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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТӨРАЙЫМЫНЫҢ 
ҮНДЕУІ 

Құрметті серіктестер!
Бүгінгі таңда «Қазпошта» АҚ (бұ-
дан әрі – Компания) – Дүниежүзілік 
пош та одағына Қазақстанның Пошта 
әкімшілігін танытатын, Қазақстан 
Республикасының пошта байланысы 
операторы және жалпы мемлекеттік 
инфрақұрылымның негізгі элемент-
тері нің бірі. 

Компания пошталық, қаржылық, бро-
керлік, агенттік, электрондық қызмет-
тердің кең ауқымын ұсынады. Компани-
яның құзырында Қазақстанның барлық 
аумағын, әсіресе аудандық және ауыл-
дық жерлерді толықтай қамтитын, 
еліміздегі ең ауқымды фи    лиалдық 
желісі бар. Пошта желісі тұрғындар 
мен бизнес үшін электрондық сау-
даны, көлік-логистикалық сервисті, 
қаржылық қызметтерді ілгерілетудегі 
тиімді құралы болып табылады. 

Қазіргі уақытта Компания посткеңестік 
пошта бөлімшесінен әмбебап, көпса-
лалы және жаңашыл бағыттағы ұйым 
ретінде қарқынды даму жолына түсті. 
Соңғы жылдары біз жаңа заманғы 
өнімдерді енгізу мен қолданыстағы 
процестерді оңтайландыру арқасында 
ұсынатын қызметтер шоғырын айтар-
лықтай дамыттық. Солайша, «Post.kz» 
ұлттық электрондық поштасы құрылған 
болатын, оның шеңберінде «Card2Card» 
және «Card2Сash» аударымдар, «Salem, 
Online!», «Salem, mobile!» әмбебап 
төлемдер сияқты сервистер енгізілді, 

«Сәлемдемелер супермаркеті», «Пош-
томаттар» каналдары арқылы пошта-
лық қызметтер процестері оңтайлан-
дырылды. 

Айрықша атап өту керек, «Қазпошта» 
АҚ бірегей пошталық-қаржылық инсти-
тут ретінде, экономикалық қызмет қана 
емес, белгілі бір мөлшерде әлеуметтік 
жүк арқалап келеді. Компаниямыздың 
артықшылығы сол, еліміздің ең шалғай 
елді мекендеріне де қызмет көрсетеді, 
пошта байланысы бөлімшелері ауыл-
дағы экономикалық белсенділік орта-
лығына айналды және осы мақсатта 
Компания бар күш-жігерін аянып қалар 
емес.

Компанияны трансформациялауда біз, 
әсіресе, қызмет көрсету сапасын артты-
ру бойынша жұмыстарға барынша күш 
саламыз, барлық өзгерістер клиентке 
бағдарлану арқылы бағалаудан өтеді. 
Аталған міндеттерді іске асыру біздің 
филиалдарымыздың дайындығы мен 
қабілеттілігіне және фронт-офистің әрбір 
қызметкерін сапалы сервиспен қамта-
масыз етуге тікелей байланысты. 2016 
жылы біздің Компания бүкіл Қазақстан 
бойынша ірі пошта бөлімшелерін 
жаңартудың ғаламдық әрі өршіл жоба-
сын қолға алды. Біз өз клиенттеріміздің 
сапасы жоғары қызметтер тұтынуы мен 
бізбен жұмыс жасау барынша қолайлы 
болуы үшін, инфрақұрылымдар мен сер-
вистерді дамытуға ынталымыз. 

Технологиялық инновацияларды да-
мыту және бизнес-процестерді оңтай-
ландыру біздің стратегиялық бағытта-
рымыздың қатарында қашанда бола 
береді. 2016 жылы «Қазпошта» АҚ 
бизнесті трансформациялау бағдарла-
масы дайындық, диагностикалау және 
жоспарлау кезеңдерінен өтіп, іске асы-
ру кезеңіне аяқ басты. Негізгі бизнес 
– және өндірістік процестерге, оларды 
стандарттау мен регламенттеуге, жаңа 
технологиялар мен серпінді жобаларға 
реинжиниринг және тиянақты тал-
дау жасалуда. «Қазпошта» АҚ бизнес 
жүргізу мен басқарудың мүлдем жаңа 
деңгейіне өтеді және ең озық әлемдік 
стандарттармен жұмыс істеудің негізгі 
параметрлеріне сәйкесетін болады. 

Компания өз қызметіне орнықты даму 
қағидаттарын енгізеді. Біз өз Компания-
мыздың қоршаған ортамызға ықпалды 
екенін сезінеміз және бүкіл Қазақстан 
Республикасы аумағына қызмет көрсе-
те отырып, экономикалық, әлеуметтік, 
экологиялық тұрақтылықты қамтама-
сыз етуге жауапкершілік аламыз. Біз 
өзіміздің мүдделі тараптарымызбен 
тұрақты өзара іс-қимыл жасап отыра-
мыз және олардың біздің жұмысымызға 
қатысты пікірлері мен тілектерін еске-
руге әркез тырысамыз. Орнықты даму 
мәселелері біздің корпоративтік стра-
тегиямыздың маңызды элементі болып 
қала бермек. 

Бахмутова Елена Леонидовна
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БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

Құрметті әріптестер!
2016 жылғы қорытындыға сүйенсек, 
«Қазпошта» АҚ қызметінің негізгі 
қаржылық көрсеткіштері айтарлықтай 
жақсарды. Компанияның пошталық 
қызмет көрсетуден түскен кірісі 2016 
жылы 18,8 млрд теңгеге жетті, ал бұл 
2015 жылға қарағанда 9%-ға өскенін 
көрсетеді. Пошталық қызметтер Ком-
панияның кірістер құрылымында 2016 
жылғы қорытынды бойынша негізгі 
үлесті – 45% құрайды. Ақпарат берудің 
балама электрондық арналарының да-
муына байланысты пошта байланысы-
ның дәстүрлі қызметтерін тұтыну жыл 
сайын төмендеп келеді. Десе де біз осы 
бағытта жаңа қызмет түрлері мен техно-
логияларды дамытуда тұрақты жұмыс 
жасап келеміз.

Пошта жөнелтімдерін беру бөлімше-
сі – «сәлемдемелер супермаркетінің» 
дамуы біз үшін маңызды жоба болып 
табылады. 2016 жылы облыс және аудан 
орталықтарында 16 «сәлемдемелер су-
пермаркеті» ашылды, ал олар арқылы 
күніне 600-ден 1 200-ге дейін пошта 
жөнелтімдері беріледі. Классикалық 
бөлімшелерде клиенттерге пош та жө-
нелтімдерін жіберу мен алуда қолайлы 
болу үшін «өзіне-өзі қызмет көрсету ай-
мақтары» құрылды. Олар клиентке опе-
ратордың араласуынсыз тапсырыстық 
жазбаша хат-хабарларды жөнелтуді 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. По-
штаматтар желісін кеңейту қолға алын-
ды: 2016 жылы 107 поштаматқа қосымша 
тағы 23-і іске қосылды. MobilePostman 
жобасы шеңберінде пош ташылардың 
барынша тиімді жұмыс жасауы үшін 
4 630 смартфон берілді. Смартфондар-

да орнатылған мобильдік қосымшаның 
көмегімен тапсырыстық хаттарды жет-
кізу мен беру жүзеге асырылады. 

Компанияның қаржылық қызметтерден 
тапқан кірісі 2016 жылы 12%-ға артып, 
17,3 млрд теңгені құрады. «Қазпошта» 
АҚ көрсетілген қаржылық қызмет-
терінің жалпы құрылымында әлеуметтік 
төлемдер дәстүрлі түрде негізгі үлесті 
алады. Холдингтің қаржылық блогы 
үшін маңызы жағынан екінші бизнес 
бағыты тұрғындардан төлемдер қабыл-
дау болып табылады. 

Мұнда да инновациялық жобалар бел-
сенді дамытылуда. 2016 жылы біз, атап 
айтқанда, интернет-банкинг жүйесін 
дамыту жұмыстарын жалғастырдық. 
Сонымен қатар, төлем карточкасын ұс-
таушыларға мобильді телефон арқылы 
тауарлар мен қызметтерге төлем жа-
сауға мүмкіндік беретін «Salem, mobile» 
қызметі іске қосылды. Жедел ақша ау-
дарымы бойынша «Salem, tenge!» жаңа 
қызметі, сондай-ақ «Salem, online» 
қызметі пайда болды, енді post.kz ұлт-
тық порталының пайдаланушылары 
қазақстандық компаниялардың кез 
келген қызметін кез келген VISA банктік 
карточкасымен төлеуіне болады. 

2016 жылы агенттік қызметтер көрсе-
туден түскен кірістер 751 млн теңгені 
құрады. Компанияның жиынтық кіріс-
терінде агенттік қызметтерден түскен 
кірістің үлесі соншалықты үлкен емес 
және 2%-ды құрайды. Бұл біз барынша 
перспективті деп санайтын, Компания 
дамуының жаңа бағыты. Агенттік қыз-

меттердегі негізгі кіріс көзі кредиттер 
беру, авиа- және т/ж билеттерін сату 
болып табылады. 

«Қазпошта» АҚ-ны дамыту тиімді инве-
стициялық жобаларды талап етеді. 2016 
жылы Компанияның жалпы инвеcтиция 
көлемі 8,3 млрд теңгені құрады. Бұл көр-
сеткіш 2015 жылға қарағанда 58 %-ға 
артық. Бұл, әрине, Қазақстан Респуб-
ликасы пошта байланысының тұрақты 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету және 
пошталық, қаржылық және агенттік 
қызметтерді сапалы көрсету үшін ин-
фрақұрылымды жаңарту іс-шаралары 
кешенін жүзеге асырумен байланысты. 

Біз информациялық технологияларды 
дамыту жұмыстарына барынша күш са-
ламыз. 2016 жылы клиенттерге қыз мет 
көрсетуде бір уақытта бірнеше жүйемен 
жұмыс істеп келген пошта бөлімше-
лерінің операторлары үшін оператор-
дың Бірыңғай жұмыс терезесі әзірленді. 
2016 жылы www.postmarket.kz сауда 
алаңын дамыту жалғасын тапты. Жоба 
Қазақстандағы е-коммерцияны дамы-
туға бағытталған және үлкен әлеуетке 
ие. Әрбір қазақстандықтың күнделікті 
көптеген міндеттерін шешуге арналған 
post.kz ұлттық порталын одан әрі дамыту 
ойда бар. Біз әлі де жасалар істеріміздің 
көп екенін білсек те, біздің жаңа он-
лайн және мобильді сервис теріміздің 
өз пайдалаушыларымыздың уақытын, 
күш-жігерін, шығынын сәл де болса 
үнемдеуге көмегі тигеніне марқая мыз. 
Алдағы уақыттарда біз клиенттерімізге 
басқа да қолайлы сервистер мен жоба-
ларды ұсынбақпыз. 

Сарсенов Сакен Сейтжаппарұлы
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ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
Өндірістік объектілер желісі

ЖЕТІСТІКТЕР, ЦИФРЛАР МЕН ФАКТІЛЕР
2016 жыл бұл сала үшін оңай бола қоймаса да, Компания өндірістік бағдарламалардың тиімділігін айтарлықтай арттыруға, функ-
ционалдылығын жақсартуға, шығынды азайтуға қол жеткізді. Төменде Компания өмірінде айшықты орын алған 2016 жылғы 
басты оқиғалар мен негізгі көрсеткіштер ұсынылған (1, 2, 3-кестелер).

Қызметтің негізгі көрсеткіштері
2017 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бой-
ынша өндірістік объектілер саны

Цифрлар мен фактілер

Атауы 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

Жалпы кірістер, мың теңге 32 764 904 40 379 155 41 609 296

Жалпы шығыстар, мың теңге 32 471 779 37 136 467 40 656 317

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар, мың теңге 148 066 646 763 393 811

Таза кіріс/(залал), мың теңге 145 059 2 595 925 559 168

Атауы 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

Пошталық қызметтер көлемі, млн бір. 327,62 304,76 245,55

Қаржылық қызметтер көлемі, млн теңге 874 304 904 404 1 112 858

Агенттік қызметтер көлемі, млн теңге 24 336 24 670 24 527

Атауы 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

ROACE, % 2,81 14,59 3,15

EBITDA, мың теңге 2 027 141 2 046 387 3 434 437

Таза кіріс, мың теңге 145 059 2 595 925 559 168

1-кесте. Қызметтің негізгі көрсеткіштері

2-кесте. Қаржылық-экономикалық көрсеткіштер

3-кесте. Операциялық ҚНК

2016 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП
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КӨЛІК

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

ЖАҢҒЫРТУ

КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР КӨЛЕМІ
 Пошта жөнелтімдерін 

облысішілік және  
ауданішілік маршруттар 

бойынша тасымалдау

2 146

23 027

443

автомобиль 
маршруттарымен 
қамтамасыз етіледі

2016 жылы бірлік көлік құралы сатып алынды

адам, соның ішінде

бірлікті құрайды Компанияның пошталық вагондар паркі 37

947– әкімшілік персонал

22 052 – өндірістік персонал

28 – көмекші персонал

№ Оқиға Кезең

1.
Қазақстанда құрастырылған отандық поштаматтар іске қосылды. Поштаматтар бюджетті айтарлықтай үнемдеу-
 ге мүмкіндік беретін отандық құрастырушы-зауытта жасалған.

Ақпат

2.

 «Salem, tenge!» ақша аударымдары онлайн-режимде іске қосылды. Жаңа сервис қазақстандық Visa төлем 
карточкаларын ұстаушыларға «Salem, tenge!» жүйесі бойынша ақша аударымдарын жүзеге асыруға мүмкіндік 
береді. Сонымен бірге Card2Card классикалық қызметі енгізілді, мұның көмегімен Visa2Visa ақша аударымдарын 
жүзеге асыруға болады.

Наурыз

3.
«Қазпошта» АҚ «Қазақстан Республикасы шегінде тапсырысты хаттарды жіберу» қызметі бойынша үстем 
жағдайға ие (монополиялық) нарық субъектілерінің Мемлекеттік тізіліміне енгізілді. 1 мамырдан бастап 
Қазақстан Республикасы ішінде тапсырыстық хаттарды жіберуге жаңа тарифтер енгізіледі. 

Сәуір

4.
Ұлттық www.post.kz пошталық және қаржылық қызметтер порталында Қазақстан Республикасы аумағында 
тіркелген кез келген банкте заңды тұлғаның шотына кез келген VISA банктік карточкасынан қазақстандық 
компаниялардың кез келген қызметтерін төлеу мүмкін болатын «Salem, online!» жаңа қызметі енгізілді.

Мамыр

5.

«Қазпошта» АҚ-да Қазақстан Республикасы Парламенті Сенат және Мәжіліс өкілдерінің, қоғам қайраткерлерінің, 
журналистердің, зейнеткерлер мен кәсіподақтың қатысуымен Қоғамдық кеңестің алғашқы отырысы өтті. Қоғам-
дық кеңес құрудың негізгі мақсаттары Компания қызметін жақсартуға бұқараның қатысуы және оларды тарту, 
сондай-ақ оның қаржылық-пошталық қызметін одан әрі трансформациялау болып табылады.

Мамыр

6.
Астана қаласында жаңартылған Орталықтандырылған бөлімше ашылды. Қызмет көрсетудің бұл форматы 
өндірістік шығындарды қысқартуға, өткізу мүмкіндігін арттыруға, ал клиенттерге сәлемдемелерді жөнелту және 
алу уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. 

Тамыз

7.
Vpost.kz сервисі арқылы Қазақстанға дейін бірінші жеткізуге 15 % жеңілдікпен АҚШ-тан тауарлар сатып алу қызметі 
енгізілді. Vpost.kz – бұл АҚШ-тан Қазақстанның кез келген елді мекеніне жеткізуді жүзеге асыратын Қазпошта сервисі 

Қазан

8.

Қазақстан Дүниежүзілік пошта одағының (ДПО) Әкімшілік кеңесінің құрамына енді. ДПО 26-шы Конгресіндегі дауыс 
беру қорытындысы бойынша Қазақстан Әкімшілік кеңесіне 4 жылға мүше болып сайланды. Бұл қазақстандық 
мамандарға әлемдік пошта саласына өзгерістер енгізуге инновациялық шешімдерін ұсынуға мүмкіндік тудырады. 
Сала жұмысына жаңа механизмдер ұсыну мен енгізу құқығы – ДПО қатысушылары – 192 елдің тек 40-да ғана бар.

Қараша

9.
«Астана ЭКСПО-2017» ҰК» және «Қазпошта» АҚ арасындағы ынтымақтастық шеңберінде Астана қаласындағы 
пошта бөлімшелерінде ЭКСПО-2017 билеттерін сату жөніндегі ресми сайт арқылы ЭКСПО-2017 халықаралық 
мамандандырылған көрмесіне билеттер сату басталды.

Қараша

10.
Пошта бөлімшелері арқылы қазақстандық AirAstana, Scat, BekAir, QazaqAir авиажелілернің ішкі рейстеріне 
электрондық авиабилеттер сату ашылды. Енді билеттерді «Қазпошта» АҚ-ның барлық автоматтандырылған 
бөлімшелерінен – еліміз бойынша 2 000-дай бөлімшеден сатып алуға болады.

Қараша

11.
Келіп түскен құпия хабарламаларды өңдеу жолымен заң бұзушылық фактілерін анықтауға және алдын алуға 
мүмкіндік беретін жедел желі ашылды (8 (800) 080 08 31 нөмірі, hotline@bailanys.com, www.bailanys.com).

Желтоқ-
сан

12.

Шымкент қаласында жаңғыртылған орталық операциялық учаске бөлімшесі ашылды. Жаңартылған орталық 
операциялық учаске клиенттерге қолайлы болу үшін бірнеше аймақтарға бөлінген: пошталық және қаржылық 
қызметтер бойынша жеке тұлғалар үшін операциялық зал, корпоративтік клиенттерге қызмет көрсету аймағы, 
«сәлемдемелер супермаркеті», өзіне-өзі қызмет көрсету аймағы және айырбастау пункті.

Желтоқ-
сан

«Қазпошта» АҚ қызметкерлерінің тізімдік саны 

Пошталық қызметтер көлемі – 245,5 млн бірл.

Қаржылық қызметтер көлемі – 1 130,1 млрд теңге

Агенттік қызметтер көлемі – 24 527 млн теңге

2 765 пошта байланысы бөлімшесі автоматтандырылды

99 пошта байланысы бөлімшесі жаңғыртылды

338 компьютер сатып алынды

2016 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ ЖЕТІСТІКТЕР МЕН 
ОҚИҒАЛАР
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«Қазпошта» АҚ – Дүниежүзілік пошта одағына Қазақстанның 
Пошта әкімшілігін танытатын, Қазақстан Республикасының пошта 
байланысы операторы, жалпы мемлекеттік инфрақұрылымның 
базалық элементтерінің бірі болып табылады. «Қазпошта» АҚ іс 
жүзінде Қазақстан Республикасының барлық аумағын қамтитын 
еліміздегі ең ауқымды филиалдық желіге ие. 
Компанияда сапалы қызмет көрсетуге 
көшу және жаңғырту процесі белсенді 
жүргізіліп келеді, бұл тек қызмет көр-
сетуді жақсарту ғана емес, сондай-ақ 
пошта желісінің техникалық, опера-

циялық, технологиялық, ақпараттық 
жаңартылуын да білдіреді. Компания 
«Самұрық-Қазына» АҚ-ның даму жо-
балары мен үкіметтік бағдарламаларға 
қатысуын кеңейтуге бағытталған ба-

стамаларды қолдайды. Компанияның 
дамуына мемлекет жоғары деңгейде 
мүдделілік танытып отыр, бұл қойылған 
міндеттерге асқан жауапкершілікпен 
қарауды жүктейді.

Тарих және негізгі мәліметтер
Қазақстан поштасының тарихы мем-
лекетіміздің аумағындағы пошта бай-
ланысы дамуының негізгі үш кезеңін 
– революцияға дейінгі, кеңестік және 
тәуелсіздік кезеңдерін қамтиды.

Пошта мемлекетті басқарудағы және 
ақпарат берудегі құрал ретінде пайда 
болды, тек кейіннен ғана халыққа қол-
жетімді бола бастады. Соңғы уақыттағы 
телефон мен интернеттің қарқынды 
дамуы ығыстырғанына қарамастан, 
пошта елді басқару процесінің дамуы-

на жағдай жасайтын байланыс пен 
ақпарат құралы болып қала бермек. 
Солайша, жүз жылдан кейін де, «элек-
трондық үкімет» алдында мемлекеттік 
басқару процесіне қызмет көрсету мен 
ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз 
ету міндеті тұр.

Қазіргі Қазақстан аумағында алғашқы 
пошта бөлімшесі сонау Ресей империя-
сы дәуірінде – 1860 жылы Верный қала-
сында (Алматы) ашылған болатын. Кей-
іннен 1883 жылы қарамағында 14 пошта 
байланыс бөлімшесі бар пошта-теле-
графтық контор болып қайта құрылды. 

КСРО дәуірінде 1924 жылдан бастап 
1991 жылға дейін Қазақ КСР поштасы 

байланыстың бірыңғай кеңестік жүй-
есінің ажырамас бөлігі болды және рес-
публика аумағында пошталық алымдар 
Кеңес Одағы маркаларымен төленді.

Қазақстан Республикасының тәуелсіз 
мемлекет ретінде қалыптасуы аясында 
оның халықаралық сахнада танылуы-
на зор көңіл бөлінді, бұл халықаралық 
одақтар мен ұйымдарға кіруді, страте-

гиялық маңызды салаларда өзара ын-
тымақтастық үшін бірыңғай қағидалар 
қабылдауды көздеді. 

2006 жылғы 7 маусымнан бастап «Са-
мұрық-Қазына» АҚ Компанияның Жал-
ғыз акционері болып табылады.

Ұйымдық-құқықтық нысаны және басқару құрылымы

Ұйымдық-құқықтық нысан 
Компания «Республикалық мемлекет-
тік пошта байланысы кәсіпорнын және 
оның еншілес мемлекеттік кәсіпорын-
дарын қайта ұйымдастыру туралы» Қа-
зақстан Республикасы Үкіметінің 1999 
жылғы 20 желтоқсандағы № 1940 қау-
лысына сәйкес құрылды. 

Қазіргі таңда Компания акционерлік 
қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында 

құрылған заңды тұлға болып табыла-
ды және Қазақстан Республикасының 
заңнамасына, Компания Жарғысына, 
Корпоративтік басқару кодексі ереже-
леріне және ішкі құжаттарға сәйкес өз 
қызметін жүзеге асырады. 

Компания акцияларының 100%-ы «Са-
мұ рық-Қазына» АҚ-ға тиесілі.

2015 жылғы қазанда «Қазпошта» АҚ 
Директорлар Кеңесі «Электронпост.
KZ» ЖШС тарату бойынша рәсімдерді 
бастау туралы шешім қабылдады. 2016 
жылы «Электронпост.KZ» ЖШС тарату 
бойынша негізгі іс-шаралар жүргізілді.

2016 жылы Ресей Федерациясындағы 
өкілдігі жабылды (Мәскеу қ.).

Басқарудың функционалдық құрылымы
Қазақстан Республикасының заңна-
масына сәйкес, Компанияны басқару 
құрылымы төмендегідей басқару орган-
дарынан тұрады: 

 • жоғарғы орган – Компанияның 
Жалғыз акционері – «Самұрық-Қа-
зына» АҚ;

 • басқару органы – Директорлар 
кеңесі, жалпы басшылықты және 
Компания қызметі мен Басқарма 
қызметіне бақылау жасауды жүзеге 
асырады;

 • атқарушы орган – Компания-
ның Басқармасы, Компанияның 
ағымдағы шаруашылық қызметін 
басқарады;

 • Ішкі аудит қызметі (ІАҚ) – Компа-
нияның қаржы-шарушылық қыз-

метін бақылауды жүзеге асырады, 
Компания қызметін жетілдіру мақ-
сатында корпоративтік басқару 
және консультация беру саласын-
дағы құжаттардың орындалуына, 
ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару 
саласына баға береді. 

Компания Жалғыз акционерінің құқық-
тары мен мүдделерін қамтамасыз етуге 
бағытталған рәсімдерді Компания ла-
уазымды тұлғалары мен органдарының 
сақтауын, сондай-ақ корпоративтік 
басқару аясындағы заңнама ережелері 
мен нормаларын, Жарғы ережелерін 
және Компанияның басқа да ішкі құ-
жаттарын ұстануды қамтамасыз ету 
Корпоративтік хатшыға жүктеледі. 

Корпоративтік хатшы өз қызметі шең-
берінде Директорлар кеңесі отырыста-
рын дайындау мен өткізуді бақылайды, 
Директорлар Кеңесі отырысының күн 
тәртібіндегі мәселелер бойынша мате-
риалдарды қалыптастыруды қамтама-
сыз етеді, оған қолжетімділікті бақы-
лайды.

Корпоративтік хатшы Директорлар ке-
ңесі мүшелерінің нақты және дұрыс 
ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз 
етеді. Компания Басқармасы алқалы 
атқарушы орган бола отырып, бар-
лық операциялық мәселелер бойынша 
шешімдер қабылдайды. 

Атауы
Тіркеу 
орны

Негізгі қызметі
Иелену үлесі 

2013 жыл,% 2014 жыл,% 2015 жыл,% 2016 жыл,%

«Электронпост.KZ» ЖШС ҚР
Полиграфиялық және баспа 
қызметі

100 100 100 100

«Kazpost GmbH» БК ЖШҚ ГФР Пошта-логистикалық қызмет 50 50 100 100

4-кесте. 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша «Қазпошта» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдары
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Миссиясы
Қазпошта қалалар мен ауылдарды, елдер мен континенттерді 
жалғастырады, қарым-қатынас жасау арақашықтығы мен 
уақытты қысқартады, қазақстандықтарды пошталық және 
қаржылық салалардың қазіргі заманғы, қолайлы және сапа-
лы сервистерімен және өнімдерімен қамтамасыз етеді. 

Қазпошта қаладағы және ауылдағы өзінің кез келген бөлім-
шелерінде барлық қажетті негізгі өнімдері мен сервистеріне 
тұрғындардың қол жеткізуін қамтамасыз ету керек.

Пайымдауы
Компанияның әлеуметтік міндеттемелері мен қаржылық 
тиімділігі арасындағы теңгерімді сақтай отырып, қызмет-

тердің әмбебап кешенін ұсыну бойынша ұлттық көшбасшы 
дәрежесіне көтерілу.

Дамудың стратегиялық бағыттары 
Негізгі қаржылық мақсат ішкі құзыретті арттыру мақсаттары-
на және нарықтағы мақсаттарға жету арқылы орындалмақ 
(5, 6-кестелер).

Стратегиялық ҚНК
 • EVA – экономикалық қосылған құн, Қазпоштаға инвести-

цияланған барлық капитал үшін төлем мөлшеріне азай-
тылған салықтарды ұстап қалудың қарапайым қызметінен 
түскен Қазпоштаның пайдасы болып табылады;

 • Нарық үлесі – аталған көрсеткіш Қазпошта айналымы-
ның нарық сегменті айналымымен қатынасы болып табы-
лады;

 • Трансформация бағдарламасын іске асыру – Транс-
формация бағдарламасын іске асыру барысын бағалайды 
және жоспарланған іс-шараларды уақытында және бюд-
жет шегінде орындау мүмкіншілігін өлшейді;

 • Қызмет көрсету сапасын арттыру – клиенттерге 
қызмет көрсету кезінде белгілі бір қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға жарамдылығымен шартталған қыз-
меттер қасиеттері және Қазпошта қызметкерлерінің қыз-
меттер жиынтығы болып табылады;

 • Әлеуметтік тұрақтылық рейтингі – Қазпоштаның 
әлеуметтік тұрақтылығының интегралды рейтингін көр-
сетеді;

 • Еңбек өнімділігінің өсімі – көрсеткіш компания пер-
соналы тиімділігінің қаншалықты жақсы өлшенетіндігін, 
өнімділік тұрғысында басқару мен оқытудың қаншалықты 
жүргізілгенін көрсетеді.

Стратегиялық мақсаттар Негізгі басымдықтар

Экономикалық қосылған құнның артуы (EVA)
EVA арттырудың негізгі басымдықтары кірісті арттырумен, шығынды 
азайтумен және инвестицияны оңтайлаумен байланысты 

Қалада және ауылда мақсатты сегменттердегі бизнес-
тің өсуі

Өсімге қызметтер портфелін оңтайландыру есебінен және клиент-
тердің қажеттілігімен сәйкестігі арқылы қол жеткізуге болады

Технологиялық серпін
Инвецтициялық жобаларды іске асыру мен сапалы жоспарлауға 
басты назар

Халықтың сенімі мен қызметтер сапасын арттыру мақ-
сатында клиентке бағдарлану

Негізгі міндет: қызмет сапасын жақсарту және клиенттердің 
қанағаттанушылығы

Бизнес процестердің тиімділігін арттыру
Тиімділікті арттырудың негізгі мақсаты шығындар құрылымын түсіну 
және еңбектің өнімділігіне назар қою

Стратегиялық міндеттер және бизнес-модель

Пошталық қызметтер
Компания дәстүрлі, қабылдау, тасымалдау және қарапайым 
және экспресс-пошта, пакеттік және сәлемдемелік хат-хабар-
ларды тасымалдау және жеткізу қызметтерін қамтитын по-
шталық қызметтердің кең спектрін ұсынады. Біз осы қызмет-
тердің тиімділігін, клиенттер үшін сапасы мен қолайлылығын 

арттыру мақсатында инновацияларды енгізу бойынша 
тұрақты жұмыс жасап келеміз. Сондай-ақ, бүгін таңда ги-
бридті электрондық пошта, DirectMail қызметтері және басқа 
да қазіргі заманғы жаңа пошталық қызмет түрлері белсенді 
енгізілуде. 

Қаржылық қызметтер
«Қазпошта» АҚ жәрдемақылар мен зейнетақылар төлеу, сон-
дай-ақ жалақы төлеу, коммуналдық төлемдерді, бюджетке 
төлемдерді, кедендік төлемдерді және ақша аударымдарын 
қабылдау маңызды орын алатын қаржылық қызметтердің 

кең спектрін көрсетеді. Қазақстанның барлық аумағын дер-
лік қамтитын пошта желісі, әсіресе, аудандық және ауылдық 
жерлер деңгейінде бизнес пен халық үшін қаржылық қызмет-
терді ілгерілетудің тиімді құралы болып табылады.

Агенттік қызметтер
Агенттік қызметтерге негізгі өнімдер арасынан Екінші дең-
гейдегі банктердің кредиттерін беру, сақтандыру полистерін 
ресімдеу, Компания үшін жаңа бағыт болып табылатын –авиа- 
және теміржол билеттерін сату кіреді. Осы бағытты дамыту-
дың негізгі мақсаты – Компания бөлімшелерінің тиімділігін 
арттыру, қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз ету және 

ауыл тұрғындарына әлеуметтік-маңызды қызметтерді жеткі-
зу. «Қазпошта» АҚ бөлімшелерінің ауқымды желісі еліміздің 
кейбір өңірлеріне коммерциялық банктер секілді дәстүрлі 
агенттердің филиалдық желісінің шектеулілігі салдарынан 
бұрындары толық қолжетімді болмаған қажетті қызметтерді 
ұсынудың маңызды құралы болып табылады.

Басымдықтар Бастамалар тобы Бастамалар

 • Қалада және ауылда 
мақсатты сегменттердегі 
бизнестің өсуі

 • EVA өсуі

1
Өнімдік бастамалар

Жазбаша хат хабар
 • Жазбаша хат-хабарлар бойынша нарық үлесін қорғау
 • Direct mail marketing бағытын дамыту
 • Гибридті пошта

Сәлемдемелер

 • Сапалы сәлемдемелік сервис құру
 • e-commerce порталын іске қосу
 • Сәлемдемелер мен ІГПЖ үшін тарифті оңтайландыру
 • EMS филиалын дамыту

Қаржылық қызметтер 

 • Ақша аударымдарын дамыту
 • Кредит, депозит және сақтандыру бойынша агенттік 

схеманы іске қосу/дамыту
 • Қазақстандықтың әлеуметтік картасын құру және әзірлеу

Басқа өнімдер

 • Электрондық ақша сегментін дамыту
 • Мемлекеттік органдар үшін агенттік қызметтер бағытын 

дамыту
 • Логистикалық өнімдерді дамыту
 • Бөлшек сауда өнімдерін дамыту

 • Бизнес процестердің тиімділі-
гін арттыру 2

Логистика және 
бөлімшелер желісі

 • Логистика жөніндегі бастамалар блогы
 • Бөлімшелер желілері жөніндегі бастамалар блогы

 • Халықтың сенімі мен қызмет-
тер сапасын арттыру мақса-
тында клиентке бағдарлану

3
Сату және қызмет 
көрсету

 • Сатудың дицтанциондық арналарын және өзіне-өзі қызмет 
көрсету элементтерін дамыту (картшотқа аударым және өзі-
не-өзі қызмет көрсету аймақтары)

 • Технологиялық серпін 4
IT жәнеHR

 • Қажетті IT-инфрақұрылымын жасау және дамыту
 • Персоналды оқыту және дамыту

 • EVA өсуі 5
IС оңтайландыру

 • Ағымдағы активтерді оңтайландыру

5-кесте

6-кесте
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БАСЫМ МІНДЕТТЕРДІ ІСКЕ АСЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

Трансформациялау бағдарламасы

Бағдарлама туралы
2016 жылы «Қазпошта» АҚ бизнесті 
трансформациялау бағдарламасының 
(бұдан әрі – Бағдарлама) 3-кезеңіне 
– «Іске асыру» кезеңіне өтті. Бағдар-
лама 2014 жылы корпоративтік басқа-
рудың жоғары деңгейіндегі бәсекеге 
қабілетті және орнықты Компания құру 
мақсатында, сондай-ақ озық әлемдік 
тәжірибелерді қолдана отырып, жұмыс 
істеу қағидаттарын қайта қарау арқылы 
қаржылық және операциялық тиімділі-
гін арттыру мақсатында қолға алынған 
болатын. Негізгі бизнес- және өндірістік 
процестерге, оларды стандарттау мен 
регламенттеуге, жаңа технологиялар 

мен серпінді жобаларға реинжиниринг 
және тиянақты талдау жасау қарасты-
рылды.

Бизнес жүргізу мен басқарудың мүлде 
жаңа даңгейіне шығуға және әлемнің 
озық стандарттарына сай келуге мүм-
кіндік беретін, Компанияның страте-
гиялық дамуының бизнес-модельдері 
айқындалды. 

Көрсетілген қызметтер сапасын қамта-
масыз ететін талаптар мен бизнес-про-
цестерді стандарттау мен оңтайлан-
дыру, үздік тәжірибелерді қолдану, 

сәйкессіздіктерді анықтау және жою 
жүзеге асырылды. Процестерге өзгеріс-
тер енгізумен қатар, «Қазпошта» АҚ 
қызметкерлерінің құзыретіне жаңа та-
лаптар туындады. Персоналды дамыту, 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру, 
оқыту жүйесі арқылы дағдыларды мо-
лайту бойынша жоспарлы түрде іс-ша-
ралар өткізілді. Қызметкерлер жаңа 
әдістерді, құралдар мен рәсімдерді өз 
күнделікті қызметінде бизнес-процес-
тердің өзгеруі кезінде пайдалану бой-
ынша оқытудан өткізілді. 

Жүргізілген жұмыстарға есеп
Бағдарлама жол картасына сәйкес іске 
асады және төмендегідей төрт кезеңнен 
тұрады:
1. «Даярлық» – команда жасақталды, 

қажетті нормативтік құжаттар әзір-
ленді;

2. «Диагностикалау және дизайн» 
– 2015 жылы орындалды және 
аяқталды;

3. «Жоспарлау» – 2015 жылы 100 %-ға 
орындалды;

4. «Іске асыру» – 2016 жылы «Жоспар-
лау» кезеңіндегі жобаларды енгізу 
бойынша жұмыстар басталды.

2016 жылға арналған Жол картасы 
бағдарламасы 26 бақылау нүктесін 
қамтиды. Атап айтқанда, референт-
тік модельдер әзірленді және оларды 
бейімдеу жүзеге асырылды, дерек-
терді басқару офисі құрылды, логисти-
калық ағындарды басқарудың жаңа 
үлгісі жасалды және сынақтан өтті, са-
тып алудың жаңа үлгісі іске қосылды, 

өндірістік-қаржылық үлгілеу жүйесі 
енгізілді, күрделі жобаларды басқару 
жүйесін әзірлеу және диагностикалау 
аяқталды, АТ-сервистерімен қамтама-
сыз етуге қатысты сервистік модельге 
көшу стратегиясы анықталды және т.б.

Сонымен қатар, қызметкерлерге 
Бағдарлама туралы ақпараттар беру, 
өзара әрекеттестікті жақсарту, мүдделі 
тараптардың бизнес-бөлімшелерімен 
тығыз ынтымақтастық пен тиімділігін 
арттыру бойынша іс-шаралар өткізілді. 

Пошталық қызметтердің дамуы
2016 жылы Компанияда ішкі пошта жө-
нелтімдеріне қатысты қолданыстағы 
технологиялық процестерді оңтайлан-
дыру және жаңаларын әзірлеу және 
оларды өндірістік процеске енгізу жұ-
мыстары жалғастырылды. Жеке қа-
дағалаумен жеке және заңды тұлғалар 
үшін пошталық төлеудің электрондық 
мемлекеттік белгісі бар конверттерге 
салынған жай жазбаша хат-хабарлар-
ды жіберу енгізілді. Тіркелетін пошта 
жөнелтімдерін қабылдау кезеңінде ішкі 
және халықаралық хаттар мен сәлем-
демелер үшін штрихтік пошта сәйке-
стендіруін пайдалану бойынша бақылау 
орнатылды.

Өндірістік процестерді оңтайландыру 
мақсатында Компания филиалдар-
дың сұрыптау объектілерінде «үнемді 
өндіріс» қағидаттарын енгізуді қолға 
алды. Осы жоба шеңберінде облыстық 
филиалдардан пошта тасымалдау және 
сұрыптау учаскелеріне жұмыс тобы мү-
шелерінің жұмыс сапарлары жүзеге 
асырылды. 

Тираждау кезеңін іске асыру барысын-
да процестерді карталау, хронометраж 
бойынша жұмыстар жүргізілді, ұсы-
нымдар әзірленді және іс-шаралар 
жоспары жасалды.

Елдер арасында пошта жөнелтімдерін 
арттыру бойынша белсенді жұмыс 
жүргізу жалғастырылды. Жыл ішінде 

«Хоргос – Екатеринбург» және «Хор-
гос – Мәскеу» халықаралық транзиттік 
алмасу бойынша маршрутқа тұрақты 
мониторинг жүзеге асырылды. «Транзит 
Хоргос – Еуропа» жаңа өнімі іске қосыл-
ды. Кіріс, шығыс, транзиттік халықа-
ралық пошта жөнелтімдерін өңдеудің 
технологиялық процестерін оңтайлан-
дыру мақсатында «Хоргос» халықара-
лық пошта алмасу орнын ашу іс-шарасы 
өткізілді (Пенжим ауылдық округі, Пан-
филов ауданы, Алматы облысы).

2016 жылы Компания Қазақстанның 
транзиттік әлеуетін іске асыруға бағыт-
талған халықаралық пошта маршрутта-
ры қатарын іске қосты. Сөйтіп транзиттік 
елдерді қоспағанда, бұл ретте интернет 
арқылы тасымалдау тәртібін 600 тон-
на тапсырыспен қамтамасыз етіп және 
жеткізу мерзімін 60 күннен 10 күн-
ге дейін қысқартып, Еуропалық одақ 
елдерімен Қазақстанның тікелей айыр-
басын жолға қоя отырып, Қытай мен 
Еуропаны байланыстырды. 

ҚХР тағайындалған операторы China 
Post Group және «KTZExpress» АҚ-мен 
бірлесіп, кіріс және транзиттік халықа-
ралық пошта жөнелтімдерінің қосымша 
көлемін тарту іс-шаралары шеңберінде 
Қазақстан Республикасы арқылы ЕС 
елдеріне ҚХР-нан темір жол көлігімен 
контейнерлердегі пошта жөнелтімдері 
транзитін ұйымдастыру бойынша мәсе-
лелер шешілді. 

Қолданыстағы және жаңа пошта өнім-
дері қызметтерінің портфелін дамыту 
жоспары, соның ішінде «Қытай – Қа-
зақстан – Германия» транзиті жобасы 
бойынша тұжырымдама әзірленді және 
бекітілді. 

Компания өндірістік объектілер желісін 
кеңейту жұмыстарын жүргізеді. Өн-
дірістік объектілердің саны мен сапасы 
бойынша деректерге жүргізілген тал-
дау қорытындысы бойынша, сондай-ақ 
сату арналарына арналған стандарт 
талаптарына сәйкес, Компания кейбір 
өндірістік объектілерді ашуды (жабу не-
месе орнын ауыстыру) жүзеге асырады. 
Бұл жұмыстың мақсаты оңтайланды-
рылған кірістермен сату көлемін артты-
ру болмақ. Өндірістік қажеттілігіне орай 
2016 жылы 108 пошта байланысы бөлім-
шесі ашылды. 

Қазақстан Республикасының пошта 
және банк заңнамалары талаптарына 
сәйкес, Компанияда өндірістік объек-
тілер жұмысының мониторингі ай сай-
ын жүзеге асырылады. Өндірістік объ-
ектілер (филиалдар, желілер) желілері 
қызметінің операциялық басқармасы 
Компания бөлімшелері мен филиал-
дарының елді мекендерді қамту жет-
кіліктілігі, техникалық беріктігі мен қа-
уіпсіздігі тұрғысында филиалдар мен 
бөлімшелердің банк заңнамасы талап-
тарына сәйкестігіне бақылау жасайды. 
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«Сәлемдемелер 
супермаркеті»
«Сәлемдемелер супермаркеті» – бұл 
пошта жөнелтімдерін өзіне-өзі қызмет 
көрсету тәртібімен сағат 22-ге дейін 
демалыссыз жұмыс режимімен беру 
бөлімшесі. Өзіне-өзі қызмет көрсету 
принципі кезек күтуді болдырмауға 
және сәлемдемелерді алу уақытын 
20-30 минуттан 3 минутқа дейін 
қысқартуға мүмкіндік берді. Қазір-
ге дейін облыс және аудан орталықта-
рында 16 «сәлемдемелер супермаркеті» 
ашылды. Олар арқылы күн сайын 600-
ден 1 200-ге дейін пошта жөнелтімдері 
беріледі.

Экспресс-пошта
2016 жылғы тамызда «Қазпошта» АҚ 
EMS пошта операторлары мен Біріккен 
Араб Әмірліктері пошта қызметі ара-
сында EMS жөнелтімдерді халықаралық 
алмасу туралы EMS келісімге қол қой-
ылды. 

Операторлар жұмысын оңтайланды-
ру және бланкілік өнімдерді сатып алу 
шығындарын азайту мақсатында Е1 
электрондық бланкісі және курьерлік 
қызмет мониторингі жүйесі іске қосыл-
ды. Аталған жүйе байланыс орталығы 
операторларынан келіп түскен тапсы-
рыстар мен жеткізімдер туралы ақпа-
раттардың трекингте уақтылы көрініс 
табуын қамтамасыз ете отырып, API 
көмегімен «Workflow» программалық 
қамтымы мен www.post.kz корпора-
тивтік порталынан ақпаратты қабылдау 
процесін автоматтандырады.

V-post
V-post – бұл клиенттерге АҚШ-тың 350 
мыңнан астам интернет-дүкендерінен 
тауарларды 5-6 жұмыс күні ішінде жет-
кізіп беруге мүмкіндік беретін Қазпош-
таның электрондық сервисі. Бүгінгі 
күнге дейін 1 400-ден аса сәлемдеме 
жеткізілді, ал сервиске тіркелген пай-

даланушылардың саны 5 300 адамға 
жетті. Жалпы кіріс 16 млн теңгеден асты. 

Гибридті электрондық пошта
Гибридті электрондық пошта (ГЭП) – 
пайдаланушыға жекелеген кезеңдерде 
электрондық түрде жіберілетін құжат-
тармен және хабарламалармен алма-
суға мүмкіндік беретін қызмет. 

ГЭП қызметті тұтынушылардан элек-
трондық түрде хат алу (жөнелтушілер-
ден), басу алдындағы дайындық, жө-
нелтім салынымын басу, конвертке салу, 
қабылдау, өңдеу, тапсырыстық хаттарды 
тасымалдау және жеткізу, тапсырыстық 
хаттарды беру туралы мәртебелерді 
заңды тұлғаның ақпараттық жүйесіне 
беру сияқты қызметтерді көрсетеді.

2016 жылы ГЭП пункттерін нығайту, 
құпия ақпаратты қорғау, заңнамалық 
актілерге өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізу, топтамалы жөнелтімдерді 

жөнелту мүмкіндігін іске асыру, жібе-
ру мерзімін 14 күннен 2-3 күнге дейін 
қысқарту сияқты ГЭП қызметтерін көр-
сету сапасын арттыруға бағытталған 
бірқатар іс-шаралар орындалды. Осы-
ның бәрі Бас прокуратура, Қорғаныс 
министрлігі, Жоғарғы сот және басқа 
мемлекеттік ұйымдармен ынтымақта-
стыққа қол жеткізді. 2016 жылы ГЭП жө-
нелтімдер көлемі 380 921 бірлік құрады. 

ЭКСПО логотипі бар ГЭП конверттерінің 
жаңа дизайны бекітілді. Тапсырыс бе-
рушілердің талабын ескере отырып, 
операторлар үшін жаңа интерфейс әзір-
ленді. 

Direct Mail
Қазпошта мақсатты аудиторияларға өз 
өнімдерін жарнамалағысы келетін ком-
паниялар үшін электрондық сервис құр-
ды. Аталған сервис клиенттердің жыны-
сы мен жасына, тұрғылықты жері мен 
аймағына қарамай, жарнамалық мате-
риалдарды жіберуге мүмкіндік береді. 
«Direct Mail» веб-қосымшасы жасалды 
және пайдалануға енгізілді. Оның не-
гізгі сервистері жеке тұлғалар жөнінде 
мекенжайлық тарату, заңды тұлғалар 
жөнінде мекенжайлық тарату, Яндекс 
картасы бойынша мекенжайсыз тарату, 
пошташы-интервьюер болып табыла-
ды. Қызмет 2016 жылы желтоқсанда 
іске қосылды және осы сервисті 10-нан 
астам компания пайдаланды.

Вокзал-Вокзал
Бұл қызмет еліміздің ірі қалаларының 
теміржол вокзалдары арасында хат-ха-
барларды, құжаттар мен басқа да 3 кг-
ға дейінгі пошта жөнелтімдерін жедел 
жіберу қызметі, ол «Тальго – Тұлпар» 
жедел пойыздарының көмегімен жү-
зеге асырылады. Аталған жоба «Жола-
ушылар тасымалы» АҚ-мен бірлесіп іске 
қосылды. 

Жіберу мерзімінің қысқаруы (2–3 күннен 
15 сағатқа дейін), қадағалау мүмкіндігі, 
SMS-хабарлама алу клиенттер үшін қо-
лайлылық болып табылады. 

Бүгінгі күні пилоттық жоба шеңберінде 
Астана, Алматы, Қарағанды, Қызылор-
да, Шымкент қалаларындағы теміржол 
вокзалдарында пошта байланысы пун-
кттері ашылды. 2016 жылғы қызмет 
көлемі 4 700 пошта жөнелтімін құрады.

Пошталық жабдықтар
Поштаны сұрыптау, өңдеу, жеткізу про-
цестерін жаңарту және тасымалдау 
кезінде поштаның барынша сақталуын 
қамтамасыз ету мақсатында көп ай-
налымды ыдыстарды енгізу жобасы 
шеңберінде 2016 жылы Компания жаз-
баша хат-хабарларды жіберу үшін 5 212 
жәшік сатып алды. Поштаны сұрыптау 
мен тасымалдау торабында жабдықтар 
жаңартылды, ескілерінің орнына 9 жаңа 
транспортер сатып алынды, 580 по-
шташы велосипедпен қамтамасыз етіл-
ді, соның ішінде алғаш рет 3 доңғалақты 
150 велосипед сатып алынды. 

MobilePostman
MobilePostman жобасы шеңберінде 
неғұрлым тиімді жұмыс жасауы үшін 
пошташыларға 4 630 смартфон берілді. 
Смартфонға орнатылған мобильді қо-
сымшаның көмегімен тіркелетін пош та 
жөнелтімдерін жеткізу және беру жү-
зеге асырылады. Қосымша жеткізу 
жүкқұжатын автоматты түрде жасай 
отырып, хаттың штрихтік пошталық 
сәйкестендіргішін (ШПС) сканерлеуге 
мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта Ком-
панияның маңызды оқиғалары туралы 
пошташыларға уақытында ақпарат бе-
руге мүмкіндік беретін «Жаңалықтар» 
және «Сауалнамалар» бөлімдері іске 
қосылды.

Магистралдық тасымалдау
2016 жылы біз мерзімділікті ескере оты-
рып, магистралдық пошталық марш-
руттарды оңтайландырдық. Жазғы 
және қысқы кезеңдер кестесі жасалды. 
Қазіргі таңда жербетілік көлікпен 20 ішкі 
магистралдық маршрут қолданыста, 
соның ішінде 51,8 мың км ұзақтығымен 
теміржол көлігінің 13 маршруты және 
34,5 мың км ұзақтығымен автомобиль 
көлігінің 7 маршруты. 5 халықаралық 
маршрут іске қосылды: «Алматы – Ека-
теринбург», «Алматы – Хоргос», «Ал-
маты – Қапланбек», «Орал – Орынбор», 
сондай-ақ «Алматы – Вильнюс» жаңа 
магистралдық автомобиль маршру-
ты. 2016 жылғы қыркүйекте Компания 
«Ақтөбе – Атырау – Ақтау – Ақтөбе» – 
пойыз № 310/309 жаңа теміржол маги-
стралдық маршрутын іске қосты. 

2016 жылы Компания 36 733 т пошта 
жөнелтімін жербетілік көлікпен, ал 1 248 
т-ны авиакөлікпен жеткізді. Осы жылы 
Астана қаласы мен Ақтөбе, Ақтау, Өске-

мен, Орал секілді облыс орталықтары 
арасында жербетілік көлікпен жай және 
тапсырыстық жазбаша хат-хабарлар-
ды жіберу мерзімдерін 1–3 күнге және 
облыс орталықтары арасында Қан-
дыағаш, Мақат және Тобыл тораптық 
станцияларының дамуы есебінен 1–2 
күнге қысқарту бойынша жұмыстар 
жүргізілді.

2016 жылы авиамаршруттардың жалпы 
саны 60 құрады, соның ішінде Алматы 
қаласынан 14 авиамаршрут, Астана қа-
ласынан 16 авиамаршрут, облыс орта-
лықтары арасында 30 авиамаршрут.

Көлік инфрақұрылымы
«Көлік инфрақұрылымы» жобасының 
бірінші кезеңі аяқталды. Жобаның мақ-
саты – «Қазпошта» АҚ көлік құралдары 
паркін жетілдіру, қолдау және дамыту. 
2020 жылға дейін 1 036 автокөлік бірлі-
гін, соның ішінде жеңіл автомобильдер, 
фургондар, жүк және брондалған көлік, 
автобустар және трактор, жүк артқыш 
сияқты басқа да көлік түрлерін сатып 
алу жоспарда бар. Жоба аясында пошта 
вагондарына күрделі жөндеу жүргізу 
қарастырылған. Негізгі жоспарланған 
іс-шаралар белгіленген мерзімінде жә-
не толық көлемде орындалды. 

Пошталық есеп жүйесі 
(ПЕЖ)
Пошталық көлік құралдары қозғалысын 
оңтайландыру, сондай-ақ мониторинг 
енгізу үшін 2016 жылы ПЕЖ жобасын 
енгізу басталды. Аталған жобаны іске 
асыру барлық көлік құралдарының 
қозғалысын жоспарлауға және бақыла-
уға мүмкіндік береді. 

Пошта тасымалы жиілігін сақтау және 
маршруттардың тиімділігі бойынша 
көлік құралдары кестесіне және қолда-
ныстағы пошта маршруттарына талдау 
жасалды. Мамандандырылған про-
граммалық қамтым үшін веб-қосымша 
жасау бойынша жұмыстар жүргізілді. 
Тестілік ортада пошта жөнелтімдерін 
қабылдау функционалы іске қосылды. 

Тиісті техникалық тапсырмалар әзір-
ленді. Жобаны іске асыру 2017 жылға 
жоспарланды. 
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GPS-мониторингі
Жобаның мақсаты Компанияның опе-
рациялық тиімділігін арттыру мақса-
тында түрлі автокөлік көрсеткіштерінің 
мониторингін жүзеге асыру және көлік-
тің нақты тұрған орнын анықтау үшін 
мобильдік байланыс пен спутниктік 
навигацияны пайдалану жолымен ав-
токөліктердің, арнайы техникалардың 
және басқа да жылжымалы объек-
тілердің жұмысын қашықтықтан бақы-
лауды қамтамасыз ететін жүйелерді 
енгізу болып табылады. 

Жобаны іске асыру нәтижесінде ЖЖМ 
бойынша үнемдеуді 11%, пайдалану 
шығындары бойынша 5% деңгейіне 
жеткізу жоспарланып отыр. 

2016 жылы автокөлік мониторингі жүй-
есі жұмысына талаптардың толық си-
паттамасы бар техникалық тапсырма 
әзірленді. Пошталық маршруттар схе-
масы іске асырылды және жүйенің жұ-
мыстық терезесі әзірленді. 2016 жылғы 
қыркүйектен бастап желтоқсанға дей-
ін жүйе жұмысын тестілеу жүргізілді 
және оны толықтыру жүзеге асырылды. 
Тестілеу Астана поштамты, «Оңтүстік» 
ақпараттық-логистикалық орталығы» 

(«Оңтүстік» АЛО) және Қарағанды об-
лыстық филиалы (ОФ) маршруттарына 
жүргізілді. Жобаны пилоттық пайдала-
нуға жіберу 2017 жылдың екінші тоқса-
нына жоспарланды. 

