
Қазынашылық жөніндегі комитет 
Қазынашылық жөніндегі комитет 2017 жылдың қазанында 
құрылды� Қазынашылық жөніндегі комитеттің міндеті – 
Директорлар кеңесіне Қоғамның қазынашылық функцияларымен 
байланысты тәуекелдерді қадағалауды іске асыру және оларды 
басқару тиімділігін арттыру бойынша септігін тигізу�  

Комитет Қоғам мүдделері шеңберінде қызмет етеді, ал оның 
жұмысы Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша 
жәрдемдесуге бағытталған:

 » Қоғам қызметінің қазынашылық түрлерін бақылау 
механизмдерін тексеру, қазынашылық саласындағы саясаттар 
мен рәсімдерді жетілдіру және олардың тиімділігін арттыру; 

 » Қызметтің қазынашылық түрлеріне мониторинг жүргізу және 
олармен байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктер жайлы 
Директорлар кеңесіне хабар беру; 

 » Қазынашылық жөніндегі Ережеге сәйкес және Директорлар 
кеңесінің тапсырмасымен қазынашылықпен байланысты 
барлық мәселелерде�

2017 жылы Қазынашылық жөніндегі Комитет күндізгі формада 
екі отырыс өткізді�

Қазынашылық жөніндегі комитеттің құрамы мен 
комитет мүшелерінің 2017 жылы отырыстарға 
қатысуы 

Аты-жөні Лауазымы Отырыстар мен шешім 
қабылдауға қатысуы

Дмитрий Ларионов Төраға 100 %

Ғани Битенов Мүше 50 %

Дэвид Коул Мүше 100 %

2017 жылы өткізілген екі отырыстың бірінде Ғани Битеновті 
Комитеттің балама мүшесі Нұржан Байдәулетов алмастырды�

Рөлі мен міндеттері:
 » Қазынашылықты бақылау және тәуекелдерді басқару 
міндеттері бойынша Қоғамның қазынашылық саласындағы 
саясаттарды ұстану жағдайы жөніндегі ай сайынғы есептеріне 
талдау жасау және қазынашылықпен байланысты тәуекелдер 
мен мүмкіндіктерді және Қоғамның қазынашылықты 
басқарудағы тиітсі жоспарларын қарау мақсатында Қоғам 
басшылығымен жарты жылда бір реттен кем емес мөлшерде 
тұрақты кездесулер өткізіп тұру; 

 » Қызметтің есептілігі мәселелері бойынша Директорлар 
кеңесінің алдында өз қызметі жайлы тұрақты түрде, жылына 
бір реттен кем емес мөлшерде есеп беру; Комитет жұмысының 
нәтижелері жөніндегі ақпаратты, оның Акционерлердің 
жылдық жалпы жиналысындағы есепте ашылуы мақсатында, 
дайындау� Директорлар кеңесінің алдында Қазынашылық 
жөніндегі комитет туралы, ережеде көрсетілген саясаттардың 
бұзылуы орын алған барлық жағдайлар туралы, Комитет 
ереже бұзушылықты анықтағаннан кейін ақылға қонымды 
мерзім ішінде есеп беру;

 » Басқа мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің 
тапсырмасымен Қазынашылық жөніндегі комитет құзіретіне 
кіретін өзге міндеттерді орындау�

2017 жылғы қызметі
 » Қоғам депозиттерінің 2017 жылдың 30 қыркүйегіндегі 
орналастырылу мәртебесі жөніндегі ширек сайынғы есепті 
қарау;

 » Қоғамның «Altyn Bank» АҚ-мен өтелмеген резервтік 
аккредитивтер және банк кепілідіктерінің шығарылымы 
бойынша келісімге отыру мәселесіне қатысты ұсынымдар;

 » Қоғамның Natixis банкімен өтелген резервтік аккредитивтер 
(ақшаны кепілге қоя отырып) шығарылымы мен BNP Paribas 
банкімен өтелмеген (ақшаны кепіге қоя отырып) резервтік 
аккредитивтер мен өтелген аккредитивтер (ақшаны кепілге 
қоя отырып) шығарылымы жөнінде келісімдер жасасуына 
байланысты ұсынымдар;

 » Ақшалай қаражатты, банк тәуекелі мен Қоғамның 
қазынашылық есептілігін басқару жөніндегі саясатты бекітуге 
қатсты ұсынымдар;

 » Қоғам Президентінің «Банк «ВТБ(Әзірбайжан)» ААҚ-да (Баку 
қ�, Әзірбайжан Республикасы) банк есепшотын ашу жөніндегі 
шешіміне қатысты ұсынымдар�

Корпоративтік хатшы
Корпоративтік хатшы Қоғамның түрлі басқару органдары арасында 
ашық диалог жүруін, олардың заңнамалық және Компания тарапынан 
қойылатын талаптарды орындауын қамтамасыз етуде негізгі рөл 
ойнайды�  Корпоративтік хатшы барлық акционерлер құқықтарының 
қорғалуын, акционерлердің хабарламаларының тиісті орган 
тарапынан дұрыстап қаралуын және акционерлердің құқықтарының 
бұзылуымен байланысты жанжалдардың шешілуін қамтамасыз 
етеді�   Корпоративтік хатшының міндеттеріне Директорлар кеңесінің, 
оның комитеттері мен атқарушы орган арасында бірқалыпты ақпарат 
ағынын қамтамасыз ету және жаңа директорлардың қызметіне 
бейімделуіне септігін тигізу кіреді� Корпоративтік хатшы лауазымына 
тағайындау және босату Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады�   

Кондачкова Елена Викторовна
Қоғамның корпоративтік хатшысы Е�В�Кондачкова, Қоғамның 
құрылуының ерте кезеңінен бері жұмыс істеп келе жатқан 
қызметкерлердің бірі болып табылады� Стратегиялық жоспарлау 
департаментінің Корпоративтік даму жөніндегі маманы, кейін 
менеджері қызметін атқарған� 2011 жылы Елена «Самұрық-
Қазына» АҚ компаниялары тобының корпоративтік хатшыларын 
сертификаттау бағдарламасын оның алғашқы түлектері 
қатарында табысты аяқтады� 
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жөнінде 
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