
ОРНЫҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ 
ЕСЕП 

Қоғам экономикаға, қоршаған орта мен 
қоғамға өз ықпалының маңыздылығын 
түсінеді және ұзақ мерзімді құнды 
арттыруға талпынып, мүдделі тараптардың 
мүдделерінің балансын ескере отырып, ұзақ 
мерзімді кезеңдегі өзінің орнықты дамуын 
қамтамасыз етуі тиіс. Мүдделі тараптармен 
жауапты, ұқыпты және ұтымды өзара 
әрекеттесу Қоғамның орнықты дамуына 
ықпал етеді. Мүдделі тараптардың әрбір 
мақсатты тобы үшін ақпарат беру, кері 
байланыс және өзара әрекеттесу әдістері 
жасалды.

Компания орнықты дамуды қамтамасыз ете 
отырып, сондай-ақ мүдделі тараптардың 
мүдделерінің балансын сақтай отырып, 
ұзақ мерзімді құнын арттыруға ұмтылады. 
Орнықты даму саласындағы қызмет озық 
әлемдік стандарттарға сай болуы тиіс. 

Компания ұзақ мерзімді кезеңде 
орнықты даму үшін өзінің экономикалық, 
экологиялық және әлеуметтік 
мақсаттарының келісімділігін қамтамасыз 
етеді, соның ішінде акционерлер мен 
инвесторлар үшін ұзақ мерзімді құнның 
өсуін қамтиды.

Компаниядағы орнықты даму үш: 
экономикалық, экологиялық және 
әлеуметтік құрауыштардан тұрады.

Экономикалық құрауыш Компания қызметін 
ұзақ мерзімді құнның өсуіне, акционерлер 
мен инвесторлардың мүддесін қамтамасыз 
етуге, процестердің тиімділігін арттыруға, 
барынша жетілген технологияларды құру 
мен дамытуда инвестицияны өсіруге, еңбек 
өнімділігін арттыруға бағыттайды.

Экологиялық құрауыш биологиялық 
және физикалық табиғи жүйелерге әсерді 
азайтуды, шектеулі ресурстарды тиімді 
пайдалануды, экологиялық, энергия- және 
материал жинақтаушы технологияларды 

қолдануды, қалдықтарды қайта өңдеу мен 
жоюды қамтамасыз етеді.

Орнықты дамудың әлеуметтік құрауышы 
мыналарды қамтитын әлеуметтік 
жауапкершілік қағидаттарына 
бағдарланған: еңбек қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және қызметкерлер 
денсаулығын сақтау, сыйақыны әділ беру 
және қызметкер құқықтарын құрметтеу, 
персоналдың дербес дамуы, персоналға 
арналған әлеуметтік бағдарламаларды 
іске асыру, жаңа жұмыс орындарын ашу, 
экологиялық және білім беру акцияларын 
өткізу.

Осы үш аспекті бойынша қызметтерге 
және тәуекелдерге талдау жасау, сондай-
ақ мүдделі тараптарға өз қызметі 
нәтижелерінің теріс әсерін болдырмау 
немесе азайту үшін Қоғам қызметінің 
ықпалы осы Жылдық есепте келтірілген. 

«Қазпошта» АҚ персоналмен жұмыс 
істеу, еңбек және қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы заңнаманың барлық 
қолданылатын талаптарын  сақтайды және 
корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің 
алдыңғы қатарлы әлемдік стандарттарына 
сай болуыға талпынады. Өз нәтижелерін 
еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
дамуымен тығыз байланыстыратындықтан, 
Компания мәдени даму және табиғатты 
қорғау саласындағы көптеген жобаларды 
іске асырады.

Компания қызметтің барлық бағыттары 
бойынша орнықты даму аспектілерін 
ұстанады, бұл қағидат жылдық есептің 
өн бойынан көрініс табады. Компания 
бастамаларының табиғаты мен сипатына 
қарамастан, орнықты  даму қағидаты біздің 
қызметіміздің барлық аспектілерінде айқын 
көрінеді.

Қоғамның Директорлар кеңесі мен 
Басқармасы Орнықты даму саласында тиісті 
жүйе қалыптастыруды және оны енгізуді 
қамтамасыз етеді. Барлық деңгейлердегі 
бүкіл қызметкерлер мен лауазымды 
тұлғалар Орнықты дамуға үлес қосады.
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МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІЛЕР

Компанияда экономика, экология, 
әлеуметтік жауапкершілік сияқты 
орнықты дамудың маңызды аспектілерін 
белгіленген. Бұл аспектілер маңызды болып 
табылады, өйткені олар табиғи ресурстарды 
пайдалану, инвестицияларды басқару, 
ғылыми-техникалық даму, сондай-ақ 
персоналды дамыту кезіндегі процестерді 
білдіреді және Компания қызметінің басқа 
да көптеген маңызды аспектілері оның 
әлеуетін нығайтады, өмір сүру сапасын 
қамтамасыз етеді. 

Компания осы аспектілерді дамытуға 
бағытталған процестерді енгізуді 
қамтамасыз ететін ішкі құжаттар бектілген. 
Мысалы, корпоративтік басқаруды жетілдіру 
бойынша жоспарлар мен бағдарламалары 
бекітілді.

Корпоративтік басқарудың тәуелсіз 
диагностикасы жүйелі түрде өткізіледі. 
Осы диагностикалау нәтижелері бойынша 
рейтинг беріледі. Басқарудың құрылымы 
мен практикасына шолу нәтижесінде 
жетілдіруді қажет ететін салалар 
анықталады.

Корпоративтік басқаруды жетілдіру 
жоспары әзірленді, онда Компанияның 
нақты іс-шаралар арқылы сәйкессіздіктерді 
жоюы сипатталады, ұсынылған мерзімдері 
мен орындау үшін жауапты тараптары бар. 

Орнықты даму туралы жекелеген ақпаратты 
Жылдық жоспардың барлық мәтіні бойынша 
бөлімдерден кездестіруге болады. 

САҚТЫҚ ҚАҒИДАТЫ

Компанияның қызметінде сақтық қағидаты, 
ең алдымен, экономикалық, экологиялық 
және әлеуметтік салдарлары бар түрлі 
жобаларды дайындаудағы тәуекелдерді 
бақылаудың құралы болып табылады. 
Табиғат пен адам денсаулығына қауіп 
төндіретін практика ескеріледі. Бұл қағидат 
ықтимал зиянды болдырмауға бағытталған.
Сақтық қағидаты орнықты даму 
қағидаттарымен тығыз байланысты. 
Шешімдер қабылдау кезінде барлық 
мүдделі тараптардың пікірлері ескеріледі.

Үшінші тұлғалардың мүдделерін қозғайтын 
шешімдер олармен ақпараттың қол 
жетімділігін қамтамасыз ететін ашық 
коммуникация механизмдері арқылы 
келісіледі.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

ӘЛЕУМЕТТІК ТҰРАҚТЫЛЫҚ

Компанияның орнықты дамуын қамтамасыз 
етудің негізгі талаптарының бірі әлеуметтік 
жауапкершілік мәселелері болып табылады. 
Жыл сайын Компания әлеуметтік 
жағдайдың, көңіл күйдің түрлі санаттарын, 
Компанияның әлеуметтік-демографиялық 
және кәсіби-лауазымдық құрылымын 
сипаттайтын көрсеткіштерді қамтитын 
әлеуметтік тұрақтылық рейтингісін 
шығарады. 

Әлеуметтік тұрақтылық рейтингісі Компания 
ҚНК стратегиялық әлеуметтік көрсеткіші 
болып табылады. Рейтингіні анықтау 
бойынша зерттеулер нәтижесі «Самұрық-
Қазына» АҚ өндірістік компанияларының 
әлеуметтік көрсеткіштерін жыл сайын 
салыстыруға мүмкіндік береді. Рейтинг 
қорытындысы бойынша алынған 
көрсеткіштерге сәйкес, Қордың компания 
топтарының әлеуметтік тұрақтылық 
картасы жасалады 

«Әлеуметтік серіктестік орталығы» 
корпоративтік қоры жүргізген тәуелсіз 
зерттеулердің нәтижелері бойынша 
Компанияның 2017 жылғы әлеуметтік 
тұрақтылық рейтингі 70% құрады 
(орташадан жоғары), Компанияның 
2017 жылғы әкімшілік-басқарушылық 
персоналды тарту дәрежесі 51% құрады 
(тұрақтылық аймағы).

Рейтингті алғаш өлшеген сәттен бастап, 
компания еңбек жағдайларын, ішкі 
коммуникацияларды, өз персоналының 
алдында беделін және қызметкерлер үшін 
маңызды басқа да факторларды, тиісінше 
– өз көрсеткіштерін көтеру факторын 
жақсарта алды. Соңғысы 5 жыл бойы тиімді 
кері байланыс құралы ретінде әрекет ететін 
рейтингте тікелей көрініс табады.

Кәсіподақ жұмысына деген сенім 
мен қанағаттанушылық өсіп келеді. 
Кәсіподақтардың қызметі жақсаруда: 
кәсіподақ тиімдірек жұмыс істейтін болды 
және олардың жұмысына қанағаттанған 
қызметкерлер саны артып келеді.
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Компанияда жүргізілетін саясат 
басшылықтың беделін арттыруға және 
нығайтуға ықпал етеді. Қызметкерлер 
басшыларға, олардың шешімдеріне сенім 
арта бастады, сондай-ақ лауазымдарға 
тағайындаудың әділ екеніне сенетін болды. 
Бұл жағдай компаниядағы процестердің 
ашықтығының артқанын растайды. 

Әлі де шешімін таппаған проблемалар 
мен бірқатар мәселелерге, соның ішінде 
жалақының аздығына  қарамастан, 
Компания қызметкерлерінің әлеуметтік әл-
ауқаты қызметкерлер тарапынан жоғары 
бағаланады.

Жалпы алғанда, Компанияда ұжымдағы 
тұрақты жағдай сақталған.

5-сурет. 
Әлеуметтік тұрақтылық рейтингі 

Қызметкерлерді өндірістік секторға тарту – 
61%, ал әкімшілік-басқару секторына – 51%. 
2017 жылы өндірістік персоналды тарту 
өткен жылмен салыстырғанда 16 пунктке 
өсті.

Коммуникация және өзара қарым-қатынас 
мәселелерін қызметкерлердің көпшілігі 
оң бағалайды. Дегенмен, назар аударуды 
қажет ететін бірқатар мәселелер бар, соның 
ішінде: орындалған жұмыстардың нәтижесі 
бойынша кері байланыс.

ҰЖЫМДЫҚ-ШАРТТЫҚ ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАСТАР

Компания қызметкерлерінің 90%-
дан астамы кәсіподақтың құрамында. 
Компанияда Қазақстанның байланыс 
қызметкерлерінің кәсіподағы» РҚБ-мен 
және «Ақпараттандыру және байланыс 
қызметкерлері кәсіподағы қауымдастығы»  
ЗТБ-мен жасалған Ұжымдық шарт 
қолданыста. Бұл шарттар қызметкерлерге 
жалақы төлеу, әлеуметтік көмек көрсету, 
еңбекті қорғау және т.б. қатысты қосымша 
әлеуметтік кепілдіктер ұсынады. 

Ұжымдық шарт Қоғам қызметкерлерінің 
ақшалай өқтемақы түрлерін, әлеуметтік 
жеңлдіктерін қарастырады. Төлемдердің 
индексациясын қамтамасыз ету мақсатында 
әлеуметтік төлемдердің мөлшерлері 
айлық есептік көрсеткішке байланысты 
белгіленген. 

Ұжымдық шарттың шеңберінде 
кәсіподақтың қатысуымен құрылған 
комиссияның қарауы бойынша түрлі 
әлеуметтік мотивтерге бір жолғы төлемдер 
беру қарастырылған, бұл қаражат ай сайын 
бөлінеді. 

Компания өзінің қызметкерлеріне түрлі 
жеңілдіктер қарастырған. Төлемнің бұл түрі 
ҚР заңнамасына және Компанияның ішкі 
құжаттарына сәйкес реттеледі. 

Компания өмірдің ауыр жағдайларына тап 
болған қызметкерлерге айрықша көңіл 
бөледі.

Компанияның түрлі өндірістік учаскелерінде 
282 көп балалы ана еңбек етуде, 18 жасқа 
толмаған балалары бар қызметкерлер – 
11 317 адам. Бала күтіміне байланысты 
демалыстан соң жұмысқа қайта шыққан 
қызметкерлер саны 1,87% құрайды. Бала 
күтіміне байланысты демалыс алған 
қызметкерлерді ұстап қалу пайызы – 4,38%.

Ұжымдық шартқа сәйкес, Компания 
қызметіндегі маңызды өзгерістерге қатысты 
хабарландырудың ең аз кезеңі 1 ай.

2015 2016 2017

70 %
71 %

68 %
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1.      
 

 40 922 17 376

2.     1 293 129 

3.        30 044 1055

4.     40 864 

5.       
 

 56 745 

6.        284 135 

7.       
 

544

8.   837

Атауы саныСомасы, теңге

Жұмыс берушінің қызметкерді жазатайым оқиғалардан 
міндетті сақтандыру

Емделуге материалдық көмек

Ауырған жағдайдағы ерікті медициналық сақтандыру

Пошташыларға ақшалай жолақы өтемақысы

Мерейтой күнінде адал еңбегі үшін ақшалай сыйлық 

Арнайы киім мен аяқ киімге өтемақы

Зейнет жасына жетуіне байланысты жұмыстан босатылған 
қызметкерлер саны

Жұмыс істейтін зейнеткерлер саны

   70

  123

  39

   
206

   
  

 

721

 

665

703

18

46

    
   

117

2708

Атауы Саны

I және II топ мүгедектері

III топ мүгедектері 

Ауған соғысының ардагерлері

Мүгедек балалары бар немесе асыраушы 

Толық емес отбасы

Тұрмыс жағдайы төмен қызметкерлер

Жалғыз басты аналар

Жалғыз басты әкелер

Бала асырап алған қызметкерлер 

Диспансерлік есептегі қызметкерлер
 (онкологиялық және туберкулез  аурулары)

Жиыны:

1.        –  997 

2.      –  997 

3.     
    

–  426 

Атауы Ерлер Әйелдер

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 жұмысшылардың жалпы саны

15-кесте. 
2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қызметкерлерге берілген жеңілдіктер:

17-кесте. 
Бала күтімі бойынша демалыс

16-кесте. 
Өмірдің ауыр жағдайларына тап болған 
қызметкерлер
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HR ОҚИҒАЛАР

«HR-бренд» сыйлықақысы

«HR-бренд» сыйлықақысы – ТМД-да жұмыс 
істейтін HR-кәсіби мамандарына арналған 
ең беделді марапат. Бұл сыйлықақымен 
қызметкерлерді тарту, дамыту және тұрақты 
ұстауға, кандидаттарды тартуға бағытталған 
үзді жобаларды жасаушы компанияларға 
жыл сайын береді. 