Фулфилмент-орталықтар
Fulfillment-центр – тауарларды қабыл-
дау, сақтау, жинау, буып-түю және са-
тып алушыға кейіннен жеткізу бойынша 
интернет-дүкендер үшін кешенді қыз-
мет. Жоба бойынша негізгі жұмыстар 
аяқталды. 

Жаһандық мониторинг 
жүйесі

2016 жылғы 1 қарашадан бастап Ком-
пания жай жазбаша хат-хабарларды өт-
кізу сапасын өлшеу үшін Дүниежүзілік 
пошта одағының Жаһандық монито-
ринг жүйесіне қосылды. Дүниежүзілік 
пошта одағының қадағалау жүйесіне 
ықпалдасу 90-нан астам елмен кіріс 
және шығыс халықаралық пошта жө-
нелтімдерінің өтуін толық қадағалауға 
мүмкіндік береді. 

Осы іс-шараның шеңберінде Компания 
мамандары Алматы мен Астана қалала-

рындағы «Оңтүстік» АЛО-ға, Қарағанды 
облыстық филиалының пошта бөлімше-
сіне RFID-таңбалары бар жай халықара-
лық хаттардың түсуі туралы деректерді 
беру үшін 6 RFID-оқитын қақпа (антенна) 
орнатты. 

Сондай-ақ Жаһандық мониторинг жүй-
есін енгізу жұмыстарын жалғастыруда 
Компанияның 2014–2016 жылдарға ар-
налған халықаралық қызмет сапасын 
жақсарту бойынша іс-шаралар жоспары 
шеңберінде адрестеу әдістерін жетіл-
діру мақсатында адрестік жүйені негіз-
ге ала отырып сұрыптау жеңілдетілген, 
бірқатар Еуропа елдерінің (мысалы, Ан-
глия, Ирландия, Латвия) тәжірибелері 
зерделенді. Тиісінше, елімізде адресте-
уді жүйелендіру бойынша жұмыстар 
жүргізілді.

Жаңа пошталық индекстер
Әрбір ғимаратқа берілетін жаңа по-
шталық индекс жүйесі енгізілді. Жаңа 
әріптік-цифрлық пошталық индекс жеті 
символдан тұрады. Бірінші символ об-
лысын, кейінгі екеуі – облыстағы қала/
аудан, қалған төрт символ ғимаратты 
білдіреді. 2016 жылы мемлекеттік дерек-
тер базасынан Қазақстан Республика-

сының барлық құрылыстарының мекен-
жай деректері алынды. Жаңа пошталық 
индекстер анықтамалығы жасалды. 
«Пошта туралы» Қазақстан Республика-
сының Заңына хат алмасу кезінде жаңа 
пошталық индекстерді пайдалануға қа-
тысты өзгерістер енгізілді. «Ғимараттар 
сайттары» ақпараттық жүйесі әзірленді. 

«Ауыл – ауыл, Ауыл – қала» 
жобасы 

Аталған жобаны енгізумен ауылдық 
жерлердің кез келген тұрғыны жер-
гілікті пошта байланысы бөлімшелерін-
дегі осы қызметті пайдалану арқылы 
көршілес ауылға немесе қалаға өзінің 
қарапайым орамымен сәлемдемесін 
жөнелтуге болады. Осы қызметті пош -
та автомобилі жүргізушісі арқылы 
алуға болады. Сондай-ақ Компанияның 
сәлемдемелік ыдысын пайдалануға да 
болады. 

Аталған қызмет үшін әрбір әкімшілік 
ауданның бөлінісінде қолжетімді жеке 
тарифтер қойылды (минимум 200 теңге, 
максимум 2 000 теңге). Әрбір сәлемде-
меге тіркеу нөмірі беріледі, ал қабыл-
дауды растау мақсатында үзік талон 
беріледі.

Осы қызметті көпшілікке тарату және 
одан әрі дамыту үшін ауылшаруашылық 
және басқа өнімдерді әлеуетті өн-
дірушілер арасында қызметті тарату 
бойынша жұмыстар жүргізілді. 

Басқалар
Тарифтер. Пошталық қызметтерді көр-
сету саласындағы маңызды бір мәселе-
лердің бірі тарифтер болып табылады. 
2016 жылы реттелмейтін пошта байла-
нысы қызметтеріне, сондай-ақ «Вокзал 
– Вокзал», «Консигнация» жүйесі бой-
ынша топтастырылған сәлемдемелерді 
жіберу» жобаларына тарифтер бекітілді. 

Интернет-дүкендер. Поштаматтар ар-
қы лы өтетін пошта жөнелтімдері көле-
мін арттыру үшін серіктестермен келіс-
сөздер жүргізілді (интернет-дүкен дері). 
Интернет-дүкендермен ықпалдасу 
бой ынша жұмыстар жүргізілді. Интер-
нет-дү кен дердің сайтта рын да пошта-
мат тар ды таңдау үшін нысандар ор-
наластырылды. Клиент өз таңдауы 
бойынша поштаматтардың орна лас қан 
мекен жайын және жұмыс істеу сағат-
тарын анықтайды (мысалы, Flip.kz ин-
тернет-дүкені).

Ынталандыру. Өндірістік персонал ең-
бе гін ынталандыру мәселесі Компания 
үшін ешқашан маңызын жоймайды. 
Атқарылған жұмыстар туралы облыс-
тық филиалдардың бөлінісіндегі ақпа-
раттар талдауы ай сайынғы негізде 
жүргізіледі. Талдау жеткізу парақтары-
ның негізінде жасалады. Қорытынды 
бойынша пошта жөнелтімдерін неғұр-
лым көп жеткізген үздік пошташылар 
мен курьерлер анықталады, бұл ретте 
қызметтерді ұсыну сапасын барлық та-
лаптарын сақтау қажет.

МПТБ. Жазбаша хат-хабарлардың жаңа 
өнімі әзірленді – жөнелтушілер – заңды 
тұлғалар үшін төленген пакет. Заңды 
тұлғалар үшін жай жазбаша хат-ха-
барды пошта төлемінің электрондық 
мемлекеттік белгісі бар конверттерде 
жіберу іске асырылды (МПТБ). 

Кросс-сату. Сатудың бұл түрі тарату 
көлемін өсірудің бір әдісі ғана емес, кли-
ент базасын ұлғайтудың тиімді құралы 
болып табылады. Компания филиал-
дарының корпоративтік клиенттерді 
тарту үшін кросс-сатуды ұйымдастыру 
бойынша жұмыстар жүргізілді. Негізгі 
қызметтермен қатар, лотерея билет-
тері, т/ж билеттері, мерзімді баспасөз 
басылымдары, коммуналдық қызмет-
терді төлеу және т. б. секілді қосымша 
қызметтер түрін де ұсынады. 

Кросс-сатуды енгізу тиімділігін арт-
тыру үшін семинар-оқыту өткізілді. 
Бұл тренингтер сатылымдар жөнінде 
аймақтарға шығатын мамандар мен 
операторларға арнап өткізілді. Тренинг 
барысында тиімді сату техникасын көр-
сететін таныстыру және бейне матери-
алдар пайдаланылды. Тренингті аяқтау 
бойынша тестілеу өткізілді және Ком-
пания қызметкерлеріне сертификаттар 
табысталды. 
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Қаржылық қызметтердің дамуы
Компанияның қаржылық қызметтері 
2016 жылы ерекше даму қарқынын 
көрсетті. 10 ақша аударымы орталығы 
ашылды (Ақтөбе, Талдықорған, Атырау, 
Ақтау, Тараз, Орал, Өскемен, Қарағанды, 
Қызылорда, Петропавл қалаларында). 
Жұмыс уақыты: сағат 8.00-ден 22.00-ге 
дейін. Сондай-ақ орталықтарда ақша 
айырбастау пункттері, банкоматтар, по-
штаматтар, төлем терминалдары бар. 
Алматы поштамтында, Маңғыстау және 
Павлодар облыстық филиалдарында 
корпоративтік қызмет көрсету сектор-
лары ашылды. 

Қызмет көрсету желісін кеңейту және 
клиенттерге қолайлы жағдай орнату 
мақсатында 2016 жылы 53 банкомат 
және 2 580 POS-терминал сатып алын-
ды, 15 ақша айырбастау ортылығы 
ашылды.

«Colvir» корпоративтік ақпараттық жүй-
есін (КАЖ) «Касса 24» төлем терминал-
дарымен ықпалдастыру шарттары бой-
ынша жұмыстар аяқталды. Жобаны іске 
асыру 2017 жылға жоспарланды.

«Өзіне-өзі қызмет көрсету төлем терми-
налдары» инвестициялық жобасын іске 
асыру шеңберінде 120 жеке өзіне-өзі 
қызмет көрсету төлем терминалдары 
сатып алынды.

Көрсетілген қызметтер сапасын арттыру 
үшін оқыту семинарлары өткізілді, Ком-
панияның 44 қызметкері сату тиімділігі 
технологиясы бойынша оқыту семина-
рынан өтті. 

Қызметтің барлық түрі бойынша опера-
торларға арналған (және пошташылар) 
ынталандыру жүйесі енгізілді. 

Дербес процессингтік орталықты іске 
қосу бойынша жұмыстар басталды. Бұл 
– Қазақстан Beeline компаниясы мо-
бильдік нөмірі балансынан қолма-қол 
ақша алу қызметі. Beeline компаниясы 
абоненттері Компанияның кез келген 
бөлімшесінен баланстан тиісті соманы 
алуына болады (баланстағы қалдық 
жеткілікті болған кезде).

Зейнетақы мен жәрдемақы
«Қазпошта» АҚ бөлімшелері арқылы 
зейнетақы мен жәрдемақы төлеуді жү-
зеге асыру кезінде алаяқтық іс-қимыл-
дардың алдын алуға және операция-
лық қауіптерді азайтуға бағытталған 
іс-шаралар жоспары бекітілді. Аталған 
Іс-шаралар жоспары шеңберінде ав-
томаттандырылмаған ауылдарда тізім 
бойынша зейнетақы мен жәрдемақы 
төлеу процесін автоматтандыру бойын-
ша бизнес-талап әзірленді. Статистика-

лық есеп жүргізу жөніндегі жұмыстар 
жүзеге асырылды.

Төлемдер
Салық және басқа да төлемдер. Қа-
зақстан Республикасы Қаржы мини-
стрлігінің Қазынашылық комитетімен 
жеке тұлғалардан және мемлекеттік 
мекемелердің өкілдерінен салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді төлеу бойынша төлемдерді 
қабылдауға шарт жасасты.

Басқа банктердің шоттарына үсте-
ме төлемді төлеген соң, тіркелетін 
пош та жөнелтімдерін беруді бақылау 
пысықталды. «Сенім» акциясы бой-
ынша зейнетақы мен жәрдемақы алу 
үшін ағымдағы/карточкалық шот-
тарды ашушы қлиенттерге арналған 
коммунал дық төлемдерді тегін төлеу 
функционалы әзірленді. 

Онлайн-төлемдер. Қазақстан Респуб-
ликасы ІІМ «Ақпараттық-өндірістік 
орталық» РМК, «Алматы қаласы көлік 
холдингі» ЖШС, «Digital Management» 
(PayBox) ЖШС, «Darecosystem» (Credit-
On) ЖШС, «Алма ТВ» ЖШС, «Бірыңғай 
коммуналдық қызметтермен есеп ай-
ырысу орталығы» ЖШС және басқа 
ұйымдармен операциялар бойынша он-
лайн-төлемдер енгізілді. 

Есеп айырысу-кассалық 
қызмет көрсету
Компания бөлімшесі арқылы есеп айы-
рысу-кассалық қызмет көрсету бойын-
ша стандартты процесс әзірленді. 

«Агроөнеркәсіп кешені кредиттік серік-
тестіктері қауымдастығы» ЗТБ және 
«Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ-
ға арналған, шаруа және фермерлік 
қожалықтарға қызмет көрсету қолай-
лы лығын туғызу үшін ауылдардағы 
бөлімше арқылы заңды тұлғаның банк-
тік шотына қолма-қол ақша қабылдау 
процесі әзірленді. 

Интернет-банкинг
Заңды тұлғалар үшін интернет-банкинг 
қызметіне қосылу процесі және қыз-
мет көрсету тәртібі мен құжаттар тізімі 
оңтайландырылды. Төлем тапсырма-
ларын жүргізу бойынша функционал 
пысықталды. Қызмет көрсету кезінде 
комиссияны уақтылы, толық көлемде 
және дұрыс алуға мүмкіндік беретін 

интернет-банкинг жүйесіне шарт тіркеу 
кезіндегі автоматты бақылау жүргізілді. 

Электрондық әмиян
Қызмет көрсетудің жылдамдығын 
қалайтын, шот ашуға қаржылық ұй-
ымдарға келуге уақыты болмайтын, 
бірақ мезгіл-мезгіл тауарлар мен қыз-
метттер үшін аз сомаға төлемдер, 
сондай-ақ аударымдар жасайтын 
клиенттер үшін «Қазпошта» АҚ-дан 
электрондық әмиян ашу мүмкіндігі 
туды. 

2016 жылы Компания қолданыстағы 
электрондық ақша жүйелерімен ын-
тымақтастықты дамытумен белсенді 
айналысты және қазір өз бөлімше-
лерінде электрондық әмиянды толты-
ру үшін қолма-қол ақша қабылдайды, 
сондай-ақ алдағы уақытта Wooppay, 
Crediton және басқа компаниялардың 
электрондық әмиянынан қолма-қол 
ақша беру қызметін іске қосады.

Электрондық әмиянның болуы ин-
тернет-портал және смартфондар қо-
сымшалары арқылы қолма-қол емес 
аударымдарды жүзеге асыруға неме-
се Компания желісінде қолма-қол ақ-
шаға айналдыруға мүмкіндік береді. 
Аударымдар мен төлемдерді жөнелту 
процесін ұйымдастыру үшін қызмет-
тер агрегаторлары ның автоматтанды-
рылған жүйе лері мен және қызметтер ді 
жеткізуші лер жүйелерімен ықпал дасу 
қам тама сыз етіледі. Сонымен қатар, 
Компания ның автоматтандырылған 
жүйе лері мен, атап айтқанда «Colvir» 
КАЖ-бен ықпалдасу қамтамасыз 
етіледі. 

Карточкалық бизнес
2017 жылғы 1 қаңтардағы «Қазпошта» 
АҚ-ның Қазақстан Республикасы айна-
лымына шығарған төлем карталарының 
үлесі 3%-дан асты, бұл 300 000 картадан 
артық.

Компания төлем карталары саласында 
клиенттерге қызмет көрсетудің қазіргі 
заманғы, ауқымды, тиімді және серпін-
ді құрылымын құру жолында жетістік 
болып табылатын жеке процессингтік 
орталық жобасын іске қосуды жоспар-
лайды. 

Жеке процессингтік орталықты енгізу 
карточкалық өнімдердің өнімдік сызба-

сын кеңейтуге мүмкіндік береді, жаңа 
технологиялар (контактісіз төлемдер, 
cashbycode және басқалар) қолданыла-
тын болады, онлайн режимде операция-
лар мониторингі жүйесі пайда болады, 
карталарды шығару және қайта шығару 
мерзімдері қысқаратын болады. 

Бүгінгі күнге дейін төлем карточкалары 
көмегімен қолма-қол ақшасыз төлем-
дер жүйесін дамытуда, интернет- және 
мобильді банкингтердің дамуында, ин-
новациялық сервистерді енгізуде және 
басқаларда айтарлықтай өсім байқала-
ды. Қазпоштаның карточкалық бизнес 
саясаты аталған сегментте бәсекелік 
ұстанымға жетуде қажетті талап бо-
лып табылатын, технологиялық тұрғы-
дан жаңа карточкалық өнімдерді және 
қазіргі заманғы сапалы қаржылық қыз-
меттер спектрін құруға бағытталған.

Қолданыстағы процестерді оңтайлан-
дыру шеңберінде төлем карточкала-
рын шығару және «Workflow» жүйесі 
арқылы SMS-хабарлама қызметін қосу 
бойынша процесс енгізілді. Негізгі ар-
тықшылығы сол, клиенттерге қызмет 
көрсету уақытын қысқартуға әсер ететін 
«қол» процестерінің бір қатарын шыға-
рып тастау, сондай-ақ клиентке қызмет 
көрсету кезінде әр операторға төлем 
карточкасын шығаруға өтініш ресімдеу-
ге және оны SMS-хабарлама қызметіне 
қосуға мүмкіндік береді. SMS-хабарла-
ма – нақты уақыт режимінде өз карточ-
калық шотыңның жай-күйін бақылауға 
көмектесетін және карта бойынша рұқ-
сат етілмеген операцияларға жедел 
ден қоюға мүмкіндік беретін қолайлы 
сервис. 

Пошта байланысы қызметтеріне төле-
уді жаңғырту шеңберінде Компанияда 
аванстық кітапшалар орнына корпо-
ративтік төлем карточкаларын енгізу 
пилоттық жобасы басталды. Астана 
поштамтында және Жамбыл облы-
стық филиалында Пилоттық жобаны 
іске асырудың оң нәтижелері бойын-
ша осы жобаға басқа филиалдар да 
қосылды. «Аванстық кітапша орнына 
корпоративтік төлем карточкасымен 
төлеу» үшін қолжетімді қызметтерге 
пошта жөнелтімдерін қабылдау (хат-
тар, бандерольдер, сәлемдемелер); 
EMS жөнелтімдерді қабылдау (пакет-
тер, сәлемдемелер); қосымша қызмет-
тер, мерзімді баспасөз басылымдарын 
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сату; пошта жөнелтімдеріне арналған 
орам материалдарын сату (конверт-
тер, гофроыдыстар, полиэтилен па-
кеттер) кіреді. Осы жобаның елеулі 
артықшылығы ретінде Компанияның 
клиенттерге арналған барынша икемді 
және заманауы тәсілін, сондай-ақ 
пошта байланысы қызметтерін төлеу 
процесін оңтайландыруды, оператор-
лар жүктемесін азайтуды және аван-
стық кітапшалар бланкілеріне шығын-
дарды қысқартуды айтуға болады.

Қаржылық қызметтер спектрін кеңейту 
мақсатында Қазкоммерцбанкпен бірге 
Қазпошта бөлімшелері арқылы комис-
сиясыз Қазкоммерцбанк төлем кар-
точкаларының карт-шоттарын толтыру 
мүмкіндігі іске асырылды. 

Сондай-ақ бүгінгі таңда Компания 
банкоматтары мен терминалдарында 
Қазақстан Республикасы аумағында, 
сол сияқты аумағынан тыс екінші дең-
гейдегі банктер (ЕДБ) эмиссиялаған 
«AmericanExpress» төлем карточкасын 

қызмет көрсетуге қабылдау мүмкіндігін 
іске асырғанын атап өту керек.

Кең таралған төлем түрі – төлем карточ-
каларын тауарларды, жұмыстарды, қыз-
меттерді төлеу құралы ретінде төлеуге 
қабылдауды, яғни сауда эквайрингін 
енгізу бойынша жұмыстар жүргізілді. 
Компания тиісті таривтерді, ішкі нор-
мативтік құжаттарды, сауда-сервистік 
кәсіпорындарда төлем карточкаларын 
ұстаушыларға қызмет көрсету туралы 
үлгілік шарт нысанын бекітті. 

MasterCard
2016 жылы Компания MasterCard ха-
лықаралық банктік карта шығару үшін 
MasterCard сертификациялауды табы-
сты аяқтады. Бұл карталар клиенттер-
ге қолайлы PayPass контактісіз төлеу 
инновациялық технологиясымен жа-
рақтанған.

Картаны шығару клиенттерге қолай-
лы қызмет көрсету тәсілдерін ұсынуға, 
тұрғындарға соның ішінде ауылдық 

жерлердегі тұрғындарға арналған қыз-
меттерді жаңарту бағларламасы ая-
сында сервистерді кеңейтуге мүмкіндік 
беретін, Компанияның қаржылық қыз-
меттерін дамытудың басым бағыттары-
ның бірі. 

MasterCard картасы көмегімен бүкіл 
әлем бойынша тауарлар мен қызмет-
терді төлеуге, интернет-дүкендерден 
сауда жасауға, қолма-қол ақша алуға, 
Компанияның барлық автоматтанды-
рылған бөлімшелерінде, Қазақстан 
бойынша «Қазкоммерцбанк» АҚ және 
Компания банкоматтарында, сондай-ақ 
шетелдегі кез келген банкоматта шот-
тарды қолма-қол ақшамен толтыруға 
болады. 

Пайдаланушыларға картадан кар-
таға аударым операциялары, жақын 
адамдарына қосымша карточкалар ашу 
және т. б. қолжетімді болады.

Картаның тағы бір қолайлылығы сол 
– контактісіз төлемдерді қолдайтын 

арнайы POS-терминалдарда бір ғана 
тигізу арқылы сауда жасауға мүмкін-
дік беретін MasterCard контактісіз төлеу 
технологиясы. Шығарылатын карта қа-
зақстандық теңгеде қызмет көрсету 
үшін дебеттік карта болып табылады. 

ДСН-кодын ауыстыру
2016 жылы ДСН-кодын ауыстыру бойын-
ша қызмет іске қосылды. Аталған қыз-
мет «Қазпошта» эмиссиялаған төлем 
карточкасының ДСН-кодын карточка 
ұстаушысы таңдаған кез келген 4 цифр-
дан тұратын комбинацияға ауыстыру 
мүмкіндігін туғызады. Қызметтің ар-
тықшылығы: қауіпсіздік, қолайлылық 
және пайдалану жеңілдігі. 

«Salem, mobile»
«Salem, mobile» төлем карточкаларын 
ұстаушыларға тауарлар мен қызметтер 
үшін ұялы телефон арқылы төлем жасау 
мүмкіндігін береді (USSD-командасын 
жөнелту арқылы). Аталған қызмет мо-
бильдік интернетке қосылуды талап 
етпейді, қымбат тұратын жабдық сатып 
алуды қажет етпейді (POS-терминал), 
пайдаланылуы өте қарапайым. 

Дүкенде тауарға төлем жасау үшін карта 
ұстаушысы өз картасын post.kz-ке бір рет 
тіркетуі қажет. Кейінгі төлемдерді сатып 
алушы өз ұялы телефонынан магазин 
терминалының ID (нөмір) көрсететін 
USSD-командалар жөнелту арқылы жа-
сайды. Есептен шығару фактісі бойын-
ша сатып алушы мен сатушының ұялы 
телефонына есептен шығарылған сома 
көрсетіле отырып, SMS келеді. 

«Salem, mobile» қызметіне қосылу-
дың артықшылығы сол, аталған қыз-
мет төлем карталарын төлеуге қа-
былдау туралы заңның талаптарын 
сақтауды қамтамасыз етеді, осылайша 
кәсіпкер заңнаманы бұзбайды. Сон-

дай-ақ аталған қызмет бойынша або-
ненттік төлем болмайды. 376 клиент 
қосылған, оның 256-сы ИК және 120-сы 
ЖШС. 

Сөйтіп, «Қазпошта» АҚ төлем карточка-
ларын пайдалану мүмкіндігі жоқ неме-
се оған бейімделмеген кәсіпорындарға, 
дүкендерге және адамдарға балама 
ұсынды. 

 Қазіргі уақытта төлемдер оның шапшаң 
кейінгі фискализациялануымен пилот-
тық режимде жүргізілуде. 

«Card2Card»
«Card2Card» – бұл қазақстандық банк-
тер эмиссиялаған төлем карточкалары 
арасында мезеттік ақша аударымдары.

«Card2Card» аударымдары бір ха-
лықаралық төлем жүйесі шеңберінде 
жүзеге асырылады. Қызметтің қо-
лайлылығы неде? Офистерге барып, 
кезекке тұрудың қажеті жоқ, өйткені 
«Card2Card» қызметін пайдалану айтар-
лықтай қарапайым және қолайлы, әрі  
www.post.kz сайтында, сондай-ақ мо-
бильді телефонда USSD-командалар 
көмегімен жүзеге асырылады. Бұл ретте 
қызметті пайдаланудың негізгі талап-
тарының бірі интернет-операцияларға 
ашық қолжетімділіктің болуы және кар-
таны тіркеу үшін www.post.kz сайтында 
қуаттау болып табылады. 

2016 жылы осы қызметті барлығы 1 332 
пайдаланушы болды.

«Salem, tenge!»
2016 жылғы наурызда post.kz пошта-
лық және қаржылық қызметтердің 
ұлттық порталы және iOS және Android 
базасындағы мобильдік қосымша 
көмегімен клиенттің төлем карточка-
сынан жеке тұлғаның ақша аударымын 

жөнелтуге мүмкіндік беретін «Salem, 
tenge!» «ҚР бойынша Card2Cash» жедел 
ақша аударымдарының жаңа қызметі 
іске қосылды. 

Төлем карточкасынан аударымдар қа-
зақ стандық VISA төлем карточкала-
рын ұстаушыларға «Қазпошта» АҚ-
ның кез келген бөлімшесінен, соның 
ішінде шалғайдағы елді мекендерде 
қолма-қол ақшалай алумен бүкіл Қа-
зақстан бойынша ақша аударымдарын 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сер-
вистің осы түрі азаматтарға өздерінің 
ауылдағы туыстарына (ата-аналары, 
зейнеткерлер), сондай-ақ пайдала-
нушылардың басқа да санаттарына 
ақша жөнелту үшін өте қолайлы. 

«Salem, online!»
2016 жылы қазақстандықтар «Salem, 
оnline!» қызметіне алғаш рет қол жет-
кізді. «Salem, оnline!» бірегей қызметі 
көмегімен post.kz ұлттық порталының 
пайдаланушылары Қазақстан Респуб-
ликасы аумағында тіркелген кез кел-
ген банкте заңды тұлғаның шотына кез 
келген VISA банктік карточкасымен қа-
зақстандық компаниялардың кез кел-
ген қызметін төлей алады. 

«Salem, оnline!» қызметі клиенттерге 
шотты толтыру және кредиттерді өтеу 
(соның ішінде айыппұлдар және кре-
диттің мерзімі өткені үшін өсімдер), оқу 
төлемі, емделу, коммуналдық қыз мет-
тер, сақтандыру жарналары, сондай-ақ 
түрлі тауарлар мен қызметтерге бір 
реттік төлем жүргізу мүмкіндіктерін 
ұсынады. 
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Агенттік қызметтердің дамуы
 2016 жылы Компания агенттік қызмет-
терді дамыту бойынша жұмыстарды 
одан әрі жүргізді. Қазіргі уақытта Ком-
пания төмендегідей агенттік қызмет 
түрлерін көрсетеді:
1) теміржол билеттерін ресімдеу қыз-

меттері;
2) ЕДБ қызметтері («БанкХоум Кредит» 

АҚ кредиттері);
3) кредиттік бюроға ақпараттар беру 

қызметі;
4) ЕДБ қызметтері («Қазкоммерцбанк» 

АҚ депозиттері);
5) жеке және заңды тұлғаларға авиа-

билеттерді ресімдеу қызметтері;
6) сақтандыру компанияларымен сақ-

тандыру шарттарын жасау қызмет-
тері;

7) «Қазтелерадио» АҚ төлеу картала-
рын сату;

8) халықаралық мамандандырылған 
ЭКСПО-2017 көрмесіне билеттерді 
ресімдеу кезінде төлемдерді қабыл-
дау бойынша жоба.

Теміржол билеттері
2016 жылы мамырда «Темір жол билет-
терін ресімдеу» агенттік қызметі Қазпо-
штаның «Оператордың бірыңғай жұмыс 
терезесі бар» барлық бөлімшелерінде 
іске қосылды. Бұл теміржол билеттерін 
сату процесін жылдамдатуға және 
клиенттерге қызмет көрсету мерзімін 
қысқартуға мүмкіндік берді. Еліміздегі 
ауыл тұрғындары енді өз ауылдарынан 
қалаға бармай-ақ, жақын жердегі 
пошта бөлімшелерінен билеттерді са-
тып алуға мүмкіндік алды.

Авиабилеттер
«Қазпошта» АҚ-да 2016 жылы AirAstana, 
Scat, BekAir, QazaqAir қазақстандық 
авиажелілерінің ішкі рейстеріне пошта 
бөлімшелері арқылы электрондық ави-
абилеттер сату басталды. 

Пилоттық жоба жеке және заңды тұлға-
лар үшін Астана, Алматы, Ақтөбе және 
Шымкент қалаларында іске қосылды. 
Қазір билеттерді Компанияның барлық 
автоматтандырылған бөлімшелерінен 
сатып алуға болады.

Кредиттік бюро
2016 жылғы қаңтардан бастап «Қаз-
пошта» АҚ «Бірінші кредиттік бюро» 
ЖШС-нің дербес кредиттік есеп алу, 
тұрғындарға арналған кредиттік та-
рихты бақылау, заңды тұлғалар үшін 
корпоративтік кредиттік есептер және 
басқа да пайдалы қызметтер бойын-
ша өз агенттік қызметтерінің спектрін 
кеңейтті. 

Енді қазақстандықтар «Оператордың 
бірыңғай жұмыс терезесі бар» бар-
лық бөлімшелерден «Бірінші кредиттік 
бюро ЖШС қызметтерін алатын болады. 
Аталған сервис еліміздің барлық бөлім-
шелерінде кезең-кезеңімен іс жүзінде 
қолжетімді болады. Қала және ауыл 
тұрғындары электрондық цифрлық қол-
таңбасыз (ЭЦҚ) және Интернет желісіне 
қосылмай-ақ өз кредиттік есебін алуы-
на болады. Бұл қызмет жеке тұлғаларға, 
сол сияқты заңды тұлғаларға Компания 
мен «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС та-
рифтеріне сәйкес, төлеумен ұсынылады.

Депозиттер
Компания «Қазкоммерцбанкпен» бір-
лескен жобаны іске қосты. Оның шең-
берінде клиенттер «Еркіндік», «Үздік», 
«Зейнеткерлік» (теңгемен) депозиттерін 
аша алады, сондай-ақ Компанияның 
2 688 өңірлік бөлімшелерінде ағымдағы, 
карточкалық, депозиттік шоттарын тол-
тыра алады. 

Компания операторлары банктің де-
позит түрлері мен талаптары жайлы 
клиенттерге кеңес береді, сондай-ақ 
салымшыға тиімді депозиттік бағдар-
ламаны таңдауға көмектеседі. Бұл ретте 
салымдарды ашу және толтыру тегін 
жүзеге асады. Сонымен қатар, Компа-
ния бөлімшелеріндегі кассалар арқылы 
банк клиенттерінің ағымдағы/карточ-
калық шоттарын толтыруға болады. 
Осылайша, клиенттер Qazkom банктік 
қызметтеріне Компанияның 2 688 бөлім-
шесінде қол жеткізе алады. 

ЭКСПО-2017
«Астана ЭКСПО-2017» ҰК» және «Қаз-
пошта» АҚ арасындағы ынтымақта-

стық шеңберінде Астана қаласындағы 
пошта бөлімшелерінде ЭКСПО-2017 
билеттерін сату жөніндегі ресми сайт 
арқылы ЭКСПО-2017 халықаралық ма-
мандандырылған көрмесіне билеттер 
сату басталды. 

Билеттерді Компанияның бөлімше-
лерінен, соның ішінде Қазақстанның 
шалғай өңірлерінде де сатып алуға 
болады. Пошта байланысының бөлім-
шелерінің операторлары аталған 
көрмеге билеттер сату жөніндегі  
tickets.expo2017astana.com. ресми сайты 
арқылы электрондық билеттерді ресім-
дейді. 

Брокерлік қызмет
Брокерлік қызметті реттейтін ішкі 
нормативтік құжаттарды өзектен-
діру 
2016 жылғы наурызда брокерлік және 
дилерлік қызметті ажырату мақсатын-
да «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі 
брокерлік қызметті реттейтін ішкі нор-
мативтік құжаттарды әзірледі және 
бекітті.

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің тексеруі 
2016 жылғы тамыз-қыркүйек айларын-
да «Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі» РММ 2015 жылғы 1 тамыздан 
бастап 2016 жылғы 1 тамыз кезеңін-
де атаулы ұстаушы ретінде клиенттер 
шоттарын жүргізу құқығымен баға-
лы қағаздар нарығындағы брокерлік 
және дилерлік қызметтерді реттейтін 
Қазақстан Респбликасының қолданы-
стағы заңнамасын сақтау тұрғысын-
да «Қазпошта» АҚ қызметіне тексеріс 
жүргізді. 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-дан 
марапат алу 
2016 жылғы желтоқсанда «Қазпошта» 
АҚ-ға Қор биржасындағы инвесторлар 
арасындағы байқау нәтижесінде «Ең 
белсенді брокерлік компания» атағы 
берілді.

Ақпараттық технологиялардың дамуы

2016 жылы Компания бизнес-процес-
терді автоматтандыру бойынша жұмыс-
тарды жалғастырды. Осының арқасын-
да Компаниядағы көптеген процестер 
тез, айқын және барынша басқарыла-
тын болды. Сонымен бірге жаңа жүйенің 
көмегімен серіктестердің жаңа қызмет-
терін қосу жылдамдатылды. 

Post.kz
2016 жылы әрбір қазақстандықтың күн-
делікті міндеттерінің көпшілігін шешуге 
тартылған, қаржылық және пошталық 
қызметтерді ұсынатын жаңа формат-
тағы Post.kz корпоративтік интернет-ре-
сурсын іске қосты. Оны жаңарту жұмыс-
тары жүргізілді, атап айтқанда дизайны 
өзгерді және толтыру өзектендірілді. 

Қазір порталға орташа алғанда тәулігі-
не 20 000-нан астам адам кіреді, портал 

Zero.kz. нұсқасы бойынша ең үздік 50 
сайттың рейтингіне сенімді түрде кіреді.

Жоба шеңберінде «Post.kz» мобильдік 
қосымшасы жасалды және пайдала-
нуға берілді, оның негізгі сервистері 
@post.kz поштасы, пошта жөнелтімін 
трек-нөмірі бойынша іздеу, пошта жө-
нелтімін телефон нөмірі бойынша іздеу, 
төлемдер мен аударымдар («Salem, 
online!», «Card2Card», «Card2Cash», ба-
ланс толтыру, коммуналдық және басқа 
төлемдер), пошта бөлімшесін іздеу, 
бөлімшеде кезек алу болып табылады. 
iOS және Android-қа арналған Post.kz 
мобильді қосымшасы AppStore және 
PlayMarket-те қолжетімді.

Postmarket.kz
www.postmarket.kz. сауда алаңында 
2016 жылы 2 279 сауда жасалды. 

2016 жылдың ортасында Postmarket.
kz көмегімен тапсырыс берілген тау-
арды алушыға 2016 жылғы наурыздан 
мамыр ға дейін шарт жасау күнінен 
бастап 3 ай мерзімде сәлемдемемен 
тегін жеткізу бойынша пошта байла-
нысы қызметтерін ұсыну акциясы өт-
кізілді. Акция қорытындысы бойынша 
14 компа ния-клиент тартылды. Іріктеу 
түрлі санатта, мысалы, кең ассортимент, 
тұрмыстық химия, отандық өндіруші, 
балаларға арналған тауарлар және т. б. 
бойынша жүргізілді. 

Telegram
Telegram танымал мессенджерінде  
@KazPostBot боты ұйымдастырылды. 
Онда бот қосылушыларына SMS-пен 
Қазпошта хабарламасын жіберу, бір 
айға арналған валюта бағамының өз-
геру кестесі, бөлімшеге келу уақытын 
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белгілетіп алу, бағамдар бойынша ха-
барлама (өзгерген кезде және немесе 
белгілі бір уақытта), жаңа айыппұлдар 
туралы хабарлама, жөнелтімді жөнелту 

мәртебесінің өзгеруі туралы хабарлама, 
түбіртектерді тексеру, бөлімшелер мен 
поштаматтарды іздеу, компанияның бос 
жұмыс орындары қызметтерін пайдала-

нуға болады. Қазірде ботқа 17 000-нан 
астам жазылушы бар.

Басқа да жобалар
2016 жылы басқа бағыттарда да маңы-
зды жұмыстар атқарылды, мысалы, 
е-сервистерде клиенттер үшін трекинг 
мәртебесі жеңілдетілді, пошта-логисти-
калық жүйе шеңберінде Компания үшін 
трекинг мәртебесі оңтайландырылды.

HR жұмысын оңтайландыру шеңберін-
де лауазым түрлері оңтайландырылды 
(178-ден 43-ке дейін). Сату нүктелерін 
басқару процесін жеңілдету шеңберін-
де байланыс бөлімшелері атауларының 
түрлері оңтайландырылды (9-дан 4-ке 
дейін).

Кеңінен қолжетімді CRM-жүйе (Bitrix) 
іске қосылды. Біздің негізгі жүйе-
леріміздің деректерінің сақталуын қам-
тамасыз етуге мүмкіндік беретін ре-
зервтік Деректерді өңдеу орталығы іске 
қосылды. 

Анықтамалықтарды басқару. Компа-
нияда басқару (ERP жүйе) мен қызмет-
тің барлық корпоративтік процестерін 
қамтитын ақпараттық жүйе құру бой-
ынша, сондай-ақ клиенттің бірыңғай 
досьесін жасау бойынша жұмыстар 
белсенді жүргізіліп жатыр. Осы мақсат-
тарда бұл жобаларды табысты іске қосу 
үшін Деректер анықтамалығын әзірлеу 
және енгізу бойынша іс-шаралар өт-
кізілді. 

«Workflow». Осындай табысты және 
ірі жобалардың бірі «Workflow» ішкі 
процестер жүйелерін іске қосу болып 
табылады. Мұнда төмендегідей проце-
стер автоматтандырылған: хат-хабар; 
«Colvir» КАЖ, «Citrix» кіру рұқсаты, де-
малыстарды ресімдеу, хат-хабарларды 
онлайн жөнелту үшін «Самұрық-Қа-
зына» АҚ электрондық құжат айналы-
мы жүйесімен ықпалдасу. 2016 жылы 

1,5 млн.-нан астам хат-хабарлар мен ішкі 
өтінімдердің процестері орындалды, бұл 
2016 жылғы қағаз үнемдеу жоспарын 
бірінші жарты жылдықта орындауға 
мүмкіндік берді – 47 700 парақ. 

API-сервистер. Интернет-дүкендер 
жұ мысы үшін онлайн-сервистерді ұсы-
ну мақ сатында API-сервистер жасалды 
жә не енгізілді. Жобаның жоспарлан-
ған нәти жесі – ағымдағы пошталық 
және логистика лық процестерді оңтай-
ландыру және интернет-дүкендер-
де қыз мет көрсету кезінде Компания 
қызмет терін ұсыну аясын кеңейту (API 
мекен жай жапсыр масын генерациялау, 
API тарифтерді есептеу, API трекинг, API 
жаңа пошталық индектер). 2016 жылы 
тарифтері бойынша 185 мыңдай API 
шақыру және мекенжай жапсырмасы 
бойынша 37 мыңнан астам API шақыру 
жасалды.

Нарыққа шолу

Экономикаға шолу
Қысқа мерзімді 
экономикалық индикатор
Қысқа мерзімді экономикалық инди-
катор 2015 жылғы қаңтар-желтоқсанға 
қарағанда 2016 жылы қаңтар-жел-
тоқсанда 100,8%-ды құрады. Қысқа 
мерзімді экономикалық индикаторды 
есептеу жеделділікті қамтамасыз ету 
мақсатында жүзеге асырылады және 
базалық салалар бойынша шығару ин-
декстерінің өзгеруіне негізделеді: ЖІӨ-
нің 60%-дан астамын құрайтын ауыл 
шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс, са-
уда, көлік және байланыс.

Бағалар
2016 жылғы желтоқсанда тұтынушылық 
баға индексі 2015 жылғы желтоқсан-
мен салыстырғанда 108,5%-ды құрады. 
Азық-түлік тауарлары бағасы 9,7%-ға, 
азық-түліктік емес тауарлар 9,5%-ға, 
тұрғындар үшін ақылы қызметтер 
6,1%-ға өсті. Өнеркәсіптік өнімдерді 
өндіруші-кәпіпорындар бағасы 2016 
жылғы желтоқсанда 2015 жылғы жел-
тоқсандағымен салыстырғанда 15,5%-
ға өсті.

Ұлттық экономика
2016 жылғы (болжамдалған деректер 
бойынша) өндірістік жалпы ішкі өнімнің 
көлемі 46 193 380,6 млн теңгені құрады 
және өткен жылмен салыстырғанда 

нақты айтқанда 1,0%-ға артты. ЖІӨ 
құрылымындағы тауарлар өндірісінің 
үлесі 36,4%, қызметтер – 57,9% құрады.

2016 жылғы қаңтар-желтоқсандағы 
негіз гі капиталға инвестициялар 2015 
жылға қарағанда 5,1% -ға артық, 7 718,8 
млрд теңгені құрады. 2017 жылғы 
1 қаңтардағы жай-күйі бойынша тір-
келген заңды тұлғалардың саны 383 850 
бірлікті құрады және өткен жылдың сәй-
кес кезеңімен салыстырғанда 6,5%-ға 
көбейген, оның ішінде 100 адамнан кем 
емес қызметкер санымен 374 912 бірлік. 
Әрекет ететін заңды тұлғалардың саны 
236,103 құрады, оның ішінде 227 613 бір-
лігі шағын бизнес (кемінде 100 адам).

Сауда
2016 жылғы қаңтар-желтоқсандағы 
бөлшек сауда көлемі (салыстырмалы 
бағамен) 2015 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 7 661 8 млрд теңге не-
месе 100,9%-ды құрады. 2016 жылғы 
қаңтар-желтоқсандағы көтерме сауда 
көлемі (салыстырмалы бағамен) 2015 
жыл кезеңімен салыстырғанда 18 429,6 
млрд теңгені немесе 97,3%-ды құрады.

Қазақстанның 2016 жылғы сыртқы 
сау да айналымы, алдын ала деректер 
бойынша, 61 950,4 млн АҚШ долларын 
құрады және өткен жылы пайызбен 

көрсеткенде 81%-ға жетті. Экспорт 
36 775,6 млн. АҚШ долларын (2015 жылы 
80%), импорт 25 174,8 млн АҚШ долла-
рын (82,4%) құрады.

Экономиканың нақты 
секторы 
2016 жылғы қаңтар-желтоқсандағы 
өнеркәсіп өндірісінің көлемі қолданы-
стағы бағаларда 18 559,2 млрд теңгені 
құрады, бұл 2015 жылға қарағанда 
1,1%-ға аз. Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс 
0,7%-ға өсті, электрмен жабдықтау, газ, 
бу беру және ауа баптауда – 0,4%. Тау- 
кен және карьерлерді қазуда өндіріс 
көлемі 2,7%-ға, сумен жабдықтау, кәріз 
жүйесінде, қалдықтарды жинау және 
бөлуді бақылауда 4,6%-ға төмендеді. 
2016 жылғы қаңтар-желтоқсандағы 
ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің 
(қызметтерінің) көлемі 2015 жылмен 
салыстырғанда 5,5%-ға артты, 3 615,8 
млрд теңгені құрады. 2016 жылғық-жел-
тоқсандағы жүк айналымының көлемі 
514 7 млрд тонна-шақырымды құрады 
(коммерциялық жүк тасымалдаумен 
айналысатын жеке кәсіпкерлердің 
жүк айналымы көлемін бағалауды 
есепке алғанда) немесе 2015 жылғы 
қаңтар-желтоқсанмен салыстырған-
да 100,5%. Жолаушылар тасымалының 
көлемі 264,1 млрд жолаушы-километрді 
құрады және 4%-ға өсті.

Нарыққа шолу
Пошталық қызметтер 
нарығындағы позиция
2016 жылы бүкіл пошталық және ку-
рьерлік қызметтер нарығы ақшалай 
нысанда 9%-ға өсті. Бұл ретте жөнелтім-
дердің саны 2015 жылмен салыстырған-
да шамалы азайды – 4%-ға (6-кесте).

2016 жылы өткен кезеңмен салысты-
рғанда жалпы нарықтық үрдістер 
әсерінен, сол сияқты сату құрылымы-
ның өзгеруіне байланысты Компания-
ның нарықтағы позициясында өзгері-
стер болды. Өткен жылы пошталық 
және курьерлік қызметтер нарығының 

жалпы қысқаруы және Қазақстанда 
10-нан астам жыл жұмыс істейтін на-
рық ойыншыларының көпшілігінің та-
быстылығының азаюы жағдайында, өз 
инфрақұрылымын оңтайландырудың 
мәжбүрлі шараларына көшті. Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика ми-
нистрлігі (Қазақстан Республикасы 
ҰЭМ) Статистика комитетінің деректері 
бойынша, пошталық және курьерлік 
қызметтер нарығындағы ұлттық опе-
ратордың нарықтық үлесі, барлық қыз-
меттерді есепке алғанда, 64,6%-ға дей-
ін өсті – 2015 жыл тұрғысынан алғанда 
бағаланатын нарық сыйымдылығынан 

60%. Tоп-10-ға, сондай-ақ DHL, Pony 
Express, DPD, Alem Taт, ExLine, Garant 
Post Service, RIKA және FedEx кіреді. 
Нарықтың тығыздығы жаһандық ой-
ыншылар үшін курьерлік қызметтер 
нарығындағы өршіл жаңа ойыншылар 
және Қазақстан пошта нарығының ескі 
ойыншыларының көліктік-логистика-
лық инфрақұрылым иелерімен ынты-
мақтасу жолдарын іздеу қажеттілігін 
туғызды.

Нарықтың қысқаруына байланысты 
жаздырып алатын басылымдар бойын-
ша Қоғамның үлесі 99,5%-ға дейін өсті. 

2016 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

34 35

// МЕНЕДЖМЕНТ ЕСЕБІ



Операциялық көрсеткіштер

Пошталық қызметтер
Компания дәстүрлі қабылдау, тасымал-
дау және кәдімгі және экспресс-пошта-
ны жеткізу, пакеттік және сәлемдемелік 
хат-хабарларды тасымалдау мен жет-
кізуден бастап гибридті электрондық 
пошта қызметтері, Direct Mail және 
басқа сияқты пошта қызметтерінің 
қазіргі заманғы түрлеріне дейінгі пошта 
қызметтерінің кең спектрін ұсынады.

Жыл өткен сайын Компания қызмет-
терінің ауқымы кеңейіп, қызмет көрсету 
сапасы жақсарып келеді. Қазіргі уақыт-
та Компанияда оның өз саласының не-
гізгі ойыншысы ретінде қалыптасуына 
ықпал ететін бизнес-процестер белсен-
ді енгізілуде.

2016 жылы Компанияның пошта қыз-
меттерін көрсетуден түскен түсімі 18,8 
млрд теңгені құрады. Компанияның 
кірістері құрылымы пошта қызметтерін 
көрсетуден түскен кірістер жиынтық 
табысының ең үлкен үлесін құрайтынын 
көрсетеді – 45% (2-сурет).

Жалпы алғанда 2016 жылғы пошталық 
қызметтердің көлемі 245,55 млн бірлікті 
құрады, 2015 жылғы деңгейден 19%-ға 
немесе 59 20 млн бірлікке (3-сурет) 
төмен.

Ақпарат берудің баламалы электрон-
дық арналарының дамуына байланысты 
пошта байланысының дәстүрлі қызмет-
терін тұтыну жыл сайын азайып барады. 
Десек те электрондық коммерцияның 
дамуымен сәлемдемелік жөнелтім-
дердің айтарлықтай өскендігі байқала-
ды. Компанияның ауқымды филиалдық 
желісі бар және жалпы халыққа, соның 
ішінде ауылдық жерлерде тұратын 
тұрғындарға қызмет көрсетеді.

Пошта қызметтерінің негізгі үлесі қа-
лалық жерлерде көрсетіледі. Ауыл-
дық жерлерде мерзімді баспасөз ба-
сылымдарын тарату қызметі басым.

«Қазпошта» АҚ халықаралық пошта 
желісінде пошта жөнелтімдерін жібе-

ру мен алуды қамтамасыз ете отырып, 
алыс және жақын шетелдермен ха-
лықаралық пошта алмасуын қамтама-
сыз етеді.

Бүгінгі күні электрондық коммерция 
нарығының дамуымен байланысты 
ин тер нет-дүкендер сатылатын тауар-
ларды соңғы тұтынушыларға жеткізу 
үшін пошта желісін белсенді пайдалана 
бастады. Атап айтқанда, Қазақстанға 
шетелден келетін, негізгі массасын 
пошта жөнелтімі түрінде тапсырыс бе-
рушіге жеткізілетін интернет-дүкендер 
өнімдері құрайтын халықаралық пошта 
жөнелтімдері көлемінің жоғары өсімі 
байқалады.

Кіріс халықаралық пошта жөнелтім-
дерінің (бұдан әрі – ХПЖ) көлемі 1 897 
тоннаны құрады, шығыстарының көлемі 
327 тонна. 2016 жылы ХПЖ-дан 3 994 
млн теңге көлемінде кіріс кірді. Осылай-
ша, бұл сегмент пошталық қызметтер 
кірісінің 1/5 бөлігін құрайды.

Сондай-ақ, жай жазбаша хат-хабар-
лар нарығында позициялар нарықты 
қысқарту жағдайында өсті. Шоттар-ха-
барламалар және Direct Mail нарығын-
дағы үлесі төмендеді. Жеделдетілген 
пошта нарығындағы позиция 11%-ға 
дейін шамалы жақсарды.

Қаржылық қызметтер 
нарығындағы компания 
позициясы
 «Қазпошта» АҚ қаржылық қызметтер 
бойынша төлем карточкалары, төлем-
дерді қабылдау, әлеуметтік төлемдер, 
жеке және заңды тұлғаларға операци-
ялық қызмет көрсету, ақша аударымда-
ры (1-сурет) нарықтарына қатысады. 
ЕДБ негізгі кірістері депозиттер мен 
кредиттер нарығында қалыптасатын 
болса да, «Қазпошта» АҚ жалпы алған-
да екінші деңгейдегі банктермен са-
лыстырмалы талдағанда операциялық 
қызмет көрсету нарығында бәсекеле-
седі. Әлемдегі қаржы жүйесінің тұрақты 

дағдарысы жағдайында Қазақстанда 
да кредиттер, депозиттер мен сақтан-
дыру қаржы нарықтары 2016 жылы тең-
ге нысанында 37,18%-ға төмендеді.

Кредит нарығы жыл бойғы кредит беру 
бойынша, қайта қаржыландыруды қоса 
алғанда, 2016 жылы теңге нысанында 
13 560 млрд теңгеге дейін, 46%-ға өсті. 
ЕДБ қаржылық есептілігін көрсететін 
пайыздық кіріс бойынша кредиттік 
нарық өткен жыл көрсеткіштеріне қа-
рағанда 2016 жылы 29%-ға өсті. Депо-
зит нарығы жыл бойғы тарту сомасы 
бойынша теңгемен алғандағы 2015 
жылғы көрсеткіштерге немесе 1 644 
млрд теңгеге дейін 61%-ға төмендеді. 
ЕДБ-ны қысқа мерзімге тұтынушылық 
қарыздар нарығына топтануға мәжбүр-
лейтін қорландыру тапшылығы 19%-ға 
жетті. 

Қызмет түрлері бойынша нарық атауы 
2016 жылғы 

нарық көлемі, 
мың теңге

2015 жылғы 
нарық көлемі, 

мың теңге

2016 жылғы 
нарық көлемі, 
жөнелтімдер 

2015 жылғы 
нарық көлемі, 
жөнелтімдер 

Пошталық және курьерлік қызметтердің 
барлық нарығы 

37 655 351 34 539 244 717 577 613 749 489 053

Соның ішінде Қазақстан Республикасы ҰЭМ 
Статистика комитеті деректері бойынша, 
дәстүрлі нарық 

22 673 964 22 749 099 232 553 168 262 260 240

Жаздырып алатын басылымдар нарығы 2 256 147 2 278 632 161 153 352 189 885 980

Жай жазбаша хат-хабарлар нарығы 9 165 817 8 963 409 60 612 080 64 500 000

Сәлемдемелік жөнелтімдер нарығы 11 741 349 8 131 782 10 787 736 7 874 260

Жеделдетілген пошта және курьерлік қыз-
меттер (EMS Kazpost нарығы) (жазбаша және 
сәлемдемелік жөнелтімдер айналымында) 

11 252 000 11 507 059 4 348 815 4 447 393

Соның ішінде статистикамен есептелмеген 
қосымша нарықтар 

14 981 387 11 790 145 240 337 815 241 390 710

Шот-хабарламалар нарығы 3 296 622 3 247 903 117 736 497 115 996 549

Direct Mail нарығы 600 000 747 000 60 000 000 74 700 000

Форвардинг нарығы, «е-Commerce» жеткізу 
қызметтері

8 937 765 7 795 240 62 601 318 50 694 161

3PL және ІГПЖ нарығы ( «Көлік-экспеди-
циялық қызметтер» жүк тасымалы нарығы 
сегменті)

239 180 554 234 230 200 деректер жоқ деректер жоқ

7-кесте. Компания қатысқан нарықтардың негізгі көрсеткіштері (нарыққа қатысушылардың кірістер 
құрылымы мен айналымдар талдауы деректері бойынша бағалау)

45%

42%

2%

11%

 Пошталық қызметтер кірістері
 Қаржылық қызметтер кірістері
 Агенттік қызметтер кірістері
 Басқа да кірістер

1-сурет. 2016 жылғы қорытынды 
бойынша Компания кірістерінің 
құрылымы
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Қаржылық қызметтер
2016 жылы Компанияның қаржылық 
қызметтерді көрсетуден түскен кірісі 
17,3 млрд теңгені құрады. Қаржылық 
қызметтер көрсетуден түсетін кіріс үлесі 
жиынтық табысының (қалалық жер-
лерде – 32%, ауылдық жерлерде – 70%) 
42%-ын құрады (4-сурет).

