
  

Директорлар кеңесінің 2021 жыл бойынша қызметін бағалау  

Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған қызметін бағалауды 

«PricewaterhouseCoopers» ЖШС (PWC) корпоративтік басқаруды тәуелсіз диагностикалау 

шеңберінде жүргізді. 

Өткізілген жұмыстың қорытындысы бойынша кеңесші Директорлар кеңесінің, оның 

комитеттерінің және корпоративтік хатшысының қызметінің бағасы, сондай-ақ 

Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің және корпоративтік хатшысының қызметін 

жетілдіру бойынша ұсыныстары мен бағыттары бойынша есепті дайындады. 

Компанияның Директорлар кеңесі 2022 жылдың 30 наурызда есепті егжей-тегжейлі 

қарастырғаннан кейін 2022-2023 жылдарға «Қазпочта» АҚ корпоративтік басқаруын 

жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын бекітті, осы жоспар Қоғамның Директорлар 

кеңесінің қызметіндегі тиімділікті арттыруға бағытталған іс-шаралар бір қатарын қамтиды. 

 

Директорлар кеңесінің 2020 жыл бойынша қызметін бағалау 

Директорлар кеңесінің 2019 жылғы қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізілді, оның 

нәтижелері 2020 жылғы мамырдағы Директорлар кеңесінің отырысында қаралды. Өзін-өзі 

бағалаудың қорытындысы бойынша тиісті іс-шаралар жоспары қабылданды. Директорлар 

кеңесінің 2020 жылғы қызметін бағалауды 2021 жылы Корпоративтік басқару 

диагностикасы шеңберінде жүргізу жоспарлануда. 

 

Директорлар кеңесінің 2019 жыл бойынша қызметін бағалау 

2019 жылғы қазанда Директорлар кеңесі өз қызметіне, сондай-ақ оның 

Комитеттерінің, Корпоративтік хатшының 2019 жылғы қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізу 

туралы шешім қабылдады. Өзін-өзі бағалау нәтижелері ДК отырысында қаралды, қызметті 

жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспары, сондай-ақ ДК мүшелерінің сабақтастық жоспары 

қабылданды. 

 

Директорлар кеңесінің 2018 жыл бойынша қызметін бағалау 

2018 жылғы Компанияның Директорлар кеңесінің қызметі «Қазпочта» АҚ 

корпоративтік басқаруының тәуелсіз диагностикасының аясында бағаланды. 

«Қазпочта» АҚ корпоративтік басқаруының диагностикасын «PWC Қазақстан» ЖШС 

тәуелсіз кеңесшісі (бұдан әрі – кеңесші) өткізді. 

Өткізілген жұмыстың қорытындысы бойынша кеңесші Директорлар кеңесінің, оның 

комитеттерінің және корпоративтік хатшысының қызметінің бағасы, сондай-ақ Директорлар 

кеңесінің, оның комитеттерінің және корпоративтік хатшысының қызметін жетілдіру 



  

бойынша ұсыныстары мен бағыттары бойынша есепті дайындады. Компанияның 

Директорлар кеңесі 2019 жылдың 9 ақпанындағы есепті егжей-тегжейлі қарастырғаннан 

кейін 2019-2025 жылдарға «Қазпочта» АҚ корпоративтік басқаруын жетілдіру бойынша іс-

шаралар жоспарын бекітті, осы жоспар Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметіндегі 

тиімділікті арттыруға бағытталған іс-шаралар бір қатарын қамтиды. 

 

 

Директорлар кеңесінің 2017 жыл бойынша қызметін бағалау 

Қоғамның Директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы (Хаттама №12) 

шешімімен «Қазпочта» АҚ Директорлардың Кеңесі мен оның Комитеттері және 

директорларының қызметін бағалауын реттейтін ««Қазпочта» АҚ Директорлардың Кеңесі 

мен Комитеттердің және Корпортивті хатшының қызметін бағалау ережелері» бекітілген. 