«Қазпошта» АҚ «Корпоративтік оқыту 
орталығы» жобасы «Қазақстан» 
номинациясында екінші орын алды. 
Номинанттардың арасында «Евразийская 
группа» ЖШС, «U-Partners» ЖШС, 
«Казахтелеком» АҚ, Сбербанк АҚ ЕБ, «Stan-
dart» сақтандыру компаниясы» АҚ және т.б. 
сияқты компаниялар бар. 

Корпоративтік орталық жалдау жобаларын 
басқару, таланттарды дамыту және 
оқыту, басқару, корпоративтік мәдениет, 
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 
мәселелері бойынша «Қазпошта» АҚ 
қызмет көрсетуі үшін құрылған. 

SAP HCM кіші жобасын іске асыру

SAP HCM ішкі жобасын іске асыру 
ұйымдық менеджментті басқару, кадрлық 
әкімшілендіру, жұмыс уақытын есептеу, 
жалақыны есептеу сияқты HR-процестерін 
автоматтандыруды білдіреді. Компанияда 
бойынша тұтастай енгізудің кешенді тәсілі 
негізгі процестерді бірыңғайлауға және 
персоналды басқару және жалақыны 
есептеу бойынща операцияларды 
оңтайландыруға мүмкіндік береді. Сондай-
ақ қате деректер енгізу қаупін азайтады. 
Автоматтандырудың мақсаты – HR-
сервистерін қызметкерлер үшін барынша 
оперативті және қолжетімді қылу.

Сабақтастықты басқару 

Компания сабақтастық мәселелеріне 
ерекше назар аударады. Сабақтастықты 
жоспарлау әлеуетті қызметкерлерді 
даярлаудан тұрады, олар қажет болған 
жағдайда басшылық қызметкеорналаса 
алады. Сабақтастықты жоспарлаудың 
нәтижелі бағдарламасы тиімді басқаруды 
қамтамасыз етеді.  

Осы мақсаттарда Компания орнын 
басушыларды дайындауды қажет ететін 
басшылық лауазымдардың тізімін бекітті, 
олар барлығы 5 лауазым. Сондай-ақ 
барлығы 10 адамнан тұратын «Қазпошта» 
АҚ басшылық лауазымдары орнын 
басушылар пулы,басшылық лауазым орын 
басушылар тәлімгерлерінің тізімі бекітілді. 
Мұрагерлерді дамытудың жеке жоспарлары 
мақұлданды. 

КАДРЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

Тізімдік саны.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша Компанияның тізімдік саны 22 
749 адамды құрады,  соның ішінде әкімшілік 
қызметкерлері – 874 адам, көмекші және 
өндірістік персонал – 21 875 адам. Шығыс 
Қазақстан, Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан 
облыстық филиалдарында, «Оңтүстік» 
АЛО филиалында, Астана және Алматы 
поштамттарында, Республикалық арнайы 
байланыс қызметінде қызметкерлер саны 
неғұрлым көп. 

2017 жылы 3698 адам жұмысқа қабылданды, 
олардың 1 384 (37%) – ерлер, ал 2 314 (63%) 
– әйелдер, бұл әйелдердің құқықтары 
мен мүмкіндіктерін кеңейту (WEP) 
қағидаттарының іс жүзінде орындалуын 
көрсетеді.

Еңбекақы төлеу қоры.

2017 жылы еңбекақы төлеу қоры 21 341 
млн. теңгені құрады, соның ішінде әкімшілік 
персонал бойынша – 3 405 млн. теңге және 
өндірістік персонал бойынша 17 936 млн. 
теңге. 

Жалақы.

«Қазпошта» АҚ қызметкерлерінің орташа 
айлық жалақысы Қазақстан Республикасы 
бойынша орташа жалақыға қарағанда 
орта есеппен 34,6% аз болса да, Компания 
басшылығының іс-әрекеті қызметкерлердің 
еңбек жағдайларын жақсартуға, атап 
айтқанда жалақыны көбейтуға бағытталған. 
Бұл ретте жалақыны бірден көтеру 
Компанияның операциялық шығыстарын 
арттырады, ал бұл Компания көрсететін 
қызметтердің, әсіресе ауылдық жерлерге 
қолжетімділігіне кері әсер етеді. Осыған 
байланысты Комапния қызметкерлерінің 
жалақысын арттыру кірістердің өсуіне 
қарай жоспарлы түрде жүргізіледі. 
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Осылайша 2017 жылы «Қазпошта» АҚ 
қызметкерлерінің орташа айлық жалақысы 
102 мың теңгеден 106,7 мың теңгеге дейін, 
8,6 %-ға өсті.

Гендерлік құрылымы.

Гендерлік құрамы бойынша персоналдың 
23% ерлер, ал 77% әйелдер құрайды, оның 
ішінде 282 көп балалы ана бар. 

Жас санаты.

Жас санаты бөлінісіндегі қызметкерлердің 
барынша жоғары шоғырлануы 30 бен 50 
жас аралығы немесе 45 %. 30 жасқа дейінгі 
қызметкерлер саны 27,5% ды және 50 
жастан асқандар 27,5%-ды құрайды. 

Білім деңгейі. 

Жоғары білімі бар қызметкерлер жалпы 
санның 29%-ын құрайды, 41 % – орташа 
арнаулы білімі барлар, 27% – орташа білімі 
барлар, 3 % – аяқталмаған жоғары білімі 
барлар. Компания жұмысқа қабылдау 
кезінде тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге 
бағытталған, сондай-ақ қызметкерлердің 
біліктілігін арттыруды қамтамасыз етеді. 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ

Мемлекеттік тілді дамыту жұмыстары 
шеңберінде Компания мемлекеттік тілді 
және қазақтың ұлттық мәдениетін ілгерілету 
жөніндегі түрлі іс-шараларды өткізеді. Бұл 
ретте сондай-ақ кемсітушілік пен қысым 
жасауға жол бермей, басқа мәдениеттердің 
мүдделерін сақтау қамтамасыз етіледі. 

Компания Қазтестпен бірге диагностикалық 
тестілеу жүргізе отырып, орталық аппарат 
қызметкерлері үшін мемлекеттік тілді 
оқыту курстарын өткізді. Курсқа 50 адам 
қатысты, олардың барлығына курс 
соңында сертификаттар берілді. Сондай-
ақ Компанияның облыс орталықтарында 
жұмыс істейтін шамамен 90 қызметкері 
мемлекеттік тілді оқыту курсынан өтті. 
2017 жылғы қыркүйекте мемлекеттік 
тілді насихаттау мақсатында орталық 
аппараттың қызметкерлері арасында 
«Тілі бірдің – тілегі бір» конкурсы, сондай-
ақ Павлодар облыстық филиалында 
«Қазақшаңыз қалай?» акциясы өткізілді. 

Компанияда ай сайын мемлекеттік тілде 
ресімделген Компания құжат айналымының 
мониторингі жүргізіледі. Компанияның 
барлық үлгілік құжаттары, сондай-ақ 

қосымша келісімдер міндетті түрде екі 
тілде (мемлекеттік және орыс) ресімделеді, 
оқу-әдістемелік сүйемелдеу қамтамасыз 
етіледі. Компанияның ішкі өкімдік және 
ішкі  нормативтік құжаттары мемлекеттік 
және орыс тілдерінде ресімделеді. 
Істер номенклатурасы, Компанияның 
құрылымдық бөлімшелерінің ережелері 
мемлекеттік тілге аударылған. 

2017 жылы Компания ұсынатын 
қызметтердің барлық түрлерін көрсету 
кезінде клиенттерге берілетін бланкілік 
және жарнамалық өнімдердің барлық 
үлгілері, түбіртектер, сондай-ақ БАҚ-та 
жарияланатын мақалалар мемлекеттік тілге 
аударылды. 

Қазақстан Республикасының тілдері туралы 
Заңын және Қазақстан Республикасында 
тілдерді дамыту және қолданудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2017 
- 2019 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспарын орындау және іске асыру 
мониторингі жүргізіліп, мемлекеттік 
органдарға есептер ұсынылады.
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ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ БІЛІМ

2017 жылы Компания 45 сыртқы оқыту іс-
шарасын ұйымдастырды, оларға қатысқан 
қызметкерлердің саны – 1 154. Компания 
үздіксіз оқытудың маңыздылығын, соның 
ішінде қызметкер мен оның мотивациясын 
пайдаланудың ең жақсы функциясы ретінде 
түсінеді. Білім мен ептілікті жетілдіру 
мақсатында персоналдың біліктілігін 
арттыру бойынша тұрақты негіздегі 
шаралар қолданылады. 

Тәжірибе алуға бағытталған оқыту жұмыс 
орнында жүйелі жоспарлау  арқылы жүзеге 
асырылады, жоспарлау үшін оқытудың 
мақсаттары көрсетілген кәсіптік оқытудың 
жеке жоспары негіз болып табылады.

45 оқыту іс-шарасының ішінде «IPMA 
талаптарына сәйкес жобаларды басқару», 
«Өтпелі кезеңде өзгерістерді басқару», 
«Коучинг стиліндегі басқару», Маркетинг 
және клиентке назар қою», «Сату 
техникасы» « Жоғары дәрежелі сервис 
бәсекелі артықшылық ретінде» және тағы 
басқа мәселелер бойынша 15 корпоративтік 
тренинг-семинарлар өткізілді. 

Кадрлық резервтегі басшылық құрам 
мен қызметкерлерді дамыту жөніндегі 
бағдарлама іске қосылды: мұрагерлер 
пулына енген 70 қызметкер коучинг 
стилінде басқару дағдыларын үйренді.

Ішкі оқыту шеңберінде қашықтықтан 
оқыту жүйесі енгізілді. Есептік кезеңде  
ПББ басшылары, байланыс операторлары, 
сұрыптаушылар мен пошташылар – фронт-
офис қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін 
арттыруға және Компанияның барлық 
қызметкерлерінің ақпараттық қауіпсіздікті, 
Іскерлік этика кодексін және т.б. білуіне  
бағытталған Компанияның қызметтері мен 
бизнес-процестері бойынша 129 оқыту 
бейне ролигі әзірленді.

25 мыңнан астам қызметкер ішкі 
оқытудан өтті: пошташылар, операторлар, 
сұрыптаушылар, курьерлер, жүргізушілер, 
ПТБ, сату бөлімдері, филиалдар аппараты 
қызметкерлері. Қашықтықтан оқыту жүйесі 
шеңберінде орташа алғанда айына 3000-
дай қызметкер оқытылады. 2016 жылмен 
салыстырар болсақ, Қызметкерлерді 
оқумен қамту бойынша көрсеткіштер 
қызметкерлердің 90 % құрады. 2017 жылы 
операторларды, сұрыптаушыларды және 
пошташыларды оқытуға басымдық берілді 
– «Сұрыптаушылар мектебі, «Пошташылар 
мектебі» жұмысын бастады, «Операторлар 
мектебі» бойынша жұмыстар жалғасын 
тапты.

«ТОП-100 ішкі тренерлер» жобасы іске 
қосылды. Бұл жоба өзін-өзі оқытатын ұйым 
құруға және филиалдарда тар шеңберде 
мамандандырылған білімді жүйелі 
түрде беру және практикалық тәжірибе 
үшін  Компанияны ішкі тренерлермен 
қамтамасыз етуге бағытталған.

Жобаның мақсаты – Компанияның ішкі 
тренерлерін сәйкестендіру, дамыту және 
қолдау, қашықтықтан оқыту жүйесі мен 
білім базасына арналған әдістемелік 
материалдарды дайындау үшін, сондай-ақ 
күндізгі оқуды өткізу үшін ресурстар пулын 
құру.

Филиалдарда және орталық аппаратта 
оқыту жүргізетін 107 қызметкерлер 
құралған ішкі тренерлер пулы жасақталды. 
Ішкі тренерлер сондай-ақ «Тренерлердің 
тренингі» бағдарламасы (24 академиялық 
сағат) шеңберінде оқытудан өтті.

Орталық аппарат пен филиалдардың 
қызметкерлері Іскерлік этика кодексі, 
ұжымдық шарт, тәуекелдерді басқару, 
ақпараттық қауіпсіздік, алаяқтық пен 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саясаты сияқты білуге міндетті ішкі 
нормативтік құжаттар бойынша тесттен 
өтеді.  

Компанияның орталық аппаратының және 
«Жалпы қызмет көрсету орталығы» (ЖҚКО) 
филиалының жаңадан қабылданған 159 
қызметкері «Welcome-тренинг» бейімдеу 
процесінен өтті. 
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ТЕҢ МҮМКІНДІКТЕР

Компания өз қызметкерлеріне бірыңғай 
тәсіл және тең мүмкіндіктер ұсыну 
қағидатын ұстанады. Бұл ереженің идеясы 
барлық қызметкерлер сақтауға тиіс Іскерлік 
этика кодексінен алынған. 

Еліміздің түкпір-түрпірінде кең таралған 
ауқымды желісі бар жұмыс беруші ретінде 
Компания бұл мәдени әртүрлілікті оның 
жетістік факторы ретінде қарастырады. 
Сондықтан компания басқа мәдениеттер 
мен тұрмыс салтына құрмет пен түсінуді 
дамытуға ықпал етеді және еліміздің түрлі 
өңірлерінің қызметкерлерін біріктірумен 
белсенді айналысамыз. 

Әлеуметтік бағыттағы түрлі бағдарламалар 
бұған мысал бола алады. Қызметкерлердің 
бабын табу оның жынысана байланысты 
емес, бізде ерлер мен әйелдердің жалақында 
айырмашылық жоқ. Жаңа қызметкерлерді 
Компания олардың тәжірибесіне, біліміне, 
біліктілігіне қарай жұмысқа қабылдайды. 

Басқарушы қызметкерлердің құрамында 
30-50 жас арасындағы ер адам – 3, 
әйел адам – 1. Басқарма мүшесі болып 
табылмайтын, Компанияның басқарушы 
қызметкерлерінің (атқарушы директорлар) 
құрамында 30 жасқа дейінгі ер адам – 1, 
әйел – 2; 30-50 жас аралығындағы ер адам 
– 4, әйел – 2.

Дене кемістігі бар және физикалық 
мүмкіндіктері шектеулі қызметкерлерге 
ерекше қарым-қатынас көрсетіледі. Бұл 
қызметкерлер өмірдің қиын жағдайына 
тап болған қызметкерлер ретінде 
қарастырылады. 

ӨТІНІШТЕРДІ БАСҚАРУ

Біздің басты міндетіміз қызметті құқықтық 
ая шеңберінде жүзеге асыруды қамтамасыз 
ету.  Компанияда туындайтын әлеуметтік-
еңбек дауларын оңтайлы реттеу және 
іскерлік этика қағидаттарын сақтау 
мақсатында омбудсмен тағайындалған.

Бұл қызмет Компания үшін маңызды 
мәнге ие. Бұл қызметке тағайындалған 
қызметкердің өмірлік мен кәсіби тәжірибесі 
мол, кез келген өтініш айтқан адамның 
жағдайын қарастыруға дайын деп 
есептеледі. Омбудсмен Компанияның 
түрлі комиссияларына белсенді қатысады. 
Омбудсменнің жұмысы маңызды құқық 
қорғау рөліне ие және Қоғамның әлеуметтік 
саясатының маңызды құрамдастарының 
бірі болып табылады.

