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Терминдер мен қысқартулар тізбесі 

Термин Анықтамасы 

Мүдделі тұлғалар 

Жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, өнімдері немесе 

қызметтері және соған байланысты іс-әрекеттері 

заңнама нормаларына, жасалған шарттарға 

(келісімшарттарға) немесе жанама түрде 

(жанамалық түрде) әсер ететін немесе әсер етуі 

мүмкін жеке тұлғалар немесе заңды тұлғалар 

топтары; бұл анықтама қоғам туралы жай ғана 

білетін немесе олар туралы өз пікірін білдіретін 

барлық тұлғаларға таралмайды; бұл анықтама 

қоғаммен таныс немесе олар туралы өз пікірін 

білдіретін барлық тұлғаларға таралмайды; 

мүдделі тараптардың негізгі өкілдері болып 

акционерлер, қызметкерлер, клиенттер, 

жеткізушілер, мемлекеттік органдар, еншілес 

ұйымдар, облигация ұстаушылар, кредиторлар, 

инвесторлар, қоғамдық ұйымдар, ұйымның 

қызметі жүзеге асырылатын  өңірлердің 

тұрғындары табылады 

АТК Аудит және тәуекелдік жөніндегі комитет 

ТСК 
Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі 

комитет 

Кодекс 

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының   

27.05.2015 жылғы № 22/15 шешімімен бекітілген  

«Қазпочта» АҚ корпоративтік басқару жөніндегі 

кодекс 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының   

14.12.2017 жылғы № 44/17 шешімімен бекітілген   

«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 

және оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі 

мен оның Комитеттерінің, Директорлар кеңесі 

мүшелері мен Корпоративтік хатшысының  

қызметін бағалау жөніндегі әдістемелік 

ұсыныстар 

Корпоративтік   

басқаруды 

диагностикалау 

әдістемесі 

 

Қор Басқармасының 26.09.2016 жылғы №35/16 

шешімімен бекітілген дауыс беретін 

акцияларының елу пайызынан астамы тікелей 

немесе жанама түрде «Самұрық – Қазына» АҚ-ға 

тиесілі заңды тұлғалардағы корпоративтік 

басқаруды диагностикалау әдістемесі 
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Бағалау қағидалары  

«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің және оның 

комитеттерінің, Директорлар кеңесі мен оның 

Комитеттерінің, Директорлар кеңесі мүшелері 

мен Корпоративтік хатшысының  қызметін 

бағалау қағидалары 

ТД 

Тәуелсіз директор – жеке акционерлердің, 

атқарушы органның және басқа да мүдделі 

тараптардың ықпалынан еркін, тәуелсіз және 

объективті шешімдер қабылдау үшін жеткілікті 

кәсібилік пен дербестікке ие Директорлар 

кеңесінің мүшесі. Тәуелсіз директорларға 

қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының 

«Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес 

белгіленеді және қоғамның жарғысында бекітіледі  

Қоғам/ 

Ұйым 
«Қазпочта» АҚ 

Баға  

Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, 

Директорлар кеңесі төрағасының, мүшелері мен 

корпоративтік хатшысының қызметін бағалау  

ҚР Қазақстан Республикасы  

ДК Директорлар кеңесі 

Қор 
«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» 

акционерлік қоғамы  
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1-бөлім. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1. Осы Бағалау қағидалары бағалау нәтижелерін жоспарлау, өткізу және 

пайдалану бойынша тәсілдер мен әдіснаманы белгілейді.  

2. Бағалау қағидалары «Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңына, 

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» ҚР Заңына, Кодекске, Корпоративтік 

басқаруды диагностикалау әдістемесіне, сондай-ақ корпоративтік басқару 

саласындағы жетекші тәжірибеге сәйкес әзірленді.  

   3. Бағалау ДК және оның жеке мүшелерінің кәсібилігін арттырудың 

негізгі құралдарының бірі болып табылады. Бағалауды жүргізу тәуелсіз 

директорлар үшін де, акционерлердің өкілдері үшін де міндетті болып 

табылады. Бағалаудың нәтижелері ДК мүшелерін қайта сайлау немесе 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату кезінде назарға алынады. 

 

1.1 Бағалау жүргізудің мақсаттары мен міндеттері 

1. Бағалау жүргізудің мақсаты қоғамның ДК, оның комитеттерінің, 

Төрағаларының, ДК әрбір мүшесінің және корпоративтік хатшылардың 

жұмысының сапасы мен тиімділігін арттыру және соның нәтижесінде 

Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуіне және орнықты дамуына ДК қосатын 

үлесін ұлғайту болып табылады.  

2. Бағалау жүргізудің міндеттері: 

* Бірыңғай қағидаттар мен өлшемлердің негізінде ДК тиімділігіне талдау 

жүргізу; 

* Жалпы ДК, оның Комитеттері, Төрағасы, ДК әрбір мүшесі және 

корпоративтік хатшысы жұмысының тиімділігін айқындау; 

* ДК жұмысының үздік халықаралық тәжірибемен және стандарттармен 

салыстырғандағы  күшті және әлсіз жақтарын анықтау, сондай-ақ ДК жасырын 

резервтері мен пайдаланылмайтын әлеуетін анықтау; 

* ДК жұмысын одан әрі жақсарту үшін бағыттар мен шараларды айқындау; 

* Оның мүшелерінің қажетті тәжірибесі, білімі, дағдылары мен жеке 

қасиеттерінің теңгерімі негізінде ДК оңтайлы құрамын қалыптастыру. 

1.2 Бағалауды жүргізудің қағидаттары (өлшемлері) 

1. Бағалау жүргізу келесі қағидаттарға (өлшемлерге) сәйкес жүзеге 

асырылуы тиіс): 

* Жүйелілік - бағалау міндетті түрде жыл сайынғы негізде жүргізіледі, 

тәуелсіз бағалау кемінде үш жылда бір рет жүргізіледі;  

* Кешенділік - ДК жұмысының тиімділігі шешім қабылдаудың алқалы 

органы ретінде ДК жұмыс істеуінің тиімділігімен байланысты. Осыған 

байланысты ДК және оның Комитеттерінің, Төрағасының, Корпоративтік 
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хатшысының және әрбір директордың жұмысын бағалауды қамтитын кешенді 

бағалау жүргізу қажет; 

* Үздіксіз жақсарту – ДК тиімділігін арттыру мақсатында оның қызметін 

үнемі дамыту және оңтайландыру қажет. Бағалау нәтижелері динамиканы 

анықтау мақсатында өткен жылдардың нәтижелерімен салыстырылуы тиіс. 

