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2019 жылғы «22» шілдедегі  

№ 07/19  

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы 

холдингі» акционерлік қоғамы 

Директорлар кеңесінің бетпе-бет 

отырысының хаттамасына  

№ 10 қосымша 

 

 

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы 

холдингі» акционерлік қоғамы 

Директорлар кеңесінің  

2019 жылғы «22» шілдедегі № 

07/19 шешімімен бекітілді 

(№ 07/19 хаттама) 

 
 

 

 «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 2019-2020 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі  

ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 

 

№ 

р/с 

 

Іс-шараның атауы 

 

Аяқтау нысаны 
Орындау 

мерзімі 

Орындалуы үшін 

жауаптылар 

 

Жалпы ережелер 

1. 
Холдингтің корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен 

толықтыруларды бекіту 

Холдингтің Жалғыз 

акционерінің шешімі 

2019 жылдың 3 

тоқсаны 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (СКДД), 

МҚБ 

2. 
Холдингтің еншілес ұйымдарының корпоративтік басқару 

кодекстеріне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту  

Холдинг 

Басқармасының 

еншілес ұйымдардың 

2019 жылғы 4 

тоқсан 

ЕҰ ДК-дегі Холдингтің 

өкілдері, ЕҰ (келісім 

бойынша), Басқарманың 
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№ 

р/с 

 

Іс-шараның атауы 

 

Аяқтау нысаны 
Орындау 

мерзімі 

Орындалуы үшін 

жауаптылар 

Жалғыз акционері 

ретіндегі шешімдері 

жетекшілік ететін мүшесі 

(АБД),  

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (СКДД) 

3. 

Холдингтің корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарын 

сақтау/ сақтамау туралы есепті дайындау және Аудит 

жөніндегі комитеттің қарауына шығару және Директорлар 

кеңесінің бекітуі 

Аудит жөніндегі 

комитеттің және 

Директорлар 

кеңесінің шешімі  

 

2020 жылғы 

мамыр 
КХҚ 

4. 

ЕҰ корпоративтік басқару кодекстерінің қағидаттарын 

сақтау/сақтамау туралы есепті дайындау және Аудит 

жөніндегі комитеттің қарауына шығару және Директорлар 

кеңесінің бекітуі 

Аудит жөніндегі 

комитеттің және 

еншілес ұйымдардың 

Директорлар 

кеңесінің шешімі  

2020 жылғы 

маусым 

ЕҰ Корпоративтік 

хатшылары (келісім 

бойынша), ЕҰ ДК-дегі 

Холдинг өкілдері, 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі 

(АБД - жалпы бақылау 

және мониторинг). 

5. 
Холдингтің корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-

шаралар жоспарының орындалу мониторингі 

Холдингтің 

Директорлар 

кеңесінде Холдингтің 

КБ жетілдіру 

жөніндегі іс-шаралар 

жоспарын 

мониторингілеу 

нәтижелерін қарау 

Жылына 1 рет 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (СКДД), 

КХҚ, МҚБ. 

6. 
Еншілес ұйымдарда корпоративтік басқаруды жетілдіру 

жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу мониторингі  

ЕҰ Директорлар 

кеңестерінде КБ 

жетілдіру жөніндегі 

іс-шаралар жоспарын 

мониторингілеу 

нәтижелерін қарау 

Жарты жылда 1 

рет 

ЕҰ ДК-дегі Холдинг 

өкілдері, Басқарманың 

жетекшілік ететін мүшесі 

(АБД), ЕҰ (келісім 

бойынша), Басқарманың 

жетекшілік ететін мүшесі 
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№ 

р/с 

 

Іс-шараның атауы 

 

Аяқтау нысаны 
Орындау 

мерзімі 

Орындалуы үшін 

жауаптылар 

(СКДД - жалпы 

мониторинг) 

7. 
ЕҰ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар 

жоспарларын әзірлеу 

КБ жетілдіру 

жөніндегі іс-шаралар 

жоспарларын бекіту 

туралы ЕҰ 

Директорлар 

кеңестерінің шешімі 

2019 жылдың 4-

тоқсаны (екі 

жылда бір рет) 