Кез келген өтініш құпиялылығы сақтала 
отырып, уақытылы және объективті түрде 
қаралады. Қызметкерлерден Омбудсменге 
айтылған ауызша өтініштер толық 
жауабын алады. Өтініштердің нәтижелері, 
жалпы алғанда Қоғамның әлеуметтік 
тұрақтылығына оң әсер етеді.

Кез келген қызметкер заңнама шеңберінде 
қауымдастыққа бірігу, ұжымдық келіссөздер 
жүргізу еркіндігі құқығына ие. Компания әр 
қызметкерге тең құқықтар мен мүмкіндіктер 
қағидатын ұстанады.

Компанияда корпоративтік мәдениетті 
бекемдеудің, еңбек жанжалдарының 
алдын алу мен реттеудің, мінез-құлық 
қағидаттарын орнатудың, персонал 
бейімділігінің жүйелік тәсілі қолданылады.

Еңбек проблемаларын шешу мен біртұтас 
түсінуге бағытталған іс-шаралар тұрақты 
түрде өткізіледі, әлеуметтік-еңбек дауларын 
шешу жөніндегі ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстары жүргізіледі.
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ӨТІНІШТЕРДІ БЕРУ МЕХАНИЗМДЕРІ

Компанияда адам құқығын қорғау мен 
еңбек қатынастары практикасына әсерімен 
байланысты, соның ішінде мүдделі 
тұлғалармен байланысты шағым берудің 
қол жетімді механизамдері бар. 

Шағымдар мен өтініштерді берудің 
төмендегідей механизмдері бар:

   1499 байланыс орталығы

   Компанияның кеңсесі;

   Директорлар кеңесінің жедел желісі;

   Әлеуметтік желілер;

   Жазбаша өтініш түрінде жеке жүгіну;

   Бұқаралық ақпарат құралдары.

2017

1 539 575

2   23 022

3  14 515

4  12 205

5 4 678

6  409

7  360

8     231

9      0

10    0

11   0

594 995

Атауы

Байланыс орталығы

Сапаны бақылау қызметі - 1499@kazpost.kz 

Компания сайты

Әлеуметтік желілер

V-post

zhaloba.kz.com сайты

Телеграм бот

Компанияның мекенжайына қағаз тасығышта

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар 
министрінің блогы

ОА кеңсесінің электрондық поштасы

Омбудсменнің электрондық поштасы

Жиыны:
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ОМБУДСМЕН ТӘЖІРИБЕСІ 

Есептік кезеңде Омбудсменнің қызметі 
шеңберінде 19 өтініш келіп түсті, оның 
ішінде: жедел желіге келген 2 анонимді 
өтініш, филиалдардан келген 9 жазбаша 
өтініш, телефон бойынша 5 өтініш және 
WhatsApp-қа 3 хат. Әрбір хат бойынша тиісті 
шаралар қабылданды. 

Келіп түскен өтініштердің сипаты 
төмендегідей: жалақыны көбейту, 
әлеуметтік көмек көрсету, емдеу ақысын 
төлеуге, жерлеуге көмектесу, жұмыстан 
заңсыз шығару және т.б.

Жұмыс нәтижелері бойынша Омбудсмен 
Іскерлік этика кодексіне өзгеріс енгізуге 
бастамашылық етті, сондай-ақ Басқарма 
қабылдаған ұсыныстар енгізілді.

Сонымен қатар ерекше назар аударуды 
қажет ететін салалар айқындалды, атап 
айтқанда:

 Компанияның құрылымдық 
бөлімшелері  басшыларының үшін Іскерлік 
этика кодексін білуін міндетті тестілеу;

 Барлық қажетті еңбек жағдайларын 
жасау, арнайы киіммен, көлікпен 
қамтамасыз ету және т.б.;

 Халыққа қызмет көрсету мәдениетін 
арттыру;

 Жеке кездесулер арқылы 
қызметкерлердің сенімін арттыру;

 Қызметкерлердің өтініштерін 
уақтылы және объектіивті қарау.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 
ІС-ҚИМЫЛ

«Қазпошта» АҚ Қоғамда және оның 
қызметінде сыбайлас жемқорлыққа жол 
бермеу қағидаттарын сақтау бойынша 
міндеттемелерді мойнына алады. 

Қоғам қоғамдық процестерге, мәдени 
құндылықтарды насихаттауға атсалысады 
және әлеуметтік маңызы бар мәселелерді 
шешуге, әлеуметтік бағдарламаларды 
іске асыруға, сондай-ақ өз демеушілік 
бастамалары мен қайырымдылық 

шараларына ықпал етеді. Халықаралық 
тәжірибеге сәйкес Компания орнықты даму 
қағидаттарын практикалық бейілділігін 
көрсете отырып, өз қызметі туралы жылдық 
есептілікті жариялайды.

Компанияда жемқорлық әрекеттерінің 
қаупін азайту бойынша төмендегідей 
алдын алу шаралары жүзеге асырылады:

 Ұрлыққа жол бермеу және залалды 
өтеу бойынша алдын алу жұмыстары;

 материалдық жауапкершілікке 
байланысты бос лауазымдарға үміткерлерді 
тексеру, бұрын атқарылған лауазымдарда 
қызметті теріс пиғылда пайдалануын 
анықтау, сондай-ақ олар берген құжаттар 
бойынша дербес деректерінің дұрыстығын 
және құжаттардың түпнұсқалығын анықтау;

 Жаңадан қабылданған 
қызметкерлермен сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнаманы сақтау бойынша 
әңгімелер және нұсқамалық; 

 «Қазпошта» АҚ-да персоналды 
іріктеу, қабылдау, жұмыстан босату 
және бейімдеу туралы нұсқаулықтың 
қосымшаларымен танысу және оларға қол 
қою, мұнда жылжымалы / жылжымайтын 
мүлік пен жинақ ақшаларын иелену, 
басқару, қызметтік досьені жүргізу туралы 
келісім, соттылығының бар/жоқтығы туралы 
мәліметтер көрсетілген. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың 
сақталуы тұрғысында өз  (кадрлық) 
қауіпсіздік қызметінің жұмыстарын, 
ақшаның ұрлануына жол бермеу және 
залалдың орнын толтыру жөніндегі іс-
шаралар  жүргізу қарастырылған.

Қоғамға қатысты әділетсіз бәсекелестікке, 
өз қызметі бойынша антитрестік немесе 
монополияға қарсы тәжірибемен 
байланысты ешқандай құқықтық іс-
әрекеттер жасалған жоқ. 

ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарын сақтау, клиенттердің сеніміне 
кіру, Қоғамның ақпараттық активтерінің 
құпиялылығын, қолжетімділігі мен 
тұтастығын қамтамасыз ету қауіпсіздікті 
басқару жүйесінің, оның ішінде ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйесінің негізгі 
қағидаттары болып табылады.
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Қабылданған рәсімдерге сәйкес кез келген 
құқық бұзушылық фактілері бойынша тиімті 
шаралар жүргізіледі. 

Арнайы қызметтің қызметкерлері құқық 
бұзушылықтың әрбір нақты фактісі 
бойынша себептерді анықтауға бағытталған 
талдамалық жұмысты жүргізеді, себеп-
салдарлық байланыс орнатылады және 
Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне 
оларды жою туралы ұсыныстармен хаттар  
жолданады.

Тергеулердің сапасын жақсарту және 
Компанияға сәйкес келмейтін тәсілдерді 
қолдану немесе лайықсыз әрекеттер 
салдарынан туындайтын сот қудалауы және 
бедел үшін залал тәуекелінің туындауын 
одан әрі болдырмау үшін арнайы кәсіптік 
оқыту жүргізіледі. Адам құқықтары және 
оларды сақтау саласындағы саясат пен 
нақты процедуралар бойынша ресми 
дайындықтан өткен Қоғамның қауіпсіздік 
қызметі қызметкерлерінің үлесі 1%.

ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ

Адам құқығы

Қолданыстағы заңнама шеңберінде өз 
қызметін жүзеге асыруда Компания еңбек 
қатынастары саласындағы қызметкерлердің 
заңмен белгіленген құқықтарын қатаң 
сақтайды, кемсітушіліктің кез келген 
түрін, мәжбүрлі еңбек пен бала еңбегін 
қолдануды болдырмауға атсалысады, 
өз қызметкерлерінің кәсіби және жеке 
дамуына жәрдемдеседі.

Компанияда үміткерлер үшін жұмысқа 
қабылдау кезінде қызметкерлер 
үшін Компанияның барлық жұмыс 
аспектілерінде: жұмысқа жалдауда, 
бағалауда, ілгерілетуде, сыйақы беру мен 
оқытуда жынысына, нәсіліне, ұлтына, 
тіліне, шыққан тегіне, мүліктік және 
лауазымдық жағдайына, жасына, тұрған 
жеріне, дінге қатынасына, саяси пікіріне, 
қоғамдық бірлестіктерге қатыстылығына 
және қатыспағанына қарамастан, еңбек 
құқықтары мен бостандығын іске асыру 
кезінде тең құқықтар мен мұмкіндіктерді 
сақтау тұрақты түрде қамтамасыз етіледі. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл

Сыбайлас жемқорлық – лауазымды 
адамдардың өздерінің лауазымдық 
(қызметтік) өкiлеттiктерін және соған 
байланысты мүмкiндiктерiн жеке өзi немесе 
делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші 

тұлғаларға мүлiктiк (мүліктік емес) игiлiктер 
мен артықшылықтар алу немесе табу 
мақсатында заңсыз пайдалануы. Басқаша 
айтқанда, сыбайлас жемқорлық – өзіне 
пайда келтіру мақсатында қызмет жағдайын 
теріс пайдалану.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
– Компания қызметін ұйымдастырудағы 
ең маңызды мәселелердің бірі. Сыбайлас 
жемқорлықпен күрестегі басты фактор 
– Компанияда сыбайлас жемқорлықтың 
көрінуін азайтуға бағытталған нақты 
қадамдарды қабылдау. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың барлық 
маңызын айқын түсіне отырып, Компания 
сыбайлас жемқорлық жөніндегі жаңа 
Саясатын бекітті.

Компанияның директорлар кеңесі 
қабылданатын шараларды мұқият 
қадағалайды, жемқорлық пен алаяқтыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі есептерді 
қарайды. Қарау  нәтижесінде Компанияның 
Басқармасына нақты тапсырмалар береді. 

Сату рәсімдері, шарттық қарым-
қатынастарды орындау, жұмысқа қабылдау, 
жұмыс орнын ауыстыру,  ресми құжаттарды 
қолдан жасау сияқты Компанияның қызмет 
салалары сыбайлас жемқорлыққа барынша 
бейім салаларға жатады.

Сыбайлас жемқорлықпен байланысты 
тәуекелдерді бағалау мониторингі  
барлық облыстарда, филиалдарда, 
департаменттерде, басшыларға тұрақты 
түрде жүргізіп отырады.

Компанияның барлық қызметкерлері 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты мен 
әдістері бойынша оқытылды. Компанияның 
облыстық филиалдары Компаниядағы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қолданыстағы іс-қимыл саясаты мен әдістері 
туралы ақпараттандыру бойынша іскерлік 
серіктестермен сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу жұмыстарын жүргізеді.

2017 жылы сыбайлас жемқорлық 
қылмысының бір фактісі тіркелді. Кінәлі 
тұлғалар сот шешімімен жазаға тартылды.
Есептік кезеңде жемқорлықпен байланысты 
заң бұзушылықтар салдарынан іскерлік 
серіктестермен келісімшарттарды бұзудың 
расталған жағдайлары орын алған жоқ.
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Бәсекелестікке кедергі келтіру 
мәселелері

Қазақстан Республикасының заңнамасына 
енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға 
байланысты 2017 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап мемлекеттік баға реттеу күшін жойды. 
Сәйкесінше Реттелетін нарықтардағы үстем 
немесе монополиялық жағдайға ие нарық 
субъектілерінің мемлекеттік тізілімі  күшін 
жойды. 

Тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге 
бағалар мен тарифтерді Қазақстан 
Республикасының Кәсіпкерлік кодесінде 
көзделген жағдайларды қоспағанда, 
кәсіпкерлік субъектілері дербес белгілейді.  

Қоғам қаржылық және басқа да қызметтерге 
тарифтерді қызметтің сәйкес салаларын 
реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің 
талаптарына сәйкес қалыптастырады.

 Пошта саласы қызметтерінің тарифтерін 
Қазақстан Республикасы заңнамасында 
өзгеше көзделмесе, дәлелді шығындар 
негізінде пошта операторы өзі белгілейді. 

Пошта саласындағы субсидияланатын 
әмбебап көрсетілетін қызметтер бағасының 
шекті деңгейін уәкілетті орган белгілеген 
тәртіпте уәкілетті орган реттейді.

Есептік кезеңде бәсекелестікке кедергі 
келтіру және антимонополиялық заңнаманы 
бұзумен байланысты Қомпанияға қатысты 
құқықтық іс-қимыл жағдайлары болған жоқ.

Компанияның заңнама мен нормативтік 
талаптарды сақтамағаны үшін 2016-2017 
жылдарда төлеген айыппұлдарының жалпы 
сомасы 36,5 млн.теңгені құрайды.

Заңнамаға сәйкестік және реттеуші 
ортаға шолу 

Заңнама мен нормативтік талаптарға 
сәйкес келтіру мақсатында, «Қазпошта» 
АҚ қызметін мемлекеттік реттеу 
төмендегідей түрде жүзеге асырылады:

1. Пошта қызметі саласындағы 
уәкілетті орган (Қазақстан 
Республикасының Ақпарат және 
коммуникациялар министрлігі) өз 

құзыреті шегінде және Қазақстан 
Республикасы заңнамасына сәйкес 
мыналарды жүзеге асырады: 

   пошта саласындағы мемлекеттік 
саясатты жүзеге асырады;  

   Қазақстан Республикасы аумағында 
пошта саласының қызметін реттейді; 

   Пошта байланысы қызметтерін ұсыну 
жөніндегі Қазақстан Республикасы 
заңнамасының сақталуын бақылайды;

   субсидияланатын қызметтер (ауылдық 
жерлердегі пошта байланысының әмбебап 
қызметтері)  бағасын мемлекеттік реттеуді 
жүзеге асырады.

2. Қаржылық қызметтер көрсету 
саласында Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі бақылау мен қадағалау жүргізеді 
(депозиттер қабылдау, жеке тұлғалардың 
банк шоттарын ашу және жүргізу, 
брокерлік, дилерлік, және трансфер-агенттік 
қызметтер сияқты банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдар қызметі).

Қоғамның қызметі, негізінен «Пошта 
туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы», 
«Қазақстан Республикасындағы Банктер 
мен банк қызметі туралы», «Төлемдер 
және төлем жүйелері туралы», «Бағалы 
қағаздар нарығы туралы», «Рұқсаттар 
және хабарламалар туралы», «Ұлттық әл-
ауқат қоры туралы», «Мемлекеттік мүлік 
туралы» ҚР Заңдарымен және Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік 
құқықтық актілерімен реттеледі. 