«Қазпошта» АҚ көрсететін қаржылық 
қызметтер спектріне жеке және заңды 
тұлғаларға есеп айырысу-кассалық 
қызмет көрсету, өзі эмиссиялаған төлем 
карточкаларына және жалақы жобала-
рына қызмет көрсету, ақша аударымда-
ры, валюта айырбастау, тұрғындардан 
төлемдер қабылдау кіреді. Холдинг 
кредиттеу және депозиттер нарығын-
да тікелей қызмет көрсетпейді, бірақ 
жедел салымдарға және тұтынушылық 
қарыздарға клиенттерді тарту бойынша 
бірнеше екінші деңгейдегі банктермен 
серіктестікте жұмыс істейді. Сондай-ақ, 
холдинг трансферагенттік қызметтер 
нарығында оператор болып табылады, 
инкассациялау қызметтерін ұсынады. 
2016 жылы «Сенім» тұтынушылық қары-
здарын төлеу мерзімін ұзарту бойынша 
қаржылық қызметтердің кросс-сату на-
рығында бірінші жоба жүзеге асырыл-
ды, сондай-ақ клиенттердің жинағын 
тұтынушылық қарызға кепілдік ретінде 
пайдалана отырып, зейнетақы және 
әлеуметтік төлемдер бойынша «Қаз-
пошта» АҚ-ның клиенттермен жұмыс 
жүргізу тәжірибесі жасалуда.

2016 жылы «Қазпошта» АҚ қосымша 
113 042 төлем карточкаларын шыға-
ру арқылы жеке тұлғалар арасында 
эквайринг бойынша өз клиенттерінің 
санын 67%-ға өсірді, әлеуметтік төлем 
алушылар бойынша 29%-ға, ал заң-
ды тұлғалар арасында – 16%-ға 46 234 
корреспонденттік шоттарға дейін. «Қаз-
пошта» АҚ-да барлығы тұрақты кор-
респонденттік шоттары бар бөлшектік 
сектордың 310 000-нан астам клиентіне 
және корпоративтік сектордың 46 234 
клиентіне қызмет көрсетіледі.

Көрсетілетін қаржылық қызметтердің 
жалпы көлемі 2016 жылы 33,4% -ға 
өсті және 1 248, 4 млрд теңгеден астам 
(5-сурет) көрсеткішке жетті.

«Қазпошта» АҚ-ның көрсетілген қар-
жылық қызметтерінің жалпы құрылы-
мында дәстүрлі түрде әлеуметтік төлем-
дер көлемі жағынан бірінші орын алады, 
2015 жылы олардың айналымдағы үлесі 
57,5%-ды құраса, 2016 жылы 52% сәл 
кем құрады. Холдингтің қаржылық 
блогы үшін бизнестің екінші маңызды 
бағытының бірі тұрғындардан төлем-
дерді қабылдау болып табылады – 2015 
жылы бұл қызметтердің үлесі 22,5%-ды 
құраса, ал 2016 жылы шамамен 24%-
ға дейін өсті. Заңды тұлғаларға есеп 
айырысу-кассалық қызмет көрсету де 
комиссиялық кірістерге айтарлықтай 
үлес қосады – 2015 жылы айналымға 
16 пайыздық үлес берді, ал 2016 жылы 
бұл үлес жарты пайызға шамалы төмен-

деді. Ақша аударымдары айналымда 
2,89 пайыздық үлесімен тұрақты сақтап 
тұр, трансфер-агенттік қызметтер және 
инкассациялау бойынша айналымдар 
белсенді артып келеді. 2015 жылы онсыз 
да 1,68% шағын үлес алған валюта айы-
рбастау, 2016 жылы қаржылық қызмет-
тер айналымынан 0,76%-ға дейін төмен-
деді. Бұл құбылыс негізінен 2016 жылы 
бүкіл ел бойынша валюта нарығындағы 
жағымсыз жағдайға жауап десе бола-
ды.

2016 жылдың соңында қаржылық қы-
зметтер спектріне қызметінің бір ай-
ында айналымнан 18% жалпы түсім-
мен, айналымға 28,8 млн теңге берген  
Postmarket.kz-тегі сауда операциялары 
да кіргенін атап өту маңызды. Дәл осы 
бағыт фулфилмент бойынша «Қазпош-
та» АҚ пошта секторының жаңа қы-
зметтерінің туындысы бола отырып, 
холдингтің қаржылық қызметтерінің 
өнімділігіне жаңа драйвер болуы әбден 
мүмкін.

2016 жылы көлемі бойынша 48%-ға ба-
рынша көп өсім негізінен тұрғындардан 
төлем қабылдауға тиесілі болды, бұл 
төлем қабылдаудың қосымша әдістерін 
енгізу арқасында мүмкін болды (интер-
нет – эквайринг, сауда эквайрингі). Өсімі 
бойынша екінші орында – ақша ауда-
рымы қызметтері (өсім – 38%), «Сәлем, 
теңге!» жаңа қызметін енгізу арқасында 
өсіп отыр. Үшінші орында – сауда сала-
сындағы әр түрлі пошталық және ку-
рьерлік қызметтерге жаңа клиенттерді 

тарту есебінен заңды тұлғаларға есеп 
айырысу-кассалық қызмет көрсету. 
Әлеуметтік төлемдер айналымы 25%-ға 
артты, әйтсе де әлеуметтік төлемдер 
нарығының өзі 2,35%-ға өсті. Алайда, 
шетел валютасымен айырбастау опе-
рациялары бойынша айналым 9%-ға 
төмендеді.

2016 жылы «Қазпошта» АҚ әлеуметтік 
төлемдер нарығындағы, тұрғындардан 
төлем қабылдау нарығындағы, ақша 
аударымдары нарығындағы және тіпті 
корпоративтік сегментте және төлем 
карточкалары секторында есеп айы-
рысу-кассалық қызмет көрсетудегі өз 
үлесін арттыруға мүмкіндік алды. Алай-

да, «Қазпошта» АҚ-ның депозиттер мен 
кредиттер бойынша арнайы бизнесі 
болмағандығынан, осы ірі қаржы на-
рықтарына қатыспайды.

Агенттік қызметтер
2016 жылғы агенттік қызметтер бойын-
ша кіріс 751 млн теңгені (6-сурет) құра-
ды. Агенттік қызметтерден кірістер үлесі 
жиынтық кірістің 2%-ын (қала – 2%, 
ауыл – 4%) құрайды.

Агенттік қызметтер бойынша негізгі 
кіріс келтіретін авиа- және темір жол 

билеттерін сату, кредит беру қызмет-
тері болып табылады. Агенттік қызмет-
тер қалалық және ауылдық жерлерде 
көрсетіледі. Авиа- және темір жол би-
леттерін сату ауылдық жерлерде кең 
тараған. Агенттік қызметтердің жылдық 
көлемі 2016 жылы 24 527 млн теңгені 
құрады.

Сатып алуды ұйымдастыру
Тауарларды, жұмыстар мен қызмет-
терді сатып алу «Қазпошта» АҚ-да 
«Самұрық-Қазына» АҚ-ның және ак-
цияларының (қатысу үлестерінің) елу 
және одан көп пайызы меншік неме-
се сенімгерлік басқару құқығында 
«Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей не-
месе жанама түрде тиесілі ұйымдар-
дың «Самұрық-Қазына» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің шешімімен бекітілген 
тауарларды, жұмыстарды және қыз-
меттерді сатып алу қағидасымен (Са-
тып алу қағидасы) және отандық тауар 
өндірушілер, кәсіпкер жеткізушілер 
үшін белгілі бір жеңілдіктер мен ар-
тықшылықтар ұсынатын «Қазпошта» 
АҚ-ның тауарларды, жұмыстарды 

және қызметтерді сатып алу тәртібімен 
реттеледі.

2016 жылғы жасалған шарттар бойын-
ша Компанияның сатып алудағы жер-
гілікті қамту үлесі 54%-ды құрады.

Жасалған шарттар құрылымы:
 • қызметтер – 91%;
 • тауарлар – 22%;
 • жұмыстар – 91%.

Қазақстандық қамту көрсеткіштері:
 • 2015 жыл фактісі – 64%;
 • 2016 жыл фактісі – 54%.

Есептік кезеңде ұжымдық келіссөздер 
жүргізу және қауымдастық еркіндігін 
пайдалануда жеткізушілерге қатысты 
құқық бұзушылықтар мен қауіптер тір-
келген жоқ.

Жеткізушілер мен мердігерлердің өзара 
әрекеттестігі Сатып алу қағидаларымен 
реттеледі. Сатып алудың ішкі рәсімдерін 
талдап тексеру және тауарларды (жұ-
мыстарды орындау, қызметтерді көр-
сету) сатып алу мен жеткізуге қатысты 
құрылымдық бөлімшелердің жауап-
кершілігін анықтау мақсатында «Қаз-
пошта» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды 
және қызметтерді сатып алуды жүзеге 
асыру тәртібі әрекет етеді. 
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Қаржылық көрсеткіштер
2016 жылдың қорытындысы бойынша 
Компанияның негізгі қаржылық көрсет-
кіштерінің айтарлықтай жақсаруы бай-
қалды. 2016 жылғы Компанияның жал-
пы кірісі 41 609 млн теңгені құрады, 2015 
жыл нәтижелеріне қарағанда 1 230 млн 
теңгеге немесе 3%-ға (7-сурет) жоғары.

Кірістің өсімі негізгі қызметтен түскен 
түсімнің 12,6% өсуімен қамтамасыз етіл-
ді. 2016 жылы пошталық қызметтер көр-
сетуден түскен кірістер 9,3%-ға немесе 
1 593 млн теңгеге өсті, қаржылық қыз-
меттерден – 12,2% немесе 1 888 млн тең-
геге, агенттік қызметтерден – 8,6%-ға 
немесе 59,5 млн теңгеге, инвестициялық 
портфельді басқарудан түсетін түсімдер 
44,4%-ға немесе 935 млн теңгеге артты.

2016 жыл бойы Компания өз бизнес-про-
цестерін оңтайландыру арқылы жиын-

тық шығындардың өсуін ұстап тұрған. 
2016 жылы жалпы және әкімшілік 
шығыстар, 2015 жылдың нәтижелерімен 
салыстырғанда 1,4% -ға азайды, негізі-
нен 2015 жылы Компания (ең алдымен, 
консультациялық шығындармен бай-
ланысты) бизнесті трансформациялау 
бағдарламасын жүзеге асыру үшін ай-
тарлықтай шығын жұмсады. Өндірістік 
шығындар бойынша өсім, ең алдымен, 
еңбекақы қорына шығындардың 5% 
өсімімен байланысты болды.

Компанияның таза пайдасы 2016 жыл-
дың қорытындысы бойынша 559 милли-
он теңгені құрады, 2015 жылғы көрсет-
кішке қарағанда 2 037 млн теңге төмен. 
Бірақ бұл жерде 2015 жылы Компания 
ұлттық валютаның әлсіреуіне байла-
нысты бағамдық айырмадан 3 843 млн 
теңге мөлшерінде кіріс кіргізгенін есеп-

ке алу керек, ал 2016 жылы бағамдық 
айырмадан кіріс 238,5 млн теңгені ғана 
құрады.

Өтімділік және капитал
Компанияның өтімділікке қажеттілігі, 
негізінен қолданыстағы операциялық 
қызметті қаржыландыру қажеттілігінен 
және күрделі салымдарды қаржылан-
дыру қажеттілігінен туындайды (8-ке-
сте).

2016 жылы Компанияның Жалғыз ак-
ционері инвестициялық жобаларды 
қаржыландыру мақсатында 11 334 млн 
теңге көлеміндегі сомада Компания-
ның жарғылық капиталына үлес қосты. 
Сондай-ақ, Компания капиталының 
құрылымында қарыз қаражаты да бар 

(8-сурет). 2017 жылғы 1 қаңтардағы 
жай-күйі бойынша, қарыздардың жал-
пы сомасы 1 609 млн теңгені құрады. 
Оның ішінде ағымдағы бөлігі 858 млн 
теңгені, ұзақ мерзімді бөлігі 751 млн 
теңгені құрайды. Бұл қарыздар Ислам 
Даму Банкі және «Al Hilal» АҚ Ислам 
Банкінен алынған болатын.

Инвестициялық портфель
Қаржылық нарықтағы «Қазпошта» АҚ-
ның уақытша бос ақшаны инвестиция-
лау саясатына сәйкес, Компанияның 
инвестициялық портфелі мемлекеттік 
бағалы қағаздардағы және өзге де 
қаржы құралдарындағы инвестиция-
лардың жиынтығы болып табылады.

2017 жылғы 1 қаңтардағы инвести-
циялық портфель мемлекеттік бағалы 
қағаздар, мемлекеттік емес бағалы 
қағаздар, ашылған депозиттер, «кері» 

репо бойынша операцияларындағы 
мәмілелерді қамтиды.

Инвестициялық портфель құрылымы:

 • мемлекеттік бағалы қағаздар – 
22%;

 • мемлекеттік емес бағалы қағаз-
дар – 9%;

 • «кері» репо – 61%;
 • депозиттер – 8%.

Компания қаржы нарығындағы уақыт-
ша бос ақшаны (УБА) инвестициялау 
стратегиясын консервативтік тұрғыда 
анықтайды. Консервативтік страте-
гия инвестициялық тәуекелді азайту 
арқылы УБА сақтауға бағытталған. 
Компания салым қауіпсіздігіне басым-
дық бере отырып, инвестициялардан 
ағымдағы кіріс мөлшерін барынша арт-
тыруға ұмтылған емес.

Инвестициялық қызмет
2016 жылы Қазпошта АҚ-ның инвести-
циялық қызметі «Трансформациялау 
бағдарламасы шеңберінде 2020 жылға 
қарай EVA көрсеткішін теріс емес мән-
ге жеткізу» инвестициялық бағдар-
ламасының басым бағыттарын тиімді 
қаржыландыруды және іске асыруды 
қамтамасыз етуге бағытталған».

2016 жылы Компания инвестициясының 
жалпы көлемі 8,3 млрд теңгені құра-
ды (9-кесте). Бұл көрсеткіш Қазақстан 
Республикасы пошта байланысының 
орнықты жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
және пошталық, қаржылық және агент-
тік қызметтерді сапалы көрсету үшін 
инфрақұрылымды жаңғырту бойынша 
іс-шаралар кешенін іске асырумен бай-

ланысты 2015 жылға қарағанда 58%-ға 
артық (9-сурет).

2016 жылға арналған инвестициялық 
бағдарламаны қаржыландыру респу-
бликалық бюджет қаражатын тартусыз 
жарғылық капиталын ұлғайту арқылы 
өз қаражаты және Компанияның Жал-
ғыз акционерінің («Самұрық-Қазы-
на»  АҚ) қаражаты есебінен жүргізілді.

Атауы 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

Меншікті капитал, млрд теңге 10,7 13,2 19,9 31,0

Активтер, млрд тенге 49,2 51,2 60,7 76,5

Меншікті қаражаттың жеткіліктілігі коэффициенті (0,12 кем емес) 0,2 0,26 0,3 0,40

Капиталдың өтімділігі

Жоғары өтімді активтер, млрд теңге 25,6 16,0 17,8 17,0

Сұрап алатын міндеттемелер, млрд теңге 33,8 36,7 35,7 41,2

Ағымдағы өтімділік коэффициенті (0,3 кем емес) 0,5 0,5 0,5 0,41

8-кесте. Капиталдың жеткіліктілігі 

Бағыт атауы Факт, мың теңге

1
Пошталық, қаржылық және агенттік қызметтерді көрсету үшін пошта байланысы объектілері мен 
құрылымдарын жаңарту

4 011 970

2 Пошталық логистика инфрақұрылымын жаңарту 2 865 775

3 Ішкі процестер және АТ-инфрақұрылымы 920 055

4 Өзіне-өзі қызмет көрсету арналарының дамуы 530 083

Жиыны: 8 327 884

9-кесте. Бағыттар бойынша инвестициялар көлемі
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 Пошталық, қаржылық және агенттік қыз-
меттерді көрсету үшін пошта байланысы 
объектілері мен құрылымдарын жаңарту

 Пошталық логистика инфрақұрылымын 
жаңарту 

 Ішкі процестер және АТ-инфрақұрылымы
 Өзіне-өзі қызмет көрсету арналарының 
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Көлік инфрақұрылымы, бірл. 2015 жыл 2016 жыл

Жөндеу: пошталық вагондар 3 13

Брондалған 0 0

Жеңіл көлік 102 273

Фургондар 140 73

Жүк көлігі 26 0

Басқа да көліктер 0

Жиыны 271 359

 • Есепке алуды автоматтандыру – 
МПТБ, қайта сатуға арналған 
тауарлар (10 000 атаудан артық)

 • Шикізат пен материалдарды есеп-
тен шығару, кіріс операциялары 
бойынша бақылаулар автоматтан-
дырылды

 • Дебиторлық және кредитор-
лық берешектерді есепке алуды 
стандарттау

 • Бюджет баптары бойынша опе-
рациялардың дұрыс көрсетілуіне 
бақылау автоматтандырылды

 • Есепке алуды жүйелендіру және 
стандарттау:

 — зейнетақы, жәрдемақы, өзге ұйымдар-
дың жалақыларын төлеу бойынша

 — тұрғындардан қабылданған төлемдер
 — депозиттер бойынша сыйақылар
 — сатып алушылар бойынша дебитор-

лық берешектер
 • жазбаларды және есептерді қолмен 

орындауды қысқарту • АҚ және МЕА есепке алу  
рәсімдерін жүйелендіру

 • Кезеңді жабу мерзімдерін 
қысқарту

 • Қолмен орындалатын жазбаларға 
бақылау енгізу

 • «Ақша жіберілді» шоты бойынша 
операцияларды жүйелендіру 

 • Есептелген  және шегерілген 
сома түрлерінің анықтамалығын 
стандарттау

 • Салық есептілігін ұсыну орта-
лықтандырылды

Біріздендіру
Автоматтандыру

Стандарттау

Тауар-материлдық
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Пошталық, қаржылық және агенттік қызметтерді көрсету үшін пошта 
байланысы объектілері мен инфрақұрылымдарын жаңарту

2016 жылы пошталық, қаржылық 
және агенттік қызметтерді көрсету 
үшін пошта байланысы объектілері 
мен инфрақұрылымдарын жаңғыртуға 
4 млрд-тан астам теңге бағытталды, 
соның ішінде коммуналдық инфра-
құрылым мен бөлімшелерді жаңартуға 
– 2,5 млрд теңге.

Бөлімшелерді жаңарту Компания үшін 
де, еліміздің тұрғындары үшін де үлкен 
жетістік болып табылады. Аталған 
іс-шаралар мынадай мүмкіндіктерге 
қол жеткізді:

 • клиенттер үшін қолайлы жағдаймен 
қамтамасыз ету;

 • Компания имиджін бұқаралық 
қабылдауды өзгерту;

 • Компания мен клиенттер мүлкі құн-
дылығының қауіпсіздігі мен сақта-
луын қамтамасыз ету.

Пошта байланысы бөлімшелерін жаңғы-
рту кезінде жұмыс кеңістігін оңтайлан-
дыруға баса назар аударылды: опера-
циялық залдар ауданы функционалдық 
емес кабинеттерді алып тастау арқылы 
9000 м2-ден 19 000 м2-ге дейін кеңей-
тілді. Жаңартылған бөлімшелерге бір 
деңгейлі және кедергісіз қызмет көр-
сету енгізілді, жеке және корпоративтік 
клиенттерге қызмет көрсету аймағы, 
пошталық және қаржылық қызметтер 
залдары бөлінеді, операциялық терезе-
лер санын көбейтілді.

Бөлімшелерді жаңарту тек күрделі жөн-
деуді ғана емес, сонымен қатар техно-
логиялық құрауыштарды жаңартуды 
да қамтиды. Барлық пошта байланы-
сы бөлімшелері электрондық кезектің 
бірыңғай жүйесімен, бейнебақылау 
және өрт қауіпсіздігі жүйелерімен 

жабдықталған. Кезек мәселесін жедел 
шешу үшін барлық бөлімшелердің жұ-
мысына онлайн режимде бейне бақы-
лау жүргізетін Ахуал орталылығы қыз-
мет көрсету залдарындағы жағдайды 
бақылауды жүзеге асырады.

Көптеген бөлімшелер тәуліктік ре-
жимде жұмыс істейтін болады («POST 
24» өзіне-өзі қызмет көрсету аймағы): 
қаржылық қызметтер бойынша бан-
коматтар мен төлем терминалдары, ал 
пошталық қызметтер бойынша – по-
штаматтар.

Жаңарту бағдарламасы бойынша Қа-
зақстанның 197 елді мекеніндегі 400 
пошта байланысы бөлімшесін жаңарту 
жоспарланыр отыр. 

Пошталық логистика инфрақұрылымын жаңарту 
2016 жылы инвестицияның негізгі 
маңызды бағыты пошта жөнелтімдерін 
жеткізудің жылдамдығы мен сенімділі-
гін арттыруға бағытталған пошталық 
және логистикалық инфрақұрылымды 
дамыту болды (9-кесте). Пошта жеткізу-
ді жақсарту Компанияның негізгі стра-
тегиялық мақсаттарының бірі болып 
табылады.

2016 жылы 346 бірлік жаңа автокөлік 
сатып алынды, оның ішінде 273 жеңіл 
автомобиль және 73 фургон (10-кесте). 
Барлық сатып алынған жаңа көліктер 
газ баллонымен және GPS-жабдықтар-
мен жабдықталған.

Компанияның рейтингін көтеру мақса-
тында жаңа көлік инфрақұрылымына 

инвестиция «Қазпошта» АҚ-ның кор-
поративтік стиліндегі брендті қолдана 
отырып қамтамасыз етілді. Бұл ұлттық 
пошта операторының тауар белгісін на-
сихаттаудың тиімді әдісі болып табыла-
ды.

Ішкі процестер және АТ-инфрақұрылымы
Корпоративтік сервистердің тиімділігі 
2016 жылы бухгалтерлік және салық 
есебі бойынша Жалпы қызмет көрсету 
орталығын (ЖҚКО), сондай-ақ «Қаз-
пошта» АҚ-ның Корпоративтік оқыту 
орталығын құрғаннан бері айтарлықтай 
жақсарды.

Бухгалтерлік және салық есебі бойын-
ша ЖҚКО құру есепті автоматтанды-
руға, біріздендіруге және стандарттауға 
бағытталды (10-сурет).

Орталықтандыру және стандарттау бой-
ынша 2016 жылдың негізгі жетістіктері 
мыналар болып табылады:

 — Барлық филиалдардағы қызмет 
көрсетудің өтеулі шарты бойынша 
есеп айырысуды есепке алуды орта-
лықтандыру;

 — Барлық филиалдардағы әкімшілік 
айыппұлдар мен мемлекеттік баж 

салығы бойынша есеп айырысуды 
есепке алуды орталықтандыру;

 — шығыстардың автоматты түрде 
кө рінуі және жергілікті салықтарды 
(жылына 3000-нан астам қолмен 
орын далатын операцияларды төмен-
дету) төлеу; 

 — ҚҚС есебін автоматтандыру (2 840 
астам қолмен жазуды қысқарту);

 — халықаралық пошта алмасуы (ХПА) 
бойынша есепті жүйелендіру, бар-
лық шетелдік пошта әкімшілік-
терімен өзара есеп айырысуды 
100-пайыздық салыстыру;

 — бір айды жабу мерзімін қысқарту: 
АҚПБТ-да – 8 есе, филиалдарда 3 
есе, жалпы Компания бойынша 2,1 
есе.

2017 жылдың соңында ЖҚКО мақсаттық 
моделі төмендегідей болуы қажет: 

 • бастапқы құжаттардың бірыңғай 
құрылымдалған базасы;

 • есептік жүйемен байланыс: құжат 
транзакциясынан бастап және кері;

 • ішкі және сыртқы пайдаланушылар 
үшін құжаттарды іріктеуге кететін 
еңбек шығынын қысқарту;

 • кезеңді жабу және есептілікті әзір-
леу мерзімдерін жеделдету;

 • бастапқы құжаттардың сканер-
ленген үлгілерін электрондық 
мұрағатта сақтау.

АТ-инфрақұрылымын дамыту компани-
яның ұсынатын қызметтер сапасы мен 
жылдамдығын арттыруға көмектеседі. 
2016 жылы пошта байланысы бөлім-
шелерінде қызмет көрсету процесін 
жеделдетуге және клиенттерге қызмет 
көрсету уақытын қысқартуға мүмкіндік 
беретін, материалдық емес активтерді, 
компьютерлік, телекоммуникациялық 
және серверлік жабдықтарды жаңар-
туға 700 млн теңге бөлінген. 

10-кесте. Инвестиции в транспортную инфраструктуру

10-сурет.
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Өзіне-өзі қызмет көрсету арналарының дамуы 
2016 жылы Компания қолда бар 107-ге 
қосымша 23 поштамат орнатты. 2017 
жылы тағы 21 поштамат сатып алу 
жоспарланып отыр.

Қазіргі уақытта поштаматтарда қол-
ма-қол ақшамен және қолма-қол ақ-
шасыз әдістермен төлеу мүмкіндігі бар, 
үстеме төлеммен сәлемдемелерді беру, 
сондай-ақ сәлемдемелерді «поштамат-
тан поштаматқа қабылдау» қызметі іске 
қосылды.

Поштаматтар желісінің негізгі мақсаты 
өзіне-өзі қызмет көрсетудің әлемдік 
балама жүйелеріне ықпалдаса отырып, 
пошта жөнелтімдерін қабылдау, беру 
және сақтау үшін Қазақстан Респуб-
ликасының аумағында автоматтан-
дырылған станциялар желісін дамыту 
болып табылады. Бұл қызметке сұраныс 
жыл сайын артып келеді (11-сурет).

2016 жылы облыс және аудан орта-
лықтарында күн сайын 600-ден 1200-ге 
дейін пошта жөнелтімдерін бере алатын 
16 «Сәлемдемелер супермаркеті» ашыл-
ды. «Сәлемдемелер супермаркеті» – бұл 
бүкіл ел бойынша сәлемдемелерді алу 
және жөнелту – екі аймағына бөлінген, 
дербес қызмет көрсету орталығының 
жаңа форматы.

Шағын пакеттерді, бандерольдерді және 
сәлемдемелерді алу үшін клиенттің 
«Сәлемдемелер супермаркетінде» орна-
тылған арнайы терминалға сәлемдеменің 
трек нөмірін немесе ұялы телефон нөмірін 
енгізу қажет. Бұл терминал жүйеден 
сұратылған сәлемдемені таба сала, қа-
тар және ұяшық нөмірлерін, стеллажды 
көрсете отырып талон шығарады. Клиент 
залға кіріп, қажетті қатар мен стеллажды 
тауып, өз сәлемдемесін алуына болады. 
Шығарда орнатылған кассада клиент 
оператордың сәлемдеме туралы дерек-
терді тексеруі және үстеме төлем сомасын 
төлеу қажеттілігі үшін жеке басын куәлан-
дыратын құжатты ұсынады. 

Сондай-ақ, клиент Қазақстанның кез 
келген елді мекенінен сәлемдемелерді 
өз бетінше жөнелте алады. Сәлемде-
мені жөнелту үшін клиент Қазақстан 
Республикасына жеткізу құны қазірдің 
өзінде есептелген және трек нөмірі 
(ШПС) тағайындалған гофроыдысты 
(ыдыс, орам) сатып алады. Клиент өз 
сәлемдемесін арнайы аймақта ораған 
соң, сәлемдемелерді жөнелтуді ресім-
деу үшін орнатылған терминалға келеді 
де, «Жіберу» бастырмасын басады, гоф-
роыдыста желімделген штрих-кодты 
сканерлейді де, қайтадан «Жіберу» ба-
тырмасын басады және терминал бер-
ген талонды сақтайды. Барлық қажетті 
іс-шаралар аяқталғаннан кейін, сәлем-

демені одан әрі тасымалдау үшін оны 
стеллажда қалдыру қажет.

Еліміздің облыс және аудан орталықта-
рында, облыстық маңызы бар қалалар-
да өзіне-өзі қызмет көрсету аймағында 
қауіпсіздік пен ұрлыққа қарсы элемент-
терді қоса алғанда, барлық қажетті 
жабдықтармен және техникамен жа-
рақталған, клиенттер үшін аптасына 7 
күн, сағат 8.00-ден 22.00-ге дейін жұмыс 
режиміндегі клиенттерге бағдарланған 
сервис құру Компанияға 2016 жылы 
пошталық қызметтерді ұсынудың жаңа 
деңгейіне жетуге мүмкіндік берді.

Даму перспективалары

Негізгі жобалармен жұмыс 
2017 жылы кассалық техниканы жаңар-
ту, банк жабдықтары инфрақұрылымын 
қамтамасыз ету бойынша жұмыстар 
жүргізу, поштаматтар инфрақұрылы-
мын қамтамасыз ету жұмыстарын 
жалғастыру, сондай-ақ басқа да IT-ин-
фрақұрылымын және тиісті жабдықтар-
ды дамыту жоспарланып отыр. Көлік 
инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 
жұмыс жүргізілетін болады. Төменде 
негізгі жобалардың бірқатар мәселелері 
қамтылған.

 «Агенттік қызметттерді 
дамыту» жобасы
2017 жылы жобаны іске асыру аяқта-
латын болады және жобаның қуат-
тылығына қол жеткізу үшін пайдалану 

сатысына көшу жүзеге асырылады. 
Жобаның 2017 жылғы негізгі міндеттері:

 • 4 агенттік қызметті пайдалануға 
енгізу: мобильдік қосымша көме-
гімен, кредиттер, депозиттер, т/ж 
билеттері, БКБ;

 • 800 бөлімшеге верификациялау 
жүйесін енгізу;

 • Қазақстан Республикасының үш 
екінші деңгейдегі банктері ақпарат-
тық жүйелерімен ықпалдасу.

«Карточкалық бизнес 
(Процессингтік орталық)» 
жобасы
Жобаның 2017 жылғы негізгі міндеттері:

 • Процессингтік орталықты (ПО) ХТЖ 
сертификаттауы (Visa, MasterCard);

 • ККБ-ден деректер миграциясы;
 • ПО іске қосу үшін қосымша сервер-

лік жабдық, лицензия, криптілік 
жабдық сатып алу;

 • персобюроны іске қосу;
 • 2017 жылы кем дегенде 354 000 бірлік 

белсенді карточка санымен қамтама-
сыз ету;

 • «Әлеуметтік карта» жобасын іске 
қосу.

«Қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуге арналған 
инфрақұрылым» жобасы
2017 жылы қауіпсіздік инфрақұрылы-
мын қамтамасыз етуге арналған жұмы-
старды жалғастыру, соның ішінде 
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11-сурет. Поштаматтар 
желілері арқылы берілген 
сәлемдемелер саны, бірл.
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рентген-телевизиялық құрылғыларды 
қолдану арқылы пошта жөнелтімдерінің 
қауіпсіздігі мен сақталуы шараларын 
күшейту жоспарланып отыр.

«Direct Mail» жобасы
2016 жылы жобаны іске асыру аяқталды 
және жобалық қуаттылығына жету үшін 
пайдалану сатысына көшу жүзеге асы-
рылды.

«Е-сommerce» жобасы
2017 жылы жобаны іске асыру аяқтала-
тын болады және жобалық қуаттылығы-
на жету үшін пайдалану сатысына көшу 
жүзеге асырылады.

Жобаның 2017 жылғы негізгі міндеттері:
 • 2017 жылы 31 қаңтарда Алматы 

қаласында Fulfillment-орталығы 
пилотын іске қосу («Оңтүстік» АЛО);

 • программалық қамтымды енгізу 
(WMS-қойманы басқару жүйесі);

 • ұйымдық құжаттар пакетін әзірлеу 
және енгізу (ІНҚ, процестің техноло-
гиялық картасы, ЛН, ҚНК).

«Электрондық ақша, 24/7 
ағымдағы шоттар» жобасы 
Жобаны жүзеге асыру жоспарына 
сәйкес, 2017 жылы жобаны іске асы-
ру аяқталатын болады және жобалық 
қуат тылығына жету үшін пайдалану са-
тысына көшу жүзеге асырылады.

Жобаның 2017 жылғы негізгі міндеттері:
 • Процессингтік орталықтың ПҚ база-

сында жеке электрондық әмиянын 
жүзеге асыру; 

 • «Қазпошта» АҚ электрондық әмия-
нынан post.kz порталында қызмет-
терге төлеуді іске қосу.

«Желаяқ» мобильдік 
курьері» жобасы
Жобаны жүзеге асыру жоспарына сәй-
кес, 2016 жылы оны іске асыру аяқталды 
және жобалық қуаттылығына жету үшін 
пайдалану сатысына көшу жүзеге асы-
рылды.

2016 жылы жалдамалы курьерлер үшін 
мобильдік қосымша әзірленді (UBER 
баламасы). Қосымшаны іске қосу 2017 
жылға жоспарланды. 

«Логистикалық ағындарды 
басқарудың жаңа моделін 
енгізу» жобасы
Жобаны жүзеге асыру жоспарына сәй-
кес, 2017 жылы төмендегідей жұмыстар 
орындалатын болады:

 • Логистикалық ағындарды басқару 
жүйесін әзірлеу және 221 объектіге 
енгізу;

 • Компанияның 713 қызметкерін Жүй-
ені пайдалану бойынша оқыту;

 • Жүйені енгізу нәтижесін бақылау.

«Оператордың бірыңғай 
жұмыс терезесі» жобасы
2020 жылға қарай БЖТ интерфейсін 
оңтайландыру арқылы клиенттер-
ге қызмет көрсету уақытын 50%-ға 
қысқарту жоспарланған. 

«Бухгалтерлік және салық 
есебі бойынша ЖҚКО енгізу» 
жобасы
Жобаны жүзеге асыру жоспарына 
сәйкес, 2017 жылы жобаны іске асы-
ру аяқталатын болады және жобалық 
қуат тылығына жету үшін пайдалану са-
тысына көшу жүзеге асырылады.

Жобаның 2017 жылғы негізгі міндеттері:
 • 24 филиал бойынша бухгалтерлік 

және салық есебін орталықтандыру;
 • АТ-шешімдерін енгізу: бухгалтерлік, 

салық есебі жүйелерін электрондық 
құжат айналымы жүйесімен бірік-
тіру;

 • Кезеңді жабу мерзімін 15-тен 5 күнге 
дейін қысқарту;

 • Есептік қызмет шығынын 32 267 мың 
теңгеге оңтайландыру;

 • Есептік қызмет шығындарын 
16 %-ға дейін төмендету және ішкі 
бақылау жүйелері мен сервис дей-
гейі тиімділігін арттыру.

«Алаяқтықты анықтаудың 
кешенді жүйесі» жобасы 
Жобаны жүзеге асыру жоспарына 
сәйкес, 2017 жылы жобаны іске асы-
ру аяқталатын болады және жобалық 
қуат тылығына жету үшін пайдалану са-
тысына көшу жүзеге асырылады.

Жобаның 2017 жылғы негізгі міндеттері:
 • SIEM программалық қамтымын пай-

далануға енгізу;
 • Antifraud және SIEM жүйелері кешені 

көмегімен ақпараттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету процестерін әзірлеу 
және енгізу.

Халықаралық ынтымақтастық
2016 жылғы сәуірде Ереван қаласында 
(Армения) өткен, Арменияның тағай-
ындалған пошта операторы – Haypost 
компаниясымен Post Europe бірлесіп 
ұйымдастырған пленарлық отырысына 
қатысты. Кездесу барысында электрон-
дық коммерцияны дамыту үшін пошта 
операторларын ықпалдастыру және 
цифрлық коммуникацияны дамыту 
мәселелері талқыланды.

2016 жылғы сәуірде Австралияның 
пошта әкімшілігінде Компанияның өкіл-
дерімен тәжірибе алмасу үшін жұмыс 
сапары жасалды. Сапар барысында 
пошта саласындағы IT-қамтымдарының 
мәселелері талқыланды, өндірістік объ-
ектілерді аралады.

2016 жылғы мамырда Компания Баку-
дегі (Әзірбайжан) «Қызмет сапасын арт-
тыру және Еуропа және ТМД елдерінде 
логистикалық желіні жетілдіру» семи-
нарына, сондай-ақ Дүниежүзілік пошта 
одағының шешімдерін жүзеге асыру 
(Мәскеу, Ресей), мобильдік қосымша-
ларды пайдалану мәселері бойынша 

басқа да семинарларға (Ыстықкөл, Қы-
рғызстан, 2016 жылғы қыркүйек) қаты-
сты.

Сонымен қатар Астана қаласында 
Tensator Technology Centre (Португалия) 
компаниясы өкілдерімен инновациялық 
технологияларды дамыту мәселелері 
бойынша кездесу өткізілді. 

Қызмет көрсету сапасын қамтамасыз 
ететін жағдайлар мен бизнес-проце-
стерді стандарттау және оңтайланды-
ру, электрондық коммерцияны дамыту 
мәселелерінде тәжірибе алмасу мақса-
тында «Нова Пошта» (Киев қ., Украина) 
компаниясы өкілдерімен жұмыс кезде-
сулерін өткізді.

2016 жылғы тамызда сауданы дамыту, 
сондай-ақ тікелей шетел инвестиция-
сын тарту мәселері бойынша «Инвест 
Гонконг» өкілдерін қабылдады (Астана қ.).

2016 жылдың қыркүйегінде ЕАЭО-ның 
бизнес-қоғамдастығы мен уәкілетті ор-

гандарының қатысуымен экспресс-жүк-
терге қатысты кедендік операцияларды 
жасау тәртібін жетілдіру бойынша ке-
зекті отырысы аясында ЕАЭО Еурази-
ялық экономикалық комиссиясының 
өкілдері және Беларусь, Ресей, Қырғыз-
стан пошта делегациясы келді (Астана).

Екіжақты ынтымақтастықты дамыту 
бойынша келіссөздер жүргізу және 

пошта жөнелтімдерін сұрыптау проце-
стерімен танысу, сондай-ақ «Қаржылық 
қызметтерді кеңейту» жобасын жүзеге 
асыру аясында Қырғызстан пошта де-
легациясы сапарлады (Астана). 

2016 жылғы 7 қазан мен 20 қыркүйек-
ке дейінгі кезеңде Стамбұлда (Түркия) 
пошта байланысын дамытудың ұзақ 
мерзімді мәселелеріне қатысты шешім 
қабылдау және талқылау үшін әлемнің 
түкпір-түкпірінен іскерлік қоғамда-
стығы және ұлттық пошта байланысы 
операторлары реттеушілері үшін негізгі 
алаңы болып табылатын Дүниежүзілік 
пошта одағының 26-конгресі өтті. 
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Конгресс шеңберінде ДПО жарғылық 
органдарына сайлау өтті, соның ішін-
дегі ең маңыздыларының бірі – 192 
елдің ішінен 41 ДПО қатысушысына екі 
жылдық бюджетін және ДПО төлем-
дер қабылдау, жылдық стратегиясына 
ұсыныстар беру мен жаңарту айрықша 
құқықтарын ұсынатын Әкімшілік кеңесі. 
Әкімшілік кеңесті жүргізу мүше мемле-
кеттер арасындағы техникалық көмек-
тің барлық аспектілерін үйлестіру және 
көмек көрсету болып табылады.

Дауыс беру нәтижесінде Қазақстан 100-
ден артық қолдау дауысын алып, осы 
жоғарғы кеңеске 4 жыл мерзімге мүше 
болып сайланды. 

Сондай-ақ, конгресс барысында Түркия 
пошта әкімшілігімен түрік тұтынушы-
ларға қазақстандық тауарларды өткізу 
үшін қазақстандық кәсіпкерлердің түрік 
нарығына шығуын қамтамасыз етуге 
бағытталған меморандумға қол қойды. 
Меморандумға қол қою шеңберінде та-
раптар е-коммерцияны дамыту, тәжіри-
бе және ақпарат алмасу, қызмет көрсету 
сапасы, пошта-төлем қызметтері, фила-
телия, жылдам аударымдар жүйелері 
бойынша ынтымақтасуға келісті.

Конгрестің қорытындысы бойынша 
қаты сушылар пошта қызметі жұмысы-
ның сапасын арттыруға, әлемдік пошта 
инфрақұрылымын дамытуға, қызмет-
тер ассортиментін, оның ішінде қазіргі 
заманғы ақпараттық технологияларды 

ескере отырып, пошта әкімшіліктері 
ұсынған, қаржылық қызметтер ауқы-
мын, кеңейтуге бағытталған бірқатар 
шешімдер қабылданды.

ДПО 26-конгресіне дайындық жұмыс-
тары барысында Компания Елдердің 
жұмыс тобы – Байланыс саласындағы 
өңірлік ынтымақтастық құрамына кірді. 
Компанияның ДПО регламенттейтін құ-
жаттарына 287 ұсынысты қоса алғанда, 
барлығы дайын және жіберілді.

Желтоқсан айында Қытай пошта әкім-
шілігінің бастамасымен пошта жөнел-
тімдерін сұрыптау процестерімен танысу 
аясында тәжірибе алмасу үшін сапар-
мен келді (Астана қ.)

Имидждік және ақпараттық саясат
2016 жылы Қазақстан Республикасы-
ның бұқаралық ақпарат құралдарында 
«Қазпошта» АҚ туралы айтылған 3 479 
материал жарияланды. Қазақстан Рес-
публикасының бұқаралық ақпарат 
құралдарында айтылғандарға зер сал-
сақ, 56,5% бейтарап материалдар, 40,6% 
– жағымды материлдар, 2,9% – жағым-
сыз материалдар. Осылайша, жағым-
ды пікір қалыптастыратын ақпараттар 
2015 жылға қарағанда 16,5%-ға артық. 
Сондай-ақ, 2016 жылы репутациялық 
аудит жүргізілді, ол 2015 жылмен салы-
стырғанда компанияның репутациялық 
жағдайының 2%-ға артқанын көрсетті 
(салыстыру үшін, 2013 жылы «Қаз пошта» 
АҚ клиенттерінің бейілділік коэффици-
енті 28,5%-ды құрады, 2015 жылы бұл 
коэффициент 33%-ға дейін өсті).

Жарияланымдар тақырыбына қа-
рағанда Компанияның негізгі қызметі 
жетекші болып табылады (қызметтер 
портфелінің кеңейту, процестерді ав-
томаттандыру, мобильдік қосымша-
лар құру, жұртшылықты хабардар ету, 
тұрғындарға қызмет көрсету бойынша 
мемлекеттік органдармен өзара іс-қи-
мыл, пошта жөнелтімдерінің жаһандық 
трекингі, компанияның жетістіктері, 
корпоративтік іс-шаралар).

Компания экономиканың мемлекет-
тік секторының бөлігі болып табы-

лады және де республикалық және 
аймақтық БАҚ назарынан тыс қал-
майтын мемлекеттік бағдарламаларға 
қатысады (Қазақстан Республикасы 
Президентінің Қазақстан халқына жол-
дауы, Жол картасы, «Қазақстан-2050» 
жалпыұлттық қозғалысы, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкімен және 
ЗТМО-мен өзара әрекеттестік, Бизнесті 
трансформациялау бағдарламасын іске 
асыру, тегін, жалпыға қолжетімді post.
kz электрондық поштасын жақсарту, 
«ҚР Ұлттық ақпараттық технологиялар» 
АҚ мен Компанияның ақпараттық жүй-
елерін ықпалдастыру, мүлікті заңдас-
тыру бағ дарламасы, еліміздің шалғай 
ауылдарында ХҚКО қызметтерін алу 
мүмкіндігі).

Компанияның қызметі туралы ақпа-
раттық материалдар интернет-ба-
сылымдарда жиі жарияланып тұрады 
(сұхбат, мақалалар, жаңалықтар, бай-
қаулар, әлеуметтік, қайырымдылық ак-
циялары).

«Қазпошта» АҚ жыл сайын «Аяз Атаға 
хат жаз» қайырымдылық акциясын өт-
кізеді, 2016 жылы хаттардың рекордтық 
саны 19 917 (2015 жылы – 3 000, 2014 
жылы –1 800) болды. Бұл акцияға 3 561 
демеуші тартылды – хаттардың бар-
лығына сыйлық берудің жалпы пайызы 
93,7%-ды құрады. Ресми ақпараттық 

серіктестігі «Tengrinews» акция бары-
сының бүкіл баяндап отырды. Сонымен 
қатар, бұл акция қатарынан 2 жыл Мем-
лекет басшысының өзі қолдаған PR-жо-
ба болып табылады.

Сондай-ақ, 2016 жылы «Жеңіс» мем-
лекеттік бағдарламасы аясында «Қаз-
пошта» АҚ «Жорық поштасы» акциясы-
на қатысты. Акцияны жүргізу барысында 
58 хат алынды, өңделді және жеткізілді. 
Өз кезегінде, «Қазпошта» АҚ-ның осы 
акцияны қолдау ретінде 5 пост жазыл-
ды және 15 ақпараттық материал шыға-
рылды.

«Қазпошта» АҚ қызметі туралы бейне 
сюжеттер республикалық және ай-
мақтық телеарналардан беріліп тұрады. 
2016 жылы Компанияға арналған 22 
жеке телебағдарлама болды. 

«Қазпошта» АҚ 2016 жылы республи-
калық және аймақтық БАҚ-да жария-
ланған 3 көрме және 59 іс-шара өткізді. 

2016 жылы «Қазпошта» АҚ-ның 
қаржылық шығынсыз жүзеге асыры-
латын Баспасөз қызметі 2 диплом мен 
1 сертификатқа ие болды. 

Компания әлеуметтік желілерде ресми 
аккаунтымен белсенді көрсетіледі. Кон-
тент күн сайын жаңартылады, әлеумет-

тік медиа пайдаланушыларымен және 
клиенттермен тұрақты жұмыс жүр-

гізіледі. Компанияның әлеуметтік акка-
унтына жазылушылардың жалпы саны 

24 мыңнан астам адам, бұл 2015 жылға 
қарағанда 62,5%-ға артық.

Қормен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл 
Компания Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органдарының өкілдері 
арасында қолайлы имиджін қолдау, 
мемлекеттік органдардағы Компания 
мүдделерін ілгерілету, бизнесті жүр-
гізудегі тәуекелдерді барынша азайту 
мақсатында мемлекеттік органдармен 
өзара әрекеттеседі. Мемлекеттік билік 
органдары өкілдерімен сындарлы диа-
лог – бұл инвестициялар, субсидия-
лар тартуда, салалық заңнаманы үй-
лестіруде, инновациялық жобаларды 
қолдауда, жаңа қызметтерді құруда, 
корпоративтік әлеуметтік жауапкер-
шілік бағдарламаларын жүзеге асыруда 
өнімді құрал болып табылады.

2016 жылы Компаниядағы мемлекеттік 
органдармен өзара іс-қимыл арналары-
ның тиімділігі айтарлықтай артты. 2016 
жылы 1 тамыздан бастап Компания үшін 
GR-қызметтің (government relations) 
ерекше маңыздылығын растайтын жеке 
құрылымдық бөлімше ретінде Мемле-
кеттік органдармен өзара байланыс де-
партаменті құрылды.

Есептік кезеңде GR-қызметінің басты 
жетістігі Қазақстан Республикасы Пар-
ламентінің 2016 жылғы 9 сәуірде «Пошта 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңын 
жаңа редакцияда қабылдауы болды. 
«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне Қазақстан Рес-
публикасының пошта туралы заңнама-
сының нормаларын Дүниежүзілік пошта 
одағы актілерінің нормаларымен біріз-
дендіру мәселелері бойынша өзгерiстер 
мен толықтырулар енгiзу туралы» мәсе-
ле 2014 жылы Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатында талқыланды.

«Пошта туралы» заң Қазақстан Рес-
публикасының аумағында пошта 
сала сындағы қызметтің құқықтық не-
гіздерін белгілейді және қоғамдық 

қатынастарды реттейді, пошта қызметі 
субъектілерінің құқықтары мен міндет-
терін, пошта саласындағы мемлекеттік 
органдардың құзыретін анықтайды.

«Пошта туралы» қабылданған заңда 
пошта саласындағы уәкілетті органның 
және жергілікті атқарушы органдардың 
құзыреті анықталады. Пошта саласын-
дағы қауіпсіздік, ақша қаражатын ұрла-
удың алдын алу шаралары күшейтілді, 
пошта құпиясын қорғауды қамтама-
сыз ету бойынша пошта құпия сы және 
шаралары ұғымы енгізілді. Жедел-із-
дестіру қызметін жүзеге асыратын 
органдармен операторлардың өзара 
әрекеттестігі қарастырылды. Заңға сәй-
кес, әмбебап қызметтерге тарифтер, 
қаржылық қызметтерге сыйақы комис-
сия сомасы, бағаларды мемлекеттік 
реттеу саласындағы Қазақстан Рес-
публикасының заңнамасында тікелей 
көзделген жағдайларды қоспағанда, 
дербес реттеледі. Заңда Компанияның 
басқа да қызметтері нақтыланған және 
пошта байланысы саласындағы ха-
лықаралық қызмет кеңейтілген.

Қазақстан Республикасы Ақпарат және 
коммуникациялар министрлігіне Ком-
панияның тағайындалған оператор 
мәртебесін алуына өтінім дайындау 
бойынша жұмыстар жүргізілді (Ақпа-
рат және коммуникациялар министрінің 
жылғы 2016 жылғы 30 қыркүйектегі 
№ 181 бұйрығы). Тағайындалған опера-
тор мәртебесі Компанияға Дүниежүзілік 
пошта одағының актілеріне сәйкес 
халықаралық пошта алмасуын және 
транзитті қамтамасыз ету, Қазақстан 
Республикасының аумағында пошта 
қызметiн жүзеге асыру құқығын береді.

Компанияның 406 стратегиялық объ-
ектісін мерзімсіз жалға беру туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің рұқ-

саты алынды (Компанияның 406 страте-
гиялық объектісіне үшінші тұлғалардың 
құқықтарымен ауыртпалық салу туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 
жылғы 8 қарашадағы № 678 қаулысы).

Қазақстан Республикасының Ақпарат 
және коммуникациялар министрлігі 
Компанияның халықаралық пошта ал-
масу орындарын бекіту туралы өтінімін 
мақұлдады (2016 жылғы 9 желтоқсан-
дағы № 277 бұйрық).

Денсаулық сақтау және халықты әлеу-
меттік қорғау министрлігі 2016-2018 
жылдарға арналған республикалық 
бюджетті түзету кезінде зейнетақы мен 
жәрдемақы төлеуді қамтамасыз ету 
бойынша Компанияның қызметтері үшін 
комиссиялық сыйақыны өсірді (2015 
жылғы 19 мамырдағы №1 1 073 бұйрық). 
«2017–2019 жылдарға арналған респуб-
ликалық бюджет туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында зейнетақы 
мен жәрдемақыны жеткізу бойынша 
қызметтерге ақы төлеу үшін қаражат 
қарастырылған.

Міндетті әлеуметтік сақтандыру сала-
сындағы қызметтер үшін тарифтер 
бекітілді, оның ішінде:

 — алушылар шотына Мемлекет-
тік әлеуметтік сақтандыру қоры 
қаражатынан төленетін әлеумет-
тік төлемдердің сомаларын аудару 
үшін – 256,30 теңге (1 төлем);

 — алушылардың шотына республика-
лық бюджет есебінен төленетін зей-
нетақы, жәрдемақы және басқа да 
төлемдер сомаларын аудару үшін – 
256,30 теңге (1 төлем).
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Билік органдарымен өзара іс-қимыл бойынша ішкі корпоративтік 
инфрақұрылымды құру

Мемлекеттік органдармен жұмысты 
тиімді және дәйекті ету үшін Компания 
мемлекеттік органдармен «Қазпошта» 
АҚ-ның өзара іс-қимыл регламентін 
бекітті. Бұл уәкілетті және басқа да 

мемлекеттік органдармен Компания-
ның қызметін реттейтін негізгі норма-
тивтік құжат болып табылады. Регла-
ментте Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органдарына бағытталған 

шығыс хат-хабарлардың келісу алго-
ритмі, ақпарат берудің тәртібі, әдістері, 
мерзімдері, лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі нақты анықталған.

Компанияның Жалғыз акционермен өзара іс-қимылы 
Жекешелендіру 
бағдарламасы
Жекешелендіру бағдарламасының не-
гізгі мақсаты – мемлекеттік активтер-
дің дамуына мүдделі жеке инвестор-
ларға оларды беру арқылы Қазақстан 
Республикасы экономикасының 
тиім ділігін арттыру. Жекешелендіру 
бизнес тегі мемлекеттің қатысуын 
азайтуды көздейді, 2020 жылға дейін 

мемлекеттік меншік үлесі Экономика-
лық ынтымақтастық және даму ұйы-
мы (ЭЫДҰ) елдерінің деңгейіне жетуі 
тиіс – ЖІӨ-нің 15%.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қау-
лысымен жекешелендірудің кешенді 
жоспары, мемлекеттік органдар мен 
ұлттық холдингтер үшін мемлекет ие-
гінен алуға қатысты бірінші кезектегі 

іс-шаралар тізімі мен тізбесі бекітілді. 
Тізбеге 2014 жылдан 2020 жылға дейін 
жекешелендірілуі тиіс «Самұрық-Қазы-
на» АҚ мен оның еншілес ұйымдарының 
активтері кірді. «Самұрық-Қазына» АҚ 
объектілері екі тізбеге енгізілген. «Қаз-
пошта» АҚ басым тәртіпте бәсекелестік 
ортаға беру үшін ұсынылатын компани-
ялардың тізбесіне енгізілген (№ 1 тізбе).