ЕҰ ДК-дегі Холдинг 

өкілдері, ЕҰ (келісім 

бойынша) - әзірлеу және 

ЕҰ ДК-не шығару 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (АБД - 

жетекшілік ететін ЕҰ 

бойынша ДК-не енгізуді 

бақылау), Басқарманың 

жетекшілік ететін мүшесі 

(СКДД) және КХҚ - жалпы 

мониторинг  

8. 
Холдинг пен ЕҰ корпоративтік басқаруына тәуелсіз бағалау 

жүргізу 

Директорлар 

кеңесінің шешімі 

2020 жылдың 3-

4 тоқсаны 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (СКДД), ЕҰ 

ДК-дегі Холдинг өкілдері, 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (АБД), ЕҰ 

(келісім бойынша), КХҚ, 

МҚБ. 

Өкілеттіктерді ажырату қағидаты 

9. 
Холдингтің ішкі нормативтік құжаттарының өзектілігін 

бақылау 

Холдинг 

Басқармасының/ 

Директорлар 

кеңесінің/ Жалғыз 

акционерінің шешімі 

Қажеттілігіне 

қарай 
 МҚБ 
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№ 

р/с 

 

Іс-шараның атауы 

 

Аяқтау нысаны 
Орындау 

мерзімі 

Орындалуы үшін 

жауаптылар 

10. 

Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 

мәселелер жөніндегі комитетіне есепті жылдағы Холдингтің 

Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің ҚНК карталарының 

орындалуын бағалау бойынша ақпаратты шығаруға дайындау 

Директорлар 

кеңесінің Кадрлар, 

сыйақылар және 

әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі комитетінің 

шешімі 

 

Жылына 1 рет 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (ЭБЖД), 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшелері, МҚБ  

Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты 

Дивидендтік саясат 

11. 

Холдингтің бекітілген Дивидендтік саясатына сәйкес 

Холдингтің Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеуді 

қамтамасыз ету 

Жалғыз акционердің 

шешімі 

2019 жылдың 3-

4 тоқсаны 
Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (ЭБЖД) 

Холдингті Директорлар кеңесі мен Басқарманы тиімді басқару қағидаты 

Тиімді Директорлар кеңесі 

12. 
Холдингтің даму стратегиясының орындалуына мониторинг 

жүргізу  

Холдингтің 

Директорлар 

кеңесінің шешімі 

2020 жылдың 3 

тоқсаны 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (СКДД) 

13. 

Қажетті сандық құрамын, ЕҰ қызметінің салалық ерекшелігін, 

компанияның атқарушы немесе байқаушы органының мүшесі 

ретіндегі кәсіби тәжірибесін, гендерлік ұсынымдылығын, ДК 

комитеттерінің талап етілетін функционалдық бағыттары 

бойынша жұмыс тәжірибесінің болуын және т.б. ескере 

отырып, Холдинг ЕҰ Директорлар кеңесінің жеке бейіндері 

бойынша ұсыныстар 

Холдинг 

Басқармасының 

қарауына ұсыныстар 

2019 жылғы 4 

тоқсан 

ЕҰ ДК-дегі Холдингтің 

өкілдері, ЕҰ (келісім 

бойынша), Басқарманың 

жетекшілік ететін мүшесі 

(СКДД), Басқарманың 

жетекшілік ететін мүшесі 

(АБД), КХҚ 

14. 
Холдингтің тәуелсіз директорларының еншілес ұйымдардың 

басшылығымен кездесулерін өткізу  
Кездесу хаттамасы  жылына екі рет КХҚ 
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№ 

р/с 

 

Іс-шараның атауы 

 

Аяқтау нысаны 
Орындау 

мерзімі 

Орындалуы үшін 

жауаптылар 

 

Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру 

 

15. 

Холдингтің ЕҰ Директорлар кеңестерінің жеке бейіндері 

бойынша ұсыныстарды қарау қорытындылары бойынша 

қажет болған жағдайда ЕҰ Директорлар кеңестерінің 

мүшелерін іріктеу критерийлерін айқындайтын үлгілік ішкі 

нормативтік құжатқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

Холдинг 

Басқармасының 

шешімі 

2020 жылдың 1 

тоқсаны 

Басқарманың Жетекшілік 

ететін мүшесі (АБД), 

Басқарманың Жетекшілік 

ететін мүшесі (СКДД), 

КХҚ. 

Директорлар кеңесінің комитеттері 

16. 

