   

Банктің болашақ бейнесі – тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің қағидаттарын іске асыратын, 

Қазақстан Республикасындағы экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың қалың жігіне сапалы 

қызмет көрсететін, сондай-ақ мемлекеттің әлеуметтік бағыттағы міндеттерін орындауға 

жәрдемдесетін берік қаржы институты.  

9. Банк – тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасындағы 

бірден-бір банк. 

10. Банк мынадай құндылықтарды қызметінің өзегі етеді: 

1) меритократия: әркімнің қосқан үлесі мен жетістігін бағалауда әділдік және объективтілік; 

2) құрмет: команданың басқа мүшелеріне құрметпен қарау; 

3) адалдық: Банктің ішінде және серіктестеріне адалдық; 

4) ашықтық: байланысқа және серіктестерге ашық болу; 

5) командалық рух: бірлескен қызметте бұдан да жоғары нәтижеге жету үшін ынтымақтастық; 

6) сенім: өзара көмек және сенім мәдениетін ұстану.  

 

1-тарау. Корпоративтік басқару қағидаттарына адалдық  

 
1. Анықтама және қағидаттар 

 

11. Корпоративтік басқару деп, Банктің қызметіне бақылау жасауды және басқаруды 

қамтамасыз ететін және Жалғыз акционердің, директорлар кеңесінің, басқарманың, Банктің басқа да 

органдарының және жалғыз акционердің мүддесіне орай мүдделі адамдардың арасындағы қарым-

қатынастарды қоса алғандағы үдерістердің жиынтығын  атаймыз.  

12. Банк корпоративтік басқаруды Банк қызметінің тиімділігін көтеретін, оның беделін 

тұрақтандыратын және оның капиталды тарту шығындарын азайтатын құрал ретінде қарастырады. 

Банк корпоративтік басқарудың ұтымды жүйесін оның заманауи экономикадағы орнын анықтайтын 

фактор  ретінде қарастырады.  Корпоративтік басқарудың негізіне заң үстемдігінің қағидаты жатады.  

13. Осы тармақта баяндалған корпоративтік басқару қағидаттары Банкті басқаруға 

байланысты туындайтын қатынастардағы сенімділікке құрылады және Кодекстің келесі 

тарауларындағы барлық ережелер мен ұсынымдардың негізі болып табылады.   

Осы Кодекстің негізін құрайтын қағидаттар мыналар:  

   1)  жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;  

   2) директорлар кеңесінің және басқарманың Банкті тиімді басқару қағидаты;  

   3) Банктің дербес қызметі қағидаты;  

   4) Банк қызметі туралы ақпаратты жария етудің ашықтық және объективтілік қағидаттары;  

   5) заңдылық және әдеп қағидаттары; 

   6) тиімді дивидендтік саясат қағидаттары; 

   7)  тиімді кадр саясаты қағидаттары;  

   8)  қоршаған ортаны қорғау қағидаты,  

   9) корпоративтік жанжалдарды және мүдделер қақтығысын әділ реттеу қағидаты;  

  10)  жауаптылық қағидаты 

14. Банктің корпоративтік басқару құрылымы заңнамаға сәйкес келуге және Банктің 

органдары арасында міндеттерді бөлуді нақты анықтауға тиіс. 

15. Кодексте жазылғандай, корпоративтік басқару қағидаттарын ұстану Банк қызметіне 

объективті талдау жүргізу үшін тиімді тәсілді таңдап алуға және қажет болған жағдайда, 

сарапшылардан, кеңесшілерден және  рейтингтік агенттіктерден тиісті ұсынымдар, баға алуға жердем 

беруі тиіс. 

 

1.1. Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты 
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16. Банктегі корпоративтік басқару жалғыз акционердің құқықтарын және заңды мүдделерін 

қорғау мен құрметтеу қағидаттарына негізделеді және  Банктің тиімді қызмет жасауына ықпал етеді.     

17. Жалғыз акционердің заңнамамен және жарғымен қарастырылған құқықтары бар.  

18. Банк мен жалғыз акционер арасындағы ақпарат алмасу тәртібі заңнамамен, жарғымен 

және Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен реттеледі.   

 

1.2. Директорлар кеңесі мен басқарманың Банкті тиімді басқару қағидаты 

1.2.1. Директорлар кеңесі қызметінің қағидаттары 

 

19. Директорлар кеңесінің қызметі жалғыз акционердің және Банктің мүдделерін барынша 

сақтау мен іске асыру,  парасаттылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, кәсібилік, объективтілік және 

қабылданған шешімдерге жауапкершілік қағидаттарының негізінде құрылады.  

20. Директорлар кеңесінің қызметі толықтай жалғыз акционерге бағынады.  

21. Директорлар кеңесінің мүшелері жалғыз акционер мен Банктің мүдделері үшін толық 

ақпарат негізінде әрі ыждаһатпен әрекет етулері керек.  

22. Директорлар кеңесінің шешім қабылдауы барысында ешбір тұлғаның (немесе тұлғалар 

тобының) заңнамамен көрсетілмеген артықшылықтары болмауы керек.   

23. Директорлар кеңесі мен Басқарманың арасындағы өкілеттіліктің бөлінуі Банктің тиісті 

ішкі құжаттарында көрсетілуі керек.   

24. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесіне басшылық жасауға жауап береді, 

директорлар кеңесінің қызметіне директорлар кеңесінің мүшелерінің белсенді түрде қатысуын, 

қызметтің тиімділігін қамтамасыз етеді, директорлар мен басқарма арасындағы конструктивті 

қатынас орнатады.   

25.  Директорлар кеңесінің әр мүшесінің жұмысын бағалау жүйесі жалғыз акционер мен 

Банктің мүддесіне қарай олардың жұмысын ынталандыруды қамтамасыз етуі тиіс. Директорлар 

кеңесінің әр мүшесінің жұмысын бағалау жүйесінің негізі Банктің директорлар кеңесі туралы ережеде 

және директорлар кеңесінің жұмыс жоспарында бекітілген мақсаттар, міндеттер, міндеттемелер мен 

қызметтер, сондай-ақ директорлар кеңесіне ең жақсы тәсілмен мәселелерді шешуге және  Банктің 

табысты әрі  берік дамуын қамтамасыз етуде қомақты үлес қосуға мүмкіндік беретін, корпоративтік 

басқарудың озық халықаралық тәжірибелерінің ұсынымдарына сәйкес міндеттерді және қызметтерді 

орындауды бағалау болып табылады.  

 

1.2.2.  Басқарма қызметінің қағидаттары 

 

26. Банктің атқару органы коллегиялық орган болып табылады.  Банк Басқармасын басқарма 

төрағасы басқарады.  

