
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің кезекті отырысының  

КҮН ТӘРТІБІ 

(№03/2019) 

Директорлар кеңесі мүшелерінің алынған бюллетеньдері туралы мәлімет:  

1) Смайылов Әлихан Асханұлы – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші 

орынбасары, Қазақстан Республикасы Қаржы министрі;  

2) Арифханов Айдар Абдразахович - Директорлар кеңесінің мүшесі, «Бәйтерек» Ұлттық 

басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасы; 

3) Бахмутова Елена Леонидовна - тәуелсіз директор; 

4) Елемесов Асқар Раушанұлы – тәуелсіз директор; 

5) Мұхамеджанов Бектас Гафурұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі; 

6) Сарқұлов Абай Серікұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының Төрағасы. 

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу және шешімдер қабылдау үшін кворум бар. 
КҮН ТӘРТІБІ Дауыс беру нәтижелері 

№ Мәселе атауы «ҚОЛДАЙ

МЫН» 

«ҚАРСЫМ

ЫН» 

«ҚАЛЫС ҚАЛУ» 

1.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар 

кеңесінің төрағасын сайлау туралы. 

Қазақстан Республикасының «Акционерлік 

қоғамдар» туралы Заңның 56-бабына сәйкес, 

аталған мәселе бойынша шешім жасырын дауыс 

беру жолымен қабылданды.  

2.  2018 жылдың екінші жартыжылдығы бойынша 2017-2018 

жылдарға арналған «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-

да Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша іс-

шаралар жоспарын орындау жөніндегі Есепті бекіту туралы. 

6   

3.  2018 жылғы төртінші тоқсанда жасалған, «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-да іске асыруда мүддесі бар 

мәмілелер жөніндегі Есепті бекіту туралы. 

6   

4.  2018 жылғы төртінші тоқсан бойынша «Даму» кәсіпкерлікті 

дамыту қоры» АҚ-ның тәуекелдері жөніндегі Есепті бекіту 

туралы. 

6   

5.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-дағы Бизнес-

процесстерді, оларға тән тәуекелдер мен негізгі тәуекел 

көрсеткіштерін анықтау әдістемесіне өзгертулерді бекіту 

туралы.  

6   

6.  Екінші дәрежелі банктер мен микроқаржы ұйымдары үшін 

максималды шекті деңгейден асатын шектерді бекіту туралы. 

6   

7.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2019 жылға 

арналған Бизнес-процесстер, тәуекелдер мен бақылау 

матрицасын бекіту туралы. 

6   

8.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2019 жылға 

арналған тәуекел-аппетит деңгейін бекіту туралы. 

6   

9.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның ішкі қызметін 

реттейтін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 

Директорлар кеңесі бекітуі тиіс құжаттар тізіміне өзгертулер 

мен толықтыруларды бекіту туралы. 

6   

10.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар 

кеңесінің Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау комитеті 

туралы Ережеге толықтыруды бекіту туралы. 

6   

11.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның Тұрақты даму 

саясатын бекіту туралы. 

6   

12.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның Корпоративтік 

дауларды және мүдделер қайшылығын реттеу бойынша 

саясатына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы. 

6   

13.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар 

кеңесіне есеп беретін Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, 

Комплаенс-контроллер және Корпоративтік хатшыға 

Еңбекақы және сыйақы төлеу, қызметті орындау тиімділін 

бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету ережелерін, «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2019 жылға арналған 

Ішкі аудит қызметінің басқарушысы мен қызметкерлерінің, 

Комплаенс-контроллердің және Корпоративтік хатшы 

қызметінің негізгі көрсеткіштері бойынша карталарды  бекіту 

6   



туралы. 

 