Холдингтің Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау 

жөніндегі комитетіне тұрақты даму туралы есепті дайындау 

және ұсыну 

Директорлар 

кеңесінің 

Стратегиялық 

жоспарлау жөніндегі 

комитетінің шешімі  

2020 жылғы 

мамыр 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (СКДД), 

МҚБ 

17. 

Ақпараттық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік 

жүйелерінің тиімділігі мәселелері бойынша Холдингтің 

еншілес ұйымдарымен өзара іс-қимылы туралы есепті 

дайындау және Холдингтің Директорлар кеңесінің Аудит 

жөніндегі комитетіне ұсыну 

Директорлар 

кеңесінің Аудит 

жөніндегі комитетінің 

шешімі 

2019 жылғы 

қараша 

Басқарманың Жетекшілік 

ететін мүшесі (АТД), КҚ 

Холдингтің Корпоративтік хатшысы 

18. 
Холдинг компаниялары тобының Корпоративтік хатшылар 

Кеңесінің отырыстарын өткізу 
Кездесу хаттамасы 

Қазан  

жыл сайын 
КХҚ 

19. 

Холдинг компаниялары тобының Корпоративтік хатшылары 

мен корпоративтік хатшылар қызметінің қызметкерлерін 

кәсіби сертификаттау (сертификатталмаған қызметкерлер 

үшін) 

Кәсіби 

сертификаттауды беру 

туралы сертификаттар 

Жыл сайын  

КХҚ, ЕҰ Корпоративтік 

хатшылары, ЕҰ (келісім 

бойынша), АРБД 
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№ 

р/с 

 

Іс-шараның атауы 

 

Аяқтау нысаны 
Орындау 

мерзімі 

Орындалуы үшін 

жауаптылар 

Холдинг Омбудсмені 

20. 

Омбудсменнің жүргізілген жұмыстың нәтижелері туралы 

есебін Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі комитетке және Холдингтің Директорлар кеңесінің 

Аудит жөніндегі комитетіне қарауға ұсыну 

Комитеттердің 

шешімі  

Жылына кемінде 

бір рет 
Омбудсмен, КХҚ 

Басқарма 

21. 

Тиісті жылға арналған нысаналы мәні бар Холдингтің 

Басқарма Төрағасының және мүшелерінің ҚНК карталарын 

әзірлеу және бекіту 

Холдингтің 

Директорлар 

кеңесінің шешімі 

Жыл сайын 
Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (ЭБЖД) 

22. Холдинг Басқармасы туралы Ережені өзектендіру 

Холдингтің 

Директорлар 

кеңесінің шешімі 

Қажеттілігіне 

қарай 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (Басқарма 

хатшысы) 

Тұрақты даму принципі 

23. Тұрақты даму саласында халықаралық рейтинг алу 

Тұрақты даму 

саласында рейтинг 

беру туралы есеп 

(ESG report) 

2019 жылғы 4 

тоқсан 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (СКДД), 

МҚБ 

24. 
Тұрақты даму қағидаттарын ескере отырып, сатып алу туралы 

шарттың үлгі нысанын өзектендіру 

Тұрақты даму 

қағидаттарын ескере 

отырып, сатып алу 

туралы шарттың үлгі 

нысаны 

2019 жылдың 3 

тоқсаны 

Басқарманың жетекшілік 

ететін (СКДД), Аппарат 

басшысы (ДОД) 

Экономикалық құрауышы 

25. 

Деректердің нақтылығы мен дұрыстығын қамтамасыз ете 

отырып, Холдингтің даму жоспарының орындалуы туралы 

есепті дайындау 

Директорлар 

кеңесінің шешімі 
Жылына 1 рет 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (ЭБЖД), 
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№ 

р/с 

 

Іс-шараның атауы 

 

Аяқтау нысаны 
Орындау 

мерзімі 

Орындалуы үшін 

жауаптылар 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшелері (МҚБ) 

26. 

Холдингтің және ЕҰ қарыз алуы туралы ақпаратты 

Холдингтің Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі 

комитетінің қарауына шығару 

 

Активтер мен 

пассивтерді басқару 

жөніндегі комитеттің 

шешімі 

Тоқсан сайын 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (КҚД) 

 

 

Экологиялық құрауышы 

  

27. 