Бағалау Қоғамның тұрақты дамуы мен ұзақ мерзімді құндылығының өсуіне, Директорлар 

Кеңесі мен оның мүшелерінің әрқайсысының қосатын үлесін анықтауға, сонымен қатар 

жақсарту жолдарын анықтап, оларды жетілдіру жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. 

«Қазпочта» АҚ корпоративті басқару Кодексі Қоғамның Директорлар Кеңесімен 

бекітілген құрылымдық жүйе шеңберіндегі жыл сайынғы бағалау жүргізілуі белгіленген. 

Сондай-ақ, әр үш жыл сайын тәуелсіз мамандандырылған ұйымның тарапынан тәуелсіз 

бағалау жүргізіледі. Директорлар Кеңесінің бағалануы 2016 – 2017 ж.ж. «Қазпочта» АҚ 

корпоративті басқарудың тәуелсіз диагностикасы шеңберінде жүргізілген. Аталмыш 

диагностиканың нәтижелері бойынша «Қазпочта» АҚ корпоративті басқаруын жетілдіру 

жоспары қабылданған. 

 

2015 жылдың 1 сәуір және 2016 жылдың 1 шілде кезең аралығындағы 

Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау 

Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылдың 1 сәуір және 2016 жылдың 1 шілде 

кезең аралығындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің өзіндік қызметін бағалауды жүзеге 

асыруға шешім қабылдады. 

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау үдерісінің негізгі мақсаты Директорлар 

кеңесінің, оның мүшелерінің және жалпы Қоғамның тиімділігін арттыру болып табылады. 

Директорлар кеңесі мүшелері басты назарын бағалауды өткізу форматына емес, 

Директорлар кеңесінің жұмыс істеу процестерін жақсартуға арналған тұжырымдарды 

пайдалануына аударуға шешім қабылдады. 

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері өзіндік қызметін бағалау нәтижелері 

бойынша Директорлар кеңесі қызметінің, Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің және 

«Қазпочта» АҚ-ның Корпоративтік хатшысының  жеке кәсіби дамуын жетілдіру бойынша 



  

2017 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекітті. 

Сонымен қатар, 2016 жылдың желтоқсанында Қоғамның Директорлар кеңесі 

Директорлар кеңесін мен оның Комитеттерін, Төрағасы мен Директорлар кеңесі 

мүшелерін, сондай-ақ «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысын бағалау ережесін 

қабылдады. 

 

Директорлар кеңесінің 2014 жылғы және 2015 жылдың 1-ші тоқсаны 

бойынша қызметін бағалау 

2015 жылы  корпоративтік басқарудың үздік халықаралық тәжірибесіне сай 

Компанияда Директорлар кеңесінің қызметін бағалау (2014 жыл мен 2015 жылдың 1-ші 

тоқсаны бойынша Директорлар кеңесі қызметінің нәтижелеріне сәйкес) жүзеге асырылды. 

«Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі өзін-өзі бағалау шарасын өткізу туралы шешім 

қабылдады. 

Бағалау корпоративтік басқарудың үздік халықаралық тәжірибесінің талаптарының 

негізінде, яғни ЭДЫҰ мен Ұлыбритания Корпоративтік басқарма Кодексі принциптеріне 

сәйкес әзірленген Директорлар кеңесінің қызметін, «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі 

мүшелерінің қызметін бағалау жөніндегі Ережелер негізінде жүргізілді. Ережелерге сәйкес. 

Қызметтің тиімділігін бағалау тәртібі келесі объектілерге қатысты жүзеге 

асырылды: 1) Жалпы Директорлар кеңесіне қатысты; 2) Директорлар кеңесі мүшелерінің 

жеке үлестері; 3) Директорлар кеңесінің әрбір комитетіне қатысты. 

Бағалау құралдары болып келесілер табылды: 1) сауалнама; 2) Комитеттер мен 

жалпы Директорлар кеңесінің ағымдағы қызметіне қатысты жазбаша пікірлер мен 

көзқарастар ұсыну. 