ҚАНАҒАТТАНУШЫЛЫҚТЫ БАҒАЛАУ 

Компанияда жыл сайын («Маркетинг-
микс», нарықтағы Компанияның ұстанымы, 
қанағаттанушылық пен сегменттеуді 
талдау және т.б.) сұранысқа ие өнімдер мен 
қызметтерді анықтау бойынша кешенді 
маркетингтік зерттеулер жүргізіледі, 
пошталық, курьерлік, банктік және 
логистикалық қызметтер нарықтары 
зерттеледі, сондай-ақ қызметтер мен 
өнімдерді жылжыту үшін жарнама 
науқаны жүргізіледі. Компанияның ішкі 
клиенттерінің қанағаттанушылығын 
есептеу әдістемесі бар

Компанияның қызметтеріне клиенттердің 
қанағаттанушылығын анықтау мақсатында 
жеке тұлғалар арасында – тұтынушыларға, 
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сондай-ақ корпоративтік клиенттерге 
әлеуметтік сауалнама жүргізілді. 
Сауалнаманы «Elim бизнес-шешімдер 
орталығы» ЖШС сұрақ-сауал жүргізу, 
сондай-ақ еліміздің 14 облысынан, сондай-
ақ Астана және Алматы қалаларында 
телефон сауалнамасы арқылы жүргізді. 
Жалпы алғанда барлық клиенттер пошта 
байланысы бөлімшелеріне, сондай-ақ 
пошталық және қаржылық қызметтерінің 
барлық параметрлеріне қанағаттанатынын 
білдірді.

Сауалнама нәтижесі бойынша 
төмендегідей ұсынымдар алынды: 

 Компания бөлімшелерінде 
клиенттердің қосымша күту орындарын 
енгізу;

 EMS қызметтерін жеткізу 
мерзімдерін қысқарту;

 Байланыс орталығы 
қызметкерлерінің санын көбейту;

 Корпоративтік клиенттер 
шоттарына жеткізу мерзімдерін қысқарту;

 Компания бөлімшелерінің 
біліктілігін жүйелі түрде арттыру;

 Бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
мақсатында Компания қызметтерінің 
сапасын жақсарту іс-шараларының 
қарқындылығын арттыру.

КОРПОРАТИВТІК ОҚЫТУ ОРТАЛЫҒЫ 
(КОО)

Бұрын айтып кеткендей, Компанияда 
жалдау, дамыту мен оқыту, таланттарды 
басқару, корпоративтік мәдениет, 
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 
жобаларын басқару мәселелері бойынша 
Корпоративтік оқыту орталығы (КОО) 
құрылған. 

КОО арқылы қызметкерлердің оқытылуын 
қамту 90%-ды құрайды (2016 жылы – 70%). 
Kazpostkucbot оқыту боты, edu.kazpost.kz 
оқыту порталы, Web Tutor қашықтан оқыту 
жүйесі сияқты оқыту құралдары енгізілді.
Бекітілген оқу кестесіне сәйкес ай сайын  
жеке тұлғалық, икемділік және контекстік 
көзқарас қағидаттарын ескере отырып, 
оқыту іс-шаралары жүргізілді. Орташа 
алғанда, ай сайынғы қашықтықтан оқыту 
жүйесі шеңберінде 3 мыңға жуық қызметкер 
оқытылады.

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі 
қызметтің негізгі көрсеткіштері (ҚНК) – 
бұл 1000 адамға шаққандағы өндірістегі 
жазатайым оқиғалардың санын анықтау. 
2017 жылдың қорытындысы бойынша 
Компанияда 23 өндірістегі жазатайым 
оқиғалар тіркелген.

«1000 адамға шаққандағы өндірістегі 
жазатайым оқиғалар саны» көрсеткіші 
2015 және 2017 жылдары 0,48-1,01 пайыз 
аралығында болды. 

1000 адамға шаққандағы өндірістегі 
жазатайым оқиғалар саны көрсеткішінің 
өсу беталасы бар. Алайда бұл үрдіс 
өндірістің өсуімен және соның нәтижесінде 
Компанияның жұмыс уақытының жалпы 
санының өсуімен байланысты.

Жаңа бағдарламалар мен жобаларды 
ойдағыдай іске асыру үшін Компания еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, соның 
ішінде өрт қауіпсіздігі саласындағы соңғы 
әзірлемелерді қолдануға тырысады. Әрбір 
қызметкер мен жоба бойынша жазатайым 
оқиғаның қаупі бағаланады. Компания 
тәуекелдерді мерзімді бағалауды жүргізеді, 
сондай-ақ оны азайту бойынша шаралар 
қабылдайды.

Құрылымдық бөлімшелердің басшылары 
және еңбекті қоғау жөніндегі мамандар, 
сондай-ақ қауіпсіздік қызметі 
қызметкерлердің денсаулығын қорғау 
процесіне белсенді түрде енгізілді.

Жарақаттану – жұмыс орнында қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселелеріндегі маңызды 
факторлардың бірі. Өндірістік жарақатты 
болдырмау үшін қауіпсіздік техникасы 
қағидаларын сақтау қажет. 

2015 2016 2017

8 4 5

 - 6 16

 - 1 1

 3 3 1

 1 -

11 15 23

Құлау (сынық, жарақат алу)

Жол-көлік апаты

Қарақшылық шабуыл

Басқа да оқиғалар

Ит қабуы

Жиыны:

19-кесте. 
Өндірістік жарақат динамикасы 
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Өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын 
алу үшін Компанияда ІІД инспекторларымен 
бірлесіп, жол қозғалысы ережелерін сақтау 
мәселелері бойынша жұмыстар, сондай-
ақ қауіпсіздік техникасы бойынша тұрақты 
оқыту жүргізіледі.

Қауіпсіз және қолайлы еңбек 
жағдайларын жасау мақсатында, 
Компания бюджетінде қоршаған орта мен 
еңбекті қорғауға қаражат қарастырылған, 
ол еңбек жағдайларын жақсарту және 
төмендегілер үшін игеріледі:

 жеке және ұжымдық қорғану 
құралдарын сатып алу;

 арнайы киім сатып алу;

 арнайы тағам сатып алу;

 арнайы аяқ киім сатып алу;

 дәрі-дәрмектер, бетперделер, 
респираторлар және т.б. сатып алу;

 жұмыс орындарын аттестациядан 
өткізу;

 еңбек (қызметтік) міндеттемелерін 
орындау кезінде қызметкерді жазатайым 
оқиғадан міндетті сақтандыру бойынша іс-
шаралар жүргізу;

 пошташыларға жазғы аяқ киімге 
өтемақы беру;

 қызметкерлерді медициналық 
тексеруден өткізу.

Жаңадан қабылданған және ауысқан, 
уақытша, іссапармен келген қызметкерлер 
үшін, Компанияға тәжірибеден өтуге келген 
студенттер үшін еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау бойынша тұрақты түрде 
кіріспе нұсқамалық өткізіледі.  

АДАМ ҚҰҚЫҒЫ

Компанияда жұмысқа қабылдау кезінде 
кез келген сыңайдағы кемсітушілікке жол 
берілмейді. Қызметкерлерді таңдау мен 
ілгерілету «Қазпошта» АҚ Басқармасы 
шешімімен бекітілген персоналды іріктеу 
және қабылдау қағидаларына сәйкес,  
кәсіптік қабілеті, білімдері мен дағдылары 
негізінде жүзеге асырылады. 

Компания өз қызметінде балалар 
еңбегін, мәжбүрлі және міндетті еңбекті 
пайдаланбайды. Компания адам құқығы 
нормаларын сақтау, атап айтқанда кез 
келген белгілері – тегіне, ұлтына, әлеуметтік 
және діни және т.б. белгілер бойынша 
кемсітушіліке жол бермеу қағидатын 
ұстанады. 

Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау 
«Қазпошта» АҚ Басқармасы шешімімен 
бекітілген персоналды іріктеу және 
қабылдау қағидаларына сәйкес ашық 
конкурс рәсімдері негізінде жүзеге 
асады. Компанияның сайтында бос 
жұмыс орындарына конкурстар өткізу 
туралы ұсынылатын біліктілік талаптары 
көрсетіле отырып, тұрақты түрде 
хабарлама жарияланады. Еңбек шарттарын 
жасасқан кезде барлық қызметкерлер 
еңбек жағдайларымен, кепілдіктермен, 
жеңілдіктер және өтемақы төлемдерімен, 
қызметкерлердің құқықтары мен 
міндеттерімен, жұмыс берушінің құқықтары 
мен міндеттерімен танысады. 

2015 2016 2017

      11 13 22

 
- 1 -

  

- 2 1Өліммен аяқталған

Мүгедек болғандар

Жазатайым жағдайлардан зардап шеккендер саны, 
соның ішінде:

11 15 23Жиыны:
20-кесте. 
Өндірістік жарақат динамикасы 
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17.

және нормативтен тыс шығарындылар 
шығуының алдын алу, қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы менеджемент жүйесін 
тұрақты жақсарту Компанияның қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы саясатының 
негізгі бағыттары болып табылады

Компания қоршаған ортаға әсерді тиімді 
басқару бойынша тұрақты жұмыс жүргізіп 
келеді. Энергия тиімділігін арттыру және 
энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар 
кешені табысты жүзеге асырылды, 
экологиялық жауаптылықты арттыру, 
Қазақстан Республикасының заңнама 
талаптарын, салалық және корпоративтік 
стандарттар мен нормаларды сақтау 
жұмыстары жүргізіледі.

2017 жылғы қорытындыға сүйенсек, 
атмосфераны ластаушы көздерден іс 
жүзіндегі шығарындылар көлемі 835 тонна 
болған. Атмосфераға шығатын ластаушы 
заттар шығарындыларының әлеуетті 
көздеріне ие объектілер үшін қоршаған 
ортаға эмиссиялар шешімдері шеңберінде 
қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтері 
белгіленеді.

Компания филиалдары санитарлық 
тазалау, өңірлердегі филиалдар мен пошта 
байланысы бөлімшелерінің аумақтарын 
жақсарту бойынша едәуір жұмыстар 
атқарды.

Жекелеген азаматтардың құқықтарын 
қорғауды қамтамасыз ету мақсатында 
еңбек заңнамасына сәйкес ұзақтығы 36 
сағаттан аспайтын қысқартылған жұмыс 
аптасы белгіленге. 

14 – 16 жас арасындағы оқу жылында 
оқуды жұмыспен ұштастырған білім беру 
ұйымдарының оқушылары үшін – күніне 2,5 
сағат; 16 – 18 жас арасындағы қызметкерлер 
үшін – күніне 3,5 сағат, аптасына ұзақтығы  
24 сағаттан аспайтын қысқартылған жұмыс 
аптасы белгіленген. 

Бұл ретте ұжымдық шартта төмендегідей 
қызметкерлер үшін жыл сайынғы 
еңбек демалысына қосымша күндер 
қарастырылған:

 Ауыр жұмыстарда, зиянды және қауіпті 
еңбек жағдайлары бар жұмыстарда жұмыс 
істейтіндер;

 Бірінші және екінші топ мүгедегі боп 
саналатындарға ұзақтығы 15 (он бес) 
күнтізбелік күн. 

Сонымен қатар ҚР Еңбек кодексімен 
белгіленген, демалыс күндерінің санын 
арттыратын, ақысы төленетін еңбек 
демалысы белгіленетін мамандықтар мен 
лауазымдар тізбесі бар. 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Компанияның табиғатты қорғау қызметі 
Қазақстан Республикасының Экология 
Кодексіне, Қазақстан Республикасының 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
басқа да нормативтік құқықтық актілеріне, 
сондай-ақ Компанияның еңбекті қорғау, 
қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы саясатына сәйкес 
жүзеге асырылады

Атмосфералық ауаға рұқсат етілмеген 

71



Алматы облысы Боралдай кентінде 
автономды энергиямен жабдықталған 
«жасыл» мобильдік бөлімше іске қосылды. 
Сондай-ақ Компания велосипедтер 
мен дрондар сатып алды. Бұл іс-
шаралар Компанияның орнықты даму 
қағидаттарының экологиялық аспектілеріне 
сай келеді. 

ЭНЕРГИЯ

Компанияның 2017-2020 жылдарға 
арналған энергия үнемдеу және энергия 
тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар 
жоспары әзірленді және бекітілді.

Осы жоспар шеңберінде жарықдиодты 
жарықтандыру жабдықтарын пайдалану, 
жылыту радиаторына термостатикалық 
реттегіш орнату, шатыр жабындарын 
жылылау, жылу ағынын реттеудің 
автоматты жүйесін орнату, терезелерді 
ауыстыру, жылулау, қасбеттерді жөндеу, 
элеваторлық тораптарды ауыстыру 
және жылу изоляциясы, жылу жүйесінің 
радиаторларын жуу, бөліп таратқыш 
жүйелердің құбырларын ауыстыру және 
жылу изоляциясы арқылы жарықтандыру 
жүйесін жаңарту қарастырылған.

2017 жылы Компанияның Павлодар және 
Қарағанды ОФ объектілерінде техникалық 
реагенттермен жылыту (құбыр жабдығы, 
жылыту радиаторлары, жылу және элеватор 
тораптары) жүйелерін гидрохимиялық 
тазалау жұмыстары жүргізілді, бұл жылытуға 
кететін отын шығынын үнемдеуге мүмкіндік 
береді. 

Компания күзгі-қысқы кезеңде өндірістік 
және офистік үй-жайларды жылыту үшін 
отын ретінде көмір, дизель және газды 
пайдаланады. Төменде энергия тұтыну 
көлемі туралы ақпарат берілген.

Бұған қоса 2017 жылы Компанияның 
15 филиалының 36 объектісінде 
энергетикалық аудит жүргізілді.

Сондай-ақ есептік кезеңде энергия 
үнемдеу және сервис желілерін дамыту 
мақсатында энергияны жинақтаушы және 
қазіргі заманғы материалдарды қолдана 
отырып, 29 модульдік ғимараттарды 
құрастыру мен орнату жүзеге асырылды. 
Құрылыста заманауи және инновациялық 

материалдарды жобалау және пайдалану 
жылу және электр энергиясын үнемдеу 
үшін тиімді нұсқаны алуға мүмкіндік береді.

ШЫҒАРЫНДЫЛАР

Ресурсты үнемдеу, табиғи ортаға кері 
ықпалды азайту мақсатында Компания 
өндіріс көлемін ұлғайту шарттарында 
ластаушы заттардың шығарындыларын 
азайту бойынша іс-шараларды қабылдайды.  
Келтірілген кестеден көргендей, негізгі 
қызмет көлемінің өсуіне қарамастан, 
шығарындылардың көлемі азаю үрдісін 
көрсетеді.

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

Шығарындыларды есептеу үшін 
төмендегідей әдістемелер мен дерек 
көздер пайдаланылды:

 Атмосфераға түрлі өндіріс арқылы зиянды 
заттар шығарындыларын есептеу бойынша 
әдістемелер жинағы, Алматы, 1996, п.2. Бу 
өнімділігі 30 т/сағ.-қа дейінгі қазандықтарда 
отын жағу кезіндегі ластаушы заттар 
шығарындыларын есептеу.