27. Басқарманың шешім қабылдау барысында бірде-бір тұлғаның (тұлғалар тобының) 

заңнамада көрсетілмеген артықшылығы болмауы тиіс.    

28. Банк дамуының стратегиясын жүзеге асыру және міндеттерін орындау мақсатында, 

басқарма Банктің ағымдағы қызметіне басшылық жасайды.   

29. Заңдылық, адалдық, арлылық, парасаттылық, тұрақтылық, кәсібилік, объективтілік 

басқарма қызметінің негізгі қағидаттары болып табылады.  

30. Басқарма қызметі директорлар кеңесіне толық бағынады.  

 

1.3. Банктің дербес қызметінің қағидаттары 

 
31. Осы Кодекстің ережелеріне, жарғыға және заңнамаға сәйкес, жалғыз акционердің 

мүдделерін барынша сақтау мақсатында,  Банк қызмет жасайды.  

32.  Банк дербес қызмет жасайды. 

33. Банк пен  жалғыз акционер арасындағы мәмілелер және қатынастар заңнама аясында 

жасалады.  

 
1.4. Банктің қызметі туралы ақпаратты жария етудің ашықтық және объективтілік 

қағидаттары 
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34. Жалғыз акционердің негізделген шешімдер қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету, 

сондай-ақ мүдделі тұлғаларға Банк қызметі туралы ақпаратты жеткізу мақсатында, Банк жалғыз 

акционердің және мүдделі тұлғалардың алдында Банк туралы, соның ішінде оның қаржылық жағдайы,  

экономикалық көрсеткіштері, қызметінің нәтижелері және басқару туралы сенімді ақпаратты дер 

кезінде жария етуді қамтамасыз етеді.  

35.  Қандай да бір ақпаратты ашқан және/немесе жариялаған жағдайда, Банк коммерциялық 

және заңнамамен қорғалатын басқа құпия туралы заңнама ережелерін ескереді.  

 

1.5.  Заңдылық және әдеп қағидаттары 

 

36. Банк заңнамаға, іскерлік әдептің жалпыға ортақ қағидаттарына, жарғыға, осы Кодекстің 

ережелеріне және шарттық міндеттемелеріне сәйкес әрекет жасайды.  

37. Жалғыз акционердің, директорлар кеңесі мүшелерінің және басқарманың арасындағы 

қатынастар өзара сенімге, құрметке, есеп беруге және бақылауға құрылады.  

 

1.6. Тиімді  дивидендтік саясат қағидаттары 

 

38. Банк  заңнама нормаларына, жалғыз акционер бекіткен еншілес ұйымдарға төленетін 

дивидендтердің көлемін анықтау тәртібіне сүйенеді.   

39. Дивидендтік саясаттың негізгі қағидаттарының бірі  – дивидендтердің мөлшерін және 

төлеу шарттарын анықтаудың қарапайым және ашық тетіктерін қамтамасыз ету.   

 

1.7. Тиімді кадр саясатының қағидаты 

 

40. Банктегі корпоративтік басқару Банк қызметкерлерінің заңнамамен қарастырылған 

құқығын қорғау негізінде құрылады және әлеуметтік мәселелер мен еңбек шарттарын реттеуде Банк 

пен оның қызметкерлерінің арасындағы әріптестік қатынастарды дамытуға бағытталуы тиіс.  

41. Кадр саясатының негізгі жайттарының бірі – Банкте еңбек жағдайын жақсарту және 

Банк қызметкерлерін әлеуметтік қорғау нормаларын сақтау.  

42. Корпоративтік басқару еңбек ұжымында жағымды және шығармашылық ахуал құру 

үдерісін ынталандыруы, Банк қызметкерлерінің біліктілігін көтеруге ықпал етуі  тиіс. 

 43. Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес ашық байқаулық рәсімдер негізінде 

Банк қызметкерлерді іріктейді.  

 

1.8.  Қоршаған ортаны қорғау қағидаты 

 

44. Заңнаманың және жалпыға ортақ стандарттардың талаптарына сай, Банк өз қызметінде 

қоршаған ортаға ерекше қамқорлық және үнемділікпен қарау қағидаттарына сүйенеді.  

 

1.9. Корпоративтік жандалдарды және мүдделер қақтығысын әділ реттеу қағидаты  

 

45. Директорлар кеңесінің және басқарма мүшелері, сондай-ақ Банктің қызметкерлері 

корпоративтік жанжалдардан және мүдделер қақтығысынан бойын аулақ ұстап, жалғыз акционердің 

және Банктің мүддесіне орай кәсіби міндеттерін ыждаһатпен, байыппен орындайды.   

Корпоративтік жанжал және мүдделер қақтығысы болса (туындаса), лауазымды тұлғалар мен 

Банк қызметкерлері болған (туындаған) шиеленіс туралы корпоративтік хатшыға дер кезінде 

хабарлауға тиіс.   

46. Лауазымды тұлғалар, сондай-ақ Банк қызметкерлері қызметтерінің тек заңнама талаптарына 

және осы Кодекстің қағидаттарына ғана емес, сонымен бірге әдептілік стандарттарына және жалпыға 

ортақ іскерлік корпоративтік әдеп нормаларына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді.   

1.9.1. Корпоративтік жанжалдарды әділ реттеу  

47.  Корпоративтік жанжалдарды реттеу мен ескерту бойынша жұмыстардың тиімділігі, мұндай 

жағдай Банкте болған немесе туындауы мүмкін болса,  жанжалды барынша толық және жылдам 

анықтап, Банктің барлық органдарының әрекеттерін нақты үйлестіруді қарастырады.   

48. Корпоративтік жанжалға баға берудің объективтілігін қамтамасыз ету және оны тиімді 
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түрде реттеу үшін жағдай жасау мақсатында, мүддесі осы жанжалға қатысты немесе қатысы болуы 

мүмкін тұлғалар оны реттеуге қатыспауы тиіс.                             

49.    Директорлар кеңесі корпоративтік жанжалдарды реттеу саясатын бекітеді және қайта 

қарап отырады. Олардың шешімі Банктің және жалғыз акционердің мүддесіне барынша сәйкес келуі 

керек.   

50. Корпоративтік жанжал туындаған жағдайда,  жалғыз акционердің құқықтарын және Банктің 

беделін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында жанжалға қатысушылар мұны келіссөз арқылы 

шешудің жолдарын қарастырады. 

51. Корпоративтік жанжалды келіссөз арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар қатаң 

түрде заңнамаға сәйкес шешіледі. 