Сонымен қатар, барлық директорлар бағалау жоспарында белгіленген 

мерзімдерді сақтап, кері байланысты уақтылы ұсынуы тиіс; 

* Шынайылық - бағалау барлық директорлар мен Қоғам өкілдерінің 

тартылуы, ашықтығы және адалдығы негізінде жүргізіледі. Жауаптары нақты 

жағдайды көрсетуі тиіс, оны респондент қалай қабылдайды; 

* Құпиялылық - құпиялылық барлық қатысушыларға қатысты сақталуы 

тиіс, нәтижелер тек жалпыланған түрде, пікірі сұралушылардың пікіріне 

сілтеме жасамай ұсынылады. 
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2-бөлім. БАҒАЛАУ ЖҮРГІЗУДІҢ ТӘСІЛДЕМЕЛЕРІ МЕН КЕЗЕҢДЕРІ 

2.1 Бағалаудың түрлері мен тәсілдері 

2. Бағалау бірнеше кезеңге бөлінеді, оның түпкі нәтижесі ДК, Директорлар 

және жалпы Қоғамның тиімділігін арттыру болып табылады, сондықтан ДК 

жұмыс істеу үдерістерін оңтайландыру және жақсарту үшін алынған 

қорытындылар мен жаңа ақпаратты қалай пайдалану керектігіне негізгі назар 

аударылуы тиіс. Алынған нәтижелер мен тұжырымдар мазмұнды, нақты және 

іс жүзінде қолданылуға жарамды болуы тиіс. 

3. ДК бағалау жылына бір рет ДК өз күшімен және кемінде үш жылда бір 

рет тәуелсіз кеңесешілерді тарта отырып жүргізіледі. 

4. Сауалнамаға және/немесе сұхбаттасуға қатысуды қоспағанда, бірде-бір 

директор өз қызметін бағалау үдерісіне тартылмауы тиіс. 

2.2. Бағалауға қатысушылар және олардың рөлдері 

2. Жыл сайын келесі тұлғаларды/тұлғалар тобын бағалау жүргізіледі:  

 Толығымен ДК; 

 ДК Комитеттері;  

 ДК Төрағасы;  

 Корпоративтік хатшы;  

 Жеке-жеке әр директор.  

3. ДК Төрағасы бүкіл үдеріс үшін жауапты болады, тәсілді таңдап, 

бағалау қорытындылары бойынша қалыптастырылған ДК дамыту бойынша іс-

шаралар жоспарының орындалуын бақылайды. ДК төрағасы өзінің жылдық 

үндеуінде ДК рөлі мен оның жұмысының тиімділігіне қатысты Кодекстің 

ұсынымдары Қоғамда қалай сақталатынын ашып көрсетуі ұсынылады. 

4. ТСК төрағасы ДК төрағасын бағалау үдерісіне жауап береді және 

директорлар мен ДК төрағасы арасындағы байланыстырушы буын болып 

табылады.  

5. Комитеттердің төрағалары өздері басқаратын комитеттердің 

жұмысының тиімділігін бағалау үдеріс іүшін жауапты болады. 

6. Сыртқы бағалау жүргізілген жағдайда тәуелсіз кеңесші модератор және 

әдіскер рөлін атқарады. Кеңесші үдерісті ұйымдастырады және үйлестіреді. 

Осы саладағы сараптама, кәсіби білім және практикалық тәжірибе талдау мен 

жұмыс сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. 

7. Корпоративтік хатшы өзін-өзі бағалау жүргізілгенге дейін 

сауалнамаларды дайындауға, сондай-ақ статистикалық деректерді дайындауға 

(шектелмей) жауапты болып табылады: 

* ДК мүшелерінің ДК және комитеттер отырыстарына қатысу 

статистикасы; 

* ДК жылдық жоспарын орындау;  

* ДК және комитеттер отырыстарының саны; 

* ДК және комитеттердің күндізгі /сыртқы отырыстарының саны; 
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* ДК және комитеттер отырыстарының орташа ұзақтығы; 

* Күн тәртібіндегі мәселелердің орташа саны; 

* ДК және комитеттер отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелерді 

талқылаудың орташа ұзақтығы; 

* ДК мүшелерінің комитеттерге қатысуы; 

* Алдыңғы бағалау нәтижелері бойынша ДК дамыту бойынша іс-

шараларды орындау және т. б. 

3. Корпоративтік хатшы, сонымен қатар, бағалаудың жалпыланған нәтижелерін 

бағалауға жауаптыларға ұсыну, бағалаудың құрамдас бөліктері, мақсаттары мен 

қорытынды рейтингі бөлігінде рейтингтерді есептеуге, сондай-ақ өзара 

тиімділікті бағалау нәтижелерін шоғырландыруға (360-сауалнама) және бағалау 

нәтижелері бойынша есепті дайындау үшін дайындалған есептерді ДК 

Төрағасына ұсынуға жауапты болып табылады. 

4. Белсенді қатысу, ашықтық, адалдық және әрбір директордың үдеріске қатысуы 

бағалаудың табысты жүргізілуінің маңызды факторлары болып табылады. 

5. Әр қатысушының бағалаудың әр кезеңіндегі рөлінің толық сипаттамасы                        

1-қосымшада келтірілген. 

2.3 Өзін өзі бағалаудың тәсілдемелері 

3. Тәсілдердің, қағидаттар мен өлшемлердің бірлігін қамтамасыз ету 

мақсатында бағалау бекітілген «Директорлар кеңесі мен атқарушы органның 

тиімділігі» корпоративтік басқаруды диагностикалаудың әдістемесінің 1-

бөлімі негізінде жүзеге асырылады.   

4. «Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі» корпоративтік 

басқаруды диагностикалау әдістемесінің бөлімі құрамдас бөліктерге бөлінген 

бірқатар мақсаттарды біріктіреді. Мақсаттар, құрауыштар, респонденттер, 

сондай-ақ құрауыштар бойынша бөліністегі бағалауға жауаптылар 2-

қосымшада ұсынылған. 

5. Әрбір құрамдас Кодекстің қағидаттары мен ережелеріне сәйкес келетін 

өлшемлер жиынтығы бойынша бағаланады.  

6. Корпоративтік хатшы бағалау жүргізілгенге дейін 2-қосымшаға сәйкес 

респонденттер үшін сауалнаманы дайындайды. 

7. Құрамдасты  бағалау үшін бағалау объектісі осы құрамдастың 

шеңберіндегі әр өлшемге қаншалықты сәйкес келетінін талдау қажет. Бұл 

жағдайда өз пікіріне сүйену қажет.  

8. Жоғарыда мазмұндалған қағидаттарға сүйене отырып және 

сараптамалық бағалауды қолдана отырып, әр өлшемді келесі шәкіл бойынша 

бағалау қажет: 
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Өлшем Баға 

Орындалады 1 

Орындалмайды 0 

 

1. Әрбір өлшемді бағалау нәтижелері бойынша орындалған 

крийтерийлердің жалпы санына пайыздық арақатынасын айқындау арқылы 

әрбір құрамдастың рейтингі қалыптасады. 