 Стационарлық дизельді қондырғылардан 
атмосфераға ластаушы заттар 
шығарындыларын есептеу әдістемесі, РНД 
211.2.02.04–2004, Астана, 2004 жыл.

Бүгінгі күні атмосферадағы ластаушы 
қалдықтарды қысқарту жөніндегі іс-
шараларды жүзеге асыру мақсатында 
Компания объектілерін газдандыру жобасы 
әзірленді, осының аясында 2017 жылы 
Жамбыл ОФ-ның 25 объектісіне газдандыру 
жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық 
құжаттама әзірленді. Объектілерді 
газдандыру іс-шаралары қоршаған ортаға 
ластаушы заттардың шығарындыларын 
төмендетуге мүмкіндік береді.
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2015 2016 2017

63 60 60

111 106 106

 387 370 371

310 297 298

871 833 835

Көрсеткіштер

NO2 (NOX)

SO2 (SOX)

Ауыр бөлшектер (АБ)

Басқалар

Жиыны:



2015 2016 2017

    19 20 21

     3 3 4

      282 313 370

       48 52 62

    15 15 18

 

    32 25 23

     0 0 0

       123 135 138

       6 6 6

     3872 5381 6085
 

    1710 1069 1270

    0 0 0

       23 25 27

      3 3 3

 

   7610 6633 4849

    0 0 0

      52 59 50

      3 3 3

    6814 8946 10329
 

    324 320 242

     0 0 0

       49 50 38

      16 17 13

     149971 156542 158558

Атауы

ЭЛЕКТРЭНЕРГИЯСЫ

ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫ

ТАБИҒИ ГАЗ

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КӨМІР 

ДИЗЕЛЬДІК ОТЫН 

Электр энергиясын тұтынудың жылдық көлемі

Жылу энергиясын тұтынудың жылдық көлемі 

Табиғи газды тұтынудың жылдық көлемі 

Көмірді тұтынудың жылдық көлемі 

Дизельдік отынды тұтынудың жылдық көлемі 

Күніне 1 қызметкердің электр энергиясын тұтыну көлемі 

Күніне 1шаршы м-ге жылу энергиясын тұтыну көлемі 

Күніне 1шаршы м-ге табиғи газды тұтыну көлемі 

Күніне 1шаршы м-ге көмірді тұтыну көлемі 

Күніне 1шаршы м-ге дизельдік отынды тұтыну көлемі 

Электр энергиясын сатып алу шығынының жылдық көлемі

Жылу энергиясын сатып алу шығынының жылдық көлемі 

Табиғи газды сатып алу шығынының жылдық көлемі 

Көмірді сатып алу шығынының жылдық көлемі 

Дизельдік отынды сатып алу шығынының жылдық көлемі 

Күніне 1 қызметкерге электр энергиясын сатып алу шығынының көлемі 

Күніне 1 шаршы м-ге жылу энергиясын сатып алу шығынының көлемі 

Күніне 1 шаршы м-ге табиғи газды сатып алу шығынының көлемі 

Күніне 1 шаршы м-ге көмірді сатып алу шығынының көлемі 

Күніне 1 шаршы м-ге дизельдік отынды сатып алу шығынының көлемі 

Электр энергиясының орташа сатып алу тарифі

Жылу энергиясының орташа сатып алу тарифі 

Көмірдің орташа сатып алу тарифі 

Дизельдік отынды орташа сатып алу тарифі 

млн кВт/сағ.

мың Гкал

мың м3

т.н.т.

т.н.т.

кВт/сағ.

Гкал

м3

т.н.т.

т.н.т.

млн тг

млн тг

млн тг

млн тг

млн тг

тг

тг

тг

тг

тг

тг/кВт/сағ.

тг/Гкал

тг/т.н.т.

тг/т.н.т.

Өлш.бірл.
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21-кесте. 
Энергия тұтыну көлемі



4.
2.

19.

4.
2.

18.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІК

2017 жылы қолданылу мерзімінің аяқталуына 
байланысты «Астана поштамты» АФ, Ақтөбе 
ОФ, Шығыс Қазақстан ОФ, Қарағанды ОФ, 
«Алматы поштамты» АФ және Оңтүстік 
Қазақстан ОФ  34 объектісі үшін қоршаған 
ортаға эмиссияларға рұқсат берілді. 

Объектілерде өнеркәсіптік экологиялық 
бақылау жүргізілді, соның шеңберінде 
аспаптық өлшеу жүргізілді. Бақылаудың 
нәтижелері бойынша атмосфераға 
шығарылатын шығарындылардың шекті 
рұқсат етілген концентрацияға (ШРК) сәйкес 
келетіні белгіленді.

ҚАУІПСІЗДІКТІ БАСҚАРУ

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Қоғамның 2016-2017 жылдарға арналған 
Трансформация бағдарламасы Жол 
картасы жобасының ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйелері шеңберінде 
АҚ басқарудың нысаналы моделі енгізілді, 
сондай-ақ SIEM (Ақпараттық қауіпсіздікті 
басқару жүйесі) және Antifraud (алаяқтық 
іс-қимылдарға қарсы әрекет жасау жүйесі) 
технологияларымен алаяқтықты анықтау 
бойынша жүйелерді пайдалану енгізілді.

Жоғарыда аталған жүйелердлі енгізумен 
бүкіл Компанияны қазіргі заманғы кибер-
шабуылдардан қорғау шараларының 
тиімділігі, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік 
тәуекелдерін мониторингілеу және 
инциденттерді басқару сервистерінің 
тиімділігі артты.  

Сонымен қатар ішкі және сыртқы күмәнді 
операцияларға жедел ден қою тиімділігі 
артты. Бұл жалпы алғанда алаяқтық 
әрекеттерден Қоғамға залал келтіру 
тәуекелін азайтады. 

Жоғарыда аталған жүйелерді енгізу 
деректерді тіркеу, ақпараттық қауіпсіздік 
оқиғаларын қаржы қауiпсiздiгi 
оқиғаларымен (күмәндi операциялар) 
корреляциялау және мұқият тексерулер 
мен қызметтік тергеулер жүргізу үшін 
аналитикалық модельдер мен есептерді 
генерациялау арқылы желiлік құрылғылар 
мен қосымшалардан туындайтын 
ақпараттық қауiпсiздiктiң оқиғаларын 

нақты/өткен уақытта талдау арқылы 
Қоғамға алаяқтық әрекеттердің келтiретiн 
зиян тәуекелiн төмендетуге мүмкiндiк 
бередi. 

Тұрақты режимдегі жұмыс 

Компания коммерциялық құпияларды 
құрайтын деректердің жылыстау 
инциденттерін мониторингілеу және 
анықталған осалдықтарды жою бойынша 
күн сайынғы негізде жұмыстар жүргізеді. 

Зиян келтірудің алдын алу, сондай-ақ 
Қоғам қызметкерлерін құпия ақпараттың 
сақталуын қамтамасыз ету мәселелерімен 
таныстыру мақсатында ақпараттық 
қауіпсіздіктің маңыздылығы туралы 
Компания ұжымымен түсіндіру жұмыстары 
жүргізіледі. 

Ақпараттық жүйелердің, корпоративтік 
ақпараттық жүйелерді сақталуы, 
ақпараттық қауіпсіздік режимін сақтау 
бойынша бақылау іс-шаралары өткізіледі.

Компаниядағы ақпараттық қауіпсіздікті 
одан әрі қамтамасыз ету мақсатында 
ұйымдастыру, техникалық, программалық 
құралдарды қамтитын кешенді тәсілдеме 
қолданылады, сондай-ақ қосымша 
программалық қамтым мен жабдықтар 
сатып алу жоспарланып отыр. 

САТЫП АЛУЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Компания заңнамаға сәйкес тауарларды, 
жұмыстарды және қызметтерді жосықсыз 
жеткізушілердің тізіліміне енгізілген 
жеткізушілермен ынтымақтастық 
жасамайды, бұл Компанияның сатып 
алуды ұйымдастырудағы қатынастарда 
сенімділікті қамтамасыз етуге оң әсерін 
тигізеді.

Компания тауарларды сатып алуды жүргізу 
кезінде мүгедектер ұйымдарына және 
холдингтің тауар өндірушілері – отандық 
компанияларға басымдылық беріледі.  
Сатып алу жоспарларын жасау және сатып 
алу рәсімдерін жүргізу кезінде барлық 
тауарлар «Самұрық-Қазына» АҚ жүйесінде 
бекітілген МҰ (мүгедектер ұйымдары) және 
ХТӨ-ге (Холдингтің тауар өндірушілері) 
сәйкестігіне тексеріледі.Осылайша 
отандық, соның ішінде холдынгтің тауарды 
өндірушілері мен жеткізушілеріне қолдау 
көрсетіледі. 
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Есептік кезеңде холдингке кіретін 
ұйымдармен жасалған шарттардың сомасы 
2 238 023 396 теңге болды.

Компанияның негізгі жеткізушілері:

 «QazCloud (КазКлауд)» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік;

 «Four Banking Solutions»;

 «Мусахан – Секьюрити» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік;

 «Самрук-Қазына Бизнес Сервис» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік;

 GLOBAL BANK & CARD TECHNOLOGIES;

 Корпоративтік бизнес жөніндегі дивизион 
– «Қазахтелеком» акционерлік қоғамының 
филиалы;

 «ҚазМұнайГаз Өнімдері» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік;

 «Графика-М» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік;

 «Транстелеком» акционерлік қоғамы; 

 «ВИИРОУТЕ» ААҚ. 

2017 жылы Компания сатып алуларының 
41% немесе 14 736 206 980 теңгеге сатып 
алу жоғарыда аталған жеткізушілердің 
үлесіне келді.

Сатып алуларда жергілікті қамту бойынша 
ҚНК белгілеуге қатысты «Самұрық-Қазына» 
АҚ хатына сәйкес, 2017 жылы тауарларды, 

жұмыстарды, қызметтерді сатып алуларда 
жергілікті қамту үлесі бойынша нысаналы 
индикаторлар төмендегідей түрде 
белгіленді: тауарлар – 22%, жұмыстар/
қызметтер – 91%.

Жасалған шарттарға сәйкес, 2017 жылғы 
жергілікті қамту құрылымы төмендегідей: 
қызметтер – 90 %; тауарлар – 24 %; жұмыстар 
– 92 %; жұмыстар мен қызметтер 91%. 
Қазақстандық қамту көрсеткіштері: 2016 
жылғы факті – 54 %; 2017 жылғы факті – 65 %. 
Жергілікті қамтудың айтарлықтай 
өскені байқалады, бұл экономикалық 
қоғамдастыққа және ұлттық экономиканы 
дамытуға оң әсер етеді. Компания Орталық 
аппарат және филиалдар деңгейіндегі 
сатып алуларда жергілікті қамту деңгейін 
қолдайды. 

Сатып алудағы жергілікті қамту үлесінің 
ұлғаюын  тежейтін негізгі фактор – 
отандық тауар нарығының төмен 
диверсификациясы, сондай-ақ отандық 
нарықта  бірқатар тауарлардың болмауы. 
Компания сатып алудағы жергілікті қамту 
үлесін арттыруға ұмтылады және осы 
бағытта жұмысын жалғастыруда, сондай-
ақ әртүрлі деңгейде (филиалдар мен 
бөлімшелер) отандық өнімдерді сатып 
алуға қолдау көрсетеді.

Есептік кезеңде қауымдастықтың 
бостандығын пайдалануда мен ұжымдық 
келіссөздер жүргізуде жеткізушілерге 
қатысты тіркелген тәуекелдер мен құқық 
бұзушылықтар болған жоқ.
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НАРЫҚҚА ШОЛУ

ПОШТАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР НАРЫҒЫ

Әлемдік тәжірибеде пошталық қызметтер 
нарығы 4 негізгі бағытқа бөлінеді:

 Нарықтың 35% пошта 
жөнелтілімдері,мұнда жазбаша хат-
хабарлар, МББ, хабарламалар мен 
шоттарды жіберу, сондай-ақ жарнамалық 
баспа жіберілімдері жатады;

 Нарықтың 11% экспресс 
пошта,  мұнда жедел сипаттағы пошта 
жөнелтілімдері жатады;

 30% сәлемдемелік жөнелтілімдер, 
бұған сәлемдемелер, ұсақ пакеттер және 
бандерольдер жатады;

 Нарықтың 24% аутсорсингтегі 
логистика, бұған ірі габаритті жөнелтілімдер, 
форвардинг  және фулфилмент, сондай-
ақ еліміздің ішінде клиенттерге интернет 
дүкендерден онлайн тапсырыстарды 
стандартты түрде жеткізу қызметтері 
жатады.

Қазақстандағңы бүкіл нарықты курьерлік 
нарық және пошталық нарық деп жеке 
бөлуге болады. Бұл ретте жалпы нарықтағы 
барлық кірістердің шамамен жартысы 
(46%) пошталық нарықтың үлесіне тиеді. 
Қазақстанның пошталық және курьерлік 
нарығының барлық көлемінің негізгі үлесі 
заңды тұлғалардың есебінен қалыптасады – 
бұл шамамен 70%.

Пошталық және курьерлік қызметтер 
нарығы негізінен пакеттер мен 
бандерольдер, сәлемдемелер, шағын 
жүктер (70 кг-ға дейінгі), түрлі құжаттар 
сияқты көлемді емес жөнелтілімдерді 
жіберу мен өңдеуге бағытталған.  

2017 жылы бұл нарықтың жалпы қысқару 
үрдісі байқалды. Қазақстанда 10-15 жылдан 
астам өз қызметтерін жүзеге асырушы 
Компаниялар өз инфрақұрылымдарын 
біртіндеп оңтайландыра бастады. 
Қазақстанда қалыптасқан пошталық және 
қаржылық қызметтер нарығы  қазіргі күні 
оннан астам қатысушыдан тұрады. Сондай-
ақ жергілікті қызмет жеткізушілер бар. 

Қазіргі күні жаңа жаһандық қатысушылар 
елімізде өздерінің жергілікті серіктестері 
арқылы жеткізуді жөн көреді. 
Қатысуышардың топ-ондығына  DHL, 
Pony Express, DPD, FedEx және т.б. кіреді. 
Қазақстанның нарығындағы пошталық 
және қаржылық қызметтер нарығының 
негізгі қатысушылары «Қазпошта» АҚ, DHL 
және PONY Express.

Жалпы алғанда пошталық және курьерлік 
қызметтер нарығы бәсекелік сипатта. 
Қолда клиенттерді жоғалтып алмау және 
жаңаларын тарту үшін, қатысушылар 
жоғары сапалы және оперативті сервиске 
ұмтылады. Осы мақсаттарда аталған 
ойыншылар өздерінің ішкі өндірістік 
процестерінің сапасын арттыруға, жаңа 
технологиялар ойлап табуға, клиенттер үшін 
барынша қолайлы жаңа қызметтер түрлерін 
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енгізуге тырысады. Осылайша, клиенттерге 
неғұрлым қолайлы болу үшін курьерлік 
қызметтер сервистік орталықтар ашады, 
олардан курьерді күтпей-ақ сәлемдемені 
алуға болады. Тапсырыс берушілер мен 
орындаушылардың уақыт шығынын 
қысқару үшін компания тапсырыстарды 
ресімдеуге арналған мобильді және онлайн 
қосымшаларды әзірлеуде. 

