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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ ОПЕРАТОР С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ УЗНАВАЕМОСТИ 
БРЕНДА И ДОВЕРИЯ У КЛИЕНТОВ

БҮГІНГІ ҚАЗПОШТА

3 000

2 000

18 000

Серіктестік желісінің филиалдарын қоса 
алғанда, филиалдық желі ауылдық жерлерге 
дейін еліміздің бүкіл аумағын қамтиды және 
18 мыңнан астам адам жұмыс істейтін 3 
мыңнан астам өндірістік бөлімдерден тұрады.

өндірістік бөлімдер

қызметкерлер

көліктер
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219
3
#1

Жыл сайын бизнес ауқымы кеңейіп, 
клиентке қолайлы жағдай жасауға 
бағытталған жаңа жобалар жүзеге 

219 өзіне-өзі қызмет көрсететін сәлемдеме су-
пермаркеттерінде екі аймақ бар: сәлемдемелерді 
қабылдау және жөнелту. Қызмет көрсетудің бұл 
форматы өзіне-өзі қызмет көрсету режимінде 
тұтынушыға бағытталған қызметті енгізу арқылы 
бизнес-процестердің тиімділігін арттырады.

Қытаймен шекарадағы Қа-
зақстан Республикасының 
бірінші және жалғыз кеден 
қоймасы

тауарларды қабылдау, сақтау, жи-
нау, буып-түю және тұтынушыларға 

жеткізу бойынша қызметтердің толық 
циклі бар фулмент орталығы.

сәлемдеме супермаркеттер



ЕСЕП ТУРАЛЫ
1.1. Жалпы мәліметтер
1.2. Глоссарий

1
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«Қазпошта» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Компания) қызметтің экономикалық, әлеуметтік және экологиялық 
көрсеткіштері туралы ақпаратты жыл сайын жариялайды. Негізгі міндеті – мүдделі тараптарды жұмыс нәтиже-
лері туралы ақпараттандыру және ақпараттық айқындылықты қамтамасыз ету.

Компанияның 2021 жылғы жылдық есебінде (бұдан әрі – Есеп) Компанияның Қазақстан Республикасындағы 
қызметі туралы ақпарат қамтылған,  сондай-ақ Компанияның Германия Федеративтік Республикасының ау-
мағында жұмыс істейтін еншілес ұйымы «Казпост ГМБХ» ЖШҚ бар.

Есептің мазмұны мен шекарасы мәселенің маңыздылығы мен өзектілігі дәрежесі бойынша басымдығына 
сәйкес айқындалған, біз даму қарқынын көрсету арқылы егжей-тегжейлі жариялау қажет деп санайтын басты 
тақырыптарды айқындап алдық. Қазіргі кезде Компанияның ең елеулі мәселелеріне мыналар жатады: 

 - маңызды жобалар; 
 - корпоративтік басқару;
 - қоғаммен байланыс;
 - экономикалық нәтижелілік;
 - әлеуметтік жауапкершілік; 
 - экологиялық жауапкершілік.
Есепте негізгі қызметке, жоспарларға және проблемаларға қатысты төмендегі мәселелердің жауабы ұсыныла-
ды:
 - Компания немен айналысады, қандай қызметтер көрсетеді?
 - Қызметті жүзеге асыру жағдайлары қандай?
 - Корпоративтік басқарудың стратегиясы мен құрылымы қандай?  
 - Негізгі тәуекелдер мен мүмкіндіктер қандай?
 - Компания өз мақсаттарына қаншалықты жетті? 
 - Қандай талаптар мен белгісіздіктер бар және олардың Компания көрсеткіштеріне әлеуетті 
 ықпалы қандай?
Ұйымның өзі үшін де, оның мүдделі тұлғалары үшін де ең маңызы бар елеулі тақырыптар айқындал

ды.

1.1. Жалпы мәліметтер
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТ:
 - Экономикалық нәтижелілік;
 - Нарыққа қатысу;
 - Экономикалық жанама ықпалдар;
 - Сатып алу тәжірибесі;
 - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл;
 - Бәсекелестікке қарсы тұру.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТ:
 - Энергия;
 - Су;
 - Шығарындылар;
 - Төгінділер мен қалдықтар;
 - Экологиялық заңнама талаптарына сәйкестік.

ӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТ:
 - Жұмыспен қамту;
 - Қызметкерлер мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы;
 - Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік;
 - Оқыту және білім беру;
 - Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер;
 - Кемсітушілікке жол бермеу.

Аталған тақырыптар Компанияның және оның мүдделі тараптарының экономикалық, экологиялық және әле-
уметтік дамуына қатысты күрделі мәселелерді қозғайды. Осы тақырыптардың әрқайсысы атқарылған жұмы-
стар туралы және жақын болашақтағы алға қойылған міндеттерді қамтиды. 

2020 жылғы алдыңғы есеп 2021 жылдың маусым айында жарияланған. Салада, ішкі процестерде және 
ақпарат ұсыну тәжірибесінде қалыптасқан ахуалды ескере отырып, бұдан бұрынғы есептерде жарияланған 
ақпаратқа өзгерістер енгізіледі.

Есептілік циклі – жылдық, есепті кезең 2021 жылғы 01 қаңтар мен 31 желтоқсан аралығы болып табылады. 
Қызмет көрсеткіштерінің негізгі тобы басқарушылық есептілік деректеріне сәйкес соңғы үш жыл динамикасын-
да көрсетілген. Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы ақпарат қосымшадағы 2021 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық есепте, сондай-ақ корпоративтік сайтта 
жарияланған. 

Есептің мазмұны GRI (Global Reporting Initiative, G4) корпоративтік есептілік стандартына – тұрақты даму 
саласындағы есептілік жөніндегі басшылыққа сәйкес айқындалған.

Сандық деректерді есептеу кезінде өлшем бірліктері жүйесінің жалпы қабылданған тәжірибесі қолданылды. 
Экономикалық, өндірістік, әлеуметтік, экологиялық көрсеткіштерді есептеу, жинау және шоғырландыру GRI 
талаптарына сәйкес жүргізілді. Есептің осы талаптарға сәйкестігі тұрғысынан оған сыртқы тәуелсіз растау 
жүргізу қажет болған жағдайда қарастырылады. 

Осы Есепте қамтылған ақпараттарға қатысты сұрақтар бойынша Компанияның орталық кеңсесіне: 
010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік к-сі, 37 мекенжайы бойынша, 
байланыс телефоны: +7 (7172) 61-16-99, факс: +7 (7172) 61-16-87, e-mail: kazpost@kazpost.kz 
арқылы Стратегия департаментіне хабарласуға болады.
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1.2 Глоссарий
ӘК     - Әкімшілік кеңес (Дүниежүзілік пошта одағы)
«Қазпошта» АҚ/ Компания  - «Қазпошта» акционерлік қоғамы
ДПО     - Дүниежүзілік пошта одағы
ПТМБ     - Пошта төлемінің мемлекеттік белгілері
СІМ     - Сыртқы істер министрлігі
ШЫХО     - Шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық  орталығы
ХПАО     - Халықаралық пошта алмасу орны
ПББ     - Пошта байланысы бөлімшесі
ПЕЖ     - Пошта-есеп жүйесі
ҚР     - Қазақстан Республикасы
РАБҚ     - Республикалық арнайы байланыс қызметі
АПБТ     - Аудандық пошта байланысы торабы
ДК     - Директорлар кеңесі
АПББ     - Ауылдық пошта байланысы бөлімшесі
БАҚ     - «Самұрық-Қазына» АҚ
Қор/Жалғыз акционер  - Тұрақты даму саласындағы есептілік жөніндегі нұсқау
     лық (Global Reporting Initiative) GRI

GRI:

102-45 Есептілігі шоғырландырылған қаржылық есептілікке енгізілген заңды тұлғалар
102-46 Есеп мазмұны мен тақырып шекараларының анықтамалары
102-47 Маңызды тақырыптар тізімі
102-48 Алдыңғы есептерде жарияланған ақпараттарға өзгерістер
102-49 Есептіліктегі тұрақты даму саласындағы өзгерістер 
102-50 Есепті кезең
102-51 Алдыңғы есептің жарияланған күні
102-52 Есептілік циклі
102-53 Есепке қатысты мәселелер бойынша жүгінуге болатын байланыс тұлғасы 
102-54  GRI стандарттарына сәйкес есептілікті дайындау нұсқасы туралы мәлімдеме 
102-55 GRI көрсеткіштерінің кестесі
102-56 Сыртқы куәландыру
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2.1. Қызмет көрсеткіштері

2. НӘТИЖЕЛЕРГЕ ШОЛУ 

Қызмет көрсету 

Тасымалдау

18 46854,0 млрд. тенге

1 144 млрд. тенге146,4 млн. бірл 36,1 млрд. тенге

1 747 бiрл. 191 бiрл. 36 бiрл.

22 143 21 101
18 468

2019 2020 2021

Жұмысшылар саны

1963 1881 1747

2019 2020 2021

Жеңіл көлік

183 188 191

2019 2020 2021

Жүк
36 36 36

2019 2020 2021

Пошталық вагоны

201,4
149,2 146,4

2019 2020 2021

Пошта
1 383 1 373

1 144

2019 2020 2021

Қаржы
43,7

27,6
36,1

2019 2020 2021

Агенттік

58,6 56,0 54,0

2019 2020 2021

Жалпы табыс



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

11

Өндірістік желі

219 бiрл. 151 бiрл.

88,3%253 бiрл.

82
%

18%

Ауыл Қала

3 337 3 081 2 873

2019 2020 2021

Өндірістік желі

520
625

253

2019 2020 2021

Серіктестік желіге 
берілген бөлімшелер 

85,4% 87,5% 88,3%

2019 2020 2021

Пошта бөлімшелерін 
автоматтандыру

248 237 219

2019 2020 2021

Супермаркеттер
151 151 151

2019 2020 2021

Поштаматтар
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Қаңтар

Наурыз

Маусым

Компания ҚР Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің 
кеден өкілдерінің тізіліміне қосыл-
ды. Бұл кеден заңнамасына сәйкес 
кеден шекарасы арқылы тасымал-
данатын халықаралық пошта жө-
нелтімдері мен жүктерді кедендік 
ресімдеу қызметтерінің толық спек-

трін көрсетуге мүмкіндік береді.  

«ForteBank» АҚ-мен Forte жүйесінде ло-
гистика саласында Компанияның пошта, 
қаржы қызметтерін көрсету бойынша ын-
тымақтастық туралы меморандумға қол 
қойылды. Маркетплейстер мен интер-
нет-дүкендерге тауарларды сақтаудан 
бастап оларды қаптауға және клиентке 
жіберуге дейін толық қызметтер спектрін 
ұсынатын фулфилмент орталықтары-

ның күшін пайдалану жоспарлануда.

2.2. Маңызды 
Халықаралық пошта жөнелтімдері 

мен жүктерді кедендік рәсімдеу қыз-
меті іске қосылды. Кеден өкілі стату-
сын алу «бірыңғай терезе» қағидаты 
бойынша кешенді қызмет көрсетуге 

мүмкіндік береді.

«Kcell» АҚ-мен ынтымақтастық туралы меморандумға 
қол қойылды. Атап айтқанда, тұрғындар ірі қалаларға 
бармай-ақ, орналасу орындары бойынша ауылдар-
дағы және аудан орталықтарындағы пошта бөлімше-
лерінде смартфондарға тапсырыс бере алады. Ауыл 
тұрғындарына гаджеттерді қолма-қол ақшаға және 
бөліп төлеу арқылы сатып алуға болатын ыңғайлы 
тәсілдер ұсынылатын болады. Пайдаланушылар со-
нымен қатар «post.kz» корпоративтік сайты немесе 
оның мобильді қосымшасы арқылы Kcell интернет-дү-

кенінен тауарларға тапсырыс бере алады.  
«GoPost Home» жаңа сервисі енгізілді. 
Бұл клиентке сәлемдемелер мен ұсақ 
пакеттерді сәлемдемелер супермаркеті-
нен үйге жеткізу үшін тапсырыс беруге 
мүмкіндік береді. Қызмет Нұр-Сұлтан 
және Алматы қалаларында пилоттық ре-
жимде іске асырылуда. Атап айтқанда, 
аталған қызмет астананың Орталық опе-
рациялық учаскесінде (ООУ), №20 қала-
лық пошта байланысы бөлімшесінде және 

Алматы қаласының ООУ-да қолжетімді. 

Шығыс Қазақстан және Солтүстік 
Қазақстан облыстарының әкімдік-

терімен бірлесіп «Мемлекеттік 
және әлеуметтік қызметтердің 

әмбебап агенті» деген пилоттық 
жобасы іске қосылды. Алыс елді 
мекендердің тұрғындары облыс 

орталығына бармай-ақ, бөлімше-
лерде мемлекеттік және әлеумет-

тік қызметтерді ала алады.

Сәуір
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Шілде

Тамыз

Автомобильдер паркі жаңар-
тылды. Хат-хабарлар мен 
сәлемдемелерді аудан орта-
лықтары мен ауыл тұрғында-
рына уақтылы жеткізу үшін 
қазақстандық автомобиль 
өндіретін зауыттан автомо-
биль топтамасының кілттері 

алынды (181 бірлік).  

Ozon интернет-дүкенімен келісімге 
қол қойылды. Қазақстандықтар 
өздеріне ыңғайлы пошта бөлім-
шелерінен тапсырыстары мен 
сәлемдемелерін ала алады. Ozon 
Ресейдің клиенттік тапсырыстарын 
Компанияның сұрыптау орталықта-
рына дейін жеткізетін болады. 
Компания өз кезегінде бұл сәлем-
демелерді қалалар мен ауылдарға 
жеткізеді. ҚР аумағындағы 3 мыңға 
жуық пошта бөлімшесі тапсыры-
старды клиенттерге беретін бола-
ды. Сәлемдемені қай пошта бөлім-
шесіне жіберуді тапсырыс беру 

кезінде клиент өзі таңдайды.

«Қорғас – Шығыс қақпасы» еркін экономикалық 
аймақтың аумағында орналасқан жаңа бонд 
қоймасы ашылды. Бонд қоймасы күніне 100 
тоннаға дейін пошта жөнелтімін өңдеуге, алыс 
шет елдердің сәлемдемелерін қабылдауға 
және жіберуге, транзиттік жүктерді теміржол 
және автомобиль көлігімен ЕАЭО елдеріне 
жіберуге мүмкіндік береді. Бүгінгі күні аталған 
қызметтерге Ресей, Өзбекстан, Қырғыз Респу-
бликасы, Әзірбайжан елдеріндегі серіктестер-
ден сұраныс бар. Қытайдың логистикалық ірі 

ұйымдарымен келісімдер жасалды.

Пошта жөнелтімдерін өңдеу қарқынын жылдамдату және қате-
лерді жою үшін, пошта жөнелтімдерін түсіру және тиеу кезінде 
штрих-кодтарды сканерлеуге мүмкіндік беретін Samsung Electronics 
құрылғыларын сұрыптау орталықтарының жұмысында қолдану үшін 
Samsung Electronics-пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол 

қойылды.

Қазан

Froot.kz-пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол 
қойылды. Франчайзингтік қызмет шеңберінде жаңа қыз-
меттер форматы ұсынылады. Қызметтер алушылар үшін 
маңызы бар барлық сервистер мен өнімдерді, соның ішін-
де франчайзинг шеңберінде көзделген пошта және қаржы 
қызметтерін де қамтитын болады. Сонымен қатар тарап-
тар FinTech өнімдері, жеткізу және е-commerce бойынша 

ынтымақтастықты дамытуға ниетті.

Қыркүйек
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3. БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҮНДЕУІ 3
2021 жыл – Сіздердің назарларыңызға ұсы-
нылған Жылдық есепте көрініс тапқан, Компания 
үшін маңызды бірқатар оқиғалармен есте қалды. 

Халықаралық нарық конъюнктурасының өзгерістері 
мен талаптары, тұтынушылар мен инвесторлардың 
басымдықтары, пандемиядан кейінгі кезеңде елді 
дамытудың әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері 
осы факторларды ескере отырып, бізді болашаққа 
деген жоспарларды қайта қарауға алып келді. 

IPC халықаралық пошта корпорациясы жари-
ялаған нәтижелерге сәйкес, бұрынғы жылдар-
дағыдай, трансшекаралық және B2C ішкі элек-
трондық коммерция есебінен іске асырылатын 
сәлемдемелер пошта қызметтерінің әлемдік на-
рығында пошта жөнелтімдері өсуінің негізгі драй-
вері болып қала береді. Хаттардың көлемі одан 
ары төмендеп кетті, себебі Covid-19 дағдарысы 
хаттардың электрондық хаттарға ауысуына әкел-
ді. Пошта көлемі де, әсіресе жарнама поштасы-
ның көлемі де төмендей түсті. Пошта қызметтері 
пандемия кезінде өз жұмыстарын бейімдеуге 
мәжбүр болғандықтан, олардың шығыстары артты. 

Аталған жағдайларда басты аспектілер бойын-
ша қызмет ұсыну процестерін жетілдіру жалға-
суда. Соңғы бес жылда жаңа технологиялар 
ғана емес, қаржы қызметтерінің  барлық түрін 

3.1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

ҚЫМБАТТЫ ОҚЫРМАНДАР! 
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Н. Казутин, 
Директорлар кеңесінің төрағасы

қоса алғанда, нарықтың осы сегментіндегі жұ-
мыстың заманауи қағидаттары да игеріліп, бей-
імделді. Толығырақ логистикалық ақпарат алуға 
мүмкіндік беретін пошта жөнелтімдерін бақы-
лау жүйесі жаңартылды. Пошта жөнелтімдерін 
тасымалдау маршруттары оңтайландырылды. 

Сыртқы тәуелсіз аудиторлық тексеріс қорытын-
дылары бойынша Компанияның корпоративтік 
басқару деңгейі «ВВ» дәрежесін құрады. Ортақ 
күштің арқасында басым мақсаттар дұрыс қой-
ылып, Директорлар кеңесі мен Басқарма дең-
гейіндегі негізгі іс-шаралар аяқталды. Органдар-
дың, бөлімшелердің және процестердің жұмысын 
реттейтін қажетті барлық ішкі құжаттар бекітілді. 

Компанияны ҚР Қаржы министрлігі Мемлекет-
тік кірістер комитетінің кедендік өкілдер тізілімі-
не қосу жұмыстары жүргізілді. Кедендік рәсімдеу 
жөніндегі өкілеттік алу –пошта-логистикалық, 
қаржы және цифрлық қызметтердің толыққан-
ды кешенін құру аясында ұсынылатын сервистің 
сапасын арттыру міндеттерінің бірі болып табы-
латын Даму стратегиясын іске асырудың бір қа-
дамы болды. Кеден өкілдерінің тізіліміне қосу ке-
ден шекарасы арқылы өтетін халықаралық пошта 
жөнелтімдері мен жүктерді кеден заңнамасына 
қатаң сәйкес түрде кедендік ресімдеу қызмет-
терінің толық спектрін көрсетуге мүмкіндік береді. 

Халықаралық пошта транзитін дамытуды тез-
дету, логистикалық мүмкіндіктерді нығай-
ту және шекара маңындағы аймақтарда 
орналасқан бонд қоймаларын дамытуды жалға-
стыру жобаларына белсенді қатысу жоспарлануда.

Экономикалық оператор статусы алынды. Бұл 
ЕЭО мемлекеттерінің кеден шекарасын кесіп 
өтетін жүктерді жеңілдетілген түрде ресімдеуге 
мүмкіндік береді. Сондай-ақ халықаралық пошта 
жөнелтімдері мен жүктерді Қазақстанға және одан 
тыс жерлерге жедел түрде жеткізуге ықпал етеді.

Электрондық сауда алаңдарымен, ком-
мерциялық ұйымдармен, екінші дең-

гейдегі банктермен, сондай-ақ Ресей-
дің, Өзбекстанның пошта әкімдіктерімен 
ынтымақтастық туралы меморандумдар жасалды. 