2. Әрбір мақсаттың рейтингі және қорытынды рейтинг 2-қосымшада 

ұсынылған тиісті құрауыштың үлес салмағына және мақсаттарға көбейтілген 

оған кіретін құрауыштар мен мақсаттардың рейтингінен құралады.  

3. Осылайша, ДК бағалау нәтижесінде қоғамның ДК тиімділігінің 

қорытынды рейтингі қалыптасады. Төменде жалпы рейтингінің мәніне 

түсіндіру берілген: 

 

Рейтинг Сипаттама 

Бағалау 

қағидаларының 

талаптарына 

сәйкестік, % 

ААА ДК барлық маңызды аспектілерде барлық 

белгіленген өлшемлерге сәйкес келеді және ДК 

тиімді жұмыс істейтіні туралы жеткілікті 

дәлелдер бар 

 

100% 

АА ДК барлық маңызды аспектілерде барлық 

белгіленген өлшемлерге сәйкес келеді дерлік 

және ДК тиімді жұмыс істейтіні туралы 

жеткілікті дәлелдер бар 

 

90% - 99% 

А ДК барлық маңызды аспектілерде белгіленген 

өлшемлердің көбіне сәйкес келеді және ДК 

тиімді жұмыс істейтіні туралы жеткілікті 

дәлелдер бар  

 

80% - 89% 

ВВВ ДК барлық маңызды аспектілерде барлық 

белгіленген өлшемлерге сәйкес келеді және ДК 

тиімді жұмыс істейтіні туралы жеткілікті 

дәлелдер бар 

 

70% - 79% 
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Рейтинг Сипаттама 

Бағалау 

қағидаларының 

талаптарына 

сәйкестік, % 

ВВ ДК барлық маңызды аспектілерде белгіленген 

өлшемлердің көбіне сәйкес келеді, бірақ ДК 

тиімді жұмыс істейтіні туралы жеткілікті 

дәлелдер жоқ 

 

 

50% - 69% 

В ДК барлық маңызды аспектілерде белгіленген 

өлшемлердің көбіне сәйкес келмейді; ДК тиімді 

жұмыс істейтіні туралы жеткілікті дәлелдер жоқ 

 

30% - 49% 

С ДК белгіленген өлшемлердің шектеулі санына 

сәйкес келеді; ДК тиімді жұмыс істейтіні туралы 

жеткілікті дәлелдер жоқ 

 

0% - 29% 

1. Осы Қағидаларға барлық қажетті есептерді дәл жүргізуге 

көмектесетін есеп файлы қоса беріледі. 

2. Корпоративтік басқару диагностикасының әдістемесіне сәйкес 

жүргізілетін өзін-өзі бағалауға қосымша ДК мүшелері сонымен қатар                                

3-қосымшада ұсынылған үлгіге сәйкес тиімділікке өзара бағалау (360-сауалнама) 

жүргізеді. Құпиялылықты сақтау мақсатында осы бағалауды жасырын 

электрондық сауалнама түрінде жүргізу ұсынылады. 

 

2.4 Тәуелсіз бағалаудың тәсілдемелері  

1. Тәуелсіз бағалау жүргізу кезінде осы Қағидалардың ережелерін қолдану 

ұсынылады. Бұл ретте, сыртқы бағалау, басқалармен қатар, тәуелсіз 

кеңесшінің келесі кезеңдерді өткізуін қамтиды: 

* Мүдделі тараптармен сұхбат жүргізу. Сұхбат барлық директорлармен, 

корпоративтік хатшымен, менеджмент өкілдерімен және негізгі мүдделі 

тараптармен (қажет болған жағдайда) өткізіледі. 

* Ішкі нормативтік құжаттар мен материалдарды талдау. Тәуелсіз бағалау 

жүргізу барысында кеңесші сұратуы және қарауы мүмкін ақпарат пен 

құжаттардың үлгі тізбесі 4-қосымшада ұсынылған.  

* ДК отырыстарын бақылау. ДК Төрағасының шешімі бойынша сыртқы 

бағалау жүргізу кезінде кеңесші ДК отырысына байқаушы ретінде қатыса 

алады. Бақылау қорытындылары бойынша кеңесші отырыстың ахуалы, ДК 

мүшелері арасындағы қарым-қатынастар, талқылаулардың стилі мен 

өнімділігі, директорлардың шешімдер қабылдау үдерісіне тартылуы, осы 

бағалау қағидаларының белгіленген өлшемлеріне сәйкес ДК және оның 
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мүшелерінің жұмысын оңтайландырудың ықтимал бағыттары туралы пікір 

жасайды. 

* Корпоративтік хатшының қызметін бағалау. Корпоративтік хатшыны 

бағалау материалдарды талдау, сондай-ақ ДК мүшелерімен сұхбаттасу 

негізінде жүргізіледі. Жинақталған деректер кеңесшінің ДК төрағасымен және 

корпоративтік хатшымен кездесуінде талқыланады.  

1. Тәуелсіз бағалау кеңесшінің жинаған растау құжаттары мен 

материалдарына, сондай-ақ сұхбат барысында алынған ақпаратты талдау 

нәтижелеріне негізделуі және мыналарды көрсетуі тиіс:  

* Сандық көрсеткіштердің талдауына сүйене отырып, ДК және оның жұмысы 

талаптарға, стандарттарға және белгіленген рәсімдерге қаншалықты сәйкес 

келеді (мысалы, ТД үлесі, күндізгі отырыстарды өткізудің жиілігі және т. б.);  

* ДК және оның жұмысы Қоғам қызметінің тиімділігі мен акционерлік құнын 

арттыруға қаншалықты ықпал етеді және Қоғамның, оның акционерлерінің 

және басқа да мүдделі тұлғалардың мүдделеріне қаншалықты жауап береді. 

2. ДК тәуелсіз бағалауды қоғамға басқа кәсіби қызметтер көрсететін 

кеңесші жүргізген жағдайда мүдделер қақтығысының ықтимал тәуекелін 

ескеруі тиіс. Мұндай кеңесшілердің тәуелсіздік дәрежесі ДК-нің жеке 

қарауындағы мәселе болуы тиіс.  