Компанияның мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдармен 
өзара іс-қимылы 

Есептік кезеңде Компания Астана қа-
ласындағы Еуразиялық экономикалық 
комиссияның кедендік баж салығы 
мәселелері жөніндегі жұмыс отыры-
сына қатысты. Іс-шараға Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің өкілдері, таға-
йындалған пошта операторларының, 
ірі көлік компанияларының қатысушы 
елдерінің үкіметтері қатысты.

Компания басшылығы отандық тауар 
өндірушілерді қолдау мақсатында ұй-
ымдастырылған Қазақстан Республи-
касы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 
«Атамекен» «Ұлы Дала елі» форумының 
жұмысына қатысты. Іс-шара барысын-
да «Сатып алу. Сату. Сауда. Экспорт» 
тақырыбындағы пленарлық отырысы 
болып өтті. 

Компания басшылығы «Самұрық-Қа-
зына» сараптамалық-консультациялық 
кеңесінің өкілдерімен бірге Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінде-
гі «Қазақстан-2050» стратегиясын іске 
асырудағы «Самұрық-Қазына» АҚ рөлі» 
тақырыбындағы дөңгелек үстелдің жұ-
мысына қатысты. 

Компаниядағы жекешелендіру бағдар-
ламасын жүзеге асыру қорытынды-
сы жөнінде таныстырылыммен Қоғам 
Басқармасының төрағасы сөз алды. 
Депутаттар Компанияның инновация-
лық жобаларды әзірлеу және іске асы-
ру бойынша елеулі нәтижелерге қол 
жеткізгенін мойындады. Компанияның 
еліміздің өңірлердегі тұрғындарын 
қыз меттердің бұдан да кең ауқымымен 
қамту, атап айтқанда, мемлекеттік және 
интернет-қызметтерімен қамту тұрғы-
сында ұсыныстар айтылды. 

Компания мақсаты инвестициялық 
әлеуетін, шағын және орта бизнесті да-
мыту, еркін экономикалық аймақтарды, 
транзиттік және экспорттық әлеуетін 
көрсету болып табылатын III Халықа-
ралық инвестициялық «Ertys Invest» 
форумына (Павлодар) қатысты. Қазіргі 
заманғы экологиялық технологиялар 
саласына инвестициялар тарту жөнінде 
кеңес өткізілді.

Форум шеңберінде Компания бас-
шылығының Павлодар облысының әкімі 
Б.Ж. Бақауовпен екіжақты ынтымақтас-

тық мәселелерін талқылау жөніндегі 
кездесуі өтті. 

 Компания басшылығы «Қазақстандағы 
электрондық коммерцияны дамыту ке-
лешегі» тақырыбындағы I Халықаралық 
интернет-конференция жұмысына қа-
тысты (Қызылорда, қараша). Интернет 
форумда Басқарма төрағасының «Қа-
зақстандағы электрондық коммерция-
ны дамытудағы «Қазпошта АҚ-ның 
рөлі» туралы таныстырылымы ұсыныл-
ды. Интернет форум аясында Қызы-
лорда облысы әкімі Қ.Е. Көшербаевпен 
Электрондық коммерция және өңірдегі 
одан әрі ынтымақтастық мәселелері 
жөнінде Компания басшылығымен кез-
десу өткізді.

Компания «Smart City» тақырыбындағы 
«Astana Smart Technologies Exhibition» 
халықаралық көрме-конференциясы-
на қатысты (желтоқсан). ASTEX-2016 
мақсаты – қалалық инфрақұрылымның 
интеллектуалдық дамуына ықпал ететін 
«ақылды қалалар» салу. ASTEX-2016 
қатысушылары мен қонақтарына Ин-
новациялар және ақпараттық техноло-

гиялар жөніндегі басқарушы директор 
Н. Мұқышев баяндама жасады.

Компания басшылығы Астана қаласы-
ның «Алматы» ауданы әкімдігінің актив-
терімен ұзақ мерзімді ынтымақтастық 
туралы кездесуге бастамашысы болды 
– Компания Астана қаласында инно-
вациялық жобаларды жүзеге асыруды 
жоспарлап отыр, бұл жағдайда астана-
лық атқарушы органдар тарапынан қол-
дау мен түсіністік қажет. Ақмола облысы 
Шортанды ауылына USSD-төлем қабыл-
дау қызметін іске қосу мақсатында Ақ-
мола облысы әкімдігінің басшылығымен 
кездесу ұйымдастырылды (желтоқсан).

Мемлекеттік органдармен 
өзара іс-қимыл
Компания жобаларды тиімді ілгерілету 
және іске асыру үшін Қазақстан Рес-
публикасының Ақпарат және комму-
никациялар министрлігінің қатысы бар 

бөлімшелерінде заңнама актілеріне 
өзгерістер енгізу жобалары бойынша 
тыңдаулар, жұмыс кеңестерін, отырыс-
тар өткізуге бастамашы болады.

Сұратуларға жауап дайындау, 
кеңес материалдарын 
дайындау, хат алмасу, 
кеңестерге қатысу 

 — Қазақстан Республикасы Ақпарат 
және коммуникациялар министрінің 
«Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасын 
тыңдауы ұйымдастырылды;

 — Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінде оқулықтар 
жеткізу мәселелері бойынша кеңес 
ұйымдастырылды;

 — жекешелендіру бағдарламасы бой-
ынша «Самұрық-Қазына» АҚ-мен 
кеңес ұйымдастырылды;

 — Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар және даму минис-

трлігінде «Хоргос» ШЫХО» еркін 
экономикалық аймақ мәселелері 
бойынша кездесу ұйымдасты-
рылды;

 — мемлекеттік органдардың және 
«Самұрық-Қазына» АҚ сұратуы бой-
ынша Қазақстан Республикасы Тәу-
елсіздігінің 25 жылдығын мерекелеу 
іс-шаралары жоспарын орындау, 
кедендік әкімшілендіруді жеңіл-
дету жөніндегі іс-шаралар жоспа-
рын орындау, 2012-2018 жылдарға 
арналған Қазақстан Республикасы 
мүгедектерінің өмір сүру сапасын 
жақсарту және құқықтарын қамта-
масыз ету жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын жүзеге асыру бойынша 
есептер ұсынылды.
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2016 жылы «Қазпошта» АҚ-ның 
2016–2020 жылдарға арналған кор-
поративтік басқаруды жетілдірудің 
орта мерзімді бағдарламасы бекітілді. 
Бағдарлама іс-шаралары Директор-
лар кеңесі, Кор поративтік хатшы, атқа-
рушы орган қызметтерін, Ішкі аудит 
қызметін, тәуекел дерді басқаруды, ішкі 
аудитті, бұзушылықтар туралы құпия 
ақпарат тандыруды, орнықты даму мен 
ашықтығын жетілдіруге бағытталған.

Дамудың негізгі бағыты шеңберінде 
корпоративтік басқаруды жетілдіру 
және Компания қызметінің ашықтығын 
қамтамасыз ету бойынша едәуір жұмыс 
жүзеге асырылды. 

Компанияның барлық мүдделі органда-
ры мен тараптарының қызметін реттейтін 
барлық негізгі ішкі құжаттары бекітілді. 
Қызметкерлердің Іскерлік этика кодексін 
білуін жаңарту тәжірибесі енгізілді.

Іскерлік этика және «Қазпошта» АҚ-да 
туындайтын әлеуметтік еңбек дауларын 
оңтайлы реттеу принциптерін сақтау 
мақсатында 2016 жылы омбудсмен 
тағайындалды. Омбудсменнің рөлі өзі-
не жүгінген Компания қызметкерлері-
не кеңес беру және еңбек дауларын, 
қақтығыстарды, әлеуметтік-еңбек си-
патындағы проблемалық мәселелерді 
шешуде, сондай-ақ «Қазпошта» АҚ 
қыз меткерлерінің Іскерлік этика прин-
циптерін сақтауына көмек көрсету бо-
лып табылады.

Іскерлік этика саласындағы барлық құ-
жаттар және Компанияның күнделік-
ті қызметіне оларды енгізуді қамта-
масыз ететін құралдар қабылданды. 
Компания ның Директорлар кеңесі мү-
шелерінің, атқарушы органдары мен 
басқа да қызметкерлерінің арасындағы 
мүдделер қайшылығының алдын алуға 
бағытталған рәсімдер қалыптасты. 

Компанияның ішкі құжаттарында мүд-
делер қайшылығын болдырмау бойын-
ша лауазымды тұлғалар мен басшылық 
қызметкерлерінің жалпы міндеттері 
белгіленді.

Компанияда бұзушылық туралы де-
ректерді жинау және құпия қарау тетігі 
жұмыс істейді. Директорлар кеңесінің 
жедел желісі мәлім болған сыбайлас 
жемқорлық, алаяқтық, кемсітушілік 
фактілері, сондай-ақ «Қазпошта» АҚ-
ның қызметкерлері тарапынан басқа 
да Қазақстан Республикасының заңна-
масын бұзушылықтар туралы құпия 
жария лау мүмкіндігін береді.

Директорлар кеңесі
Жалғыз акционердің айрықша құзы-
ретіне жататын мәселелерді қоспаған-
да, Компания қызметін жалпы басқару-
ды Директорлар кеңесі жүзеге асырады 
(11-кесте).

Директорлар кеңесінің қызметі пара-
саттылық, тиімділік, белсенділік, адал-

дық, шынайылық, жауапкершілік, 
нақтылық, кәсіби шеберлік, сақтық, 
әділдік, тұрақтылық қағидаттарына 
негізделеді. 2016 жылы «Қазпошта» АҚ 
Директорлар кеңесі құрамында төмен-
дегідей өзгерістер орын алды: 

 • 2016 жылғы 1 сәуірде Директорлар 
кеңесінің мүшесі Байдәулетов Нұр-

жан Тәліпұлының өкілеттігі оның 
бастамасы бойынша «Қазпошта» 
АҚ Директорлар кеңесінің жазбаша 
хабарламасы негізінде мерзімінен 
бұрын тоқтатылды;

 • 2016 жылғы 20 мамырда «Қаз-
пошта» АҚ тәуелсіз директоры 
Бердалина Жанат Коланқызының 

өкілеттігі оның бастамасы бойынша «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде мерзімінен 
бұрын тоқтатылды;

 • 2016 жылғы 26 қазанда Жалғыз акционердің шешімімен «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Саудабаев Серік 
Болатұлы Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды;

 • 2016 жылғы 26 қазанда Жалғыз акционердің шешімімен «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Марк Дэвид Хьюз 
Директорлар кеңесінің мүшесі – «Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры болып сайланды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметтік тізімі 

Директорлар кеңесінің төрайымы Бахмутова Елена Леонидовна.
1962 жылы 27 ақпанда дүниеге келген. Алматы халық шаруашылығы институтын бітірді. Қа-
зақстан Республикасы Қаржы министрлігінде, Қазақстан республикасы Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінде, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде басшылық 
қызметтерде жұмыс істеді, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымда-
рын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігін басқарды. 
2012 жылғы қаңтардан бастап 2016 жылғы қарашаға дейін «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма 
төрағасының орынбасары болды. 
2016 жылғы қарашадан бастап осы уақытқа дейін «Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы. 2013 жылдан қазір-
ге дейін «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы. 

Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық-Қазына» АҚ 
Трансформация және арнайы жобалар жөніндегі басқарушы 
директоры Илькявичюс Адамас Олегас.

1975 жылы 10 желтоқсанда дүниеге келген. 2000 жылы Израильдің Тель-Авив қаласында бизнесті 
басқару және компьютерлік ғылым саласында Ашық университет бакалаврын бітірген. 2007 жылы 
– BMI Бизнес мектебі, халықаралық іскерлік әкімшілендіру BMI-197 магистрі, Копенгаген, Дания. 
Бірнеше жыл бойы ол IBM Global Business Services компаниясында, бизнес пен технологияны 
басқару (ENRC BTS), Eurasian Natural Resources Corporation жаһандық бизнесті трансформациялау 
бағдарламасының менеджері болып жұмыс істеді. 2013 жылғы 26 қарашадан 2014 жылғы 2 нау-
рызға дейін «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі, 2014 жылғы 3 наурыздан 
2016 жылғы 10 қаңтар аралығында «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ трансформация 
бас директоры қызметін атқарды. 2016 жылғы 11 қаңтардан қазіргі уақытқа дейін «Самұрық-Қазы-
на» АҚ трансформация және арнайы жобалар жөніндегі басқарушы директоры.

2014 жылғы 27 қаңтардан бүгінге дейін «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Т.А.Ә Отырыстар саны, барлығы Отырыстарға қатысу %

1 Бахмутова Елена Леонидовна 12 12 100

2 Байдәулетов Нұржан Талипұлы 3 3 100

3 Илькявичюс Адамас Олегас 12 12 100

4 Эдриан Иан Хоуинк 12 12 100

5 Бердалина Жанат Коланқызы 5 3 60

6 Жандосов Ораз Әлиұлы 12 12 100

7 Жуков Дмитрий Николаевич 12 11 92

8 Мусин Бағдат Батырбекұлы 12 12 100

9 Марк Дэвид Хьюз 3 3 100

10 Саудабаев Серік Болатұлы 3 3 100

Т. А. Ә. Лауазымы

1 Бахмутова Елена Леонидовна
Директорлар кеңесінің төрайымы, «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммер-
циялық емес акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы

2 Илькявичюс Адамас Олегас
Директорлар Кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі – «Самұрық-Қазына» АҚ Транс-
формация және арнайы жобалар жөніндегі басқарушы директоры, Директорлар кеңесінің 
Стратегия және даму жөніндегі комитетінің мүшесі 

3 Саудабаев Серік Болатұлы
Директорлар Кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі – «Самұрық-Қазына» АҚ Телеком-
муникация дирекциясының директоры, Директорлар кеңесі Тағайындаулар және сыйақылар 
жөніндегі комитеттің мүшесі 

4 Жандосов Ораз Әлиұлы
«Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар Кеңесі Стратегия және даму жөніндегі 
комитетінің төрағасы 

5 Эдриан Иан Хоуинк
«Қазпошта» АҚ аға тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесі Тәуекелдер және аудит жөнін-
дегі комитеттің төрағасы, Директорлар кеңесі Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі 
комитеттің мүшесі 

6 Марк Дэвид Хьюз
«Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесі Тәуекелдер және аудит жөніндегі 
комитеттің мүшесі, Директорлар Кеңесі Стратегия және даму жөніндегі комитетінің мүшесі 

7 Жуков Дмитрий Николаевич
«Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесі Тағайындаулар және сыйақылар 
жөніндегі комитеттің төрағасы, Директорлар кеңесі Ішкі аудит жөнендегі коитеттің мүшесі 

8 Мусин Бағдат Батырбекұлы Директорлар кеңесі мүшесі, «Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасы 

12-кесте. Директорлар кеңесі мүшелерінің 2016 жылғы отырыстарға қатысуы 

11-кесте. Директорлар кеңесінің құрамы (2016 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша)
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Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық-Қазына» АҚ 
Коммуникация дирекциясының директоры Саудабаев Серік 
Болатұлы.
1977 жылғы 8 желтоқсанда дүниеге келген. 1999 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік 
университетін бітірді. «Республикалық телекоммуникациялық трафик биллингі» РМК филиа-
лында жұмыс істеді. 2003 жыл мен 2006 жыл аралығы «Қазақтелеком» АҚ-да басшылық ла-
уазымдарын атқарды. 

Тәуелсіз директор Жандосов Ораз Әлиұлы.
1961 жылғы 26 қазанда дүниеге келген. 1983 жылы М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мем-
лекеттік университетін экономист-кибернетик мамандығы бойынша бітірген. Ол Қазақстан 
Ғылым академиясының Экономика институтында жұмыс істеді. Әр жылдары мынадай лауа-
зымдар атқарған: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының төрағасы, Премьер 
министрдің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Инвестиция жөніндегі мемлекеттік 
комитетінің төрағасы, Премьер министрдің орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрі, «KEGOC» ААҚ-ның Президенті, Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі, 
Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөнін-
дегі агенттігінің төрағасы.

Қазіргі уақытта «Ракурс» экономикалық талдау орталығының директоры, Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының президиум мүшесі болып табылады.

2014 жылғы 1 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазпошта» АҚ-ның тәуелсіз директоры.

Тәуелсіз директор Эдриан Иан Хоуинк.
1957 жылы 29 қарашада дүниеге келген, Нидерланды азаматы. 1978 жылы Эразмус (Роттер-
дам) университетінің экономика факультетін (бакалавр), ал 1983 жылы Гронинген универси-
тетін (Нидерланды), MBA (іскерлік әкімшілендіру магистрі) бойынша бітірген, сондай-ақ салық 
заңнамасы, ҚЕХС және корпоративтік тиімділік бойынша Амстердам университетінен және 
Гарвард бизнес мектебінен қосымша білім алған. 

Әр жылдары ABN AMRO банкінде және Шотландия Корольдігі банкінде Plc (Шотландия ко-
рольдігі банкі, Лондон, Амстердам) басшылық қызметтер атқарды, қосылу және жұтылу, қайта 
құрылымдау, шығындар мен табыстарды басқару, басқарушылық есептілікті құру мәмілелері-
не, бюджеттеу және болжау мәселелерінде маманданды.

2011 жылдан бастап – «Bishopsfield Capital Partners» (Лондон) тәуелсіз кеңесшісі, PGGM Advisory 
Board Alternative Funds мүшесі.

2012 жылғы 7 тамыздан бастап қазірге дейін – «Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры. 2015 жылғы 
10 қыркүйектен бастап «Қазпошта» АҚ-ның аға тәуелсіз директоры болып сайланды.

Сондай-ақ «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз 
директоры және Ayursundra BV компаниясының атқарушы емес директоры болып табылады.

Тәуелсіз директор Марк Дэвид Хьюз.
1963 жылы 7 ақпанда дүниеге келген, 1985 жылы Лондон университетін бітірген, мамандығы 
«ресейтану». Халықаралық компанияларда – DHL Express Ltd, DHL Logistics Ltd және NLC Trans 
Ltd (Itella Logistics Posti Corporation еншілес компаниялары, фин мемлекеттік пошта операторы) 
сияқты Еуропа, Ресей және ТМД логистикалық қызметтері саласындағы көшбасшы компа-
нияларда 20 жылдан астам тәжірибесі бар.

2014 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – KFSE Xpress Ltd басқарушы директоры. Компания 
KFS ExpressLtd өзінің жаңа дистрибутивтік тәсілдері арқасында Ресей нарығына жеткізілімді 
жүзеге асыратын, еуропалық және азиялық электрондық сауда дүкендеріне инновациялық 
шешімдер бойынша кеңес береді.

2016 жылғы 26 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры. 

Тәуелсіз директор Жуков Дмитрий Николаевич.
1973 жылы 3 ақпанда дүниеге келген, 1994 жылы Т. Рысқұлов атындағы мемлекеттік эконо-
мика университетін бітірген, мамандығы бойынша – экономист. 2000 жылы State University of 
NewYork, MBA – маркетинг және ақпараттық жүйелерді басқару, Binghamton, NY, АҚШ. Қаржы 
секторында 15 жылдан астам жұмыс істеп келеді, «Central Asian American Enterprise Fund» 
ЖШС-да, «Еуропалық қайта құру және даму банкі» АҚ-да, «Vos Savant Projects» ЖШС-да бас-
шылық лауазымдар атқарған.

2011 жылдың 11 қаңтарынан бастап 2016 жылдың қаңтарына дейін «Еуразиялық банк» АҚ 
жоба менеджері қызметін атқарды, 2016 жылдың қаңтарынан «Көкшетау минералды сулары» 
АҚ қаржы директоры. Сондай-ақ, 2012 жылдың 11 қаңтарынан бастап қазіргі уақытқа дейін 
«ПростоКредит» МКҰ ЖШС бас директоры болып табылады.

2014 жылғы 1 сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры. 

Басқарма төрағасы Мусин Бағдат Батырбекұлы.
1983 жылғы 3 наурызда дүниеге келген. 2004 жылы Алматы қаласындағы Сүлеймен Демирел 
атындағы университеттің Қазақ құқықтану және халықаралық қатынастар институтын бітір-
ген.

2010 жылдан 2011 жылға дейін – Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар 
министрлігі Ақпараттық технологиялар саласындағы мемлекеттік саясат департаменті дирек-
торының орынбасары. 2011 жылдан бастап 2012 жылға дейін – Қазақстан Республикасы Бай-
ланыс және ақпарат министрлігінің ХҚКО жұмысын үйлестіру және мемлекеттік қызметтерді 
автоматтандыруды бақылау комитеті төрағасының орынбасары.

2012 жылдан бастап 2014 жылға дейін – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуника-
ция министрлігі ХҚКО жұмысын үйлестіру және мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды 
бақылау комитеті төрағасы. 2014 жылдың сәуір айында «Ұлттық ақпараттық технологиялар» 
АҚ Басқарма төрағасы болып тағайындалды.

2014 жылғы 1 тамыздан бастап 2017 жылғы қаңтарға дейін – «Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасы.
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Директорлар кеңесінің комитеттері
Аса маңызды мәселелерді қарау және 
Директорлар кеңесіне ұсынымдарды 
дайындау үшін мынадай комиттет-
тер құрылды: Аудит және тәуекелдер 
жөніндегі комитет; Стратегия және даму 
жөніндегі комитет; Тағайындаулар және 
сыйақылар жөніндегі комитет.

Комитеттер қызметінің мақсаты Ком-
панияның Директорлар Кеңесі қабыл-
даған шешімдердің сапасын арттыру 
болып табылады.

Аудит және тәуекелдер 
жөніндегі комитет 

Аудит және тәуекелдер жөніндегі коми-
теттің (АТК) міндеттері мәселелерді 
терең әрі тиянақты қарау, төмендегілер 
бойынша Компанияның Директорлар 
кеңесіне ұсынымдар беру болып табы-
лады:
1) Компанияның қаржылық қызметіне 

тиімді бақылау жүйесін орнату 
(соның ішінде қаржылық есептілік-
тің толықтығы мен дәйектілігі үшін);

2) тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау жүйелерінің сенімділігі мен 
тиімділігін қамтамасыз ету;

3) сыртқы және ішкі аудит процесінің 
тәуелсіздігі мен тиімділігіне бақылау;

4) Компанияның корпоративтік басқа-
руын жетілдіру;

5) АТК мүшелері немесе Компанияның 
Директорлар кеңесі АТК қарауына 
ұсынған басқа да мәселелер.

АТК төрағасы тәуелсіз директорлар іші-
нен сайланады, сонымен бірге Комитет 
құрамының кем дегенде бір мүшесінің 
бухгалтерлік есеп және қаржылық 
есептілікке дайындық және/немесе 
қаржы және/немесе аудит саласын-
да жұмыс тәжірибесі болуы тиіс. 2016 
жылғы 19 мамырда АТК төрағасы бо-
лып аға тәуелсіз директор Эдриан Иан  
Хоуинк сайланды (13-кесте).

2016 жылы АТК 10 ашық отырыс өткізді. 
Отырыстардың күн тәртібіне сәйкес, 78 
мәселе талқыланды және Компанияның 
Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар 
берілді (14-кесте).

АТК қаржылық есептілік, ішкі бақылау 
және тәуекелдерді басқару, ішкі және 
сыртқы аудит мәселелерін, «Қазпошта» 
АҚ Трансформация бағдарламасын жү-
зеге асыру үшін ішкі аудит нәтижелерін 
қарады. Үздік халықаралық тәжірибеге 
сәйкес, АТК жылдық қаржы есептілігін 
дайындау мәселелері бойынша сыртқы 
аудиторлармен төрт кездесу өткізді.

2016 жылы АТК Аудит және Тәуекелдер 
жөніндегі комитет туралы Ережеге, сон-
дай-ақ 2016 жылға арналған АТК жұмыс 
жоспарына сәйкес, мақсаттарын, мін-
деттерін және функционалдық жауап-
кершіліктерін толықтай орындады. Күн 
тәртібіндегі барлық мәселелер егжей-
тег жейлі қаралды, Қомпанияның Дирек-
торлар кеңесі қабылдаған жан-жақты 
ойластырылған ұсынымдер берілді.

АТК жұмысы Директорлар кеңесі жұмы-
сының тиімділігін айтарлықтай дәре-
жеге көтерді. Өз кезегінде, бұл биз-
нес-процестерді ұйымдастыруды, ішкі 
бақылау жүйелерінің тиімділігін арт-
тыруды, Компанияның ашықтығы мен 

тәуекелдерді басқаруды жақсартуға оң 
әсерін тигізді.

Стратегия және даму 
жөніндегі комитет 

Стратегия және даму жөніндегі коми-
теттің (СДК) міндеттері Компанияның 
Директорлар кеңесіне шешім қабылдау 
үшін төмендегі мәселелер бойынша 
ұсынымдар беру болып табылады:
1) Компанияның даму стратегиясын 

белгілеу және оны іске асыру мони-
торингі;

2) Ұзақ мерзімді кезеңге Компанияның 
стратегиялық мақсаттары мен даму 
міндеттерін қарау және бекіту;

3) Компанияның инновациялық стра-
тегиясын жүзеге асыру;

4) Компанияның инвестициялық қыз-
метін жүзеге асыру;

5) «Қазпошта» АҚ Трансформациялау 
бағдарламасын жүзеге асыру;

6) СДК құзыретіне кіретін басқа да 
мәселелер.

СДК төрағалығына Қазақстан Респуб-
ликасы заңнамасы, сондай-ақ корпора-
тивтік басқарудың үздік халықаралық 
тәжірибесі талаптарына жауап беретін, 
Компанияның тәуелсіз директоры Жан-
досов Ораз Әлиұлы сайланды (15-кесте).

2016 жылы СДК 7 ашық отырыс өткізді. 
Отырыстардың күн тәртібіне сәйкес, 40 
мәселе талқыланды және Компанияның 
Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар 
берілді (16-кесте).

СДК «Қазпошта» АҚ-ның стратегиялық 
даму, инвестициялық және иннова-
циялық қызметтері, трансформациялау 
мәселелерін және т. б. талқылады. СДК 
«Қазпошта» АҚ-ның Трансформация 
бағдарламасын іске асыруға белсенді 
қатысты. «Қазпошта» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі Адамас Илькявичюс-
тің ұсынысы бойынша, Директорлар 
кеңесі мүшелерінің, Жалғыз акционер 
мен Компания менеджменті өкілдерінің 
қатысуымен «Қазпошта» АҚ-ның инвес-
тициялық жобалары» тақырыбында 
2 сессия өткізілді.

2016 жылы СДК Стратегия және даму 
жөніндегі комитет туралы Ережеге, сон-
дай-ақ 2016 жылға арналған Комитеттің 
жұмыс жоспарына сәйкес, мақсатта-
рын, міндеттерін және функционалдық 
жауапкершіліктерін толықтай орында-
ды. Күн тәртібіндегі барлық мәселелер 
егжей-тегжейлі қаралды, Қомпания-
ның Директорлар кеңесі қабылдаған 
жан-жақты ойластырылған ұсынымдер 
берілді.

Тағайындаулар және 
сыйақылар жөніндегі 
комитет

Тағайындаулар және сыйақылар жөнін-
дегі комитеттің (ТСК) міндеттері мәсе-
лелерді терең әрі тияқнақты қарау 
төмендегілер бойынша Компанияның 
Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру 
болып табылады:
1. сайлау, қызметті бағалау, Дирек-

торлар кеңесі мүшелерінің сабақта-
стығын жоспарлау, сондай-ақ тәу-
елсіз директорлар кандидаттарына 
сыйақы мөлшері туралы ұсыныстар;

2. Басқарма құрамына, Корпоративтік 
хатшы лауазымына және Компания-
ның ішкі құжаттарына сәйкес, басқа 
да лауазымдарға кандидаттарды 
сайлау (тағайындау);

3. Басқарма мүшелеріне, Корпора-
тивтік хатшыға, Компанияның ішкі 
құжаттарына сәйкес және басқа да 
қызметкерлерге мотивациялық ҚНК 
қою;

4. Басқарма мүшелеріне, Корпора-
тивтік хатшыға, Компанияның ішкі 
құжаттарына сәйкес және басқа да 
қызметкерлерге сыйақы беру және 
сабақтастығын жоспарлау;

Т. А. Ә. Лауазымы Комитет мүшесі болған мерзімі

1 Эдриан Иан Хоуинк «Қазпошта» АҚ-ның аға тәуелсіз директоры, комитет төрағасы 2016 жылғы 1 қараша

2 Марк Дэвид Хьюз «Қазпошта» АҚ-ның тәуелсіз директоры, комитет мүшесі 2016 жылғы 1 қараша

3
Жуков Дмитрий 
Николаевич

«Қазпошта» АҚ-ның тәуелсіз директоры, комитет мүшесі 2016 жылғы 1 қараша

4 Капарова Малика
«Самұрық-Қазына» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының міндетін 
атқарушы, Комитет сарапшысы 

2016 жылғы 1 қараша

Т. А. Ә. Отырыстар саны, барлығы Отырыстарға қатысу %

1 Бердалина Жанат Коланқызы 6 6 100

2 Эдриан Иан Хоуинк 10 10 100

3 Жуков Дмитрий Николаевич 10 10 100

4 Жаңаділ Ернар (сарапшы) 5 3 60

5 Капарова Малика (сарапшы) 4 3 75

6 Жандосов Ораз Әлиұлы 3 1 33

7 Марк Дэвид Хьюз 1 1 100

14-кесте. Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитет мүшелерінің 2016 жылғы отырыстарға қатысуы

13-кесте. Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеттің құрамы (2016 жылғы 31 желтоқсандағы  
жай-күйі бойынша)

Т. А. Ә. Лауазымы
Комитет мүшесі болған 

мерзімі

1 Жандосов Ораз Әлиұлы «Қазпошта» АҚ-ның тәуелсіз директоры, комитет төрағасы 2016 жылғы 1 қараша

2 Марк Дэвид Хьюз «Қазпошта» АҚ-ның аға тәуелсіз директоры, комитет мүшесі 2016 жылғы 1 қараша

3 Илькявичюс Адамас Олегас
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Трансформация және арнайы 
жобалар жөніндегі басқарушы директоры, комитет мүшесі

2016 жылғы 1 қараша

4 Дагарова Әлия Мейрамқызы
«Самұрық-Қазына» АҚ Коммуникация дирекциясының бас 
менеджері, кеңесші дауыс беруге құқығы бар сарапшы 

2016 жылғы 1 қараша

Т. А. Ә. Отырыстар саны, барлығы Отырыстарға қатысу %

1 Жандосов Ораз Әлиұлы 7 7 100

2 Илькявичюс Адамас Олегас 7 7 100

3 Эдриан Иан Хоуинк 6 6 100

4 Бердалина Жанат Коланқызы 3 2 67

5 Марк Дэвид Хьюз 1 1 100

6 Дагарова Әлия Мейрамқызы 7 7 100

15-кесте. Стратегия және даму жөніндегі комитеттің құрамы  (2016 жылғы 1 қарашадағы жай-күйі 
бойынша)

16-кесте. Стратегия және даму жөніндегі комитет мүшелерінің 2016 жылғы отырыстарға қатысуы 
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5. Компанияның корпоративтік-әлеу-
меттік жауапкершілігі.

Компанияның тәуелсіз директоры Жу-
ков Дмитрий Николаевич сайланды 
(17-кесте).

2016 жылы ТСК 8 ашық отырыс өткізді. 
53 мәселе талқыланды, Компанияның 
Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар 
берілді (18-кесте).

ТСК Компанияның ұйымдық құрылымы 
мәселелерін, басқарушы қызметкер-
лер қызметінің негізгі көрсеткіштерін, 
басқарушы қызметкерлердің лауа-
зымдарын бағалау (грейдтер), Компа-
нияның Ішкі аудит қызметі мен Корпора-
тивтік хатшы аппараты қызметкерлерін, 

әлеуметтік сипаттағы, Басқарма орын-
басары лауазымына және Компания 
Басқармасы мүшелеріне, Компанияның 
негізгі аудиторларына кандидаттар 
сайлау мәселелерін талқылады.

ТСК отырыстары шеңберінде кәсіподақ 
өкілдерімен: «Ақпараттандыру және 
байланыс қызметкерлері кәсіподағы 
қауымдастығы» ЗТБ төрайымы Г. Спа-
таевамен және одақтарының және ҮЕҰ 
төрағасы» «Қазақстан телекоммуника-
ция және байланыс қызметкерлерінің 
салалық кәсіптік одағы» АҚ төрағасы 
А. Байсариевпен, «Қазпошта» АҚ-ның 
трансформация талаптарындағы ұжым-
дық келісім тәсілдері талқылаланған 
кездесу өткізілгенін айрықша атап өт-
кен жөн. 

Комитет «Қазпошта» АҚ Басқарма мү-
шелеріне және «Қазпошта» АҚ Транс-
формация жөніндегі басқарушы дирек-
торына қойылатын біліктілік талаптарын 
қарады және мақұлдады. 

2016 жылы ТСК Тағайындаулар және 
сыйақылар жөніндегі комитет туралы 
Ережеге, сондай-ақ 2016 жылға ар-
налған Комитеттің жұмыс жоспарына 
сәйкес, мақсаттарын, міндеттерін және 
функционалдық жауапкершіліктерін 
толықтай орындады. ТСК сондай-ақ 
жоспардан тыс отырыстар өткізді. Күн 
тәртібіндегі барлық мәселелер ег-
жей-тегжейлі қаралды, Қомпанияның 
Директорлар кеңесі қабылдаған жан-
жақты ойластырылған ұсынымдер 
берілді.

Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп
Директорлар кеңесі жылдық жұмыс 
жоспарына сәйкес, сондай-ақ қажетті-
гіне қарай отырыстар өткізеді. 2016 жыл 
161 мәселе қарастырылған 12 отырысы 
өткізілді (соның ішінде 9 бетпе-бет да-
уыс беру нысанында және 3 сырттай да-
уыс беру нысанында).

Директорлар кеңесі мөмендегідей 
мәселелерге айрықша назар аударды:

 • «Қазпошта» АҚ бизнес-жоспарын 
әзірлеу;

 • Компанияны трансформациялау;

 • Компаниядағы сыбайлас жемқор-
лық мен алаяқтыққа қарсы іс-қи-
мыл;

 • Тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау.

Директорлар кеңесі тоқсан сайын «Қаз-
пошта» АҚ ішкі аудит қызметінің және 
Корпоративтік хатшы аппаратының 
есептерін қарап, олардың қызметін 
бағалайды.

Мынадай тоқсан сайынғы есептер 
қаралды:

 • «Қазпошта» АҚ бизнесті трансфор-
мациялау бағдарламасы міндет-
терін орындау мәртебесі туралы;

 • «Қазпошта» АҚ-ның 2015–2019 
жылдарға арналған даму жоспарын 
жүзеге асыру туралы;

 • Компанияның Даму стратегиясын 
жүзеге асыру бойынша іс-шара-
ларды орындау барысы туралы;

 • Тәуекелдер, қызыл аймақтағы тәуе-
келдерді басқару бойынша іс-шара-
лар жоспарын орындау туралы;

 • персоналды дамыту туралы;
 • әлеуметтік жауапкершілік жағдайы, 

ашықтық, сыбайлас жемқорлық мен 
алаяқтыққа қарсы іс-қимыл туралы 
және т. б.

Бірқатар стратегиялық маңызды құжат-
тар бекітілді: 

 • «Қазпошта» АҚ-ның 2017–2021 
жылдарға арналған Әлеуметтік 
жауапкершілік стратегиясы;

 • «Қазпошта» АҚ-ның 2017–2021 жыл-
дарға арналған Бизнес-жоспары;

 • «Қазпошта» АҚ-ның 2017 жылға 
арналған бизнесті трансформация-
лау Жол картасы;

 • «Қазпошта» АҚ-ның Корпоративтік 
хатшы туралы ережесі;

 • «Қазпошта» АҚ-ның ақпаратты ашу 
туралы жаңа редакциядағы ере-
жесі;

 • 2016 жылға арналған «Қазпошта» 
АҚ Жалғыз акционерінің болжалда-
рын жүзеге асыру бойынша іс-ша-
ралар.

Сонымен қатар, Қоғамның Директор-
лар кеңесі «Қазпошта» АҚ-ның Транс-
формация бағдарламасын іске асыруға 
айрықша көңіл бөледі: Директорлар 
кеңесінің әрбір бетпе-бет дауыс беру 
нысанындағы отырысында «Қазпошта» 
АҚ-ның трансформациялау бағдарла-
масын іске асыру туралы ақпарат қа-
ралады. «Қазпошта» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі Адамас Илькявичюстің 

бастамасымен Компанияның Директор-
лар кеңесінің мүшелері үшін «ақпарат-
тық сессиялар» тұрақты түрде өткізіліп 
тұрады. Бұл трансформация бағдарла-
масын, сол сияқты Компанияның тұта-
стай қызметі мәселелерін егжей-тег-
жейлі талқылауға мүмкіндік береді.

Директорлар кеңесінің мүшелері семи-
нарларға белсене қатысты (біліктілікті 
арттыру жөніндегі тренингтер), Астана 
мен Алматы қалаларында өндірістік 
объектілерді, сондай-ақ Алматы об-
лысындағы «Оңтүстік» АЛО филиалын 
аралады.

Сонымен қатар, Директорлар кеңесі па-
нельдік сессия: Астана экономикалық 
форумы шеңберінде «Самұрық-Қазына» 
АҚ трансформация бағдарламасы сес-
сиясына қатысты.

2016 жыл барысында жылдық 
қаржылық есептілікті дайындау жөнін-
де сыртқы аудиторлармен төрт кездесу 
өткізілді.

Қызметті бағалау туралы ақпарат 
2016 жылы корпоративтік басқарудың 
үздік халықаралық тәжірибесіне сәй-
кес, Компанияда Директорлар кеңесінің 
қызметін бағалау жүргізілді (Директор-
лар кеңесі қызметінің нәтижесінде 2015 
жылдың 1 сәуірінен 2016 жылдың 1 шіл-
десіне дейін).

«Қазпошта» АҚ-ның Директорлар 
кеңесі өзін-өзі бағалауды жүргізу тура-
лы шешім қабылдады.

Бағалау Директорлар кеңесі мен оның 
Комитеттерінің, Төрағаның, «Самұ рық-
Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның 
еншілес компаниялары Директорлар 
кеңесі мүшелерінің және Корпоратив-
тік хатшыларының қызметін бағалау 
әдістері жобасын пайдалана отырып 
ж үргізілді.

Директорлар кеңесінің қызметін баға-
лау нәтижесі 2017 жылғы 14 ақпандағы 

Директорлар кеңесінің отырысында 
талқыланды. Сондай-ақ, Компанияның 
Директорлар кеңесі 2017 жылға ар-
налған Директорлар кеңесінің қызметін, 
Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің 
және «Қазпошта» АҚ Корпоративтік хат-
шысының жеке кәсіби дамуын жетілдіру 
бойынша іс-шаралар жоспарын бекітті.

Басқарма
Басқарма Компанияның қызмет көр-
сеткіштерінің тұрақты өсуіне қол жет-
кізуін және дамуын қамтамасыз ететін 
және заңмен, Қазақстан Республика-
сының өзге де заңнамалық актілерімен 
және Компания жарғысымен Жалғыз 
акцинер мен Директорлар кеңесінің 
құзырына жатқызылмаған Компания 
қызметінің кез келген мәселелері бой-
ынша шешім қабылдауға құқығы бар 

Компанияның алқалы атқарушы органы 
болып табылады және Жалғыз акцио-
нер мен Директорлар кеңесінің алдында 
өзіне жүктелген міндеттерді орындауға 
жауапкершілікте болады (19-кесте).

Басқарма мүшелерінің құқықтары мен 
міндеттері Қазақстан Республикасы-
ның заңнамасымен, Жарғымен, «Қаз-

пошта» АҚ Басқарма туралы ережесімен 
және еңбек шарттарымен белгіленеді. 

Т.А.Ә Отырыстар саны, барлығы Отырыстарға қатысу %

1 Жуков Дмитрий Николаевич 8 8 100

2 Эдриан Иан Хоуинк 8 8 100

3 Байдәулетов Нұржан Талипұлы 1 1 100

4 Жандосов Ораз Әлиұлы 4 3 75

5 Дагарова Әлия Мейрамқызы 8 8 100

6 Саудабаев Серік Болатұлы 1 1 100

18-кесте. Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет мүшелерінің 2016 жылғы отырыстарға 
қатысуы 

Т. А. Ә. Лауазымы Комитет мүшесі болған мерзімі

1 Жуков Дмитрий Николаевич
«Қазпошта» АҚ-ның тәуелсіз директоры, комитет 
төрағасы 

2016 жылғы 1 қараша

2 Эдриан Иан Хоуинк
«Қазпошта» АҚ-ның аға тәуелсіз директоры, коми-
тет мүшесі

2016 жылғы 1 қараша

3 Саудабаев Серік Болатұлы
«Самұрық-Қазына» АҚ Коммуникация дирекциясы-
ның директоры, комитет мүшесі

2016 жылғы 1 қараша

4 Дагарова Әлия Мейрамқызы
«Самұрық-Қазына» АҚ Коммуникация дирекциясы-
ның бас менеджері, кеңесші дауыс беруге құқығы 
бар сарапшы 

2016 жылғы 1 қараша

17-кесте. Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамы (2016 жылғы 1 қарашадағы 
жай-күйі бойынша)
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Басқарма төрағасы Мусин Бағдат Батырбекұлы 
1983 жылғы 3 наурызда дүниеге келген. 2004 жылы Алматы қаласындағы Сүлеймен Демирел атындағы 
университеттің Қазақ құқықтану және халықаралық қатынастар институтын бітірген.

2010 жылдан 2011 жылға дейін – Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі 
Ақпараттық технологиялар саласындағы мемлекеттік саясат департаменті директорының орынбасары. 2011 
жылдан бастап 2012 жылға дейін – Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің ХҚКО 
жұмысын үйлестіру және мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау комитеті төрағасының орын-
басары.

2012 жылдан бастап 2014 жылға дейін – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі 
ХҚКО жұмысын үйлестіру және мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау комитеті төрағасы. 2014 
жылдың сәуір айында «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Басқарма төрағасы болып тағайындалды.

2014 жылғы 1 тамыздан бастап 2017 жылғы қаңтарға дейін – «Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасы.

Сатылымдар жөніндегі басқарушы директор Машабаев Азат Еркінұлы 
1979 жылы 8 маусымда дүниеге келген. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетін «Есеп 
және аудит» мамандығы бойынша, Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» стипендиясы 
бойынша Бремен мемлекеттік университетінің «Заңгер» мамандығын, әл-Фараби атындағы Қазақ мем-
лекеттік университетін «Халықаралық құқық» мамандығы бойынша бітірген. 

1999–2001 жылдары – «Каспий Банкі» заңгер кеңесшісі; 2002–2008 жылдары «ҚазМұнайГаз» АҚ түр-
лі құрылымдарында жұмыс істеді, Ішкі аудит қызметін, Ішкі аудит департаментін басқарды, 2008–2009 
жылдары «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-да стратегия, корпоративтік басқару және 
активтерді басқару департаментін басқарды, 2009–2010 жылдары – инвестициялар тиімділігін зерт-
теу агенттігінің бас директорының орынбасары (Астана); 2010–2012 жылдары «Қазтелерадио» АҚ-да 
Басқарма төрағасының бірінші орынбасары лауазымында қызмет атқарды – Әкімшілік-стратегиялық 
басқару жөніндегі директоры, сондай-ақ Басқарма құрамына кірді. Кейінірек «Халыққа қызмет көрсету 
орталығы» РМК бас директорының бірінші орынбасары болып қызмет атқарды; 2012–2014 жылы – Қа-
зақстан Республикасындағы Strategy Partners Group офисінің басшысы; 2013–2014 жылдары – «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі; 2014–
2016 жылдары – «Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2016 жылғы қарашадан бастап – 
«Қазпошта» АҚ Сатылымдар жөніндегі басқарушы директоры – Басқарма мүшесі. «Қазтелерадио» 
АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор (2016 жылғы 29 шілдеден бастап)

Қаржылық қызметтер жөніндегі басқарушы директор Күнхожаева Айнұр 
Советқызы 

1966 жылы 8 желтоқсанда дүниеге келген. Ф. Энгельс атындағы Ленинград кеңес сауда институтын 
(1983–1987 жылдар) «экономика және тауартану» мамандығы бойынша бітірді. 1987–1995 жылдары 
Қазақстан Республикасы Экономика министрлігі жанындағы Экономика және нарықтық қатынастар 
ғылыми-зерттеу институтында түрлі қызметтерде жұмыс істеді. 

1995 жылдан 2013 жылға дейін түрлі лауазымдар атқарды, соның ішінде «Тұранбанк» қазақ акционарлік 
банкінде, «БанкТуран Алем» ЖАҚ-да, «БТА Банк» АҚ-да басшылық қызметтер атқарды. 2013 жылдан 

Басқарма мүшелерінің қызметтік тізімі

бастап – 2016 жылға дейін «Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары. 2016 жылы «Уни-
верситет Narxoz» АҚ-дан «Іскерлік әкімшілендіру» мамандығы бойынша магистр дәрежесін алды.

2016 жылғы 1 тамыздан бастап – «Қазпошта» АҚ Қаржылық қызметтер жөніндегі басқарушы ди-
ректоры – Басқарма мүшесі.

Пошталық қызметтер жөніндегі басқарушы директор Егембердиева 
Сәуле Дүйсембайқызы 
1962 жылы 31 наурызда дүниеге келген. Новосібір электртехникалық институтын «Экономика және 
байланысты ұйымдастыру» мамандығы бойынша бітірді, біліктілігі «Байланыс инженер-экономисі» 
(1979–1984 жылдар). 

1984–1995 жылдары КСРО Госагропром Ауыл шаруашылығында еңбекті қорғау Бүкілодақтық 
ғылыми-зерттеу институтында әр түрлі лауазымдарда жұмыс істеді. 1995–1996 жылдары – респу-
бликалық пошта байланысы мемлекеттік кәсіпорнының, «Казбайланыс-марка» баспа-сауда орта-
лығының бас бухгалтері, бас экономист. 1996–2011 жылдары «Қазпошта» АҚ-ның филиалдарында 
қатардағы экономистен филиал директорына дейінгі түрлі лауазымдарда жұмыс істеді. 2011–2015 
жылдары – пошта бизнесі департаментінің директоры, «Қазпошта» АҚ-ның құзырет орталығында 
бизнес-шешімдерді әзірлеу блогының басшысы.

2015 жылдан бастап 2016 жылға дейін – «Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

2016 жылғы 1 тамыздан бастап – «Қазпошта» АҚ Пошталық қызметтер жөніндегі басқарушы дирек-
торы – Басқарма мүшесі.

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор Дыканбаева 
Әлия Маратқызы 
1973 жылы 12 желтоқсанда дүниеге келген. әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық универ-
ситетін «Халықаралық экономикалық қатынастар» мамандығы бойынша үздік дипломмен бітірді 
(1991–1995 жылдар). 2001 жылы Вашингтонда Америка университетінің «Қаржылық экономика» ма-
мандығы бойынша магистр дәрежесін алды. 2001 жылдан 2013 жылға дейін «Казгипронефтетранс» 
ЖАҚ-да, «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсис» АҚ-да, «BGI group» филиалында, «ПетроҚазақстан Ойл 
Продакс» ЖШС-да (Шымкент мұнай өңдеу зауыты) түрлі лауазымдарда жұмыс істеді. 2013 жылдан 
бастап 2016 жылға дейін «Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, қаржы директоры 
қызметтерін атқарған.

2016 жылғы 1 тамыздан бастап – «Қазпошта» АҚ экономика және қаржы жөніндегі басқарушы ди-
ректоры – Басқарма мүшесі. 

Инновациялар және ақпараттық технологиялар жөніндегі басқарушы 
директор Мұқышев Нариман Нұрланұлы 

1984 жылы 9 мамырда дүниеге келген. Сүлеймен Демирел атындағы университетті «Есептеуіш тех-
никалар мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша 
бітірген (2002–2007). МВА дәрежесін алған (Алматы Менеджмент университеті, Maastricht school of 
Management, 2009–2011 жыл).

2006 жылдан бастап 2014 жылға дейін «Қазкоммерцбанк» АҚ-да түрлі лауазымдарда жұмыс істеді. 
2013 жылдан бастап 2016 жылға дейін «Қазпошта» АҚ Ақпараттық технологиялар департаментінің 
директоры, ақпараттық технологиялар жөніндегі бас директоры болып қызмет атқарды.

2016 жылғы 1 тамыздан бастап – «Қазпошта» АҚ Инновациялар және ақпараттық технологиялар 
жөніндегі басқарушы директоры – Басқарма мүшесі. 

Т.А.Ә Лауазымы

Мусин Бағдат Батырбекұлы Басқарма төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі

Машабаев Азат Еркінұлы Сатылымдар жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Күнхожаева Айнұр Советқызы Қаржылық қызметтер жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі 

Егембердиева Сәуле Дүйсембайқызы Пошталық қызметтер жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Дыканбаева Әлия Маратқызы Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Мұқышев Нариман
Инновациялар және ақпараттық технологиялар жөніндегі басқарушы директор – Басқарма 
мүшесі

19-кесте. Басқарма құрамы (2016 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша)
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Басқарма жұмысы туралы есеп
2016 жылы Компания жарғысымен 
атқарушы органның құзыретіне жатқы-
зылған 443 мәселе бойынша шешім-
дер қарастырылған және қабылданған 
Басқарманың 47 отырысы өткізілді.

Басқармада қаралатын мәселелер 
ауқымы Компания қызметінің жоспар-
лы, сол сияқты жедел мәселелері бой-
ынша басқарушылық шешімдер қабыл-
дау қажеттілігіне байланысты.

2016 жылы Басқарма жұмысының басым 
бағыттары пошталық және қаржылық 
қызметтерді дамыту мәселелері болды. 
Компания көрсететін қызметтер сапа-
сын арттыру, Компанияның клиентке 
бағдарлану деңгейін арттыру, клиент-
тер үшін жаңа жобалар мен сервистер 
енгізу, «Қазпошта» АҚ транцформация 

жөніндегі Жол картасын және «Қаз-
пошта» АҚ инвестициялық жобала-
рының ағымдағы мәртебесін жүзеге 
асыру, «Қазпошта» АҚ Басқармасы мен 
Директорлар кеңесінің жедел желісін 
енгізу мәселелеріне зор көңіл бөлінді.

Сондай-ақ Басқарма жүйелік негізде 
қызметкерлердің еңбек жағдайларын 
жақсарту, олардың біліктілік және ын-
таландыру деңгейін арттыру, әкімшілік 
басқару тиімділігі мен өнімділігін арты-
ру, Компанияның қауіпті тәуекелдерін 
азайту мәселелерін қарастырды. 

Есептік кезеңде Басқарма бірқатар ішкі 
құжаттарды бекітті және өзектендірді, 
олар төмендегідей:

 — Өндірістік объектілердің табы-
стылығын «Қазпошта» АҚ қызмет-
тері бөлінісінде есептеу әдістемесі;

 — «Қазпошта» АҚ-ның 2016–2018 
жылдарға арналған тариф саясаты;

 — «Қазпошта» АҚ бөлімшелерін сы-
ныптау туралы ереже;

 — «Қазпошта» АҚ-да ақпараттық 
қауіп сіздікті қамтамасыз ету қағи-
дасы;

 — «Қазпошта» АҚ қызметтері бірлігінің 
жоспарлық өзіндік құнын есептеу 
әдістемесі;

 — «Қазпошта» АҚ-ның 2017–2018 жыл-
дарға арналған әлеуметтік жауап-
кершілік стратегиясы;

 — «Қазпошта» АҚ жобаларын басқа-
рудың бірыңғай жүйесі әдіснамасы;

 — «Қазпошта» АҚ-ның 2017–2021 жыл-
дарға арналған Ұжымдық шарты.

Сыйақы беру
Директорлар кеңесі. Сыйақыны тек 
тәуелсіз директорлар алады. Дирек-
торлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мен 
өтемақы төлеу талаптары мен тәртібі 
Жалғыз акционердің шешімімен бел-
гіленеді. 

Сыйақы берудің негізгі нысандары:
 — Директорлар кеңесіндегі мүшелігі 

үшін жалпы жылдық белгіленген 
сыйақы»;

 — Қазпошта» АҚ Директорлар кеңе-
сінің әр ашық отырысына мүше 
немесе төраға ретінде қатысқаны 
үшін қосымша сыйақы;

 — тәуелсіз директорлардың тұрғы-
лықты тұратын жерінен тыс жерде 
өткізілетін Директорлар кеңесінің 
отырыстарына баруына байланысты 
шығындары (жолақысы, тұру құны, 
тәуліктік ақы).

Бұл ретте тәуелсіз директорлардың 
ашық отырыстарға ауырып қалуына, 
еңбек демалысында, іссапарда болуына 
байланысты қатыспағанын қоспағанда, 
есептік кезеңде «Қазпошта» АҚ Дирек-
торлар кеңесінің ашық және сырттай 
отырыстарының жартысынан азына 
қатысқанда белгіленген сыйақы төлен-
бейді. 

Басқарма. Басқарма мүшелеріне ең-
бекақы төлеу және сыйақы беру жүй-
есінің тәртібі «Қазпошта» АҚ Басқарма 
туралы ережесімен және «Қазпошта» 
АҚ Орталық аппарат қызметкерлерінің 
еңбекақысы туралы ережемен бел-
гіленген. 

Директорлар кеңесі Төраға мен Басқар-
ма мүшелерінің лауазымдық еңбекақы-
сының көлемі мен еңбек ақы талапта-

рын атқаратын қызметінің, орындайтын 
жұмысының қиындығына байланысты 
жеке тәсіл негізінде жоғарыда аталған 
құжаттарға сәйкес саралап белгілейді. 

Төраға мен Басқарма мүшелерінің ең-
бекақы жүйесі бір жылғы жұмыстары-
ның қорытындысы бойынша лауазым-
дық жалақы мен сыйақыдан тұрады. 