Филиалдық желіні дамыту жалғасады, ауыл 
тұрғындары мемлекеттік қызметтерді онлайн ре-
жимде ала алатындай, цифрлық трансформа-
ция ауылдық пошта бөлімшелеріне де барады. 

Қазіргі кезде бар күшіміз бизнес-процестерді жақ-
сартуға салынуда. Сонымен қатар онлай-сервистер 
мен мобильді қосымшалардың жаңа мүмкіндіктерін 
енгізу жұмыстары да жүргізілуде. Осының барлығы 
қызмет көрсету сапасын жақсартып, барлық қы-
змет алу процесін ыңғайлы және қауіпсіз етпек. 

Еліміздің кез келген жерінде клиенттерімізді 
сапалы, қолжетімді қызметтермен қамтама-
сыз ету үшін қызметкерлердің жоғары кәсі-
билігі мен баға жетпес тәжірибесі кез кел-
ген қиындықтарды жеңуге көмектеседі.

Ары қарай өркендеп, табыстарға жетуге тілектеспін!
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2021 жыл Covid-19 пандемиясынан кейін қалпы-
на келтіру кезеңі болды. Осындай күрделі кезең-
де өндірістік персонал барлық пошта және қаржы 
қызметтерінің түрлерін халыққа көрсетуді бір күн 
де тоқтатпастан, штаттық режимде жауапты жұ-
мыс атқаруды жалғастырды. Біздің қызметкерлер 
эпидемиологиялық жағдайға қарамастан, сапалы 
сервис деңгейін сақтап келді. Аталған қиындықтар 
біздің мемлекеттің, халықтың және серіктестердің 
алдындағы өз міндеттерімізді қашан да тиімді және 
біліктілікті орындауға дайын екенімізді көрсетті. 

Біз пандемия салдарынан клиенттердің тұты-
нушылық жағдайында орын алған өзгерістерді 
ескере отырып, курьерлік бизнесті одан ары 
қарқында дамыта түстік. 

«ForteBank» АҚ, «Samsung Electronics» ЖШС, 
«Kcell» АҚ-мен пошта қызметтері процесінің опе-
рациялық құрауыштарын жақсарту және мобильді 
байланыс қызметтеріне қолжетімділікті арттыру 
бойынша өзара тиімді ынтымақтастықты дамыту 
жөнінде бірқатар келісімдер жасалды. 

Өзбекстанның пошта қызметімен ынтымақтастық 
кеңеюде. Бұл нарықтың барлық қатысушыларына 
тиімді: өзбекстандық тұтынушылар тауарлардың 

3.2. БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

ҚҰРМЕТТІ КЛИЕНТТЕР, 
СЕРІКТЕСТЕР!



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

17

Николай Казутин,
Председатель Совета директоров С. Саудабаев, 

Басқарма төрағасы

ауқымды желісіне қол жеткізеді, қазақстандық ком-
паниялар электрондық сауданың арқасында өзінің 
сату нарығын кеңейтеді. 

Аталған ынтымақтастық қазақстандық кәсіпкерлер-
ге неғұрлым қысқа мерзімде өз өнімін Өзбекстанға 
жеткізуге мүмкіндік береді. Жер үстімен пошта ал-
масу жиілігі аптасына 5 ретке дейін болады. 

Ресей поштасымен ынтымақтастық туралы ме-
морандумға қол қойылды. Айтарлықтай транзит-
тік әлеует пен логистикалық инфрақұрылымымыз 
болғандықтан, «Қорғас – Шығыс қақпасы» еркін 
экономикалық аймақтың аумағында және «Жар-
кент» халықаралық пошта алмасу пунктінде орна-
ласқан бонд қоймаларын пайдалана отырып, осы 
ынтымақтастық аясында транзиттік тасымалдау 
көлемін ұлғайту жоспарлануда. 2025 жылға қарай 
пошта жөнелтімдері мен коммерциялық жүктердің 
жиынтық көлемі 221 мың тоннадан аспақ.

Дәл осы аумақта күніне 100 тоннаға дейін пошта 
жөнелтімін өңдеуге, алыс шет елдердің сәлемде-
мелерін қабылдауға және жіберуге, транзиттік жүк-
терді теміржол және автомобиль көлігімен ЕАЭО 
елдеріне жіберуге мүмкіндік беретін жаңа бонд қой-
масы ашылды. Аталған қойма арқылы 2025 жылға 
қарай жылына 16 мың тоннадан астам жүк өтеді 
деп жоспарлануда.

Қолданыстағы логистикалық объектілерді ке-
зең-кезеңмен жақсартуды және жаңа логистика-
лық объектілер салуды көздейтін логистикалық 
инфрақұрылымды жаңғырту бағдарламасы қабыл-
данды. Бүгінгі күні жалпы алаңы 25 мың шаршы ме-
трден асатын 13 сұрыптау орталығы, 3 хаб бар. 5 
жыл ішінде өндірістік күштерді тағы 33,4 мың шар-
шы метрге үлкейту жоспарлануда. 

Уақтылы жеткізуді жоғарылату мақсатында авто-
парк жаңартылды. Әртүрлі түрлендірілген, жүк кө-
тергіштігі әртүрлі, қазақстандық жинақталған 180-
нен астам жаңа  көлік құралы сатып алынды.  

Қызметтерге ең жоғарғы деңгейде еркін қол жеткізу-
ді қамтамасыз ете алатын тиімді инфрақұрылым 

құруды табысты дамытуды жалғастырамыз.

Өз еңбегімен Компанияға күрделі кезеңнен өтуге 
көмектескен әрбір қызметкерге шынайы алғысым-
ды білдіремін! 

Барлығыңызға жаңа табыстар, жеңістер және 
жемісті еңбек тілеймін!
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(GRI 102-1:3). 1993 жылғы сәуірде «Қазақстан 
Республикасы байланыс салаларын басқару 
құрылымдарын жетілдіру туралы» ҚР Үкіметінің 
қаулысына сәйкес, байланыс саласы электр бай-
ланысы және пошта деп бөлінді. 1995 жылғы қа-
рашада мемлекеттік пошта Пошта байланысының 
республикалық мемлекеттік кәсіпорнына айнал-
ды, ал 1999 жылы Компания жарғылық капита-
лына мемлекеттің 100% қатысуымен «Қазпошта» 
АҚ акционерлік қоғамы болып қайта құрылды.

Компания 2006 жылғы қаңтардан бастап Ком-
панияның жалғыз акционері болып табылатын 
«Самұрық-Қазына» АҚ құрамына кіреді. 2016 
жылғы шілдеде Компания Ұлттық пошта опе-
раторы болып айқындалды (ҚР Ақпарат және 
коммуникациялар министрінің 2016 жылғы 20 
шілдедегі №49 бұйрығы). Бұл статус пошта бай-
ланысының әмбебап көрсетілетін қызметтерін 
және арнайы байланыс қызметтерін ұсынуды, 
сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түр-
лерін лицензиясыз көрсету құқығын білдіреді.

2017 жылы Компания сервистік модельге көшірілді, 
төлем карталарын шығаратын өз процессинг орта-
лығы іске қосылды, «Kazpost» және «Aliexpress» 
төлем карталары шығарылды. 2018 жылы қыз-
меттердің қадамдық қолжетімділігін қамтамасыз 
ету мақсатында әлеуетті серіктестерге арналған 
франчайзинг желісі іске қосылды. 2019 жылы 
«Visa» халықаралық төлем жүйесімен бірлесіп, 
«POS Mobile» брендімен «Tap to Phone» техноло-
гиясы ТМД аумағындағы ең алғаш коммерциялық 

4.1. Қысқаша тарихы

қолданысқа енгізілді. Аталған сервис байланыссыз 
төлем карталарын және басқа да «NFC» функци-
ясы бар байланыссыз құрылғыларды төлем жа-
сауға қабылдау үшін «POS-терминал» ретінде 
ұялы телефонды пайдалануға мүмкіндік береді.

2020 жылы «Қорғас» шекара маңы ынтымақта-
стығы халықаралық орталығы» аумағындағы 
бонд қоймалары арқылы халықаралық пошта 
жөнелтімдеріндегі тауарларды транзиттеу қыз-
меті енгізілді. Негізгі мақсат интернет-дүкендер 
арқылы тапсырыс берілетін тауарларды Еуро-
палық одақ елдері мен Орта Азия елдеріне жет-
кізу мерзімдерін қысқарту болып табылады.



Қызметтер

4.2. Біздің қызметіміз

4.2.2. Бизнес-модель

ҚР заңнамасына сәйкес, Компания төмендегідей қызмет түрлерін көрсетеді:
Пошта қызметтері:
1) пошта байланысының әмбебап көрсетілетін қызметтері; 
2) тіркелетін пошта жөнелтімдерін жіберу қызметтері; 
3) жеделдетілген және курьерлік пошта байланысы қызметтері; 
4) жазылым бойынша мерзімді басылымдарды тарату және бөлшек саудада сату; 
5) филателиялық өнімдерді сату; 
6) ҚР заңнамасына сәйкес, пошта байланысы қызметтерін көрсетумен тығыз байланысты пошта бай
ланысының басқа да қызметтері.

Қаржы қызметтері, банк операциялары және басқа да қызметтер:
1) ҚР Ұлттық Банкі белгілеген тәртіпте брокерлік, дилерлік және трансфер-агенттік қызмет;
2) депозиттерді қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу және жүргізу;
3) есеп айырысу кассалық операциялар; 
4) төлемдерді қабылдау;
5) аударым операциялары; 
6) банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды, соның ішінде бағалы металдарды, асыл тастар
ды және олардан жасалған бұйымдарды инкассалау; 
7) шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру;
8) төлем карталарын шығару және оларға қызмет көрсету.

Агенттік қызметтер:
1) теміржол билеттерін ресімдеу; 
2) кредиттер мен депозиттер ресімдеу; 
3) лотерея билеттерін сату;
4) сақтандыру полистерін ресімдеу;
5) бірінші кредит бюросының қызметтері;
6) трансфер-агенттік қызмет.

(GRI 102-7). Компанияның филиалдық желісі серіктестік желіні қоса алғанда, ауылдық жерлерге дей-
ін елдің барлық аумағын қамтиды және 3 мыңнан астам өндірістік бөлімшесі бар. Бөлімшелерде 18 
мыңнан астам адам жұмыс істейді. 

Алматы, Ақтөбе және Нұр-Сұлтан қалаларында тауарларды қабылдау, сақтау, жинау, орау және сатып 
алушыларға дейін жеткізу қызметтерінің толық циклін қамтитын фулфилмент орталықтары жұмыс істей-
ді. Бұл кәсіпкерлердің логистикаға, тауарлар үшін қойманы жалға алуға кететін және басқа да шығын-
дарын барынша азайтуға қолайлы. Тауарларды фулфилмент орталыққа орналастырудың арқасында 
сәлемдемелерді жеткізу мерзімдері қысқарады.

Өз-өзіне қызмет көрсетуге арналған 219 сәлемдемелер супермаркеті жұмыс істейді, онда екі аймақ 
қарастырылған: сәлемдемелерді алу және жіберу. Аталған қызмет көрсету нысаны өз-өзіне қызмет көр-
сету режимінде клиентке бағдарланған сервисті енгізу есебінен бизнес-процестердің тиімділігін артты-
рады. 

Поштамат – бұл интернет-дүкендер мен каталогтарда тапсырыс берілген тауарларды беретін автомат-
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GRI:

102-1 Ұйым атауы
102-2 Қызмет түрлері, брендтері, өнімдері, сондай-ақ қызметтері
102-3 Ұйымның штаб-пәтерінің орналасқан жері
102-4 Қызметін іске асыру географиясы (1.1-бөлімді қараңыз)
102-5 Меншік сипаты және ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны 
102-6 Ұйым жұмыс істейтін нарықтар (1.1-бөлімді қараңыз)
102-7 Ұйымның ауқымы 
102-8 Қызметкерлер туралы ақпарат (7.6.4-бөлімді қараңыз)
102-9 Жеткізім тізбегі (7.6.13-бөлімді қараңыз)
102-10 Ұйымда және оның жеткізім тізбегінде орын алған елеулі өзгерістер (2.1-бөлімді қараңыз)
102-11 Сақтық қағидаттары (7.1-бөлімді қараңыз)
102-12 Сыртқы бастамалар
102-13 Қоғамдастықтарға мүшелік

тандырылған терминал, кемінде 8 сағат жұмыс режимі бар баламалы жеткізу қызметі ретінде жасалған. 
Бүгінгі күні Қазақстанның барлық облыс орталықтары мен республикалық маңызы бар қалаларында 151 
поштамат жұмыс істейді. 

Қызметтер гипермаркетінен тұратын «post.kz» корпоративтік интернет портал бар. Порталда онлайн 
режимде пошта және қаржы қызметтерін пайдаланушылар үшін порталдың ыңғайлылығын арттыру 
бойынша тұрақты түрде жұмыстар жүргізіледі. Аталған жүйе банк картасын байластыра отырып жеке 
тұлғалар үшін интернет банкинг қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

700-ден астам компания «рost.kz» B2B-сервистерінің клиенттері болып табылады. Сәлемдемелерді 
жіберу, бланкілерді онлайн толтыру және басқа да қызметтер сервисі бизнесті жүргізуді ыңғайлы етеді. 
Порталда тіркелген пайдаланушылардың жалпы саны 1 770 мыңға жуық, рost.kz сайтына күніне 600 
адам қосылады. 

Компанияның брокерлік, дилерлік, трансфер-агенттік қызметпен айналысуға, заңды және жеке тұлғалар-
дың банк шоттарын ашуға және жүргізуге лицензиялары бар. 

Жыл сайын клиентке қолайлы жағдайлар құруға бағытталған жаңа жобалар іске асырылып, бизнес 
саласы кеңейтілуде. Компания пошта саласындағы мемлекеттік және салалық бағдарламаларды іске 
асыру процесіне белсенді қатысады. Әлеуметтік маңызды функцияларды атқаратын жалпы мемлекет-
тік инфрақұрылымның бөлігі ретінде, сондай-ақ коммерциялық ұйым ретінде айқындылық пен баланс 
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4.3. Қоғаммен байланыс
4.3.1. Ақпараттық саясат
Ақпараттық саясат уақыттылық, ашықтық, шынайылық, жеделдік және теңгерімділік қағидаттарымен 
іске асырылады. Корпоративтік іс-шараларды, қызметтерді, жобаларды,бизнесті трансформациялау, 
жетістіктерді қоса алғанда ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі медиажоспар бекітілді. 

Өндірістік қызметкерлердің еңбек өнімділігін арттыру, беделін жоғарылату және танымал ету үшін 
«Біздің адамдар» жобасы жасалды. Бұқаралық ақпарат құралдарында өндірісте сұранысқа ие маман-
дықтар туралы баяндаған қызметкерлер жөнінде ақпараттық материалдар жарияланды. Филиалдармен 
бірыңғай ақпараттық саясат қалыптастыру және іске асыру бойынша өзара іс-қимыл күшейтілді.  Бұқа-
ралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілердегі жағымсыз жарияланымдарға уақтылы ден қою 
үшін тиімді және әсерлі кейстер әзірленді. 

Маркетингтік іс-шаралар кешені тұрақты түрде әлеуметтік желілерде жарияланады. Бұл – ақпараттық 
саясаттың негізін қалайтын бағыттардың бірі.  

Республикалық және өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарында Компания туралы 8246 материал жария-
ланды, оның ішінде жетілдіру саласын қамтитын жарияланымдар 7% құрайды. Жыл ішінде «Казахстан-
ская правда», «Курсив», «Литер» газеттерінде, «www.zakon.kz», «www.forbes.kz», «Хабар-24» сайтта-
рында басшылықтың сұхбаттары жарияланды.

68 баспасөз релизі шығарылды, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің 144 сұрау салуына жау-
ап берілді, топ-менеджменттің қатысуымен 2 брифинг ұйымдастырылды. «Instagram», «Facebook», 
«Twitter», «Вконтакте» ресми аккаунттарында 708 жарияланым орналастырылды.

Өнім желісін ілгерілету бойынша 100-ден астам жарнама материалдары дайындалып, қаржылық, ку-
рьерлік, агенттік, брокерлік, логистикалық, e-commerce қызметтері бойынша бейнероликтер әзірленді. 

Бір миллион адамды қамти отырып, «Visa International», «MasterCard Incorporated», «Юнистрим» ха-
лықаралық жетекші төлем жүйелерімен бірлескен акциялар өткізілді.

4.3.2. Халықаралық ынтымақтастық
(GRI 102-12)

Халықаралық ынтымақтастық пошта саласының ілгерілемелі дамуына ықпал етеді және қазақстандық 
пошта секторының халықаралық стандарттарға сәйкес келуін қамтамасыз етеді. Тұрақты даму және по-
шта және қаржы қызметтері секторын дамыту мәселелері бойынша жыл сайын халықаралық бірлескен 
бастамалар іске асырылады. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Ғаламдық шартына  (UN Global Compact) қосылдық. Көптеген бірқатар 
халықаралық пошта ұйымдарымен ынтымақтастық дамытылуда. Дүниежүзілік пошта одағымен (ДПО) 
тығыз байланыс жасалады. Дүниежүзілік пошта одағы – БҰҰ арнайы мекемесі деген статусы бар, 
халықаралық үкіметаралық ұйым, әлемнің 193-тен астам елін қамтиды. Аталған ұйымның Әкімшілік 
кеңесіне бірнеше рет таңдалдық. 

ДПО сонымен қатар Қазақстан Республикасы 1999 жылдан бастап мүшелік ететін «EMS» коопера-
тивінің (жеделдетілген халықаралық пошта) құрылтайшысы болып табылады. 

«PostEurop» еуропалық мемлекеттік пошта операторлары қауымдастығы, Байланыс саласындағы ай-
мақтық достастық (БАД) сияқты басқа да өңірлік ұйымдармен өзара іс-қимыл жасалуда.

Еуропалық мемлекеттік пошта операторлары қауымдастығына кіру біз үшін еуропалық нарыққа шығу 
және тиімді пошта байланысын құрудың еуропалық тәжірибесін зерделеу бойынша жаңа перспектива-
лар ашты. 

БАД-ға мүшелік – жылдам өзгеріп жатқан әлеуметтік-экономикалық жағдайда посткеңестік кеңістігіндегі 
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Филателия

4.3.4. Хартиялар мен қауымдастықтарға қатысу 

Елде филателияны дамыту пошта қызметтерінің төлем фактілерін растаудан басқа, елдің мәдени және 
тарихи мұрасын қолдау үшін шығарылатын пошта маркаларымен тығыз байланысты. Пошта төлемінің 
мемлекеттік белгілері мен филателиялық өнім шығару – бағыттардың бірі болып табылады.  

Қазақстанда филателия тарихи тұрғыдан негізгі кезеңдерден өтеді – революцияға дейінгі кезең,  со-
веттік және 1991 жылдан бастап тәуелсіз кезең. Қазақстан 1992 жылдан бастап өз пошта маркаларын 
шығарады. 

Жыл сайын маңызды оқиғалардың құрметіне пошта маркалары шығарылады. 2021 жылғы ақпанда ҚР 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу аясында «ҚР Тәуелсіздігіне 30 жыл» тақырыбында «Еске алу 
және мерейтойлық күндер» сериялы мерейтойлық пошта маркасы шығарылды. 

2021 жылғы қазанда Біріккен Араб Әмірліктерімен достастық қарым-қатынасты нығайту құрметіне ҚР 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және БАӘ құрылғанына 50 жыл толуына орай бірлескен пошта маркала-
ры шығарылды. «EXPO 2021» қазақстандық павильонына арнап ҚР мен БАӘ бірлесіп шығарған пошта 
маркалары бар екі буклет түрінде  эксклюзивті филателиялық өнім дайындалды. 

Пошта маркаларының эскиздерін әзірлеу үшін (ғылым, мәдениет, тарих және спорт саласындағы) тиісті 
мамандарды тарта отырып, ҚР мемлекеттік органдарына, ғылыми институттары мен кітапханаларына 
ресми сұрау салулар жолданды. Пошта төлемдерінің мемлекеттік белгілерінің эскиздерін жасау үшін 
пошта маркаларының сюжеттері таңдалады, суреттердің тұжырымдамасы әзірленеді, тақырыптың, 
суреттің қысқаша сипаты дайындалып, фотоматериалдар мен суреттемелер жинақталады, түсірілім 
ұйымдастырылып, эскиздердің орындалу мерзімдері белгіленеді. 