52. Басқарма Банк атынан барлық мәселе бойынша корпоративтік жанжалды реттеуі, Банктің 

директорлар кеңесінің құзіретіне жатпайтын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауы, сондай-

ақ корпоративтік жанжалды реттеу жұмыстарын жүргізу тәртібін дербес анықтауы  тиіс. 

53. Директорлар кеңесі құзіретіне жататын барлық мәселелер бойынша корпоративтік 

жанжалдарды реттейді. Бұл жағдайда, Корпоративтік хатшыға директорлар кеңесіне корпоративтік 

жанжалдың мән-жайы,  корпоративтік жанжалды шешудегі делдалдың рөлі туралы барынша толық 

ақпарат беруді қамтамасыз ету міндеті жүктеледі. 

54. Жанжал мәні басқарманың әрекеті (әрекетсіздігі) немесе қабылдаған шешімі болып табылса, 

Директорлар кеңесі басқарманың құзырына жататын жеке корпоративтік жанжалдарды қарастырады.  

 

1.9.2.  Мүдделер қақтығысын әділ реттеу 

55. Мүдделер қақтығысы Банктің қызметкері мен (немесе) лауазымды тұлғасының 

арасындағы жеке мүддеге және мемлекеттің, жалғыз акционердің, Банктің, жеке және заңдық 

тұлғалардың заңды мүдделерін немесе өкілеттіліктерін тиісінше орындауға қатысты қайшылық 

туындайтын, осы заңды мүдделерге зиянын тигізуі мүмкін жағдай ретінде  анықталады.   

56. Мүдделер қақтығысына жол бермеу мақсатында, Банктің лауазымды тұлғалары мен 

қызметкерлері мүдделер қақтығыс тудыруы мүмкін кез келген әрекеттен және қарым-қатынастан 

бойын аулақ ұстауы керек.  

57. Мүдделер қақтығысын болдырмаудың негізгі қағидаттары Банктің Корпоративті әдеп 

кодексінде көрсетіледі.  

 

1.10.  Жауаптылық қағидаттары 

58.  Банк барлық мүдделі тұлғалардың құқықтарын мойындайды және құрметтейді,  өзінің даму 

жолы мен қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында осындай тұлғалармен әріптестікке 

ұмтылады.  

59.  Мүдделі тұлғалар өздерінің құқықтары бұзылған жағдайда ол үшін заңнамада 

қарастырылған тәртіпте  өтемақы алуға мүмкіндік алуы тиіс.  

60. Мүдделі тұлға корпоративтік басқару үдерісіне қатысқан жағдайда Мүдделі тұлға маңызды, 

жеткілікті және сенімді ақпаратты дер кезінде және тұрақты негізінде алып отыруға мүмкіндік алуы 

тиіс.  

61. Мүдделі тұлғалар директорлар кеңесіне Басқарманың заңсыз және әдепке жатпайтын 

әрекеттері жайлы хабарлауға еркін құқыққа ие болуға және мұндай хабарлама жасаған болса, 

олардың құқықтарына нұқсан келмеуге тиіс.  

62. Директорлар кеңесінің мүшелері заңнамаға, жарғыға, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес, 

жалғыз акционердің шешімдерін уақтылы әрі тиісінше орындамағаны үшін жалғыз акционер және 

Банк алдында жауапкершілік көтереді.  

63. Басқарма мүшелері мен корпоративтік хатшы заңнамаға, жарғыға, Банктің ішкі құжаттарына 

сәйкес, жалғыз акционердің шешімдерін уақтылы әрі тиісінше орындамағаны үшін жалғыз акционер 

және Банк алдында жауапкершілік көтереді. 

 

1.11.  Банктің ішкі құжаттары 

64. Корпоративтік басқарудың нақты құрылымы, рәсімдері және тәжірибесі Жарғымен және 

Банктің ішкі құжаттарымен, соның ішінде директорлар кеңесінің, басқарманың, комитеттердің,  

корпоративтік хатшының, ішкі аудит бөлімшелерінің, тәуекелдерді басқару мәселелерінің, ақпаратты 

ашудың, корпоративті әдептің қызметін реттейтін  ішкі құжаттармен, шектелместен реттеледі. 
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65. Жоғарыда аталған құжаттар заңнамаға және корпоративтік басқарудың әлемдік 

тәжірибесінде мойындалған қағидаттарына сәйкес құрастырылады.  

 

1.12. Корпоративтік басқарудың жалпы құрылымы 

66.  Банктің органдарының арасында жауапкершілікті бөлу жарғыда және банктің ішкі 

құжаттарында бекітіледі және жалғыз акционердің мүддесін сақтауға кепілдік береді.  

67. Міндеттемелерін сапалы әрі кәсіби түрде орындау үшін Банктің органдары өкілеттіліктер 

мен ресурстарға ие болуға тиіс.  Уақтылы, ашық және негізді басшылық жасауы қажет.  

68. Банк органдарының жүйесіне мыналар кіреді:  

          1) жалғыз акционер – Банктің жоғарғы органы;  

2) директорлар кеңесі – жалпы басшылық пен басқарманың қызметіне бақылау жасайтын 

басқару органы;   

3) басқарма – Банктің ағымдағы қызметін басқаратын  алқалы атқарушы орган.  

4) ішкі аудит бөлімшесі – Банктің қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасайтын, ішкі 

бақылау саласына баға беретін, тәуекелдерді басқаратын, корпоративті басқару саласындағы 

құжаттарды орындайтын, Банк қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беретін орган.  

5) заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес құрылатын Банктің басқа да  тұрақты 

жұмыс істейтін алқалы органдары.  

69. Банктің органдары және лауазымды тұлғаларының жалғыз акционердің құқықтары мен 

мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді, сондай-ақ Банктің корпоративтік басқару 

саласында заңнаманың ережелері мен нормаларын сақтауын, жарғының және Банктің ішкі  

құжаттарының ережелеріне сай әрекет етуін қамтамасыз ету  Корпоративтік хатшыға жүктеледі. 

Сонымен қатар, Корпоративтік хатшы Банктің органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал 

етеді және Банктің директорлар кеңесі мен басқарма мүшелері үшін басқарудың барлық мәселелері 

бойынша кеңесші қызметін атқарады.  

 

2-тарау.  Жалғыз акционермен өзара іс-қимыл  

2.1. Жалғыз акционердің құқықтарын қамтамасыз ету 

70.  Банк жарғыда бекітілген тәртіпте заңнамаға сәйкес жалғыз акционердің құқықтарын іске 

асыруды қамтамасыз етеді.  

71. Банк жалғыз акционерге заңнамада, жарғыда және Банктің ішкі құжаттарында 

қарастырылған тәртіпте жалғыз акционердің мүддесіне қатысты, әсіресе, жалғыз акционер үшін 

барынша негізді және ашық болуы тиіс құнды қағаздармен жасалатын мәмілелерге қатысты өзінің 

қызметі туралы уақтылы, сенімді және толық ақпарат жеткізуге тиіс.  