3. Тәуелсіз бағалау кезінде жоғары стандарттар мен объективтілікті 

қамтамасыз ету мақсатында қоғам үшін белгіленген қызметтерді сатып алу 

рәсімдеріне сәйкес 5-қосымшада ұсынылған ең төменгі талаптарға жауап беруі 

тиіс кеңесшілерді тарту ұсынылады. Кеңесшілерге қойылатын түпкілікті 

талаптарды Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді. 
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3-бөлім. БАҒАЛАУ ЖҮРГІЗУДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ  

3.1 Бағалаудың нәтижелері  

1. Бағалаудың нәтижелері бойынша ДК отырысында қарау үшін есеп 

дайындалады, онда мынадай деректер (шектелмей) қамтылады:  

* ДК Төрағасының бағалау нәтижелері бойынша үндеуі; 

* Жүргізілген жұмыстың көлемі бағалауға қатысқан тұлғалар туралы ақпарат 

(тәуелсіз бағалау жүргізілген жағдайда); 

* ДК және комитеттер отырыстарына ДК мүшелерінің қатысу статистикасы, 

ДК жылдық жоспарының орындалуы, ДК және комитеттер отырыстарының 

саны, ДК және комитеттердің күндізгі / сырттай отырыстарының саны, ДК 

және комитеттер отырыстарының орташа ұзақтығы, күн тәртібіндегі 

мәселелердің орташа саны, ДК және комитеттер отырыстарының күн 

тәртібіндегі мәселелерді талқылаудың орташа ұзақтығы, ДК мүшелерінің 

комитеттерге қатысуы, алдыңғы бағалау нәтижелері бойынша ДК дамыту 

бойынша іс-шаралардың орындалуы және т. б.; 

* Рейтинг: қорытынды, мақсаттар мен құрамдастар бойынша; 

* Алдыңғы кезеңді бағалау нәтижелерінен үзінділері, бар болған жағдайда; 

* Келесі құрамдастар бойынша жүргізілген бағалаудың нәтижесінде 

анықталған күшті және әлсіз жақтары.  

 Стратегияны белгілеу, тәуекелдерді басқару, тиімділікті басқару және 

ДК барлық негізгі бизнес-шешімдерге әсері; 

 ДК төрағасы; 

 ТДК; 

 Корпоративтік хатшы; 

 ДК комитеттері, құрылымы, құрамы, жұмыс серпіні; 

 ДК құрамының теңгерімділігі: мөлшері, құрамы, қолжетімділігі және 

өкілеттілік мерзімі; 

 ДК қызметі: отырыстарды өткізу кестесі және күн тәртібі, ДК 

отырыстарына материалдар, ДК жұмысының серпіні, сыйақы; 

 Атқарушы орган: іріктеу және тағайындау, сыйақы, міндеттері және 

тиімділігі; 

 ДК қызметін бағалау: ДК мүшелерін номиналдау рәсімі, іріктеу және 

тағайындау, лауазымға енгізу бағдарламасы және  оқыту. 

 Бағалаудың негізгі қорытындылары және жоғарыда көрсетілген 

бағыттар бойынша ДК талқылауға арналған мәселелер; 

 ДК дамыту бойынша іс-шаралар жоспары. 

1. Есепте директорларға немесе жалпы ДК қатысты бағалау 

көрсеткіштері болмауы тиіс. Есеп сауалнамаларды, сондай-ақ тәуелсіз 

бағалау кезіндегі құжаттар мен жеке сұхбаттарды талдау нәтижелері 

бойынша алынған деректерге қатысты нақты және объективті 

қорытындыларды қамтиды.  

2. Есептің жобасын ДК төрағасы және ТСК төрағасы талқылайды.   
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3. Жоғарыда көрсетілген есептен басқа жүргізілген бағалау 

қорытындылары бойынша мынадай құжаттар дайындалады: 

 360- бағалау нәтижесі бойынша әзірленген ДК әрбір мүшесіне арналған 

кәсіби даму бағыттары және ДК жұмысына тартылуы мен үлес қосуды 

арттыру туралы жеке ақпарат 

 Жылдық есепке қосуға арналған ақпарат.  

1. ДК дамыту бойынша іс-шаралар жоспарын ДК төрағасы мен 

корпоративтік хатшы қадағалайды. Бұл жоспар ұзақ мерзімді сипатта 

болуы тиіс және болашақта оны жыл сайын келесі жылдық бағалаудың 

нәтижелерін ескере отырып пысықтау керек. 

2. Бағалау нәтижелері ДК-нің жабық отырысында талқылануы тиіс, оған 

тек ДК мүшелері, сондай-ақ корпоративтік хатшы және тәуелсіз бағалау 

кезінде кеңесші қатысады. 

3. Аталған отырыста ДК мүшелері өз жұмысын тұжырымдамалық 

талқылауы, олардың жұмысының тиімділігін төмендеткен факторларды 

анықтауы және тиімділікті арттыру жолдарын ұсынуы тиіс. 

4. Бағалау нәтижелері ДК-нің барлық құрамын немесе оның жекелеген 

мүшесін қайта сайлау, ДК құрамын және ДК мүшелеріне сыйақы мөлшерін 

қайта қарау үшін негіз бола алады. ДК-нің кейбір мүшелері қызметінің 

нәтижесінде елеулі кемшіліктер болған жағдайда, ДК төрағасы ірі 

акционерлермен (Жалғыз акционермен) кеңестер өткізуі тиіс. 

3.2 . Бағалау туралы ақпаратты ашу тәртібі  

 

1. ДК қызмет қорытындылары туралы жыл сайынғы жылдық есепте ДК 

бағалау қалай жүргізілгенін және нәтижелер бойынша қабылданған 

шараларды көрсетеді, сондай-ақ жүргізілген бағалау туралы есептің 

көшірмесін қоса береді. Тәуелсіз кеңесші тартылған жағдайда, олардың соңғы 

үш жыл ішінде Қорға және ұйымдарға өзге де кеңес беру қызметтерді 

көрсетілді ме екені көрсетіледі. Аталған  есеп акционерлерге (қатысушыларға) 

акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында (тыңдауда) ұсынылады.   

2. Көпшілікке жариялауға арналған бағалауды өткізу туралы ақпараттық 

хабарламаның нысанын белгілеу ұсынылады (Қоғамның жылдық есебінде, 

интернет-сайтта және т. б.). 

3.3 Бағалауды жүргізудің дүркінділігі мен мерзімі  

 

1. ДК бағалау жылына бір рет ДК өз күшімен және кемінде үш жылда бір рет 

тәуелсіз кеңесшілерді тарта отырып жүргізіледі.  

2. Егер есепті кезеңде Қоғамда корпоративтік басқару диагностикасы 

жүргізілген жағдайда, үдерістер қайталанбау мақсатында осындай есепті 

кезеңде жеке бағалау жүргізудің қажеттілігі жоқ.  
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3. Бағалау үдерісі шамамен 3 айдай уақытты қамтиды. Осы уақытқа дейін 

есептің соңғы нұсқасы дайын болуы тиіс. ДК есепті акционерлердің жылдық 

жалпы жиналысына (тыңдауға) дейін мақұлдайды. Осылайша, бағалау үдерісі 

есепті жылдан кейінгі жылдың басында басталып, есепті жылдан кейінгі 

жылдың екінші тоқсанының басында ДК отырысында қарау үшін қорытынды 

есеп дайындалады. Бағалау жүргізудің бағдарлық жоспар-кестесі  

1-қосымшада ұсынылған. 

1-қосымша. ДК бағалауға негізгі қатысушылардың рөлдері және 

бағалау жүргізудің бағдарлық 

Жоспар-кестесі 
№ Іс-шара Тәуелсіз баға Өзін- өзі бағалау  

1. 