2022 жылы Ресей Федерациясымен және Болгария Республикасымен дипломатиялық қарым-қатына-
старға 30 жыл толуын мерекелеу аясында бірлескен пошта маркаларын шығару жоспарланды. АӨСШО 
(Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі отырыс) 30 жылдығына орай пошта маркала-
рын шығару күтілуде. 

Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі 2022 жылға арналған тақырыптық 
жоспарды бекітті.

(GRI 102-13)

Қаржы секторын реттейтін қолданыстағы және әзірленген нормативтік құқықтық актілерді зерттеу аспек-
тілеріне қатысты мәселелер бойынша Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығымен ынтымақтастық 
жасалады. Компания нормативтік-құқықтық актілерді, заң жобаларын әзірлеуге қатысады. 

«Kazlogistics» Қазақстан көлікшілер одағының, сондай-ақ  «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы-
ның мүшесіміз. Аталған коммерциялық емес ұйым бизнестің ҚР Үкіметімен және мемлекеттік органда-
рымен жұмыс істеуі үшін құрылған. 

Компания саяси партиялардың, саясаткерлердің және олармен байланысты ұйымдардың пайдасына 
ешқандай қайырымдылық түрлерін жасамайды, сондай-ақ қоғамдастық үшін қандай да бір инвестиция-
лар салмайды. Есепті кезеңде сыртқы тараптармен өзара іс-қимыл жұмыстары шеңберінде міндеттеме-
лер, хартиялар қабылдаған жоқ.

тәуелсіз жаңа мемлекеттердің пошта ұйымдарымен пошта байланысы саласында өзара тиімді қа-
рым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. 

Көпшілік мойындаған халықаралық стандарттарды енгізу, шетелдік серіктестермен тәжірибе алмасу, 
дүниежүзінің пошта әкімдіктерімен өзара тиімді байланысты қолдау сондай-ақ ішкі нарықта дамуға ынта-
ландырады және өзімізді сенімді сыртқы серіктестік ретінде ұстауға мүмкіндік береді. 

Басқа елдердің ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасау, пошта ісінде халықаралық ынтымақтастық желісін 
құру – әрқашан басымдықтардың бірі болған және бүгінгі күні ерекше өзекті болып қала береді.
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4.4. Құндылықтар мен қағидаттар
(GRI 102-16). Әр қызметкер кез келген жағдайда дұрыс шешім қабылдауға көмектесетін құндылықтарды 
ұстанады. Олардың ішінде нәтижеге бағдарлану, бейілділік, жаңашылдық, сапа сияқты қағидаттар бар. 
Моральдық-әдептік және іскерлік қағидаттарды сақтауды қамтамасыз ету үшін Іскерлік әдеп кодексі 
бекітілген.

Тұрақты даму қағидаттарына ашықтық, есеп беру міндеттілігі, айқындылық, әдепті мінез-құлық, қаты-
сушы тараптардың мүдделерін құрметтеу, заң үстемдігі, адам құқықтарын сақтау, сыбайлас жемқор-
лыққа төзбеушілік, мүдделер қайшылығына жол бермеу, жеке мысал жатады. 

Экономикалық тұрғыдан ұзақ мерзімді құнның өсуі, акционердің мүдделерін қамтамасыз ету, проце-
стердің тиімділігін арттыру, неғұрлым жетілдірілген технологияларды құруға және дамытуға инвестици-
яларды өсіру, еңбек өнімділігін арттыру сияқты міндеттер бар. 

Экология мәселелерінде біз қоршаған ортаға әсерді мейлінше азайтуға, шектеулі ресурстарды оңтайлы 
пайдалануға, экологиялық, энергия үнемдейтін технологияларды қолдануға, қалдықтарды кәдеге жара-
туды қамтамасыз етуге тырысамыз.

Әлеуметтік құрамдас бөлік әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарына бағдарланған, оларға еңбек қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ету және қызметкерлердің денсаулығын сақтау, әділ сыйақы беру және қызмет-
керлердің құқықтарын құрметтеу, персоналды жеке дамыту, персоналға арналған әлеуметтік бағдарла-
маларды іске асыру, экологиялық және білім беру акцияларын өткізу кіреді.

Компания БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарын тұрақты түрде  ұстанады:

Адам құқықтары

1-қағидат. Іскер топтар халықаралық деңгейде жарияланған адам құқықтарын қолдауы және 
құрметтеуі тиіс.

2-қағидат. Іскер топтардың адам құқықтарының бұзылуына қатысы болмауы тиіс.

Еңбек қатынастары

3-қағидат. Іскер топтар бірлестік еркіндігін және ұжымдық шарттар жасау құқықтарын шынайы 
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4.5. Өтініштерді басқару

тануды қолдауы тиіс.

4-қағидат. Іскер топтар мәжбүрлі және міндетті еңбектің барлық нысандарының жойылуын 
жақтауы тиіс.

5-қағидат. Іскер топтар бала еңбегінің түп-тамырымен жойылуын жақтауы тиіс.

6-қағидат. Іскер топтар еңбек және жұмыспен қамту саласындағы кемсітушіліктің жойылуын 
жақтауы тиіс.

Қоршаған орта

7-қағидат. Іскер топтар сақтық қағидатына негізделген экологиялық мәселелерге деген көзқа-
расты қолдауы тиіс. 

8-қағидат. Іскер топтар қоршаған ортаның жай-күйі үшін жауапкершілікті арттыруға бағытталған 
бастамалар қабылдауы тиіс. 

9-қағидат. Іскер топтар экологиялық қауіпсіз технологиялардың дамуы мен таралуына көмекте-
суі тиіс.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

10-қағидат. Іскер топтар қорқытып алушылық пен парақорлықты қоса алғанда, сыбайлас 
жемқорлықтың барлық түрлеріне қарсы тұруы тиіс.

(GRI 102-17). Өтініштерді тиімді басқару үшін «Рost.kz», «Telegram», «VKонтакте», «Twitter» арналары 
арқылы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін өңдейтін байланыс орталығы жұмыс істейді. Элек-
трондық пошта (1499@kazpost.kz, vip@kazpost.kz, vpost@kazpost.kz) арқылы келіп түскен өтініштер 
өңделеді. 

Қызмет көрсету сапасының стандарттары жаңартылып, өтемақылар мен өтемдерді төлеу тәсілдері 
қайта қаралды. Қызмет көрсету, тіркелетін пошта жөнелтімдері өтуінің бақылау мерзімдерінің сақталу 
уақытына мониторинг жасау туралы есептер әзірленді. 

Төменде өтініш беруге болатын арналар көрсетілген: 
 – 1499 байланыс орталығы; 
 – кеңсе;
 – ДК жедел желісі;
 – әлеуметтік желілердегі аккаунттар;
 – жазбаша өтініш түрінде жеке жүгіну;
 – бұқаралық ақпарат құралдары.
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4.6. Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

(GRI 102-40). Өзара тиімді мүдделер саласындағы міндеттердің шешілуіне ықпал ететін тиісті құрал-
дарды пайдалана отырып, мүдделі тараптармен барлық деңгейде өзара іс-қимыл жасалады. Кейбір 
мүдделі тараптармен (мемлекеттік органдар, кәсіптік одақтар, қоғамдық және халықаралық ұйымдар, 
серіктестер) ынтымақтастық немесе серіктестік туралы келісімдер негізінде өзара қарым-қатынастар 
жасалады.

GRI:
102-40 Мүдделі тараптар топтарының тізімі
102-41 Ұжымдық шарт («Персонал мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы» бөлімін қараңыз)
102-42 Өзара іс-қимыл үшін мүдделі тараптарды анықтау және іріктеу қағидаттары 
102-43 Мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру тәсілі
102-44 Мүдделі тараптар көтерген басты тақырыптар мен қауіптер
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(GRI 102-42). Мүдделі тараптарды айқындаған кезде төмендегі критерийлер ескеріледі. 

Жауапкершілік. Компанияның нормативтік актілерде, келісімшарттарда, бағдарламаларда және жұмыс 
қағидаларында тіркелген заңды, қаржылық және өндірістік міндеттемелері бар немесе келешекте (қан-
дай да бір мүдделі тараптарға қатысты) болуы мүмкін (қызметкерлер, мемлекеттік органдар). 

Ықпалдылық. Мүдделі тараптардың (мемлекеттік органдар, Қор, кәсіподақ және т.б.) Компанияға ықпа-
лы бар немесе шешімдер қабылдауға уәкілетті.

Өзара іс-қимыл қарқындылығы. Компания бәрінен бұрын аталған мүдделі тараптармен өзара іс-қи-
мыл жасайды (қызметкерлер, серіктестер, мемлекеттік органдар, жеткізушілер, жергілікті коммуналдық 
кәсіпорындар және т.б.). 

Стратегиялық жоспарлар. Компания өз бағдарламалары мен мәлімдемелерінде үнемі тура немесе жа-
нама өтініш білдіретін мүдделі тараптар (клиенттер, қызметкерлер, серіктестер және т.б.).

(GRI 102-43). Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасасу ерекше маңызды. Өзекті мәселелер, сон-
дай-ақ тұрақты дамуды қамтамасыз ету қажеттілігі мүдделі тараптармен өзара тиімді іс-қимылдың 
маңыздылық дәрежесін арттырады. Бұл әсіресе клиентке бағдарлану тұжырымдамасын және операци-
ялық тиімділікті ұстана отырып, жаңа нарықтарға ұмтылған кезде маңызды. 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру тәсілі даму стратегиясы негізінде таңдап алынды. 
Бүгінгі күні өзара іс-қимыл әдістері, мақсаттары мен салалары; процеске қатысу үшін қажетті мүдделі 
тараптар; өзара іс-қимыл нысаны (мониторинг жасау, ақпарат беру, ынтымақтастық, өкілеттіктер беру 
және т.б.); өзара іс-қимыл ортасы (интернет, бейнеконференция, тікелей қатынас, баспасөз, радиоэфир 
немесе бір мезгілде бірнеше түрлі арналарды пайдалану арқылы); ұйымдастыру құралдары (дөңгелек 
үстел, дебаттар, конференциялар, келіссөздер және т.б.).

 (GRI 102-44). Мүдделі тараптар көтеретін тақырыптардың маңыздылық дәрежесін бағалау мақсатын-
да негізгі мүдделі тараптар бойынша ақпаратқа талдау (қызметкерлердің пікірін сұрау, БАҚ және сала 
компанияларының есептерін талдау және т.б.) жүргізіліп, қорытындылары бойынша мынадай негізгі 
тақырыптар анықталды:

 ‒ қызметтерді көрсету сапасы;

 ‒ серіктестік желі;

 ‒ электрондық коммерция;

 ‒ корпоративтік сайт; 

 ‒ жекешелендіру.
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МИССИЯСЫ. Клиенттерге пошта-логистикалық және қаржы-агенттік қызметтерді жылдам әрі сенімді 
алуға мүмкіндік беретін тиімді экономикалық жүйе негізінде заманауи цифрлық қоғамды дамытуды жі-
герлендіру. 

ПАЙЫМЫ. Сапалы пошта-логистикалық, қаржы және цифрлық қызметтер кешенін көрсету бойынша 
көшбасшы. 

АМБИЦИЯСЫ. Компания Дүниежүзілік пошта одағының нұсқасы бойынша 20 жетекші пошта компания-
сының қатарына кіруді мақсат етіп қойды.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ. Озық халықаралық тәжірибені, сондай-ақ Компанияның күшті және әлсіз 
жақтарын жете талдау негізінде, стратегияда дамудың негізгі үш басымдығына назар аударылады: 

1. цифрлық трансформация; 

2. электрондық коммерция үшін экожүйе құру; 

3. ұйымдастырушылық трансформация.

Бұдан басқа, ашықтық, экология, қызметкерлерге деген қатынас, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар 
сияқты және т.б. мәселелер бойынша менеджменттің сапасын қозғайтын басқарушылық қағидаттары 
бар ESG бағыттары бойынша жұмыстар жүргізілуде. Толығырақ ақпарат «Тұрақты даму» бөлімінде 
келтірілген. 

5.1. Цифрлық трансформация
Цифрлық трансформация қызметтер гипермаркетін да-
мытуды; «Big Data» талдамасын қалыптастыруды және 
«Data Science» енгізуді қамтиды. 

Қызметтер гипермаркеті – электрондық коммерция, мем-
лекетпен өзара іс-қимыл жасасу (айыппұлдар, салықтар, 
төлемдер), банктер мен сақтандыру ұйымдарымен өзара 
іс-қимыл жасасу, көлік билетін брондау және сатып алу, 
қосымша сервистерді дамытуды қоса алғанда, пошта 
және қаржы-агенттік қызметтер шоғырландырылған 
платформа. 

Қосымша сервистер жаңа клиенттерді тартуға және қызметтер гипермаркетін пайдалуншылардың са-
нын арттыруға ықпал етеді.

Негізгі тәуекелдер мыналар болуы мүмкін: ұқсас қызметтердің провайдерлерімен бағалық бәсекелестік 
бастаманың қаржылық тиімділігін төмендетуі мүмкін, сонымен қатар интернетке кіру деңгейі мен ком-
пьютерлік сауаттылықтың нашар өсуі «қызметтер гипермаркетінің» даму қарқындылығына теріс әсер 
етуі мүмкін.

«Big Data» талдамасын қалыптастыру және «Data Science» енгізу қосымша білім алу және Компанияның 
клиенттері мен ресурстарын түсіну үшін клиенттік және басқа да деректердің талдамасын құруға бағыт-
талған. Бұл жақсарту туралы ұсынымдардың көзі болып табылмақ. 

Негізгі тәуекелдер: 

– Техникалық тұрғыдан жеткіліксіз жабдықталу қосымша күрделі шығындарға әкелуі мүмкін;

– Деректерді талдау үшін басым бағыттарды қате қалыптастыру немесе деректер көзін қате таңдау жет-
кіліксіз нақтылыққа және болжамдар мен талдаманың жеткіліксіз тиімділігіне әкелуі мүмкін.
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5.1.1. Қызметтер гипермаркеті

Электрондық коммерция қазіргі кезде заманауи 
экономиканың ажырамас бөлігі болып табыла-
ды. Тауарларды интернет желісі арқылы сатып 
алатын тұтынушылар саны күн сайын өсуде, ал 
коммерциялық ұйымдар кәсіпкерлік қызметтерін-
де желі мүмкіндіктерін қалай да пайдалануда. 

Қызметтерді жеткізушілер мен электрондық 
коммерция өз нарық үлестері мен мүмкіндік-
терін жылдам ұлғайтуда. Онлайн тапсырыстар 
мен үйге жеткізілімдер айтарлықтай көбейді. 

Аталған факторларды ескере отырып, онлайн-қы-
зметтерді дамыту шаралары өткізілді. Бүгінгі 
күні жаңа форматта дәстүрлі сервистер, пошта 
және қаржы қызметтері ұсынылады. B2B және 
B2С сегменттері үшін 89 онлайн-сервис енгізілді. 
Олардың ішінде коммуналдық қызметтер төлемі, 
салықтар, айыппұлдар, ұялы телефон балан-
сы, оқыту курстары, емделу курстары, сақтан-
дыру, тауарлар мен қызметтер; картадан кар-
таға ақша аудару, телефон нөмірі арқылы ақша 
аудару, трекинг – әр жөнелтімге берілетін трек 
нөмірі бойынша сәлемдемелерді бақылау бар.

Сонымен қатар онлайн ашықхат жолдауға бо-
лады. Өз смартфоныңызда ашықхаттың суретін 
таңдап, мәтінін жазып, алушының деректерін 
толтырып, ашықхаттың дизайнын өзіңіз жасай 

аласыз. Ашықхат жылтыр қағазда басып шыға-
рылып, оны пошта қызметі адресатқа жеткізеді. 

Заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің (банк, 
университет, бала-бақша және т.б.) қызметтер 
үшін төлем қабылдауы үшін оның сайтында ин-
тернет-дүкен, онлайн-шот (әмиян) немесе ин-
тернет-эквайринг жүйесінің болуы қажет емес. 
Төлем жасауға арналған деректемелерді: ЖСК, 
БСН, БСК, сондай-ақ коммуналдық төлемдер-
ге ақы төлеу кезінде – дербес шот нөмірін, оқуға 
ақы төлеу кезінде – топтың нөмірін, кредитті 
төлеу кезінде – шарттың нөмірін білсе жеткілікті. 

Бүгінгі күні қызметтер гипермаркетін күніне 2,5 
мыңнан астам адам қолданады, пайдаланушы-
лар саны 1,7 млн. астам адамды құрады. Әртүр-
лі қызмет жеткізушілердің қызметтеріне, соның 
ішінде ПИК, балабақша, көлік құралдарына және 
әлеуметтік карталар және т.б. қызметтерге төлем 
жүргізу мүмкіндігі қарастырылған. Топтамалық 
ақша аударымдары, тапсырысты хаттар, интер-
нет-банкинг сияқты сервистер жаңғыртылды. По-
шта-есеп жүйесіне көшу аясында қолданыстағы 
пошта қызметтері оңтайландырылды. Заңды 
тұлғаның кабинетінің дизайны қайта жасалды. 
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Орындалды

89 

онлайн сервистер

1,7 млн.
пайдаланушылар 

600-ден астам компания рost.kz B2B-сервистерінің клиенттері болып табыла-
ды. Сәлемдемелер жіберу, бланкілерді онлайн толтыру және басқа қызметтер 
бизнес жүргізуді неғұрлым қолайлы етеді. Тіркелген пайдаланушылардың жал-
пы саны 1 млн. 700 мыңнан астам, күн сайын рost.kz сайтына 500-ге жуық адам 
қосылады. Порталдың табысы 411 млн. теңгені, айналымы 6,4 млрд теңгені 
құрады, транзакция саны 24 миллионнан асты. 

Жүйенің ақауларға төзімді құрылысы іске асырылды. Заңды тұлғаларға ар-
налған кабинетте қаржы қызметтері, сонымен қатар халықаралық аударымдар, 
телефон нөмірі арқылы аударымдар және шоттар мен карталар арасындағы 
аударымдар іске қосылды. Мынадай функциялар енгізілді: virtual card тапсы-
рыс беру кезінде сәйкестендәру үшін биометрия функциясы, сондай-ақ заңды 
тұлғаның шотын қашықтықтан ашу мүмкіндігі; жылжымайтын мүлікті тіркеу үшін 
төлем; жеке кабинетте пин кодты енгізу санауышын жаңарту функционалы. 

Пошта қызметтері бойынша, пошта жөнелтімдерін серіктестік бөлімшелерден 
пошта байланысының басқа бөлімшелеріне, сәлемдемелер супермаркетіне, 

поштаматқа қайта жіберу (тіркелетін пошта жөнел-
тімдерін беру процесі) сервисі оңтайландырылды. 
Ірі габаритті сәлемдемелердің тарифтерін есептеу 
калькуляторы енгізілді. «EMS» қызметі жөнелтім 
түрін таңдау бөлігінде пысықталды: «Менің елім», 
«Басымдық 10», «Басымдық 13», «Дәл сол күні», 
«Үнемдеу».

«Кеден өкілі»  қызметін алу, «Жүк тасымалдары» 
қызметін алу және т.б. туралы өтінімдерді жіберу 
сервистері іске асырылды. 