2019 жылғы жылдық есепке енгізе отырып, Operating 

Principles for Impact Management қағидаттарын ұстану туралы 

ақпарат дайындау 

Холдингтің 

Директорлар 

кеңесінің шешімі 

2020 жылдың 3 

тоқсаны 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (СКДД), 

МҚБ 

  

Әлеуметтік құрауышы 
  

28. Іскерлік этика кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
Директорлар 

кеңесінің шешімі 

2019 жылғы 4 

тоқсан 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (АРБД) 

  

29. 

2019 жылға арналған «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ қызметіне 

нысаналы топтардың сенім деңгейін одан әрі арттыру 

жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау бойынша есепті 

дайындау және қарауға шығару 

Басқарма шешімі 
2020 жылдың 1 

тоқсаны 

Баспасөз қызметі, құзырет 

бойынша ҚБ 

  

Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит қағидаты 
  

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
  

30. 
Холдингтің тәуекелдер матрицасын және бақылауларын 

әзірлеу және бекіту  

Холдингтің 

Директорлар 

кеңесінің шешімі 

2020 жылғы 

наурыздан 

кешіктірмей 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (ТБД) 
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№ 

р/с 

 

Іс-шараның атауы 

 

Аяқтау нысаны 
Орындау 

мерзімі 

Орындалуы үшін 

жауаптылар 

31. Холдингтің тәбет тәуекелін бекіту  

Холдингтің 

Директорлар 

кеңесінің шешімі 

Жылына кемінде 

бір рет 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (ТБД) 

  

32. 
Холдингтің негізгі тәуекел индикаторларын өзектендіру және 

бекіту 

Холдингтің 

Директорлар 

кеңесінің шешімі 

Тоқсан сайын 
Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (ТБД) 

  

33. Тәуекелдер бойынша тоқсан сайынғы есепті бекіту 

Холдингтің 

Директорлар 

кеңесінің шешімі 

Тоқсан сайын  
Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (ТБД) 

  

34. 

Жұмысқа қабылдау кезінде жаңа қызметкерлер үшін кіріспе 

нұсқама жүргізу, сондай-ақ Холдингтің қазіргі 

қызметкерлерін оқыту  

1) Жаңа 

қызметкерлердің 

тәуекелдерді басқару 

жөніндегі бөлімді 

қамтитын бейімдеу 

курсынан өтуі. 

2) қазіргі 

қызметкерлер үшін – 

ІНҚ және/немесе 

тәуекелдерді басқару 

жүйесі бойынша 

презентацияларды 

тарату.  

1) мезгіл сайын, 

жаңа 

қызметкерлерді 

қабылдау 

кезінде; 

2) жыл сайын. 

1) Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (ТБД), 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (АРБД); 

 

2) Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (ТБД).  

  

35. Инсайдерлер тізімін жүргізу 

Қызметкердің 

инсайдерлер тізіміне 

тұлғаны енгізу туралы 

хабарламаға қол қоюы 

Тізімді 

тоқсанына 

кемінде 1 рет 

кезеңділікпен 

жаңарту 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (КҚД), 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (АРБД). 

  

36. 

Мүдделі тараптарға ақпараттың ашылуын тұрақты, жүйелі 

бақылауды қамтамасыз ету, оның ішінде «Ақпаратқа қол 

жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

Ақпараттың уақтылы 

және толық ашылуы  
Тұрақты негізде 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшелері, Баспасөз 

қызметі, КҚ, АРБД, КХҚ 
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№ 

р/с 

 

Іс-шараның атауы 

 

Аяқтау нысаны 
Орындау 

мерзімі 

Орындалуы үшін 

жауаптылар 

талаптарына сәйкес корпоративтік интернет-сайтта 

деректердің толық ашылуы бөлігінде 

37. 