ДК бағалауды 

жүргізу туралы 

шешім қабылдауы 

ДК төрағасы ДК отырысында мәселені қарауға бастамашылық етеді, онда ДК 

сыртқы бағалау немесе өзін-өзі бағалау туралы шешім қабылданады.  

 

Есепті жылдың 

шілдесі-желоқсаны  

2. Кеңесшіні таңдау 

 Корпоративтік хатшы ДК Төрағасымен 

тендерге арналған техникалық тапсырма 

мен материалдарды дайындайды және 

келіседі; 

 Қоғам кеңесшіні іріктеуді ішкі 

рәсімдер негізінде жүзеге асырады. 

Жоқ  

3. 

Бағалау жүргізуге 

арналған жоспар 

мен тәсілдемені 

келісу 

 Кеңесші ДК Төрағасымен кездеседі, 

жоспарды, бағалауды жүргізу тәсілін, 

сұхбат алу үшін адамдар тізімін ұсынады; 

 ДК төрағасы бағалау жоспары мен 

тәсілін бекітеді; 

 Корпоративтік хатшы жоспардың 

орындалуын қадағалайды. 

  

  

  

 Корпоративтік хатшы бағалау 

жүргізудің жоспары мен тәсілін 

ұсынады; 

 ДК төрағасы бағалау жоспарын 

бекітеді; 

 Корпоративтік хатшы жоспардың 

орындалуын қадағалайды. 

Есепті жылдан 

кейінгі жылдың 

қаңтар-ақпаны 

4. Сауалнамалық сұрау 

 Корпоративтік хатшы ДК мүшелеріне 

сауалнамалар жібереді;  

 ДК мүшелері сауалнамаларды 

белгіленген мерзімде толтырып, 

кеңесшіге жібереді; 

 Кеңесші ДК мүшелерімен сұхбатқа 

дайындалу үшін сауалнамаларға талдау 

жүргізеді. Сауалнамаларды талдаудың 

қорытынды деректері есепке тек 

жинақталған түрде енгізіледі. 

 Корпоративтік хатшы ДК 

мүшелеріне сауалнамалар жібереді;  

 ДК мүшелері сауалнамаларды 

көрсетілген мерзімде толтырып, 

Корпоративтік хатшыға жолдайды; 

 Корпоративтік хатшы 

сауалнамаларға талдау жүргізеді. 

Қорытынды деректер ДК Төрағасына 

және комитеттер төрағаларына құзырет 

шеңберінде жинақталған түрде 

беріледі.  

* ДК төрағасының шешімі бойынша 

сауалнамаларды жинау және талдау 

сыртқы ұйымға берілуі мүмкін. Бұл 

ретте құпиялылықты сақтау үшін 

электрондық құралдар пайдаланылады. 

Қорытынды нәтижелер ДК Төрағасына 
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және Корпоративтік хатшыға тек 

жалпыланған түрде беріледі. 

5. 
Ішкі құжаттарды 

талдау 

 Корпоративтік хатшы кеңесшіге 

танысу үшін қажетті ішкі құжаттарды 

ұсынады; 

 Кеңесші ішкі құжаттарды талдайды. 

 Корпоративтік хатшы ішкі 

құжаттарға талдау жүргізеді және ДК 

төрағасына ДК жұмысы туралы 

статистикалық есеп дайындайды:  

 ДК мүшелерінің ДК және 

комитеттер отырыстарына қатысу 

статистикасы; 

 ДК жылдық жоспарын орындау; 

 ДК және комитеттер 

отырыстарының саны; 

 ДК және комитеттердің күндізгі/ 

сырттай отырыстарының саны; 

 ДК және комитеттер 

отырыстарының орташа ұзақтығы; 

 Күн тәртібіндегі мәселелердің 

орташа саны; 

 ДК және комитеттер 

отырыстарының күн тәртібі 

мәселелерін талқылаудың орташа 

ұзақтығы; 

 ДК мүшелерінің комитеттерге 

қатысуы; 

 Алдыңғы бағалау нәтижелері 

бойынша ДК дамыту бойынша іс-

шараларды орындау; 

 Басқа мәселелер ДК төрағасының 

келісімі бойынша тағайындалады. 

 

6. Сұхбат  

Кеңесші ДК Төрағасымен, ДК 

мүшелерімен және корпоративтік 

хатшымен, сондай-ақ ДК төрағасының 

келісімі бойынша басқа да адамдармен 

жеке сұхбат жүргізеді. 

 ДК төрағасы ДК-нің әрбір мүшесімен 

сұхбат жүргізеді. Кездесуде ДК 

қызметін оңтайландыру, ДК 

жұмысына әрбір директордың үлесін 

қарау және оның кәсіби дамуына 

қажетті мәселелері талқыланады;  

  ТСК төрағасы ДК Төрағасының ДК-

нің әрбір мүшесімен жұмысын 

талқылайды. 

 ТСК төрағасы ДК Төрағасымен ДК 

төрағасын бағалау нәтижелерін 

талқылау үшін кездесу өткізеді. 

7. Есепті дайындау 

 Кеңесші есеп жобасын дайындап, 

оны ДК Төрағасымен талқылайды; 

  Түзетулер мен толықтыруларды 

ескере отырып, есептің соңғы 

нұсқасы ДК Төрағасына және 

Корпоративтік хатшыға 

жіберіледі. 

 ДК Төрағасы бағалау жүргізу 

туралы есепті дайындайды; 

  Комиссия мүшелері қажет 

болған жағдайда 360 бағалау 

нәтижелері және оларды ДК 

Төрағасымен талқылау 

бойынша әзірленген кәсіби даму 

жоспарын дайындайды; 

 

Есепті жылдан 

кейінгі жылдың 

наурызы 
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  Корпоративтік хатшы ДК 

Төрағасының сұратуы бойынша 

қажетті материалдарды 

дайындайды. 

8. 

ДК дамыту бойынша 

іс-шаралар 

жоспарын дайындау 

 Кеңесші ДК дамыту бойынша іс-

шаралар жоспарының жобасын 

дайындайды;  

  Корпоративтік хатшы ДК дамыту 

бойынша іс-шаралар жоспарының 

жобасына түсініктемелер 

дайындайды;  

  Кеңесші корпоративтік хатшымен 

бірлесіп ДК дамыту бойынша іс-

шаралар жоспарының жобасын ДК 

Төрағасымен талқылайды. 

Корпоративтік хатшы бағалау 

қорытындылары бойынша жасалған 

есептің негізінде ДК дамыту бойынша 

іс-шаралар жоспарының жобасын 

дайындап, оны ДК Төрағасымен 

талқылайды. 

 

Есепті жылдан 

кейінгі жылдың 

сәуірі 
9. 