72. Банк заңнама талаптарына сай жалғыз акционерді өзінің қаржылық-шаруашылық қызметі 

туралы және оның нәтижелері жайлы нақты, сенімді ақпараттармен қамтамасыз етеді.  

73. Жалғыз акционерге берілетін ақпараттық материалдар оның қарауына шығарылатын 

мәселелер бойынша жүйеленуі тиіс. Жалғыз акционердің бұл материалдарды алуының және 

танысуының тәртібі барынша қарапайым және жеңіл болатындай етіп белгіленуі тиіс.    

74. Жалғыз акционерге жоспарлар, жетістіктер және Банк қызметінің мәселелері, сондай-ақ 

сараптамалық зерттеулер және Банк қызметі туралы басқа ұйымдардың материалдары туралы 

қосымша мәліметтер тапсырылуы мүмкін.  Ақпаратты ашу талаптары Банкке басы артық ауыртпалық 

немесе жосықсыз шығындар жүктемеуі керек.  

75. Банкті басқару және оның қызметіне елеулі өзгерістер қарастыру және қабылдау барысында, 

жалғыз акционер мұндай өзгерістерді негіздеу бойынша қосымша материалдармен қамтамасыз 

етіледі.  

76. Жалғыз акционердің қарауына директорлар кеңесі мүшелерін сайлау және басқарма 

төрағасын тағайындау туралы мәселе шығарылған жағдайда, заңнамаға және жарғыға сәйкес осы 

қызметке үміткерлер туралы барынша толық ақпарат тапсырылуы тиіс.  

77. Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер барынша нақты болуы және оны 

әртүрлі түсіну мүмкіндігі болмауы қажет.  

78. Банк қарауына ұсынылатын әрбір жеке мәселе бойынша жалғыз акционерге жеке шешім 

ұсынуы тиіс.  

79. Басқарма төрағасы жалғыз акционердің сауалдарына белгіленген мерзім ішінде жауап 

беруді қамтамасыз етуі тиіс.  
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80. Банкте жалғыз акционердің үндеулерін тіркеу жүйесі қабылданған. 

  

2.2. Дивидендтік саясат 

81. Дивидендтік саясат дивидендтерді төлеуге бөлінетін Банктің таза табысының ең аз үлесін 

анықтау тәртібін бекітеді. Дивидендтерді алу жалғыз акционерге қиындық және ауыртпалық 

тудырмауы керек.  

82. Дивидендтерді төлеу туралы мәселені қарастырған кезде, Банк өзінің ағымдағы жағдайын, 

оның қысқа, орта және ұзақ мерзімді жоспарларын назарға ала отырып, жалғыз акционер бекіткен, 

еншілес ұйымдар төлейтін дивидендтер көлемін анықтау тәртібін басшылыққа алады.  

83. Дивидендтерді төлеу үшін жағдайдың барлығы және оның заңнамаға сәйкес төлену тәртібі 

туралы уақтылы хабарлау мақсатында, дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылданғаны 

(жарияланғаны) жайлы ақпарат  жариялануы тиіс.   

 

2.3. Жасалуына мүдделілік бар мәмілелер 

 

84. Жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасаған кезде, Банк өзінің үлестес тұлғалары туралы 

ақпаратты ашады. Жасалуына мүдделілік бар мәмілелер заңнамада белгіленген тәртіпте жасалады.  

 

2.4. Банкті жою және қайта құрылымдау 

 

85. Банкті ерікті түрде қайта құрылымдау/жою заңнамаға сәйкес іске асырылады.  

 

3-тарау. Директорлар кеңесі және басқарма жұмысының тиісті іс-тәжірибесі 

86. Банк тәуелсіз және кәсіби директорлар кеңесінің болуын корпоративтік басқарудың тиімді 

элементі деп есептейді. Басқарма да Банкті басқару барысында маңызды рөл атқарады. Осы екі орган 

арасындағы тиімді өзара іс-қимыл және өкілеттіліктерінің нақты бөлінуі корпоративтік басқарудың 

тиісті тәжірибесін қамтамасыз етуде негізгі фактор болып табылады.   

 

 

 

3.1. Директорлар кеңесі  

3.1.1. Директорлар кеңесінің қызметі  

 

87. Директорлар кеңесі қызметін заңнамаға, жарғыға, осы Кодекске, директорлар кеңесі 

туралы ережеге және Банктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес атқарады.  

Директорлар кеңесі Банк қызметінің басымдылық берілген бағыттарын анықтап, дамуы 

стратегиясын бекітеді.  Директорлар кеңесі Банк қызметіне жалпы басшылық жасайды және 

басқарманың қызметіне бақылау жасайды.  

88. Директорлар кеңесі Банктің қаржылық-шаруашылық қызметіне әсер ететін нарықтық 

жағдайларын, қаржы жағдайын және басқа факторларды есепке ала отырып,  бекітілген басымдық 

берілген бағыттарды ұстануға объективті баға береді.  

89. Директорлар кеңесінің құзіретіне Банктің тәуекелдерді басқару бойынша ішкі 

рәсімдерді бекіту, олардың сақталуын қамтамасыз ету, мұндай рәсімдердің тиімділігіне және 

жетілдіруге талдау жасауды қамтамасыз ету жатады.  

90. Директорлар кеңесі, қажет болған жағдайда, тиімділігіне қатысты Банктің ішкі бақылау 

жүйесіне баға беруді қамтамасыз етеді. Қажет болса, оны жетілдіру туралы ұсыныс әзірлейді.    

91. Директорлар кеңесі жалғыз акционермен тиісті диалогты қамтамасыз етуге жауап береді. 

Корпоративтік хатшы  жалғыз акционердің шешімдерінің директорлар кеңесіне және басқармаға дер 

кезінде жетуіне жауапты.  

92. Директорлар кеңесі қажет болған жағдайда тиісті шараларды қабылдай отырып, 

басқарманың және ішкі аудит бөлімшесінің қызметін тұрақты түрде бағалап отырады.   

 

3.1.2. Директорлар кеңесін құру 

 

93. Банктің директорлар кеңесінің құрамы жалғыз акционердің өкілі ретінде директорлар 
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кеңесіне сайлануға ұсынылған (кеңес етілген) тұлғалардан, жалғыз акционердің өкілі ретінде 

директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (кеңес етілмеген) жеке тұлғалардан құрылады.  

