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«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесіне үміткерлерді іріктеу бойынша 

ережелер 

 

1. Жалпы ережелер 

 
1. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесіне үміткерлерді іріктеу бойынша бұл ережелер 

(әрі қарай – Ережелер) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Қазпочта» АҚ 

Жарғысына, Корпоративті басқару кодексіне, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» АҚ 

компанияларының Директорлар кеңесінің құрамын қалыптастыру ережелеріне сәйкес 

әзірленді және «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесінің 

Тағайындаулар мен сыйақылар комитетінің конкурстық негізде үміткерлерді «Қазпочта» АҚ 

Директорлар кеңесіне іріктеу мақсатында іріктеу бойынша жұмыс тәртібін анықтайды: 

2. Ережелерде келесі ұғымдар қолданылады: 

Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы; 

Қор – «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы; 

Қоғам – «Қазпочта» АҚ; 

Үміткер – Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде іріктеу мақсатында 

конкурсқа қатысып жатқан жеке тұлға; 

Тағайындаулар және сыйақылар комитеті – Қоғамның Директорлар кеңесінің 

Тағайындаулар және сыйақылар комитеті; 

Корпоративтік хатшы – Қоғамның корпоративтік хатшысы; 

Тәлімгер – Қоғамға жетекшілік ететін Қордың құрылымдық бөлімшесі; 

Ұйым – білікті мамандарды іздеу және таңдау қызметтерін көрсететін заңды тұлға; 

Жауапты бөлімше – корпоративтік басқару үшін жауапты Қордың құрылымдық 

бөлімшесі; 

Директорлар кеңесінің Төрағасы – Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы; 

Директорлар кеңесі – Қоғамның Директорлар кеңесі. 

3. Директорлар кеңесінің құрамына Қоғамның Директорлар кеңесі өз міндеттерін 

орындау үшін және Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуін және тұрақты дамуын 

қамтамасыз ету үшін қажетті білімдері, дағдылары және тәжірибесі, сондай-ақ мінсіз 

іскерлік және жеке абыройы бар тұлғалар кіруі тиіс.  

4. Іздеу және іріктеу процесі Директорлар кеңесінің бүкіл өкілеттіліктердің және жеке 

мүшелердің өкілеттіліктердің толық мерзімінің өтуіне дейін өткізілуі тиіс.  

5. Директорлар кеңесінің бүкіл құрамын немесе жеке мүшелерінің іріктеу туралы 

сұрақ Қоғамның Директорлар кеңесі арқылы Жалғыз акционер немесе Тағайындаулар және 

сыйақылар комитеті белгілеген тәртіпте басталуы мүмкін.  

6. Қоғамда Директорлар кеңесінің мүшелерін іздеу және іріктеудің келесі процесі ар: 

1) Қоғамның тапсырмаларын есепке ала отырып, Директорлар кеңесіндегі қажетті 

өкілеттіліктерді және дағдыларды жиынтығын талдау және анықтау; 

2) үміткерлерді іздеу арнасын анықтау – өз бетімен немесе рекрутингтік ұйымды 

тартуымен; 

3) үміткерлерді іздеу; 
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4) ұміткерлерді іріктеу: бағалау, сұхбат және үміткерлер бойынша ұсыныстарды 

дайындау. 

Нәтижелер бойынша Жалғыз акционер шешім қабылдайды.  

Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына жәнғ Қоғамның ішкі нормативтік 

құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы ақпаратты 

жариялайды.  

Қоғамның Директорлар кеңесімен және Тағайындаулар және сыйақылар комитетімен 

бірге Қор бұл тармақтың 1) және 4) тармақшаларында көрсетілген іс-шараларды орындайды.  

7. Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу процесі мөлдір болуы тиіс. Үміткерлерді 

іздеу және сайлау әділ белгілер бойынша және Директорлар кеңесінің құрамын түрлендіру 

қажеттілігін есепке ала отырып іске асырылады.  

 

2. Директорлар кеңесіндегі қажетті өкілікттіліктердің және дағдылардың 

жиынтығын талдау және анықтау  

 

8. Корпоративтік хатшы Тағайындаулар комитетін Директорлар кеңесінің 

өкілеттіліктерінің мерзімінің өтуі туралы 6 (айдан) кешіктірмей, ал Директорлар кеңесінің 

мүшесінің өкілеттіліктерін мерзімнен бұрын тоқтату жағдайында өтінішті алу күнінен бастап 

5 (бес) жұмыс күннің ішінде хабарлайды.  