Жылдық есепке ДК 

бағалау жүргізу 

туралы хабарлама 

Кеңесші жылдық есепке енгізу үшін 

бағалау қорытындылары бойынша 

хабарлама жобасын дайындайды және ДК 

төрағасы мен Корпоративтік хатшыға 

жібереді. 

ДК төрағасы жылдық есепке енгізу 

үшін бағалау қорытындылары 

бойынша хабарлама жобасын 

дайындайды. 

10. 

Жылдық есепке 

енгізу үшін есептің 

нәтижелерін, ДК 

дамыту жоспарын, 

хабарламаны бекіту 

және ұсыну 

 Кеңесші жылдық есепке қосу үшін 

есеп пен хабарлама жобасын 

ұсынады; 

  ДК төрағасы акционерлердің 

(қатысушылардың) жыл сайынғы 

жалпы жиналысында (тыңдауда) 

бағалау туралы есеп береді. 

 ДК Төрағасы жылдық есепке 

қосу үшін есеп пен хабарлама 

жобасын ұсынады;  

  ДК Төрағасы акционерлердің 

жыл сайынғы жалпы 

жиналысында (тыңдауда) 

акционерлерге 

(қатысушыларға) бағалау 

туралы есеп береді 

11. 

ДК дамыту бойынша 

іс-шараларды іске 

асыру 

Корпоративтік хатшы ДК дамыту бойыншаі іс-шаралардың іске асырылуын 

бақылайды және ДК төрағасын хабардар етеді. 

Есепті жылдан 

кейінгі жылдың 

мамыры 
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 2-қосымша. ДК және атқарушы органның тиімділігі1 

№ Құрамдастары  Респонденттер Жауаптылар  Үлесті салмағы 

1.  Директорлар кеңесі стратегияны анықтауда, тәуекелдерді басқаруда, тиімділікті басқаруда жетекші рөл 

атқарады және барлық негізгі бизнес шешімдерге әсер етеді 
20 

1 Стратегияны белгілеу және оны іске асыру мониторингі ДК барлық мүшелері ДК төрағасы 20 

2 Тәуекелдерді анықтау және оларға әрекет ету ДК барлық мүшелері ДК төрағасы 20 

3 Маңызды мәмілелер мен инвестициялар ДК барлық мүшелері ДК төрағасы 20 

4 Тұрақты даму қағидаттарын ілгерілету ДК барлық мүшелері ДК төрағасы 10 

5 Қызмет нәтижелерінің мониторингі ДК барлық мүшелері ДК төрағасы 10 

6 Қызметкерлерді дамыту ДК барлық мүшелері ДК төрағасы 10 

7 Еншілес ұйымдарды басқару ДК барлық мүшелері ДК төрағасы 10 

2. Директорлар кеңесі Қоғамның ұзақ мерзімді жетістікке жетуіне бағытталған күшті және тиімді 

көшбасшылыққа ие 
10 

8  ДК Төрағасы 
ДК Төрағасынан басқа 

ДК барлық мүшелері 
ТСК төрағасы 50 

9 ТДК 
ДК Төрағасынан басқа 

ДК барлық мүшелері 
ДК Төрағасы 20 

10 Корпоративный секретарь Корпоративтік хатшы  ДК барлық мүшелері ДК Төрағасы 30 

3. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелерді жан-жақты 

және мұқият қарауға ықпал етеді 
15 

11 Құрылымы мен құрамы Комитеттің мүшелері 
Комитеттің 

Төрағалары 

30 

12 Жұмыс серпіні Комитеттің мүшелері 
Комитеттің 

Төрағалары 

25 

13 АК АК мүшелері АК төрағасы 25 

14 ТСК ТСК мүшелері ТСК төрағасы 20 

4. Директорлар кеңесінің құрамы кәсіби білім, тәжірибе, дағды және тәуелсіздік тұрғыдан теңдестірілген 15 

15 Мөлшері мен құрамы 
ТСК мүшелері,  

ДК төрағасы 
ДК төрағасы 

50 

                                                           
1"Корпоративтік басқаруды диагностикалау әдістемесінің" Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі" 1- бөлімі  
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№ Құрамдастары  Респонденттер Жауаптылар  Үлесті салмағы 

16 ДК мүшелерінің қол жетімділігі және өкілеттік мерзімі 
ТСК мүшелері,                     

ДК Төрағасы 
ДК Төрағасы 

50 

5. Директорлар кеңесінің қызметі оның барлық аспектілері бойынша рөлін тиімді жұмысты қамтамасыз ете 

отырып, белгіленген талаптарға қатаң сәйкестікте, ресми, ашық нысанда жүзеге асырылады 
20 

17 Отырыстарды өткізу кестесі және күн тәртібі ДК барлық мүшелері ДК төрағасы 30 

18 ДК отырыстарына материалдар ДК барлық мүшелері ДК төрағасы 30 

19 ДК жұмысының динамикасы ДК барлық мүшелері ДК төрағасы 30 

20 ДК мүшелерінің сыйақысы ДК барлық мүшелері ДК төрағасы 10 

6. Атқарушы орган Қоғамның күнделікті қызметіне басшылық етеді және Директорлар кеңесі мен 

акционерлердің күтулерінің орындалуын қамтамасыз етеді 
10 

21 
Атқарушы орган мүшелерін іріктеу және тағайындау 

рәсімі  

ТСК мүшелері                         

ДК төрағасы 

 

ТСК төрағасы 

20 

22 Атқарушы органның мүшелерінің сыйақысы  
ТСК мүшелері                         

ДК төрағасы 

ТСК төрағасы 20 

23 Атқарушы органның міндеттері 
ТСК мүшелері                         

ДК төрағасы 

ТСК төрағасы 30 

24 Атқарушы органның жұмысының тиімділігі 
ТСК мүшелері                         

ДК төрағасы 

ТСК төрағасы 30 

7.  Директорлар кеңесі өзінің тиімділігін тұрақты бағалайды, бұл оның тұрақты жетілуін қамтамасыз етеді 

және Директорлар кеңесінің Қоғам қызметіндегі рөлін арттырады 
10 

25 ДК тиімділігін бағалау ДК барлық мүшелері ДК төрағасы 40 

26 ДК мүшелерін номиналдау, іріктеу және сайлау рәсімдері ДК барлық мүшелері 
ТСК 

төрағасы 

35 

27 ДК мүшелерін лауазымға енгізу және оқыту бағдарламасы ДК барлық мүшелері 
ТСК 

төрағасы 

25 
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  3-қосымша. ДК мүшелерінің өзара бағалауына арналған сауалнама 

үлгісі 

Жеке бағалау сауалнамасы 

 

1. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі құпиялылықты сақтаған жағдайда 

толтырылады. Нәтижелер жалпыланған түрде ұсынылады. 