Жақын арада мынадай қызметтер бойынша жұмы-

стар жүргізу жоспарлануда:

 – «Лездік төлемдер жүйесі» ақша аударымдары;

 – «Сүйікті санат» сервисі;

 – телефон нөмірі бойынша басқа банктердің карталарына аударым жасау;

 – басылымдарға жазылу;

 – барлық төлемдер мен аударымдарды жаңа paypost көшіру;

 – «Антифрод» сервисін іске асыру;

 – төлемдерді «Google pay» арқылы жасау және т.б.
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5.1.2. «Big Data» талдамасы

Бүгінгі күні үлкен деректер көлемін талдау үшін 
жаңа технологиялық мүмкіндіктер, соның ішінде: 
жасанды нейрондық желілер, бейнелерді тану, 
болжамды талдама, имитациялық модельдеу, 
кеңістікті талдау, статистикалық талдау, талда-
малық деректерді көрнекілендіру пайда болды. 
«Big Data» немесе үлкен деректер – бұл осы және 
басқа тақырыптар бойынша нақты міндеттер мен 
мақсаттар үшін деректерді сақтау және өңдеу.

Мысалы, телекоммуникациялық компаниялар-
да абоненттермен жұмыс істеу үшін ғана емес, 
сондай-ақ талдамалық өнімдер жасау үшін де 
пайдаланылатын, абоненттер туралы орасан 
көлемді деректер бар. Олар ақша айла-шарғыла-
ры мен бағдарламалық вирустардан қорғау үшін 
қажет. Коммерциялық банктер алаяқтықтардың 
алдын алу үшін үлкен деректерді пайдаланады.  

Біз үлкен деректерді клиенттің портретін, мақсатты 
аудиторияны қалыптастыру үшін пайдаланамыз. 
Қазіргі кезде қорытындылары бойынша жасалған 
саудалар, төлем тәсілдері және т.б. туралы ақпа-
рат шығатын тестілеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл 
клиентпен қарым-қатынасты дамыту тәсілдерін 
айқындауға; клиенттің бейілділігін арттыруға мүм-
кіндік береді; ұсыным көзі ретінде қызмет етеді. 

Осылайша, үлкен деректер жиналатын дерек-
тер мен қажетті мақсатты нәтижелер арасын-
дағы заңдылықтарды білуге көмектеседі, бұл 
неғұрлым тиімді басқарушылық шешімдер қа-
былдау үшін өте қажет. Деректер әртүрлі көз-
дерден, соның ішінде төлем ортасынан, пошта 
және логистикалық жүйелерден,  маркетплей-
стерден,  ERP және CRM жүйелерінен жиналады. 

Қызметтер желісін кешенді және тиімді басқа-
ру мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге бағытталған 
іс-шаралар өткізілді. Екі маркетинг науқаны өт-
кізіліп, клиенттік және транзакциялық деректр 
бойынша ақпарат жүктеу және әлеуетті қызмет-
терді анықтау үшін модельдер құру міндеттері 
орындалды. Таңдалған қызметтер бойынша де-
ректерге талдау жасалып, гипотезалар тұжы-
рымдалды. RFM талдау негізінде сегменттеу жүр-
гізілді. Таңдалған қызметтерді сатып алу кезіндегі 
негізгі факторларды болжау және анықтауға ар-
налған модельдер құру жұмыстары аяқталды. 

Жақын арада деректер сапасының көрсет-
кіштеріне мониторинг жасау және оларды өл-
шеу әдістемесін әзірлеу; іске асырудан түсетін 
пайданы қоса алғанда, бизнес-бағыттардың ба-
сымдықтарына сәйкес кейстерді айқындау; биз-
нес-кейстерді іске асыруға арналған деректердің 
дұрыс жиналуын қамтамасыз ету жоспарлануда.

2026 жылға дейінгі перспективада:

– поштаматтардың жүктемесін ұлғай-
ту арқылы бөлімшелер мен сәлемедеме-
лер супермаркетінің жүктемелерін азай-
ту (аяқталу мерзімі – 2025 жылғы маусым);

– әр қызмет пайдаланушының бейілділік дең-
гейі бойынша нақты және шынайы  деректер алу 
күтілуде (аяқталу мерзімі – 2026 жылғы маусым).
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5.1.3. Дербес электрондық мекенжай

Аталған жобаның идеясы – жеке немесе заңды 
тұлға автоматты түрде дербес электрондық мекен-
жай алады. Дербес электрондық мекенжай алудың 
негізі қолданыстағы ЖСН/БСН болып табылады, 
ал мекенжай IIN/BIN@post.kz ретінде болады. 

Бұндай электрондық абоненттік жәшік ашу жаз-
баша хат-хабарларды дәстүрлі жіберу және алу 
қызметтерін әртараптандыруға мүмкіндік береді. 

Пайдаланушылар кез келген уақытта және орнала-
су орнына қарамастан ыңғайлы және жедел түрде 
хабарлама алмаса алады, ал жылдамдық бірнеше 
есеге артады. Электрондық хаттарды жеткізу уақыты 
қазіргідей 1-3 күнді емес,  ең көбі 10 минутты алады. 

Мемлекет пен азаматтар бірыңғай хабарламалар-
мен алмасу арнасына ие болады. Бұл жерде іскер-
лік хат алмасу ғана емес, ресми хабарламаларды, 
қаулыларды, шешімдерді, хабарландырулар мен 

басқа да құжаттарды жеткізу туралы айтылып отыр.  

Электронды хат алмасу нысаны заңна-
малық маңызды хат-хабарды тек «қол-
дан-қолға» жеткізу қажет болғанда адами 
факторды болдырмауға мүмкіндік береді және құ-
жаттардың алынғанын растау проблемасын шешеді.  

Болашақ жобаның техникалық аспектілері те-
стілеуден өтуде. Жаңа қызметті іске асыру үшін 
заңнамалық өзгерістер қажет.  IIN/ BIN@post.kz 
жобасының құқықтық базасын қалыптастыру мем-
лекеттік орталық және жергілікті атқарушы орган-
дардың қолданыстағы деректер базасымен то-
лыққанды интеграция жасауға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, аталған сервис ақпарат-
тық қауіпсіздікті, яғни  электрондық пошталық 
хат алмасу құпиялылығын және сыртқы қол-
сұғушылықтардан қорғауды қамтамасыз етеді. 
Сервистің негізгі элементі пайдаланушыны 
ЭЦҚ арқылы сәйкестендіру болып табылады. 

Заманауи және қағазсыз құжат айналымының ыңғай-
лы жүйесін енгізу – бұлтартпайтын тренд және біз-
ге үйреншікті қызметтердің цифрлық эволюциясы-
ның элементі. Осылайша, Қазақстан халықаралық 
трендтерге ілесіп қана қоймай, әлемдік тәжірибеден 
алған табысты кейстерді қолдана отырып, цифрлық 
құжат айналымының өз ұлттық моделін ұсынады. 
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5.2. Электрондық коммерцияға арналған экожүйе құру

Аталған бағыт қамтиды:

1) карточкалық бизнесті және интер-
нет-эквайрингті дамыту; 

2) Қазақстан арқылы өтетін транзитті 
ынталандыру және бонд қоймаларын 
дамыту;

3) 3PL қызметтерін ұсыну сияқты 
бастамаларды. 

Карточкалық бизнесті және интернет-эквайрингті да-
мыту жыл сайын жылдам қарқынмен өсіп келе жатқан 
электрондық коммерцияның экожүйесінің бөлігі бо-
лып табылатын онлайн-дүкендерге арналған интер-
нет төлемдерді өңдеу қызметтерін ұсынуды білдіреді.  

Мынадай факторлар негізгі тәуекелдер болуы мүмкін: 

– екінші деңгейдегі банктердің төлем карталары на-
рығындағы жоғары бәсекелестік;

– АТ қауіпсізідігінің жеткіліксіз деңгейі кибер тәуекелдерге әкелуі мүмкін.

Аталған бағытты іске асыру үшін «Е-commerce агрегаторы» жобасы сәтті іске қосылды. «Samsung pay» 
байланысссыз төлемдерін; POS-Mobile функционалын іске асыру жұмыстары жүргізілді. Толығырақ 
ақпаратты «Қаржы қызметтері» бөлімінен қараңыз. 

Қазақстан арқылы өтетін транзитті ынталандыру және бонд қоймаларын дамыту Қазақстан арқылы 
өтетін пошта жөнелтімдерінің транзитін ұлғайтуды білдіреді. Бұл жерде Компанияның Қытай-Еуро-
па пошта транзиті нарығындағы үлесінің өсуі күтілуде. Қосымша транзит арналарын ұсынуға күштер 
жұмсалуда. Пошта транзиті сәлемдемелерді Қытайдан Еуропа тұрғындарына жеткізу мерзімдерін 14-16 
күнге дейін қысқарту үшін тұрақты контейнерлік блок-пойыздармен тасымалданатын болады. Тұрақты 
жөнелтімдер жүйесі қызметтердің қолжетімділігін арттыруға, құжаттарды рәсімдеу мерзімін қысқартуға 
және тасымалданатын тауарлардың сақталу дәрежесін ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

Аталған бағыт бойынша ҚХР компанияларымен және интернет-дүкендермен «B2B2C» қызметі туралы 
шарттар жасалды. Халықаралық пошта жөнелтімдерін ҚР аумағына әкелу мақсатында халықаралық 
пошта жөнелтімдерін одан әрі «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығының 
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(ШЫХО) еркін экономикалық аймақтың (ЕЭА) аумағында қалыптастыру мүмкіндігі бөлігінде ары қарай 
ЕАЭО Кеден кодексіне тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қажет ететін бонд қоймалары туралы 
ұсыныстар әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Толығырақ ақпаратты «Пошта қызметтері» бөлімі-
нен қараңыз. 

3PL қызметтерін ұсыну интернет-дүкендерге жеткізу мен атаулы сақтаудан бастап тапсырыстарды 
басқару мен тауарлардың қозғалысын бақылауға дейін логистикалық қызметтер кешенін көрсетуді 
қамтиды. 

Бұл бастама пошта жөнелтімдерінің көлемінің өсуіне ықпал етеді. Осы ретте, курьерлік жеткізу басым 
тәсілге ие болады. Курьерлік жеткізу трансформацияланады, соның ішінде штаттан тыс курьерлер мен 
пошта желісі жөніндегі серікстестерді тарту есебінен трансформацияланады. 

3PL қызметтерін ұсыну бастамасын іске асыру барлық фулфилмент-қызметтер тізбесін ұсынуды қамти-
ды: тауарларды қабылдау, сақтау, өңдеу, орау, жинақтау, жеткізу. 

Біз логистикамен байланысты барлық мәселелерді өзіміз шешеміз. Бұл ретте, интернет-бизнестің мін-
деті – тауарларды бізге ұсыну. Содан кейін біз бизнес тапсырыстарын басқару жүйесіне қосылу арқылы, 
тауарларды сақтау, өңдеу, орау, жинақтау, клиенттерге жеткізуді қоса алғанда тауарларды басқаратын 
боламыз. 

Негізгі тәуекелдер:

– қауіпсіздіктің және қызмет көрсету сапасының төмен деңгейі қызметтерге деген сұранысты айтар-
лықтай азайтуы мүмкін;

– нарықтың жетілмеуіне байланысты сұраныстың аз болуы аталған қызметтерді дамытуға теріс әсер 
етуі мүмкін;

– дамып келе жатқан электрондық коммерция нарығына байланысты бәсекелестіктің артуы.  

Аталған бағыт бойынша «GoPost» курьерлік жеткізу қызметінің жаңа өнімдік желісі әзірленіп, жаңа бонд 
қоймасы ашылды, ҚХР және Ресей серіктестерімен келісімдер жасалды. Толығырақ ақпаратты «Пошта 
байланысы қызметтері» бөлімінен қараңыз.
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5.2.1. Пошта байланысы қызметтері 

5.2.1.1. Бонд қоймалары және транзит
Логистиканың негізгі элементтерінің бірі ретінде «Қорғас» ХПАО аумағында (Панфилов ауда-
ны, Қорғас ауылы) баж төлемдерінсіз тауарлар сақталатын бонд қоймасы ашылды. Транзиттік 
ағымды ұлғайту жұмыстары тұрақты негізде жүргізіледі, атап айтқанда: пошта-логистикалық 
саласындағы ресурстар белсенді көбейтілуде; жаңа көлік дәліздері дамытылуда; процестер 
оңтайландырылуда. Бонд қоймасының ерекшелігі – бұл жерге 30 күн визасыз келу; адамдар-
дың, тауарлардың және көліктің еркін қозғалуы; Қытайдан келушілер үшін күніне құны 8000 
юаннан аспайтын тауарларды бажсыз әкету; Қазақстаннан келушілер үшін айына бір рет сал-
мағы 25 кг немесе құны 500 еуродан аспайтын тауарлады әкету қамтамасыз етілген. 

Бұл жұмыс түрі тауарларды жеткізу мерзімдерін 1 күннен 10 күнге дейін қысқартуға мүмкіндік 
береді және тауар айналымын арттырады. 

2019 жылы ҚР «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» кодексіне тиісті түзе-
тулер енгізілді. Өзгерістер кедендік формалдылыққа, коммерциялық жөнелтімдерден халықа-
ралық пошта жөнелтімдері топтамасын қалыптастыруға, ЕЭА аумағы арқылы өтетін тауар-
лардың есепке алынуын бақылауды қамтамасыз етуге, ел арқылы тасымалданатын тауарлар 
транзитінің көлемін ұлғайтуға қатысты. 

Осыған байланысты халықаралық пошта жөнелтімдері мен жүктерді кедендік рәсімдеу қыз-
меті енгізілді. Кеден өкілі статусын алу «бірыңғай терезе» қағидаты бойынша кешенді қызмет 
көрсетуге мүмкіндік береді. Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында кеден қызметтерінің толық 
пакетін ресімдеуді және кедендік брокерді сүйемелдеуді қоса алғанда, кеден өкілі қызмет-
терінің толық спектрі ұсынылады.

Пошта қызметтерімен ынтымақтастық 

Халықаралық пошта жөнелтімдерін тасымалдаумен және сақтаумен байланысты транзиттік 
логистикалық шешімдер саласында Ресей поштасымен ынтымақтастық туралы меморандумға 
қол қойылды. «Қорғас – Шығыс қақпасы» арнайы экономикалық аймақтың аумағында және 
«Жаркент» халықаралық пошта алмасу пунктінде (ХПАО) орналасқан бонд қоймаларын пай-
далана отырып, транзиттік тасымалдау көлемі ұлғайтылатын болады. 

Тараптар жаңа логистикалық шешімдер арқылы Еуропа және ТМД елдеріне халықаралық по-
шта жөнелтімдерін жеткізу процесін оңтайландыруға ниетті. Бұл трансшекаралық электрондық 
коммерцияның дамуына оң әсер етеді. 

Ынтымақтастықтың бірінші кезеңінде транзит көлемі айына 24 тоннадан кем болмайды деп 
болжануда. Ары қарай нарық сұранысына сәйкес көлем ұлғайтылатын болады. Бүгінгі күні Қа-
зақстан мен Ресей арасында пошта жөнелтімдерін алмасу әуе және жер үсті көліктері арқылы 
жүргізіледі.

Қазақстанның және Өзбекстанның ұлттық пошта қызметтерінің басшылары е-commerce да-
мыту үшін халықаралық пошта алмасуды күшейтетін тиісті құжатқа қол қойды. Қол жеткізілген 
келісім қазақстандық бизнеске өткізу нарығын елеулі кеңейтуге және тауар жеткізуді реттеуге 
мүмкіндік береді. Қазақстандық кәсіпкерлерге қысқа мерзімдерде үлкен өнімдер көлемін Өз-
бекстанға жеткізу бойынша көмек көрсетілуде. 

Қазақстанның көлік саласына қатысты өзекті мәселелерді талқылау үшін «TransLogistica 
Kazakhstan 2021» халықаралық көрмесіне қатыстық. Тауарларды жеткізу және олардың 
транзиті бөлігінде Қазақстанның транзиттік әлеуетін іске асыру үшін жаңа көлік дәліздерін 
дамыту және E-коммерцияның дамуымен байланысты жаңа өнімдерді ілгерілету бойынша 
қызығушылық бар. 
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Электрондық коммерцияны белсенді дамыту 2021 жылғы қыркүйек айында «Қорғас – Шығыс 
қақпасы» ЕЭА аумағында іске қосылған транзиттік қойма қызметтерінің табыстылығына, жүк 
тасымалдары қызметтерінің қажеттілігіне, сонымен қатар елдер арасындағы тауар айналымы-
ның өсуіне ықпал етеді. 2025 жылға қарай пошта жөнелтімдері мен коммерциялық жүктердің 
жиынтық көлемі 221 мың тоннадан асатын болады. 

Жаңа бонд қоймасы 

Логистикалық инфрақұрылымды жаңғырту бағдарламасы қабылданды. Біз қолданыстағы логи-
стикалық объектілерді кезең-кезеңмен жақсартуды және жаңа логистикалық объектілер салу-
ды көздейміз. Бүгінгі күні жалпы алаңы 25 мың шаршы метрден асатын 13 сұрыптау орталығы, 
3 хаб бар. 5 жыл ішінде өндірістік күштер тағы 33,4 мың шаршы метрге, яғни 2025 жылға қарай 
2,5 есеге үлкейетін болады. 

«Қорғас – Шығыс қақпасы» ЕЭА аумағында орналасқан жаңа бонд қоймасы ашылды. Қой-
ма ХПАО-дан және бонд қоймасынан тұрады. Бұл жерде коммерциялық тауарлар Қытайдан 
әкелініп, Қазақстан арқылы Еуропа және Орта Азия елдеріне транзитпен өтеді. Сонымен қатар 
ЕАЭО елдеріне кететін транзиттік жүктерді өңдеу операциялары жасалып, Қазақстанға келетін 
пошта қабылданады. 

Кеден процедураларын жеңілдету арқылы ЕАЭО  аумағына жүктерді жеткізу мерзімдері 
қысқартылады. 2025 жылға қарай қоймадан жылына 16 мың тоннадан астам жүк өтетін бо-
лады. 22 бірлік жаңа жұмыс орны жасақталды, болашақта кадр санын 50-ге дейін ұлғайту 
жоспарлануда.  Аталған қойма күніне 100 тоннаға дейін пошта жөнелтімін өңдеуге, алыс шет 
елдердің сәлемдемелерін қабылдауға және жіберуге, транзиттік жүктерді теміржол және авто-
мобиль көлігімен ЕАЭО елдеріне жіберуге мүмкіндік береді. 

Бүгінгі күні қазақстандық бонд қоймасының қызметтері айтарлықтай сұранысқа ие, әсіресе Ре-
сей, Өзбекстан, Қырғыз Республикасы, Әзірбайжан елдеріндегі ұйымдар арасында сұранысқа 
ие. Қытайдың логистикалық ірі ұйымдарымен келісімдер жасалды, бұл тікелей тауар ағынының 
көлемін елеулі арттырады. 

ХПАО «Қорғас» ШЫХО ЕЭА аумағынан «Қорғас – Шығыс қақпасы» ЕЭА аумағына көшіріліп, 
қажетті инфрақұрылыммен (үй-жайды жалға алу, құрылғыларды, байланыс арналарын және 
.т.б. орнату) қамтамасыз етілді. Қызметтерді ұсыну процесінің сызбасы әзірленіп, Ресейге 
транзитпен өткізу және Қазақстанға кіргізу тарифтері бекітілді. Ірі габаритті және салмағы ауыр 
автокөлік құралдарын тасымалдауға арнайы рұқсат алынды. 

Қазақстан Республикасының аумағында коронавирустық инфекцияның пайда болуы мен тара-
луына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысының 2021 жылғы 13 қазан-
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5.2.1.2. Фулфилмент
«Фулфилмент» түсінігі тауарды жөнелту мен сатып алушыға нақты жеткізу арасында болатын проце-
стердің толық циклін білдіреді. Әдетте бұл тауарларды сақтау, орау және соңғы сатып алушыға дейін 
жеткізуді қамтитын  аутсорсинг қызметтері.  

Өсіп келе жатқан интернет сауда тұсында ҚР-да электрондық коммерцияның айналымы артуда. Интер-
нет сауданың қарқыны неғұрлым жоғары болса, тауарларды қоймаларда сақтаудан бастап, оларды ары 
қарай өңдеу, тапсырыстарды жинақтау немесе орау, сатып алушылардан төлем қабылдау, тапсыры-
старды жеткізу және тауарларды қайтару жұмыстарына дейін сатып алуды сүйемелдеу бойынша опе-
рациялар жиынтығын қамтитын логистика қызметтері соншалықты көп сұранысқа ие болады. Бұндай 
қызметтер көбінесе аутсорсингке беріледі.