«Қазпошта» АҚ басқарушы қызмет-
керлеріне бір жылғы жұмыс қоры-
тындысы бойынша сыйақы аудитор-
лық қаржылық есептілік негізінде 
«Қазпошта» АҚ қаржы-шаруашылық 
қызметінің нәтижелері белгіленген 
тәртіпте бекітілгеннен кейін қаржылық 
жылдық қорытынды бойынша төленеді. 
Бір жылғы жұмыс қорытындысы бойын-
ша сыйақы тұрақты сипатта болмайды.

Қоса атқару және сайлау
Қазақстан Республикасының заңнама-
сына, ішкі құжаттарға сәйкес, Компания 
ұйымдық-құқықтық нысандағы акцио-
нерлік қоғам болып құрылған заңды 
тұлға болып табылады. Компанияда Ди-
ректорлар кеңесі төрағасы мен Басқар-
ма төрағасының қызметін қоса атқару 
көзделмеген. 

Директорлар кеңесі құрамы мен Басқар-
маны анықтау үміткерлер үшін барлық 
қажетті талаптары берілген Қоғамның 
Жарғысында белгіленген тәртіппен жү-
зеге асырылады.

Мысалы, Директорлар кеңесі мен 
Басқарма мүшелігіне үміткерлердің 

тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, білік-
тілігі, іскерлік және салалық ортада 
Компания мен Жалғыз акционердің 
мүддесінде Директорлар кеңесі мен 
Басқарманың барлық жұмысын тиімді 
ұйымдастыруға және міндеттерін орын-
дауға қажетті жетістіктері мен мінсіз 
беделі болуы тиіс.

Ішкі аудит қызметі
Ішкі аудит қызметі (ІАҚ) Компанияда 
ішкі аудитті ұйымдастыруды және оның 
жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді. 
Директорлар кеңесіне тікелей бағыны-
сты және есеп береді. 

Қызмет миссиясы Директорлар кеңесі 
мен Басқармаға стратегиялық мақ-
саттарға жету бойынша міндеттерді 
орындауға қажетті көмек көрсету болып 
табылады. 

ІАҚ негізгі мақсаты – тәуекелдерді 
басқару, ішкі бақылау және корпора-
тивтік басқару жүйелерін жетілдіруде 
жүйелілік енгізу арқылы Компанияны 
тиімді басқаруды қамтамасыз етуге 

арналған тәуелсіз және әділ ақпаратты 
Директорлар кеңесіне ұсыну. 

ІАҚ өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес 
мына функцияларды орындайды:

 • Компаниядағы ішкі бақылау жүй-
есінің барабарлығы мен тиімділігін 
бағалауды жүргізеді;

 • Компаниядағы тәуекелдерді бас-
қа ру рәсімдерін және тәуекелдерді 
бағалау әдіснамасының тиімділігі 
мен қолдану толықтығын бағалауды 
жүргізеді;

 • Компанияның этикалық стандартта-
рына және құндылықтарына сәйкес 
келетін корпоративтік басқарудың 
қабылданған қағидаттарын енгізу 

мен сақтау бойынша бағалауды 
және басқа да жұмыстарды жүргі-
зеді.

Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қыз-
меткерлерін Компанияның Директорлар 
кеңесі тағайындайды. ІАҚ жұмысына 
Ішкі аудит және тәуекелдер жөніндегі 
комитет жетекшілік етеді. ІАҚ басшысы 
Ішкі аудит және тәуекелдер жөніндегі 
комитеттің төрағасымен ІАҚ жұмысы-
ның мәселелері бойынша жүйелі түрде 
кездеседі. 

Директорлар кеңесі Ішкі аудит қыз-
метінің жылдық аудиторлық жоспарын, 
сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің негізгі 
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12-сурет. Тәуекелдер картасыкөрсеткіштері мен басшысын жыл сай-
ын бекітеді. ІАҚ есебі тоқсан сайынғы 
және жылдық негізде Ішкі аудит және 
тәуекелдер жөніндегі комитетке және 
Компанияның Директорлар кеңесіне 
ұсынылады. 

Ішкі аудит қызметінің 2016 жылға ар-
налған Жылдық аудиторлық жоспары-
на сәйкес, 20 аудиторлық тапсырманы 
орындау көзделді. Аудиторлық жоспар 
толық көлемде орындалды. Дирек-
торлар кеңесі тапсырмасы бойынша 
4 жоспардан тыс тапсырма қосымша 
орындалды. ІАҚ аудиттері нәтижелері 
бойынша есептік кезеңде Компания-
ның тиісті жауапты қызметкерлерімен 
келісілген 60 сыни және 73 маңызды 
ұсыным берілді. ІАҚ тоқсан сайынғы 
негізде ІАҚ ұсынымдары және сыртқы 
аудиторлар мониторингін жүргізеді. 

Есептік кезеңде ІАҚ пошта жөнелтім-
дерін саны бойынша есептеу, актуарий-
лік есептеу үшін деректер дайындау, ин-

вестициялық мүлік бойынша деректерді 
тексеру, банкоматтар мен кассалардағы 
ақша қаражатын түгендеу рәсімдерін 
қоса алғанда, сыртқы аудит мақсаттары 
үшін 5 рәсім өткізді. Рәсімдердің нәти-
желері бойынша жауапты құрылымдық 
бөлімшелерге ұсынымдар берілді.

ІАҚ ішкі бақылау жүйесін жетілдіру 
мақсатында менеджментпен бірлесе 
отырып, операциялық тәуекелдерді 
азайтудың кешенді іс-шаралар жоспа-
рын әзірледі.

Директорлар кеңесінің тапсырмаларын 
орындау мақсатында Компания мен 
«Делойт ТСФ» (бұдан әрі – Deloitte) ком-
паниясы арасында Директорлар кеңесі 
жедел желісін әкімшілендіру қызмет-
терін көрсету туралы шарт жасалды. 
Осы шартты орындау шеңберінде ІАҚ 
Компанияның және Deloitte-нің менед-
жментімен бірлесе отырып, жедел желі 
телефон нөмірін (8 800 080 0831) баптау, 
қазақ және орыс тілдерінде қоңырау-

ларды қабылдау үшін веб-сайт әзірлеу 
(www.bailanys.com) және арнайы элек-
трондық пошта мекенжайыын құру 
(hotline@bailanys.com) жұмыстарын 
жүргізді. Жедел шелі 2016 жылдың қа-
раша айында іске қосылды. Сонымен 
қатар, бұл жоба шеңберінде ішкі құ-
жат әзірленді және бекітілді, Компания 
серіктестері мен қызметкерлері арасын-
да жедел желіні тарату мақсатындағы 
жарнамалық науқан үшін ақпараттық 
материалдар дайындалды.

2016 жылы Ішкі аудит қызметінің 2016-
2019 жылдарға арналған даму стра-
тегиясы бекітілді. ІАҚ жұмысы осы 
бекітілген стратегияға сәйкес жүзеге 
асырылады. «Трансформацияны жүзеге 
асыруға күш салу» стратегиялық баста-
малары шеңберінде ІАҚ Компанияның 
жаңарту жөніндегі кеңесінің отыры-
старына қатысады. Трансформациялау 
бағдарламасына, сондай-ақ инвести-
циялық жобаларға аудит жүргізілді.

Тәуекелдерді басқару
Компания қызметтер құны мен беделі-
не теріс әсер етуі мүмкін тәуекелдердің 
деңгейін төмендету жөніндегі іс-ша-
раларды уақтылы анықтау және қа-
былдауға бағытталған корпоративтік 
басқару жүйесінің негізгі компоненті 
ретінде тәуекелдерді басқарудың маңы-
здылығын мойындайды.

Компаниядағы тәуекелдерді басқа-
ру барлық деңгейлерге тәуекелдерді 
басқарудың корпоративтік жүйесін 
(бұдан әрі – ТБКЖ) енгізу арқылы жү-
зеге асырылады. ТБКЖ – Директорлар 
кеңесі, Басқарма және қызметкерлер 
әркім өз деңгейінде Компанияның қыз-
метіне әсер етуі мүмкін әлеуетті оқиға-
ларға, сондай-ақ тәуекелдің қолайлы 
деңгей шеңберінде осы оқиғаларды 
басқаруға қатысатын, бірыңғай про-
цеске біріктірілген, өзара байланысты 
элементтердің жиынтығы (12-сурет).

Трансформация бағдарламасының шең-
берінде тәуекелдерді басқару жөнін-
дегі референстік модель бекітілді. Бұл 
модельде ұсынылған тәуекелдерді 
басқару тәсілі тәуекелдер, ішкі аудит, 
басқарушылық есеп саласындағы ха-

лықаралық кәсіби институттардың 
қазіргі заманғы жарияланымдарына, 
халықаралық стандарттарға негіздел-
ген.

Тәуекелдерді басқарудың толыққанды 
корпоративтік жүйесі бір-бірімен бірік-
тірілген үш міндетті жүйені қамтиды:
1) тәуекелдерді басқару жүйесі;
2) ішкі бақылау жүйесі;
3) қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз 

ету жүйесі.

Сонымен қатар, еңбекті қорғау және 
қоршаған орта саласындағы қа-
уіпсіздікті қамтамасыз ету (бұдан әрі – 
HSE), ақпараттық қауіпсіздік (бұдан әрі 
– АҚ) саласында, мамандандырылған 
халықаралық стандарттар мен заңна-
мамен реттелетін және осы салаларда 
нақты сараптаманы талап ететін және 
тәуекелдерді басқару жүйесіне енгізіл-
ген үздік тәжірибелер бойынша Ком-
панияның тәуекел бейініне байланысты 
айқындалған жүйелер бар.

Аталған жүйелер тәуекелдерді басқару-
дың корпоративтік жүйесінің құрауышы 

және Компанияның барлық бизнес-про-
цестерімен біріктірілген болуы тиіс. 

ТБКЖ барлық жүйелеріның өзара бай-
ланыстылығы мүдделі тараптарға ақпа-
ратты бір «терезеден» алуға мүмкіндік 
береді:
1) портфельдік компанияның барлық 

негізгі тәуекел түрлері бейінінің 
бірыңғай көрінісі;

2) барлық салалардағы анықталған 
негізгі тәуекелдерді азайтуға 
ар нал ған ішкі бақылау тиімділігінің 
бірың ғай көрінісі;

3) Компания қызметінің үздіксізді-
гіне әсер ететін қауіптер орын 
алған жағдайда, бірыңғай тиімді 
кросс-функционалдық қалпына 
кел тіру жоспары.

«Тәуекелдерді басқарудың жаңа мо-
делін енгізу» жобасы 2016-2017 жыл-
дарға арналған трансформация бағдар-
ламасының Жол картасына енгізілген. 
Жоба сәйкестендіру, бағалау, бақылау, 
талдау және тәуекелдер мониторин-
гі рәсімдерін қамтитын, тәуекелдерді 
басқарудың толық автоматтандырыл-
ған циклін ұсынады. Жобасының іске 

асыру кезеңі басталды, негізгі қаты-
сушылары анықталды: жоба демеушісі, 
басшысы, менеджер, қатысы бар бөлім-
ше. Жоба «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 
барлық портфельдік компаниялары 
үшін трансформацияның Орталық ко-
мандасы ұсынған жобаларды басқару 
әдіснамасына сәйкес толықтай жүзеге 
асырылады. 2016 жылғы желтоқсанда 
жобаның негізгі құжаттамасы бекітілді: 
жарғы, негізгі жоспар, сапаны бақылау 
қалыптамасы.

Компанияның тәуекелдерді басқару 
саясаты мынадай тәуекел санаттарын 
айқындады: стратегиялық, қаржылық, 
операциялық, құқықтық.

2016 жылы Компанияда жобаларды 
басқару тәуекелдері, трансформация 
тәуекелдері, беделге нұқсан тәуекел-

дері сияқты стратегиялық тәуекелдер 
сәйкестендірілді.

2016 жылы жобаларды іске асыру кезін-
дегі тәуекелдерді басқару жүйесінің 
тиімділігін арттыру мақсатында Транс-
формациялау бағдарламасы шеңберін-
де стратегиялық мақсаттарға жету; 
портфельдік тәсілді қолдану; тиімділік 
көрсеткіштері бойынша жобаны таңдау; 
жобаның қуаттылығына жету мони-
торингі; ресурстардың қолжетімділігі 
мен балансы; жобаны жүзеге асыру 
тиімділігі; әдіснаманың бірегейлігі; 
процестің тұтастығы, жүйелілігі мен 
сабақтастығы; жеке жауапкершілік; 
ашықтық; ақпараттандыру қағидатта-
рына негізделген, әлемдік озық тәжіри-
бенің тәсілдері мен әдістері негізінде 
жобаларды басқару әдіснамасы әзір-
ленді және жүзеге асырылды.

Қазіргі уақытта Компания Трансформа-
ция бағдарламасының Жол картасына 
сәйкес, басқарылуы жаңа әдіснамаға 
сәйкес жүзеге асырылатын 20 жобаны 
іске қосты. Бұл әдіснаманың осы 2016 
жылы ғана күшіне енгенін ескерсек, 
жоба арқылы тәуекелдерді басқару 
деңгейін жоспарлы қайта бағалау 2017 
жылдың екінші жартысында іске асы-
рылатын болады. Сол уақытта статисти-
ка деректері мен жинақталған тәжірибе 
негізінде неғұрлым нақты бағалауға 
мүмкіндік беретін кейбір жобалардың 
нәтижелерін алу күтілуде. 

Бизнесті трансформациялау, сайып 
келгенде, Компанияның құны мен тар-
тымдылығын арттыруға әкелуі тиіс, 
бизнес-процестерді оңтайландыру жә-
не қызметке кең ауқымды өзгерістер 
енгізу бағдарламасы болып табылады. 

№ р/с Тәуекел коды Атауы

Қызыл аймақ

1 Ф-19 Баға тәуекелі

Қызғылт сары аймақ

2 О-31 Ақпараттық жүйелердің жұмысқа қабілетсіздігінен болатын қауіптер 

3 О-3 HR тәуекелдері

4 О-8 Өндірістегі жазатайым оқиғалар қаупі

5 Ф-16 Валюталық тәуекел

Сары аймақ

6 Ф-18 Кредит тәуекелі

7 С-1 Беделге нұқсан келу қаупі

8 П-54 Реттеуші органдар мен заңнама талаптарын сақтамаудан болатын тәуекелдер 
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Орталық және жергілікті трансформа-
ция командалары коммуникациясы 
шеңберінде атқарылған жұмысты, сон-
дай-ақ трансформация бағдарламасы 
бастамаларын енгізу үшін әдіснама-
ларды әзірлеу және енгізу жұмыста-
рын ескергенде, 2016 жылы трансфор-
мация тәуекелдері деңгейі төмендеді. 
2016 жылдың соңында «Жүзеге асы-
ру» трансформациялау бағдарламасы 
кезеңі іске қосылды. Жалпы алғанда 
«Дайындық», «Диагностика және Ди-
зайн», «Стратегиялық жоспарлау» 
кезеңдерінің нәтижелері трансформа-
циялау бағдарламасының кемелдік 
деңгейінің артқанын көрсетеді, бел-
гісіздікті сезіну, тиісінше бағдарлама 
тәуекелдері айтарлықтай төмендеді.

2016 жылы сол сияқты бедел тәуекелі 
деңгейі төмендеді. Бұл төмендеу Ком-
пания қызметі туралы жағымды жа-
рияланымдардың артуына, клиенттер 
тарапынан шағымдардың туындауына 
әкелетін жүйелік проблемаларды шешу 
жұмыстарының күшейтілуіне; онлайн 
мониторинг және ахуалдық орталығы-
ның жұмысы арқылы инциденттерді 
ескертуге байланысты жүзеге асты.

Компания тұрақты түрде қаржылық 
тәуекелдер деңгейіне әсер ететін на-
рық факторларына талдау және мо-
ниторинг жүргізеді. Қаржы құралда-
рындағы бос ақшаны инвестициялау 

бойынша шешім қабылдау активтер 
мен пассивтер комитетімен ұжымдық 
негізде жүзеге асырылады. Компания 
бағалы қағаздар портфелінің 70%-ы 
ең аз тәуекелі бар мемлекеттік бағалы 
қағаздардан тұратын консервативтік 
инвестициялық стратегияны ұстанады.

Қаржылық тәуекелдер жөніндегі есеп 
Жалғыз акционерге автоматтанды-
рылған басқару есептілігі жүйесі 
арқылы тоқсан сайын ұсынылады: кре-
диттік, валюталық, пайыздық, өтімділік. 
Есептер Жалғыз акционерге шоғырлан-
дырылған негізде Қордың барлық ком-
панияларының қаржылық тәуекелдері 
мониторингін жүзеге асыруға мүмкіндік 
береді. Бұл ретте әрбір компания қаржы 
құралдарын инвестициялауға лимиттер 
бөледі.

2016 жылы Компанияның ГЭП-позиция-
сын жақсартуға әсер еткен жарғылық 
капиталдың толуына, клиенттердің 
шоттары бойынша барлық міндеттеме-
лерді бір мезгілде талап ету бойынша 
жағымсыз көріністердің туындауының 
төмен ықтималдығына байланысты 
өтімділік тәуекелін бағалау төмендеді.

Компанияның еліміздің өңірлерінде 
тұрақты негізде таралған бөлімше-
лердің кең филиалдық желісінің болуы-
на байланысты пошталық, қаржылық, 
брокерлік және агенттік қызметтерді 

көрсету кезінде операциялық тәуекел-
дер орын алады. Компания бизнес-про-
цестерді, IT- және логистикалық тізбек-
терді оңтайландыру, қызмет көрсету 
сапасын және қолжетімділігін арттыру 
бойынша тұрақты түрде жұмыс жасап 
келеді. Фронт- және бэк-офиске қатысты 
түрлі мәселелер бойынша персоналды 
оқыту және электрондық кезек жүйесін 
енгізу және кеңейту, ахуал орталығы 
мен байланыс орталығын қолданысқа 
енгізу сияқты бірқатар іске асырылған 
шаралар Компанияның процестері мен 
көрсетілген қызметтерге клиенттердің 
қанағаттануын жақсартады.

Компанияның өз қызметін реттелетін 
нарықта жүзеге асыратынына және 
«Самұрық-Қазына» АҚ-ның еншілес 
ұйымы болғандығына байланысты 
Компанияның қызметіне реттеуші және 
нормативтік талаптардың өзгеруі ықти-
малдығы бар. Компаниядағы құқықтық 
тәуекелдерді басқарудың негізгі әді-
стері реттеуші органдар мен Жалғыз 
акционер талаптарының уақтылы орын-
далуына мониторнинг, Компанияның 
Қазақстан Республикасы заңнамасы-
ның талаптарын және тауарлар мен 
қызметтерді жеткізушілер алдындағы 
өз міндеттемелерін орындауына бақы-
лау, Қазақстан Республикасы заңнама-
лық актілеріне енгізілген өзгерістер мен 
толықтыруларға тұрақты мониторинг 
болып табылады.

Ішкі бақылау
ТБКЖ толықтырушы Компания қыз-
метінің негізгі элементі ішкі бақылау 
жүйесі болып табылады (бұдан әрі – 
ІБЖ). Ол менеджментке бизнесті ұй-
ымдастыруды жетілдіруге бағытталған 
тиісті шешімдер қабылдауға, операция-
лық, қаржылық және басқа да тәуекел 
түрлерін жылдам анықтауға, алдын 
алуға және шектеуге, Компанияның 
стратегиялық мақсаттарға жетудегі 
сенімділігін қамтамасыз етуге мүмкін-
дік береді.

Корпоративтік басқарудың үздік тәжі-
рибесіне сәйкес жасалған ішкі бақыла-
уды құрудың қазіргі заманғы жүйелері 
сенімді ІБЖ құруға және оның қызмет 
етуін тиісті қолдауға жоғарғы бас-
шылықтың жауапкершілігіне айрықша 
мән береді. 

Компанияның ІБЖ құру тәсілі төменде-
гідей бес өзара құрамдас бөліктерден 
тұратын ІБЖ құру және пайдалану үшін 
негізгі принциптер мен талаптарды 
айқындайтын «Ішкі бақылау – Бірік-
тірілген модель» COSO моделіне (бұдан 
әрі – COSO моделі) сәйкес құрылған: 
1) бақылау ортасы;
2) тәуекелдерді бағалау;
3) бақылау рәсімдері;
4) ақпарат және оны беру;
5) мониторинг.

Компанияда ІБЖ тиімді жұмыс істе-
уі үшін ең маңызды шарттарының бірі 
жекелеген бизнес-процестер деңгейін-
де, сол сияқты тұтастай алғанда жүйе 
деңгейінде оны тұрақты бағалау және 
жетілдіру болып табылады. Осыған бай-

ланысты ІБЖ құрамдас элементі ішкі ау-
дит болып табылады.

Ішкі бақылау тиімділігін арттыру және 
оның элементтерінің тактикалық басқа-
руда менеджмент рөлін күшейту мақса-
тында 2016 жылы тәуекелдерді басқару 
мен ішкі бақылау жүйелеріне ұйымдық 
өзгерістер енгізілді. Солайша, «Жалпы 
қызмет көрсету орталығы» филиалы-
ның құрамында тексеру және бақылау, 
кейінгі бақылау бөлімдері/секторлары, 
облыстық филиалдар қауіпсіздік бөлім-
дері базасында, ішкі бақылау, кейінгі 
бақылау басқармасы, құқық басқарма-
сы мен қауіпсіздік басқармасы құрыл-
ды. Бұл басқармалардың қызметтері 
өндірістік объектілерге жедел тексеру / 
тексеру жүргізу болып табылады.

Осы бөлімшелердің функционалдық 
басқару қызметі тәуекелдерді басқару, 
қауіпсіздік және құқықтық қолдау бло-
гына біріктірілген орталық аппараттың 
құрылымдық бөлімшелерімен жүзеге 
асырылады. Блокты басқарушы дирек-
тор басқарады.

Компания ішкі бақылау бөлімшелері 
жұмыстарын орталықтандырылған 
ұйым дас тыру нәтижесінде мынадай 
ерек шелік тер мен артықшылықтарға 
жетті:

 — жылына бір рет барлық филиалдар-
дың қаржылық-шаруашылық қыз-
метін тексеріспен толық қамту;

 — ішкі тексеріс сапасына тексеруші-
лердің жауапкершілігін арттыру;

 — тәуекелге бағдарланған ішкі тек-
серіс жүргізу;

 — тәуекелдерді азайту бойынша тақы-
рыптық және камералық тексерулер 
санын арттыру.

Байланысты тараптармен жасалған операциялар,  
ірі мәмелелер

Ірі мәмілелер
Қоғам Жарғысына сәйкес, ірі мәміле-
лер жасасу туралы шешім қабылдау 

Жалғыз акционердің және Компания-
ның Директорлар кеңесі құзыреті ше-

гінде болып табылады. Есепті кезеңде 
Компания ірі мәмілелер жасасқан жоқ.

Компанияның аффилирленген тұлғаларымен мәмілелер 
Жасалуына мүдделі болатын мәміле-
лерді Компания «Акционерлік қоғамдар 
туралы» және «Ұлттық әл-ауқат қоры 
туралы» Қазақстан Республикасының 
заңдарына сәйкес жүргізді. Жасалуы-
на Компания мүдделі мәмілелер жаса-
су туралы шешім қабылдау Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес, 
Директорлар кеңесінің айрықша құзы-
ретіне жатады.

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қа-
зақстан Республикасының Заңына сәй-
кес, ұлттық басқарушы холдингтің тобы-
на кіретін ұйымдар арасында жасал ған 
мәмілелер өзге тәртіпте жасалады.

Мәмілені бекіту рәсімі тараптардың ара-
сында шарт жасасудан тұрады.

Жасалуына мүдделі мәміле тараптары-
ның өзара қарым-қатынасы өзара тиімді 
ынтымақтастық негізінде коммерция-
лық сипатта болады. Мәмілелердің 
мәні негізінен Компанияның пошталық, 
қаржылық қызметтерді ұсынуы, сон-
дай-ақ «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес 
ұымдарынан тауарлар мен қызметтерді 
сатып алу болып табылады.

Компаниямен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен 
мәмілелер 

Байланысты тараптармен мәмілелерді 
бекіту рәсімдері Қазақстан Республи-
касының заңнама талаптарына және 
Компанияның тиісті ішкі құжаттарына 
сәйкес жүргізіледі. Стандартты мерзім-
дері мен шарттары, тексеру мен мақұл-
даудың әдеттегі рәсімдері өзгеруіне 
қатысты мәмілелер тіркелген жоқ. Ком-
паниямен ерекше қатынастар арқылы 
байланысты тұлғалармен табиғаты, 
мақсаттары, ерекшеліктері бойынша 
оның мүдделері үшін мәмілелер жасау-
ды қамтитын жеңілдік талаптарын ұсы-
ну жағдайлары, банк операцияларын 
жүргізгені үшін төлемдер және сыйақы 
алу немесе басқа тұлғалардан талап 
етілгеннен төмен төлем қабылдау орын 
алған жоқ.

«Қазақстан Республикасындағы банк-
тер және банк қызметі туралы» Қазақ-
стан Республикасы Заңының 40-бабы-
ның 7-тармағына сәйкес банкпен 
ерекше қатынастар арқылы байланысты 
тұлғамен мәміле, мұндай мәмілелердің 
үлгілік шарттарын банктің дирек-
торлар кеңесі бекіткен жағдайларды 
қоспағанда, осы баптың 1-тармағының 
талаптары ескеріле отырып, банктің 
директорлар кеңесінің шешімі бойынша 
ғана жүзеге асырылуы мүмкін. «Қаз-
пошта» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 
жылғы 22 қыркүйектегі (№ 08/16 хат-
тама) шешімімен төмендегідей мәміле 
түрлері бойынша «Қазпошта» АҚ-мен 
ерекше қатынаспен байланысты тұлға-

лармен мәмілелердің үлгілік талаптары 
бекітілді:
1) төлем карточкаларын шығару және 

қызмет көрсету бойынша мәмілелер 
(төлем карточкаларын пайдалану-
мен ағымдағы шоттар);

2) жеке тұлғалармен ағымдағы банк 
шоттарын ашу, жүргізу және жабу 
бойынша мәмілелер (зейнетақы мен 
жәрдемақы төлеуге арналған шот-
тарды қоспағанда және төлем кар-
точкаларын пайдалану арқылы);

3) жеке жәна заңды тұлғалардың бро-
керлік қызметтер мен атаулы ұстау 
қызметтерін алу бойынша мәміле-
лер.
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Басқарма төрағасының орнықты даму саясаты туралы 
үндеуі 
Орнықты даму саласындағы қызмет 
озық әлемдік стандарттарға сай болуы 
тиіс. Компания ұзақ мерзімді кезеңде 
орнықты даму үшін өзінің экономи-
калық, экологиялық және әлеуметтік 
мақсаттарының келісімділігін қамта-
масыз етеді, соның ішінде Жалғыз ак-
ционер үшін ұзақ мерзімді құнның өсуін 
қамтиды. 

Компаниядағы орнықты даму үш: эко-
номикалық, экологиялық және әлеу-
меттік құрауыштардан тұрады.

Экономикалық құрауыш Компания 
қызметін ұзақ мерзімді құнның өсуі-
не, Жалғыз акционер мүддесін қамта-
масыз етуге, процестердің тиімділігін 
арттыруға, барынша жетілген техноло-
гияларды құру мен дамытуда инвести-
цияны өсіруге, еңбек өнімділігін артты-
руға бағыттайды. 

Экологиялық құрауыш биологиялық 
және физикалық табиғи жүйелерге 
әсерді азайтуды, шектеулі ресурстар-
ды тиімді пайдалануды, экологиялық, 
энергия- және материал жинақтаушы 
технологияларды қолдануды, қал-
дықтарды азайту мен жоюды қамтама-
сыз етеді. 

Орнықты дамудың әлеуметтік құра-
уышы мыналарды қамтитын әлеуметтік 
жауапкершілік қағидаттарына бағдар-
ланған: еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету және қызметкерлер денсаулығын 
сақтау, сыйақыны әділ беру және қыз-
меткер құқықтарын құрметтеу, пер-
соналдың дербес дамуы, персоналға 
арналған әлеуметтік бағдарламаларды 
іске асыру, жаңа жұмыс орындарын ашу, 
экологиялық және білім беру акцияла-
рын өткізу.

Компания осы үш аспекті бойынша өз 
қызметіне және тәуекелдерге талдау 
жасайды, сондай-ақ мүдделі тарап-
тарға өз қызметі нәтижелерінің теріс 
әсерін болдырмауға немесе азайтуға 
күш салады. 

Орнықты даму саласындағы қағидат-
тарға ашықтық, жауапкершілік, айқын-

дылық, этикалық мінез-құлық, мүдделі 
тараптардың мүдделерін құрметтеу, заң 
үстемдігі, адам құқықтарын құрметтеу, 
сыбайлас жемқорлыққа төзімсіздік, 
мүдделер қайшылығына жол бермеу, 
жеке мысал жатады.

Компанияда төмендегідей элементтерді 
қамтитын, орнықты даму саласындағы 
басқару жүйесін құру жұмыстары жүр-
гізіліп жатыр (бірақ бұлармен шектеліп 
қалмайды):
1) Директорлар кеңесі, Басқарма және 

қызметкерлер деңгейінде орнықты 
даму қағидаттарына бейілділік;

2) үш құрауыш (экономика, экология, 
әлеуметтік мәселелер) бойынша ішкі 
және сыртқы жағдайларды талдау;

3) әлеуметтік, экономикалық және 
экологиялық салаларда орнықты 
дамуға қатысты тәуекелдерді 
анықтау;

4) мүдделі тараптардың карталарын 
құру;

5) орнықты даму саласында мақсат-
тар мен ҚНК анықтау, іс-шаралар 
жоспарын әзірлеу және жауапты 
тұлғаларды белгілеу;

6) орнықты дамуды негізгі проце-
стерге ықпалдастыру, соның ішінде 
тәуекелдерді басқару, жоспарлау, 
адам русурстарын басқару, инвести-
ция, есептілік, операциялық қызмет 
және басқалар, сондай-ақ страте-
гиялық дамуға және шешім қабыл-
дау процестері;

7) орнықты даму саласында лауа-
зымды тұлғалар мен қызметкер-
лердің біліктілігін арттыру;

8) орнықты даму саласында тұрақты 
мониторинг және іс-шараларды 
бағалау, мақсаттарға жету және 
ҚНК бағалау, түзетуші шараларды 
қабылдау, тұрақты жақсарту мәде-
ниетін енгізу.

Компанияның Директорлар кеңесі мен 
Басқармасы орнықты даму саласында 
және оны енгізуде тиісті жүйелер қа-
лыптастыруды қамтамасыз етеді. Бар-
лық деңгейлердегі қызметкерлер мен 
лауазымды тұлғалар орнықты дамуға 
өзіндік үлес қосады. 

Компания қызметтік, коммерциялық 
және өзге де заңмен қорғалатын құпия-
ны құрайтын ақпаратты қорғауды 
қамтамасыз ете отырып, мүдделі тұлға-
лар үшін өз қызметінің айқындығы мен 
ашықтығы мақсатында орнықты даму 
саласында есептілікті жариялайды. 

Компанияда жаңарту процесі және қыз-
мет көрсетуді жаңартуды ғана емес, 
сондай-ақ пошта желісін техникалық, 
операциялық, технологиялық, ақпа-
раттық жаңартуды білдіретін жоғары 
сапалы қызмет көрсетуге көшу белсенді 
жүргізілуде. Компания «Самұрық-Қазы-
на» АҚ – компанияның Жалғыз акци-
онерінің мемлекеттік бағдарламалары 
мен даму жобаларына өзінің қатысуын 
кеңейтуге бағытталған бастамаларын 
қолдайды. Компанияның дамуына мүд-
делілік қойылған міндеттерге зор жау-
апкершілік міндеттейтін жоғары мемле-
кеттік деңгейде көрінеді.

Компания қалалар мен ауылдарды, ел-
дер мен континенттерді жалғастырады, 
қатынасу арақашықтығы мен уақыт-
ты қысқартады, қазақстандықтарды 
қазіргі заманғы, қолайлы және сапа-
лы өнімдермен және пошталық және 
қаржылық саладағы сервистермен 
қамтамасыз етеді.

Компания қоғамның орнықты дамуы-
на өз жауапкершілігін сезіне отырып, 
ауылдық жерлерде пошта және банктік 
қызметтердің қолжетімділігін қамтама-
сыз ету және әлеуметтік жауапты өзара 
іс-қимыл көмегімен ауылдық елді ме-
кендерде болуын міндетіне алады, бұл 
ретте олардың тұрақтылығын артты-
ру, әлеуметтік-экономикалық дамыту, 
тиімділік, халықты жұмыспен қамту 
және оның өмір сүру деңгейін арттыру 
қажеттілігін түсінеді. Ауылдық елді ме-
кендермен өзара іс-қимыл шеңберінде 
«Интернет желісіне қатынау нүктесі» 
және «Пошталық қызметтер аутсорсин-
гі» сияқты жобаларды іске қосады.

Компания мемлекеттік бағдарламалар-
ды, мемлекеттік білім беруді іске асы-
ру, ақпараттық теңсіздікті төмендету 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын жүзеге 

асыруға белсенді қатысады және әлеу-
меттік-экономикалық дамудың страте-

гиялық жоспарларына сәйкес жергілікті 
билік органдарының бағдарламаларын 

қолдауға, сондай-ақ мұндай жоспар-
ларды әзірлеуде кеңес беруге дайын.

Есепті жасау қағидаттары
Орнықты даму туралы есепті дайындау 
кезінде Компания төмендегідей қағи-
даттарды басшылыққа алады. 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қи-
мыл. Компания жарияланымдар, элек-
трондық поштамен келген хабарлама-
ларды қоса алғанда түрлі арналар 
арқылы орнықты даму саласында жүр-
гізілген сауалнамалар нәтижелері 
бойынша кері байланыс алады. Жи-
нақталған пікірлер мен тілектер кезекті 
Есепті жасау кезінде есепке алынады. 

Орнықты даму контексті. Есепті 
дайындау кезіндегі маңызды қадам GRI 
Басшылықтың төртінші нұсқасын (G4) 
пайдалану болды.

Маңыздылығы. Компания Есепте 
қоғам мен қоршаған ортаға, экономи-
каға Компанияның елеулі әсерін көр-
сететін аспектілерді қамтиды. Орнықты 
даму саласындағы барынша өзекті 
аспектілерді ашу үшін Компанияда Ор-
талық аппарат басқарушы құрамына 
арналған орнықты даму бойынша оқыту 
өткізілді. Процесте маңызды көрсет-
кіштер анықталды, сондай-ақ Компа-
нияның құрылымдық бөлімшелерінің 
басшылары арасында edu.kazpost.kz 
порталында сауалнама жүргізілді. 

Толыққандылық. Есеп қызметтің 
ерек шелігін ескере отырып, қоғам мен 
қоршаған ортаға, экономикаға барлық 
елеулі әсерлері бойынша Компанияның 
барлық филиалдарының қызметі тура-
лы ақпараттарды қамтиды. 

Теңгерімділік. Есеп Компания қызметі 
нәтижелілігінің оң және теріс аспек-
тілерін көрсетеді.

Салыстырымдылық. Есеп мүдделі 
тұлғалардың Компания қызметін басқа 
ұйымдардың қызметімен салыстыруына 
мүмкіндік беретін GRI Басшылыққа сәй-
кес әзірленді.

Нақтылық және сенімділік. Есеп-
те ұсынылған ақпараттар құжаттық 
расталған деректер негізінде жиналды. 

Уақыттылық. Есеп жоспарлық си-
патта, есептік кезеңнен кейінгі жылдың 
екінші тоқсанында жарияланады. 

Айқындық. Компания Есептің мүдделі 
тұлғалардың кең ауқымына қолжетімді 
және түсінікті болуын қалайды. 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл
2016 жылы Компания мүдделі тарап-
тармен өзара іс-қимыл мәселелері 
қарастырылған, жаңа редакциядағы 
«Қазпошта» АҚ мүдделі тараптар қар-
тасы және бағалау әдістемесін бекітті 
(20-кесте). 

Бұл әдістемеде Компания өзара әрекет-
тесетін барлық мүдделі тараптар көр-
сетілген, өзара іс-қимыл дәрежесі, әрбір 
мүдделі тараптың қолдау күші/қарсы 
іс-қимылы бағаланған.

Мүдделі тараптарды анықтау кезін-
де Компания қызметіне кейбір мүд-
делі тараптардың мүдделер дәрежесі 
және оның Компания қызметіне әсер 
ету дәрежесі бағаланады. Осы бағалар 
бөлінісіне сәйкес, мүдделі тұлғалар 
картасы құрылады, сондай-ақ мүдделі 
тараптармен өзара іс-қимыл жоспары 
әзірленеді. 

Компания орнықты даму саласындағы 
Компания қызметіне қатысты ақпа-
ратты ұдайы түрде жариялай отырып 

және олармен тұрақты ашық диалог 
құра отырып, мүдделі тараптар тобын 
анықтады (стейк-холдерлер).

Қазақстан Республикасы Ақпарат және 
коммуникациялар министрлгі, Қазақ-
стан Білім және ғылым министрлігі 
сияқты мемлекеттік органдармен же-
кешелендіру бағдарламасы, «Хоргос» 
халықаралық шекарамаңы ынтымақта-
стығы орталығының еркін экономика-
лық аймағындағы Компания қызметі 
мәселері бойынша, гибридтік электрон-
дық пошта жобалары бойынша белсен-
ді өзара іс-қимыл жолға қойылды.

«Самұрық-Қазына» АҚ трансформация 
форумында берілген, Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің тапсырмаларын 
орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
мониторингі бойынша жұмыстар шең-
берінде Жалғыз акционерге уақтылы 
есептілік қамтамасыз етілді. 

Есепті әзірлеу үшін Компания Есепте 
ашылып көрсетілген тақырыптардың 

(аспектілер) маңыздылығына бағалау 
өткізді. Маңызды аспектілерді анықтау 
кезінде Компанияны басқару ерек-
шелігін, Компанияның экономикалық 
тиімділік, адам құқығын қорғау, қыз-
меттің ерекшелігін ескере отырып, Ком-
панияның қоғамға және экологияға 
әсері мәселелерін қамтитын тақырып-
тардың барынша толық тізімі қаралды. 

Компания Есепте мүдделі тұлғалар үшін 
өзекті және маңызды ақпараттарды 
көрсетуге тырысады. Есепте ашу үшін 
мейлінше өзекті аспектілерді анықтау 
мақсатында Компанияның edu.kazpost.kz 
порталында сауалнама жүргізілді. 

Сауалнаманың нәтижелері негізінде 
мүдделі тұлғаларды толғандыратын 
Компания қызметінің негізгі аспектілері 
туралы толық түсінік беретін Компания 
үшін маңызды көрсеткіштер анықталды.

2016 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

72 73

// ОРНЫҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП



Мүдделі тарап Өзара іс-қимыл мәселесі Әдістер Өзара іс-қимыл стратегиясы 

Жалғыз акционер
Қордың Жалғыз акционері ретінде 
мемлекеттің мүдделерін сақтау 

Жарғы
Тығыз өзара іс-қимыл. Компания қыз-
метінің негізгі бағыттарын келісу 

Директорлар Кеңесі
Қор құзыретіне жатқызылатын 
мәселелерді қоспағанда Компания 
қызметіне жалпы басшылық 

Жарғы және ІНҚ 
Тығыз өзара іс-қимыл. Қызметтің 
басым бағыттарын, Компанияның даму 
стратегиясын анықтау 

Басқарма
Қор мен Директорлар кеңесінің 
құзіретіне жатпайтын кез келген 
мәселелер бойынша 

Жарғы және ІНҚ

Тығыз өзара іс-қимыл. Компанияның 
Жалғыз акционері мен Директорлар 
кеңесінің шешімдерін орындау. Компа-
нияның даму жоспарын және Компания 
қызметіне қатысты басқа да мәселелер 
жоспарын әзірлеу және іске асыру 

Персонал
Жұмыс беруші мен еңбек шарты 
бойынша жұмысты тікелей орын-
даушының еңбек қатынастары 

ҚР ЕК

Тығыз өзара іс-қимыл. Компания қыз-
метін жүзеге асыруға және міндеттерді 
шешуге бағытталған лауазымдық 
міндеттемелерді орындау 

ЕТҚ
Жалғыз қатысушы ретінде Компа-
нияның мүдделерін сақтау 

Жарғы
Ақпараттандыру. Басқару тиімділігін 
бақылау 

Клиенттер Қызметтер сапасы
Компанияның даму 
стратегиясына сәйкес 

Тығыз өзара іс-қимыл. Клиентке 
бағдарланған тәсілді енгізу 

Бәсекелестер

Компанияны жеке клиенттерге 
қызмет көрсету кезінде мейлінше 
арзан қызметтерді жеткізуші 
ретінде пайдалану 
Пошталық, қаржылық және логи-
стикалық қызметтер нарығына 
қатысу үлесін арттыру 

Қазіргі заманғы 
IT-технологияларды 
пайдалану, тарифтерді 
азайту, белсенді 
маркетингтік саясат, 
қаржылық және 
пошталық қызметтер 
бойынша өнімдердің 
жаңа желісін енгізу 

Тығыз өзара іс-қимыл. Қаржылық 
қызметтер бойынша өнімдердің жаңа 
түрлерін әзірлеу. Пошталық және 
қаржылық қызметтер бойынша бизнес 
процестерді жетілдіру және автомат-
тандыру. Пошталық және қаржылық 
қызметтерді ұсынудың озық нысанда-
рын пайдалану 

Серіктестер

Кең ауқымды желі, тиімді 
тарифтер. Компанияны тауарлар, 
жұмыстар, қызметтерді тұтынушы 
ретінде пайдалану 

ІНҚ сәйкес 

Ақпараттандыру. Жеткізушілермен 
өзара тиімді ынтымақтастық, жет-
кізімді барынша қолайлы бағада 
жүзеге асыру. Ұлттық пошта операторы 
мен тасымалдаушылар арасында өзара 
іс-қимылды және тасымалдау сапасын 
арттыру бойынша жұмыс топтарына 
қатысу 

Мемлекеттік және 
реттеуші органдар

Пошта байланысы саласындағы 
мемлекеттік саясатты жүзеге 
асыру, жұмыс орындарын құру, 
демеушілік. Компанияны ретте-
летін жалпы қолжетімді қыз-
меттерді тасымалдауға пайда-
лану. Қазақстан Республикасы 
әлеуметтік-экономикалық даму 
стратегиясын іске асыру және оны 
іске асыруды үйлестіру. Заңнама 
актілері шеңберінде міндетті 
есептілік бойынша мәселе

Жарғы, ІНҚ, Қазақстан 
Республикасы заңна-
масы

Талаптарға сәйкестік. Жұмыс топта-
рына, форумдарға, конференцияларға 
қатысу. Компания қызметінің негізгі 
бағыттарын келісу 

Бұқаралық ақпарат 
құралдары

Компания қызметі туралы жария-
ланымдар және ақпараттандыру 

ІНҚ сәйкес 
Ақпараттандыру. БАҚ-мен ынтымақ-
тастықтың дамуы 

Мүдделі тарап Өзара іс-қимыл мәселесі Әдістер Өзара іс-қимыл стратегиясы 

Қаржылық мекеме 
(ЕДБ)

Қаржылық қызметтердің кең 
ауқымы, тартымды және икемді 
тариф 

ІНҚ сәйкес 
Талаптарға сәйкестік. Өзара тиімді 
ынтымақтастықтың дамуы

Халықаралық 
ұйымдар (ДПО, 
БСӨЫ және т. б.)

ДПО-на мүше-елдермен халықа-
ралық ынтымақтастықтың дамуы, 
тәжірибе алмасу, технологияларды 
пайдалануда жалпы стандарт-
тарды қабылдау.
 Халықаралық ынтымақтастықты 
дамыту үшін осы салада қолайлы 
жағдайлар орнату 

Халықаралық 
ұйымдардың актілері, 
жарғы, жалпы регла-
мент, жазбаша және 
сәлемдемелік пошта 
регламенті, сауална-
малар, өкім хаттар, 
комиссия шешімдері, 
іс-шаралар жоспары

Қадағалау. Халықаралық ынтымақта-
стыққа арналған іс-шараларға қатысу 
(семинарлар, конгресстер, сессиялар, 
отырыстар, конференциялар және т. б.)

ҒӨҰ Әлеуметтік сипаттағы мәселелер ІНҚ-ға сәйкес 

Қадағалау. Заңнама нормаларын 
сақтау, қайырымдылық және деме-
ушілік көрсету. Жалпы мәселелер 
жөнінде өзара келісім 

20-кесте. Мүдделі тараптардың картасы және бағалау әдісі

13-сурет. Маңыздылық қалыптамасы
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Экономикалық, экологиялық әлеуметтік маңыздылық

Қызметкерлер мен 
басшылықтың өзара 

қарым-қатынасы

Денсаулық және жұмыс 
орнындағы қауіпсіздік

Дайындау және білім беру

Экономикалық 
нәтижелілік

Бәсекелестікке кедергі 
келтіру

Қоғамға әсер ету үшін 
шағымдар беру тетіктері

Тұтынушының денсаулығы 
мен қауіпсіздігі

Өнімдер мен 
қызметтерді таңбалау

Маркетингтік 
коммуникация

Әртүрлілік және тең 
мүмкіндіктер

Еңбек қатынастары тәжірибесіне 
шағым беру тетігі 

Экологиялық талаптарға 
сәйкестік

Инвестиция

Энергия

Шығарындылар

Бәсекелестікке кедергі келтіру

Қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету 

тәжірибесі

Мәжбүрлі немесе 
міндетті еңбек

Тұтынушының жеке өміріне 
қол сұқпаушылық

Өнімдер мен 
қызметтер

Талаптарға сәйкестік

Жұмыспен қамту

Экономика
Экология
Әлеуметтік аспект

Жоғары маңызды аймақ
Орташа маңызды аймақ
Маңыздылығы төмен аймақ
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Қоршаған ортаны қорғау
Компанияның табиғатты қорғау қызметі 
Қазақстан Республикасының Экология 
Кодексіне, Қазақстан Республикасы-
ның қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы басқа да нормативтік құқықтық 
актілеріне, сондай-ақ Компанияның ең-
бекті қорғау, қауіпсіздік техникасы мен 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

Атмосфералық ауаға рұқсат етілмеген 
және нормативтен тыс шығарындылар 
шығуының алдын алу, қоршаған орта-
ны қорғау саласындағы менеджемент 
жүйесін тұрақты жақсарту Компанияның 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
саясатының негізгі бағыттары болып та-
былады. 

Компания қоршаған ортаға әсерді 
тиімді басқару бойынша тұрақты жұ-
мыс жүргізіп келеді. Энергия тиімділігін 
арттыру және энергия үнемдеу бойын-
ша іс-шаралар кешені табысты жүзеге 
асырылды, экологиялық жауаптылықты 

арттыру, Қазақстан Республикасының 
заңнама талаптарын, салалық және кор-
поративтік стандарттар мен нормаларды 
сақтау жұмыстары жүргізіледі.

2016 жылғы қорытындыға сүйенсек, 
атмосфераны ластаушы көздерден іс 
жүзіндегі шығарындылар көлемі 833 
тонна болған, яғни, алдыңғы жылғы 
ұқсас кезеңмен салыстырғанда 36 тон-
наға азайту мүмкін болды. Атмосфераға 
шығатын ластаушы заттар шығарынды-
ларының әлеуетті көздеріне ие объек-
тілер үшін қоршаған ортаға эмиссиялар 
шешімдері шеңберінде қоршаған ортаға 
эмиссиялар нормативтері белгіленеді.

Компания филиалдары жыл бойы Қор-
шаған ортаны қорғау жөніндегі іс-ша-
ралар жоспарын орындау бойынша жұ-
мыстар жүргізді. Ішінара, санитарлық 
тазалау, өңірлердегі филиалдар мен 
пошта байланысы бөлімшелерінің ау-
мақтарын жақсарту бойынша едәуір жұ-
мыстар атқарылды. Жиналған қатты тұр-

мыстық қалдықтар мамандандырылған 
ұйым дармен жасасқан шарттарға сәй-
кес уақтылы шығарылып отырады. 

Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы 
Мүсірепов және Уәлиханов аудандық 
пошта байланысы тораптарындағы қа-
зандықтардың қоршаған ортаны ла-
стауын азайту мақсатында 85% тазалау 
коэффициентімен атмосфераға шығары-
латын түтін газдардағы шығарындылар-
дың айтарлықтай бөлігін ұстап қалуға 
мүмкіндік беретін шаңгаз ұстағыш жаб-
дықтары (ДН-9 түтінсорғышы бар ЦН-15 
циклоны) орнатылды.

Ақмола ОФ Атбасар, Еңбекшілер, Ақкөл 
АПБТ-да пайдаланылатын қазаннан 
шығатын ластаушы заттардың шыға-
рындыларын азайту мақсатында сәй-
кесінше 85%, 92% және 90% тазалау 
тиімділігімен шаңгаз ұстағыш жабдығы 
орнатылды (ЦН 15-500*1УП, ЦН 11-600, 
ЦН-15 циклон).

Энергия
«Энергия үнемдеу және энергия 
тиімділігін арттыру туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын және «Қаз-
пошта» АҚ-ның 2014–2020 жылдарға 
арналған энергия үнемдеу және энер-
гия тиімділігін арттыру бағдарламала-
рын орындау шеңберінде Компанияның 
2017–2020 жылдары энергия үнемдеу 
және энергия тиімділігін арттыру жөнін-
дегі іс-шаралар жоспары әзірленді 
және бекітілді.

Осы жоспар шеңберінде жарықдиодты 
жарықтандыру жабдықтарын пайдала-
ну, жылыту радиаторына термостатика-
лық реттегіш орнату, шатыр жабында-
рын жылылау, жылу ағынын реттеудің 
автоматты жүйесін орнату, терезелерді 
ауыстыру, жылулау, қасбеттерді жөн-
деу, элеваторлық тораптарды ауыстыру 
және жылу изоляциясы, жылу жүйесінің 
радиаторларын жуу, бөліп таратқыш 
жүйелердің құбырларын ауыстыру және 
жылу изоляциясы арқылы жарықтан-
дыру жүйесін жаңарту қарастырылған. 

Компания күзгі-қысқы кезеңде өн-
дірістік және офистік үй-жайларды 
жылыту үшін отын ретінде көмір, ди-
зель және газды пайдаланады. Төменде 
энергия тұтыну көлемі туралы ақпарат 
берілген (21-кесте). 

Энергияны үнемдеу және энергия 
тиімділігін арттыру жобалары шең-
берінде 2016 жылы Компания Қазақстан 
Республикасындағы бірінші мемлекет-
тік энергетикалық тізілімнің субъектісі 
ретінде энергиясервистік компаниямен 
бірлескен энергия сервистік шарт тетігі 
арқылы энергия сервистік жобаны іске 
асырды (ЭСКО). Қолданыстағы металло-
галогендік және люминесцентті шамдар 
мен шырағдандарды үнемді және эко-
логиялық жарықдиодты шамдар мен 
шырағдандарға ауыстыру арқылы ор-
талық аппараттың әкімшілік ғимараты-
ның ішкі және сыртқы жарықтандыру 
жүйесін жаңарту жүзеге асырылды. Осы 
энергия тиімді жобаны жүзеге асыруда 
Компания жеке бюджет қаражатынан 
қандай да бір салымдарды инвестици-
ялаған жоқ, энергия сервистік шартқа 

сәйкес, жарықдиодты жарықтандыру-
мен қамтамасыз ету шығындарын ЭСКО 
өз мойнына алады, ал қаражатты өтеу 
электр энергиясының үнемделу қоры-
тындысы бойынша жүзеге асырылатын 
болады. Аталған жобаны жүзеге асыру 
нәтижесінде Компания өткен кезеңмен 
салыстырғанда жылына 142 мың кВт 
және 3,0 млн теңге тәртібінде электр 
энергиясын үнемдеуге қол жеткізді. 
Бұл Компания үшін пилоттық жоба бо-
лып табылады. 2017 жылы филиалдар-
да балама жобаны іске қосу жоспар-
ланып отыр, оның нәтижесінде 1 247 
МВт-қа дейінгі көлемде электр энер-
гиясын үнемдеуге болады, сәйкесінше, 
қаржылық қаражат жылына 30,9 млн 
теңге мөлшерінде болмақ.

Сондай-ақ есептік кезеңде энергия 
үнемдеу және сервис желілерін дамы-
ту мақсатында Компанияның төмен-
дегідей филиалдарында энергияны 
жинақтаушы және қазіргі заманғы 
материалдарды қолдана отырып, 
АПБТ-на арналған модульдік ғимарат-
тарды (ПБМБ – пошта байланысының  

м одульдік бөлімшесі) құрастыру мен ор-
нату жүзеге асырылды (22-кесте).

Құрылыста заманауи және инновация-
лық материалдарды жобалау және пай-
далану кейінгі пайдалануда жылу және 
электр энергиясын үнемдеу үшін тиімді 
нұсқаны алуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, 2016 жылы Компания 
«Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ техно-
паркі» ЖШС-мен Инновациялық қыз-
мет пен технологиялар трансфертіне 
жәрдемдесетін жобаларды ұйымда-
стырудағы ынтымақтастық туралы ме-
морандумға қол қойды. Меморандумға 
сәйкес, «ҚазҰТУ технопаркі» ЖШС 
Компания үшін төмендегідей иннова-
цияларды қамтитын «Автономды мо-

дульдық пошта бөлімшесі» жобасы бой-
ынша ғылыми-іздестіру жұмыстарын 
жүргізеді: электр энергиясын үнемдеу, 
вентиляциялық жүйенің, кондициялау 
және жылумен қамтамасыз ету жаңа-
лағы. 2017 жылы Алматы ОФ «Борал-
дай» АПББ-де жаңартылатын энергия 
көздерін енгізу бойынша іс-шараларды 
іске қосу жоспарланып отыр.