2. Әр директор келесі мәндердегі ұпай шәкілін қолдана отырып, әр әріптесінің 

жұмысының нәтижелерін бағалауға қатысты келесі сұрақтарға жауап беруі керек: 

1 = айтарлықтай жақсартуды қажет етеді  

2 = қанағаттанарлық деп айтуға болады 

3 = орташа/жарамды деңгейде  

4 = тұрақты жақсы 

5 = керемет 

№ 
Бағаланатын ДК 

мүшесінің ТАӘ  
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1          

2          

3          

…          

 

Кейбір директорларға/директорларға қатысты түсіндірмелеріңізді (егер бар болса) 

жазыңыз:  



20 

 

4-қосымша. Құжаттаманың бағдарлық тізбесі 

ДК бағалау жүргізу барысында кеңесші сұратуы және қарауы мүмкін ақпарат пен 

құжаттардың үлгі тізбесі төменде берілген: 

№ Құжаттың/ақпараттың атауы 
1 Барлық өзгерістерімен (құжаттардың жобаларын қоса алғанда) Қоғамның жарғысы  

2 АЖЖ туралы ереже / Өзгерістер және толықтырулармен (құжаттардың жобаларын 

қоса) Жалғыз акционермен өзара іс-қимыл туралы құжаттар 

3 Акционерлерге/Жалғыз акционерге АЖЖ жүргізу үшін ұсынылатын материалдар 

4 АЖЖ шақыру туралы хабарламаның үлгісі 

5 АЖЖ-та дауыс беруге арналған бюллетеньнің және дауыс беруге арналған 

сенімхаттың үлгісі 

6 АЖЖ хаттамалары 

7 Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін барлық өзгерістер мен толықтырулар бар 

құжаттар (құжаттардың жобаларын қоса алғанда) 

8 Директорлар кеңесі отырыстарының/ хаттамаларының шешімдері  

9 Директорлар кеңесіне отырыстарға дайындалу үшін ұсынылатын материалдар 

10 Директорлар кеңесінің және АЖЖ отырыстарына дайындауға арналған материалдарға 

қосымша Директорлар кеңесінің мүшелеріне және акционерлерге ұсынылатын өзге де 

материалдар 

11 Директорлар кеңесі комитеттері отырыстарының хаттамалары мен жұмыс жоспарлары 

(егер бар болса)  

12 Директорлар кеңесінің комитеттеріне отырыстарға дайындалуы үшін ұсынылатын 

материалдар  

13 Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ереже 

14 Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары  

15 Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының мүшелерімен жасасқан шарттар  

16 Барлық өзгерістері бар (құжаттардың жобаларын қоса алғанда) атқарушы орган туралы 

құжаттар  

17 Атқарушы органның мүшелерімен жасасқан шарттар 

18 Атқарушы органның жұмыс жоспары  

19 АЖЖ хаттамалары / Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер 

20 Атқарушы орган отырыстарының хаттамалары 

21 Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары 

22 Заңсыз іс-әрекеттер туралы ескерту саласындағы саясат 

23 Іскерлік этика кодексі  

24 Корпоративтік басқару кодексі 

25 Директорлар кеңесінің мүшелерін оқыту және сарапшыларды тарту саясаты  

26 Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу саясаты  

27 Корпоративтік жанжалдарды реттеу саясаты  

28 Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарды іріктеу саясаты  

29 Атқарушы басшылықтың қызметін және сабақтастығын бағалау саясаты  

30 Басқару және бақылау жөніндегі органдардың қызметін реттейтін өзге де құжаттар  

31 Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамы  

32 Атқарушы органның құрамы 

33 Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және атқарушы органның 

мүшелері туралы мәліметтер: 

- туған жылы; 

- білімі туралы мәліметтер (бітірген жылы, мамандығы);  
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№ Құжаттың/ақпараттың атауы 
- қосымша білім немесе біліктілікті арттыру (оқу жылы, мамандығы);  

- кәсіби сертификаттар мен біліктіліктердің болуы; 

- жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтер (барынша мүмкін болатын уақыт кезеңі 

бойынша, ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, негізгі міндеттері); 

- атқарушы орган мүшелері үшін: басқа ұйымдарда атқарған қызметтері туралы 

мәліметтер (лауазымы, ұйым);); 

- Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің мүшелері үшін: басқа ұйымдарда 

атқаратын қызметтері туралы мәліметтер (лауазымы, ұйым););  

- Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің мүшелері үшін: Директорлар 

кеңесінің мүшелері ұсынатын кеңес беру қызметтері туралы мәліметтер 

34 Дивидендтік саясат 

35 Инвестициялық саясат 

36 Акционерлік келісім 

37 Корпоративтік басқару мәселелеріне қатысты бірінші басшының тапсырмалары  

38 Директорлар кеңесінің және атқарушы органның мүшелеріне сыйақы беруді реттейтін 

ішкі құжаттар 

39 Қоғамның даму стратегиясы және орта мерзімді бизнес-жоспар  

40 Стратегиялық жоспарлау процесін реттейтін ішкі құжаттар, оның ішінде стратегиялық 

жоспарлау бөлімшесі туралы ереже  

41 Орта мерзімді жоспарлау үдерісін реттейтін ішкі құжаттар 

42 Бюджетті жасау үдерісін реттейтін ішкі құжаттар 

43 Тәуекелдерді басқару үдерісін реттейтін ішкі құжаттар, оның ішінде тәуекелдерді 

басқару саласындағы саясат, жеке тәуекелдерді басқару туралы саясат, ережелер, 

тапсырмалар, өкімдер, тәуекелдерді басқару бөлімшесі туралы ереже, тәуекелдерді 

басқару әдіснамасы  

44 Бекітілген тізілім және тәуекелдер картасы 

45 Есеп саясаты  

46 Жылдық есептер  

47 Қоғам қызметінің нәтижелері бойынша аудиторлық фирмалар дайындаған аудиторлық 

есептер, шолулар  

48 Мемлекеттік бақылаушы органдар жүргізген тексерулердің нәтижелері туралы есептер 

49  Қоғамның тұрақты дамуын және мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды реттейтін 

құжаттар (стратегия, мүдделі тараптардың картасы, қағидаттар (Декларация), 

Ұжымдық шарт, өңірлік әкімшіліктермен жасақан келісімдер, мүдделі тараптармен 

өзара іс-қимыл бойыфнша жекелеген саясаттар және т. б.)) 