94. Директорлар кеңесінің өкілеттілігінің мерзімін және сандық құрамын, Банк жарғысының 

ережелерін ескере отырып, жалғыз акционер анықтайды. Мұнымен қатар, тәуелсіз директорлардың 

саны директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан кем болмауы тиіс.  

95. Төрағаны  және директорлар кеңесінің мүшелерін таңдау және олардың өкілеттілігін 

мерзімінен бұрын тоқтату жалғыз акционердің ерекше құзырына жатады.  

96. Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлердің және директорлар кеңесінің мүшелерінің  

жалғыз акционер мен Банктің мүддесіне қарай директорлар кеңесінің тиімді жұмысын 

ұйымдастыруға және  міндеттерін орындауға қажетті, тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі,  

жетістіктері және іскерлік және (немесе) салалық ортада абыройы болуы тиіс.  

97. Тәуелсіз директор мен Банк арасындағы қарым-қатынас Қазақстан Республикасының 

заңнамасының, Кодекс ережелерінің және Банктің басқа да ішкі құжаттарының талаптарын ескере 

отырып, шарт арқылы рәсімделеді. Шарттың қолданыс мерзімі оны тағайындау туралы жалғыз 

акционердің шешімінде көрсетілген тәуелсіз директор тағайындалған мерзімге сәйкес келуі керек.  

98. Қызметке кіріскен кезде, директорлар кеңесінің мүшесінің істермен және үдерістермен 

танысу тәртібі, өкілеттілігін өз еркімен алу тәртібі, директорлар кеңесінің отырысын шақыру және 

өткізу тәртібі және директорлар кеңесінің қызметіне қатысты өзге де мәселелер Банктің директорлар 

кеңесі туралы ереже арқылы анықталады.   

  

3.1.3. Директор кеңесінің құрылымы және оның комитеттері 

 

99. Маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Банктің 

директорлар кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін комитеттері құрылады.  

Егер Банктің директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер қандай да бір комитет 

құзырына жататын болса, ол тиісті мәселені алдын ала қарай алады.  

100. Комитеттерді директорлар кеңесі нақты бір комитеттің жұмысы үшін қажетті кәсіби білімі 

бар директорлар кеңесінің мүшесі мен сарапшылар арасынан құрылады. Комитеттер мүшелерінің 

өкілеттілігінің мерзімдері директорлар кеңесі мүшелері ретіндегі олардың өкілеттілігінің 

мерзімдерімен сәйкес келеді.  

Басқарма төрағасы Банктің директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.  

101. Банктің жылдық бюджеті аясында Банктің директорлар кеңесінің шешімдерін 

қабылдаудың сапалық деңгейін арттыру мақсатында, директорлар кеңесі немесе оның комитеттері 

қарастырып жатқан мәселе бойынша кеңесшілер, соның ішінде халықаралық кеңесшілер тарту үшін 

қаржы қарастырылуы мүмкін.  

102. Банктің директорлар кеңесінің комитеттерін құру және оның жұмысының тәртібі, олардың 

өкілеттілігі Банктің директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттармен белгіленеді.  

 

 

 

 

3.1.4. Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру  

 

103. Директорлар кеңесінің қызметі саналылық, тиімділік, арлылық, шыншылдық, 

жауаптылық және ұқыптылық қағидаттарына негізделеді.  

104. Директорлар кеңесінің отырысы, үнемділік, тиімділік және тұрақтылық қағидаттары 

бойынша, оның өкілеттілік мерзімінің басынан бастап жыл сайын құрастырылатын жоспарға және 

кестеге сәйкес өткізіледі. Директорлар кеңесі жылына алты реттен кем емес отырыс өткізуі керек 

105. Директорлар кеңесінің қызметінің тәртібі Банктің ішкі құжаттарымен реттеледі.   

106. Директорлар кеңесі өз отырыстарының хаттамаларын егжей-тегжейлі жүргізеді, онда 

барлық мәселелердің талқылануы тиісінше көрсетіледі. Хаттаманы рәсімдеу тәртібі Банктің 

директорлар кеңесі туралы ережеде анықталады.  

107. Директорлар кеңесінің отырыстары нақты дауыс беру түрін таңдауды негізделіп,  

күндізгі және сырттай түрде өтеді. Мұндайда, сырттай түрдегі отырыстардың саны барынша 

азайтылуы керек.    

108. Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі отырыстарының екі түрі де аралас 
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қолданылуы мүмкін. Бұл Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшелері (30% артық емес) 

Директорлар кеңесінің отырысына тікелей қатыса алмайтын жағдайларға қатысты. Олар 

қарастырылып жатқан мәселелер бойынша өзінің пікірін жазбаша тапсыру арқылы шешім қабылдауға 

қатысады.   

109. Директорлар кеңесінің талқылауына шығарылған мәселе бойынша мүдделілігі бар  

директорлар кеңесінің мүшесі сол мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, ол 

туралы директорлар кеңесінің хаттамасына тиісті жазба енгізіледі.  

Банк заңнамаға сәйкес директорлардың сыйақы мөлшері туралы мәліметтерді жария етеді. 

Есептік кезеңге арналған Директорлардың сыйақы мөлшері туралы мәлімет жалғыз акционер үшін 

дайындалған жылдық есепте міндетті түрде жария етілуі тиіс.   

110. Директорлар кеңесі Банктің қаржылық-экономикалық ахуалына мониторинг жүргізуге, 

Банк қызметіндегі басымдық берілген бағыттарды және көрсеткіштерді сақтауға, Банктің басқа 

органдарымен, лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланыста болуға тиіс.   

111. Директорлар кеңесі құрамындағы қызметі аяқталғаннан кейін бұрынғы директорлар 

кеңесінің мүшелері үшін  құпия ақпаратты жарияламау бойынша ескіру мерзімі – 5 (бес) жыл.  

112.  Банктің жылдық есебіне енгізілетін және жалғыз акционерлерге берілетін директорлар 

кеңесінің есебінде келесі ақпараттарды көрсетуге кеңес беріледі, бірақ бұлармен шектелмейді:  

1)  Банк жасаған жұмыстар туралы; 

2)  Банктің қаржылық-шаруашылық қызметі жоспарының көрсеткіштерін орындау туралы; 

3)  қызметтің негізгі көрсеткіштеріне жету туралы;  

4) Банк қызметіндегі басымдық берілген бағыттарды және көрсеткіштерді сақтау бойынша 

директорлар кеңесі қабылдаған шаралар туралы;   

 5)  Банктің ішкі бақылауының басқа да элементтерінің және тәуекелдерді басқару барысының 

ағымдағы жағдайы туралы, тәуекелдерді басқару бойынша Банктің ішкі рәсімдерін жетілдіру 

бойынша өткізілген шаралар туралы.  