Электрондық коммерцияны дамыту жөніндегі 2025 жылға дейінгі жол картасы қабылданды. Құжатта 
негізгі үш бағыт көзделеді: электрондық саудадағы эскпортты ұлғайту; отандық кәсіпкерлерді электрон-
дық саудаға тарту және инфрақұрылымды дамыту; кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және электрондық 
сауданы ілгерілету.

Интернет сауданың жылдам дамуы жағдайында онлайн саудаға деген қызығушылық жыл сайын өсу-
де, тиісінше, интернет-дүкендердің саны да артуда. Уақыт өте келе тауарлардың ассортименті кеңея 
түседі, осыдан тауарларға тапсырыс беруден бастап оларды жеткізуге дейін толық қызметтер спектрін 
қамтитын, тауарларды сақтауға арналған қоймаларға деген қажеттілік туындайды.  Бұндай қызметтерді 
көбінесе интернет-дүкендер пайдаланады. 

Біздің осындай үш орталығымыз бар, олар Алматы, Ақтөбе және Нұр-Сұлтан қалаларында орналасқан. 
Е-commerce ұйымдары супермаркетте пошта операторы арқылы облыстың шалғай аудандарына 
тапсырыстарды жедел жеткізе алатын тауарларды беру пункттерін орналастырады. Бұл орталықтар 
өңделген жөнелтімдер санын ұлғайтуға, сондай-ақ белгілі бір бағыттар бойынша жедел поштамен жет-
кізу мерзімдерін 15 күннен 6 күнге және 1 күнге дейін қысқартуға мүмкіндік береді. 2021 жылы 276 мың 
пошта жөнелтімі қабылданып, өңделді, кіріс 336 млн. теңгені, таза пайда – 210 млн. теңгені құрады. 

Объектілердің жалпы жобалық күші жылына 8 млн. сәлемдемені құрайды. Логистикалық жобаны енгізу-
ден түсетін күтілетін экономикалық әсер – 2027 жылға дейін 11,5 млрд. теңге.

Интернет-дүкендер аталған орталықтарда тапсырысты рәсімдеу, сәлемдемені сақтау, өңдеу және жет-
кізу бойынша барлық қызметтер кешенін ала алады. 

Төтенше жағдай және карантиндік шаралар кезінде Алматы қаласында ас өнімдерін жеткізу бойынша 
e-commerce қызметі іске қосылды. Мысалы, arbuz.kz интернет-дүкенінен 70 тонна тауар қызмет көрсе-
туге қабылданды, курьерлік пошта арқылы 1000-нан астам тапсырыс жіберілді. 

«ForteBank» АҚ-мен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Құжатта «Forte» жүйесінде ло-
гистика саласында пошта, қаржы қызметтерін көрсету бойынша қатынастарды дамыту қарастырылған. 
Фулфилмент орталықтарымыздың күші пайдаланылатын болады. 

Пошта-есеп жүйесімен интеграция жұмыстары аяқталды. Аудандық және ауылдық жерлерде жарнама-
ны ілгерілету шараларын қоса алғанда, қызметтер пакеті әзірленді. Ондаған ұйымдармен шарт жаса-
лып, 90% астам алаңдарды толтыруға қол жеткізілді. 

Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент және Қарағанды қалаларында өз үй-жайларымызда қосымша алаңдар 
ашу жоспарлануда. 

ҚР Сауда және интеграция министрлігінің болжамы бойынша, 2025 жылға қарай «Батыс Еуропа – Ба-
тыс Қытай» көлік дәлізінің ыңғайлы инфрақұрылымы арқылы Қытайдан Еуропаға 4 млрд. сәлемдеме 
тасымалданатын болады. Электрондық саудамен айналысатын бизнеске қолайлы болу үшін елдің 
облыс орталықтарын фулфилмент орталықтарының қызметтерімен қамтамасыз ету керек. 2027 жылға 
қарай фулфилмент орталықтарының санын 19-ға дейін көбейту жоспарлануда, бұл пошта жөнелтім-
дерінің көлемін 82,8 млн. данаға дейін арттыруға және мыңнан астам интернет-дүкендердің қызмет-
терімен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
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5.2.1.3. Сәлемдемелер супермаркеті және 
Сапалы қызмет көрсету үшін бес жылдай бұрын сәлемдемелер супермаркеті сервисі енгізілді. Пайдала-
нушылар аталған сервисті жақсы қабылдап, бүгінгі күнге дейін ең жақсы жағынан танылды. 

 Қызмет көрсету процесі барынша түсінікті, кезекте тұруды қажет етпейді және сәлемдемелерді ыңғайлы 
уақытта алуға мүмкіндік береді, сәлемдемені 5 минут ішінде алып кетуге болады. Тәулігіне кемінде 8 
сағатқа өз-өзіне қызмет көрсету режимі бар.  

Бүгінгі күні 219 сәлемдемелер супермаркеті жұмыс істейді. Олардың кез келгенінде ұсақ пакеттерді, 
бандерольдерді, сәлемдемелерді алу үшін арнайы терминалда сәлемдеменің трек нөмірін немесе ұялы 
телефон нөмірін енгізсе жеткілікті. Аталған терминал жүйеден сұратылған сәлемдемені тауып, сәлем-
деме тұрған сөре, қатар және жәшік нөмірі көрсетілген талон береді. Клиент залға өтіп, қажетті қатар 
мен сөрені тауып, сәлемдемесін алады. Бұл жерде сондай-ақ елдің кез келген елді мекеніне өз бетінше 
сәлемдеме жолдауға болады. 

Поштаматтар – пошта қызметкерінің қатысуынсыз өз бетінше сәлемдемені алып кетуге болатын бала-
малы жеткізу түрінде құрылған, (салмағы 14 кг аспайтын, мөлшері сақтауға және беруге арналған жәшік-
тердің мөлшеріне сәйкес келетін) сәлемдемелерді беретін автоматтандырылған терминал. Поштамат-
тар пошта байланысы бөлімшелерінде, супермаркеттерде, бизнес-орталықтарда, сауда-ойын сауық 
кешендерінде орнатылған. Сәлемдемелерді демалыс күндерін қоса алғанда, ыңғайлы уақытта алуға 
болады.  Ол үшін поштаматтың экранында ұялы телефон нөмірі мен сәлемдеме поштаматқа сақтауға 
алғаш келіп түскенде алушыға жіберілетін сәлемдеменің кодын енгізу керек. 

2021 жылы 151 поштаматтан тұратын желіде 300 мың данадан астам сәлемдеме берілді.
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5.2.1.4. Халықаралық пошта жөнелтімдері 
ДПО ынтымақтастық аясында жазбаша хат-хабарды бақылаудың «GMS» (Global monitoring system – ға-
ламдық мониторинг жүйесі) атты жаңа жүйесі енгізілді. Белгілі болғандай, өлшенсе ғана сапаны жақсар-
туға болады. Ғаламдық мониторинг жүйесі – ДПО халықаралық бюросы басқаратын, заманауи өлшем 
жүйесі. Оның негізгі мақсаты – әр қатысушыға нақты және сапалы  операциялық нәтижелер беру. ДПО 
ішінде бекітілген нәтижеліліктің бонустық жүйесіне сәйкес ДПО түпкілікті шығыстарына сыйақы белгілеу  
және жұмыс пен сапаны жақсарту бойынша негізделген шешімдер қабылдауға ықпалдасу  үшін осы 
ақпаратты қолдануға болады. 

2021 жылы ДПО-дан жаңа «GMS» құрылғылары алынып, қазіргі уақытта Алматы, Нұр-Сұлтан және 
Шымкент қалаларында бапталып, орнатылды. Аталған құрылғының техникалық мүмкіндіктері жазбаша 
хат-хабардың сапалы және уақтылы жеткізілуін нақтырақ бағалауға мүмкіндік береді. 

«GMS» жүйесі қалай жұмыс істейді? ДПО-ның пошта жөнелтімдері пошта трафигі қабылданатын және 
өңделетін жұмыс объектілерінде орнатылған RFID антенналарымен саналады. Бұл процесс қызмет көр-
сету сапасын айқындау үшін қажет ақпараттың негізгі бөлігін қалыптастырады. 

«Электрондық сауда операторы» статусын алғаннан кейін, жақын арада электрондық сауда жүргізу 
жұмыстарын жасау жоспарлануда. Сонымен қатар елдің басқа ірі қалаларында «GMS» жүйесін енгізу 
жоспарлануда. 

 Құны 200 еуродан немесе салмағы 31 кг-нан аспайтын халықаралық пошта жөнелтімдеріне қатысты ҚР 
Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетімен интеграция жүргізілді. Интеграция барысында осы 
пошта жөнелтімдерінің түрлері бойынша деректер кедендік бақылау жасайтын мемлекеттік органдарға 
алдын ала беріледі және алдын ала шешімдер алынады.  
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5.2.1.5. Курьерлік қызметтер 

Курьерлік жеткізу қызметі – бұл хатты немесе сәлемдемені тез және ыңғайлы жеткізу тәсілі. Курьер жө-
нелтушіге ыңғайлы жерде жөнелтімді алып кетіп, адресаттың үйіне немесе кеңсесіне жеткізеді. «EMS» 
жөнелтімі тіркелетін жөнелтім, оның жеткізілуін және тапсырылуын трек-нөмір арқылы бақылауға бола-
ды. 

Пандемия кезінде басқа салаларға қарағанда логистика саласы дамыды. Дегенмен, Қазақстаннан Қы-
тайға тауарларды экспорттау бұрынғыдай күрделі. Бірінші кезекте, көлемнің өсуі тауарларды неғұрлым 
жедел жеткізу қажеттігінің артуына байланысты.  Бұл жағдайдағы басты міндет – бизнесті жаңа жұмыс 
жағдайларына дұрыс бейімдеу. 

Жеделдетілген және курьерлік пошта байланысы қызметтерінің процестерін қайта құру үшін «Жедел-
детілген және курьерлік пошта байланысы қызметтерін дамыту» жобасы іске қосылды. Аталған жоба 
бизнесті цифрлық трансформациялау шеңберінде іске асырылды, клиент жағдайына бейімделген, 
жетілдірілген үлгілік технологиялық процесті енгізуге, курьерлердің мобильді қосымша арқылы халыққа 
қызмет көрсету процесін автоматтандыруға арналған.  

Курьерлік жеткізу қызметі бойынша жаңа өнімдер желісі әзірленді: 

– «GoPost Express» – максималды салмағы 30 кг-ға дейінгі «EMS» жөнелтімдерін ҚР бойынша әуе көлі-
гімен жіберу;

– «GoPost Standard» – максималды салмағы 30 кг-ға дейінгі «EMS» жөнелтімдерін ҚР бойынша жер үсті 
көлігімен жіберу;

– «GoPost City» – максималды салмағы 30 кг-ға дейінгі «EMS» жөнелтімдерін қала ішінде жеткізу;

– «GoPost Home» – ұсақ пакеттерді, бандерольдерді сәлемдемелер супермаркетінен есікке дейін жеткі-
зу. 
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«EMS» жөнелтімдерін уақтылы және сапалы өңдеу үшін курьерлерге арналған «GoPost» мобильді қо-
сымшасы әзірленді. Аталған қосымша курьерлерге жөнелтімдерді смартфон арқылы қабылдауға және 
жеткізуге; көрсетілген қызметтер үшін қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз тәсілмен төлем 
қабылдауға; онлайн режимде жөнелтімнің тапсырылғаны (немесе тапсырылмағаны) туралы статус 
беруге, электрондық статус беруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ пошта жөнелтімдерін өңдеу мерзімдері 
қысқарады. 

Курьер мобильді қосымшада мынадай функцияларды орындай алады: 

– Қабылданған жөнелтімдерді тіркеу;

– жөнелтімдерді тапсыру кезінде өңдеу және статустар беру;

– жөнелтім жіберілгені үшін, үстеме төлем үшін, қайтарылғаны және оны сақтау үшін төлемдер 
қабылдау;

– қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз есептесу үшін, сондай-ақ шарт бойынша  төлем 
қабылдау;

– электрондық чек беру («Whatsapp», «Telegram», электрондық пошта).

Бүгінгі күні 17 облыс орталығында (барлық облыс орталықтарында) «EMS» өңірлік бөлімшелерінің ку-
рьерлері «GoPost» мобильді қосымшасын қолданады.  

Қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында «EMS» жөнелтімдерін өңдеудің ішкі кезеңінде жүйелік 
бақылау орнатылған. «Telegram» желісіне және корпоративтік сайтқа хабарлама жіберу арқылы «EMS» 
жөнелтімдерінің түскені және тапсырылғаны туралы ақпараттандырудың жаңа әдісі іске асырылды. 

Күн сайын жеткізу үшін 40 мыңнан астам, жылына орташа есеппен 15 млн. астам пошта жөнелтімі 
қабылданады. Әр пошта жөнелтімінің статусын бақылауға жаңа технологиялық шешімдер көмектеседі. 
Мысалы, DashBoards есептері бізге жөнелту, жеткізу мерзімдерін және басқа да өндірістік көрсет-
кіштерді онлайн режимде бақылауға, соның ішінде күтілетін кіріс пошта көлемдері бойынша күштерді 
жоспарлауға мүмкіндік береді. Дэшборд деректері көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау үшін 
беріледі. «EMS» жөнелтімдерін жөнелту және жеткізу мерзімдеріне бақылау және мониторинг жасау 
үшін есептер әзірленіп, «Dashboard» ақпараттық терезесіне орналастырылған. Есептер қолжетімді және 
мынадай ақпараттан тұрады: белгілі бір кезеңдегі жөнелтімдердің жалпы саны; уақтылы және кешік-
тіріліп өңделді, сандық және пайыздық қатынаста; жолда келе жатқан жөнелтімдер саны; күндері мен 
даталары бойынша жеткізу мерзімдері; әр жөнелтім бойынша нақты ақпарат; бірінші және соңғы миль-
дегі жеткізу уақтылығы. 

2021 жылғы маусымнан бастап «EMS» қызметі бойынша қолма-қол ақшасыз төлем қабылдау қызметі 
іске қосылды. «EMS» курьері «GoPost» мобильді қосымшасында клиенттің банк картасынан төлем қа-
былдайды. Клиент ҚР кез келген банкінің картасымен (mastercard/visa) көрсетілген қызметтер үшін ақы 
төлей алады, бұл ыңғайлылықты, жайлылықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Картамен төлем 
жасау қызметін іске қосу сондай-ақ көрсетілетін қызметтер көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

2021 жылы «Kaspi» ЖШС-мен «EMS» қызметі бойынша ынтымақтастық жалғасты. Атап айтқанда, тау-
арларды жеткізудің технологиялық процестері оңтайландырылып, жүйелерді интеграциялау жүргізілді. 
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5.2.1.6. Гибридті пошта 

Соңғы бірнеше жылдың үрдісі дәстүрлі пошта көлемдерінің жыл сайын төмендеп кеткенін көр-
сетеді. Сонымен қатар, 2021 жылғы кірісте курьерлік бизнес 33% өскен.   

Аталған үрдістерге жауап ретінде, бірінші кезеңде ақпараттық жүйелерді, интернет-ресурстар-
ды және басқа да  электрондық тасымалдағыштарды пайдалана отырып, жөнелтімді электрон-
дық хат (хабарлама) нысанында жіберіп, келесі кезеңде хат түрінде жеткізу арқылы гибридті 
жөнелтімдер қызметтері ұсынылады. Бұл пайдаланушыларға кеңседен шықпай-ақ, бөлімше-
лерге бармай, пошта бөлімшесінің жұмыс режиміне қарамастан онлайн режимде хат жіберуге 
мүмкіндік береді.  

Гибридті электрондық поштаның әртүрлі функционалдары іске асырылды, соның ішінде:

– жеткізу туралы хабарландыруларды автоматтандыру;

– екі жақты басып шығару;

– «Банк Центр Кредит» АҚ, «Қаржы орталығы» АҚ-мен интеграция;

– операторлардың функционалын сүйемелдеуге арналған жеке кабинет;

– хаттар тобын құру сервисін түрлендіру, нәтижесінде өңдеу жылдамдығы артты;

– пайдаланушының жеке кабинетінде қалдық соманы/берешектерді көрсету.

Өңделетін гибридті электрондық жөнелтімдердің көлемі геометриялық прогрессиямен өсуде. 
Мәселен, 2017 жылы гибридті электрондық жөнелтімдердің көлемі 654 мың болса, 2021 жылға 
қарай жылына 2,3 млн. жөнелтімге жетті. 
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5.2.2. Қаржы қызметтері
5.2.2.1. Заңды тұлғалар үшін 

Корпоративтік сайтта:

- интернет-банкинг;

- заңды тұлғаларға есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету;

- жалақы жобасы;

- топтамалық ақша аударымдары;

- коммуналдық төлемдерден тұратын, заңды тұлғаларға арналған қаржы қызметтері блогын іске қосуға 
бастамашылық жасалды. 

Аталған жобаның міндеті – «Бизнеске арналған қаржы қызметтері» деген жеке платформа әзірлеу және 
іске асыру. Қазіргі уақытта жоба іске асырылған, айтарлықтай тартымды және қолданыстағы өнімдік 
желі туралы пайдалы ақпарат көзі ретінде пайдаланылады. Ақпарат заңды тұлғаларға қаржы қызмет-
терін көрсету туралы басты бетте көрнекі жерде ұсынылған. 

Бұдан басқа, корпоративтік сайтқа кәсіпкерлік субъектілері үшін қашықтықтан ағымдағы шот ашу мүм-
кіндігі енгізілген. Бұл бөлімшелерге барусыз және кезекте тұрусыз, ыңғайлы уақытта және ыңғайлы 
жерде банк шоттарын ашуға мүмкіндік береді. Ол үшін корпоративтік сайтта шот ашу туралы нысан тол-
тырылып, қажетті құжаттар қоса беріледі және шот ашу туралы өтінім жіберіледі. Қызметкер бөлімшеде 
өтінімді алып, берілген ақпараттың толықтығы мен дұрыстығын тексеріп, шот ашады.  

Жоба бәсекелестік қызметтерін көрсетуге мүмкіндік береді, онлайн кеңістіктегі бизнеске көшуге ынта-
ландырады, ал Компания үшін қызмет көрсету уақытын қысқартады. 

Есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету қызметін ілгерілету үшін «Атамекен» ҰКП-мен өзара тиімді 
серіктестік қарым-қатынастар жасалуда. Есепті кезең ішінде өңірлердегі ұйымдардың басшыларымен 
кездесулер өткізіліп, бастаушы кәсіпкерлерге арналған оқыту семинарларына онлайн және офлайн 
режимде қатыстық. 

Қазіргі уақытта бизнес субъектілерінің банк шоттарын бір аудандық немесе қалалық пошта байланысы 
торабы шегінде ғана жүргізу бойынша шектеулер алып тасталды. Енді бизнес субъектілерінің ұлттық 
валютада ашылған ағымдағы шоттарына бір облыстық филиал, поштамт шегінде өтпелі қызмет көрсету 
қалыптастырылған. Бұл клиентке өз филиалының барлық бөлімшесінде қызмет алуға мүмкіндік береді 
және мынадай қызметтер ұсынылады:

- теңгемен жасалатын кассалық операциялар;

- «Интернет-банкинг» жүйесімен жіберілетін аударымдарды қоспағанда, теңгемен жасалатын аударым 
операциялары;

- басқа қызметтер (анықтамалар, үзінді-көшірмелер беру, комиссия ұстау).

Бұдан басқа, ҚР заңнамасының талаптарын сақтау мақсатында, заңды тұлға құрмаған кәсіпкерлердің 
қолма-қол ақша шешу лимитіне бақылау жасалады және  қолма-қол ақша алу туралы алдын ала өтінім 
беру функциясы автоматтандырылды. Клиент қолма-қол ақша алу туралы өтінім береді. Келесі күні 
банк шоты бойынша шығыс операциясын жасау кезінде берілген өтінімнің бар-жоғы автоматты түрде 
тексеріліп, оператор қолма-қол ақшаны береді. 