50 Ақпаратты ашу туралы ереже 

51 Корпоративтік хатшы туралы ереже 

52 Еншілес және тәуелді ұйымдармен өзара әрекеттесу бойынша құжаттар 

53 Қоғамның бекітілген ұйымдастырушылық құрылымы  

54 Қажет болған жағдайда, мүдделілік бар мәмілелер бойынша келісімшарттар  

55 Директорлар кеңесінің мүшелері қол қойған, ішкі құжаттарда көзделген 

ұсынымдармен және міндеттемелермен ұсынылған тізбелер  

56 Сапа менеджменті жүйесін және қоршаған ортаны қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік 

стандарттарын енгізу туралы ақпарат  

57 Директорлар кеңесіне ұсынылатын, оның ішінде Директорлар кеңесінің ресми 

отырыстарынан тыс ұсынылатын басқарушылық есептілік  

58 Директорлар кеңесіне басқарушылық есептілікті және басқа да ақпаратты беруді 

реттейтін ережелер  
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№ Құжаттың/ақпараттың атауы 
59 Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру туралы ақпарат  

60 Директорлар кеңесінің жұмысына қатысу үшін сарапшыларды тарту, оның ішінде олар 

қатысқан мәселелер туралы ақпарат 

61  Төленген дивидендтер туралы ақпарат (сома және төлем мерзімі, егер акционерлерге 

төлемдер әр түрлі уақытта төленсе, оны да көрсету керек)  

 

  



23 

 

 5-қосымша. ДК тәуелсіз бағалау бойынша қызмет көрсетуге 

тартылатын кеңесшіге қойылатын ең шағын талаптар  

 

1. Кеңесші (бұдан әрі - Орындаушы) өз жұмысында корпоративтік басқарудың үздік 

халықаралық озық тәжірибесін, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының 

(ЭЫДҰ) корпоративтік басқаруына қойылатын талаптарды және бір немесе бірнеше 

мынадай жетекші қор биржаларының (LSE, NYSE, NASDAQ, HKSE) талаптарын 

пайдалануы тиіс. 

2. Орындаушыда толық қызмет көрсету бағдарламасы болуы тиіс: 

- ұсынылатын қызмет көрсету бағдарламасының, жобаның негізгі кезеңдерінің 

сипаттамасы және қызмет көрсетудің күнтізбелік кестесі;  

- Қоғам жобасының сипаттамасы, оның ішінде қызметтер көрсету үшін Тапсырыс беруші 

тарапынан қажетті ресурстардың сипаттамасы және қызметкерлердің жұмыс кестесін 

(адам-күндерді), оның ішінде Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша, 

диагностикаланатын ұйымдар мен Орындаушының кеңсесінде өткізілетін адам-күндерді 

көрсете отырып, ұсынылатын қызмет көрсетудің бағдарламасының әрбір кезеңінде 

тартылатын Орындаушының қызметкерлері тізбесі.  

3. ЭЫДҰ стандарттарын және мынадай жетекші қор биржаларының (LSE, NYSE, 

NASDAQ, HKSE) бір немесе бірнеше талаптарын пайдалана отырып, ЭЫДҰ елдерін қоса 

алғанда, Қазақстанда және Қазақстаннан тыс жерлерде корпоративтік басқаруды кешенді 

талдау тәжірибесі бар мамандарды тарта отырып, Орындаушының және атқарушы 

органның ДК тиімділігін талдау бойынша жобаларды іске асыру үшін тәжірибесі мен 

ресурстары болуы. 

4. Орындаушының командасына қойылатын талаптар: 

1) ДК және оның комитеттеріне басқарудың мультидивизионалды құрылымымен кем 

дегенде 5 ұйымда бағалау жүргізу тәжірибесі бар, олар жиынтықта мыналарды қамтуы тиіс: 

(барлық келесі a, в, с): (а) ұйымда/дарда және Қазақстанда; (в) ұйымда/дарда және ЭЫДҰ 

елдерінде және (с)  мынадай жетекші қор биржаларының бірінде немесе  бірнешесінде баға 

белгілейтін ұйымда/дарда) (LSE, NYSE, HKSE, NASDAQ). Мұнда және одан әрі 

мультидивизионалды басқару құрылымы бар ұйымдар деп ұйымның тиісті сипаттамасымен 

расталатын қызмет бағыттары немесе географиялық белгілері бойынша бірнеше 

мамандандырылған бөлімшелерден тұратын ұйымдар түсініледі; 

2) басқарудың мультидивизионалдық құрылымымен кемінде 5 ұйымда стратегияларды 

жоспарлау және іске асыру үдерісінің тиімділігін талдау тәжірибесі бар, олар жиынтықта (а 

және в) мыналарды қамтуы тиіс: (а) ұйымда/дарда және Қазақстанда; В) ұйымда/дарда және 

ЭЫДҰ елдерінде және Ресей Федерациясында; 

3) жиынтығында (А және в): (А) ұйымды/Қазақстанда; (в) ұйымды/және ЭЫДҰ елдерінде 

және Ресей Федерациясында қамтуы тиіс басқарудың мультидивизионалдық құрылымы 

бар кемінде 5 ұйымда мәмілелер мен инвестициялық жобаларды бағалау бойынша 

қызметтер көрсету тәжірибесі;; 

4) мақсаттар қою, ҚТК, ауытқуларды талдау сияқты құралдарды қоса алғанда, 

тиімділікті басқаруды талдау (performance management) бойынша қызметтер көрсету 

тәжірибесі басқарудың мультидивизионалды құрылымы бар кемінде 5 ұйымда жинақталып (а, 
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в) ұйымдағы/дардағы және Қазақстандағы; в) ұйымдағы/және ұйымдардағы және ЭЫДҰ 

елдеріндегі және Ресей Федерациясындағы жұмыс тәжірибесін қамтуы тиіс; 

5) басқарудың мультидивизионалдық құрылымы бар кемінде 5 ұйымда (governance of 

Subsidiaries) корпоративтік басқару тиімділігін талдау, олар жиынтығында (барлығы а, в): (а) 

ұйымдағы/дардағы және Қазақстандағы; (в) ұйымдағы/дардағы және ЭЫДҰ елдеріндегі 

жұмыс тәжірибесін қамтуы тиіс; 

6) Корпоративтік хатшы ретінде жұмыс істеу немесе қызмет көрсету тәжірибесі келесі 

жетекші қор биржаларының бірінде немесе бірнешеуінде (LSE, NYSE, HKSE, NASDAQ) баға 

белгіленетін кемінде 5 ұйымдағы жұмыс тәжірибесін қамтуы тиіс; 

7) Атқарушы орган мүшелерінің қысқаша -, орта - және ұзақ мерзімді уәждеу 

мәселелерін қоса алғанда, Атқарушы органның тиімділігін бағалау бойынша қызметтер 

көрсету тәжірибесі басқарудың мультидивизионалдық құрылымы бар кемінде 5 ұйымда 

жинақталып (барлық келесі a, в, с): (а) ұйымдағы/дардағы және Қазақстандағы; (в) 

ұйымдағы/дардағы және Қазақстаннан тыс жерлердегі, ЭЫДҰ елдеріндегі және Ресей 

Федерациясындағы жұмыс тәжірибесін қамтуы тиіс; 

Команда мүшелерінде ACCA немесе ICSA сертификаттары болуы тиіс. Бұл ретте, 

командада ACCA мамандары да, ICSA мамандары да болуы тиіс.  

Аралық кезеңдерден / курстардан өту емес, тек толық сертификаттау есептеледі. 

 

 

 