 

3.1.5. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау 

 

113. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау үшін директорлар кеңесінің жұмысын, оның 

комитеттерінің жұмыстарын, ішкі аудит қызметінің, сондай-ақ директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің 

жұмыстарын жан-жақты бағалауды қамтамасыз ететін арнайы бағалау тәсілдері мен критерийлерін 

қолданатын тәуелсіз ұйымның тартылуы мүмкін.  Мұнымен бірге, директорлар кеңесі мүшелерінің 

ешқайсысы оның қызметін бағалау барысына қатыспауы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысында 

бағалау нәтижесі талқыланады.  

 114. Директорлар кеңесінің төрағасы, тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет 

директорлар кеңесі қызметінің бағалау нәтижесімен танысуы керек,  және оны ескер отырып, 

директорлар кеңесінің күшті және осал тұстарын мойындап, қажет болған жағдайда, жалғыз 

акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін таңдауды және/немесе директорлар кеңесінің 

мүшесін қызметінен алып тастауды ұсынып, әрекет етуі қажет.  

 

5.  Директорлар кеңесіне ақпарат беру және оның біліктілігін  көтеру 

 

115. Директорлар кеңесіне  құпия ақпарат беруге қатысты Банктің ішкі құжаттарының 

талаптарын сақтай отырып, өзінің міндеттерін орындауға мүмкіндік беретін, тиісті формада, сапалы 

әрі толық ақпарат дер кезінде тапсырылуы тиіс.   

116. Корпоративтік хатшы директорлар кеңесінің мүшелерінің дәл және нақты ақпаратты 

уақтылы алуын қамтамасыз етуге жауап береді. Басқарма, ішкі аудит бөлімшесі мұндай ақпаратты 

беруге міндетті, ал директорлар кеңесінің мүшелері қажет болғанда түсініктеме және түсіндірме 

беруді талап етуі мүмкін.  

117. Корпоративтік хатшы директорлар кеңесінің жұмысымен танысуына қажетті ақпараттарды 

директорлар кеңесінің қайта сайланған мүшелеріне беруді қамтамасыз етуге тиіс.  

118. Директорлар кеңесі мен оның комитеттері белгіленген тәртіпте тиісті жылға арналған Банк 

бюджетінде қарастырылған қаржы шеңберінде сыртқы сарапшылар мен кеңесшілердің қызметін 

пайдалануға құқылы.  

119. Директорлар кеңесі өз қызметін толыққанды орындауы үшін қажетті ресурстармен 

қамтамасыз етілуі тиіс.  
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3.1.7.   Сыйақы беру 
120. Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы көлемі Банктің жалғыз акционерінің 

шешімімен анықталады. 

Мемлекеттік қызметкер немесе Банктің жалғыз акционерінің қызметкері болып табылатын 

директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төленбейді.  

121. Сыйақы мөлшері Банктің табысты қызметін қамтамасыз етуге қажетті біліктілігі бар 

директорлар кеңесінің мүшелерін тарту, сақтау және ынталандыру үшін жеткілікті болуы керек.  

122. Банкте тәуелсіз директорларға сыйақы берудің транспаренттік саясаты болуы керек. 

Тәуелсіз директорлардың сыйақы талаптары жасалған шарттарда және қажет болған жағдайда, ішкі 

құжаттарда көрсетіледі.  

123. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда, басқарма төрағасы директорлар 

кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.  

124. Банк тәуелсіз директорлардың сыйақы көлемі туралы мәліметті заңнамаға сәйкес ашады.  

 

3.2. Басқарма 

 

3.2.1.  Басқарма туралы жалпы ережелері 

 

125. Басқарма жалғыз акционердің және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға 

міндетті.  

126. Басқарма заңнамамен,  жарғымен және ішкі құжаттармен Банктің басқа органдарының 

құзіретіне жатқызылмаған Банк қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.  

127. Басқарма Банк қызметі туралы  ақпараттарды заңнама талаптарына және ішкі 

құжаттарына сәйкес жария ету және ақпараттық жариялау бойынша  жауапкершілік көтереді, 

сонымен қатар Банктің құпия ақпараттарын қорғауды және сақтауды қамтамасыз етуге міндетті.  

128. Басқарма жалғыз акционер және директорлар кеңесі қойған мақсаттарға жету үшін 

қаржылық және адами ресурстарды бөлуге жауапкершілік көтереді.  

129. Басқарма Банк қызметкерлерінің Банк жұмысының тиімділігіне мүдделілік білдіретіндей 

ахуал қалыптастыруға тиіс, әрбір қызметкер өзінің Банктегі жұмысын құрметтеуіне, өзінің 

материалдық жағдайы Банк жұмысының нәтижесіне тәуелді екенін сезінуіне ұмтылуы керек.  

  

 

3.2.2.   Басқарманы құру 

 

130. Басқарма мүшелерін сайлағанда, басқарма төрағасынан басқа, директорлар кеңесі жалғыз 

акционердің шешімдерін, аталған лауазымға үміткерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілейтін 

Банктің ішкі құжаттарын, оларды сайлау рәсімдерін басшылыққа алады.  

Басқарма төрағасы және (немесе) директорлар кеңесі директорлар кеңесінің қарауына басқарма 

құрамына сайланатын үміткерлер бойынша ұсыныс шығарады.  

131. Басқарма лауазымына үміткерлердің жүктелетін міндеттерін тиісті деңгейде 

орындауға қажет тәжірибесі, білімі және біліктілігі, беделі болуы қажет.   

132. Басқарма төрағасынан басқа, басқарма мүшелерін іріктеу және тағайындау 

Директорлар кеңесі анықтайтын барынша ашық және нақты рәсімдер негізінде жүргізіледі. Басқарма 

төрағасын жалғыз акционер іріктейді және тағайындайды.   

Директорлар кеңесі белгіленген тәртіпте басқарма мүшелерінің өкілеттігін тоқтатуы мүмкін.  

133.  Банктің және басқарма мүшелерінің арасындағы қатынас еңбек шартымен рәсімделеді.   

134.  Еңбек шарттарында құқықтар, міндеттер, тараптардың жауапкершілігі және жарғыда, 

заңнамада қарастырылған басқа маңызды талаптар, сондай-ақ Кодекс ережелерін сақтау бойынша 

басқарма мүшелерінің міндеттері болуы тиіс.   

 

3.2.3. Басқарма жұмысының тәртібі 

 

135.  Басқарма мынадай тәсілдермен шешім қабылдау арқылы қызмет атқарады:  

- күндізгі отырыста басқарма мүшелерінің дауыс беруі арқылы;  

- басқарма мүшелерінің сырттай дауыс беруі арқылы (сауал жүргізу арқылы).  