Сондай-ақ, заңды тұлғалардың құжаттарының сканерленген көшірмелерін және қолтаңба үлгілерін қоса 
отырып, клиенттердің – бизнес субъектілерінің құжаттамаларын автоматтандыру жұмыстары жүргізілді. 
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5.2.2.2. «Kazpost – Бизнес» салымы

5.2.2.3. «GoPost» мобильді қосымшасында төлемдер қабылдау

Бизнес субъектілерімен ынтымақтастықты ары қарай дамыту үшін жаңа өнім – «Kazpost-Шартты биз-
нес» шартты банк салымы әзірленді. Аталған өнім қаржы қызметтерін, атап айтқанда, шаруа қожалықта-
ры үшін есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету қызметін ұсынуды кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Қазіргі кезде ауылдағы бизнесті қолдаудың ең елеулі тәсілдерінің бірі кредиттік серіктестер екені белгілі. 
Мысалы, кредиттік серіктестер арқылы ауылдағы кәсіпкерлікті  қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары 
іске асырылады. 

Шартты банк салымының мөлшерлемесі жылына 7%. Қызметкер аталған салымды ашу үшін бөлімшеде 
құжаттар негізінде шартты банк салымын ашып, шарт жасап, ағымдағы шоттағы ақшаны жинақ шотқа 
аударады. 

«Kazpost – Корпоративтік» деген шұғыл салым бар. Сыйақы мөлшері салым салу мерзіміне байланысты 
жылына 6,5%-дан 7%-ға дейін. Аталған депозит бизнес субъектілеріне арналған өнімдік желіні кеңейтуге 
мүмкіндік береді. 

Операторлар мен курьерлерге арналған қолданыстағы «GoPost» мобильді қосымшасының платформа-
сы төлемдерді қабылдау бөлігінде жаңғыртылды. Қосымша пайдаланушының төлем картасының дерек-
терін физикалық түрде енгізуінсіз, төлем құралы арқылы қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдау мүм-
кіндігі бар қаржы операцияларын жасау үшін сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграцияға бейімделді.

Жүйе қызметтерге ақы төлеу үшін картаны жақындатқан кезде мобильді құрылғының «NFC-модулі» 
арқылы картаның деректерін санайды. 

Аталған сервис зейнеткерлер, мүгедектігі бар адамдар, алыс елді мекендерде тұратын тұрғындар, сон-
дай-ақ оптоталшықты байланыстары жоқ, бірақ ұялы байланыс ұстайтын аймағы бар автоматтандырыл-
маған пошта байланысы бөлімшелері үшін өте ыңғайлы.

Мұндай жаңғырту айыппұлдар төлеу бойынша операциялық тәуекелдерді болдырмайды, ақша қаража-
тының қабылданғанын растау үшін чек берілуін қамтамасыз етеді. 

Компания үшін бұл өз кезегінде: 

- төлемдерді қабылдау процесін автоматтандыру арқылы  бөлімшелердегі кассирлердің жұмысын 
оңтайландыру;

- қосымшаны пайдалану арқылы бөлімшелердегі қызмет көрсету сапасын арттыру және орындалатын 
операциялар көлемін ұлғайту;

- жасалған төлемдердің тарихын қарау мүмкіндігі;

- онлайн транзакциялар бойынша сатылымдарды көбейту есебінен кірісті көтеру;

- қызмет көрсету уақытын қысқарту.

Аталған сервиске зейнетақылар мен жәрдемақыларды да беруді қосу жоспарлануда.

Болашақта жоспарда мынадай жобалар бар: 

- заңды тұлғалармен шетел валютасында банк шоттарын ашу және жүргізу бойынша ынтымақтастықты 
дамыту;

- телефон нөмірі арқылы жасалатын аударымды енгізу, бұл корпоративтік сайт арқылы екінші деңейдегі 
банкке жеке тұлғалардың ағымдағы және карточкалық шоттарына аударым жасауға мүмкіндік береді;

- бөлімшелерде қаржы қызметтерін көрсету кезінде цифрлық құжаттарды алу және пайдалану;

- заңды тұлғалар үшін интернет-банкинг мобильді қосымшасын енгізу;

- атаулы әлеуметтік көмек алушыларға төлемдер жасау бөлігінде «Әлеуметтік әмиян» мемлекеттік жо-
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басына қатысу;

- «Интернет-Банкинг» қызметіне қосылған салық декларацияларын есептеу және жіберу;

- сауда платформасының тапсырысты беру кезінде динамикалық сәйкестендіру мүмкіндігі бар мобильді 
нұсқасын енгізу;

- жеке тұлғаларға арналған брокерлік шотты онлайн режимде ашу;

- коммерциялық бағам бойынша валюта айырбастау және «KASE Global» алаңында сатылымға (шетел-
дік бағалы қағаздармен сауда) толыққанды қолжетімділік болу үшін брокерлік шотқа аудару.

5.2.2.4.. Акциялар
Карточкалық өнімдерді танымал ету және қолма-қол ақшасыз төлемдер көлемін ұлғайту үшін 
«Mastrercard» серіктесімен бірлесіп, 2021 жылғы қаңтар айынан бастап ақпан айына дейін «10%-ға дей-
ін кэшбек» акциясы өткізілді. Акция қорытындысы бойынша қолма-қол ақшасыз төлемдер көлемі 30%-ға 
өсті. 

2021 жылғы сәуір айында «VISA» серіктесімен бірлесіп, тауарларға әлеуметтік картамен төлем жасаған 
жағдайда жоғары кэшбек берілетін «5% кэшбек» акциясы өткізілді.  Төлем карталарын ұстаушылар 
супермаркеттер мен дәріханалар желісінде кемінде 10 000 теңгеге сауда жасап, әлеуметтік картамен 
ақы төлеген жағдайда бағалы жүлделер ұтысына - «Magnum» супермаркеттер желісіне және «Sulpak» 
тұрмыстық техника дүкендеріне 30 дана сыйлық сертификаты ұтысына қатысу құқығына ие болды. 

2021 жылғы наурыз айында «Юнистрим» серіктесімен бірлескен акция өткізілді.  Жүлде қоры 10 мың 
теңге мөлшерінде ақшалай жүлде болды. 50 ақшалай жүлде ойнатылды, жалпы жүлде қоры 1,5 млн. 
теңгені құрады. 

«LetyShops» сайтымен – 3 мыңнан астам интернет-дүкендерде тауар сатып алынғаны үшін қаражаттың 
бөлігін қайтаратын халықаралық сервиспен ынтымақтастық басталды. «Aliexpress» төлем картасын 
ұстаушылар «LetyShops» сайтынан  20% дейін cashback алу мүмкіндігіне ие. Жаңалық порталдары мен 
әлеуметтік желілерде PR мақалалар орналастырыла отырып, PR іс-шаралары өткізілді. 

«Астықжан» интернет-дүкенімен (2021 жылғы мамыр-желтоқсан аралығында) «Астықжан» дүкенінің 
сайтында тапсырыс берілген және Компанияның картасымен төлем жасалған тауарларды тегін жеткізу 
бойынша бірлескен акция  өткізілді. Аталған кезеңде 600-ден астам тапсырыс берілді. 

Жамбыл облысында «Вкусная корзинка» супермаркеттерінің сауда желісімен ынтымақтастық туралы 
келісімге қол жеткізіліп, шарт жасалды. Аталған шарт шеңберінде облыстың 36 сауда нүктесінде әлеу-
меттік картамен төлем жасалған жағдайда тауарларға 3% жеңілдік жасалады. 

Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік басқармасымен тығыз серіктестік жасау арқасында, әлеу-
меттік картамен төлем жасалған жағдайда 1-ден 15%-ға дейін жеңілдік жасайтын 100-ден астам сауда 
кәсіпорнымен бейілділік бағдарламасы бойынша шарттар жасалды.

2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін есеп айырысу шотын тегін ашу мүмкіндігін беретін «Kazpost-тан үш 
есе пайда» акциясы өткізілді. «Эквайринг» және «Қарапайым шешім» тарифтік пакеттерін екі ай ішінде 
(2021 жылғы шілде, қыркүйек) нөлдік комиссиямен қосу мүмкіндігі берілді. Пакеттік ұсыныстарға 300-ден 
аса жаңа клиент тартылып, қызметтің танымалдығы мен бәсекеге қабілеттілігі артты. 
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5.2.2.5. Брокерлік қызмет

5.2.2.6. Төлем жүйелерін жаңғырту 

Компания 2000 жылдан бастап, номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығымен брокерлік 
және дилерлік қызмет; трансфер-агенттік қызмет түрлерін көрсету туралы лицензия негізінде бағалы 
қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы болып табылады.

Процестер тұрақты түрде автоматтандырылады, атап айтқанда интернет-трейдинг платформасы 
арқылы заңды тұлғалардан бұйрықтар қабылдау мүмкіндігі пысықталды. Бұл жаңа клиенттер санын арт-
тыруға және оларды қашықтықтан қызмет көрсетуге ауыстыруға, сондай-ақ онлайн мәмілелердің саны 
мен көлемін ұлғайтуға мүмкіндік берді. 

Компания 2021 жылғы қазан-қараша айларында Қазақстан қор биржасы өткізген бөлшек инвесторлар 
конкурсына қатысып, қорытындысы бойынша «Ең белсенді брокерлік ұйым» номинациясының жеңімпа-
зы атанды, ал қор нарығында біз арқылы мәміле жасаған клиенттер үш жүлделі орынға ие болды. 

2021 жылы ұйымдасқан нарықта жасалған мәміле көлемі 1,5 трлн. теңгеден асты, 2020 жылмен салы-
стырғанда мәмілелер көлемі 245% өсті (2020 жылғы мәмілелер көлемі – 529 млрд. теңге).

Бүгінгі күні дәстүрлі қаржы қызметтерін тұтыну азайып, қолма-қол ақшасыз операциялар көлемі өсуде, 
электрондық төлем жүйелері жаңғыртылып, ыңғайлырақ болып келеді.

2022 жылғы бірінші тоқсанда «Visa Alias» сервисін іске қосу жоспарланған. Аталған сервис телефон 
нөмірі арқылы (картаның деректемелерінсіз) ақша аударуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ осы сервис 
арқылы банк-серіктестердің «Visa» және «Mastercard» карталарынан әмиян толтыруға болады. 

2021 жылғы желтоқсан айынан бастап «Google Pay» төлем жүйесі ҚР қаржы нарығына кірді. Серіктес 
банктің төлем картасын «Google Pay» төлем жүйесіне байластырып, қосымшаны дүниежүзі бойынша 
сауда жасау үшін қолдануға болады. 2022 жылға Компанияның төлем карталары арқылы «Google Pay» 
төлемдерін іске қосу жоспарланды. Аталған сервис тауарлардың ақысын кез келген жерде төлеуге мүм-
кіндік береді, бұл ретте орнатылған сәйкестендіру, транзакцияларды шифрлау және алаяқтықтан қорғау 
арқылы ақша мен жеке ақпарат қауіпсіздікпен қамтамасыз етіледі. 

Қолма-қол ақшасыз төлемдерді дамыту және белсенді төлем карталарының санын көбейту үшін 2022 
жылға Visa ХТЖ серіктестерімен бірлесіп, қолма-қол ақшасыз төлем жасау кезінде жоғары кэшбек 
берілетін әртүрлі акциялар өткізу жоспарланды. Пошта бизнесімен бірлесіп, «корпоративтік карта», 
сондай-ақ «tap-to-phone» сияқты қаржы өнімдерін ілгерілету бойынша акциялар мен конкурстар өткізу 
жоспарланды. 

«Атамекен» ҰКП ынтымақтастық аясында 2022 жылы «Әйелдер кәсіпкерлігі» жобасында кәсіпкерлер 
үшін жаңа мүмкіндіктер ұсынылатын болады. 

2022 жылы интернет-банкинг жүйесінің заңды тұлғаларға арналған мобильді қосымшасын іске қосу, 
валюталық операцияларды енгізу және дамыту, «Юнистрим» аударымдарын жіберу мүмкіндіктерін 
кеңейту (Cashtocard қызметтері) күтілуде. «Юнистрим» жүйесінде Еуропаның кез келген банкіндегі банк 
шоттарына еуромен ақша аударымдарын жасауға мүмкіндік беретін «SEPA» қызметі бойынша ақша 
аударымдары жөнінде ынтымақтастық мүмкіндігі туралы мәселелер қаралатын болады.  
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5.2.2.7. Процестерді жаңғырту 

Зейнетақылар мен жәрдемақылар беру бойынша қаржы қызметтерін дамыту бағытында төмендегі про-
цестерді интеграциялау және жаңғырту жоспарланды. 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің базасында ауыстыру үшін зейнетақы, жәрдемақы 
және әлеуметтік төлем алушылардың банк деректемелерінің өзгергені туралы мәліметтерді онлайн 
беру. Мәліметтерді онлайн беруді көздейтін аталған сервис – «Зейнетақы мен жәрдемақы төлемдерінің 
орталықтандырылған деректер базасы» автоматтандырылған ақпараттық жүйесімен интеграцияланған 
сервис. Бұл сервис зейнетақы мен жәрдемақы алу шеңберінде ұсынылатын қағаз құжаттарды азайту, 
сондай-ақ деректемелерді қате енгізу тәуекелін азайту үшін әзірленген.  Интеграцияны іске асыру де-
ректемелерді жүйелі беруге, сонымен қатар клиенттік базаны ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

Алушыға корпоративтік сайтта және мобильді қосымшада жәрдемақыларды қашықтықтан тағайын-
дау, сондай-ақ бір мезгілде банк шотын ашу, сонымен қатар «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекет-
тік корпорациясы» КЕАҚ-ға деректемелерді автоматты түрде жіберу.  

Алушы е-Gov сайтындағы онлайн сервис арқылы зейнетақылар мен жәрдемақылар тағайындау қыз-
метіне жүгінген кезде банк шотының бар-жоғы туралы деректерді қашықтықтан беру. Зейнетақы неме-
се жәрдемақы алушы е-Gov сайтында өтінім берген кезде оған қолданыстағы банк шотын автоматты 
түрде растау мүмкіндігі беріледі.

Зейнетақылар мен жәрдемақыларды «GoPost» мобильді қосымшасы арқылы төлеу – бұл зейнетақы-
ларды, жәрдемақыларды электронды форматта төлеуді қамтамасыз ету үшін бөлімшелерде «GoPost» 
мобильді қосымшасын енгізу. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек ресурста-
рын дамыту орталығымен бірлесіп, ақпараттық жүйелер интеграцияланды. Аталған жобаның мақсаты 
– автоматтандырылған және автоматтандырылмаған пошта байланысы бөлімшелерінде зейнетақылар 
мен жәрдемақылардың сомаларын смартфон арқылы (қолма-қол ақшамен) беру, сондай-ақ  смартфон-
ды кассалық аппарат ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін азаматтардың міндетті санатының үйіне  
зейнетақылар мен жәрдемақыларды жеткізу процесін іске асыру.

«Әлеуметтік әмиян» сервисі – ақшаның мақсатты пайдаланылуына мониторинг жасау мүмкіндігі бар, 
азаматтардың әлеуметтік көмек алуына және халыққа әлеуметтік маңызы бар тауарларды, жұмыстар-
ды немесе қызметтерді сататын кәсіпкерлік субъектілеріне төлем жасауға арналған мамандандырылған 
инфрақұрылым. Әлеуметтік цифрлық әмиян – ел Президенті Қ. Тоқаевтың тапсырмасымен іске қосу 
жоспарланған мемлекеттік жоба. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен «Еуразиялық банк» АҚ да пилоттық 
жобаның қатысушылары. 
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5.2.2.8. Карточкалық бизнес

Қолма-қол ақшасыз төлемдердің өсуіне байланысты 
карточкалық бизнес стратегиясы сапалы заманауи 
қаржы қызметтерінің спектрін және технологиялық жаңа 
карточкалық өнімдер құруға бағытталған, бұл осы сег-
ментте бәсекелестік ұстанымдар үшін қажетті шарт.  

2021 жылғы сәуірде LetyShops сайтында тиімді ин-
тернет-сауда жасауға және «Kazpost», «AliExpress», 
«Kazpost Virtual» карталарымен төлем жасаған 
жағдайда 20% дейін cashback және 2% дейін қосым-
ша cashback алуға мүмкіндік беретін «Қазпошта» АҚ - 
E-commerce агрегаторы» атты жоба басталды.

Биометриялық сәйкестендіруді пайдаланумен «Kazpost Virtual» виртуалды төлем картасын ашу процесі 
оңтайландырылды. 

2021 жылғы тамызда Компания ішінде жергілікті ақша аударымдары, яғни корпоративтік портал не оның 
мобильді қосымшасы арқылы операциялық жүйелер базасында төлем карточкасынан алушының төлем 
карточкасына байластырылған абоненттік ұялы байланыс нөміріне ақша аудару іске қосылды. 

2021 жылғы наурызда E-commerce мультивалюталық картасын шетелдік валютада толтыру бойынша 
жаңа қызмет іске асырылды. 

2021 жылғы қазанда корпоративтік интернет-ресурста төлем және виртуалдық карточканы қайта шығару 
функционалы іске асырылды. Енді бөлімшеге бармай-ақ, картаны қашықтықтан қайта шығаруға болады. 

Қазіргі уақытта «Apple Pay» немесе «Google Pay» байланыссыз төлем сервистерін енгізу, P2P ауда-
рымдарын дамыту, QR код арқылы қолма-қол ақшасыз төлемдердің өсуі төлем технологиялары на-
рығында басым үрдістер болып табылады. 

Осыған байланысты 2022 жылы «Google Pay» сервисін, сондай-ақ басқа банктің карта ұстаушысының 
телефон нөмірі арқылы ақша аударуға болатын «Visa» ХТЖ «Alias Directory Service» сервисін іске қосу 
жоспарда бар. Бұл картадан картаға ақша аудару процедурасын оңайлатуға мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар «Kcell» мобильді телефонының балансынан Компанияның төлем картасына ақша аударымдарын 
іске қосу күтілуде. 

Сәлемдеме алушыларды тарту және оларды біздің төлем карталарымызға көшіру үшін «GoPost» мо-
бильді қосымшасын одан әрі танымал ету жұмыстары жүргізіледі. Бұл ауыл тұрғындарына қолма-қол 
ақшасыз төлем мәдениетіне қосылуға мүмкіндік береді. 

2021 жылғы 31 желтоқсанға қарағандағы жай-күй бойынша айналымдағы карта саны 1 млн. данадан 
асты, белсенді карта саны 455 тыс. данадан астам. 2021 жылғы 12 айда қолма-қол ақшасыз операци-
ялар көлемі 54 млн. астам теңгені құрады, бұл төлем карталарымен жасалған операциялардың жалпы 
көлемінің 10% құрайды. 

Қолма-қол ақшасыз операциялар үлесін ұлғайту үшін Компанияның таңдалған санатқа байланысты 
жоғары кэшбек алуға мүмкіндік беретін санатын қамтитын карточкаларының функционалын кеңейту 
қосымша жоспарлануда. 

Қаржы технологиялары саласындағы барлық жаңа енгізілімдер мен өзгерістерге мониторинг жасалады. 
Қазақстандық нарықта жаңа технологиялық қаржы шешімдерін құру жұмыстары жүргізілетін болады. 
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5.3. Ұйымдастырушылық трансформация

Ұйымдастырушылық трансформация ШОБ мен Қазпоштаның серіктестігі, операциялық шеберлік сияқты 
бастамалардан тұрады.

ШОБ мен Қазпоштаның серіктестігі шығыстарды оңтайландыру үшін пошта байланысы бөлімшелерін 
шағын және орта бизнестің басқаруына беру бойынша серіктестік бағдарламасын іске асыруды қамти-
ды. Бөлімшенің  тиімсіздігі негізгі критерий болып табылады. Бастама пошта байланысы бөлімшелерін 
ұстауға кететін шығыстарды қысқартуға бағытталған. 