Пошталық және курьерлік қызметтердің 
негізгі нарығы Алматы қаласы, пошталық 
және курьерлік қызметтер нарығының 
айналым бойынша шамамен 60% 
тапсырыстары оның үлесіне тиеді. Екінші 
орында 10% үлеспен Астана, үшінші орында 
5% үлеспен Қарағанды облысы. Одан кейін 
ірі нарықтардың бестігіне Шығыс Қазақстан 
мен Оңтүстік Қазақстан кіреді. 

Соңғы бірнеше жылдардағы пошталық 
және курьерлік қызметтер нарығындағы 
өзгерістердің басты факторы бөлшек 
сауда сегментінде қызметтерді тұтынудың 
қысқаруы. Нарық ойыншылары бөлшек 
саудадағы шығасыны кәсіпорындарға 
қызмет көрсету арқылы, атап айтқанда жаңа 
корпоративтік сервистер арқылы өтеуге 
тырысты. Бұл ретте Қазпошта пошталық 
қызметтер нарығы ел ішінде және шетелден 
сәлемдемелер жеткізу сегментінде 
электрондық коммерцияның өсуі есебінен 
қалпына келеді деп болжайды. Өйткені 
Компанияның өзіндік құнында бәсекелік 
артықшылығы және тағайындалған пошта 
операторы рөлі бар. 

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР НАРЫҒЫ

«Қазпошта» АҚ қаржылық қызметтер 
бойынша төлем карточкалары, төлемдерді 
қабылдау, әлеуметтік төлемдер, жеке және 
заңды тұлғаларға операциялық қызмет 
көрсету, ақша аударымдары нарықтарына 
қатысады.

ЕДБ негізгі кірістері депозитттер мен 
кредиттер нарығында қалыптасатын болса 
да, «Қазпошта» АҚ жалпы алғанда екінші 
деңгейдегі банктермен салыстырмалы 
талдағанда операциялық қызмет көрсету 
нарығында бәсекелеседі. Бұл сегментте 
Компания серіктестік және бірлесіп даму 
стратегиясын таңдады, бұл кірістердің 
өсуінен және Қоғамның агенттік қызметтер 
көлемінен көрініс берді. 

«Қазпошта» АҚ-ның басты артықшылығы 
– Қазақстанда ең ауқымды филиалдық 
желісінің болуы. «Қазпошта» АҚ көрсететін 
қаржылық қызметтер спектріне заңды және 
жеке тұлғаларға  есеп айырысу-кассалық 
қызмет көрсету, өзі шығарған төлем 
карточкаларына қызмет көрсету және 
жалақы жобалары, ақша аударымдары, 
валюта айырбастау, тұрғындардан 
төлемдерді қабылдау кіреді. 

Компания кредит беру және депозиттер 
нарығында тікелей қызметтер көрсетпейді, 
бірақ мерзімді салымдар мен тұтынушылық 
қарыздарға клиенттер тарту бойынша 
бірнеше ЕДБ-мен серіктестікте жұмыс 
істейді. Бірнеше жыл бұрын қаржылық 
қызметтерді кросс сату нарығында «Сенім» 
тұтынушылық қарыздары төлемдерінің 
мерзімін ұзарту бойынша алғашқы 
жоба басталды.  Сондай-ақ клиенттердің 
салымдарын тұтынушылық қарыздарына 
кепілдік ретінде пайдалана отырып, 
зейнетақы және әлеуметтік төлемдер 
бойынша «Қазпошта» АҚ клиенттерімен 
жұмыс тәжірибеге алынды. 

Бизнестің ерекшелігін ескергенде 
«Қазпошта» АҚ үшін жақын бәсекелестері 
«Kaspibank» АҚ, «Қазкоммерцбанк» АҚ және 
«Қазақстанның Халық банкі» АҚ.

2017 жылы Salem Tenge, ҚР бойынша 
пошталық аударымдарды, Western Union, 
халықаралық пошта аударымдарын, 
Юнистримді қоса алғанда, «Қазпошта» АҚ 
ақша аударымдарын қабылдауының жалпы 
көлемі 47,58 млрд. теңге болды. Ақша 
аударымдары нарығында «Қазпошта» АҚ 
аударымдары бойынша транзакциялар 
санының үлесі 27,0% құрады, бұл 
ретте Қазақстан шегіндегі аударымдар 
нарығының үлесі 2017 жылы көлемі 
бойынша 60,4% -ға (2016 жылы 56,3%) және 
транзакцияларының саны бойынша 90,5%-
ға (2016 жылы 88,7%) өсті.
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 

2017 жылы «Қазпошта» АҚ-ның күрделі 
салымдарының жалпы көлемі 10,44 
млрд теңгені құрады. Бұл көрсеткіш 2016 
жылмен салыстырғанда 25,4%-ға артық, 
бұл пошталық, қаржылық және агенттік 
қызметтерді сапалы көрсету және Қазақстан 
Республикасы пошта байланысының 
тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 
инфрақұрыламдарды жаңарту бойынша 
іс-шаралар кешенін іске асырумен 
байланысты.  

2017 жылы инвестициялық бағдарламаны 
қаржыландыру республикалық бюджеттен 
қаражат тартпай, жарғылық капиталды 
толтыру арқылы «Самұрық-Қазына» АҚ 
қаражаты және өз қаражаты есебінен 
жүзеге асырылды.   

Компанияның негізгі инвестициясы 
пошталық қызметтерді дамытуға, сондай-
ақ төменде көрсетілгендей, Қоғамның АТ 
инфрақұрылымын дамытуға бағытталды.

2016 2017 (+/-) %
1    4 012 5 798 531 1 786 560 45%

2    2 866 3 677 099 811 324 28%

3    920 617 802 -302 253 -33%

4   530 348 411 -181 672 -34%

8 328 10 441 843 2 113 959 25%

Бағыттар

Пошта байланысы объектілерін жаңарту 

Пошта логистикасы инфрақұрылымдарын жаңарту 

Ішкі процестер және АТ-инфрақұрылым 

Өзіне-өзі қызмет көрсету арналарын дамыту 

Жиыны: 

3 %

6 %

35 %

55 %
Пошта

АТ-инфрақұрылым

Логистка

Өзіне-өзі қызмет 
көрсету арналары

5.2
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Бағыттар бойынша инвестициялар құрылымы 
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Ірі жобалардың бірі «Workflow» ішкі 
процестер жүйесін іске қосу болды. 
Трансформациялау бағдарламасы 
шеңберінде «Қазпошта» АҚ қызметін 
кешенді жаңарту және дамыту» жобасы 
іске асырылды. Жобаның негізгі 
мақсаттары:

 Бизнес-процестерді автоматтандыру 
және оңтайландыру есебінен жұмыс 
уақытын қысқарту;

 Қағаз тасығыштардағы құжаттарды 
қоса алып жүруді болдырмау «қағаз 
пайдалануды қысқарту);

 Қоғамның ақпараттары мен 
құжаттарының қауіпсіздігін арттыру;

 Қоғамның процестерінің тиімділігі 
мен ашықтығын арттыру.

ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ АРНАЛАРЫН 
ДАМЫТУ  

Өзіне-өзі қызмет көрсету арналарын 
дамытудың мақсаты – заңды тұлғалар 
және жеке тұлғалар арасындағы пошта 
жөнелтілімдерін жөнелту, алу және сақтау 
кезінде өзіне-өзі қызмет көрсету қағидатын 
ілгерілетуге бағдарланған сервисті енгізу.

Поштамат желілерінің негізгі мақсаты 
өзіне-өзі қызмет көрсетудің әлемдік 
балама жүйелерін біріктіре отырып, пошта 
жөнелтілімдерін қабылдау, беру және сақтау 
үшін Қазақстан Республикасы аумағында 
автоматтандырылған станциялар желілерін 
дамыту болып табылады. Қызметке деген 
сұраныс жыл сайын өсіп барады. 

5.
2.
1.

ЛОГИСТИКА ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН 
ЖАҢАРТУ 

2017 жылы инвестицияның маңызды 
бағыты жылдамдық пен сенімділікті 
арттыруға бағытталған пошталық және 
логистикалық инфрақұрылымды дамыту 
болды. Пошта жөнелтілімдерін жеткізу 
көрсеткіштерін арттыру Қоғамның негізгі 
стратегиялық міндеттерінің бірі. 

Ұсақ пакеттер мен мерзімді баспасөз 
басылымсдарын сұрыптайтын машиналар, 
сондай-ақ басқа да пошталық және көтеру-
тасымалдау жабдықтары сатып алынды.

2017 жылы сатып алынған жаңа көлік 
«Қазпошта» АҚ корпоративтік стиліндегі 
брендті салумен қамтамасыз етілді. 

ІШКІ ПРОЦЕСТЕР ЖӘНЕ АТ-
ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

Корпоративтік сервистердің тиімділігі 
2017 жылы бухгалтерлік және салық 
есебі бойынша Жалпы қызмет көрсету 
орталығы (ЖҚКО) құрылған кезден бастап 
айтарлықтай жақсарды. 

Бухгалтерлік және салық есебі бойынша 
ЖҚКО құру есепті автоматтандыруға, 
жүйелеуге және стандарттауға бағытталды. 
Жобаны іске асыру сондай-ақ 240 
бірлікті қысқартуға мүмкіндік берді, бұл 
шығындардың қысқаруына ықпал етті. 

АТ-инфрақұрылымын дамыту Қоғамның 
көрсететін қызметтерінің жылдамдығы 
мен сапасын жақсартуға әсер етеді. 2017 
жылы материалдық емес активтерді, 
компьютерлік, телекоммуникациялық және 
серверлік жабдықтарды жаңартуға 540 млн 
теңгеден астам жұмсалды, бұл қызметтерді 
көрсету процесін жылдамдытуға және 
клиенттерге қызмет көрсету уақытын 
қысқартуға мүмкіндік берді. 

2015 2016 2017

588,3
370,2

30,2

9-сурет.
Поштаматтар арқылы берілген 
сәлемдемелер саны (мың бірл.)
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«Сәлемдемелер супермаркеті» – бұл 
өзіне-өзі қызмет көрсету орталығының 
жаңа форматы, ол екі аймаққа бөлінген: 
еліміз бойынша сәлемдемелерді алу және 
жөнелту.

Сондай-ақ клиент Қазақстанның кез келген 
елдімекеніне сәлемдемені өзі жібере 
алады. Сәлемдемені жөнелту үшін клиент 
гофроыдыс (ыдыс, каптама) сатып алады, 
оның бағасына Қазақстан Республикасы 
бойынша жеткізу құны есептелген және 
трек-нөмірі (ШПС) берілген.

2017 жылы Қоғам 21 «сәлемдемелер 
супермаркетіне» қосымша тағы 89-ын 
ашты. Супермаркеттер арқылы 1 800 000-
нан атам пошта жөнелтілімдері берілді. 
Пошта жөнелтілімдерін беру уақыты 
20 минуттан 2 минутқа, үстеме төлемді 
сәлемдемелерді беру уақыты 30 минуттан 5 
минутқа қысқарды. 

Облыстық маңызы бар қалаларда, еліміздің 
облыс және аудан орталықтарында 
қауіпсіздік жүйесі мен ұрлыққа қарсы 
элементтерін қоса алғанда барлық 
қажетті жабдықтармен және техникамен 
жарақталған, клиенттер үшін аптаның 7 
күні, сағат 8.00-ден 22.00-ге дейін жұмыс 
істейтін өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтары 
бар клиентке бағдарланған сервисті құру 
2017 Қоғамның пошталық қызметтерді 
көрсетудің жаңа деңгейіне шығуына 
мүмкіндік берді. 

ҚАУІПСІЗДІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ 

«Пошта туралы» ҚР Заңының 39-бабына 
сәйкес, 2019 жылдан бастап пошта 
операторлары пошта жөнелтілімдерінде 
тыйым салынған заттар мен 
нәрселерді анықтау мақсатында пошта 
жөнелтілімдерінде тыйым салынған заттар 
мен нәрселерді ашпай анықтауға мүмкіндік 
беретін техникалық құралдарды, жабдықты 
және бейнетіркеу жүйелерін пайдаланады. 

Қызметті пайдаланушылардың өмірі мен 
денсаулығына қауіпсіздік шараларын 
күшейту үшін өндірістік объектілерде пошта 
жөнелтілімдерінде тыйым салынатын заттар 
мен нәрселерді анықтауда тексермелеу 
техникалық құралдары қолданылады.

Жоба шеңберінде 3 рентген-телевизиялық 
құрылғы орнатылды, 16 металл іздеуші 
сатып алынды. Сондай-ақ 2018 жылы 19 
рентген-телевизиялық құрылғы сатып алу 
жоспарланып отыр. 
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Қоғам табиғи монополия субъектілерінің 
мемлекеттік тізілімінен алынып тасталды, 
сондай-ақ пошта байланысының әмбебап 
көрсетілетін қызметтері табиғи монополия 
саласынан алынып тасталды. 

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік 
кодексіне сәйкес 2017 жылдың 1 
қаңтарынан бастап ауылдық жерлерде 
көрсетілетін пошта байланысының әмбабап 
қызметтерін қоспағанда, реттелетін нарық 
субъектілері өндіретін және өткізетін 
тауарлар, жұмыстар және қызметтерге 
бағалар мен тарифті мемлекеттік реттеу 
жойылды. 

«Байланыс туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 31-бабы 1-тармағына сәйкес, 
ауылдық елдімекендерде көрсетілетін 
пошта байланысының әмбабап қызметтері 
субсидияланатын қызметтерге жатады. 

«Пошта туралы» Заңның 10-
бабы 2-тармағына сәйкес, пошта 
байланысының әмбебап көрсетілетін 
қызметтері мынадай қызмет түрлерін 
қамтиды:

1) тіркелмейтін хатты жіберу бойынша 
көрсетілетін қызмет;

2) тіркелмейтін пошта карточкасын жіберу 
бойынша көрсетілетін қызмет;

3) тіркелмейтін бандерольді жіберу 
бойынша көрсетілетін қызмет;

4) жаздырып алынатын мерзiмдi баспасөз 
басылымдарын тарату бойынша 
көрсетілетін қызмет.

Субсидияланатын қызметтердің 
бағаларын уәкілетті орган – Қазақстан 
Республикасының Ақпарат және 
коммуникациялар министрлігі реттейді 
және бақылайды. 

Жыл бойы ауылдық жерлерде пошта 
байланысының әмбебап қызметтерін 
көрсетуден келтірілген шығынды жабу 
бойынша мемлекеттік бюджеттен субсидия 
алу жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде 
Қазақстан Республикасының Ақпарат 
және коммуникациялар министрлігімен 
ауылдық жерлерде пошта байланысы 
секторына бекітілген пошта байланысының 
әмбебап көрсетілетін қызметтерінің құнын 
субсидиялау туралы шарт жасалды және 
республикалық бюджеттен ақшалай 
қаражат бөлінді. 