136. Басқарма жұмысының тәртібі Банктің ішкі құжаттары арқылы реттеледі.  

3.2.4. Басқарма жұмысының қорытындысы бойынша сыйақы беру  
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137. Басқарма төрағасы мен мүшелерінің жұмысының қорытындысы бойынша сыйақы көлемі 

(әрі қарай – сыйақы беру) директорлар кеңесінің шешімі арқылы анықталады.  

138. Басқарма төрағасы мен мүшелерінің сыйақысы Банктің қаржылық-шаруашылық қызметі 

жоспарының көрсеткіштерін және қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындауға байланысты болады.   

139. Басқарма төрағасы мен мүшелеріне сыйақы беру саясаты транспарентті болуға тиіс. 

Сыйақы басқарма төрағасы мен мүшелерін жұмыстың жоғарғы сапасына жетуге ынталандыруы 

керек.  

140. Банк заңнамаға сәйкес жыл қорытындысы бойынша басқарма мүшелеріне берілетін  

сыйақының жиынтық көлемі туралы ақпаратты ашады.  

 

 

 

 

3.3. Корпоративтік хатшы 

 

141.Тиімді корпоративті басқару Директорлар кеңесі мен Басқарма арасында ашық диалогты 

талап етеді. Осы үдерісті ұйымдастыруда басты рөлді корпоративтік хатшы атқарады. Оның 

қызметінің, әрекетінің, міндеттерінің тәртіптері Банктің ішкі құжаттары арқылы реттеледі.  

 

4-тарау. Корпоративтік оқиғалар 

 

 

142. Корпоративтік оқиғаларға заңнамада анықталған оқиғалар жатады. Банк корпоративтік 

оқиғалары туралы жалғыз акционерге және Банк инвесторларына заңнамаға сәйкес ақпарат береді. 

143. Банктің ішкі құжаттарында мына мәселелерге ерекше көңіл бөлінуі керек: 

1) корпоративтік оқиғаларды жүзеге асырудың рәсімдері мен тетіктерін анықтау; 

2) корпоративтік оқиғаларды жүзеге асыруды бағалау; 

3) корпоративтік оқиғаларды терең талдау және талқылау; 

 

 

 

5-Тарау.  Банк туралы ақпаратты жария ету 

 

5.1. Жалпы ережелер 

 

 144. Ақпаратты жария ету Банктің қызметіне жалғыз акционердің және мүдделі тұлғалардың, 

баға беруі, Банктің жағымды имиджін жасау үшін, сондай-ақ Банкке сенімділікті нығайту үшін  

ерекше маңызды.  

145. Ақпаратты жария етудің мақсаты – осы ақпаратты барлық Мүдделі тұлғалардың назарына 

тиісті шешім қабылдауға қажет көлемде жеткізу. Банк ақпараттық материалдарды және 

жарияланымдарды заңнамада және Банктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте бұқаралық 

ақпарат құралдарына орналастырады.  

146. Банк қызметінің барлық маңызды жайттары туралы, соның ішінде, өзінің қаржылық 

жағдайы, қызметінің нәтижелері туралы,  басқа да елеулі ақпараттарды дер кезінде жария етеді. 

147. Банк құнды қағаздар проспектілері, елеулі жайттар секілді басқа маңызды құжаттарды дер 

кезінде дайындайды.  

148. Банк төменде көрсетілгендерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелместен, егжей-тегжейлі 

жылдық есепті жариялайды:   

1)  қаржылық (операциялық) қызмет қорытындылары;  

2)   Банктің мақсаттары және оларды орындау нәтижелері;  

3)  корпоративтік басқару туралы тарау;  

4) Директорлар кеңесінің және басқарма мүшелері жайлы ақпарат, олардың біліктілігін қоса 

алғанда;   

5)   егер құпия ақпаратты жарияламау туралы Банк қабылдаған міндеттемені бұзбаса, мүдделі 

тұлғаларға байланысты елеулі мәселелер;  

6)  кез келген қаржылық қолдау, мемлекеттен алынатын кепілдемелерді және Банктің өзіне 

қабылдаған міндеттемелерін қоса алғанда;  
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7)  кез келген елеулі корпоративтік оқиғалар. 

 

5.2.  Құпия ақпаратты қорғау 

 

149. Ақпаратты жария еткенде Банк коммерциялық, қызметтік және басқа заңнамамен 

қорғалатын ақпараттың сақталуын есепке алады. Мұндай ақпаратқа  қол жеткізу және оны алу 

мүмкіндігін Банк ашықтық пен жалғыз акционер мен Банктің мүддесіне зиян келмеуі арасындағы 

тепе-теңдікті сақтау қажеттілігін ескеріп, анықтайды.  

150. Банк заңнама талаптарына және Банктің ішкі құжаттарына  сәйкес құпия ақпаратты қорғау 

шараларын қабылдайды.   

151. Банк құпия ақпараттың қолдануына тиімді бақылау жүйесін әзірлейді және қолданады.  

Банк ішкі ақпараттарды анықтау, бақылау және тарату үшін бақылаудың бара-бар рәсімдерін, 

жүйелерін және құралдарын тағайындайды және жария етілетін ақпараттың жалған еместігін немесе 

адастыруға әкелмейтіндігін қамтамасыз ететін барлық әрекеттерді жасайды.  

152. Банк тиісті қызметкерлерді Банктің ішінде және одан тыс жерде Банк туралы 

ақпаратты жария етуге Банктің қабілеттілігіне қатысты бақылау құралдары енгізілгені жайлы 

хабарландырады және директорлар кеңесінің мүшелері мен ақпаратты ашу саясатын қолдану 

бойынша жеткілікті әзірлігі бар  тиісті қызметкерлердің  алуын қамтамасыз етеді.  

153. Банктің қызметкерлері өздерінің еңбек еткен кезеңінде құпия ақпараттарды 

жарияламауға міндетті. Олар еңбек қызметін тоқтатқаннан кейін, Банк көрсетілген ақпаратты 

жариялау бойынша ескіру мерзімін белгілейді.    

 

6-тарау.  Қаржылық-шаруашылық қызметті бақылау 

6.1.  Банктің қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау жүйесі 

154. Банк қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық есеп 

дайындайды.  

155.  Банктегі қаржылық есеп беру және аудит жүргізу мынадай қағидаттарға сүйенеді:  

1)  толықтық және сенімділік;  

          2)  қарапайымдық және тәуелсіздік;  

          3)  кәсіпқойлық және құзыреттілік.  