ОФ атауы Объектінің орналасқан жері 

1 Алматы ОФ Алматы облысы, Панфилов ауданы, Ақжазық ауылы

2 Павлодар ОФ Павлодар облысы, Евгеньевка ауылы

3 Қарағанды ОФ Қарағанды облысы, Жезді кенті

Атауы Өлшем бірлігі 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

Электрэнергиясы

Электрэнергиясын тұтынудың жылдық көлемі млн кВт/сағ 20 635 18 907 20,37

Электрэнергиясын сатып алу шығынының жылдық көлемі млн тг 331 288 281 932 313 323,09

Электрэнергиясының орташа сатып алу тарифі тг/кВт/сағ 16,055 14,91 15,38

Жылу энергиясы

Жылу энергиясын тұтынудың жылдық көлемі мың Гкал 33,48 31,818 25,05

Жылу энергиясын сатып алу шығынының жылдық көлемі млн тг 146 492 123 191 134 7961,8

Жылу энергиясын орташа сатып алу тарифі тг/Гкал 4 375,45 3 871,74 5 381,1

Табиғи газ

Табиғи газды тұтынудың жылдық көлемі мың м3 1 933,36 1 709,9 1 069,3

Табиғи газды сатып алу шығынының жылдық көлемі млн тг 18 499 23 452 25 463,90

Энергетикалық көмір

Көмірді тұтынудың жылдық көлемі т.н.т. 8 543 7 610,3 6 632,55

Көмірді сатып алу шығынының жылдық көлемі млн тг 81 742 51 857 59 337

Көмірді орташа сатып алу тарифі тг/т.н.т. 9 568,3 6 814,05 8 946,3

Дизель отыны

Дизель отынын тұтынудың жылдық көлемі т.н.т. 422,43 324,07 320,1

Дизель отынын тсатып алу шығынының жылдық көлемі млн тг 59 751 48 601 50 109

Дизель отынын орташа сатып алу тарифі тг/т.н.т. 141 445,9 149 970,7 156 541,7

21-кесте. Тұтыну көлемі

22-кесте.
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Кадр саясаты
2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бой-
ынша Компанияның тізімдік саны 23 027 
адамды құрады, соның ішінде әкімшілік 
қызметкерлері – 947 адам, оның 28-і 
көмекші, өндірістік персонал – 22 052 
адам (15-сурет).

Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Оңтүстік 
Қазақстан облыстық филиалдарында, 
«Оңтүстік» АЛО филиалында, Астана 
және Алматы поштамттарында қызмет-
керлер неғұрлым көп (18-сурет). 

Жас санаты бөлінісіндегі қызметкер-
лердің барынша жоғары шоғырлануы 
29 бен 49 жас аралығы – 55%. 16–28 
жас аралағындағы қызметкерлер саны 
24%-ды және 50 жастан асқандар 
21%-ды құрайды. Гендерлік құрамы: 
персоналдың 24% ер адамдар болса, 
76 %-ын әйелдер қауымы құрайды, оның 
ішінде 282 көп балалы ана бар (16-сурет). 

Кадрлардың тұрақтамауы коэффициенті 
2016 жылы елеулі төмендеп, 17,6%-ды 
көрсетті (17-сурет).

2016 жылы «Қазпошта» АҚ қызметкер-
лерінің орташа айлық жалақысы 86,6 
мың теңгеден 102 мың теңгеге, 17,8%-ға 
өсті, орташа жылдық өсімде 14%. Бұл 
уақытта Қазақстан Республикасы бой-
ынша орташа жылдық өсім 8% құраға-
нын айта кету керек (19-сурет). 

Жоғары білімі бар қызметкерлер жалпы 
санның 37%-ын құрайды, 30% – орташа 
және орташа арнаулы білімі барлар, 3% 
– аяқталмаған жоғары білімі барлар. 
Ағымдағы жылда 20-дан астам қыз-
меткердің Компаниядағы жұмыс өтілі 
10 жылдан арты (20-сурет).

Шығарындылар
Ресурсты үнемдеу, табиғи ортаға кері 
ықпалды азайту мақсатында Компания 
ластаушы заттардың шығарындыларын 
азайту бойынша іс-шараларды қабыл-
дайды (23-кесте) 

Пайдаланылған әдістемелер және 
шығарындыларды есептеу үшін пайда-
ланылған дерек көздер:
1) Атмосфераға түрлі өндіріс арқылы 

зиянды заттар шығарындыла-
рын есептеу бойынша әдістеме-
лер жинағы, Алматы, 1996, п. 2. 
Бу өнімділігі 30 т/сағ.-қа дейінгі 
қазандықтарда отын жағу кезіндегі 
ластаушы заттар шығарындыларын 
есептеу.

2) Стационарлық дизельді қонды-
рғылардан атмосфераға ластаушы 
заттар шығарындыларын есептеу 
әдістемесі, РНД 211.2.02.04–2004, 
Астана, 2004 жыл.

Бүгінгі күні атмосферадағы ласта-
ушы қалдықтарды қысқарту жөніндегі 
іс-шараларды жүзеге асыру мақсатын-
да Компания объектілерін газданды-
ру жобасы әзірленді, осының аясында 
Компания 2016 жылы Ақтөбе ОФ-да 
3 объектіге газдандыру жұмыстарын 
жүргізді, Маңғыстау ОФ-да 2 объектіге 

газдандыру бойынша жұмыстар жасал-
ды және 1 объектіге газдандыру жұмы-
старын жүргізуге жобалық-сметалық 
құжаттама әзірленді. Объектілерді газ-
дандыру іс-шаралары қоршаған ортаға 
ластаушы заттардың шығарындыларын 
төмендетуге мүмкіндік береді.

Экологиялық талаптарға сәйкестік
Есептік кезеңде қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы Қазақстан Респуб-
ликасының Экологиялық кодексінің 
және өзге де нормативтік құқықтық 

актiлердің нормаларын сақтауын есепке 
алғанда, Компания елеулі айыппұлдар 
мен экологиялық заңнама мен нор-
мативтік актілерді сақтамағаны үшін 

салынған өзге де қаржылық емес санк-
цияларға тартылған жоқ.

Әлеуметтік жауапкершілік
Компанияның орнықты дамуын қамта-
масыз етудің негізгі талаптарының бірі 
әлеуметтік жауапкершілік мәселелері 
болып табылады. 

Жыл сайын Компания әлеуметтік 
жағдайдың, көңіл күйдің түрлі са-
наттарын, Компанияның әлеумет-
тік-демографиялық және кәсіби-ла-
уазымдық құрылымын сипаттайтын 
көрсеткіштерді қамтитын әлеуметтік 
тұрақтылық рейтингісін шығарады. 

Әлеуметтік тұрақтылық рейтингісі Ком-
пания ҚНК стратегиялық әлеуметтік 
көрсеткіші болып табылады. Рейтингіні 
анықтау бойынша зерттеулер нәтижесі 
«Самұрық-Қазына» АҚ өндірістік компа-
нияларының әлеуметтік көрсеткіштерін 

жыл сайын салыстыруға мүмкіндік бе-
реді. Рейтинг қорытындысы бойынша 
алынған көрсеткіштерге сәйкес, Қор-
дың компания топтарының әлеуметтік 
тұрақтылық картасы жасалады. 

«Әлеуметтік серіктестік орталығы» 
корпоративтік қоры жүргізген тәуел-
сіз зерттеулердің нәтижелері бойынша 
Компанияның 2016 жылғы әлеуметтік 
тұрақтылық рейтингі 71% құрады (ор-
ташадан жоғары), өткен жылмен са-
лыстырғанда 4%-ға өсті, Компанияның 
2016 жылғы әкімшілік-басқарушылық 
персоналды тарту дәрежесі 58% құрады 
(тұрақтылық аймағы) (14-сурет).

Көрсеткіштер 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

NO2 (NOX) 67 63 60

SO2 (SOX) 119 111 106

Ауыр бөлшектер (АБ) 415 387 370

Басқа 332 310 297

Барлығы: 933 871 833

23-кесте. Типі мен массасы көрсетілген маңызды ластаушы  
заттардың құрылымы, т

Жалпы саны
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1 688 адам = 7,3% 3 698 адам = 16%

Барлығы: 5 386 адам = 18,4%
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Компанияның түрлі өндірістік учаске-
лерінде 282 көп балалы ана еңбек 
етуде, 18 жасқа толмаған балалары 
бар қызметкерлер – 11 323 адам, бала 
асырап алған қызметкерлер саны – 46. 
Бала күтіміне байланысты демалы-
стан соң жұмысқа қайта шыққан қы-
зметкерлер саны 0,03% құрайды. Бала 
күтіміне байланысты демалыс алған 
қызметкерлерді ұстап қалу пайызы – 
0,02% (26-кесте). 

Көрсеткіштер 2016 жыл Ескертпе

1 Өмірді сақтандыру
Жұмыс берушінің қызметкерді жазатайым 
оқиғалардан міндетті сақтандыруы

Штаттық кестеге сәйкес Компанияның қызметкерлері

мың теңге 34 944

Қызметкерлер саны 17 301

2 Денсаулық сақтау

Емделуге материалдық көмек

мың теңге 1 220 162

Ауырған жағдайдағы ерікті медициналық 
сақтандыру

Сұрыптаушылар

мың теңге 25 263

Қызметкерлер саны 1 080

3 Зейнетке шығару
Зейнет жасына жетуіне байланысты жұмы-
стан босатылған қызметкерлер саны

368
Компания қызметкердің зейнет жасына жетуі бойынша зей-
нетке шығу құқығын береді

Жұмыс істейтін зейнеткерлер саны 699

4 Басқа

Пошташыларға ақшалай жолақы өтемақысы 

Астана, Алматы, Қарағанды, Өскемен қалалары үшін – 3 
АЕК; облыстық маңызы бар қалалар үшін, Семей қаласы – 2 
АЕК; аудандық маңызы бар қалалар үшін – 1 АЕК, 0,5 төмен 
күндізгі мөлшерлемемен жұмыс істейтін пошташыларға – 
көрсетілген мөлшерден 50%

мың теңге 36 849

50,60 жас мерейтойлық күндерінде адал 
еңбегі үшін, сондай-ақ Компания филиалда-
рының қызметкер әйелдеріне 55 жас мерей-
тойлық күнінде ақшалай сыйлық 

Бір лауазымдық жалақы мөлшерінде

мың теңге 98 134

Арнайы киім мен аяқ киімге өтемақы 

Пошташыларға, байланыс операторларына, жүргізуші-инкас-
саторларға, инкассаторларға, фельдъегерлерге жылына бір 
рет, қаңтарда, 9 АЕК мөлшерінде – арнайы киім үшін.
Пошташыларға жылына екі рет – сәуір мен қазанда 4 АЕК 
мөлшерінде – жаздық аяқ киім үшін, 5 АЕК мөлшерінде – 
қыстық аяқ киім үшін.

мың теңге 132 014

25-кесте. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша қызметкерлерге ұсынылған жеңілдіктер

Жынысы
Бала күтіміне байланысты демалыс 
алуға құқығы бар қызметкерлердің 

жалпы саны

Бала күтіміне байланысты демалыс 
алған қызметкерлердің жалпы саны

12 айдан соң жұмысқа оралған 
және қайтып келіп жұмысын 

жалғастырған қызметкерлердің 
жалпы саны 

Әйелдер 708 708 427

Ерлер 0 0 0

26-кесте. Бала күтіміне байланысты демалыс

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Орталық аппарат
«ЖҚКО» филиалы

«EMS Kazpost» филиалы
«КСД» филиалы

«АЖПД» филиалы
«Пошталық сервис» филиалы

«Техникалық сервис» филиалы
«РАБҚ» филиалы

«Оңтүстік АЛО» филиалы
Оңтүстік Қазақстан ОФ

Батыс Қазақстан ОФ
Солтүстік Қазақстан ОФ

Павлодар ОФ
Маңғыстау ОФ

Қостанай ОФ
Қызылорда ОФ
Қарағанды ОФ

Жамбыл ОФ
Шығыс Қазақстан ОФ

Алматы ОФ
Атырау ОФ
Ақтөбе ОФ

«Алматы поштамты» АФ
«Астана поштамты» АФ 1 674

985
793

612
1 880

1 722
890

1 450
616

1 116
366

909
1 437

651
1 251

575
57

21
46
38
38
129

124
212

475
197
215

141
363

343
252

323
215

246
182

165
258

179
586

545
217

20
24

125
16

162
55

131

18-сурет. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі бойынша ОА/ филиалдар және жынысы бөлінісіндегі 
Компания қызметкерлерінің жалпы саны

20-сурет. Қызметкерлердің жұмыс 
өтілі

19-сурет. Компания қызметкерлерінің орташа айлық жалақысы, теңге

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

20162015201420132012

60 023
69 986

79 325
86 644

102 068

54%

22%

5%

19%

 5 жылға дейін
 5 жылдан 10 жылға дейін
 10 жылдан 20 жылға дейін 
 20 жылдан астам

 Әйелдер
 Ерлер

97

56

129

 Батыр ана
 Күміс алқа
 Алтын алқа

21-сурет. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жай-күйі 
бойынша Компаниядағы көп балалы аналардың саны
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Қызметкерлер мен 
басшылықтың өзара қарым-
қатынасы

Ұйымның қызметіне маңызды өзгері-
стерге қатысты хабарламалар кезеңі 
– қызметке маңызды өзгерістерді жү-

зеге асыру процесінде қызметкерлерді 
қанағаттандыру мен ынталандыру мүм-
кіндігін сипаттайтын көрсеткіш. 

Осы көрсеткіш 2014–2016 жылғы 
ұжымдық шартта көрсетілген, онда 
қызметкерлер санын немесе штатты 

қысқартқан жағдайда оны жүргізген-
ге дейін бір ай (4 апта) бұрын мерзімде 
еңбек шарттын алдағы уақытта бұзу 
туралы жұмыс берушінің қызметкерге 
жазбаша хабарламасы қарастырылған. 

Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік
Компания персоналдың қоғамның бір 
бөлігі екенін мойындай отырып, өз қы-
зметкерлерінің денсаулығына ұдайы 
қамқорлық танытады, кадрлық құрамы-
ның моральдық рухы мен жоғары білім 
деңгейін қолдауға тырысады. 

Қызметкерлердің еңбек жағдайын жақ-
сарту, сондай-ақ Компанияның қауіп-
сіздік техникасы талаптарын сақтау 
мақсатында тұрақты түрде төмендегі-
дей шараларды жүргізеді:

 — еңбек қауіпсіздігі талаптары бой-
ынша жұмыс орындарын аттеста-
циялау;

 — қызметкерлерді медициналық тек-
серу;

 — дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету;
 — қауіпсіздік және еңбекті қорғау 

мәселелері бойынша теориялық 
және практикалық сабақтар;

 — өртке қарсы қауіпсіздік мәселелері 
бойынша теориялық және практи-
калық сабақтар.

Компания қызметкерлері арасында 
жүйелі түрде салауатты өмір салты 
және алдын алу мақсатындағы ме-
дициналық іс-шараларын, мәдени 
ойын-сауық жұмыстарын насихаттау 
жүргізіледі – мемлекеттік, ұлттық және 
кәсіби мерекелерді мерекелеу жөнінде-
гі іс-шаралар өткізіледі. 

Тұрақты түрде спорттық-сауықтыру 
және мәдени ойын-сауық жұмыстары, 
спорттың әр түрінен достық кездесулер, 
балалар шығармашылығы байқаулары, 
Компания қызметкерлерінің балалары-
на арналған жаңажылдық ертеңгілік 
өткізіледі, team-building шарасы ұй-
ымдастырылады. 

Қызметкерлердің денсаулығы мен өмі-
ріне тікелей қауіп төндіретін жағдайлар 
туындағанда, кәсіподақ пен оның өкіл-
дерінің мұндай қауіп жойылғанға дейін 

белгіленген тәртіпте жұмысты тоқтату 
туралы ұсыныс енгізуге құқығы бар.

Денсаулық пен қауіпсіздік саласындағы 
нәтижелілік Компанияның қызметкер-
лерге деген қомқорлығы жөніндегі өз 
міндеттерін қалай орындайтына не-
гізгі көрсеткіш десек болады. Қағида 

бойынша, өндірістік жарақаттың төмен 
деңгейі мен жұмыс орнында болмау 
коэффициенті моральдық жағдай-
дағы оң үрдістермен және персонал 
өнімділігімен байланысты. Аталған көр-
сеткіштер денсаулық және қауіпсіздік 
менеджменті саласында жазатайым 
оқиғалар мен кәсіптік аурулардың  

санын төмендетуге практикалық тәсіл-
дер жүргізілетінін көрсетеді (30-кесте). 

2016 жыл бойынша қызметкерлердің 
жарақаттану жиілігі коэффициенті – 
0,66. Компания бойынша 2016 жылы 
барлығы 4 969 адам еңбекке жарамсыз 
болған.

Компанияда еңбек ақы төлеу, матери-
алдақ көмек көрсету, денсаулық және 
еңбекті қорғау және тағы басқаларға 
қатысты қызмкеткерлерге қосымша 
әлеуметтік кепілдіктер беретін, «Қа-
зақстанның байланыс қызметкерлерінің 
кәпіподағы республикалық қоғамдық 
бірлестігімен және «Ақпараттанды-

ру және байланыс қызметкерлерінің 
кәсіподақтары қауымдастығы» заңды 
тұлғалар бірлестігімен жасасқан 2014–
2016 жылдарға арналған ұжымдық 
шарты қолданылады. 

Қауіпсіздік пен еңбекті қорғау талапта-
рын қамтамасыз ету және өндірістік жа-
рақат, кәсіптік ауруларды ескуерту мақ-
сатында 2016 жылғы 4 қазаннан бастап, 
Компания қызметкерлеріне қауіпсіздік 
пен еңбекті қоғауды жетілдіру мәсе-
лелері бойынша жұмыс тобы құрылды. 
Аталған жұмыс тобы филиалдардағы 
қызметкерлергее тиімді қауіпсіздік 
пен еңбек қорғауды ұйымдастыруда, 
филиалдарда өндірістік және жол жа-

рақаттарын ескерту бойынша профи-
лактикалық жұмыстар жоспарын қарау 
және бекітуде, қауіпсіздік пен еңбекті 
қорғңау бойынша жұмыстар жағдай-
ын талдауда, соның ішінде Компания 
филиалдарындағы көлік қозғалысы 
қауіпсіздігінде, қауіпсіздік пен еңбекті 
қорғау мәселелері бойынша Қазақстан 
Республикасы заңнамасы талаптарын 
орындауды қамтамасыз етуде Компа-
ния филиалдарына практикалық көмек 
көрсету үшін құрылған.

Филиалдар деңгейінде Қазақстан Рес-
публикасы Еңбек кодексінің 203-бабы-
на сәйкес, еңбекті қорғау талаптарын 
қамтамасыз ету жөніндегі техникалық 
еңбек инспекторларын қоса алғанда, 
жұмыс беруші өкілдерінің, қызметкер-
лер өкілдерінің бірлескен іс-әрекет-
терін жүзеге асыру, өндірістік жарақат 
пен кәсіптік сырқаттарды ескерту және 
қызмкеткерлердің денсаулығын сақтау 
үшін қауіпсіздік пен еңбектң қорғау 
жөніндегі кеңестер құрылған. 

Дайындық және білім

Сыртқы оқытуды басқару
2016 жылы Компанияның орталық ап-
параты базасында 1 400 қызметкердің 
қатысуымен 31 оқыту шарасы ұйымда-
стырылды, оның ішінде 1 007 филиал 
қызметкерлері және 393 орталық аппарт 
қызметкері (31-кесте). 

Персоналды оқытуға жұмсылған шығын 
2016 жылы 36 928 мың теңгені құрады.

31 іс-шараның ішінде 16 топтық сабақ 
өткізілді («Үнемді өндіріс әдіснамасы», 
«Сату жүйесі», «Agile және Scrum», 
«Жобалық басқару», «Басшыларға ар-
налған Mini MBA» және т. б.). 2016 жылы 
іс-шаралармен қамту және оларды өт-
кізу құнының тиімді ара салмағы мақ-
сатында корпоративтік топтық оқытуға 
басым күш салынды (22-сурет).

Ішкі оқытуды басқару
Ішкі оқыту шеңберінде қашықтықтан 
оқыту жүйесі енгізілді. 2016 жылы ПББ 
басшылары, байланыс операторлары, 
сұрыптаушылар мен пошташылар – 
фронт-офис қызметкерлерінің кәсіби 
біліктілігін арттыруға бағытталған Ком-
панияның қызметтері мен бизнес-про-
цестері бойынша 39 оқыту бейне ролигі 
мен 21 электрондық курсы әзірленді.

Көрсеткіштер 2016 жыл

Басқарушы директорлар

Үлесі (%) 2,2

Саны 7 адам

ҚБ басшылары 

Үлесі (%) 8,6

Саны 28 адам

Қызметкерлер

Үлесі (%) 92,3

Саны 300

27-кесте. Компанияның ОА кәсіподақ ұйымына ұсынылған ОА 
персоналының үлесі

Жазатайым оқиға сипаттамасы Оқиғалар саны

Ит қабуы 1

Құлау (сынық, жарақат алу) 4

Жол апаты 6

Қарақшылық шабуыл 1

Басқа оқиғалар 3

Барлығы: 15

28-кесте. 2016 жылғы жарақат бойынша ақпарат

Жоғалған күндер саны Жалпы жұмыс уақыты

934 907,9 4 678 214,8

Коэффициент = 0,20

29-кесте. 2016 жылдағы жоғалған күндер коэффициенті (ЖКК)

Есептік кезеңдегі өмірдің ауыр жағдайларындағы 
қызметкерлер

Саны (адам)

I және II топ мүгедектері 53

III топ мүгедектері 117

Ауған соғысының ардагерлері 39

Мүгедек балалары бар немесе асыраушы отбасылар 206

Созылмалы аурудың ауыр түрлерінен зардап 
шегуші тұлғалар

–

Толық емес отбасы 721

Тұрмыс жағдайы төмен қызметкерлер 665

Жалғыз басты аналар 703

Жалғыз басты әкелер 18

Бала асырап алған қызметкерлер 46

Диспансерлік есептегі қызметкерлер
 (онкологиялық және туберкулез аурулары)

117

30-кесте. Есептік кезеңдегі өмірдің ауыр жағдайларындағы 
қызметкерлер
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Бір қызметкер дайындауға жұмсалатын 
орташа сағат саны – жылына 3 сағат 
(барлық қызметкерлерді дайындауға 
жұмсалған орташа сағат саны – 69 210 
сағат, қызметкерлердің жалпы саны – 
23 070 адам).

Бір операторды дайындауға жұмсалған 
орташа сағат саны – жылына 20 сағат 

(операторларды дайындауға жұм-
салған орташа сағат саны – 141 600, 
бір санаттағы қызметкерлердің жалпы 
саны – 7 080 адам).

2016 жылы басшылық құрам мен ка-
дрлық резервтегі қызметкерлерді 
дамыту бағдарламасы жасалды. 
Дамыту бағдарламасы мини-МВА 

бағдарламасы шеңберінде 3 модульді 
оқытуға арналған. Номенклатуралық 
қызметкерлердің 62%-ы, атап айтқанда 
әйелдердің 39%-ы, ерлердің 61%-ы ми-
ни-МВА модулін оқыды.

Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

Еңбек қатынастары тәжірибесіне шағым беру тетігі 
Әлеуметтік-еңбек қатынастары мәселе-
лері бойынша өтініштерді қарау жөнін-
дегі жұмыс Компания қызметінің бір 
бағыты. 

Компанияда туындайтын әлеумет-
тік-еңбек дауларын оңтайлы реттеу 
және іскерлік этика қағидаттарын 
сақтау мақсатында омбудсмен тағай-
ындалған. 

Омбудсменнің рөлі өзіне жүгінген Ком-
пания қызметкерлеріне кеңес беру 
және еңбек дауларын, қақтығыстарды, 
әлеуметтік-еңбек сипатындағы про-
блемалық мәселелерді шешуде, сон-
дай-ақ қызметкерледің Іскерлік этика 

Сондай-ақ Компания қызметкерлерінің 
жеке тиімділігін дамыту жөніндегі 14 
оқыту бейне ролигі жасалды. 

2016 жылы 65 421 қызметкер ішкі оқы-
тудан өтті (36 103 қызметкер – элек-
трондық курстар және 25 688 қызметкер 
– бейнекурстар): пошташылар, опера-
торлар, сұрыптаушылар. Қашықтықтан 
оқытудың бекітілген кестесіне сәй-
кес, ай сайын жекелік, икемділік пен 
контекстік тәсіл қағидаттарын ескере 
отырып, оқыту іс-шаралары өткізіледі. 
Қашықтықтан оқыту жүйесі шеңберін-
де орташа алғанда айына 3 000-дай 
қызметкер оқытылады. 2015 жылмен 
салыстырар болсақ, Компания бойынша 
оқумен қамтылғандар 1 638 қызметкер 
болғанда, оқу бойынша көрсеткіштер 
қызметкерлердің 70 % қамтылуына дей-
ін өсті. 2016 жылы операторларды оқы-
туға басымдық берілді – «Операторлар 
мектебі» жұмысын бастады. 

Компанияның филиалдарында қызмет-
керлерді оқыту 4 өңірлік оқыту жөнін-
дегі менеджерлердің қатысуымен 
ұйымдастырылды. Филиалдарда 133 
оқыту шарасы өткізілді. Қатысушылар-
дың жалпы саны 3 630 болды. 

Оқытудың негізгі бағыттары бойын-
ша 40 тест әзірленді. Оқыту курсын 
аяқтаған соң, қызметкерлер тексеру те-
стілеуінен өтеді. 

Тестілеу қорытындысы бойынша ай сай-
ын қызметкерлердің оқу және тестілеу 
жетістігі туралы талдамалы есеп ұсы-
нылады. 

Өндірістік персоналды бағалау жұмыс-
тары шеңберінде кейінгі бақылау бөлім-
шесі мен Компания филиалдарының 
автокөлік учаскесі қызметкерлерінің 
кәсіби білімдеріне тестілеу өткізілді. 

2016 жылғы 1 тамыздан бастап Компа-
нияның Корпоративтік оқыту орталығы 
ашылды (бұдан әрі – КОО). Ол кемінде 50 

адам сыятын екі оқу сыныбынан және 
10 адам сыятын компьютерлік сыныптан 
тұрады. 

КОО өз қызметін таланттарды басқару-
дың төмендегідей бағыттары бойынша 
жүзеге асырады:

 • Персоналды іздеу және таңдау (ОА, 
ЖҚКО, ПСФ, КСДФ, ТСФ және тағай-
ындалатын номенклатура);

 • Персоналды дамыту және оқыту;
 • Персоналды бағалау;
 • Сабақтастық және карьераны дамы-

туды басқару;
 • Корпоративтік мәдениетті, ішкі ком-

муникацияны, корпоративтік әлеу-
меттік жауапкершілікті (персонал) 
басқару.

Аталған жұмыс «Самұрық-Қазына» 
Корпоративтік университеті қызметімен 
балама бойынша КОО-на шоғырланды-
рылған. Негізгі мақсаты: ІТ-жүйелерді 
пайдалана отырып, HR орындаушылық 
орталықтандырылған бөлігін орындау. 
Сонымен қатар КОО-ның барлық қыз-
меткерлері қашықтықтан оқытуға ар-
налған курстар мен роликтерді әзірлеу 
бойынша методолог қызметін жүзеге 
асырады.

Компанияда Персоналды бейім-
деу қағи дасы өзектендірілді, оның 
шеңбе рінде төмендегідей іс-шаралар 
өткізіледі:

 • Жаңадан келген қызметкерді Ком-
панияның ішкі құжаттарымен таны-
стыру;

 • Жаңадан келген қызметкерге 
«Жаңадан келген қызметкердің 
ақпар-кітапшасы» буклетін тапсыру;

 • Қауіпсіздік техникасы бойынша 
кіріспе нұсқамалықтан өткізу;

 • «Welcome-тренинг» өткізу: теория-
лық таныстыру, өндірістік объек-
тілерді аралау, кері байланыс және 
тестілеу. 

2016 жылы «Welcome-тренингтен» өт-
кендер:

 • Компанияның орталық аппараты-
ның және «Жалпы қызмет көрсету 
орталығының» (ЖҚКО) 87 жаңадан 
қабылданған қызметкері;

 • Компания филиалдарының әкім-
шілік персоналының 105 жаңадан 
қабылданған қызметкері.

2016 жыл үшін бейімдеу процесінің тал-
данған ҚНК:

 • Орталық апарат мен ЖҚКО, филиал-
дардың әкімшілік персоналы қыз-
меткерлерінің «Welcome-тренинг-
пен» 100 пайыз қамтылуы;

 • Қызметкерлерді бейімдеу бағдар-
ламасымен 80 пайыз қанағатта-
нушылық. 

КОО тренерлері «Тренерлер тренингі» 
бағдарламасы шеңберінде тұрақты түр-
де оқытылады (24 академиялық сағат). 
Өзін-өзі оқытатын ұйым құру және Ком-
панияны ішкі тренерлермен қамтама-
сыз ету мақсатында филиалдарда тар 
шеңберде мамандандырылған білімді 
жүйелі түрде беру және практикалық 
тәжірибе үшін «ТОП-100 ішкі тренерлер» 
жобасы іске қосылды. Жобаның мәні – 
Компанияның ішкі тренерлерін сәйке-
стендіру, дамыту және қолдау. Мақсаты 
– қашықтықтан оқыту жүйесі мен білім 
базасына арналған әдістемелік мате-
риалдарды дайындау үшін, сондай-ақ 
күндізгі оқуды өткізу үшін ресурстар 
пулын құру. 

Лауазымы

Саны, %

Ерлер Әйелдер

30 жасқа 
дейін

30–50 жас
50 жастан 

асқан
30 жасқа 

дейін
30–50 жас 50 жастан асқан

Басқарма мүшелері – 3 адам (50%) – – 1 адам (16,6%) 2 адам (33,3%)

32-кесте. Компанияның басқарушы қызметкерлер құрамы

Лауазымы

Саны, %

Ерлер Әйелдер

30 жасқа 
дейін

30–50 жас
50 жастан 

асқан
30 жасқа 

дейін
30–50 жас

50 жастан 
асқан

Басқарушы директорлар 1 адам (20) 1 адам (20) 1 адам (20) – 2 адам (40) –

33-кесте. Компанияның Басқарма мүшелігінде жоқ басқарушы қызметкерлер құрамы

Атауы Саны Үлесі (%)

Тізімдік саны, бірл. 23 027 100

Әкімшілік 947 4,1

Өндірістік 22 052 95,8

соның ішінде көмекші 28 0,1

Штаттық саны, бірл. 17 554,6 100

Әкімшілік 967 5,4

Өндірістік 16 587,6 94,5

соның ішінде көмекші 29 0,1

34-кесте. 2017 жылғы 1 қаңтардағы жай күйі бойынша қызметкерлер санаты жөніндегі ақпарат

22-сурет. Оқыту бағыты

2016 жыл

Іс-шаралар саны 32

Қатысушылар саны 1 400

Шығын, мың теңге 36 928

 31-кесте

13%

13%

13%

10%

3%

3%

7%

19%

19%

 Ішкі бақылау 
 GR
 Заңнама
 Команда құру
 КӘЖ
 Сату және маркетинг
 Өндіріс
 Жобаларды басқару
 Қаржылар
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принциптерін сақтауына көмек көрсету 
болып табылады.

Омбудсмен жүйелік сипаттағы өзі ай-
қындаған проблемалық мәселелерді 
Компанияның лауазымды тұлғалары 
мен органдарының қарауына ұсына-
ды және оларды шешу үшін сындарлы 
ұсыныстар береді. Омбудсменнің атына 
өтініш айту Директорлар кеңесінің же-
дел желісі арқылы, омбудсменге жеке 
жүгіну арқылы, сондай-ақ омбудсмен-
нің электрондық поштасына хат жазу 
жолымен жүзеге асады. 

Шағымдарды алу, өңдеу, архивтеу және 
реттеу тәжірибесін жетілдіру мақсатын-
да Компания мүдделі тұлғалар мен Ком-
пания қызметкерлерінен түскен барлық 
шағымдарды шоғырландыру мен бақы-
лауға мүмкіндік беретін бірыңғай база 
құруға ниетті.

Компанияда корпоративтік мәдениетті 
бекемдеудің, еңбек қақтығыстарының 
алдын алу мен реттеудің, мінез-құлық 
қағидаларын орнатудың, персонал бей-
імділігінің жүйелік тәсілі қолданылады. 

Еңбек проблемаларын шешу мен 
біртұтас түсінуге бағытталған іс-шара-
лар тұрақты түрде өткізіледі, әлеумет-
тік-еңбек дауларын шешу жөніндегі 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүр-
гізіледі. 

Компанияда адам құқығын қорғау 
мен еңбек қатынастары практикасы-
на әсерімен байланысты, соның ішін-
де мүдделі тұлғалармен байланысты 
шағым берудің қолжетімді тетіктері бар.

Шағым мен өтініш берудің төмендегідей 
тетіктері бар (35-кесте):

 • 1499 байланыс орталығы;
 • Компанияның кеңсесі;
 • Директорлар кеңесінің жедел желісі;
 • Әлеуметтік желілер;
 • Жазбаша өтініш түрінде жеке 

жүгіну;
 • Бұқаралық ақпарат құралдары.

Есептік кезеңде әлеуметтік еңбек даула-
ры мен қақтығыстар бойынша 20 өтініш 
түскен, оның ішінде 6 өтініш омбудсмен-
нің атына жоолданған (23-сурет).

Өтініштерде көрсетілген дәлелдер 
бойынша тиісті түсіндірулер алын-
ды, Компания филиалдарын аралады 
және барлық өтініштерге заңнамамен 
белгіленген мерзімде толық жауаптар 
жолданды. Атқарылған жұмыстар нәти-
жесінде әлеуметтік-еңбек жанжалдары 
мен даулары ойдағыдай реттелді.

Компания еңбек жанжалдарымен да-
уларының алдын алу, әлеуметтік-ең-
бек қатынастарын реттеу үшін барлық 
қажетті шаралар мен күштерді қол-
данады. Корпоративтік әлеуметтік жа-
уапкершілік шеңберінде Компанияда 

орталық аппарат қызметкерлерінен 
мобильді топ құрылған. Әлеуметтік 
тұрақтылықты арттыру мақсатында 
Компанияның 2014–2016 жылдарға ар-
налған әлеуметтік тұрақтылық деңгейін 
арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспары 
бекітілді. Онда кадрлық іс жүргізуді тек-
серу және Компания филиалдарындағы 
менеджмент, жиналыс ұйымдастыру 
арқылы түсіндіру жұмыстары, әлеумет-
тік-еңбек даулары мен жанжалдарын 
реттеу үшін Компания филиалдарының 
қызметкерлерімен кездесу сияқты ша-
раларды жүргізу қарастырылған. 

Компанияның мобильді тобы 2016 жылы 
әлеуметтік тұрақтылық рейтингісін 
зерттеу нәтижелеріне сәйкес, айрықша 
ден қою мен арнайы алдын алуды қажет 
ететін неғұрлым беймаза аймақтарға 
барып қайтты. Өндірістік объектілер 
араланды (ҚПБТ, АПБТ, ПББ, ПӨЖУ), 
ұжымдармен кездесулер, әңгімеле-
су мен түсіндіру жұмыстары өткізілді. 
Поштаны өңдеу және жеткізу учаскесі 
қызметкерлерімен әңгіме барысында 
ұжымдағы қанағаттануға тұрарлық 
әлеуметтік және моральдық жағдай 
бақыланды. Өндірістік объектілерді 
аралау қорытындысы бойынша про-
блемалық мәселелер, филиалдардың 
әлсіз тұстары айқындалды, сондай-ақ 
филиалдар басшылығана еңбек жан-
жалдарына жеткізбеу жөнінде тиісті 
ұсынымдар берілді, қызметкерлердің 

әлеуметтік тұрақтылығын жақсартыу 
жөнінде міндеттер қойылды. 

Әрбір өтініш бойынша тиісті шаралар 
қабылданды, кінәлі қызметкерлер 
тәртіптік жауапкершілікке тартылды, 

өтініш берушілерге Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасымен белгіленген 
тәртіпте уақтылы жауаптар берілді. 

Адам құқығы
Компания өз қызметімен еңбек сала-
сындағы заңнамамен белгіленген қы-
зметкерлердің құқықтарын сақтайды, 
кемсітушіліктің, мәжбүрлі еңбектің кез 
келген түрінің және балалар еңбегін 
пайдаланудың алдын алуға жәрдемде-
седі, өз қызметкерлерінің кәсіби және 
жеке дамуына мүмкіндік жасайды.

Компанияда Компания жұмысының 
бар лық аспектілерінде еңбек құқығы 
мен еркіндігін іске асыру кезінде 
қызмет керлер мен жұмысқа үміткерлер 
үшін тең құқықтар мен мүмкіндіктер 

сақталады: жұмысқа қабылдау кезінде, 
бағалауда, жұмыс бабында жоғары-
лауда, сыйақы беру мен оқытуда және 
жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, 
шығу тегіне, мүліктік және лауазым-

дық жағдайына, жасына, тұрғылықты 
жеріне, дінге деген қатынасына, саяси 
пікірлеріне қоғамдық бірлестіктерге ену 
немесе енбеуіне тәуелсіз (36-кесте). 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету практикасы
Компаниядағы қауіпсіздікті, атап ай-
тқанда ақпараттық қауіпсіздікті басқа-
ру жүйесінің негізгі қағидаттарына 
Қазақстан Республикасы заңнама та-
лаптарын сақтау, клиенттердің сеніміне 
ие болу, құпиялылықты қамтамасыз ету, 
Компанияның ақпараттық активтерінің 
қолжетімділігі мен тұтастығы жатады. 
Кез келген заң бұзушылық фактілері 
бойынша уақтылы тиісті шаралар өт-

кізіледі. Заң бұзушылықтың әрбір фак-
тісі талданады, себеп-салдарлық бай-
ланыс орнатылады және Компанияның 
құрылымдық бөлімшелеріне оларды 
жою жөніндегі ұсыныстармен дирек-
тивті хат жолданады. 

Қауіпсіздік қызметі қызметкерлерін 
оқыту Компания үшін тиімсіз тәсілдерді 
пайдалану мен тиіссіз іс-әрекеттер сал-

дарынан туындаған беделге нұқсан 
келтіру мен сот тәртібінде қудалау қа-
упінің алдын алуға көмектесуі мүмкін.

Адам құқығы саласындағы Компани-
яның саясаты/нақты рәсімдері және 
оларды қауіпсіздік қызметі жұмысында 
сақтау бойынша нысандандырылған 
оқытудан өткен қызметкерлер саны 1%-
ды құрады. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
БҰҰ жаһандық шартының 10 қағидаты-
на сәйкес, бизнес бопсалаушылық пен 
парақорлықты қоса алғанда, жемқор-
лықтың барлық көріністерімен қарсы 
күресуі тиіс. 

Жемқорлықтың бизнес пен басқару 
тиімділігін азайтатынын, экономикалық 
дамуды тежейтінін, сондай-ақ Компа-
ния қызметінің процесіне белгілі бір 
тұрақсыздық әкелетінін түсіне отырып, 
2012 жылы Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл саясаты бекітілді. Ком-
панияның директорлар кеңесі жыл 
сайын Компаниядағы жемқорлық пен 
алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
есебін қарайды. 

Сыбайлас жемқорлықпен байланысты 
тәуекелдерді бағалау мониторингін 

барлық облыстар, филиалдар, департа-
менттер, басшылар тұрақты түрде жүр-
гізіп отырады. 

Сыбайлас жемқорлықпен байланысты 
маңызды тәуекелдерге және бағалау 
процесінде айқындалған тәуекелдерге 
сату рәсімдері, шарттық қарым-қаты-
настарды орындау, жұмысқа қабылдау, 
жұмыс орнын ауыстыру, ресми құжат-
тарды қолдан жасау жатады. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл саясаты мен әдістері туралы ақпа-
раттандыру және олар жөніндеде оқыту 
мақсатында барлық облыстық фили-
алдардың басқарушы органдарының 
мүшелері мен облыстық филиалдардың 
қызметкерлері Компаниядағы сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы қолданыстағы 

іс-қимыл саясаты мен әдістері туралы 
хабарланды. 

Компанияның облыстық филиалдары 
Компаниядағы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қолданыстағы іс-қимыл саясаты 
мен әдістері туралы ақпараттандыру 
бойынша іскерлік серіктестермен сы-
байлас жемқорлықтың алдын алу жұ-
мыстарын жүргізеді. 

Басқарушы органдардың барлық мү-
шелері, облыстық филиалдардың бар-
лық операторлары жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл саясаты мен әдістері бойынша 
оқытылды. 

Есептік кезеңде жемқорлық қылмысы-
ның 1 фактісі расталды: 2016 жылы 12 
шілдеде Қызылорда ОФ Сырдария АПБТ 

Шағым беру тетіктері 2016 жыл

Байланыс орталығы 472 984

Компания сайты 33 002

zhaloba.kz.com сайты 507

Сапаны бақылау қызметі 1603

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникация-
лар министрінің блогы 

4

Басқарма төрағасының блогы –

ОА кеңсесінің электрондық поштасы 605

Компанияның мекенжайына қағаз тасығышта 251

Әлеуметтік желілер 2 297

Омбудсменнің электрондық поштасы 6

Баспасөз орталығы –

Жиыны: 510 783

35-кесте. Мүдделі тұлғалардың өтініштері

 Келіп түсті
 Өңделді
 Реттелді

20 20 20

23-сурет. Есептік кезеңде ресми 
шағым беру тетіктері арқылы 
берілген еңбек қатынастары 
тәжірибесіне шағымдар саны 

Жалпы сағат саны Қызметкерлер (%)

16 0,1

36-кесте. Қызметкерлерді Компания қызметі үшін маңызды 
адам құқығы аспектілерімен байланысты саясат пен рәсімдерге 
оқыту, оқытылған қызметкерлер үлесін қоса алғанда

2016 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

86 87

// ОРНЫҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕП



басшысы Ж.Т. Алибаевті Қызылорда 
облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі ұлттық бюросы де-
партаменті қызметкерлері 50 000 теңге 
мөлшеріндегі пара алу үстінде ұстады. 
Соттың шешімімен 2016 жылғы 2 қыр-

күйекте Ж.Т. Алибаев мүлкін тәркілеу 
және белгілі лауазымды атқару мен 
белгілі қызмет иелену құқығынан өмір 
бойы айрылу, 2 500 000 теңге мөлшерін-
де айыппұл төлеу түріндегі жазалар 
тағайындалуымен кінәлі деп танылды.

Есептік кезеңде жемқорлықпен байла-
нысты заң бұзушылықтар салдарынан 
іскерлік серіктестермен келісімшарт-
тарды жаңартпау немесе бұзудың 
расталған жағдайлары орын алған жоқ.

Бәсекелестікке кедергі келтіру мәселелері
Есептік кезеңде Компания реттелетін 
нарықтардағы Үстем немесе монопо-
лиялық жағдайға ие нарық субъек-
тілерінің мемлекеттік тізіліміне енді.

Компанияның тарифке қатысты қызметі 
мемлекет тарапынан Қазақстан Респуб-
ликасының Инвестициялар және даму 
министрлігі Байланыс, ақпараттандыру 
және ақпарат комитеті – уәкілетті орга-
ны арқылы реттеледі және бақыланады.

Компания Қазақстан Республикасы 
аумағында төмендегідей қызмет түр-
лері бойынша басым жағдайға ие:

 — жаздырып алатын мерзімді бас-
пасөз басылымдарын тарату;

 — тапсырыстық хаттарды жіберу;
 — пошта байланысының әмбебеп қыз-

меттері.

Үстем немесе монополиялық жағдайға 
ие нарық субъектілерінің тізіліміне ен-
ген пошта байланысы қызметтеріне ар-
налған тарифтерді реттеуді реттелетін 
нарықтарда баға белгілеу Қағидасына 
сәйкес шекті баға деңгейін орнату, рет-
телетін нарық субъектісінің инвестици-
ялық бағдарламасын (жобасын) бекіту 
және түзету арқылы уәкілетті орган жү-
зеге асырады.

Айта кету керек, 2017 жылғы 1 қаңтарда 
Қазақстан Республикасы заңнамасына 
енгізілген өзгерістер мен толықтыру-
ларға байланысты, мемлекеттік баға-
лық реттеу жойылды, үстем немесе 
монополиялық жағдайға ие нарық 
субъектілерінің мемлекеттік тізілімі 
күшін жойды.

Есептік кезеңде бәсекелестікке кедергі 
келтіру және антимонополиялық заңна-
маны бұзумен байланысты Қомпанияға 
қатысты құқықтық іс-қимыл жағдайла-
ры болған жоқ. 

Заңнама мен нормативтік талаптарға сәйкестік
Пошта қызметі саласындағы уәкілетті 
орган (Қазақстан Республикасының 
Ақпарат және коммуникациялар 
ми нистр лігі) өз құзыреті шегінде және 
Қазақ стан Республикасы заңнамасына 
сәйкес мыналарды жүзеге асырады: 

 — пошта саласындағы мемлекеттік 
саясатты жүзеге асырады; 

 — Қазақстан Республикасы аумағында 
пошта саласының қызметін рет-
тейді; 

 — Пошта байланысы қызметтерін 
ұсыну жөніндегі Қазақстан Респуб-
ликасы заңнамасының сақталуын 
бақылайды;

 — субсидияланатын қызметтер (ауыл-
дық жерлердегі пошта байланысы-
ның әмбебап қызметтері) бағасын 
мемлекеттік реттеуді жүзеге асы-
рады.

Қаржылық қызметтер көрсету сала-
сында Қазақстан Республикасы Ұлттық 

банкі бақылау мен қадағалау жүргізеді 
(депозиттер қабылдау, жеке тұлғалар-
дың банк шоттарын ашу және жүргізу, 
брокерлік, дилерлік, және трансфер-
агент тік қызметтер сияқты банк опера-
цияларының жекелеген түрлерін жүзе-
ге асыратын ұйымдар қызметі). 

Компанияның әмбебап пошта байланы-
сы қызметтері бұрын табиғи монополи-
ялар саласына жатқызылған («Табиғи 
монополиялар және реттелетін на-
рықтар туралы» Қазақстан Республи-
касы Заңының 4-бабы).

Есептік кезеңде Компанияға қатысты 
Қазақстан Республикасының заңнама-
сында белгіленген талаптарды бағалы 
қағаздар нарығының кәсіби қатысушы-
сының бірнеше рет (қатарынан 12 ай 
ішінде екі және одан да көп рет) бұзға-
ны үшін 500 000 теңгеден астам сомада 
екі әкімшілік айыппұл салынды, осы ай-

ыппұлдардың жалпы сомасы 1 272 600 
теңге үшін теңге (әрбіреуі 636 300 теңге).

1 000 000 теңгеден астам сомада бір 
құқық бұзушылық фактісі (жалға алу 
төлемдерін уақтылы енгізбегені үшін 
1 378 650 теңге мөлшерінде айыппұл), 
2 000 000 теңгеден астам сомада бір 
факті (2 906 224 теңге мөлшерінде іс 
жүзінде есептелген корпоративтік та-
быс салығы сомасын аванстық төлем-
дердің есептелген сомасынан асырғаны 
үшін) орын алды.

Қаржылық емес санкциялар ретінде 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкінің Компанияға қатысты қолда-
нылған шектеулі ықпал ету шаралары 
туралы ақпарат берілген. Есептік кезең-
де жазбаша тәртіппен (6) және жазбаша 
ескерту (1) түрінде шектеулі ықпал ету 
шараларын қолданудың 7 фактісі болды.

Тұтынушының қанағаттанушылық дәрежесін бағалау 
Компанияда жыл сайын («Марке-
тинг-микс», нарықтағы Компанияның 

ұстанымы, қанағаттанушылық пен сег-
менттеуді талдау және т.б.) сұранысқа 

ие өнімдер мен қызметтерді анық-
тау бойынша кешенді маркетингтік  

зерттеулер жүргізіледі, пошталық, 
курьерлік, банктік және логистика-
лық қызметтер нарықтары зерттеледі, 
сондай-ақ қызметтер мен өнімдерді 
жылжыту үшін жарнама науқаны жүр-
гізіледі. Компанияның ішкі клиент-
терінің қанағаттанушылығын есептеу 
әдістемесі бар.

Компанияның қызметтеріне клиент-
тердің қанағаттанушылығын анықтау 
мақсатында жеке тұлғалар арасын-
да – тұтынушыларға, сондай-ақ кор-
поративтік клиенттерге әлеуметтік 
сауалнама жүргізілді. Сауалнаманы 

«Elim бизнес-шешімдер орталығы» 
ЖШС сұрақ-сауал жүргізу, сондай-ақ 
еліміздің 14 облысынан, сондай-ақ 
Астана және Алматы қалаларында те-
лефон сауалнамасы арқылы жүргізді. 
Жалпы алғанда барлық клиенттер 
пошта байланысы бөлімшелеріне, сон-
дай-ақ пошталық және қаржылық қы-
зметтерінің барлық параметрлеріне қа-
нағаттанатынын білдірді.

Сауалнама нәтижесі бойынша төменде-
гідей ұсынымдар алынды: 

 • Компания бөлімшелерінде клиент-
тердің қосымша күту орындарын 
енгізу;

 • EMS қызметтерін жеткізу мерзім-
дерін қысқарту ;

 • Байланыс орталығы қызметкер-
лерінің санын көбейту;

 • Корпоративтік клиенттер шотта-
рына жеткізу мерзімдерін қысқарту;

 • Компания бөлімшелерінің біліктілі-
гін жүйелі түрде арттыру;

 • Бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақ-
сатында Компания қызметтерінің 
сапасын жақсарту іс-шараларының 
қарқындылығын арттыру.
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ЕСЕП ТУРАЛЫ

Жалпы мәліметтер
Компания қызметтің экономикалық, 
әлеуметтік, және экологиялық аспек-
тілері туралы қажетті ақпаратты қамти-
тын есептерді оқырманның назарына 
жыл сайын ұсынады. Есептің негізгі 
міндеті – мүдделі тараптарды жұмыс 
қорытындылары туралы хабардар ету, 
сондай-ақ Компания қызметінің ақпа-
раттық ашықтығын қамтамасыз ету.

Бұл құжат – қызметтің негізгі көрсет-
кіштері және корпоративтік Жылдық 

есептерді дайындаудың озық тәжірибе 
талаптарын ескере отырып, корпора-
тивтік басқару, орнықты даму, ағымдағы 
жай-күйі туралы ақпараттарды қамти-
тын Компанияның алтыншы жылдық 
есебі. 

Есептің мазмұны Компанияның даму 
стратегияларының негізгі аспектілеріне 
сәйкес анықталады. Дамудың жекеле-
ген бағыттары сипатталды, сондай-ақ 
таяу арадағы келешекте іске асыру 

қажет Компанияның жоспарлары мен 
мүмкіндіктері қамтылды. 

Осы Есепте қамтылған ақпараттарға 
қатысты сұрақтар жөнінде Компания-
ның орталық офисіне мына мекенжай 
бойынша хабарласуға болады: 010000, 
Қазақстан Республикасы, Астана қ., 
Бейбітшілік, 37, Корпоративтік басқару 
департаменті. Байланыс телефондары: 
+7 (7172) 61-16-99, факс: +7 (7172) 61-16-
87, e-mail: kazpost@kazpost.kz.

Есептік кезең және есептің шегі 
Есептік кезең 2016 жылғы 1 қаңтар мен 
31 желтоқсан аралығы болып табыла-
ды. Компания қызметінің көрсеткіштері 
2013, 2014, 2015 және 2016 жылдарға ди-
намика түрінде көрсетілген. 

Қаржы-шаруашылық қызметтің қо-
рытындылары жөніндегі ақпарат 2016 
жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бой-

ынша шоғырландырылған қаржылық 
есепте, осы Есепке 1-қосымшада, сон-
дай-ақ корпоративтік www.kazpost.kz. 
сайтында жарияланған. 

Есеп Компанияның қызметін тұтас-
тай қамтиды. Еншілес тәуелді ұйым-
дар олар дың қызметі туралы ақпарат 
қаржы-экономикалық көр сет кіштермен 

шек тел ген дік тен, Компания қызметіне 
ай тар лықтай әсер етпейді. 

Есептік кезеңде Есепте қолданылған 
өлшеу әдістері немесе шекаралар, 
қам ту саласында өткен кезеңдердегі 
есептілікке қатысты маңызды өзгері-
стер болған жоқ. 

Әдіснама
Компанияның 2016 жылға арналған 
Орнықты даму жөніндегі есебі GRI-ға 
сәйкес, Компанияның қаржылық емес 
есептілігі негізінде жыл сайынғы шыға-
ру тәжірибесін жалғастырған алтыншы 
есеп болып саналады. 

Осы Есеп орнықты даму саласындағы 
есептілік жөніндегі GRI Басшылықтың 
G4 нұсқасының стандартты элемент-
терін және негізгі элементтерді қамти-
ды, тиісінше Компанияның 2016 жылғы 

1 қаңтар мен 2016 жылғы 31 желтоқсан 
аралығындағы қызметін сипаттайды.

ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН АББРЕВИАТУРАЛАР
«Қазпошта» АҚ Компания, холдинг

ӘП әкімшілік персонал

ӘК Әкімшілік кеңес (Дүниежүзілік пошта одағы)

КП көмекші персонал

ДПО Дүниежүзілік пошта одағы

ҚПББ Қалалық пошта байланысы бөлімшесі

ҚПБТ Қалалық пошта байланысы торабы

МЗТО Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы

МПТБ Мемлекеттік пошта төлемі белгісі

АЛО Ақпараттық-логистикалық орталық

АЖ Ақпараттық жүйе

КС Күрделі салым

ІГПЖ Ірігабаритті пошта жөнелтімдері

КӘЖ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік

ХБ Халықаралық бюро (Дүниежүзілік пошта одағы)

ХАДҚ Халықаралық ауыл шаруашылығын дамыту қоры

ҚР ҰБ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

ПББ Пошта байланысы бөлімшесі

ОФ облыстық филиал

ӨП өндірістік персонал

ҚР Қазақстан Республикасы

РАБҚ Республикалық арнаулы байланыс қызметі 

АПБТ Аудандық пошта байланысы торабы

ДК Директорлар Кеңесі

АПББ Ауылдық пошта байланысы бөлімшесі

ППК Поштаны пайдалану кеңесі (Дүниежүзілік пошта одағы)

Қор «Самұрық-Қазына» АҚ

ОА Орталық аппарат

GRI Global Reporting Initiative (Орнықты даму саласындағы есептілік жөніндегі басшылық)
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1-қосымша. Корпоративтік басқару кодексін сақтау туралы 
есеп 

«Қазпошта» АҚ корпоративтік басқару тәжірибесінің 2016 жылғы 
«Қазпошта» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексі қағидаттарына 
сәйкестігі туралы ақпарат 

2015 жылғы 27 мамырда «Қазпошта» АҚ Жалғыз акционері «Қазпошта» АҚ Корпоративтік басқару кодексін (бұдан әрі – КБК) бекітті. 

2015 жылғы 3 шілдеде «Қазпошта» АҚ-ның (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесі 2016–2020 жылдарға арналған «Қазпошта» 
АҚ Корпоративтік басқаруды жетілдірудің орта мерзімді бағдарламасын (бұдан әрі – орта мерзімді бағдарлама ОКБ) бекітті. Бұл 
бағдарлама КБК ережелерінен Компания қызметінің ауытқуларын жоюға бағытталған.

Қоғам 2015 жылғы шілдеден бастап ОКБ орта мерзімді бағдарламасын жүзеге асырып келеді. Компанияның Директорлар кеңесі 
және Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеті тоқсан сайын оның атқарылуы туралы есептерді қарайды.

Компанияның корпоративтік басқару тәжірибесінің КБК қағидаттарына сәйкестігі туралы ақпарат 2016 жылы КБК 6-тармағының 
талаптарына сәйкес дайындалды. 2016 жылғы «Қазпошта» АҚ Корпоративтік басқару тәжірибесінің «Қазпошта» АҚ корпора-
тивтік басқару кодексі қағидаттарына сәйкестігі туралы ақпарат.
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Қағидаттарды сақтау /сақтамау туралы ақпарат 

1-тарау. Үкімет Қордың акционері ретінде 
1 Компанияның негізгі стратегиялық мақсаты – Компани-

яның даму стратегиясында көрініс табатын ұзақ мерзімді 
құнның өсуі мен тұрақты даму болып табылады. Барлық 
қабылданатын шешімдер мен іс-шаралар даму стратегия-
сына сәйкес болуы тиіс.
Ұйымдар оның негізгі (бейіндік) қызметі шеңберінде 
жұмыс істейді. Қызметтің жаңа түрлерін жүзеге асыру 
бұл нарықта бәсеке жоқ болмаған немесе Компанияның 
қатысуы шағын және орта бизнесті дамытуға ықпал ететін 
жағдайда рұқсат етіледі.

Ішінара 
сақталады

2015 жылы Директорлар кеңесі 2022 жылға дейінгі 
кезеңге арналған стратегиялық мақсаттары төмендегілер 
болып табылатын «Қазпошта» АҚ Даму стратегиясына 
өзгерістер мен толықтыруларды бекітті: экономикалық 
қосылған құнның өсуі; мақсатты сегменттерде қалалық 
және ауылдық жерлерде бизнестің өсуі; технологиялық 
серпін; қызмет сапасын және тұрғындардың сенімін 
арттыру мақсатында клиентке бағдарлану; бизнес-про-
цестердің тиімділігін арттыру. Барлық қабылданған 
шешімдер мен іс-шаралар стратегияға сәйкес келеді. 
Стратегияны іске асыру мониторингі мақсатында, 
Директорлар кеңесі мен Компания Басқармасы қызметің 
негізгі бағыттары, міндеттері, проблемалық мәселелер, 
тәуекелдер, түзету шаралары талқыланатын стратеги-
ялық отырыстар өткiзедi. Компанияның инвестициялық 
қызметі Стратегиясын іске асыру шеңберінде жүзеге 
асырылады.

2022 жылға дейінгі «Қазпошта» АҚ Даму стратегиясында 
орнықты даму қағидаттарына қатысты ереже тікелей 
қамтылмаған, бірақ Қоғам оларды толығымен жүзеге 
асырады. КБ орта мерзімді бағдарламасына сәйкес, 
Қоғам 2017 жылы тұрақты даму саласындағы қолданы-
стағы ішкі нормативтік құжаттарды толық масштабты 
түгендеу жөніндегі іс-шаралар жүзеге асыратын болады, 
оның нәтижесінде барлық ішкі құжаттарды Қоғамның 
орнықты даму саласында басқару жүйесін енгізу үшін 
келтіру жоспарланып отыр.
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5 Үкімет Компанияға толық операциялық дербестік береді 
және Қазақстан Республикасы Президентінің заңдарында, 
актілері мен тапсырмаларында көзделген жағдайларды 
қоспағанда, Үкімет пен мемлекеттік органдар тарапынан 
операциялық (ағымдағы) және инвестициялық қыз-
метіне араласуға жол бермейді. Компанияның органдары 
толығымен дербес және шешім қабылдауда және өз 
құзыреті шегінде кез келген іс-қимылды жүзеге асыруда 
тәуелсіз болып табылады. 

Сақталады Стратегиялық мәселелер және операциялық қызмет 
мәселелері бойынша барлық шешімдерді мемлекеттік 
бағдарламалық және нормативтік құжаттарды ескере 
отырып, Директорлар кеңесі мен Басқарма дербес 
қабылдаған. Сондай-ақ, 2016 жылы Компания Қоғамның 
уәкілетті және басқа да мемлекеттік органдармен өзара 
іс-қимыл процесін, тәртібін, уәкілетті және басқа да 
мемлекеттік органдарға ақпаратты ұсыну мерзімдері мен 
тәсілдерін, лауазымды тұлғаларының жауапкершілігін 
анықтайтын, «Қазпошта» АҚ-ның мемлекеттік органдар-
мен өзара іс-қимыл регламентін қабылдады.

8 Компанияның инвестициялық қызметі стратегиясына 
сәйкес нарық қағидаттары негізінде жүзеге асырылады 
және активтердің оңтайлы құрылымы мен құнын өсіруге 
бағытталған. Компанияның төмен кірісті мен әлеуметтік 
маңызды жобаларды іске асыру жағдайлары осындай 
жобаларды қаржыландыру көздерін көрсете отырып, 
Қоғамның жылдық есебінде ашылуға тиіс.

Сақталады Директорлар кеңесі бекіткен «Қазпошта» АҚ Даму страте-
гиясы Қоғамның миссиясын орындау мақсатында жүзеге 
асырылатын инвестициялық жобалар портфелін қамтиды. 
Қоғамның инвестициялық қызметі туралы ақпарат Жыл-
дық есептерде толығымен беріледі.

14 Компания жоғары этикалық стандарттарды ұстануы керек 
және Компанияның барлық қызметкерлері мен серік-
тестерінің осы стандартты ұдайы қолдануын қамтамасыз 
ету үшін қажетті рәсімдерді енгізу керек. Болжамды 
бұзушылықтар туралы ескертулер ІАҚ-не немесе Дирек-
торлар кеңесіне тікелей жіберілуі тиіс. Атқарушы орган 
және қауіпсіздік қызметін қоса алғанда, оның барлық 
құрылымдары ІАҚ-не немесе Директорлар кеңесіне 
бұзушылықтар туралы хабарлама беруге кедергі болмауы 
тиіс.

Сақталады Компания (лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер) 
жоғары этикалық стандарттарды қолдайды, Директор-
лар кеңесі бекіткен Іскерлік этика кодексін сақтайды. 
Директорлар кеңесінің, Басқарманың барлық мүшелері, 
сондай-ақ Компанияның қызметкерлері Іскерлік этика 
кодексі ережелерімен таныстырылған.

2016 жылдан бастап Компания «Жедел желіні» іске қосты, 
бұл механизм компанияның қызметкерлері мен басқа 
да мүдделі тараптар үшін қолданыстағы заңнаманы 
немесе Қоғамның ішкі ережелерін бұзатын тәжірибемен 
байланысты өздерінің алаңдаушылығын жауапты түрде 
білдіруге мүмкіндік жасады.
Директорлар кеңесі келген хабарламалар (шағымдар), 
қабылданған іс-шаралар туралы есептерді тұрақты түрде 
алып отырады.

15 Қорда және ұйымдарда туындайтын әлеуметтік-еңбек 
дауларын оңтайлы реттеу және іскерлік этика қағидатта-
рын сақтау мақсатында омбудсмен тағайындалады.

Сақталады Компанияның Директорлар кеңесінің шешімімен 2016 
жылғы 8 қыркүйекте Баймағамбетова Бағила Бірмағам-
бетқызы «Қазпошта» АҚ омбудсмені болып тағайын-
далды.
Қоғам Компания омбудсменінің қызметін КБК ереже-
леріне сәйкес келтіру бойынша жұмыстар жүргізді.
2016 жылы Омбудсмен рөлін қызметкерлерге түсіндіру 
мақсатында Б.Б. Баймағамбетова Қоғамның филиалда-
рында болып қайтты (Қостанай ОФ, Атырау ОФ, «Алматы 
поштамты» АФ, «Оңтүстік АЛО» филиалы, «EMS-Kazpost» 
филиалы, Жамбыл ОФ, Маңғыстау ОФ).
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2-тарау. Қор мен ұйымның өзара іс-қимылы. Ұлттық басқарушы холдинг ретіндегі Қордың рөлі 
1 Компанияның корпоративтік басқару жүйесі оның 

қызметін тиісті басқару мен бақылауды қамтамасыз етеді 
және ұзақ мерзімді құнның өсуі мен тұрақты дамуға 
бағытталған.

Сақталады Жалғыз акционер «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің 
төрағасына күту хаттарын жібереді. Бұл құжат оны орын-
дау Қордың даму стратегиясы мен Қоғамның даму стра-
тегиясында анықталған ортақ стратегиялық мақсаттар 
мен міндеттерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін Жалғыз 
акционерінің үмітін қамтиды.
Жалғыз акционердің үміттері Директорлар кеңесінің 
отырыстарында қаралады, сондай-ақ Директорлар кеңесі 
Жалғыз акционердің үміттерін жүзеге асыру жоспарын 
бекітеді.
Қоғамның Басқармасы Жалғыз акционердің үміттерін 
жүзеге асыруды қамтамасыз етеді және Директорлар 
кеңесі мен Жалғыз акционерге тұрақты түрде есептілікті 
ұсынады.

2 Компанияның корпоративтік басқару жүйесі Компания 
қызметін басқару мен бақылауды қамтамсыз ету про-
цестерінің жиынтығы, сондай-ақ мүдделі тараптармен, 
Директорлар кеңесімен, атқарушы органдармен арадағы 
өзара байланыс жүйесі болып табылады. Органдардың 
құзыреті мен шешім қабылдау тәртібі жарғыда нақты 
анықталуы және бекітілуі тиіс.

Сақталады Компанияда корпоративтік басқару жүйесі Жалғыз 
акционер, Директорлар кеңесі мен Басқарма арасындағы 
өкілеттіктер мен жауапкершілікті нақты бөлуді қамта-
масыз етеді. Қоғам органдарының құзыреті, өкілеттігі 
мен жауапкершілігі Директорлар кеңесі және Басқарма 
туралы ережелерде, Жарғыда анықталған.
Қоғам Жарғысын КБК қағидаттары мен ережелеріне 
сәйкес келтіру мақсатында, 2016 жылғы 27 желтоқсанда 
Жалғыз акционер Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен 
толықтыруларды бекітті.

3 Қор акционер қызметін жүзеге асыру жолымен, сондай-ақ 
осы Кодекс пен Компания жарғысында белгіленген 
тәртіпте Директорлар кеңесі арқылы компанияларды 
басқаруға қатысады. Қор жыл сайын Директорлар 
кеңесінің төрағасына және компанияның Директорлар 
кеңесіндегі Қордың өкілдеріне алдағы қаржылық жылға 
акционердің күтуін жолдайды. Компанияның Директорлар 
кеңесі Компанияның жарғысында белгіленген өз құзыреті 
шеңберінде шешім қабылдауда толық дербестікке ие. 
Қордың жекелеген мәселелер бойынша ұстанымы Ком-
паниядағы Директорлар кеңесіндегі Қор өкілдері арқылы 
жеткізіледі.

Сақталады «Самұрық-Қазына» АҚ Компанияның Жалғыз акцио-
нері бола отырып, Директорлар кеңесіне өз өкілдерінің 
қатысуымен ірі акционердің күту хаттарын жіберу арқылы 
Қоғамды басқаруға қатысады.
Директорлар кеңесінің құрамына Жалғыз акционердің 
үш өкілі, сондай-ақ төрт тәуелсіз директор кіреді. Төрт 
тәуелсіз директордың болуы жан-жақты ойластырылған 
тәуелсіз шешімдер қабылдауды қамтамасыз етеді.

6 Акционер ретінде Қордың пайдасына таза табысты бөлу 
нысандандырылған және ашық дивидендтік саясат 
негізінде дивидендтер түрінде жүзеге асырылады.

Сақталады Компанияда дивидендтерді төлеу және белгілеудің 
ашық ресімдері барынша нысандандырылған құжат – 
дивиденд саясаты туралы ереже бекітілді. Акционерлер 
дивидендтерінен өзге қайта бөлу қарастырылмаған.

7 Компанияны басқаруды Жарғыда белгіленген тәртіпте 
және құзыреттерге сәйкес Компания органдары жүзеге 
асырады.

Сақталады Компания органдары: Жоғарғы орган – акционерлердің 
жалпы жиналысы, басқару органы – Директорлар кеңесі, 
алқалы атқарушы орган – Басқарма. Әрбір органның, 
Директорлар кеңесі мен Басқарма төрағасының құзы-
реті «Қазпошта» АҚ-ның Жарғысымен, сондай-ақ тиісті 
ережелермен анықталады. Компания органдарының 
функцияларында қайталау орын алмайды.
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8 Компания және оның лауазымды тұлғалары Компания-
ның орнықты дамуы мен ұзақ мерзімді құнының артуы 
үшін сәйкесінше Қазақстан Республикасы заңнамасында 
және ішкі құжаттарда белгіленген тәртіпте қабылдана-
тын шешімдер мен әрекет/әрекетсіздікке жауапкершілік 
алады.
Компанияның, атқарушы органның қызметінің тиімділігін 
бағалаудың негізгі элементі ҚНК жүйесі болып табы-
лады. Қор Директорлар кеңесіндегі өкілдері арқылы ҚНК 
бойынша өз үмітін Компанияға жолдайды. ҚНК тізбесі 
мен нысаналы мәнін Компанияның Директорлар кеңесі 
бекітеді. ҚНК-ге жету мақсатында Компания тиісті даму 
жоспарын әзірлейді. Жыл сайын бекітілген даму жоспа-
рымен салыстыру бойынша Компанияның ҚНК-ге жетуін 
бағалау жүзеге асырылады. Бұл бағалау басшылар мен 
атқаруы органдардың мүшелеріне сыйақы беруге әсерін 
тигізеді, оларды қайта сайлауда назарға алынады, сон-
дай-ақ оларды мерзімінен бұрын қызметінен шеттетуге 
негіз болуы мүмкін.

Сақталады
Стратегияны жүзеге асыру үшін Стратегияны тиімді 
жүзеге асыруды қамтамасыз ететін орта мерзімді даму 
жоспары әзірленді. Компания Басқармасының мүшелері 
қызметін бағалау мотивациялық ҚНК (қысқа мерзімді 
және ұзақ мерзімді) қолдану арқылы жүзеге асырылады. 
Компанияның Директорлар кеңесі Компания Басқармасы 
мүшелерінің ҚНК бекітеді, сондай-ақ оларды жүзеге 
асыру нәтижелерін бағалайды. 

9 Холдингтік компанияның Директорлар кеңесі басқару 
тиімділігін, оның тобына кіретін барлық заңды тұлғаларда 
ұзақ мерзімді құнының артуы мен орнықты дамуын қамта-
масыз етуі тиіс. 
Холдингтік компания тобында тиімді басқару нәтижелері 
операциялық тиімділікті арттыру, есептілік сапасын жақ-
сарту, корпоративтік мәдениет пен этика стандарттарын 
жақсарту, ашықтық, тәуекелдерді азайту, ішкі бақылаудың 
тиісті жүйесі болуы тиіс.

Сақталады Компанияның Директорлар кеңесі өз қызметін басқару 
тиімділігіне, ұзақ мерзімді құнның артуына және орнықты 
дамуға бағдарлай отырып, жүзеге асырады. КБК-нің осы 
ережесін барынша тиімді орындау үшін Директорлар 
кеңесі Компанияның Директорлар кеңесі Комитеттері 
туралы ережеге тиісті өзгерістер енгізді.

3-тарау. Орнықты даму
1 Компания экономикаға, экология мен қоғамға өз әсерінің 

маңыздылығын сезінеді, және ұзақ мерзімді құнының 
артуына талпынып, мүдделі тараптардың мүдделер балан-
сын сақтай отырып, ұзақ мерзімді кезеңде өзінің орнықты 
дамуын қамтамасыз етуі керек. Мүдделі тұлғалармен 
жауапты, ойластырылған және ұтымды өзара іс-қимыл 
тәсілі Компанияның орнықты дамуына мүмкіндік береді.

Ішінара 
сақталады

Компания өз қызметінде КБК-не сәйкес, орнықты даму 
қағидаттарын ұстанады. 
Компанияда орнықты дамуды қамтамасыз ету қарасты-
рылған Бизнес жоспар бекітілді. 
Сонымен қатар Компания 2017 жылы Компанияның 
қолданыстағы ішкі құжаттарын толық ауқымда түген-
деуді аяқтауды, сондай-ақ орнықты даму басшылығын 
әзірлеуді жоспарлар отыр.

2 Компания мүдделі тұлғалардың мүдделер балансын 
сақтай отырып, және бұл ретте өз орнықты дамуын 
қамтамасыз ете отырып, ұзақ мерзімді құнының артуына 
ұмтылуы тиіс. Орнықты даму саласындағы қызмет үздік 
халықаралық стандарттарға сай келуі тиіс. 

Сақталады Компания ұзақ мерзімді құнының артуына ұмтылады, 
солайша орнықты даму саласындағы қызметінің үздік 
халықаралық стандарттарға сай келуін қамтамасыз ету 
мақсатында 2017 жылы қаңтарда Компания БҰҰ Жаһан-
дық шартына қосылды. 
Сондай-ақ мүдделі тұлғалар мен олардың мүдделер 
балансын сақтау қағидаттары белгіленген Мүдделі тұлға-
лардың картасы және бағалау әдістемесі бекітілді.

3 Компания ұзақ мерзімді кезеңдегі орнықты дамуға 
арналған өзінің экономикалық, экологиялық және әле-
уметтік мақсаттарының соның ішінде акционерлер мен 
инвесторлар үшін ұзақ мерзімді құнның өсуін қамтитын 
мақсаттарының келістілігін қамтамасыз етуі тиіс. Компа-
нияның орнықты дамуы үш құрауыштан тұрады: экономи-
калық, экологиялық және әлеуметтік. Компания осы үш 
аспекті бойынша өз қызметіне және тәуекелдерге талдау 
жасайды, сондай-ақ мүдделі тараптарға өз қызметі 
нәтижелерінің теріс әсерін болдырмауға немесе азайтуға 
күш салады. 

Ішінара 
сақталады

2016 жылы қолданыстағы саясат, рәсімдер мен Компани-
яның ішкі бақылауына, сондай-ақ Компанияның барлық 
бизнес процестеріне орнықты даму саласындағы заңнама 
талаптарына толық ауқымда түгендеу жүргізуді бастаған 
орнықты дамудың жұмыс тобы құрылды. Компания үш 
аспекті (EES) бойынша сенімді және салыстырмалы 
деректерді ұсыну бойынша Компанияның орнықты даму 
саласындағы басқару жүйесінің мүмкіндіктерін баға-
лайтын болады. Осы бағалау нәтижесінде 2017 жылы 
айтарлықтай проблемалы учаскелер, сондай-ақ түзетуші 
іс-шаралар белгіленетін болады. 
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4 Орнықты даму саласындағы қағидаттарға ашықтық, 
жауапкершілік, айқындылық, этикалық мінез-құлық, 
мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтеу, заң үстемдігі, 
адам құқықтарын құрметтеу, сыбайлас жемқорлыққа 
төзімсіздік, мүдделер қайшылығына жол бермеу, жеке 
мысал жатады. 

Ішінара 
сақталады

Өз қызметінде Компания КБК-не сәйкес, орнықты даму 
қағидаттарын басшылыққа алады.
Қоғамның ішкі құжаттарының барлығында орнықты 
даму қағидаттары нысандалмаған. Компания 2017 жылы 
ішкі құжаттарын орнықты даму бойынша КБК-не сәйкес 
келтіру жұмыстарын аяқтайды.

5 Компанияда төмендегідей элементтерді қамтитын, бірақ 
бұлармен шектеліп қалмайтын, орнықты даму саласын-
дағы басқару жүйесі құрылды:
1) Директорлар кеңесі, атқарушы орган және қызметкер-
лер деңгейінде орнықты даму қағидаттарын ұстану;
2) үш құрауыш (экономика, экология, әлеуметтік мәселе-
лер) бойынша ішкі және сыртқы жағдайларды талдау;
3) әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салаларда 
орнықты дамудың тәуекелдерін анықтау; 
4) мүдделі тұлғалар картасын құру; 
5) орнықты даму саласында ҚНК мен мақсаттарын 
айқындау, іс-шаралар жоспарын әзірлеу және жауапты 
тұлғаларды анықтау;
 6) орнықты дамуды негізгі процестерге ықпалдастыру, 
соның ішінде тәуекелдерді басқару, жоспарлау, адам 
ресурстарын басқару, инвестиция, есептілік, операциялық 
қызмет және басқалар, сондай-ақ стратегиялық дамуға 
және шешім қабылдау процестері;
7) орнықты даму саласында лауазымды тұлғалар мен 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
8) орнықты даму саласында тұрақты мониторинг және 
іс-шараларды бағалау, мақсаттарға жету және ҚНК 
бағалау, түзетуші шараларды қабылдау, тұрақты жақсарту 
мәдениетін енгізу.
Компанияның Директорлар кеңесі мен Басқармасы 
орнықты даму саласында және оны енгізуде тиісті жүйе-
лер қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Барлық деңгей-
лердегі қызметкерлер мен лауазымды тұлғалар орнықты 
дамуға өзіндік үлес қосады. Холдингтік компаниялар 
барлық топ бойынша орнықты даму қағидаттарын енгізуге 
жауапты болады. 

Ішінара 
сақталады

Орнықты даму бойынша жұмыс тобы құрылды. 
Қызметкерлерді Орнықты даму қағидаттарына оқыту 
бойынша бірқатар сессиялар өткізілді.
«Қазпошта» АҚ әлеуметтік жауапкершілік стратегиясы 
бекітілді.
Компания 2017 жылы Компанияның қолданыстағы ішкі 
құжаттарын толық ауқымда түгендеуді аяқтауды, сон-
дай-ақ орнықты даму басшылығын әзірлеуді жоспарлар 
отыр, сонымен қатар 2017 жылдың 4-тоқсанында орнықты 
дамуды жүзеге асыру жоспарын енгізу жоспарланды.

6 Компания қызметтік, коммерциялық және өзге де заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты қорғауды 
қамтамасыз ете отырып, мүдделі тұлғалар үшін өз қыз-
метінің айқындығы мен ашықтығы мақсатында орнықты 
даму саласында есептілікті жыл сайын жариялайды. 
Орнықты даму саласындағы есептілікті Директорлар 
кеңесі бекітеді.

Сақталады 2016 жылғы қорытынды бойынша Орнықты даму саласы-
ның есебі Компанияның 2016 жылға арналған Жылдық 
есебіне енгізілді.

7 Компания серіктестерінің орнықты даму қағидаттарын 
қолдануына ықпал етуге және көтермелеуге ұмтылуы тиіс.

Ішінара 
сақталады

Компания серіктестерінің орнықты даму қағидаттарын 
қолдануына ықпал етуге және көтермелеуге ұмтылуы 
тиіс (есеп беру міндеттілігі, ашықтық, этикалық мінез-
құлық, мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтеу, заң 
үстемдігі, адам құқықтарын құрметтеу, сыбайлас жемқор-
лыққа төзімсіздік, мүдделер қайшылығына жол бермеу).

Компания 2017 жылы Компанияның қолданыстағы ішкі 
құжаттарын толық ауқымда түгендеуді аяқтауды, сон-
дай-ақ орнықты даму басшылығын әзірлеуді жоспарлар 
отыр. 
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4-тарау. Акционерлердің құқықтары және акционерлерге әділ қарым-қатынас 
1 Акционерлердің құқықтарын қорғау Компанияға инвести-

ция тартудың негізгі шарты болып табылады. Компания 
акционерлердің құқықтарын жүзеге асыруды қамтамасыз 
етуі тиіс. Ұйымда бірнеше акционер болған жағдайда 
олардың әрқайсысына қатысты әділ қарым-қатынас 
қамтамасыз етілуі тиіс.

Сақталады Компанияның Жалғыз акционері Қор болып табылады. 
Жалғыз акционердің құқығы Қазақстан Республи-
касының заңнамасына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі 
құжаттарына сәйкес сақталады. 

2 Акционерлердің құқықтары, міндеттері мен құзыреттері 
қолданыстағы заңнамаға, құрылтай құжаттарына сәйкес 
белгіленеді және оларға бекітіледі. Акционерлердің 
құқықтарына шешім қабылдауға жеткілікті ақпаратты 
Қазақстан Республикасы заңнамасында, ақпаратты ашу 
саласындағы ұйымның ішкі құжаттары мен жарғысында 
белгіленген тәртіпте уақтылы алу; өз құзыреті мәселелері 
бойынша акционерлердің жалпы жиналысына және дауыс 
беруге қатысу; Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, 
сандық құрамын анықтауға, оның мүшелерін сайлауға 
және олардың өкілеттігін тоқтатуға, сондай-ақ сыйақы 
төлеу мөлшері мен талаптарын белгілеуге қатысу;
айқын және ашық дивидендтік саясат негізінде акци-
онерлердің жалпы жиналысы шешімімен анықталатын 
мерзімде және мөлшерде дивиденд алу жатады, бірақ 
бұлармен шектеліп қалмайды.

Сақталады

3 Миноритарлық акционерлерді қоса алғанда, ұйымда бір-
неше акционер болған жағдайда корпоративтік басқару 
жүйесі барлық акционерлерге әділ қарым-қатынасты 
қамтамасыз етуі және ұйымның жарғысында бекітілуі тиіс 
олардың құқықтарын жүзеге асыруы керек. 

Сақталады

5-тарау. Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі 
1 Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысына 

есеп беретін, ұйымға стратегиялық басшылықты және 
атқарушы органның қызметін бақылауды қамтамасыз 
ететін басқару органы болып табылады. Директорлар 
кеңесі осы Кодекстің барлық ережелерінің енгізілуін 
қамтамасыз етеді. 
Атқарушы орган Директорлар кеңесіне есеп береді, ұйым-
ның күнделікті қызметіне басшылықты жүзеге асырады 
және оның стратегияға, даму жоспарына және акционер-
лердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабыл-
даған шешімдерге сәйкестігін қамтамасыз етеді.
Директорлар кеңесі мен атқарушы орган ынтымақтастық 
рухында өзара іс-қимыл жасауға, ұйымның мүдделерінде 
әрекет етуге және орнықты даму қағидаттарының және 
барлық акционерлерге әділ қарым-қатынас негізінде 
шешім қабылдауға тиіс.
Директорлар кеңесі мен атқарушы орган Қордың немесе 
ұйымның ұзақ мерзімді құнын арттыруды және олардың 
орнықты дамуын қамтамасыз етуге тиіс.

Ішінара 
сақталады

Жарғыға және Директорлар кеңесі туралы ережеге сәй-
кес, Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жина-
лысына есеп беретін, ұйымға стратегиялық басшылықты 
қамтамасыз ететін басқару органы болып табылады. 
Басқарма Директорлар кеңесіне есеп береді, күнделікті 
қызметті басқаруды жүзеге асырады және стратегияны, 
даму жоспарын, Директорлар кеңесі мен акционарлердің 
жалпы жиналысында қабылданған шешімдерді жүзеге 
асыруды қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі мен 
Басқарма ынтымақтастық рухында өзара әрекеттеседі, 
ұйымның мүдделерінде іс-әрекет етеді және орнықты 
даму және Жалғыз акционерге әділ қарым-қатынас 
негізінде шешім қабылдайды. 
2016 жылғы 19 сәуірде Компанияның Директорлар кеңесі 
«Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 
жаңа редакциясын мақұлдады, жақын уақытта осы 
құжатты Жалғыз акционердің бекітуі күтілуде. 
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2 Директорлар кеңесіне ұйымды басқару және атқарушы 
органның қызметін бақылау үшін жеткілікті өкілеттік-
тер берілуге тиіс. Директорлар кеңесі өз функцияларын 
жарғыға сәйкес орындайды және мынадай мәселелерге:
 1) даму стратегиясын айқындауға (бағыттар және нәти-
желер);
 2) даму жоспары қызметінің негізгі көрсеткіштерін қоюға 
және оны мониторингтеуге;
 3) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің 
тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыруға және оны қадағала-
уға;
 4) Директорлар кеңесі құзыретінің шеңберінде ірі инве-
стициялық жобаларды және басқа да негізгі страте-
гиялық жобаларды бекітуге және олардың тиімді іске 
асырылуының мониторингіне;
 5) атқарушы орган басшысын және мүшелерін сайлауға, 
оларға сыйақы беруге, олардың сабақтастығын жоспарла-
уға және қызметін қадағалауға;
 6) корпоративтік басқаруға және этикаға;
 7) ұйымда осы Кодекс ережелерінің және Қордың іскерлік 
этика саласындағы корпоративтік стандарттарының 
(Іскерлік этика кодексінің) сақталуына ерекше назар 
аударады.

Сақталады Компанияның Директорлар кеңесі осы ережеде көрсетіл-
ген мәселелерге ерекше ден қояды. 
2016 жылы Компанияның Директорлар кеңесі Компания-
ның даму стратегиясы мәселелері жөнінде «Ақпараттық 
сессия» өткізді. Сондай-ақ Директорлар кеңесі жылына 
екі рет Компанияның даму стратегиясын жүзеге асыру 
туралы есептерді қарайды, тоқсан сайын Компанияның 
инвестициялық жобаларын жүзеге асыру, сондай-ақ 
«Қазпошта» АҚ Трансформация бағдарламасын жүзеге 
асыру туралы есептерді қарайды. 
Жыл сайын Директорлар кеңесі Қоғамның орта мерзімді 
даму жоспарын бекітеді, және тоқсан сайынғы негізде 
оның орындалуына мониторингті жүзеге асырады. 
2016 жылы Компанияның Директорлар кеңесі нәтижесі 
«Қазпошта» АҚ Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесін құру тұжырымдаманы бекіту болып табылатын, 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің жұмыс 
істеу мәселелеріне ерекше назар аударды.
2016 жылы Компанияның Директорлар кеңесі лауа-
зымдарға бағалау (грейд) және Компания басқармасы 
мүшелері мен Төраға лауазымдарына сипаттау жүргізді. 
Компанияның Директорлар кеңесі Компанияның корпора-
тивтік даму саласындағы есептерін тұрақты түрде қарап 
отырады. 2016 жылғы қорытынды бойынша Компанияның 
Директорлар кеңесі клиенттер мен қызметкерлердің 
өтініштерін, соның ішінде Қоғам Қызметкерлерінің іскерлік 
этика нормаларын бұзуы бойынша ақпараттарды қарады. 
Сондай-ақ Компанияда 2016 жылдың қыркүйегінен 
бастап, жаңадан келген қызметкерлер үшін Welcome-тре-
нинг шеңберінде іскерлік этика кодексі бойынша оқыту 
өткізіледі, корпоративтік басқару мәселелері, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері түсіндіріледі. 

3 Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің міндеттерін 
тиісінше орындауға және ұйымның ұзақ мерзімді құнын 
арттыруды және орнықты дамуды қамтамасыз етуге тиіс. 
Ұйымның Директорлар кеңесі акционерлерге есеп береді. 
Бұл есептілік акционерлердің жалпы жиналысы тетігі 
арқылы іске асырылады.

Сақталады Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің міндеттерін 
Жарғыға, КБК-ге және басқа да Компанияның ішкі 
құжаттарына (сондай-ақ Жылдық есепте Директор-
лар кеңесінің қызметі туралы есеп ұсынылады) сәйкес 
тиісінше орындайды. 
Жарғыға сәйкес акционерлердің құзыреті шеңберінде 
қабылданған олардың жалпы жиналысының шешімдері 
Директорлар кеңесі үшін міндетті болып табылады. 
Директорлар кеңесі өз қызметі туралы өткен жылғы 
қорытынды бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті 
ұсыну жолымен, сондай-ақ Компанияның өткен жылға 
арналған Жылдық есебін ұсыну жолымен акционерлердің 
жалпы жиналысы алдында жыл сайын есеп береді. 

4  Директорлар кеңесінде және оның комитеттерінде 
ұйымның мүдделерінде және барлық акционерлерге әділ 
қарым-қатынас және орнықты даму қағидаттары ескеріле 
отырып, тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдердің 
қабылдануын қамтамасыз ететін дағдылардың, тәжірибе 
мен білімнің теңгерімі сақталуға тиіс.

Сақталады 2016 жылы Компанияның Директорлар кеңесі сегіз мүше-
ден құрылды. 
Компанияның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері 
тәуелсіз және тиімді шешімдердің қабылдауды қамтама-
сыз ететін дағдыларға, тәжірибе мен білімге ие. 
Директорлар кеңесінің мүшелері экономика, қаржы, 
бухгалтерлік есеп, аудит, логистика, стратегиялық басқару, 
пошта бизнесі салаларының мамандары болып табылады. 
Сондай-ақ 2016 жылы екі директор сайланды: С.Б. Сауда-
баев – Жалғыз акционердің өкілі, Марк Хьюз – тәуелсіз 
директор.
Тәуелсіз директорлардың саны 50%-ды құрайды.
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5 Директорлар кеңесінің құрамында тәжірибесі, жеке басының 
сипаттамалары және гендерлік құрамы бойынша әртүрлілікті 
қамтамасыз ету қажет. Директорлар кеңесінің құрамына 
қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігін және барлық 
акционерлерге әділ қарым-қатынасты қамтамасыз ету үшін 
жеткілікті санда тәуелсіз директорлар кіруге тиіс. Компания-
ның Директорлар кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директор-
лардың ұсынылатын саны Директорлар кеңесінің мүшелері 
жалпы санының елу пайызына дейінгі шаманы құрайды.

Сақталады

6 Акционерлердің жалпы жиналысы үміткерлердің құзы-
ретін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі мен 
кәсіби тәжірибесін ескере отырып, айқын және ашық 
рәсімдердің негізінде Директорлар кеңесінің мүшелерін 
сайлайды. Директорлар кеңесінің жекелеген мүше-
лерін немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта 
сайлау кезінде олардың ұйымның Директорлар кеңесі 
қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады. 
Бірнеше акционерлері бар ұйымдарда Директорлар 
кеңесінің мүшелерін және Директорлар кеңесінің төраға-
сын сайлау процесі «Акционерлік қоғамдар туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында және ұйымның 
жарғысында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады. 
Көрсетілген ұйымдарда Директорлар кеңесінің құрамын, 
қажетті дағдылар мен құзыреттерді және Директорлар 
кеңесінің құрамына үміткерлерді анықтауға ұйым Дирек-
торлар кеңесінің Тағайындау және сыйақы комитетін 
тарту ұсынылады.
Ұйымның Директорлар кеңесінің құрамында Үкімет 
мүшелерінің, мемлекеттік органдар лауазымды тұлғала-
рының қатысуына жол берілмейді. Директорлар кеңесі 
мүшелерінің өкілеттілік мерзімі бүкіл Директорлар 
кеңесінің өкілеттіктері мерзіміне сәйкес келеді және 
акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің 
жаңа құрамын сайлау бойынша шешім қабылдаған сәтте 
аяқталады.
Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі 
мерзімге сайланады, кейіннен қызметінің қанағаттанар-
лық нәтижелері жағдайында тағы да үш жыл мерзімге 
қайта сайлануы мүмкін.
Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан 
астам мерзімге (мысалы, үш жылдық екі мерзім) сайла-
нудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын 
сапалық жағынан жаңарту қажеттілігі ескеріле отырып, 
ерекше қаралуға тиіс.
Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз 
жылдан астам сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда 
тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, тәу-
елсіз директорды Директорлар кеңесіне сайлау Директор-
лар кеңесінің осы мүшесін сайлаудың қажеттілігін және 
осы фактордың шешімдер қабылдау тәуелсіздігіне әсерін 
егжей-тегжейлі түсіндірумен жыл сайын жүргізілуге тиіс.
Өзінің тағайындалуымен, сайлануымен және қайта сай-
лануымен байланысты шешімдер қабылдауға бір де бір 
тұлға қатыспауға тиіс.

Сақталады Компанияның жарғысына сәйкес Жалғыз акционер 
Директорлар кеңесі мүшелерін сайлайды, «Қазпошта» 
АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне қойылатын біліктілік 
критерийлерін және үміткерлердің кәсіби тәжірибесі 
және іскерлік беделі, жетістіктері, дағдылары негізінде 
тәуелсіздік критерийлерін бекітеді.
2016 жылы Тағайындаулар және және сыйақы комитеті 
құрамды анықтау, Директорлар кеңесі құрамындағы 
үміткерлердің құзыреттері және қажетті дағдылары 
бойынша жұмыстар жүргізді. 
Сондай-ақ 2016 жылы Компанияның Директорлар кеңесі 
«Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесіне үміткерлерді 
іріктеу қағидасын бекітті.
Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесі мүше-
лерінің өкілеттік мерзімдері сайма-сай келеді, үш жылды 
құрайды және 2018 жылдың тамыз айында аяқталады. 
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7 Директорлар кеңесі Директорлар кеңесіне жаңадан 
сайланған мүшелер үшін лауазымға кіріспе бағдарлама-
сын және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін кәсіби 
даму бағдарламасын бекітеді. Корпоративтік хатшы осы 
бағдарламаның іске асырылуын қамтамасыз етеді.

Сақталады 2016 жылы қыркүйекте Компанияның Директорлар кеңесі 
«Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі Комитеттері мүшелері 
(сарапшылар) және жаңадан сайланған Директорлар 
кеңесі мүшелері үшін Лауазымға кіріспе бағдарламасын 
бекітті. «Қазпошта» АҚ Корпоративтік хатшысы Дирек-
торлар кеңесінің 2016 жылы сайланған жаңа мүшелерінің 
лауазымға кірісу бағдарламасының орындалуын қамта-
масыз етеді. 
Сондай-ақ 2016 жылы Директорлар кеңесінің қызметін 
жетілдіру бойынша іс-шаралар, «Қазпошта» АҚ Корпо-
ративтік хатшысының және Директорлар кеңесінің әрбір 
мүшесінің 2017 жылға арналған кәсіби даму жоспары 
бекітілді.

8 Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне 
жалпы басшылық ету үшін жауап береді, Директорлар 
кеңесінің негізгі функцияларының толық және тиімді іске 
асырылуын, Директорлар кеңесі мүшелерінің, ірі акци-
онерлер мен атқарушы органның арасында сындарлы 
диалогтың құрылуын қамтамасыз етеді.

Сақталады Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне 
жалпы басшылық ету үшін жауап береді, Директорлар 
кеңесінің негізгі функцияларының толық және тиімді іске 
асырылуын, Директорлар кеңесі мүшелерінің, ірі акци-
онерлер мен атқарушы органның арасында сындарлы 
диалогтың құрылуын қамтамасыз етеді.
2013 жылдан бастап Компанияның Директорлар кеңесінің 
төрайымы Бахмутова Елена Леонидовна болып табылады. 
Сондай-ақ 2015 жылы Компанияның Директорлар кеңесі 
Эдриана Хоуинкті Компанияның аға тәуелсіз директоры 
етіп сайлады. 

9 Директорлар кеңесі төрағасының және атқарушы орган 
басшысының рөлі мен функцияларының аражігі нақты 
ажыратылуға және ұйымның жарғысында, Директор-
лар кеңесі және атқарушы орган туралы ережелерде 
бекітілуге тиіс.

Ішінара 
сақталады

Директорлар кеңесі төрағасының және атқарушы 
орган басшысының рөлі мен функцияларының аражігі 
Жарғымен, КБК-мен нақты ажыратылған.
2016 жылғы 19 сәуірде Компанияның Директорлар кеңесі 
«Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 
жаңа редакциясын мақұлдады, алдағы уақытта осы 
құжатты Жалғыз акционердің бекітуі күтілуде.

10 Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақының деңгейі 
ұйымды табысты басқару үшін талап етілетін Директорлар 
кеңесінің осындай деңгейдегі әрбір мүшесін тарту, ұстау 
және уәждеу үшін жеткілікті болуға тиіс. Ұйымның Дирек-
торлар кеңесінің мүшесіне сыйақы белгілеу Қор әзірлейтін 
әдіснамаға сәйкес жүзеге асырылады, бұл ретте осы 
тұлғаның Директорлар кеңесінің құрамына қатысуынан 
ұйым үшін күтілетін жағымды әсер назарға алынуға тиіс. 
Бірнеше акционері бар ұйымдарда Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне сыйақы берудің тиісті қағидалары Қор әдісна-
масының негізінде әзірленеді және ол акционерлердің 
жалпы жиналысында бекітіледі. Ұйымның Директорлар 
кеңесінің Тағайындау және сыйақы комитеті тәуелсіз 
директорларға үміткерлерге берілетін сыйақы мөлшері 
бойынша ұсыныс енгізеді.
 Өзінің сыйақысына байланысты шешімдер қабылдауға бір 
де бір тұлға қатыспауға тиіс.
 

Сақталады Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақының деңгейін 
«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялары Директорлар кеңесі 
құрамын қалыптастыру қағидаларына сәйкес, Жалғыз 
акционер белгілейді.
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11 Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің 
құзыретіне кіретін мәселелерді жан-жақты және мұқият 
қарауға және аудит, тәуекелдерді басқару, Қордың және 
ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу қағидаларын тиісінше және тиімді 
қолдану, Директорлар кеңесі мен атқарушы органның 
мүшелерін тағайындау және сыйақы беру, орнықты 
даму, оның ішінде еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі 
және қоршаған ортаны қорғау сияқты бағыттар бой-
ынша қабылданатын шешімдердің сапасын арттыруға 
ықпал етеді. Комитеттердің болуы Директорлар кеңесінің 
мүшелерін Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде 
шешімдер қабылдау жауапкершілігінен босатпайды.

Сақталады 2015 жылы Компанияның Директорлар кеңесі «Қазпошта» 
АҚ Директорлар кеңесі аудит және тәуекелдер жөніндегі 
комитет туралы ережені, «Қазпошта» АҚ Директорлар 
кеңесі стратегия және даму жөніндегі комитет туралы 
ережені, «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі тағайында-
улар және сыйақылар жөніндегі комитет туралы ережені 
бекітті. Барлық құжаттар КБК-ге толықтай сәйкес келеді. 
Директорлар кеңесінің комитеттері өз құзыреті шең-
берінде барлық мәселелерді қарайды. 

12 Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және 
өткізу оның қызметінің барынша нәтижелі болуына ықпал 
етуге тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін 
орындау үшін толық, өзекті және уақтылы ақпаратқа 
қолжетімділікке ие болуға тиіс.
Директорлар кеңесі өз функцияларын тиімді орындау үшін 
үнемі отырыстар өткізеді. Директорлар кеңесінің отыры-
стары күнтізбелік жылдың басына дейін бекітілетін жұмыс 
жоспарына сәйкес өткізіледі. Директорлар кеңесінің 
және оның комитеттерінің отырыстарын өткізу бетпе-бет 
немесе сырттай дауыс беру нысандары арқылы жүзеге 
асырылады, бұл ретте сырттай дауыс беру нысанындағы 
отырыстардың саны барынша аз болуға тиіс. Маңызды 
және стратегиялық сипаттағы мәселелерді қарау және 
олар бойынша шешімдер қабылдау Директорлар кеңесінің 
бетпе-бет дауыс беру нысанындағы отырыстарында ғана 
жүзеге асырылады. Ерекше жағдайларда Директорлар 
кеңесінің және оның комитеттері отырысының екі нысанын 
да үйлестіруге болады.
Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің оты-
рыстарына корпоративтік хатшы талқылау және қабыл-
данған шешімдердің қорытындыларын толық көлемде 
көрсете отырып, тиісті түрде хаттама жүргізеді.

Сақталады 2016 жылы Директорлар кеңесінің алдағы болатын оты-
рысы мәселелері бойынша материалдар мен ақпараттар 
10 (он) күнтізбелік күн бұрын Директорлар кеңесі мүше-
лері үшін арнайы құрылған порталда орналастырылды. 
2012 жылдан бастап отырыстарда күн тәртібі мәселелері 
бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауына 
қажетті барлық материалдар мен ақпараттар бар ноут-
буктар қолданылады. 
Директорлар кеңесі алдағы жылға арналған отырыстар-
дың болжамды күнін көрсете отырып Жұмыс жоспарын 
бекітеді. 
Директорлар кеңесінің бетпе-бет дауыс беру нысанын-
дағы отырыстарда қаралуға жататын барлық мәселер, 
Жарғыға сәйкес тек қана бетпе-бет нысандағы отыры-
старда қаралады. 
Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің барлық 
отырыстарына Корпоративтік хатшы хаттама жасайды.
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13 Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттері 
және мүшелері ұйымның Директорлар кеңесі бекіткен 
құрылымдалған процесс шеңберінде жыл сайынғы 
негізде бағалануға тиіс. Осы процесс Қордың әдіснама-
сына сәйкес келуге тиіс. Бұл ретте үш жылда кемінде 
бір рет бағалау тәуелсіз кәсіби ұйымды тарта отырып 
жүргізіледі.

Ішінара 
сақталады

2012 жылғы Компанияның Директорлар кеңесінің қыз-
метін бағалауды «Тәуелсіз директорлар қауымдастығы» 
КС тәуелсіз кеңесшілері жүргізді.
Компанияның Директорлар кеңесі 2013 жыл, 2014 жыл 
және 2015 жылдың 1-тоқсаны үшін қызметке өзіндік 
бағалау жүргізді. 
Компанияның Директорлар кеңесі 2015 жылдың 1 сәуірі-
нен бастап 2016 жылдың 1 шілдесі аралағында Қоғамның 
Директорлар кеңесінің қызметіне өзіндік бағалау жүр-
гізуге шешім қабылдады, сонымен Директорлар кеңесін 
бағалаудың негізі мақсаты – Директорлар кеңесінің, оның 
мүшелерінің және тұтастай Қоғамның Қызмет тиімділігін 
арттыру, және Директорлар кеңесі бағалауды өткізудің 
форматына, ал алынған қорытындыларды Директорлар 
кеңесінің жұмыс істеу процестерін жақсартуға пайдала-
нуға баса назар аударды.
 Сондай-ақ Директорлар кеңесі 2017 жылы Директорлар 
кеңесінің қызметіне тәуелсіз бағалау жүргізуге және оның 
қорытындыларын Жалғыз акционерге ұсынуға шешім 
қабылдады. Сөйтіп, мұндай бағалаудың нәтижелері 2018 
жылғы Компанияның Директорлар кеңесінің құрамы 
туралы шешім қабылдауда пайдасын тигізбек. 
Директорлар кеңесінің қызметін өзіндік бағалау нәти-
желері бойынша Директорлар кеңесі қызметін жетілдіру 
жөніндегі іс-шаралар жоспары, 2017 жылға арналған 
«Қазпошта» АҚ корпоративтік хатшысының және әрбір 
Директорлар кеңесі мүшесінің жеке кәсіби даму жоспары 
бекітілді. 
Бұған қосымша 2016 жылы желтоқсанда Директорлар 
кеңесі «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі және оның 
комитеттері, төраға және Директорлар кеңесі мүшелері 
және Корпоративтік хатшы қызметтерін бағалау қағида-
сын бекітті.

14 Бағалау Директорлар кеңесінің және оның мүшелерінің 
әрқайсысының ұйымның ұзақ мерзімді құнының өсуіне 
және орнықты дамуына үлесін айқындауға, сондай-ақ 
бағыттарын анықтауға және жақсартуға арналған 
шараларды ұсынуға мүмкіндік беруге тиіс. Директор-
лар кеңесінің мүшелерін қайта сайлау немесе олардың 
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату кезінде бағалау 
нәтижелері назарға алынады.
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15 Директорлар кеңесінің қызметін және Директорлар 
кеңесінің, атқарушы органның акционерлермен өзара 
іс-қимылын тиімді ұйымдастыру мақсатында Директорлар 
кеңесі корпоративтік хатшыны тағайындайды.
Директорлар кеңесі корпоративтік хатшыны тағайындау 
туралы шешім қабылдайды, оның өкілеттілік мерзімін, 
функцияларын және қызмет тәртібін, лауазымдық 
жалақысының мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын 
белгілейді, корпоративтік хатшы қызметін (хатшылығын) 
құру туралы шешім қабылдайды және көрсетілген қыз-
меттің бюджетін айқындайды. Корпоративтік хатшы 
Компанияның Директорлар кеңесіне есеп береді және 
Компанияның атқарушы органынан тәуелсіз болады. 
Корпоративтік хатшының негізгі міндеттері Директорлар 
кеңесі, жалғыз акционер тарапынан корпоративтік шешім-
дерді уақтылы және сапалы қабылдауға жәрдемдесуді, 
Директорлар кеңесінің мүшелері үшін олардың қызметінің 
барлық мәселелері және осы Кодекс ережелерінің қол-
данылуы бойынша кеңесші рөлін орындауды, сондай-ақ 
осы Кодекстің іске асырылуына мониторингіні және Қор 
мен ұйымдарда корпоративтік басқаруды жетілдіруге 
қатысуды қамтиды. Корпоративтік хатшы сондай-ақ Қор-
дың жылдық есебінің құрамына енгізілетін осы Кодекстің 
қағидаттары мен ережелерінің сақталуы туралы есеп 
дайындауды жүзеге асырады. Осы есеп тиісті түсініктер 
келтіріле отырып, Кодекстің сақталмай отырған қағидат-
тары мен ережелерінің тізбесін қамтуға тиіс.

Сақталады Жарғыға және «Қазпошта» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес, 
Директорлар кеңесі корпоративтік хатшыны тағайындау 
туралы шешім қабылдайды, оның өкілеттілік мерзімін, 
функцияларын және қызмет тәртібін, лауазымдық 
жалақысының мөлшерін және сыйақы төлеу шарттарын 
белгілейді. Корпоративтік хатшы Компанияның Дирек-
торлар кеңесіне есеп береді «Қазпошта» АҚ Корпора-
тивтік хатшысы 2012 жылы конкурстық іріктеу негізінде 
сайланды. 
Корпоративтік хатшы өзіне жүктелген міндеттерді толық 
түрде жүзеге асырады. 
2016 жылғы сәуірде Директорлар кеңесі «Қазпошта» АҚ 
Корпоративтік хатшы туралы ережесінің жаңа редакция-
сын бекітті, бұл құжат КБК-ге толықтай сәйкес келеді.

16 Компанияларда алқалы атқарушы орган қойылады, 
қалған ұйымдарда, сондай-ақ компания – бірлескен 
кәсіпорын құрылған жағдайда акционерлердің (қаты-
сушылардың) қалауы бойынша ол алқалы немесе 
жеке-дара болуы мүмкін. Атқарушы органның басшысы 
және мүшелері жоғары кәсіби және жеке басы сипатта-
маларына ие болуға, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделді 
иеленуге және жоғары этикалық стандарттарды ұстануға 
тиіс.

Сақталады Басқарма Компанияның алқалы атқарушы органы болып 
табылады және оның ағымдағы қызметін басқаруды 
жүзеге асырады, оның мүддесіне жұмыс істейді және 
акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар 
кеңесіне есеп береді. Басқарма алты мүшеден тұрады.

17 Атқарушы орган Директорлар кеңесіне есеп береді және 
ұйымның күнделікті қызметіне басшылықты жүзеге асы-
рады, стратегияның, даму жоспарының және Директорлар 
кеңесі және акционерлердің жалпы жиналысы қабыл-
даған шешімдердің іске асырылуы үшін жауапты болады.

Сақталады Басқарма ұйымның күнделікті қызметіне басшылықты 
жүзеге асырады, Директорлар кеңесіне есеп береді, 
стратегияның, даму жоспарының, сондай-ақ Жалғыз 
акционер мен Директорлар кеңесінің қабылдаған шешім-
дерінің іске асырылуы үшін жауапты болады.
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18 Директорлар кеңесі атқарушы органның басшысын және 
мүшелерін сайлайды, өкілеттілік мерзімін, лауазымдық 
жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарына 
айқындайды. Атқарушы органның құрамына үміткер-
лер іздестіру мен таңдау, олардың сыйақысын белгілеу 
процесіндегі негізгі рөлді ұйымның Директорлар кеңесінің 
Тағайындау және сыйақы комитеті атқарады.
 Алқалы атқарушы органның құрамына сайлауға 
үміткерлер бойынша ұсыныстарды Директорлар кеңесі 
Тағайындау және сыйақы комитетінің қарауына атқарушы 
органның басшысы енгізеді. Директорлар кеңесі атқарушы 
органның басшысы ұсынған үміткерді қабылдамаған 
жағдайда, атқарушы органдағы сол лауазымға екінші рет 
ұсыныс енгізу құқығы Директорлар кеңесіне өтеді.
Акцияларының (қатысу үлестерінің) 100%-ы Қорға тиесілі 
компанияларда атқарушы органның басшысы лауазымына 
үміткер Қор басқармасымен алдын ала келісіледі.
 Директорлар кеңесі кез келген уақытта атқарушы орган 
басшысының және мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтата 
алады.
Ұйымның атқарушы органының басшысын және мүше-
лерін үш жылға дейінгі мерзімге сайлау ұсынылады. Атқа-
рушы орган басшысының және мүшелерінің өкілеттілік 
мерзімі жалпы атқарушы органның өкілеттілік мерзіміне 
сәйкес келеді.