Холдингтің электрондық құжат айналымы және ақпараттық 

қауіпсіздігі жүйелерінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз 

етуді бақылау 

Жыл сайын 

іркілістердің және 

қызмет 

көрсетушілерге 

қатысты қабылданған 

шаралардың 

болуы/фактілері 

туралы қызметтік 

жазба 

Тұрақты негізде 
Басқарманың Жетекшілік 

ететін мүшесі (АТД), КҚ 

  

38. Холдингті бюджеттеу процесін автоматтандыру 

Бюджеттеуді 

автоматтандыру 

бойынша өнімді 

енгізу 

2020 жылдың 2 

тоқсаны 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (ЭБЖД) 

  

Ішкі аудит   

39. 
ЕҰ ІАҚ қызметін реттейтін үлгілік ІНҚ-ға өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу 

Холдинг 

Басқармасының 

шешімі 

2019 жылдың 3 

тоқсаны 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (АБД), МҚБ 

  

40. 
ЕҰ ІАҚ күштерімен ЕҰ-да КБ бағалауды (диагностикалауды) 

жүргізу 

ЕҰ ДК мақұлдаған КБ 

диагностикасының 

нәтижелері туралы 

есеп 

2019 жылғы 31 

желтоқсанға 

дейін (бұдан әрі 

- екі жылда бір 

рет) 

ЕҰ ДК-дегі Холдинг 

өкілдері, ЕҰ ІАҚ (келісім 

бойынша) - бағалау жүргізу 

және ЕҰ ДК-ға шығару, 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (АБД - ЕҰ 

ІАҚ ГАП-қа қосылуын 

бақылау, жетекшілік ететін 

ЕҰ бойынша ЕҰ ДК-ға 

нәтижелерді енгізуді 

бақылау), 
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№ 

р/с 

 

Іс-шараның атауы 

 

Аяқтау нысаны 
Орындау 

мерзімі 

Орындалуы үшін 

жауаптылар 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі 

(СКДД - жалпы 

мониторинг). 

Корпоративтік қайшылықтар мен мүдделер қайшылығын реттеу қағидаты 
  

41. 

Холдингтің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің 

мүдделер қайшылығын реттеу жөніндегі рәсімдермен танысу 

және оларды сақтау туралы жазбаша растау процесін 

ұйымдастыру. 

Жазбаша растаулар 2019 жыл ішінде 
Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (АРБД) 

  

Холдингтің қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі қағидаттары 
  

42. Холдингтің Медиа-жоспарын әзірлеу және бекіту Басқарма шешімі 
2020 жылдың 1 

тоқсаны 

Баспасөз қызметі, құзырет 

бойынша МҚБ 

  

43. 
Холдингтің жылдық есебін дайындау және бекіту, жылдық 

есептер конкурсына қатысу 

Холдинг 

Басқармасының 

шешімі, 

Холдингтің 

Директорлар 

кеңесінің шешімі, 

жылдық есепті 

Холдингтің веб-

сайтына орналастыру, 

конкурсқа жылдық 

есептерді жіберу 

Жыл сайын 

қыркүйек 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (СКДД), 

Баспасөз қызметі, МҚБ 

  

44. 
ЕА бекітілгеннен кейін жылдық қаржылық есептілікті 

орналастыру 

Жалғыз акционердің 

шешімі 

2020 жылғы 

маусым 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі  

(БЕЕД), Баспасөз қызметі 
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№ 

р/с 

 

Іс-шараның атауы 

 

Аяқтау нысаны 
Орындау 

мерзімі 

Орындалуы үшін 

жауаптылар 

45. 

«Холдингтің интернет-ресурсының құрылымын орыс, қазақ 

және ағылшын тілдерінде толық нұсқада бекіту туралы» 

Холдингтің 2017 жылғы 25 қыркүйектегі № 95-Б бұйрығымен 

көзделген ақпаратты уақтылы ашуды (орналастыруды) 

қамтамасыз ету. 

Холдингтің интернет-

ресурсындағы ақпарат 
тұрақты 

Баспасөз қызметі, 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшелері, МҚБ 

  

46. 

Холдингтің интернет-ресурсында орналастыру үшін 

ақпаратты Баспасөз қызметіне ұсынуды қамтамасыз ету: 

Баспасөз қызметі  

ақпарат 

Белгіленген 

мерзімде 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшелері, МҚБ, 

оның ішінде: 

  

- Холдинг туралы жалпы ақпарат, миссиясы, негізгі 

міндеттері, қызметінің мақсаттары мен түрлері, меншікті 

капиталының мөлшері, активтерінің мөлшері, таза табысы; 

өзгеріс 

шамасына қарай 
СКДД, БЕЕД 

  

- Даму стратегиясы (кем дегенде стратегиялық мақсаттар), 

қызметтің басым бағыттары; 