Негізгі тәуекелдер: 

– серіктестердің жұмыс тәжірибесінің аз болуы қызметтерді тиісті түрде көрсетпеу салдарынан Компа-
ния беделінің түсуіне әкелуі мүмкін; 

– серіктестің банкрот болуы және басқа да себептер келісімшарттың бұзылуына әкелуі мүмкін, бұл Ком-
панияның қаржылық мүддесіне қауіп төндіреді.  

Іс-шараларды іске асыру туралы толығырақ «Серіктестік желі» бөлімінен қараңыз. 

Операциялық шеберлік уақтылы жеткізу кепілдігін және барынша төмен құн арқылы тұтынушы үшін құн-
дылықты арттыруды қамтамасыз етеді. Осылайша, стандартталған процестер құру және ресурстарды 
қолданатын, бірақ соңғы тұтынушы үшін құндылық бермейтін кез келген әрекетті жою көзделеді. 

Негізгі тәуекел: стандартталған процесс құру және оны қолдау айтарлықтай уақытты және кадр ресур-
сын қажет етуі мүмкін.

Аталған бағытты іске асыру үшін пошта жөнелтімдерін қабылдау және жіберу процестерін автоматтан-
дыру және оңтайландыру бөлігінде пошта қызметтерін стандарттау және қайта құру бойынша жұмыстар 
жүргізілді («Пошта байланысы қызметтері» бөлімін қараңыз). Қаржы және агенттік қызметтерді қайта 
құру бойынша іс-шаралар атқарылды («Агенттік қызметтер» бөлімін қараңыз). 

5.3.1. Серіктестік желі

Аталған бизнес жүргізу тәжірибесі әлемде бұрыннан бар. Мысалы, Ұлыбританияның немесе Германи-
яның поштасы аталған модель бойынша жұмыс істейді, яғни ұйым серіктеске өзінің логотипін, қызмет-
терін, технологияларын пайдалану құқығын береді. 

Компанияның елдің барлық жерінде орналасқан кең филиалдық желісінің нәтижесінде, қызметтердің 
қолжетімділігін арттыру мақсатында серіктестермен оларға берілген пошта бөлімшелерінде қызмет-
терді іске асыру туралы шарттар жасалады. 

Аталған қызмет көрсету тәсілі еліміздің көптеген елді мекендерінде жұмыс істейді, пошта қызметтері 
жергілікті бизнестің іске асыруына берілген. Кәсіпкерлер біздің қызметтерімізді өздерінің бизнес-нүкте-
лерінде ұсынуда. Өз тарапымыздан, серіктестерге бағдарламалық қамтамасыз ету, оқыту және басқа 
да сүйемелдеу түрлері ұсынылады. Бизнес үшін бұл қосымша табыс, ал біз үшін – кеңею мүмкіндігі.

207 кәсіпкер бізбен ынтымақтасып жұмыс істеуде. 2021 жылы 16 дана өз пошта бөлімшеміз шағын және 
орта  бизнеске берілді; 37 дана серіктестік жаңа нүктелер ашылды; серіктестік желі арқылы жасалған 
транзакция саны – 3 549 мың дана; серіктестік желі арқылы жасалған транзакциялардың жалпы сомасы 
– 27 346 млн. теңге.



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

51

Болашақта жақын арада өңірлерде FinTech өнімдері, жеткізу және E-commerce дамыту бойынша серік-
тестік дамытылатын болады. Қазіргі кезде Froot.kz. дүкендер желісімен келісімдер бар. Сатып алушы-
лар үшін барлық маңызды сервистерден, соның ішінде франчайзинг шеңберінде қарастырылған пошта 
және қаржы қызметтерінен тұратын, стандарттан тыс, қызметтердің аралас нысаны ұсынылады. 

190 өндірістік объектіні оңтайландыру жұмыстары жүргізілді. Жалға алынған үй-жайларда орналасқан, 
жүктемесі төмен деңгейдегі тиімсіз объектілер оңтайландырылды. 

Өндірістік объектілерді оңтайландыру іс-шараларынан түскен үнемдеу 96 млн. теңгені құрады. 2022 
жылы 190 өндірістік объекті бойынша үнемдеу 486 млн. теңгені құрайтын болады.  

53 серіктестік пошта байланысы бөлімшесі іске қосылды, оның ішінде 37 бөлімше – жаңа нүкте; 16  
бөлімше – серіктестікке берілген сату нүктелері. 

2021 жылғы 31 желтоқсанға қарағандағы жай-күй бойынша барлығы 253 бөлімше серіктестік желіде жұ-
мыс істейді, оның ішінде ШОБ басқаруына берілген 78 нүкте және 175 жаңа ашылған қосымша сату нүк-
телері. Пошта, қаржы және агенттік қызметтер бойынша серіктестік желінің бөлімшелері арқылы жалпы 
сомасы 27 млрд. теңгеге 3,5 млн. астам транзакция жасалған. 2022 жылдың соңына дейін белсенділігі 
жоқ 32 серіктестік нүктені жабу жоспарлануда. 

Жүктемесі төмен деңгейдегі тиімсіз өндірістік объектілерді оңтайландыру жұмыстары жалғастырылады. 
Алдағы уақытта тиісті реттеуші ішкі құжаттарды бекіту, өндірістік объектілерді есепке алу бойынша IT 
функционалын пысықтау жұмыстары бар. 

Серіктестік желі пункттерінде «Менің елім» және «Үнемделген жеткізу» қызметтері, сондай-ақ жөнел-
тушілердің электрондық мекенжайына төлем туралы чек жіберу сервисі іске қосылды. 

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен бірлесіп әлеуметтік қызметтер порталынан 
алынған медициналық тауарларды жеткізу жобасы басталды.  
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Агенттік бизнесті дамыту идеясы бұрын Трансформация бағдарламасына кіретін. Соңғы жылдары 
агенттік қызметтер желісі кеңейіп, бүгінгі күні мынадай қызметтер көрсетіледі: «Tarlan card» карталарын 
сату; «Avon Kazakhstan» компаниясының тауарларын, сондай-ақ ұялы байланыс операторларының 
тауарларын сату; тауарлар үшін төлем қабылдау қызметі; post.kz сайтында кредитті онлайн режимде 
ресімдеу; верификация жүйесін пайдалану арқылы екінші деңгейдегі банктерден депозит рәсімдеу; 
сақтандыру полистерін ресімдеу; т/ж және әуе билеттерін сату. 

Осы қызмет түрлерін өңірлерде дамыту ауыл тұрғындарына ең қажетті қызметтерге қол жеткізуге мүм-
кіндік берді.

Аталған бағытта сондай-ақ жаңа технологияларды енгізу жұмыстары жүргізілді. Серіктестердің барлық 
бағдарламалары бірыңғай оператор терезесінде біріктірілді, бұл тез қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. 
Тұлғаның түрін тану жүйесі енгізілді, яғни клиенттің түрінің клиент ұсынған құжаттағы суретке және опе-
ратордың базасындағы суретке сәйкестігі биометриялық параметрлер бойынша тексеріледі.

Шығыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдіктерімен бірлесіп «Мемлекеттік және 
әлеуметтік қызметтердің әмбебап агенті» атты жоба басталды. Алыс елді мекендердің тұрғындары 
мемлекеттік және әлеуметтік қызметтерді облыс орталығына келмей-ақ ала алады. 

Жаңа серіктес «Qiwi Қазақстан» ЖШС-мен электрондық әмияндардың иелерін сәйкестендіру үшін де-
ректерді жинау және беру қызметі туралы шарт жасалды. «Авон Косметик (Қазақстан) Лимитед» ЖШС 
және «Fora Trade» ЖШС компанияларымен тауарларға тапсырыс беруді рәсімдеу қызметі іске асырыл-
ды. 

«Еуразиялық банк» АҚ ұсынатын «Қайта қаржыландыру» қызметі, сондай-ақ алдын ала төленген «Тар-
лан» карталарын сату, тиісінше, ұялы байланыс операторларының старттық жинақтарын (SIM карта-
лар) және роутерлерін сату қызметі  іске қосылды.  

«Мейірім» дисконттық картасы бойынша (мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін жеңілдікпен) теміржол би-
леттерін рәсімдеу және сату, «Әйелдер вагонына» билеттер сату процесі іске асырылды. 

77 мыңнан астам кредит берілді, 2,6 мыңнан астам депозит ашылды, 85 мың теміржол билеті сатылды, 
23 мың кредит есебі берілді, 1 мың сақтандыру полисі ресімделді, 850 мың лотерея билеті сатылды, 
«БЖЗҚ» АҚ салымшыларына 17 мыңнан астам қызмет көрсетілді. 

Жақын арада келісімшарттық телефондар сату; микроқаржы ұйымдарының қарыздарын рәсімдеу; екін-
ші деңгейдегі банктерден қарыз беру жобалары күтілуде.  Автоматтандырылған биометриялық талдау 
жүйесінің веб-нұсқасын іске асыру; жобалар бойынша серіктестердің тауарларын бөліп төлеп алуды 
немесе кредитке алуды рәсімдеу бөлігінде; өмірді сақтандыру шарттары бойынша жұмыстар жасалады.    

5.3.2. Агенттік қызметтер 
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5.4. Инфрақұрылым

5.4.1. Көлік
Пошта жөнелтімдерінің уақтылы және 
сенімді жеткізілуі клиентке бағытталған-
дықтың басты қағидатарының бірі болып 
табылады. Ол көліктің сенімділігімен 
қамтамасыз етіледі. Аталған бағыт 2021 
жылғы инвестициялардың маңызды 
аспектісі болды. 

Көлік паркінде 2 мың бірліктен астам көлік 

5.4.2. Поштаны өңдеу
2021 жылы магистральды пошта бағыттарында поштаны тасымалдау үшін контейнер-арбаларды, та-
бандықтарды және паллеталарды қолдану процесін енгізу басталды. Көп пайданбалы ыдысты қолдану 
пошта жөнелтімдерін сапалы және ұқыпты тасымалдауды қамтамасыз етеді, салымдарды бүлінуден 
және рұқсатсыз ашудан қорғайды, сондай-ақ үлкен жүк салынатын автокөлікке поштаны тиеу-түсіру 
уақытын 2-3 сағатқа қысқартады. 

Ірі сұрыптау орталықтарында пошта жөнелтімдерін өңдеу сапасын арттыру үшін мобильді құрылғылар 
сатып алынды. Аталған құрылғыларға пошта жөнелтімдерінің штрих-кодтарын сканерлеу үшін өндірістік 
объектілердің ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған IT бағдарламалары орнатылған. Мәлімделген 
мобильді қосымша облыстық филиалдардағы сұрыптау және тасымалдау учаскелерінде және Алма-
ты, Нұр-Сұлтан, Ақтөбе қалаларындағы «Оңтүстік» АЛО филиалында пошта жөнелтімдерін тиеу және 
түсіру аумақтарында енгізілген. Бұл поштаны өңдеу процестерін оңтайландыруға және өндірістік ақау-
ларды азайтуға мүмкіндік береді. 

бар, оның ішінде жеңіл, жүк және броньдалған автомобильдер, фургондар, автобустар/шағын автобу-
стар, арнайы техника, пошта вагондары бар.

Пошта жөнелтімдерін облысішілік және ауданішілік бағдарлар бойынша тасымалдау автомобиль 
бағдарларымен қамтамасыз етіледі. Хат-хабарлардың жету және мерзімдік басылымдарды жеткізу 
мерзімдерін қысқарту үшін көп жылдан бері пошта жөнелтімдерін әуе көлігімен белгіленген әуе бағдар-
лары арқылы тасымалдау қамтамасыз етіледі. 

Пошта жөнелтімдерін және мерзімді баспасөз басылымдарын бағдарлар бойынша тасымалдау жиілігі: 
облысішілік және қалаішілік – аптасына 6 рет; ауданішілік – аптасына 4 рет; магистральдық – күн сайын. 

Қазақстандық өндірушіден 180 бірліктен астам немесе көлік паркін түрі және жүк көтергіштігі бойынша 
әртүрлі көлік құралдарымен 11%-ға толтырған автомобиль топтамасы алынды: жүк көтергіштігі 500 
кг-нан 8 тоннаға дейін тұтасметалды және өнеркәсіптік тауарларға арналған фургондар, қазақстандық 
жинақтағы броньдалған және жеңіл автомобильдер.

202 бірлік автомобиль сатып алу туралы қаржы лизингі бойынша шарт жасалды. 
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5.5. Нарыққа шолу
5.5.1. Пошта қызметтері 

5.5.2. Қаржы қызметтері

2021 жылғы қазанда ДПО форумы өтіп, әлемдегі пошта саласының жай-күйі туралы ақпарат ұсынылды. 
Пошта әкімшіліктерінің басшылары пандемиямен күресу тәжірибелерімен бөлісті. Барлығы өз елдерін-
дегі әлеуметтік-экономикалық инфрақұрылымның негізгі рөлін атап көрсетті. 

Пошта қызметтері пандемия кезінде адамдарға байланыста қалуға және қаржы қауіпсіздігін қамтама-
сыз етуге көмектесті, сондай-ақ күрделі кезеңде шағын бизнесті қолдап, соққыларға қарсы тұрақтылық 
танытты. 

ДПО-ның «Postal Economic Outlook» есебінің деректеріне сәйкес, ұлттық пошта операторларының 
жазбаша хат-хабар нарығындағы үлесі орта есеппен 76,7% құрайды. Бұдан басқа, 50% ұлттық пошта 
операторы ішкі нарықтың 79% бақылайды. Жазбаша хат-хабарға қарағанда, сәлемдемелер сегментінде 
жеке компаниялар тарапынан нарықтың едәуір аз үлесін алатын ұлттық пошта операторларымен (орта 
есеппен 35,5%) бәсекелестік дәрежесі жоғары. Ұлттық пошта операторларының жартысына жуығының 
үлесі 32% кем. 

Экспресс-жеткізу нарығының да құрылымы сәлемдемелер сегментімен ұқсас. Ұлттық пошта оператор-
лары экспресс-жеткізудің ішкі нарығының орта есеппен 39,9% ұстап отыр. 

Universal Postal Union деректеріне сәйкес, әлемде 2007 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі аралықта 
жазбаша хат-хабар көлемі жыл сайын орта есеппен 3-4% төмендеген. Бұл интернеттің қолданылуы 
артқандықтан, яғни пошта саласындағы классикалық қызметтерді  электрондық нысандар ығыстыруда. 
Компанияның хат-хабар көлемінің жылдық орташа төмендеу динамикасы 2016 жылдан бастап 2021 
жылға дейінгі аралықта 9-10% құрады. 

«Express Mail Service» – пошталық хат-хабарды экспресс-жеткізу бойынша халықаралық сервис, жеткізу 
жылдамдығын клиент өзі төлейді. Жөнелтімді халықаралық ұйымдар емес, 1998 жылдан бері «EMS» 
кооперативінің құрамына кіретін және экспресс-жеткізу бойынша «EMS» кооперативі басқаратын жер-
гілікті пошта операторлары – Дүниежүзілік пошта одағының (ДПО) мүшелері жеткізеді. «EMS» қыз-
метінің артықшылығы – сәлемдемелердің жоғары басымдылығы есебінен оларды өңдеу және жеткізу 
жылдамдығы. 

Covid-19 пандемиясы жағдайында e-commerce тоқтаусыз дамуына байланысты қазақстандық экс-
пресс-жеткізу нарығы теңдессіз жоғары өсу қарқынын көрсетті. «EMS» қызметтерінің көлемі 2016-2021 
жылдар аралығында бағалары бойынша 2 еседен артық ұлғайып, шамамен 3 млрд. теңгеге жетті. 

Пандемия салдарынан тауарларды жеткізу мерзімдері мен сатып алушылардың шетелдік сәлемдеме-
лер жөніндегі күдіктері көбейді. Бұл шетелдік маркетплейстердің тауарларына деген сұраныстың уақыт-
ша азаюына, нәтижесінде нарықтық сұранысты трансшекаралық саудадан ішкі нарыққа қайта бөлуге 
әкелді. 

Соңғы жылдары қаржы технологиялары нарығының дамуында айтарлықтай прогресс байқалады, ал 
Covid-19 пандемиясы бұл процесті жылдамдатты. Қазір Қазақстан қаржы технологиялары нарығының 
дамуы бойынша Орта Азия елдерінің арасында алдағы орында. 

2016 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі аралықта әлемде төлем карточкалары күрт өсті. Қолма-қол ақ-
шасыз есеп айырысу нысанына көшуге Covid-19 пандемиясы елеулі әсер етті. Әлемнің барлық жерінде 
тұтынушылар қаржы қызметтерін байланыссыз және онлайн тәсілмен алуға көшуде. 

Электрондық коммерция көлемі үлкен жылдамдықпен өсуде. 2021 жылы ҚР аумағындағы қолма-қол 
ақшасыз операциялардың негізгі үлесі онлайн жасалған, яғни қолма-қол ақшасыз төлемдердің жалпы 
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5.5.3. Е-коммерция
Электрондық коммерция немесе Е-ком-
мерция (E-commerce) инновацияларды, 
бәсекеге қабілеттілікті және жан-жақты 
экономикалық өсуді күшейтетін негізгі 
фактор ретінде жиі қаралады. 

Электрондық коммерция деп интернет-
те жасалатын коммерциялық операци-
ялар тізбесі түсініледі. Аталған ком-
мерциялық қатынас түрінің нарықтағы 
үлесі сатылатын тауарлардың көлемін 
тұрақты түрде үлкейте отырып, со-
нымен қатар жаңа салаларды қоса оты-
рып, жыл сайын ұлғаюда. Электрондық 
коммерция деп сондай-ақ тапсырыстар-
ды сатып алуды немесе оларға тапсы-

көлемінің 80% құрады. Бүгінгі күні ҚР аумағындағы екінші деңгейдегі көптеген банктерде «iOS» және 
«Android» жүйелерін пайдаланушыларға арналған  мобильді банкинг сервисі бар. 

Қолма-қол ақшасыз төлемдердің өсуі сонымен қатар сауда POS-терминалдарының инфрақұрылымын 
реттеуге; «Apple Pay» және «Samsung Pay» Қазақстан нарығына шығуына; банктер мен төлем жүйе-
лерінің бонустар мен cashback арқылы,  сондай-ақ барлық қоғамдық көлік түрлерінде қолма-қол ақша-
сыз төлемдерді белсенді пайдаланумен, конкурстар мен ұтыс ойындарын өткізумен клиенттерді ынта-
ландыруына негізделген.  Инновациялық технологиялар жүйелерінің халықаралық төлемдерді, «Tap on 
Phone» және т.б. сияқты байланыссыз төлем сервистерін қазақстандық нарыққа енгізуі де рөл атқарады. 

Мысалы, «Tap on Phone» сервисі қарапайым смартфонды мобильді интернет бар кез келген жерде 
қолма-қол ақшасыз байланыссыз төлем қабылдайтын толыққанды POS-терминалға айналдыруға мүм-
кіндік береді. Бұл саудагерлердің шығындарын азайтады, банктер үшін тиімді, сатып алушылар үшін өте 
ыңғайлы және жалпы алғанда көлеңкелі экономиканы қысқартуға ықпал етеді. 

Бүгінгі күні екінші деңгейдегі көптеген банктер клиенттердің онлайн нысанда төлем жасауға көшуіне 
ұмтылуда және белсенді түрде ынталандыруда: төлемдерді кассаларда қабылдағаны үшін комиссия 
мөлшерін бұрынғы қалпында қалдырып немесе көтере отырып, мобильді қосымша арқылы төлемдер 
қабылдағаны үшін комиссияны 0%-ға дейін қысқартуда, төлемдерді немесе аударымдарды онлайн 
режимде жасайтын пайдаланушылар арасында бағалы жүлделердің ұтыс ойындарын ұйымдастырып, 
cashback береді. 

Осылайша, нарықта қатаң бәсекелестік күресі туындауда және төлем жасаудың қарапайымдылығы мен 
ыңғайлылығы шешуші фактор болып табылады.  

рыс беруді, банк сервистері арқылы жасалатын транзакцияларды немесе электрондық ақша жүйелерін 
түсінуге болады. 