Сақталады Жарғыға және «Қазпошта» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес, 
Директорлар кеңесі Басқарманың өкілеттілік мерзімін, 
құрамын белгілейді, төрағаны және Басқарма мүшелерін 
сайлайды, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады, еңбе-
кақы төлеу және сыйлық ақы беру, қағидасын, лауазым-
дық жалақы схемасын бекітеді, сондай-ақ лауазымдық 
жалақы мөлшерін белгілейді. 
Басқарма төрағасы, Басқарма мүшелері Басқарма мүше-
лерінің мотивациялық ҚНК бекітеді.
Басқарма мүшелерін іріктеу және сайлау Директорлар 
кеңесі белгілеген барынша ашық және нақты рәсімдер 
негізінде өткізіледі. Директорлар кеңесі кез келген 
уақытта басшының және атқарушы орган мүшелерінің 
өкілеттігін тоқтата алады. 

19 Компанияның бірінші басшысының лауазымына үміт-
кер компания Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығымен бекітілген тиісті тізімге енгізілген жағдайда, 
Қазақстан Республикасының Президентімен немесе оның 
Әкімшілігімен келісіледі.
Мұндай жағдайда компанияларда Кодекспен белгіленген 
атқарушы органның басшысын іздестірудің және сайлау-
дың мынадай тәртібі қолданылады.

20 Атқарушы органның басшысы және мүшелерін Директор-
лар кеңесі бағалайды. Бағаның негізгі өлшемі қойылған 
ҚНК қол жеткізу болып табылады.
Атқарушы орган басшысының және мүшелерінің уәждел-
ген ҚНК Директорлар кеңесі бекітеді.
Атқарушы орган мүшелерінің уәжделген ҚНК бөлігіндегі 
ұсыныстарды Директорлар кеңесінің қарауына атқарушы 
органның басшысы енгізеді.
Бағалау нәтижелері сыйақының мөлшеріне, көтермеле-
уге, қайта сайлауға (тағайындауға) немесе өкілеттіктерін 
мерзімінен бұрын тоқтатуға әсер етеді.

Сақталады Жарғыға және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес, 
Директорлар кеңесі еңбекақы төлеу және сыйлық ақы 
беру қағидасын, лауазымдық жалақы схемасын бекітеді, 
сондай-ақ Басқарма төрағасының, Басқарма мүшелерінің 
лауазымдық жалақы мөлшерін белгілейді, Басқарма 
мүшелерінің мотивациялық ҚНК бекітеді.

21 Атқарушы орган мүшелерінің тарапынан Іскерлік этика 
кодексінің нормаларын бұзу жағдайларын атқарушы 
органның басшысы Директорлар кеңесінің назарына 
жеткізуге тиіс.
Атқарушы органның Іскерлік этика кодексінің нормаларын 
бұзуға жол берген мүшесі кез келген басқа ұйымның атқа-
рушы органының мүшесі бола алмайды.

Сақталады 2016 жылы «Қазпошта» АҚ Басқарма мүшелерінің Іскерлік 
этика кодексі нормаларын бұзу жағдайлары орын алған 
жоқ.
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22 Корпоративтік қақтығыстар туындаған жағдайда қаты-
сушылар ұйымның және мүдделі тараптардың мүдделерін 
тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында оларды 
келіссөздер арқылы шешу жолдарын іздестіреді.
Корпоративтік қақтығыстардың алдын алу және оларды 
реттеу жөніндегі жұмыстың тиімділігі, ең алдымен, осын-
дай қақтығыстарды толық және жедел анықтауды, ұйым-
ның барлық органдарының іс-қимылын дәл үйлестіруді 
болжайды.
Корпоративтік қақтығыстарды корпоративтік хатшының 
жәрдемі кезінде ұйымның Директорлар кеңесінің төрағасы 
қарайды. Директорлар кеңесінің төрағасы корпоративтік 
қақтығысқа тартылған жағдайда, мұндай жағдайларды 
Тағайындау және сыйақы комитеті қарайды.

Сақталады
2016 жылдың қорытындысы бойынша корпоративтік 
қақтығыстар айқындалған жоқ.
2016 жылы Компания «Қазпошта» АҚ мүдделер қай-
шылығын және корпоративтік қақтығыстарды реттеу 
туралы Қағидаға ережелерін КБК-не сәйкес келтіру үшін 
өзгерістер мен толықтырулар  енгізді.

6-тарау. Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит
1 Компанияда Компанияның өзінің стратегиялық және 

операциялық мақсаттарына қол жеткізуге ақылға 
қонымды сенімділігін қамтамасыз етуге бағытталған 
және ұйымдастыру саясаттарының, рәсімдердің, 
мінез-құлық нормалары мен әрекеттердің, Компания-
ның Директорлар кеңесі мен атқарушы органы құратын 
басқару әдістері мен тетіктерінің жиынтығын білдіретін 
тәуекелдерді басқарудың және ішкі бақылаудың тиімді 
жұмыс істейтін жүйесі құрылуға тиіс. Директорлар кеңесі 
және атқарушы орган Компанияда тәуекелдерді лайықты 
басқару мәдениетінің енгізілуін қамтамасыз етуге тиіс. 
Компанияда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесін енгізу және оның жұмыс істеуі озық практика-
ларға (COSO) және Қордың әдіснамасына (саясаттарына) 
негізделген айқын нормативтік базаны иеленуге тиіс.

Ішінара 
сақталады

Қоғамда 2015 жылғы 29 қаңтарда Компанияның Дирек-
торлар кеңесі бекіткен (№ 01/15), «Қазпошта» АҚ Тәуекел-
дерді басқару саясаты әрекет етеді. 
Компания, Директорлар кеңесі және аудит және 
тәуекелдер жөніндегі комитет 2015–2015 жыл бойына 
«Қазпошта» АҚ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесін құру жөніндегі тұжырымдаманы әзірлеумен 
айналысты, ол 2016 жылы бекітілді. Компания менед-
жменті тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін 
жетілдіру шеңберінде іс-шараларды, соның ішінде тәуе-
келдерді басқару (қаржылық, операциялық) әдіснамасын 
қолдану арқылы жүзеге асырады.
Қазіргі уақытта Компания менеджменті ІАҚ-мен бірлесіп 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін 
пысықтауда.

2 Компанияның Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару 
және ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру қағидаттары мен 
оларға қойылатын талаптарды, осы жүйенің міндеттерін 
негізге ала отырып және озық жұмыс практикасы мен 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы 
Қордың әдіснамасын ескере отырып белгілеуге тиіс.

Сақталады Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін ұйымда-
стыру қағидаттары, тәсілдері «Қазпошта» АҚ тәуекел-
дерді басқару және ішкі бақылау жүйесін құру жөніндегі 
тұжырымдамада, «Қазпошта» АҚ тәуекелдерді басқару 
саясатында, сондай-ақ ішкі нормативтік құжаттарда 
белгіленген.

3 Компанияның атқарушы органдары тәуекелдерді басқа-
рудың және ішкі бақылаудың тиімді жүйесін құруды және 
қолдауды қамтамасыз етуге тиіс. Тәуекелдерді басқару 
процесі жоспарлау (стратегия және даму жоспарлары, 
жылдық бюджет) және ұйым қызметінің нәтижелерін 
бағалау (басқару есептілігі) процестерімен біріктірілуге 
тиіс. Компанияның әрбір лауазымды тұлғасы шешімдер 
қабылдау кезінде тәуекелдердің тиісінше қаралуын 
қамтамасыз етеді.
 Компанияның атқарушы органы тиісті біліктілігі және 
тәжірибесі бар қызметкерлердің тәуекелдерді басқару 
рәсімдерін енгізуін қамтамасыз етуге тиіс.

Ішінара 
сақталады

Компанияда тәуекелдерді басқарудың және ішкі 
бақылаудың тиімді жүйесін құру және қолдау жөніндегі 
іс-шаралар өткізіледі. 
Қазіргі уақытта Компания менеджменті жоспарлау 
(стратегия және даму жоспарлары, жылдық бюджет) 
және ұйым қызметінің нәтижелерін бағалау (басқару 
есептілігі) процестерімен біріктіруге шешім қабылдау 
кезінде тәуекелдерді тиісінше қарауды қамтамасыз ету 
мақсатында тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесін пысықтауды жүзеге асыруда.
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4 Компанияның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесі атқарушы орган жүргізетін, барлық бар тәуе-
келдерді сәйкестендіру, бағалау және мониторингілеу 
рәсімдерінің міндеттілігін, сондай-ақ стратегиялық 
мақсаттарға қол жеткізуге, операциялық міндеттерді іске 
асыруға және компанияның беделіне теріс әсер етуі мүм-
кін тәуекелдер деңгейін азайту бойынша уақтылы және 
барабар шаралар қабылдауды көздейтін тәуекел-менед-
жменттің жоғары мәдениетіне негізделуге тиіс.
Тәуекелдерді басқару жөніндегі рәсімдер жаңа тәуекел-
дерге жедел ден қоюды, оларды нақты сәйкестендіруді 
және тәуекел иелерін айқындауды қамтамасыз етуге тиіс. 
Компанияның бәсекелестік немесе экономикалық орта-
сында кез келген күтпеген өзгерістер болған жағдайда 
тәуекелдер карталарын және оның тәуекел-тәбетке сәй-
кестігін жедел қайта бағалау жүзеге асырылуға тиіс.

Ішінара 
сақталады

Қазіргі уақытта Компания менеджменті жаңа тәуекел-
дерге өз кезегінде жедел ден қоюға, оларды нақты сәй-
кестендіруге және тәуекел иелерін айқындауға әкелуі 
тиіс тәуекел мәдениетін жетілдіру жөнінде іс-шараларды 
қамтитын тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүй-
есін қайта қарауды жүзеге асыруда.

5 Компанияда бақылау рәсімдерін төмендегідей үш негізгі 
сала бойынша әзірлеу, бекіту, нысандандыру және 
құжаттандыру жүзеге асырылуға тиіс: операциялық 
қызмет, қаржылық есептілікті дайындау және Қазақстан 
Республикасы заңнамасының және ішкі құжаттардың 
талаптарын сақтау.

Ішінара 
сақталады

Қазіргі уақытта Компания менеджменті тәуекелдерді 
басқару және ішкі бақылау жүйесін қайта қарауды 
жүзеге асыруда, атап айтқанда негізгі салалар бойынша 
бақылау рәсімдерін әзірлеу, бекіту, нысандандыру және 
құжаттандырудың жүзеге асырылуы жөніндегі сәй-
кестігі қаралатын болады.

6 Компанияда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
саласындағы ашық қағидаттар және тәсілдер, қызметкер-
лерді және лауазымды тұлғаларды тәуекелдерді басқару 
жүйесі туралы оқыту практикасы, сондай-ақ сәйкестен-
діру, құжаттандыру және қажетті ақпаратты лауазымды 
тұлғалардың назарына уақтылы жеткізу процесі енгізілуге 
тиіс.

Ішінара 
сақталады

Қазіргі уақытта Компания менеджменті тәуекелдерді 
басқару және ішкі бақылау жүйесін қайта қарауды 
жүзеге асыруда, атап айтқанда жоба шеңберінде тәуе-
келдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы айқын 
қағидаттар мен тәсілдер, тәуекелдерді басқару жүйесі 
туралы лауазымды тұлғалар мен қызметкерлерді оқыту 
тәжірибесі, сондай-ақ сәйкестендіру, құжаттандыру 
және қажетті ақпаратты лауазымды тұлғалардың наза-
рына уақтылы жеткізу процестері енгізілетін болады.

7 Компанияның Директорлар кеңесіне тәуекелдерді 
басқарудың және ішкі бақылаудың қолданыстағы жүйесі 
Директорлар кеңесі айқындаған қағидаттарға және оны 
ұйымдастыру тәсілдеріне сәйкестігіне және оның тиімді 
жұмыс істейтіндігіне көз жеткізу үшін тиісті шаралар 
қабылдау қажет. Тәуекелдер бойынша есептер Директор-
лар кеңесінің отырысына кемінде тоқсанына бір рет шыға-
рылуға және тиісті түрде толық көлемде талқылануға тиіс.

Сақталады Компанияның Директорлар кеңесі «Қазпошта» АҚ 
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін құру 
тұжырымдамасын бекітті. 
Сондай-ақ тоқсан сайын Компанияның Директорлар 
кеңесі тәуекелдер бойынша есепті қарайды және бекітеді. 
Тоқсан сайын Компанияның Директорлар кеңесіне 
берілетін әрбір аудиторлық есепте жылдық аудиторлық 
жоспарда бекітілген ІАҚ жобалары шеңберінде тәуекел-
дерді басқару және ішкі бақылау жүйесін бағалау жеке 
қарастырылады. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйесін жеке бағалау Компанияның Директорлар 
кеңесіне жылына бір рет қарауға ұсынылады. 

8 Компанияда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
және корпоративтік басқару практикасы жүйесінің 
сенімділігі мен тиімділігін жүйелі түрде тәуелсіз бағалау 
үшін ІАҚ құрылуға тиіс.

Сақталады Қоғамда корпоративтік басқару тәжірибесін және тәуе-
келдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі 
мен тиімділігін жүйелі түрде тәуелсіз бағалауға бағыт-
талған ІАҚ құрылған. ІАҚ-де Ішкі аудит қызметінің басшы-
сын қоса алғанда, 7 қызметкер жұмыс жасайды. 
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9 Компаниядағы ішкі аудит жеке құрылымдық бөлімше – 
ІАҚ құру арқылы жүзеге асырылуға тиіс (жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктер нысанындағы ұйымдарда ішкі 
аудит функциялары Қадағалау кеңесіне функционалды 
түрде есеп беретін ревизиялық комиссияға/ревизорға 
жүктелуге тиіс; бұл ретте ревизиялық комиссиясын/реви-
зордың мақсаттары, функциялары және міндеттері, оның 
ұйым органдарымен өзара іс-қимыл жасау тәртібі осы 
Кодексте ішкі аудит қызметіне қатысты жазылған қағи-
даттар ескеріле отырып белгіленуге тиіс). ІАҚ мақсаттары, 
өкілеттіктері және жауапкершілігі, біліктілік талаптары 
(ішкі аудиторлардың кәсібилігіне қойылатын талап-
тар) компанияның ішкі құжатында (ІАҚ туралы ереже) 
анықталуға тиіс. ІАҚ туралы ереже Ішкі аудит халықа-
ралық кәсіптік стандарттардың және Қордың ішкі аудит 
саласындағы корпоративтік стандарттарының талаптары 
ескеріле отырып әзірленуге және бекітілуге тиіс. Ұйымдар-
дың Директорлар кеңесінің міндеті ІАҚ туралы ереженің 
ұйымдар бизнесінің бейіндік қажеттіліктеріне толық 
сәйкестігін қамтамасыз ету болып табылады.

Сақталады Қоғамда 7 штаттық қызметкері бар жеке бөлімше ретінде 
ІАҚ құрылған. ІАҚ мақсаты, өкілеттілігі мен жауапкер-
шілігі, біліктілік талаптары (ішкі аудиторлардың кәсібилі-
гіне талаптар) компанияның ішкі құжаттарында бел-
гіленген (ІАҚ туралы ереже). Ереже Қызметтің жұмысын 
ұйымдастыруда Халықаралық ішкі аудиторлар институты 
(The Institute of Internal Auditors Inc.) шығарған ішкі ауди-
тордың халықаралық кәсіби стандарттарын және Этика 
кодексін қолдануға негізделеді.

10  Ішкі аудиттің тәуелсіздігін және объективтілігін қамтама-
сыз ету үшін ІАҚ ұйымдық тұрғыдан Директорлар кеңесіне 
бағынуға және функционалдық есеп беруге тиіс. Дирек-
торлар кеңесі ІАҚ жоспарлары мен қызмет стратегиясын, 
ІАҚ бюджетін бекіту бойынша шешім қабылдайды, оның 
сандық құрамын, ІАҚ қызметкерлері еңбекақысының және 
сыйақысының мөлшері мен төлеу шарттарын айқындайды.

Сақталады ІАҚ тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін, Қоғамның 
ұйымдық құрылымына сәйкес, ІАҚ ұйымдық тұрғыдан 
Директорлар кеңесіне функционалдық түрде бағынады. 
Директорлар кеңесі ІАҚ Жылдық аудиторлық жоспарын 
жыл сайын бекітеді, бюджетті және ІАҚ қызметкер-
лерінің сандық құрамын, еңбекке ақы төлеу талабы мен 
мөлшерін, сыйлықақы беруді бекітеді.

11 Ұйымдардағы ІАҚ басшысы Қордың ішкі аудит саласын-
дағы корпоративтік стандарттарының негізінде бөлім-
шенің қызметін реттейтін ішкі құжаттарды әзірлеуге және 
оларды Аудит комитетінің және Директорлар кеңесінің 
қарауын және бекітуін қамтамасыз етуге тиіс.

Сақталады ІАҚ-да ішкі аудит саласындағы Қордың корпоративтік 
стандарттары негізінде бөлімшенің қызметін реттейтін 
ішкі құжаттар әзірленген және Директорлар кеңесі мен 
Аудит жөніндегі комитет бекіткен. ІАҚ өз жұмысында 2014 
жылғы 26 маусымдағы Ішкі аудитті ұйымдастыру саяса-
тын және 2014 жылғы 26 маусымдағы ІАҚ туралы ережені 
басшылыққа алады. 
2017 жылы Дирекеторлар кеңесі бекітетін, ішкі норма-
тивтік құжаттарға өзгерістер енгізіледі және өзектен-
діріледі.

12 ІАҚ өз қызметін Директорлар кеңесі бекіткен тәуекелге 
бағдарланған жылдық аудиторлық жоспардың негізінде 
жүзеге асырады. Аудиторлық есептердің нәтижелері және 
негізгі анықтаулар тоқсан сайын Директорлар кеңесінің 
қарауына шығарылады.

Сақталады Жыл сайын,1 қарашадан кешіктірілмей Қызмет келесі 
жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспардың жоба-
сын әзірлеуді қолға алады. Онда ішкі аудитке жататын 
бизнесс-процестер, рәсімдер, немесе қызмет түрлері, 
немесе функциялар (Қоғамның бөлімшесі) көрсетіледі. 
Тәуекелге бағдарланған ЖАЖ жыл сайын 1 желтоқсаннан 
кешіктірілмей ДК бекітуіне енгізіледі.
ІАҚ тоқсан сайын жүргізілген аудит бойынша есептерін 
Компанияның Директорлар кеңесінің қарауына шыға-
рады. ҚБ Қоғам Басқармасы бекітетін түзетуші және 
ескертуші іс-әрекеттер жоспарын дайындайды. 
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13 ІАҚ өз қызметін жүзеге асыру кезінде ішкі бақылау 
жүйесінің және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін 
бағалауды, ішкі аудит саласындағы қызметтің жалпыға 
бірдей қабылданған стандарттарын және корпоративтік 
стандарттарды және корпоративтік басқаруды бағалау 
саласындағы Қордың ұсынымдарын қолдана отырып, 
корпоративтік басқаруды бағалауды, ішкі бақылау мен 
тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалауды 
жүргізуге тиіс.

Сақталады Ішкі аудит қызметі өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыру 
кезінде Қызметтің мәртебесін, оның мақсатын, міндет-
тері мен қызметтерін, құқықтары мен өкілетіліктерін 
және Қызмет туралы ережемен, Этика кодексімен және 
стандарттарымен белгіленген өзге де талартарды бас-
шылыққа алады. Ішкі аудит қызметі Ішкі аудиттің кәсіби 
практикасының халықаралық стандарттарына, 2013 
жылғы 27 тамыздағы Қазақстан Республикасы Ұлттық 
банкі Басқармасының № 214 (СУР 214) қаулысының талап-
тарына сәйкес, жыл сайын тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау жүйесін бағалауды жүзеге асырады. 

14 ІАҚ басшысы ішкі аудит қызметінің барлық түрлерін 
қамтитын және ІАҚ қызметіне ішкі және сырттай бағала-
уды міндетті түрде жүргізуді көздейтін кепілдік беру және 
сапаны арттыру бағдарламасын әзірлеуге және қолдауға 
тиіс.
 ІАҚ, оның басшысының және қызметкерлері жұмысы-
ның тиімділігін бағалауды ІАҚ есептерін қарау, жылдық 
аудиторлық жоспардың орындалуы мерзімінің сақталуы 
және есептіліктің берілуі, ІАҚ стандарттарының және ішкі 
нормативтік құжаттарының талаптарына есептің сәйкестігі 
негізінде Директорлар кеңесі жүзеге асырады.
 

Сақталады ІАҚ-да кепілдік беру және сапаны арттыру бағдарла-
масы бар, 2017 жылы кепілдік беру және сапаны арттыру 
бағдарламасын өзектендіру және ДК-де бекіту күтіліп 
отыр. 2018 жылы үш жылды бір рет өткізілетін ІАҚ қыз-
метін сыртқы бағалау жасалмақ. 
ІАҚ, оның басшысының және қызметкерлері жұмысы-
ның тиімділігін бағалауды ІАҚ есептерін қарау, жылдық 
аудиторлық жоспардың орындалуы мерзімінің сақталуы 
және есептіліктің берілуі, ІАҚ стандарттарының және ішкі 
нормативтік құжаттарының талаптарына есептің сәй-
кестігі негізінде Директорлар кеңесі жыл сайын жүзеге 
асырады. ІАҚ ішінде персоналды бағалау жыл сайын 
әрбір қызметкердің Жеке даму жоспарына сәйкес дербес 
жүргізіледі.

7-тарау. Ашықтық
1 Мүдделі тараптардың мүдделерін сақтау мақсатында Ком-

пания қаржылық жағдайды, қызмет нәтижелерін, меншік 
құрылымын және басқаруды қоса алғанда, өз қызметінің 
барлық маңызды аспектілері туралы ақпаратты уақтылы 
және сенімді ашады.

Ішінара 
сақталады

Компания «Қазпошта» АҚ-ның ақпаратты ашу туралы 
ережесінің, сондай-ақ ақпаратты уақтылы және дәйекті 
түрде ашуды қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар 
ішкі жарлық құжаттарының жаңа редакциясын бекітті. 
Компанияның ішкі құжаттары КБК барлық талаптарын 
қамтиды. Компания Қазақстан Республикасының заңна-
масына және ішкі құжаттарға сәйкес ақпараттарды 
толықтай ашады. 
Компанияда 2015 жылдың қорытындысы бойынша 
инсайдерлік ақпараттарға қатысты рәсімдер мен құпия 
ақпараттарды қорғауды қосқанда, ақпаратты ашу 
тиімділігі бойынша есеп дайындалған жоқ. Осы есепті 
2016 жылдың қорытындысы бойынша 2017 жылы қара-
стыру жоспарланып отыр.

2 Компания Қазақстан Республикасының заңнамасында 
және ішкі құжаттарда көзделген ақпаратты уақтылы 
ашады. Компанияда ақпаратты ашуға және қорғауға 
арналған қағидаттар мен тәсілдерді айқындайтын ішкі 
құжаттар, сондай-ақ мүдделі тараптарға ашылатын 
ақпараттың тізбесі бекітілуге тиіс. Компания ақпаратты 
қолжетімділік санатына жатқызу тәртібін, ақпаратты 
сақтау және пайдалану шарттарын, оның ішінде коммер-
циялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратқа 
еркін қол жеткізу құқығын иеленетін және оның құпи-
ялылығын қорғау шараларын қабылдайтын тұлғалар 
тобын айқындайды.

3 Компания Қаржылық есептіліктің халықаралық стан-
дарттарына (бұдан әрі – ҚЕХС) сәйкес дайындалған 
аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ 
ҚЕХС сәйкес дайындалған, есепті кезеңнің бірінші тоқсаны 
үшін, жартыжылдығы үшін және алғашқы тоғыз айы үшін 
қаржылық есептілігін өзінің интернет-ресурсына уақтылы 
орналастыруға тиіс. Қаржылық есептіліктің негізгі нысан-
дарынан басқа Компанияның қаржылық жағдайы туралы 
қосымша ақпаратты ашу ұсынылады.

Сақталады Компания 2015 жылға арналған жылдық қаржылық 
есептілікті орналастырды. Компания 2016 жылдың бірінші 
тоқсанына, жарты жылдығына және алғашқы тоғыз 
айына арналып, ҚЕХС-на сәйкес дайындалған қаржылық 
есептілікті орналастырды.https://post.kz/info/7/o-
kompanii/item/41/otchetnost
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4 Компания тараптық тұлға ретінде мүдделі тараптарға 
қаржылық есептіліктің дұрыстығы және оның ҚЕХС 
талаптарына сәйкестігі туралы объективті пікір беретін 
тәуелсіз және білікті аудиторды тарту арқылы жыл 
сайынғы қаржылық есептілік аудитін жүргізуге тиіс. Егер 
жылдың қаржылық есептілік аудитін жүргізу Қазақстан 
Республикасының заңнамасында және/немесе ұйымның 
ішкі құжаттарында көзделсе, жылдық аудит бөлігіндегі 
нормалар қолданылады. 

Сақталады 2016 жылғы қаржылық есептілік аудитін «КПМГ Аудит» 
ЖШС жүргізді.

5 Компания осы Кодекстің ережелеріне және ақпаратты 
ашудың озық практикасына сәйкес жылдық есепті дайын-
дау керек. Жылдық есепті Директорлар кеңесі бекітеді.

Сақталады Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілуіне сәйкес, Компанияның Жылдық есебін бекіту 
құзыреті Директорлар кеңесіне берілді.
2016 жылға арналған Компанияның Жылдық есебі 
КБК-ге және халықаралық тәжірибе талаптарына сәйкес 
дайындалған.

6 Интернет-ресурс жақсы құрылымдалған, навигация 
үшін қолайлы болуға және мүдделі тұлғаларға Компания 
қызметін түсіну үшін қажетті ақпаратты қамтуға тиіс.

Сақталады 2016 жылы Компания корпоративтік сайтты қайта 
құрылымдады және дизайнын қайта жасады, Қоғам 
қызметін түсіну үшін барлық қажетті ақпараттар орнала-
стырылды.
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2-қосымша. Қаржылық есептілік

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп
2016 жыл,
мың теңге

2015 жыл,
мың теңге

Активтер
Ұзақ мерзімді активтер
Негізгі құралдар және материалдық емес активтер, соның ішінде:

Ғимараттар және құрылыстар 12 258 160 11 172 210

Көлік құралдары 6 080 487 4 874 515

Машиналар мен жабдықтар 5 757 242 4 261 377

Негізгі құралдар және материалдық емес активтер басқа кластары 3 958 776 3 314 838

Инвестициялық меншік 1 538 529 1 384 294

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар 7 184 043 7 863 295

Басқа да ұзақ мерзімді активтер 1 271 679 1 139 524

Жиыны: ұзақ мерзімді активтер 38 048 916 34 010 053

Қысқа мерзімді активтер
Қорлар 1 028 733 745 036

Сауда дебиторлық берешек 6 459 503 8 344 169

Басқа да дебиторлық берешектер және басқа да қысқа мерзімді активтер 1 821 562 310 955

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар 558 014 2 472 034

Банктердегі депозиттер 2 008 830 4 200 000

Ақшалай қаражат және олардың баламалары 26 624 239 10 683 146

Жиыны: қысқа мерзімді активтер 38 500 881 26 755 340
Жиыны: активтер 76 549 797 60 765 393

Капитал және міндеттемелер
Капитал
Акционерлік капитал 29 966 484 18 632 275

Резервтік капитал 480 587 480 587

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві (1 710 916) (1 305 903)

Бөлінбеген пайда 2 267 148 2 048 390

Жиыны: капитал 31 003 303 19 855 349

Ұзақ мерзімді міндеттемелер 
Басқа шоттар және клиенттердің депозиттері 16 403 17 148

Қаржылық мекемелердің қарыздары 872 210 1 938 453

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 1 429 675 1 024 579

Басқа да кредиторлық берешек және басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер 1 378 420 1 394 964

Жиыны: ұзақ мерзімді міндеттемелер 3 696 708 4 375 144

2016 жыл,
мың теңге

2015 жыл,
мың теңге

Қысқа мерзімді міндеттемелер

Сауда кредиторлық берешек 1 781 197 1 445 549

Алынған жазылым бойынша баспалар мен жаздырып алушылар алдындағы берешек 5 002 041 4 611 704

Алынған ақша аударымдары бойынша берешек 1 181 433 1 193 434

Клиенттердің шоттары мен депозиттері, соның ішінде:

Зейнетақы және мемлекеттік жәрдемақы шоттары 13 144 391 13 211 862

Клиенттердің басқа шоттары мен депозиттері 11 142 326 7 922 562

Қаржылық мекемелер қарыздары 961 185 1 175 526

Басқа да кредиторлық берешек және басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер 8 637 213 6 974 263

Жиыны: қысқа мерзімді міндеттемелер 41 849 786 36 534 900

Жиыны: міндеттеме 45 546 494 40 910 044

Жиыны: капитал және міндеттеме 76 549 797 60 765 393
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Пайда немесе шығын туралы шоғырландырылған есеп
2016 жыл,
мың теңге

2015 жыл,
мың теңге

Кірістер, соның ішінде:

Пошталық қызметтерден кірістер 18 819 884 17 201 172

Қаржылық қызметтерден кірістер 18 154 256 16 228 856

Басқа операциялық қызметтен кірістер 651 467 552 359

Сатудың өзіндік құны, соның ішінде:

Өзіндік құн құрамында персоналға шығыстар (19 506 682) (18 500 191)

Өзіндік құн құрамында басқа да шығыстар (13 603 287) (10 908 809)

Жалпы пайда 4 515 638 4 573 387
Жалпы және әкімшілік шығыстар

Жалпы және әкімшілік шығыстар құрамында персоналға шығыстар (4 023 252) (3 369 442)

Жалпы және әкімшілік шығыстар құрамында басқа да шығыстар (2 616 974) (2 826 869)

Қаржылық кірістер 3 041 780 2 084 736

Қаржылық шығыстар (400 321) (392 886)

Сауда және басқа да дебиторлық берешектер мен қарыздардың құнсыздануына байла-
нысты қызметкерлерге резерті есептеу 

(138 957) (580 446)

Сату бойынша шығыстар (60 668) (89 334)

Басқа да операциялық емес таза кірістер 397 209 96 882

Операциялық пайда/(шығын) 714 455 (503 972)
Таза оң бағам айырмасы 238 525 3 843 555

Сату үшін қолда бар инвецтициялық бағалы қағаздармен жасалған операциялардан 
таза шығын – (96 896)

Салық салуға дейінгі пайда 952 980 3 242 687
Табыс салығы бойынша шығыс (393 811) (646 763)

Жылдық таза пайда 559 169 2 595 924

Басқа да жиынтық табыс
Пайда немесе залал құрамына сыныпталған немесе соңында қайта сыныпталуы 
мүмкін баптар:
Сату үшін қолда бар инвецтициялық бағалы қағаздармен жасалған операциялардан 
келтірілген өткізілмеген шығын 

(405 013) (422 424)

Пайда немесе шығын құрамында қайта сыныпталған сату үшін қолда бар инвецтициялық 
бағалы қағаздармен жасалған операциялардан келтірілген өткізілген пайда 

– 3 356

(405 013) (419 068)

Пайда немесе залар құрамына соңында қайта сыныпталмайтын баптар:
Салықты шегергендегі белгіленген төлемдермен зейнетақы жоспары міндеттемесін 
қайта бағалау 45 142 (32 180)

Салықты шегергендегі, бір жыл ішіндегі басқа да жиынтық кірістер (359 871) (451 248)
Салықты шегергендегі, бір жыл ішіндегі жалпы жиынтық кіріс 199 298 2 144 676

Негізгі және акцияға таратылған пайда:
Бас компанияның кәдуілгі акцияларының иелеріне тиесілі бір жылдағы пайда, теңгемен 21.90 162.01
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2016 жыл,
мың теңге

2015 жыл,
мың теңге

Операциялық қызметтен ақша ағыны 

Салық салуға дейінгі пайда 952 980 3 242 687

Пайданы салық салынғанға дейін таза ақша ағындарымен салыстыру үшін 
түзетулер

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің құнсыздануынан болған өсімпұл 
мен залал 

2 584 873 2 494 508

Инвецтициялық жылжымайтын мүліктің құнсыздануынан болған өсімпұл мен залал 25 975 28 760

Негізгі құралдардың істен шығуынан таза пайда (155 706) (84 610)

Қаржылық кірістер (3 041 780) (2 084 736)

Қаржылық шығыстар 400 321 392 886

Сауда және басқа да дебиторлық берешектер мен басқа да қысқа мерзімді актив-
тердің құнсыздануынан резервті есептеу 

138 957 580 446

Ескірген қорларды таза өткізу құнына дейін есептен шығару 2 621 1 337

Сату үшін қолда бар инвецтициялық бағалы қағаздардың құнсыздануынан резервті 
есептеу 

– 100 252

Қызметкерлерге сыйақы беру бойынша міндеттеме 35 666 (84 130)

Өткізілмеген оң бағам айырмасы 204 402 (3 523 410)

Айналым капиталындағы өзгерістерге дейін операциялық қызметтен 
түскен ақша қаражаты ағындары 1 148 309 1 063 990

Қорлардың өзгеруі (286 318) 198

Сауда дебиторлық берешегінің өзгеруі 1 484 078 (1 548 795)

Басқа да дебиторлық берешектер мен басқа да қысқа мерзімді активтердің өзгеруі (1 080 719) (395 836)

Сауда кредиторлық берешегінің өзгеруі 239 924 888 130

Басқа да кредиторлық берешектер мен басқа да міндеттемелердің өзгеруі 511 424 (251 215)

Алынған жазылым үшін баспалар алдындағы кредиторлық берешектің өзгеруі 530 362 (286 305)

Алынған ақша аударымдары бойынша кредиторлық берешектің өзгеруі 40 127 149 266

Клиенттердің шоттары мен депозиттерінің өзгеруі 3 253 097 323 985

Банктегі депозиттердің өзгеруі 2 199 956 (3 200 000)

Табыс салығын төлегенге және төленген және алынған сыйақыға дейінгі 
операциялық қызметтерден түскен ақша қаражаты ағындары 8 040 240 (3 256 582)

Төленген табыс салығы (895 718) (28 603)

Төленген сыйақы (265 015) (294 359)

Алынған сыйақы 2 867 343 1 997 686

Операциялық қызметтен түскен таза ақша қаражаты ағындары 9 746 850 (1 581 858)

Ақша қаражаты қозғалысы туралы шоғырландырылған есептің жалғасы
2016 жыл,
мың теңге

2015 жыл,
мың теңге

Инвестициялық қызметтен ақша қаражаты ағындары 

Негізгі құралдарды сатып алу (5 731 245) (4 184 978)

Материалдық емес активтерді сатып алу (335 437) (287 277)

Негізгі құралдарды сатудан түсімдер 241 675 108 160

Сату үшін қолда бар инвестициялық бағалы қағаздарды сату және өтеу 2 244 273 1 554 207

Инвестициялық қызметте пайдаланылған ақша қаражатының таза ағындары (3 580 734) (2 809 888)

Қаржылық қызметтен ақша ағындары 

Акциялар шығару 11 334 209 4 565 224

Қаржылық мекемелерден қарыздар тарту – 743 600

Қаржылық мекемелер қарыздарын өтеу (1 129 332) (2 020 482)

Бас компания акционерлеріне төленген дивидендтер (389 389) (21 759)

Қаржылық қызметтен ақша қаражатының таза ағындары 9 815 488 3 266 583

Ақша қаражатына және оның баламаларына валюта бағамы өзгеруінің әсері (40 511) 852 866

Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза өзгеруі 15 981 604 (1 125 163)

1 қаңтардағы ақша қаражаты және олардың баламалары 10 683 146 10 955 443

31 желтоқсандағы ақша қаражаты және оның баламалары 26 624 239 10 683 146
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3-қосымша. GRI элементтері кестесі 
GRI индексі Элемент (көрсеткіш) Түсіндірме және/немесе ерекшелік Беті

Стратегия және талдау

G4-1
Орнықты даму саласындағы жұмыс туралы 
басшының мәлімдемесі 

Үндеу Компания үшін орнықты даму мәселелерінің 
маңыздылығын және бұл бағыттағы оның стратегия-
сын ашып көрсетеді 

72

Ұйымның бейіні
G4-3 Ұйым атауы Компанияның Басқарма төрағасының үндеуі 72

G4-4
Басты брендтері, өнімдері және/немесе қыз-
меттері

Ұсынылатын қызметтердің толық сипаттамасы www.
post.kz сайтында берілген 

–

G4-5 Ұйымның штаб-пәтерлерінің орналасқан жері Толық сипаттамасы www.post.kz сайтында берілген –

G4-6 Қызметтің географиясы Есеп тек Қазақстан Республикасын қамтиды –

G4-7
Меншік сипаты және ұйымдық-құқықтық 
нысаны

Толық сипаттамасы www.post.kz сайтында берілген –

G4-8 Ұйым жұмыс істейтін нарықтар «Қызметтің операциялық нәтижелері» бөлімі 37

G4-9 Ұйым ауқымы
«Цифрлар мен фактілер» және «Қаржылық көрсет-
кіштер» бөлімдері

8,40

G4-10 Персоналдың жалпы саны және құрылымы 
Компания туралы жалпы мәлімет, «Кадр саясаты» 
бөлімі 

79

G4-11
Ұжымдық шарттармен қамтылған барлық 
қызметкерлердің пайызы 

«Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік» 
бөлімі

82

G4-12 Ұйымның жеткізілім тізбектері «Компания туралы» бөлім 10

G4-13
Ауқымдағы, құрылымдағы немесе жеткізілім 
тізбегіндегі елеулі өзгерістер 

Есептік кезең бойы Компания құрылымына қатысты 
елеулі өзгерістер орын алды 

–

G4-14
Ұйымның сақтық қағидатын қандай сипатта 
қолданатындығын түсіндіру

Компанияда тәуекелдерді басқару жүйесі енгізілді. 
Толығырақ «Тәуекелдерді басқару» бөлімінен 
қараңыз

66

G4-15

сыртқы тараптар әзірлеген экономикалық, 
экологиялық және әлеуметтік хартиялар, қағи-
даттар немесе ұйым қосылған және қолдайтын 
басқа да бастамалар 

 • БҰҰ жаһандық шарты;
 • әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін 

кеңейту қағидаттары.
–

G4-16

Мүдделерді қорғау жөнінде ұлттық және 
халықаралық ұйымдарға және /немесе 
қауымдастықтарға мүшелік (мысалы, салалық), 
ұйым: 
• басқару органдарынан орын алады; 
• комитеттерге немесе жобаларға қатысады; 
• жалпы мүшелік жарналары шеңберінде маңы-
зды қаржыландырады; 
• өз мүшелігін стратегиялық тұрғыда қарайды. 

 • Дүниежүзілік пошта одағы (ДПО);
 • Post Europe Еуропалық пошта операторлары мем-

лекеттік қауымдастығының әкімшілік кеңесі;
 • Байланыс саласындағы өңірлік ынтымақтастық 

(БСӨЫ);
 • «Қазақстан қаржы ұйымдары қауымдастығы» 

заңды тұлғалар бірлестігі;
 • «Қазақстандық Интернет бизнес және Мобильді 

коммерция қауымдастығы» заңды тұлғалар бір-
лестігі;

 • «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы.

–

GRI индексі Элемент (көрсеткіш) Түсіндірме және/немесе ерекшелік Беті

Айқындалған маңызды аспектілер және шекаралар 

G4-17
Шоғырландырылған қаржылық есептілікке 
немесе балама құжаттарға есептілігі енгізілген 
заңды тұлғалар тізбесі 

Kazpost GMBH, Электронпост.KZ –

G4-18
Есеп мазмұнын және аспектілер шекарасын 
анықтау процесі 

 • «Есепті жасау қағидаттары» бөлімі;
 • «Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл» бөлімі.

73

G4-19
Есеп мазмұнын анықтау процесінде айқын-
далған барлық маңызды аспектілердің тізімі 

Маңызды тақырыптар тізімі «Мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимыл» бөлімінде ашып жазылған 

73

G4-20
Ұйым ішінде әрбір маңызды аспекті бойынша 
аспекті шекараларын сипаттау 

Барлық аспектілер Компанияда маңызды болып 
табылады 

–

G4-21
Ұйымнан тыс әрбір маңызды аспекті бойынша 
аспекті шекараларын сипаттау 

Барлық аспектілер Компаниядан тыс маңызды болып 
табылады 

–

G4-22
Алдыңғы есептерде жарияланған көрсет-
кіштерді қайта қалыптастыру туралы хабарлама 

Өзгерістер болған жоқ –

G4-23
Алдыңғы есептік кезеңдермен салыстырғанда 
аспектілердің шекаралары мен қамтылуындағы 
маңызды өзгерістер 

Маңызды аспектілерді көрсететін маңыздылық 
қалыптамасы мен EES көрсеткіштері әзірленді 

–

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

G4-24
Ұйым өзара әрекеттесетін мүдделі тараптар 
тобының тізбесі 

«Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл» бөлімі 73

G4-25
Олармен әрі қарай өзара іс-қимыл жасасу 
мақсатында мүдделі тараптарды анықтау және 
таңдау қағидаттарын сипаттау 

«Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл» бөлімі 73

G4-26 Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл тәсілдері «Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл» бөлімі 73

G4-27

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл про-
цесінде көтерілген немесе айқындалған негізгі 
тақырыптар мен мүдделер, және осы мүдделер 
мен тақырыптарға ұйымның қалай ден қойған-
дығы, соның ішінде өз есептілігі арқылы

«Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл» бөлімі 73

Есеп туралы жалпы мәлімет

G4-28 Есептік кезең 
2016 жыл (2016 жылдың 1 қаңтарынан – 2017 жылдың 
1 қаңтарына дейін)

–

G4-29
Орнықты даму саласында алдыңғы есептің 
жариялану күні 

2016 жылғы 27 желтоқсан –

G4-30 Есептілік циклі Жылдық –

G4-31
Есепке немесе оның мазмұнына қатысты мәсе-
лелерге арналған байланыс ақпараты 

Компанияның Корпоративтік басқару департаменті, 
тел.: 61-16-99 (ішкі: 1407)

–

G4-32 GRI-ге сәйкес есепті дайындау нұсқасы «Есеп туралы» бөлім 90

G4-33
Есепті сыртқы куәландыруға қатысты саясат 
және қолданылатын практикалық тәсілдер 

Орнықты даму туралы есеп сыртқы куәландырудан 
өткен жоқ 

–
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GRI индексі Элемент (көрсеткіш) Түсіндірме және/немесе ерекшелік Беті

Басқарма
G4-34 Ұйымның корпоративтік басқару құрылымы «Корпоративтік басқару» бөлімі 52

Этика және адалдық 

G4-56

Құндылықтарды, қағидаттарды, корпоративтік 
мінез-құлық кодексі және этика кодексі сияқты 
ұйымның тәртіп стандарттары мен нормаларын 
сипаттау

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 
27 мамырдағы (№ 22/15 хаттама) шешімімен бекітіл-
ген, акцияларының (қатысу үлесі) 50%-дан астамы 
тікелей және жанама «Самұрық-Қазына» АҚ-ға 
тиесілі ұйымдардағы Корпоративтік басқару кодексі

–

Менеджмент саласындағы тәсілдер туралы мәлімет

СПМ
Менеджмент саласындағы тәсілдер туралы 
мәлімет

Қоршаған ортаға әсерді басқаруға Компанияның 
тәсілдері туралы негізгі ақпарат «Орнықты даму 
саясаты туралы Басқарма төрағасының үндеуінде» 
келтірілген

72

«Экономикалық» санат
«Экономикалық нәтижелілік» аспектісі

G4-EC2
Климаттың өзгеруіне байланысты ұйым қызметі 
үшін қаржы аспектілері және басқа да тәуекел-
дер мен мүмкіндіктер 

Есептік кезеңде климаттың өзгеруі салдарынан 
туындаған және Компанияның шаруашылық қыз-
метінің елеулі өзгеруіне алып келетін тәуекелдер 
анықталған жоқ

–

G4-EC4 Мемлекеттен қаржылық көмек
Мемлекет тарапынан Компанияны субсидия түрінде 
қаржыландыру 2016 жылы көрсетілген жоқ 

–

«Экологиялық» санат
«Энергия» аспектісі

G4-EN3 Ұйым ішінде энергияны тұтыну «Энергия» бөлімі 76

G4-EN6 Энергия тұтынуды қысқарту «Энергия» бөлімі 76

«Шығарындылар» аспектісі

G4-EN21
Ауаға nox, sox және басқа маңызды ластаушы 
заттардың шығарындылары

«Шығарындылар» бөлімі 78

«Талаптарға сәйкестік» аспектісі

G4-EN29
Экологиялық заңнаманы және нормативтік 
талаптарды сақтау 

Компания маңызды айыппұлдарға және экологи-
ялық заңнама мен нормативтік талаптардың сақтал-
мауынан салынған қаржылық емес санкцияларға 
тартылған жоқ

–

«Әлеуметтік» санат
«Еңбек қатынастары практикасы және лайықты еңбек» кіші санаты

«Жұмыспен қамту» аспектісі

G4-LA1
Жаңадан алынған қызметкерлердің жалпы 
саны және пайызы 

«Кадр саясаты» бөлімі 79

G4-LA2 Қызметкерлерге көрсетілетін жеңілдіктер «Кадр саясаты» бөлімі 79

G4-LA3
Бала күтіміне байланысты демалыстан кейін 
жұмысқа қайта келген қызметкерлердің үлесі

«Кадр саясаты» бөлімі 79

GRI индексі Элемент (көрсеткіш) Түсіндірме және/немесе ерекшелік Беті

«Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы» аспектісі

G4-LA4
Ұйым қызметіндегі айтарлықтай өзгерістерге 
қатысты хабарламаның ең аз кезеңі 

«Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қарым-қа-
тынасы» бөлімі

82

«Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік» аспектісі

G4-LA5
Денсаулық және қауіпсіздік жөніндегі ресми 
бірлескен комитеттерге ұсынылған барлық 
персоналдың үлесі 

«Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік» 
бөлімі

82

G4-LA6 Өндірістік жарақат түрлері мен деңгейі
«Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік» 
бөлімі

82

G4-LA8
Кәсіподақтармен ресми келісімдерде денсау-
лық және қауіпсіздік мәселелерін көрсету 

«Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік» 
бөлімі

82

«Дайындау және білім беру» аспектісі

G4-LA9
Қызметкерлерді санаттары мен жынысы бой-
ынша бөлудегі жылына бір қызметкерді оқыту 
сағатының орташа саны 

«Дайындау және білім беру» бөлімі 83

G4-LA10
Қызметкерлердің дағдылары мен білімдерін 
дамыту бағдарламасы 

«Дайындау және білім беру» бөлімі 83

«Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер» аспектісі

G4-LA12
Басқарушы органдар мен персоналдардың 
негізгі санаттарының құрылымы 

«Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер» бөлімі 85

«Еңбек қатынастары тәжірибесіне шағымдар беру тетігі» аспектісі

G4-LA16
Шағым берудің ресми тетігі арқылы берілген, 
өңделген және реттелген еңбек қатынастары 
тәжірибесіне шағымдар саны 

«Еңбек қатынастары тәжірибесіне шағымдар беру 
тетігі» бөлімі

85

«Адам құқығы» кіші санаты
«Инвестициялар» аспектісі

G4-HR2

Оқыған қызметкерлер үлесін қосқанда, ұйым 
қызметі үшін маңызды адам құқығы аспек-
тілеріне байланысты саясатқа және рәсімдерге 
қызметкерлерді оқытудың жалпы сағат саны 

«Адам құқығы» бөлімі 87

 «Мәжбүрлі немесе міндетті еңбек» аспектісі

G4-HR6
Мәжбүрлі немесе міндетті еңбекті пайдалану 
жағдайларының маңызды тәуекелі бар айқын-
далған бөлімшелер және жеткізушілер 

Есептік кезеңде мәжбүрлі немесе міндетті еңбекті 
пайдаланудың маңызды тәуекелі бар жағдайлар 
айқындалған жоқ

–

«Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесі» аспектісі

G4-HR7

Жүзеге асырылатын қызметке байланысты 
адам құқығы аспектілеріне қатысты рәсімдер 
мен саясатты оқытудан өткен қауіпсіздік қыз-
меті қызметкерлерінің үлесі 

«Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесі» бөлімі 87
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GRI индексі Элемент (көрсеткіш) Түсіндірме және/немесе ерекшелік Беті

«Қоғам» кіші санаты
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» аспектісі

G4-SO3

Сыбайлас жемқорлықпен байланысты тәуе-
келдерге бағалау жүргізілген бөлімшелердің 
жалпы саны мен пайызы, анықталған маңызды 
тәуекелдер

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» бөлімі 87

G4-SO4
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл сая-
саты мен әдістері туралы ақпараттандыру және 
оларға оқыту 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» бөлімі 87

G4-SO5
Расталған сыбайлас жемқорлық оқиғалары 
және қолданылған іс-қимылдар 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» бөлімі 87

«Бәсекелестікке кедергі келтіру» аспектісі

G4-SO7

Бәсекелестікке кедергі келтіру және монопо-
лияға қарсы заңнаманы бұзумен байланысты 
ұйымға қатысты құқықтық іс-қимыл жағдайла-
рының жалпы саны және олардың нәтижелері 

«Бәсекелестікке кедергі келтіру мәселелері» бөлімі 88

«Талаптарға сәйкестік» аспектісі

G4-SO8

Маңызды айыппұлдардың ақшалай сомасы 
және заңнама мен нормаивтік талаптарды 
сақтамағаны үшін салынған қаржылық емес 
санкциялардың жалпы саны 

«Заңнамаға және нормативтік талаптарға сәйкестік» 
бөлімі

88

«Қоғамға әсер ету үшін шағымдар беру тетіктері» аспектісі

G4-SO11
Шағым берудің ресми тетігі арқылы берілген, 
өңделген және реттелген қоғамға әсер етуіне 
қатысты шағымдар саны 

«Қоғамға әсер ету үшін шағымдар беру тетіктері» 
бөлімі

85

«Өнімге жауапкершілік» кіші санаты
 «Тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігі» аспектісі

G4-PR2

Салдар түрлері бойынша бөлудегі өнімдер мен 
қызметтердің денсаулыққа және қауіпсіздікке 
тигізетін әсеріне қатысты нормативтік талап-
тарға және ерікті кодекстерге сәйкес келме-
ушілік жағдайларының жалпы саны 

Компанияның қызметтері клиенттердің денсаулығы 
мен қауіпсіздігіне айтарлықтай әсер етпейді.

–

«Өнімдер мен қызметтерді таңбалау» аспектісі

G4-PR4

Салдар түрлері бойынша бөлудегі өнімдер мен 
қызметтердің қасиеттері туралы ақпараттар 
мен таңбалауға қатысты нормативтік талап-
тарға және ерікті кодекстерге сәйкес келме-
ушілік жағдайларының жалпы саны 

Нормативтік талаптарға және ерікті кодекстерге 
сәйкес селмеушілік жағдайлары есептік кезеңде 
орын алған жоқ 

–

G4-PR5
Тұтынушыларды қанағаттандыру дәрежесін 
бағалау жөнінде зерттеулердің нәтижелері 

«Тұтынушылардың қанағаттанушылық дәрежесін 
бағалау» бөлімі

89

«Маркетингтік коммуникациялар» аспектісі

G4-PR7

Салдар түрлері бойынша бөлудегі жарнаманы, 
өнімдерді жылжытуды және демеушілікті қоса 
алғанда, маркетингтік коммуникацияларға 
қатысты нормативтік талаптарға және ерікті 
кодекстерге сәйкес келмеушілік жағдайлары-
ның жалпы саны 

Есептік кезеңде маркетингтік коммуникацияларға 
қатысты нормативтік талаптарға және ерікті кодек-
стерге сәйкес келмеушілік жағдайлары туындаған 
жоқ

–

GRI индексі Элемент (көрсеткіш) Түсіндірме және/немесе ерекшелік Беті

«Тұтынушының жеке өміріне қол сұқпаушылық» аспектісі

G4-PR8

Тұтынушының жеке өміріне қол сұқпаудың 
бұзылуына қатысты негізделген шағымдардың 
жалпы саны және тұтынушылар туралы дерек-
тердің жоғалуы 

Компанияның Байланыс орталығы есептік кезеңде 
тұтынушылардың жеке өміріне қол сұқпаудың 
бұзылуына қатысты шағымдарға негізделген 
фактілерді тіркеген жоқ, Ақпараттық қауіпсіздік 
қызметімен ақшаның кемуі, ұрлық немесе тұтынушы 
туралы деректердің жоғалуы оқиғалары анықтал-
мады.

–

«Талаптарға сәйкестік» аспектісі

G4-PR9

Өнімдер мен қызметтерді ұсынуға және пайда-
лануға қатысты заңнаманың және нормативтік 
талаптардың сақталмағаны үшін салынған 
айыппұлдардың ақшалай көрсетілімі 

Есептік кезеңде өнімдер мен қызметтерді ұсынуға 
және пайдалануға қатысты Қазақстан Республи-
касы заңнамасының және нормативтік талаптардың 
сақталмағаны үшін маңызды ақшалай айыппұлдар 
салу жағдайлары туындаған жоқ.

–
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