өзгеріс 

шамасына қарай 
СКДД 

  

- Инвестициялық саясат; 
қажеттілігіне 

қарай 
ЖҚМЖӘД 

  

- Жарғы;  
өзгеріс 

шамасына қарай 
ҚҚД 

  

- органдардың, комитеттердің, корпоративтік хатшының 

қызметін реттейтін Холдингтің ішкі құжаттары; 

өзгеріс 

шамасына қарай 
МҚБ, КХҚ 

  

- этикалық қағидаттар туралы; 
өзгеріс 

шамасына қарай 
АРБД 

  

- тәуекелдерді басқару туралы; 
өзгеріс 

шамасына қарай 
ТБД 

  

- дивидендтік саясат туралы; 
өзгеріс 

шамасына қарай 
ЭБЖД 

  

- Директорлар кеңесінің мүшелері туралы; тұрақты КХҚ   

- Басқарма мүшелері туралы; тұрақты АРБД   
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№ 

р/с 

 

Іс-шараның атауы 

 

Аяқтау нысаны 
Орындау 

мерзімі 

Орындалуы үшін 

жауаптылар 

- қаржылық есептілік туралы; тоқсан сайын БЕЕД 
  

- жылдық есептер туралы; жыл сайын СКДД, Баспасөз қызметі 
  

- сыртқы аудитор туралы; 
өзгеріс 

шамасына қарай 
БЕЕД 

  

- ережелер, сатып алу жоспарлары, хабарландырулар және 

сатып алу нәтижелерін қоса алғанда, сатып алу қызметі 

туралы; 

өзгеріс 

шамасына қарай 
ДОД 

  

- жарғылық капиталдың құрылымы туралы; тұрақты КҚД   

- қызмет саласын қысқаша көрсете отырып, барлық деңгейдегі 

аффилиирленген ұйымдар туралы ақпаратты қоса алғанда, 

активтердің құрылымы туралы; 

тоқсан сайын АБД 

  

- корпоративтік оқиғалардың жылдық күнтізбесі туралы;  тұрақты Баспасөз қызметі   

- мәмілелер туралы, оның ішінде ірі; 
өзгеріс 

шамасына қарай 
ОСП 

  

- Холдинг рейтингтері; 
өзгеріс 

шамасына қарай 
КҚД 

  

- бекітілген дивидендтердің мөлшері туралы; 
өзгеріс 

шамасына қарай 
ЭБЖД 

  

- жаңалықтар мен баспасөз хабарламалары туралы. тұрақты Баспасөз қызметі 
  

Іскер серіктестермен өзара іс-қимыл 
  

47. 

Халықаралық ұйымдар өкілдерімен (IFC, OECD) 

корпоративтік басқару саласындағы ынтымақтастық 

мәселелері бойынша кездесулер өткізу, IFC, OECD және т.б. 

халықаралық ұйымдар ұйымдастыратын форумдарға, 

дөңгелек үстелдерге қатысу. 

Ақпарат алмасу, 

қажет болған 

жағдайда кездесулер 

хаттамалары 

қажеттілігіне 

қарай 

Басқарманың жетекшілік 

ететін мүшесі (СКДД), 

КХҚ, МҚБ. 
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Қысқартулар: 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ - Холдингі 

КБ - корпоративтік басқару 

ДК - Директорлар кеңесі 

ЕҰ - еншілес ұйымдар 

СКДД - Стратегия және корпоративтік даму департаменті 

АБД - Активтерді басқару департаменті 

ҚҚД - Құқықтық қамтамасыз ету департаменті 

ТБД - Тәуекелдерді басқару департаменті 

КХҚ - Корпоративтік хатшы қызметі 

КҚ - Комплаенс-қызмет 

ІАҚ - Ішкі аудит қызметі 

КҚД - Корпоративтік қаржы департаменті 

БЕЕД - Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті 

АРБД - Адам ресурстарын басқару департаменті 

ҚД - Қазынашылық департаменті 

ЖҚжәнеМЖӘД - Жобалық қаржыландыру және мемлекеттік-жеке меншік әріптестік департаменті 

ЭБЖД - Экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті 

АТД - Ақпараттық технологиялар департаменті 

МҚБ - Мүдделі құрылымдық бөлімшелер 


