
 «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 

Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ 

 (№08/2018) 

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметтер:  

1) Досаев Ерболат Аскарбекович – Директорлар кеңесінің Төрағасы, Қазақстан 

Республикасының Премьер-Министрінің Орынбасары; 

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

басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасы; 

3) Мухамеджанов Бектас Гафурович – Директорлар кеңесінің мүшесі; 

4) Жандосов Ораз Алиевич – тәуелсіз директор; 

5) Елемесов Аскар Раушанулы – тәуелсіз директор; 

6) Саркулов Абай Серикович - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қордың Басқарма Төрағасы. 

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

№ Мәселенің атауы  «ҚОЛДАЙДЫ» «ҚАРСЫ» «ҚАЛЫС 

ҚАЛДЫ» 

1.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры » АҚ Басқарушы 

директоры - Басқарма мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен 

бұрын тоқтату туралы. 

6 0 0 

2.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры » АҚ ішкі қызметін 

реттейтін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры » АҚ 

Директорлар кеңесінің бекітуіне жататын құжаттар 

тізімдемесіне өзгертулер мен толықтыруларды бекіту 

туралы  

6 0 0 

3.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры » АҚ  бағдарламалары 

бойынша қаражаттарды орналастыру мақсатында бір 

контрагент-банкке максималды лимит деңгейінен асатын 

«Цеснабанк» АҚ және «ForteBank» АҚ лимиттерді бекіту 

туралы 

6 0 0 

4.  «Азия Даму Банкінің қарызы есебінен екінші деңгейдегі 

банктер мен микроқаржы ұйымдары арқылы микро, шағын 

және орта кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру»  

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры » АҚ  Өнімі бойынша 

қаражаттарды орналастыру мақсатында бір контрагент-

банкке максималды лимит деңгейінен асатын «ForteBank» 

АҚ лимитін бекіту туралы 

6 0 0 

5.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-да Апекстік 

департаментін құру арқылы микроқаржы ұйымдарын 

қаржыландырудың апекстік механизмдерін құру жөніндегі 

Тұжырымдаманы қарастыру туралы 

6 0 0 

6.  Азия Даму Банкінің қарызы шеңберінде контрагент-

банктерге қатысты сыйақы мөлшерлемелері бойынша баға 

белгілеу қағидаттары туралы ақпараттарды қарастыру 

туралы 

6 0 0 

7.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның Қарыз алу 

ережесіне өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы 

6 0 0 

8.  «Байтерек девелопмент» АҚ және «Қазақстанның Даму 

Банкі» АҚ-мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 

мүдделі болған мәмілелер жасасу туралы 

2
1
 0 0 

9.  «Цеснабанк» АҚ-мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 

АҚ мүдделі болған мәмілелер жасасу туралы 

6 0 0 

10.  2018 жылдың 2 тоқсаны үшін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту 

қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, комитеттерінің және 

корпоративтік хатшысының қызметі туралы есепті бекіту 

туралы 

6 0 0 

11.  2018 жылдың 1-ші және 2-ші тоқсандары үшін «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ корпоративтік хатшысына 

6 0 0 

                                                 
1
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабының 1-тармағына сәйкес, 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім, оны 

жасасуда мүдделі емес Директорлар кеңесінің мүшелерінің қарапайым көп дауыс беру арқылы 

қабылданады.  



сыйлықақы беру және қызметінің негізгі көрсеткіштерін 

орындау туралы есепті бекіту туралы 

12.  14.12.2017 жылғы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 

Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 

Жұмыс жоспарына өзгертулерді бекіту туралы 

6 0 0 

13.  «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесі 

жанындағы комитеттер құрамына өзгертулер енгізу туралы 

5
2
 0 0 

 

 

                                                 
2
 Директорлар кеңесінің 15.04.2015 жылғы №60 шешімімен бекітілген "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" 

АҚ корпоративтік қақтығыстарын және мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі Саясаттың 41-

тармағына сәйкес Қордың лауазымды тұлғалары және қызметкерлері Қордың лауазымды тұлғалары мен 

қызметкерлері мүдделі болатын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауда талқылаудан және қатысудан 

тартынуға міндетті. 

 