2017 жылдың тамыз айында ДПО 
Халықаралық бюросы тарифінің құрлықтық 
үлесін арттыру бойынша жұмыстар 
жүргізілді. Нәтижесінде тарифтің базалық 
құрлықтық үлесі 5%-ға артты. 

ТАРИФТІК 
ЖОСПАРЛАУ5.3
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E-COMMERCE ДАМУЫ

Әлемдік тәжірибе ІЖӨ құрылымында 
электрондық сауда үлесінің өскенін 
көрсетеді, мысалы, Қытайда 7,37%, 
АҚШ-та 2,77%, көршілес Ресейде 2,56%. 
Электрондық коммерцияны дамыту 
барысында  аталған елдер реттеуші 
заңды қабылдауға, инфрақұрылыммен, 
жеңілдікті қаржыландырумен және 
салық жеңілдіктерімен қамтамасыз етуге 
айтарлықтай көңіл бөлді. Сөйтіп, 1998 
жылы АҚШ-та салық жеңілдіктері енгізілді 
және бірінші жылдан-ақ нарықтың өсімі 
180% болса, келесі жылдарда 15-25%-ға өсіп 
отырды.

Болжамды бағалауларға сүйенсек, 
Қазақстан электрондық коммерцияның 
дамуы үшін әлеуетке ие, соның ішінде 
ауыл тұрғындарын  Қазақстанның және 
бүкіл әлемнің бөлшек сауда нарығына 
қол жеткізу арқылы жүзеге аспақ. Бұл 
нарық жоғары қарқынмен өсіп келеді, 
бұған цифрлық технологиялардың енуі 
мен жетілдірілуі ықпал етуде. Бұл ретте 
электрондық коммерция көлемінің 65% 
тауарлар саудасына тиеді, негізгі түрі 
сәлемдемелік жөнелтімдерге жататын кіші 
габаритті тауарлар. 

Қазпошта ауқымды филиалдық желіге 
ие бола отырып және әлеуетті сатып 
алушыларға тиімді қолжетімділікті 
қамтамасыз ете отырып, Қазақстандағы 
электрондық сауда нарығын қолдауға 
платформа болуға ұмтылады. Компания 
өзінің қаржылық қызметтерін дамытады 
және онлайн сатып алу мүмкіндіктерін 
жақсартатын жаңа құралдарды одан әрі 
ілгерілету процестеріне белсене араласады. 
Осылайша, 2017 жылы E-commerce дамуы 
жеке бағыт алды. Атқарылған жұмыстардың 
нәтижесі халықаралық поштаны өңдеу 

мерзімдерін қысқарту, сондай-ақ кеден 
рәсімдеріне уақытты қысқарту және пошта 
әкімшіліктерімен интеграциялау арқылы 
Дүниежүзілік пошта ұйымы саясатының 
тараптарына сәйкес келу болмақ.

Бұл бағыттың стратегиялық басымдығының 
жалпы мақсаты – электрондық 
коммерция үшін экожүйе құру, атап 
айтқанда нарықтың қатысушылары үшін 
интеграцияланған қызметтердің толық 
жиынын және инфрақұрылымдарды ұсыну. 
Бұл бастамалар Қазпоштаға электрондық 
коммерция нарығының жылдам өсу 
мүмкіндіктерін пайдалануға ықпал етеді. 

2017 жылы қыркүйекте Компания 
цифрлық технологиялар көрмесіне 
қатысты. Бұны Елбасының қатысуымен 
өтетін цифрландыру мәселелері жөніндегі 
республикалық кеңес шеңберінде 
ҚР Ақпарат және коммуникациялар 
министрлігі ұйымдастырды. «Қазпошта» АҚ 
«E-commerce» стендін көрсетті: электрондық 
сауда және ҚР-дағы электрондық сауда 
экожүйесінің негізгі элементтері, атап 
айтқанда интернет-дүкендер, төлем 
жүйелері және логистика. 

Сондай-ақ Компания Қазақстан 
Республикасындағы электрондық сауданы 
дамыту жөніндегі 2018-2020 жылдарға 
арналған Жол картасын дайындауға 
бастамашылардың бірі ретінде қатысты. 
Аталған Жол картасында Қоғам сервистік 
қолдау жобаларына, заңнаманы жетілдіруге, 
инфрақұрылым мен логистиканы дамытуға, 
E-commerce орталықтарының рөлін 
күшейтуге, ОШК-ні офлайн форматтан 
онлайнға көшіруге, ақпараттық және 
маркетингтік сүйемелдеуге белсене 
араласты. 

6.1
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2017 жылы әлемде 1,66 млрд. адам 
интернет сауда жасаған, бұл бүкіл жер 
шары тұрғындарының 30%. Әлемдегі 
бөлшек сауданың барлық санының 10% 
онлайн жасалған. Бұл ретте электрондық 
коммерция нарығының 70% Қытай мен 
АҚШ-қа тиесілі. 2017 жылы электрондық 
коммерциядағы тауарлар нарығы 215 млрд. 
теңгеге бағаланды. Шетелдің интернет 
дүкендерінен ең көп сауда жасаған Алматы 
қаласының тұрғындары екен – әрбір 
алматылыққа 2,38 сәлемдемеден келеді. 
Ең төменгі көрсеткіш ОҚО-да – бір адамға 
0,12 сәлемдемеден. Алайда Қазақстан 
тұрғындарының 80% әлі де интернет 
сауда жасап көрген жоқ, бұл Қазақстанда 
электрондық коммерцияның дамуына зор 
әлеует бар екенін көрсетеді. 2017 жылы 
бөлшек сауда  тауар айналымындағы 
электрондық  сауданың үлесі алдын ала 
деректер бойынша 2,4% құрады. Орташа 
чек шамамен  7 500 – 9 000 теңге болды. 

Логистикаға қатысты трендтер:

     Сатып алушылардың 18% жеткізуді 
ары кеткенде 2 күн күтуге дайын, 
осылайша тез жеткізуді талап етеді;

    Сатып алушылардың 60%-дан астамы 
тауардың күнбе-күн жеткізілгенін қалайды;

    Сатып алушылардың 45% дүкеннен 
сатып алуды, бірақ үйіне немесе офиске 
жеткізіп беруін ұсынады;

    Сатып алушылардың 88% жедел 
жеткізіп бергені үшін ақы төлеуге дайын 
емес, олар тегін жеткізіп беруді қалайды;

    Сатып алушылардың 82% тауарды 
онлайн таңдағанды және ақы төлегенді, 
бірақ дүкеннен өзі алып кеткенді жөн 
көреді;

    Amazon өзінің жеткізу қызметін құрды. 
2017 жылы компания АҚШ-та Amazon Seller 
Flex іске қосты. Оған дейін бұл қызмет 
Үндістанда жұмыс істеді. 

Компания интернет дүкендер үшін жеткізу 
қызметтерін көрсетеді, сондай-ақ қоймалау, 
буып-түю және қайтарылғандарды басқару 
(фулфилмент) қызметтерін белсенді 
түрде дамытады.  Пошта жөнелтілімдерін 
сұрыптауға арналған автоматтандырылған 
желі «Оңтүстік» ақпараттық-логистикалық 
орталығында іске қосылды. Оның өнімділігі 
сағатына  6 545 жөнелтілім болады («EURO-
SORT», Нидерланды). Бұл желі салмағы 10 
кг-ға дейінгі халықаралық, сондай-ақ ішкі 
пошта жөнелтілімдерін (сәлемдемелер) – 
бандерольдер мен халықаралық шағыт 
пакеттерді өңдеуге арналған. Сонымен 
қатар сұрыптауды автоматтандыру 
аудандық және қалалық пошта байланысы 
бөлімшелеріне дейін нақты бағыттар 
бойынша сәлемдемелер салынған қаптарды 
жасауға мүмкіндік берді, бұл адресаттарға 
сәлемдемелерді жеткізуді жылдамдатады.
 
Шағын интернет дүкендері үшін Қазпошта 
E-commerce орталықтарын ашты, онда 
интернет дүкендерінің құзыретін арттыруға 
арналған тренингтер, семинарлар, 
оқытулар өткізіледі. Осындай алғашқы 
орталық 2017 жылдың 26 қаңтарында 
Астанада ашылды. Орталықта 40-тан астам 
интернет дүкеніне қызмет көрсетіледі.  
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3PL ҚЫЗМЕТТЕР

3PL қызметтер – жеткізу мен адрестік 
сақтаудан бастап тапсырыстарды басқару 
мен тауарлар қозғалысын қадағалауға 
дейінгі логистикалық қызметтер кешенін 
ұсыну. Осы іс-шараның шеңберінде 
фулфилмент қызметін ұсыну, интернет 
дүкендер үшін сәлемдемелер жеткізу, 
бондтық қоймалау және әуе және 
т/ж компанияларымен ынтымақтасу 
есебінен пошта жөнелтілімдерін арттыру 
жоспарлануда. 

Қазір бүкіл әлемдегі электрондық 
коммерция нарығының көлемі 1 943 млрд. 
АҚШ долларын, Қазақстанда 500 млн. АҚШ 
долларын құрайды. Бұл орайда Қазақстанда 
13,2 млн.адам интернетті пайдаланады, 
ал 1,05 млн. адам интернет дүкендерінен 
сауда жасайды. Бұл деректер электрондық 
сауданың дамуы үшін үлкен әлеуеттің 
барын айтады. 

Осы бастаманың нәтижесінде «Қазпошта» 
АҚ-ның логистикалық мүмкіндіктерін 
монетизациялаудың негізгі бағыттары 
фулфилмент қызметін ұсыну, бондтық 
қоймалау, әуе және т/ж компанияларымен 
ынтымақтасу есебінен пошта 
жөнелтілімдерін арттыру және электрондық 
комерция тауарларын жеткізу болып 
табылады.

Бұдан басқа Қоғам делегациясының ҚХР-
ға сапары болды, оның шеңберінде пошта 
қызметі саласындағы ҚХР-ның ұлттық 
реттеушісі, Қытайдың тағайындаған пошта 
операторы ChinaPost-пен ҚХР транзиттік 
мәселелерді талқылау үшін, оның ішінде 
қолданыстағы және жаңа бағыттарды 
дамыту, сондай-ақ, электрондық коммерция 
саласындағы ірі компания Alibaba-мен Alib-
aba group тауарларын Ресей мен Еуропаға 
жеткізді және тасымалдауды ұйымдастыру 
мәселелері бойынша кездесулер өткізілді.

Халықаралық пошта айырбасы 
қызметтерінен түсетін түсімдер 6 021,1 
млн. теңгені құрады, бұл 2016 жылғы ұқсас 
кезең деңгейінен 51% -ға немесе 2 026,4 
млн. теңгеге артық. ХПЖ көлемі 11,65 млн. 
бірлікті құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 
62% немесе 4,45 млн. бірлікке артық.
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ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

КАПИТАЛ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

«Самұрық-Қазына» АҚ – Компанияның 
акцияларын 100% иеленетін Жалғыз 
акционер. Компанияда конверсияланатын 
бағалы қағаздар жоқ. 2017 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
жарияланған акциялардың жалпы көлемі 
38 787 565 дана жай акциялар.

Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» АҚ 
Компанияның жарияланған акцияларының 
санын жалпы сомасы 8 821 080 000 теңге 
болатын 8 821 080 жай акцияға өсіру туралы 
шешім қабылдады. 

10-сурет. 
Акцияның баланстық құны, теңге

Сондай-ақ Компанияның капитал 
құрылымында қарыз қаражаттары да бар, 
2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
қарыздардың жалпы берешегі 906,1 млн. 
теңге құрады. Бұл қарыздар өткен есептік 
жылда Ислам даму банкі мен ««Al Hilal» 
ислам банкі» АҚ-дан тартылған болатын. 
Есептік 2017 жылы қарыз қаражаты алынған 
жоқ.

 2015 2016 2017

 19,7 30,6 39,3

60,7 76,5 89,9

    0,3 0,4 0,4

 

 17,7 17 24,8

  35,5 41,1 42,5

   0,5 0,4 0,5

Капиталдың жеткіліктілігі

Меншікті капитал, млрд теңге

Активтер, млрд тенге

Меншікті қаражаттың жеткіліктілігі коэффициенті (0,12 кем емес)

Капиталдың өтімділігі

Жоғары өтімді активтер, млрд теңге

Сұрап алатын міндеттемелер, млрд теңге

Ағымдағы өтімділік коэффициенті (не 0,3 кем емес)

7.1

2015 2016 2017

1064

1034

1065

24-кесте. 
Капиталдың жеткіліктілігі, өтімділігі көрсеткіштері 
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬ

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

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
инвестициялық портфель мемлекеттік 
бағалы қағаздарды, мемлекеттік емес 
бағалы қағаздарды, ашылған депозиттерді, 
кері Репо операцияларындағы мәмілелерді 
қамтиды. 

11-сурет. 
Инвестициялық портфель құрылымы:

 

Инвестициялық саясат Қазақстан 
Республикасы заңнамасының белгіленген 
талаптары  шеңберінде салымдардың 
тәуекелділігінің төмен деңгейі жағдайында 
операциялардың кірістілігінің орташа 
деңгейін қамтамасыз ететін, меншікті 
инвестициялық портфелін сапалы басқару 
тетіктері мен құралдарын айқындау 
арқылы, қаржы нарығындағы өзгермелі 
шарттарға байланысты Қоғамның уақытша 
бос ақшасының сақталуын қамтамасыз ету 
құралы ретінде әзірленді.

Компания қаржы нарығындағы уақытша 
бос ақша қаражатын сақтанымпаздық 
түрде инвестициялау стратегиясын 
белгілейді. Сақтанымпаздық стратегия 
инвестициялық тәуекелді барынша 
азайту арқылы ІКН сақтауға бағытталған. 
Компания салымдардың қауіпсіздігіне 
басымдық бере отырып, инвестициялардан 
түсетін ағымдағы кірістердің мөлшерін 
барынша арттыруға ұмтылмайды. 
Осындай стратегияны жүзеге асырудың 
нысаны сақтанымпаздық инвестициялық 
портфельді қалыптастыру болып табылады.

Компанияның инвестициялық портфелін 
басқару «Самұрық-Қазына» АҚ  және дауыс 
беру акцияларының (қатысу үлестерінің) 
барлығы «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі 
заңды тұлғалар ақшаларын басқару 
жөніндегі Біртұтас саясатпен реттеледі.
Қордың Біртұтас саясатына сәйкес, 
инвестициялық портфельді эталондық 
бөлуді және одан ауытқуды, сондай-ақ 
қаржы құралдарының үлесін қамтитын 
инвестициялық портфельдің негізгі 
параметрлері әзірленеді. Компанияның 
инвестициялық портфелінің құрылымы 
«Қазпошта» АҚ портфелінің негізгі 
параметрлері белгілеген шектерді бұзбайды

Қаржы нарығындағы инвестициялық 
қызметпен байланысты тәуекелдерді 
басқару мақсатында Компания Қор 
белгілеген лимиттерді, сондай-ақ Компания 
бекіткен сублимиттерді сақтай отырып, 
«Самұрық-Қазына» АҚ контрагент-
банктеріне баланс және баланстан тыс 
міндеттемелер бойынша лимиттерді 
белгілеу саясатын қолданады.

ҚАРЖЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Қаржылық міндеттемелер.

Өзінің қаржылық қызметін жүзеге асыру 
барысында Компания қолданыстағы 
кредиттік келісімдер  мен қарыз шарттары 
бойынша ай сайынғы негізде келісімнің 
талаптарына сәйкестігіне тиісті талдау 
жүргізеді.

Компаниядағы қаржылық міндеттемелерді 
уақтылы орындау үшін ішкі құжаттарға 
сәйкес тиісті кестелер бекітілді. Осы 
міндеттемелер бойынша сомалар уақтылы 
өтеледі. Негізгі қарыздың өтелуіне мерзімдік 
негізде мониторинг жүргізіледі, бұл рәсім 
қарыздар бойынша есептелген сыйақыға 
да қолданылады.

Қаржы активтері мен міндеттемелері 
бойынша пайыздық мөлшерлемелер. 

Компания инвестициялық портфельді 
нығайту және әртараптандыру 
бойынша шараларды жүзеге асырады. 
Инвестициялаудың негізгі мақсаты – 

38 %

27 % %14

12 %

9 %

%

мем.бағалы қағ.

мем. емес бағалы қағ.

ЕДБ-дегі депозиттер

Кері РЕПО Шоттардағы ақша
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уақытша бос ақшалардың сақталуын 
қамтамасыз ету, қаржылық активтердің 
тиімді құрылымын сақтау және оларды 
әртараптандыру арқылы салымдардың 
сенімділігі жағдайында кіріс алу. 2017 
жылы инвестициялық портфельдің 
теңгедегі орташа айлық көлемі жылдық 
10,63%-ды өтеуге дейін орташа сараланған 
кірістілігімен 26,42 млрд. теңгені құрады. 
Инвестициялық портфельдің доллардағы 

ІРІ МӘМІЛЕЛЕР

Қоғам Жарғысына сәйкес, ірі мәмілелер 
жасасу туралы шешім қабылдау Жалғыз 
акционердің және Компанияның 
Директорлар кеңесі құзыреті шегінде болып 
табылады. 

Есептік кезеңде Компания ірі мәмілелер 
жасасқан жоқ.

АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАР

Компанияның аффилирленген 
тұлғаларымен мәмілелер. 

Жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді 
Компания «Акционерлік қоғамдар туралы» 
және «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңдарына 
сәйкес жүргізді. Жасалуына Компания 
мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешім 
қабылдау Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес, Директорлар 
кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес, ұлттық 
басқарушы холдингтің тобына кіретін 
ұйымдар арасында жасалған мәмілелер 
өзге тәртіпте жасалады. Мәмілені бекіту 
рәсімі тараптардың арасында шарт 
жасасудан тұрады.

орташа айлық мөлшері жылдық 2,76%-
ды өтеуге дейін орташа сараланған 
кірістілігімен 2,62 млн. АҚШ долларын 
құрады.

Қарыз қаражаттарының орташа сыйақы 
мөлшерлемесі доллардағы қарыздар 
бойынша жылдық 6 %-ды, теңгедегі 
қарыздар бойынша жылдық 7,5-8,0%-ды 
құрайды. 

Жасалуына мүдделі мәміле тараптарының 
өзара қарым-қатынасы өзара тиімді 
ынтымақтастық негізінде коммерциялық 
сипатта болады.  Мәмілелердің мәні 
негізінен Компанияның пошталық, 
қаржылық қызметтерді ұсынуы, сондай-
ақ «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес 
ұйымдарынан тауарлар мен қызметтерді 
сатып алу болып табылады.

ЕРЕКШЕ МӘМІЛЕЛЕР 

Компаниямен ерекше қатынастар 
арқылы байланысты тұлғалармен 
мәмілелер. Байланысты тараптармен 
мәмілелерді бекіту рәсімдері Қазақстан 
Республикасының заңнама талаптарына 
және Компанияның тиісті ішкі құжаттарына 
сәйкес жүргізіледі. Стандартты мерзімдері 
мен шарттары, тексеру мен мақұлдаудың 
әдеттегі рәсімдері өзгеруіне қатысты 
мәмілелер тіркелген жоқ. Компаниямен 
ерекше қатынастар арқылы байланысты 
тұлғалармен табиғаты, мақсаттары, 
ерекшеліктері бойынша оның мүдделері 
үшін мәмілелер жасауды қамтитын жеңілдік 
талаптарын ұсыну жағдайлары, банк 
операцияларын жүргізгені үшін төлемдер 
және сыйақы алу немесе басқа тұлғалардан 
талап етілгеннен төмен төлем  қабылдау 
орын алған жоқ.

«Банктер және банк қызметі туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 

МӘМІЛЕЛЕР7.2
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ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ 

40-бабының 7-тармағына сәйкес банкпен 
ерекше қатынастар арқылы байланысты 
тұлғамен мәміле, мұндай мәмілелердің 
үлгілік талаптарын Директорлар кеңесі 
бекіткен жағдайларды қоспағанда, аталған 
баптың 1-тармағының талаптарын ескере 
отырып, тек Директорлар кеңесінің 
шешімімен жүзеге асырылуы мүмкін. 

«Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің 
2016 жылғы 22 қыркүйектегі (№ 08/16 
хаттама) шешімімен төмендегідей 
мәміле түрлері бойынша «Қазпошта» 
АҚ-мен ерекше қатынаспен байланысты 
тұлғалармен мәмілелердің үлгілік 
талаптары бекітілді:

 төлем карточкаларын шығару және 
қызмет көрсету бойынша мәмілелер (төлем 
карточкаларын пайдаланумен ағымдағы 
шоттар);

 жеке тұлғалармен ағымдағы банк 
шоттарын ашу, жүргізу және жабу бойынша 
мәмілелер (зейнетақы мен жәрдемақы 
төлеуге арналған шоттарды қоспағанда 
және төлем карточкаларын пайдалану 
арқылы);

 жеке жәна заңды тұлғалардың 
брокерлік қызметтер мен атаулы ұстау 
қызметтерін алу бойынша мәмілелер.

7.3

ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ 

2017 жылы Компания ішкі және сыртқы 
өзгерістер үрдісін ескере отырып, 2027 
жылға дейінгі даму стратегиясын жаңартты. 
Стратегияның алдыңғы нұсқасы 2022 
жылға дейінгі кезеңнің қызметін қамтыды. 
Компанияның алдыңғы стратегиясында 
көрсетілген көптеген қорытындылар мен 
бастамалар өзекті болып қала береді және 
Стратегияның жаңартылған нұсқасында 
көрініс табады.

Сонымен қатар бірқатар факторлар 2017 
жылы стратегияны жаңарту қажеттілігін 
көрсетті, атап айтқанда:

 Коммерциялық тиімділікті 
жоғарылату және акционерлік құнды құру 
тұрғысындағы Қоғам жұмысы туралы 
білімді жинақтауға және жүйелендіруге 
мүмкіндік беретін Трансформация 
бағдарламасын жүзеге асыру тәжірибесі;

 Қазпошта қатысатын нарықтардағы 
қарқынды өзгерістер;

 электрондық коммерция 
нарығының қарқынды өсуі, оның ішінде 
сәлемдемелерді жеткізу нарығының өсуі;

 Соңғы жылдары өз өміршеңдігін 
дәлелдеп, пошта ұйымдарының өсуіне 
драйвер болған жаңа технологиялардың 
дамуы;

 Еуразиялық экономикалық одақ 
(ЕАЭО) пен ҚР шеңберінде реттеуші ортаны 
өзгерту, атап айтқанда, 2016 жылғы сәуірде 
«Пошта туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жаңа редакциясын қабылдау 
және 2016 жылдың сәуірінде ЕАЭО Кеден 
кодексі туралы шартқа қол қою кезеңін 
аяқтау.

Құжатта миссиясы, пайымдауы, 
стратегиялық бағыты, қызметтің негізгі 
көрсеткіштері қайта қарастырылған. 
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Стратегия миссияны орындауға және 
төмендегідей негізгі бағыттар арқылы 
пайымдауға жетуге бағытталған: 

 Цифрлық трансформация;

 Электрондық коммерция үшін  
 экожүйе құру;

 Ұйымдық трансформация.

Осы үш бағыттың әрбірі бойынша бірқатар 
стратегиялық бастамалар белгіленген. 

Төмендегідей әлеуетті перспективалық 
қызметтер мен шараларды дамыту 
жоспарлануда: 

  Цифрлық ID енгізу 
азаматтарды сәйкестендірудің 
әмбебап жүйесі, Қоғамның цифрлық 
инфрақұрылымының маңызды бөлігі. 
Азаматтардың цифрлық ID ретінде 
барлық offline және online арналарда ЖСН 
және телефон нөмірлерінің жиынтығы 
қолданылады.

Қоғам Бірыңғай цифрлық  ID платформасына 
кіру үшін комиссия алатын болады. 
Цифрлық  ID қызметтерінің клиенттері 
банктер, сақтандыру компаниялары, 
мемлекеттік органдар және қаржылық және 
агенттік қызметтер бойынша Қоғамның 
жеке сектордан серіктестері.

  Қызметтер гипермаркетиін дамыту
Қоғам онлайн түрде қолжетімді болатын 
пошталық және қаржылық-агенттік 
қызметтер санын өсіретін болады. 
Компанияның және оның серіктестерінің 
барлық қызметтері «Бірыңғай цифрлық ID» 
жүйесі арқылы «Қызметтер гипермаркеті» 
алаңында біріктірілетін болады. Қоғам 
аген,ттік комиссиялар есебінін, сондай-
ақ электрондық құжат айналымы жүйесін 
енгізу есебінен қосымша табыс табатын 
болады. 

   «BIG DATA» 
бизнес-процестерді оңтайландыру 
үшін деректердің үлкен санын жинау 
және өңдеу, басқарушылық шешімдер 
қабылдау, сатуды арттыру және үшінші 
тараптарға талдауларды ұсыну. Бұл іс-шара 
операциялық шығыстарды қысқартуға, 

қызметтерді іске асыру тиімділігін 
арттыруға, сондай-ақ «үлкен» деректер 
негізінде талдауды дамытуды жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді. 

  Интернет-эквайринг 
онлайн-төлемдерді өңдеу үшін процессингті 
ұсыну. Электрондық төлемдер үшін төлем 
шлюзін ұсынғаны үшін комиссия алу 
жоспарлануда. 

  3PL қызметтер 
жеткізу және мекенжайлық сақтаудан 
бастап тапсырыстарды басқару мен 
тауарлар қозғалысын қадағалауға дейін 
логистикалық қызметтер кешенін ұсыну. 
Осы іс-шараның шеңберінде фулфилмент  
қызметтерін ұсыну, интернет-дүкендер үшін 
сәлемдемелерді жеткізу, бондтық қоймалау 
және  әуе және т/ж компанияларымен 
ынтымақтасу есебінен пошта 
жөнелтілімдерін арттыру жоспарлануда. 

  Пошта транзитін ынталандыру
Қазақстан арқылы Қытайдан Еуропаға 
пошта транзитін ынталандыру.Пошта 
транзиті қызметтерін дамыту және 
транзиттік жөнелтілімдерді тасымалдаудың 
қосымша арналарын құру жоспарлануда. 
Бұл мыналарға:

   Транзиттік E-сommerce тауарларын 
тасымалдауды жүзеге асыруға;

   Тасымалдардың маржиналдылығын 
арттыруға;

   Жүк жөнелтілімдерін қайта ресімдеу 
арқылы қосымша пошта транзитін алуға 
мүмкіндік береді.

   Курьерлік жеткізулер бойынша ЕАЭО 
нарығына шығу (B2C). 
Қоғамның курьерлік компаниямен серіктесу 
және РФ-да курьерлік компаниялар құру/
сатып алу арқылы Қытайдан Ресейге және 
басқа да ЕАЭО елдеріне пошта жеткізу 
нарығына шығу перспективасы бар. 
Қоғамның бәсекелік артықшылығы – жеткізу 
мерзімдерін қысқарту, кеден баждары мен 
ҚҚС төлеу қажеттілігінің болмауы.

  Пошта бөлімшелерін жеке бизнестің 
басқаруына беру (франшиза). 
Бұл жоба шығыстарды азайтуға, ПББ 
ұстаудың өзіндік құнын 10%-дан астам  
оңтайландыруға мүмкіндік береді. Пошта 
байланысы бөлімшелерін ұстауға және 
жаңартуға жұмсалатын шығыстардың 
жартысын Қоғам өтейді. 
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  Қазпоштаның қолжетімділігі. 
Бұл жоба ПББ ұстауға жұмсалатын 
шығындарды қысқартуға және 
сәлемдемелік жөнелтілімдердің көлемін 
арттыруға, франчайзинг механизі арқылы 
Қоғамның қатысуын ұлғайтуға, электрондық 
коммерцияның болжамды өсуі себебінен 
сәлемдемелерді беру арналарын дамытуға, 
желілерді ұстап тұруға жұмсалатын 
шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді. 

  Операциялық артықшылық. 
Негізгі міндеттер ретінде 
стандарттандырылған процестерді құру, 
яғни ресурстарды талап ететін, бірақ 
түпкілікті тұтынушы үшін құндылық  
болмайтын кез келген іс-әрекеттерді жою. 
Еңбек өнімділігін арттыру және пошта 
жіберулерін жылдамдату үшін бизнес 
процестерге толық стандарттау жүргізу 
ұсынылады. Қазпошта іс жүзіндегі өзіндік 
құнды тұрақты түрде мониторингілей 
отырып, барлық қызметтердің өзіндік 
құнын құрудың, сондай-ақ әрбір 
қызметкерді бизнесті оңтайландырудың 
және тұтынушыға барынша бағдарлану 
процесіне тартудың жоспарланған 
егжей-тегжейлі тізбесін енгізеді және 
автоматтандырады. 

Қазпошта перспективалы нарықтарда 
туындаған мүмкіндіктерді толықтай 
пайдалану үшін қолға алған қайта құруларды 
жалғастыра береді және жаңаларына 
бастама жасайды. Қазпошта стратегиясы 
Қоғамның бәсекелі артықшылықтарын 
пайдалануға, атап айтқанда Қазақстанда 
барынша дамыған филиалдық желінің бар 
болуына, Қазпошта брендінің әлеуетіне 
және пошталық қызметтер көрсетудің 
жинақталған тәжірибесіне сүйенеді. 

Стратегияның басым бағыттарын 
таңдау нақты қалыптасқан жаһандық 
үрдістермен, атап айтқанда 
цифрландырумен, электрондық 
коммерцияның дамуымен транзиттік 
ағындардың өсуімен және көрсетілетін 
қызметтердің әртараптандырылуымен 
шартталған. Негізгі басымдылықтары 
нарықпен бәсекедегі емес, серіктестіктегі 
электрондық коммерция нарығының 
өсуі үшін жағдайды қамтамасыз ету және 
цифрлық трасформация болып табылады. 
Ішкі өзгерістер (ұйымдық трансформация) 
қызмет көрсету тиімділігін арттыруы және 
өзінің әлеуметтік міндеттемелерін орындай 
отырып, акционерлік құнды құруды 
басқаруы тиіс. 
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