156. Банктің жылдық қаржылық есеп беруі ондай есептің оқырманына Банктің қызметінің 

аталған қаржылық мәліметтерін дұрыс түсінуіне мүмкіндік беретін жан-жақты ескертулермен 

толықтырылады. Қаржылық ақпарат түсініктемелермен және Банк басшылығының сараптамалық 

бағасымен, сондай-ақ аудитордың қорытындысымен толықтырылады.  

157. Қаржылық-шаруашылық қызметті бақылау жүйесінің жұмысы директорлар кеңесімен 

нақты реттелетін негізде құрылады.  

158. Жалғыз акционердің талабы бойынша Банк өткізілген қаржылық-шаруашылық қызметті 

тексеру нәтижелері туралы ақпарат тапсырады.  

 

 

6.2.  Ішкі бақылау және ішкі аудит 

 

159. Ішкі бақылау – Банк қызметінің тиімділігін қамтамасыз етуге және стратегиялық 

мақсаттарын орындауға бағытталған міндеттерін орындау кезінде Банктің басқару органдары, алқалы 

органдары, құрылымдық бөлімшелері мен барлық қызметкерлері атқаратын күнделікті қызметке 

құрылған үдеріс.   

160. Банктің қызметін жетілдіру мақсатында Банктің қаржылық-шаруашылық қызметін 

бақылау, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы, корпоративтік басқару және кеңес беру 

саласында құжаттарды орындау үшін  Ішкі аудит бөлімшесі құрылады. Ішкі аудит бөлімшесінің 

қызметкерлері директорлар кеңесінің және басқарманың құрамына сайлана алмайды.  

161. Ішкі аудит бөлімшесі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің 

жұмысы туралы есеп береді. Ішкі аудит бөлімшесінің міндеттері мен қызметтері, оның құқықтары 

мен жауапкершілігі директорлар кеңесі бекітетін ішкі аудит бөлімшесі туралы ереже арқылы 

анықталады.   

162. Директорлар кеңесі ішкі аудит бөлімшесі берген ақпарат негізінде тұрақты түрде Банктің 

ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне баға береді. Мұндай баға беру қаржылық және операциялық 
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бақылау, тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін және сақталуын бақылауды қоса алғанда, толық 

елеулі бақылау жасауды қамтуы тиіс.   

163. Директорлар кеңесі, Банктің аудит жөніндегі комитетпен, ішкі аудит бөлімімен және 

сыртқы аудиторларымен бірге, қаржылық есептілік және ішкі бақылау қағидаттарын қолдану 

жолдарының ресми және ашық тәртібін және Банктің сыртқы аудиторларымен тиісті қатынастарды 

орнату тәртібін белгілейді.   

164. Ішкі аудит бөлімшесі Банктің қызметкерлерінің қаржылық есеп беру және басқа мәселелер 

бойынша мүмкін болатын сәйкессіздіктер жайлы құпия түрде сауал көтере алатын іс-шаралар жүйесін 

зерттеуі тиіс. Ішкі аудит бөлімшесінің мақсаттарының бірі – мұндай сұрақтарды тәуелсіз қарастыру, 

оларды бағалау және шаралар қабылдау  жүйесін жасау.  

 

6.3.  Сыртқы аудит 

 

165. Қаржылық есептің сенімді  және объективті құрастырылғаны жайлы тәуелсіз пікір алу 

үшін, Банк заңнама талаптарына сәйкес өткен жыл үшін қаржылық есеп берудің аудитін сыртқы 

аудиторды (аудиторлық ұйымды) тарту арқылы жүргізеді.  

166. Аудит жөніндегі комитет директорлар кеңесіне аудиторлық ұйымды тағайындау және 

кетіру туралы ұсыным береді. Егер директорлар кеңесі аудит жөніндегі комитеттің ұсынымдарын 

қабылдамаса, аудит жөніндегі комитет жылдық есепке және басқа құжаттарға тағайындау, қайта 

тағайындау туралы ұсынымдарды қосады, ондай ұсынымдарға түсініктеме береді, ал директорлар 

кеңесі  неліктен басқа ұстанымды таңдағанының себептерін  көрсетуге тиіс.  

167. Аудит жөніндегі комитет ұсынымдары, сыртқы аудиторды анықтауға байланысты шешім 

қабылдау кезінде есепке алу үшін, директорлар кеңесіне,  жалғыз акционерге беріледі.  

168. Басқарма сыртқы аудиторға берілетін қаржылық ақпараттың толық және сенімді болуы 

үшін жауапты болады.  

 

7-тарау. Іскер серіктестермен өзара іс-қимыл тәжірибесі 

169. Банк өзара пайда, құрмет, сенім, адалдық және әділдік негізінде іскер серіктестермен 

(клиенттер, инвесторлар, рейтинг агенттіктері, консалтингтік компаниялар және т.б.) өзара іс-қимыл 

жасайды. Банк заңды әрекет жасайтын сенімді іскер әріптестермен ғана жұмыс жасайды.  

170. Банк заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес, көбіне байқаулық негізде  

қызмет/тауар жеткізіп берушілерді таңдайды.  

171. Банк іскер серіктестері алдындағы шарттық міндеттемелерін саналы түрде орындайды  

және олардан мұны талап етеді.  

172. Қызмет барысында туындаған дау-дамайларды Банк келіссөз жүргізіп, екі жаққа да 

қолайлы ымыраласуға ұмтылып, әрқашан құқықтық жолмен шешеді.  

 

 

8-тарау. Қорытынды ереже  

173. Осы Кодекс бекітілген сәттен бастап қолданысқа енеді.  

174. Осы Кодекстің ережелері Банктің барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері үшін 

міндетті сипатқа ие.  

175. Осы Кодекстің ережелеріне сүйену және Банк қызметінің оның ережелеріне сәйкестігіне 

мониторинг жүргізу, сондай-ақ Кодекс ережелерін жұмыс тәжірибесіне белсенді түрде енгізу 

мақсатында, Банктің Кодекс ережелеріне адалдығы туралы ақпаратты Банк жылдық есепте ашып 

көрсетеді.    

176. Банк жалғыз акционердің, Банктің және өзге де мүдделі тұлғалардың мүддесін 

басшылыққа ала отырып, заңнамадағы өзгерістерді және халықаралық және ұлттық тәжірибеде 

корпоративтік басқарудың жаңа стандарттарының пайда болуын ескеріп, осы Кодексті жетілдіре 

береді.  

177. Осы Кодексте қамтылмаған мәселелер заңнамамен, жарғымен және Банктің ішкі 

құжаттарымен реттеледі.  

178. Банктің Кодекс ережелерін бейімдеуге және қолдануға бағытталған қосымша ішкі 

құжаттарды әзірлеуі және қабылдауы мүмкін.  
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