9. Тағайындаулар комитеті Қоғамның тапсырмаларын есепке ала отырып, 

Директорлар кеңесіндегі қажетті өкілеттіліктердің және дағдылардың жиынтығын талдайды 

және анықтайды. Талдау үшін Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесінің Комитеттер 

мен мүшелерінің қызметтерін бағалау нәтижелері қолданылуы мүмкін. Директорлар кеңесі 

мүшелерінің бағыттар мен салалар бойынша өкілеттіліктерінің мысалы: 

 

Белгі Қажетті білімдер Х директор Y директор 

Өкілеттілік Стратегия    

Тәуекелдер және аудит   

Юриспруденция    

Корпоративтік басқару    

Инвестициялар    

Экономика және қаржы    

HR және сыйақы    

Инновациялар   

 Пошталық және 

логистикалық 

технологиялар 

  

Пошталық нарық   

Логистикалық нарық   

Электрондық коммерция   

Бөлшектік қызмет көрсету   

Қазынашылық, брокершілік 

және құнды қағаздар 

нарығындағы дилерлік 

қызметтер 

  

Маркетинг және сатулар   

Ақпараттық технологиялар   

Құнды қағаздар және 

комплаенс бақылау 

саласындағы құқықтық 
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қамсыздандыру 

сала  Пошталық қызметтер   

Қаржылық нарық   

Логистика    

-   

 

10. Тағайындаулар комитеті осы Ережелерге № 1 қосымшасына сәйкес үміткердің 

белгілерге сәйкестігінің талдамасын қосымша түрде өткізеді.  

11. Тағайындаулар және сыйақылар комитеті өткізілген жұмыстың нәтижелерін 

Жалғыз акционерге ұсыныстарды әрі қарай әзірлеу мақсатында Қоғамның Директорлар 

кеңесінің қарауына ұсынады.  

12. Қоғамның Директорлар кеңесі Директорлар кеңесіндегі қажетті өкілеттіліктердің 

және дағдылардың жиынтығы бойынша Жалғыз акционерге ұсыныстарды дайындайды. 

Корпоративтік хатшы Тағайындаулар комитеті және Қоғамның Директорлар кеңесі әзірлеген 

ұсыныстарды Жауапты бөлімшеге жолдайды.  

 

3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне үміткерлерді іздеу және таңдау 

 

13. Қажет болса Директорлар кеңесінің Төрағасымен және Қоғамның Тағайындаулар 

және сыйақылар комитетінің Төрағасымен бірлесіп, Жауапты бөлімше Үміткерлерді іздейді.  

14. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымын алуына конкурсқа қатысқысы 

келетін тұлғалар Жалғыз акционердің талаптарына сәйкес құжаттарды ұсынады.  

15. Жауапты бөлімше Үміткерлер ұсынған құжаттар рәсімдеуіеің толықтығын және 

дұрыстығын, Үміткерлердің белгіленген талаптарына сәйкестігін қарайды және оларды 

Қоғамның Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің қарауына табыстайды.  

16. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Үміткерлерді 

іздеу және іріктеу процедураларын іске асыру үшін Ұйымды тартуы мүмкін.  

 

4. Үміткерлердің алдын ала біліктілік бағасы  

 

17. Қордың Жауапты бөлімшесі Қордың ішкі құжаттарына сәйкес біліктілік бағалауға 

бағытталған іс-шараларды орындайды.  

18. Бағалаудың қорытындысы бойынша Қордың Жауапты бөөлімшесі тәуелсіздіктің 

біліктілік талаптарына және белгілеріне сәйкес келетін үміткерлерді Жалғыз акционердің 

қарауына рұқсат ету туралы шешімді қабылдайды.  

19. Жауапты бөлімше тәуелсіздік біліктілік талаптарына және белгілеріне сәйкес 

келетін үміткерлер туралы ақпаратты Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына және 

Тағайындаулар және сыйақы комитетіне табыстайды.  

 

 

5. Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің және Директорлар кеңесінің 

үміткерлерді бағалауы  

 

20. Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің мүшелері Үміткерлермен 

сұхбаттасады. Сұхбатта Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің мүшелері де, Қоғамның 

Директорлар кеңесінің мүшелері де қатыса алады. Корпоративтік хатшы үміткерлерге, 

Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына, Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің 

мүшелеріне өткізу күні, уақыты және орны көрсетілген сұхбатқа шақыруларды жолдайды.  

21. Өткізілген сұхбаттың нәтижелері Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің 

және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарында талқылануы тиіс. Тағайындаулар 
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және сыйақылар комитеті және Қоғамның Директорлар кеңесі Жалғыз акционер үшін 

отырыстардың хаттамалары арқылы рәсімделетін Қоғамның Директорлар кеңесіне 

үміткерлерді іріктеу бойынша ұсыныстарды дайындайды.  

22. Тағайындаулар және сыйақылар комитеті және Қоғамның Директорлар кеңесі 

Директорлар кеңесінің сандық құрамының оңтайлылығы сұрағын талқылай алады. Бұл 

сұрақты қызмет ауқымын, бизнестің қажеттіліктерін, ағымдағы тапсырмаларды, даму 

стратегиясын және қаржылық мүмкіншіліктерді есепке ала отырып қарастыру қажет.  