Директорлар кеңесі қызметін бағалау нәтижелері 2015 жылдың 3-ші шілдесінде 

Қоғамдастықтың Директорлар кеңесінің отырысында талқыланды. Қазіргі уақытта 

Қоғамдастықтың Директорлар кеңесінің қызметін одан әрі жетілдіру бойынша іс-шаралар 

әзірленуде. 

 

Директорлар кеңесінің 2014 жыл бойынша қызметін бағалау 

2014 жылы  корпоративтік басқарудың үздік халықаралық тәжірибесіне сай 

«Қазпошта» АҚ-да Директорлар кеңесінің қызметін бағалау (2013 жыл бойынша 

Директорлар кеңесі қызметінің нәтижелеріне сәйкес) жүзеге асырылды. Бағалау тәуелсіз 

кеңесшінің шақыруынсыз, жеке күшпен өткізілді. 

Бағалау корпоративтік басқарудың үздік халықаралық тәжірибесінің талаптарының 

негізінде, яғни ЭДЫҰ мен Ұлыбритания Корпоративтік басқарма Кодексі принциптеріне 

сәйкес әзірленген Директорлар кеңесінің қызметін, «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі 



  

мүшелерінің қызметін бағалау жөніндегі Ережелер негізінде жүргізілді. Ережелерге сәйкес 

бағалау технологиясына Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің сауалнама мен 

сұхбатқа қатысуы кірді. 

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау нәтижелері Қоғамдастықтың Директорлар 

кеңесінің қызметін одан әрі жетілдіру бағыттарын көрсетті. 

 

Директорлар кеңесінің 2015 жыл бойынша қызметін бағалау 

2013 жылы корпоративтік басқарудың үздік халықаралық тәжірибесіне сай 

«Қазпошта» АҚ-да алғаш рет Директорлар кеңесінің қызметін бағалау (2012 жылғы 

Директорлар кеңесі қызметінің нәтижелеріне сәйкес) жүзеге асырылды. Бағалау 

корпоративтік басқарудың тиімділігі мен ашықтығын қамтамасыз ету бойынша ең озық 

талаптарға сай келетін тәуелсіз делдалды шақыру арқылы іске асырылды. Фасилитатор 

(делдал) ретінде Компанияға мемлекеттік және жеке халықаралық компаниялардағы 

директорлар кеңесін бағалауды жүргізу бойынша айтарлықтай тәжірибесі бар Ресейлік 

тәуелсіз директорлар қауымдастығы мен Британ директорлар институты Консорциумы 

тартылды. 

Бағалау Қазақстан Республикасы заңдылықтарының талаптарының негізінде, 

сонымен қатар корпоративтік басқарудың үздік халықаралық тәжірибесінің талаптарының 

негізінде яғни, ЭДЫҰ мен Ұлыбритания Корпоративтік басқарма Кодексі принциптері 

негізінде Консорциум мен «Самрұқ-Қазына ҰӘҚ» АҚ-мен бірлесіп дайындалған 

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау жөніндегі әдіснама негізінде жүргізілді. 

Әдіснамаға сәйкес бағалау технологиясына Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің 

сауалнама мен сұхбатқа қатысуы кірді. Сауалнама мен сұхбатты тәуелсіз фасилитатор мен 

Директорлар кеңесі төрағасы, мүшелері, Басқарма төрағасы мен корпоративтік хатшы 

бірігіп  жүргізді. 

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау нәтижелері корпоративтік басқару 

тәжірибесін одан әрі дамыту бағыттарын көрсетті. Яғни, келесідей бағыттар анықталды: 

Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау, жоғары лауазымды басшыларды 

тағайындау мен сыйақы айқындау, комитеттер жұмысын ұйымдастыру, акционер мен 

директорлар кеңесі арасындағы өкілеттіктерді оңтайлы бөлу бойынша мәселелерге 

қатысуы. Директорлар кеңесінің, комитеттері мен мүшелерінің қызметін тиімділігін 

арттыруға бағытталған практикалық іс-шаралар жоспары әзірленді. 

 