 

 

8. Соңғы ережелер 

 

23. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің лауазымдарына іріктеуден өткен 

тұлғалармен Қормен қарастырылған нысан бойынша Шарт жасалады.  

24. Егер Жалғыз акционердің шешімімен белгіленбесе, Қоғамның Директорлар 

кеңесінің мүшесімен Шартқа Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қояды.  

25. Бұл Ережелермен қарастырылмаған қалғанында Қоғам өз қызметінде Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелерін, Қоғамның ішкі құжаттарын, 

сондай-ақ «Самұрық-Қазына» АҚ компанияларының директорлар кеңесінің құрамын 

қалыптастыру ережелерін басшылыққа алады.  

 

 

__________________________ 
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«Қазпочта» АҚ 

Директорлар кеңесіне үміткерлерді 

іріктеу ережелеріне 

№1 қосымша 

 

«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне үміткерлеріне қойылатын 

талаптар 

I. «Қазпочта» АҚ (әрі қарай – Қоғам) Директорлар кеңесінің мүшелеріне іріктеу 

үшін үміткер келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс: 

1. Жоғарғы білімі бар, «магистр» дәрежесіне немесе басқару (менеджмент) 

саласындағы қосымша біліміне ие болғаны дұрыс. Өзге де тең жағдайларда Қоғамның 

негізгі қызметіне сәйкес келетін салада немесе қаржы не басқару (менеджмент) саласындағы 

білімібар үміткерлерге артықшылық беріледі.  

2. Компанияларда жұмыс істеу тәжірибесіне ие, соның ішінде: 15 жылдан кем 

емес экономикалық қызмет түріндегі ұйымның профиліне сәйкес келетін мамандық 

бойынша жұмыс өтілі немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салалардағы 

(қосымшаға сәйкес) жұмыс өтілі, соның ішінде негізінен жұмыскерлердің саны 1000-нан кем 

емес листингтік/көпшілік компанияларда Директорлар кеңесінің мүшесі және/немесе 

басқарушы лауазымдары позициясында Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін 3 

жылдан кем емес жұмыс өтілі.  

3. Директорлар кеңесінің комитеттеріндегі мүшеліліктің, тәуелсіз директордың 

функционалдық міндеттерімен байланысты нақты салалардағы арнайы дағдыларына ие, 

айтарлықтай дамыған тіл табысу дағдыларына ие, жұмысында мөлдірлік, әділдік, 

құрылымдық және кәсіпқойлық қағидаттарына негізделеді.  

4. Қоғаммен жасалатын операциялардың көлемі және сипаты бойынша ұйымға 

тән негізгі сұрақтар туралы жалпы ақпаратқа ие болуы тиіс, соның ішінде мыналарды 

түсінетіндігін көрсетуі тиіс: 

1) реттеу міндеттемелері; 

2) ұлттық және халықаралық нарықтардағы бәсекелік орта; 

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің тиісті комитетіндегі мүшелілік кезінде 

сараптамалық пікірді қамтамасыз ету үшін тағайындау және/немесе сыйақы сұрақтары 

бойынша және/немесе корпоративтік қаржы, аудит және ішкі бақылау, страгия саласындағы 

ерекшеліктер.  

5. Ұсынылатын ақпаратты кешенді талдай және әділ бағалай және сұрақ 

бойынша заңдылық, әділдік және барлық акционерлерге деген тең қарым-

қатынасының негізінде тәуелсіз позицияны қалыптастыра алады. Үміткер өзінің 

пікірін білдіре алады және ол көпшіліктің пікірінен ерекше болса да, оны ұстай біледі.  

6. Іскерлік және/немесе салалық салада мінсіз абыройға/жағымды жетістіктерге 

ие, жоғары этикалық нормаларын ұстанады. Үміткердің өмірбаянында экономикалық 

ызмет саласында қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметінде әкімшілік құқық 

бұзушылық фактілер жоқ.  

7. Тек Директорлар кеңесінің отырыстары кезінде Директорлар кеңесінің жұмысына 

қатысу үшін қажетті уақытқа ғана емес, сондай-ақ Директорлар кеңесінің отырыстарына 

материалдарды саралау үшін қосымша уақытқа ие болуы тиіс.  

8. Басқа компаниялардың төрттен астам директорлар кеңесінің (қадағалау 

кеңестерінің) мүшесі бола алмайды.  

9. Бәсекелес компаниялардың директорлар кеңесінің (қадағалау кеңесінің) 

құрамына кірмейді және бәсекелес компаниялардың басқарушылық лауазымдарды 

атқармайды.  
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10. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының және 

Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» зағының талаптарына 

сәйкес келеді.  