Соңғы бірнеше жылда электрондық коммерция нарығының көлемі он есеге өсті. Төмендегі диаграммада 
Statista деректеріне сәйкес, 2024 жылға болжам жасала отырып, бүкіл әлемдегі 2014 жылдан бастап 
2020 жылға дейінгі кезеңдегі электрондық коммерцияның бөлшек сатылымдары туралы ақпарат кел-
тірілген. 
Электрондық коммерция географиялық кедергілерді жеңуге, кез келген уақытта және кез келген жерде 
тауар сатып алуға мүмкіндік береді. Онлайн және дәстүрлі нарықтардың бизнес жүргізудің әртүрлі стра-
тегиясы бар. Дәстүрлі ритейлерлер сөредегі орындар шектеулі болғандықтан, аз тауар түрін ұсынады. 

Іс жүзінде, заманауи бизнесте жасалатын барлық процестер бүтін бір кешенге  интеграциялана-
ды. Қазіргі әлемде адамдар E-commerce мағынасын жеткілікті түрде жақсы түсінеді. Group-M-нің 
«E-commerce Forecast, December 2020» есебінде электрондық коммерцияның бүкіл планета бойынша 
бөлшек сауда айналымындағы үлесі 2024 жылға қарай 25%-ға жетеді деп болжанады. Ал интернет-сау-
да саласы 2027 жылға қарай 10 трлн. долларға тауарлар мен қызметтер сататын болады. Бұл сегмент-
тегі қазірден басты бенефициар – Қытай. 
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5.6. Басқа жобалар 
5.6.1. Сервисті жақсарту
Бизнес-процестердің және қызметтерді ұсыну сапасын, үздік тәжірибелерді қолдануды, сәйкессіздік-
терді анықтауды және жоюды қамтамасыз ететін жағдайлар стандартталды және оңтайландырылды. 
Нәтижесінде жаңа қызметтермен бірге қызметкерлердің құзіретіне қойылатын жаңа талаптар пайда 
болды. Қызметкерлер үшін өз білімдері мен дағдыларын кеңейту, жаңа біліктілік алу мүмкіндіктері пайда 
болды. 

Персоналды дамыту, қызметкерлерді қайта даярлау, оқыту жүйесі арқылы дағдыларын жақсарту шара-
лары жоспарлы түрде өткізілді. Қызметкерлер бизнес-процестердің өзгеруіне байланысты жаңа әді-
стерді, құралдарды және процедураларды қолдану бойынша оқытулардан өтті. 

Сервистік ұйымның табыстылығы қызмет көрсету сапасымен айқындалады. Персоналға қойылатын 
бірқатар жаңа талаптар пайда болады, қызмет көрсетудің жаңа стандарттары қажет. Осыған байланы-
сты, қызметкердің сыртқы келбетінен бастап, оның жұмыс орнына дейін, барлық процесс стандарттал-
ды. Қалай сәлемдесу, қалай дұрыс қызмет көрсету және қоштасу керектігіне дейін бүкіл қызмет көрсету 

«PWC» («ҚР-дағы электрондық бөлшек коммерция нарығын талдау») есебі бойынша электрондық бөл-
шек коммерция екпінді қарқынмен дамуда, Covid-19 пандемиясына қарсы қоса енгізілген Қазақстандағы 
шектеу шаралары тұтынушылардың интернетте сауда жасау тәртібін нығайтуда айтарлықтай қолдау 
көрсетеді. Тұтынушылар тарапынан онлайн алаңдарға деген сенімнің күшейгені және неғұрлым қымбат 
тұратын тауарларды алуға дайындығы байқалады. 

Үшінші тараптардың сауда алаңдары – маркетплейстер ғаламдық нарықта да, жергілікті нарықта да 
үдемелі рөл атқарады. 2024 жылға қарай олардың үлесі бөлшек сауда сатылымдарының барлық 
көлемінің 70%-нан асады деп болжанады. Маркетплейс нарығын Қазақстанда қаржы технологиялары-
ның ойыншылары, банктер, сондай-ақ жергілікті және шетелдік сауда алаңдары ұсынады. Маркетплейс 
платформасын құру – кешенді процесс және оны сәтті іске асыру үшін сатып алушы мен сатушыны 
түсіну қажет. 

Әлемде 150-ден астам ірі маркетплейс бар. Қазақстанда да оларды құру тренді болып жатыр. Бүгінгі 
күні «Kaspi.kz», «Satu», «ForteMarket», «HalykMarket», «Lamoda» және т.с.с. қаржы технологиялары мен 
e-commerce жергілікті ұйымдары, банктер, сондай-ақ халықаралық ойыншылар осы сауда алаңдарын 
ұсынады. Тиімді бағамен ең жақсы тауарды таңдау үшін интернеттің мүмкіндіктері көп. Маркетплейстер-
дегі сатылымның өсуі барлық нарықтың өсуіне әсер етеді. Сатушыларға тауарларды  маркетплейстер-
де орналастырған, ал клиенттерге тауарды көптеген сатушылар арасынан бір жерден тапқан ыңғайлы-
рақ. Мысалы, Қытайда көптеген сатылымдар көбінесе «Alibaba» арқылы, АҚШ-та - «Amazon» арқылы 
өтеді. 

«PwC» талдамашыларының ойынша, интернет-дүкендер мен маркетплейстердің жұмыс істеуінде үш 
негізгі фактор бар: алаңның өзі, қаржы технологияларын қолдау және логистика. Табысты ойыншылар 
барыншы ыңғайлылықты қамтамасыз ету үшін сервистерді ішінен дамытуды, сол арқылы бейілділікке 
қол жеткізуді жөн көреді. Осыйлайша, интеграцияланған экожүйе құрылады. Бұндай дүкендердің сәтті 
жұмыс істеуінің негізгі себептері мынадай жағдайлар: 

1) бәсекелестерден өзгешелену факторы немесе бірегей құндылықты ұсыныс, сондай-ақ айқын көрініс 
және амбиция деңгейі;

2) төлемнен бастап жеткізуге дейін бүкіл жолды түсіну және шығынды жабу;

3) логистика: алаңда ыңғайлы жеткізу функциясын, қайтару саясатын және сатушыларға арналған  фул-
филмент құру;

4) платформада маркетинг, жарнама сияқты қосымша сервистердің, сондай-ақ тауарлардың санатына 
байланысты (киіп көру, орнату және т.б.) сервистердің болуы;

5) пысықталған маркетингтік стратегия;

6) өнімдік санаттардың дәрежесіне көңіл аудару: бір санатты немесе көп санатты;

7) төлем қабылдау мүмкіндігі, сондай-ақ кредит немесе бөліп төлеуге ақша беру мүмкіндігі;

8) нарықтық өзгерістерге бейімделетін икемді ұйымдастырушылық құрылым;

9) инновациялық шешімдер.
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5.6.2.  Ақпараттық қауіпсіздік

Ақпараттық қауіпсіздік саласында ақпараттық жүйелердің тұрақты жұмыс істеуін және ақпараттың сақта-
луын қамтамасыз ету, қауіптерден жан-жақты қорғау бірінші басымдық болып табылады. 

Осыған байланысты ғаламдық бәсекелестік аутсорсинг жағдайында тұрақты дамуды қамтамасыз ететін, 
электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді және ақпараттық-коммуникациялық ин-
фрақұрылымды сыртқы және ішкі қауіптерден қорғау деңгейін арттыруға бағытталған «Киберқауіпсіздікті 
енгізу және дамыту» жобасы іске асырылуда. 

Активтердің залалға әкелуі мүмкін ықтимал рұқсатсыз қолданылуын қорғауды қамтамасыз ететін ақпа-
раттық қауіпсіздікті басқару және қамтамасыз ету жүйесін құру мақсатында аталған жоба екі жылға (2019 
жылдан бастап 2021 жылға дейін) жоспарланған.

Бағдарламалық қамтымның, осалдықтардың, оқиғалардың, желі қауіпсіздігінің, резервтік көшірмелердің 
жаңартуларын басқаруды қамтитын процестер жаңартылып, қолданысқа енгізілді. Аталған процестер 
бойынша оқытулар өткізіліп, процестер туралы ішкі құжаттар әзірленді және бекітілді. 

Жаңа процестерді іске асыру есебінен сапалы пайдаларға қол жеткізілді: оқиғаларға ден қою уақыты 15 
минутқа дейін азайды, резервтік көшірмелердің өзектілігі 18 сағатқа дейін ұлғайды, күрделі осалдықтар 
12 сағатқа дейін уақтылы жойылады. 

Компанияда Ақпараттық қауіпсіздік саясаты, сондай-ақ ақпараттық технологиялар саласында ақпа-
раттық қауіпсіздікті, сонымен қатар ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану кезінде 
Компанияның мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған Киберқауіпсіздік тұжырымдамасы 
қолданылады. 

Бүгінгі күні  ақпараттық жүйелер үнемі қауіп үстінде, сондықтан күрделі оқиғаларға уақтылы ден қою 
тәсілдеріне, шабуылдардың алдын алуға және АТ жүйесінің барлық деңгейінде толық мониторинг жаса-
уға қол жеткізілді. 

Компания кибер қылмыстарға қарсы іс-қимыл жөніндегі жетекші лабораториялардан алынатын, өзекті 
қауіптер (әлеуетті қауіпсіз емес IP, URL, бот-желілер) туралы мәліметтері бар, ақауларға төзімді SIEM 
конфигурациясына қосылған. 

 Ақпараттық инфрақұрылымның тұтастығын, қолжетімділігін және тұрақты жұмыс істеуін қоса алғанда, 
оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың кешенді жүйесін қалыптастыру үшін  ақпа-
раттық қауіпсіздікті басқару жүйесін жетілдіру бойынша жоспарлар, бағдарламалар, ішкі нормативтік 
құжаттар бекітілді. 

Пайдаланушыларды ақпараттандыруды жоғарылату сызбалары қайта қаралды. Бұл  қысқа мерзімдер-
де қауіптер туралы ақпарат алуға, көбірек оқиғаларды анықтауға және шабуылдарды табуға мүмкіндік 
береді. Көрнекілендіру жүйесі мүдделі тұлғаларға операциялық және жиынтық ақпаратты шығаруға 

процесі стандартталды. Клиенттердің әртүрлі мінездерін ескере отырып, жағдаяттық жұмыс сценарий-
лері әзірленді. Мысалы, жанжал туындаған жағдайда эмоцияларды бейтараптандыру процесі негативті 
басу кезеңі, проблеманы шешу кезеңі және т.б. сияқты қадам-қадаммен жазылған. Оператор проблема-
ны шешуге көмектесіп, сұрау салуды барынша тез қанағаттандыру шараларын қабылдайды. 

Осы мақсатта оператордың әртүрлі мінезді адамдармен жұмыс істеу сценарийі енгізіледі. Ол үшін ең 
түрлі тренингтер мен психологиялық семинарлар өткізу жоспарланды. Осылайша, бүкіл қызмет көрсету 
процесі тізбегінде «Клиенттікі әрқашан дұрыс» қағидаты сақталады. 

Қызметкерлерді жаңа жұмыс әдістеріне оқыту тәжірибесі тұрақты түрде өткізіледі. Адамдармен тиімді 
өзара қарым-қатынас жасау туралы көптеген кітаптар мен монографиялардың авторы болып табылатын 
Джон Шоулдың клиентке бағдарланған әдіснамасы қолданылады. Оның әдістері қызмет көрсету стан-
дарттары ретінде пайдаланыла бастады. 

Қызмет көрсету стандарттары жұмыс процесіне бейнебақылау арқылы енгізілуде.  Операторлардың жұ-
мысы нақты уақыт режимінде қадағаланады. Қызметкердің клиентпен өзара іс-қимыл жасау процесінің 
бейнематериалдары талданып, әрі қарай қызметкердің әрекеттері түзетіледі. 
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мүмкіндік береді. 

«Рost.kz» барлық ресурстарына тұрақты түрде мониторинг жасалады. Анықталған осалдықтар бойынша 
жұмыс тәртібінде жедел шаралар қабылданады. 

Есепті кезеңнің қорытындыларына сәйкес, Компанияның желілік ресурстарына қатысты 12 млн. астам 
қосылу әрекеттері бұғатталып, 4 млн. астам шабуыл анықталды. 

Барлық банкоматтарда, поштаматтарда, төлем терминалдарында, сондай-ақ серверлер мен жұмыс 
станцияларында қажетті антивирустық қорғау жүйесі орнатылған. 

Есепті кезеңде карточкалық транзакциялар нәтижесінде туындаған оқиғалар бойынша тиісті профилак-
тикалық іс-шаралар қабылданды, атап айтқанда: 

– «POS Mobile» мобильді қосымшасында жасалған операциялар бойынша операцияларды болдырмау 
немесе қайтару мүмкіндігі жабылды, аталған операцияны Компания қызметкерлері жасайтын болады;

– мобильді қосымшада клиенттің верификациясы немесе биометриясы арқылы сәйкестендіру енгізілді;

– операциялардың саны, жиілігі және сомасы бойынша онлайн мониторинг жасау іске қосылды.

Алаяқтық тәуекелдерін азайту шаралары қабылданды. Мысалы, Компанияның қайта шығарылған 
карталарын пайдалану кезінде интернет операцияларға әдепкі қалып бойынша қолжетімділік жабылды. 
Клиент post.kz қосымшасына немесе байланыс орталығына өтініш білдіру арқылы интернет операция-
ларға қолжетімділікті өзі ашады және лимитті өзгертеді. 

Төлем жасау үшін басқа ЕДБ карталарын қолдану мүмкіндігі рost.kz сайтында жабылды, «3D Secure» 
пайдалануды жабу мүмкіндігі алып тасталды. «Рost.kz», «OLX» желілік ресурстарында алаяқтық опе-
рациялар туралы ескерту беретін push-хабарламалар әзірленді. Картамен операциялар жасаудың бір 
реттік, тәуліктік, айлық лимиттері бекітілді. 

Пошта бөлімшелерінде фишинг сайттары арқылы жасалатын алаяқтық түрлері туралы ақпарат орнала-
стырылды. Әлеуметтік желілерде ақпараттандырулар жүргізілді. 

5.6.3. Жобалар портфелі 

Пошта бизнесін дамыту; транзитті, бонд қоймасын, кеден өкілін және жүк тасымалын дамыту жөніндегі 
арнайы филиал құру және дамыту; қаржы-карточкалық бизнесті дамыту сияқты үш бағыттан тұратын 
бизнесті трансформациялаудың бас жоспары бекітілді. 

Бас жоспардың негізгі іс-шаралары сәтті орындалды. Жобалар портфелінің құрамына 12 жоба кірді, 
оның ішінде 2 жобаға кейінгі мониторинг жасалуда. Жобаларды іске асырудан түскен таза қаржылық 
пайда - 1,9 млрд. теңге. 

2021 жылға арналған Цифрлық трансформация бағдарламасының жол картасы 78%-ға орындалды. 
Төмендегі жобалар бойынша жұмыстар орындалды: 

– курьерлерге арналған «GoPost» мобильді қосымшасы пайдалануға енгізілді; 

– банкоматтардың пайдаланылуына мониторинг жасау жүйесі және процестері енгізілді; 

– үлкен деректер талдамасын қолдану есебінен таргеттелген маркетингтік науқандарда көрсетілген 
қызметтер (кемінде 2 қызмет) көлемі ұлғайтылды;

– «ҚР ішіндегі тасымалдар» қызметін іске асыру процестері пайдалануға енгізілді; 

– корпоративтік клиенттерге бейімделген жедел жеткізу қызметін көрсетудің жетілдірілген процестері 
құрылды және енгізілді;

– жаңа қызметтерді ескере отырып, Қызмет көрсету сапасының стандарттары жаңартылды және ен-
гізілді; 
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5.7. БАҚ-та жариялау 
Цифрлық трансформациялауды ілгерілету бөлігінде қызметтің негізгі көрсеткіші 100%-ға орындалды. 
Бұқаралық ақпарат құралдарында Цифрлық трансформациялау бағдарламасын мәлімдей отырып, 60 
жағымды жарияланым – мақалалар, сұхбаттар, брифингтер, баспасөз конференциялары шығарылды. 
Ішкі коммуникациялар арқылы (Қор журналдары «SKNews», «Цифрлық дайджест») 15 материал жария-
ланды. Корпоративтік коммуникация (электрондық пошта, телеграмм арналары, ашық кездесулер және 
т.б.) арқылы 27 материал орналастырылды.  

Республикалық және аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарында және ішкі арналарда мынадай матери-
алдар жарияланды:

– Ақтөбе облысы тұрғынының бірыңғай әлеуметтік картасы;

– Адам және «цифр»: Қазпошта трансформация арнасында;

– Қазпошта: әдеттегі нәрселерге жаңа көзқарас, Маркетплейс жобасы бойынша материал;

– «Қазпошта» АҚ пошта-логистикалық қызметтер сервисін жетілдіруде;

– «Қазпошта» АҚ карточкалық, агенттік, брокерлік бизнесті дамытуда;

– Курьерлерді трансформациялау;

– Profit Transport & Logistics Day 2021 конференциясы;

– Қазпошта өңірдегі электрондық сауданы дамыту үшін жағдайлар жасауда;

– Қазпоштаның Samsung Electronics-пен ынтымақтастығы;

– Өндірістік қауіпсіздік бойынша жұмыскерлерді трансформациялау;

– Цифрлық трансформациядағы серпіліс.

– киберқауіпсіздікті қамтамасыз етудің нысаналы күйіне көшу үшін әрекеттер жиынтығы мен нәтижелер 
іске асырылды; 

– EVP тұжырымдамасы әзірленді;

– СЕО-1, СЕО-2 негізгі позицияларына (кадр резервінің) ауыспалық жоспары іске асырылды; 

– СЕО-2 және СЕО-3 қызметкерлерін дамыту үшін СЕО және СЕО-1 Тәлімгерлік бағдарламасы іске асы-
рылды; 

– «Фулфилмент-орталықтарын енгізу» жобасының өнімі; 

– «EMS» жөнелтімдерінің мәлімделген мерзімдерде жеткізілу көрсеткіші кемінде 92%;

– «Халықаралық жүк тасымалы» қызметін іске асыру процесі қолданысқа енгізілді.

HR блогы бойынша EVP (ағылшын тілінен аударғанда – employment value proposition – жұмыс беруші 
жұмыскерге ұсынатын артықшылықтар жиынтығы) тұжырымдамасы және EVP тұжырымдамасын іске 
асырудың жол картасы әзірленді. Басқарушы директорлардың, департамент директорларының және 
филиал директорларының қатарынан Басқарма мүшелерінің лауазымын атқаруға мирасқорлар пулы 
мақұлданды. 

Маркетинг блогы бойынша «Қызмет көрсету сапасының стандарттарын реттейтін қағидалар» бекітілді, 
тіркелетін пошта жөнелтімдерін жеткізудің бақылау мерзімдеріне мониторинг жасау процесі және қыз-
меттерді көрсету уақытына мониторинг жасау процесі – мониторинг жүйесіндегі есептер және дэшборд 
автоматтандырылды. 
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GRI:

102-18 Корпоративтік басқару құрылымы 

102-19 Өкілеттіктер беру тәртібі

102-20 Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін жауапкершілік білдіретін басқарушы 
лауазым 

102-21 Мүдделі тараптарға экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелер бойынша кеңес беру

102-22 Жоғарғы корпоративтік басқару органының және оның комитеттерінің құрамы

102-23 Жоғарғы корпоративтік басқару органының төрағасы 

102-24 Жоғарғы корпоративтік басқару органының және оның комитеттерінің мүшелігіне үміткерлерді ұсыну және 
іріктеу тәртібі 

102-25 Мүдделер қайшылығы

102-26 Ұйымның мақсаттарының, құндылықтарының және миссиясының, сондай-ақ оның стратегиясының тұжы-
рымдамасын әзірлеу, қабылдау және жаңартудағы жоғарғы корпоративтік басқару органының рөлі 

102-27 Жоғарғы корпоративтік басқару органы мүшелерінің ұжымдық хабардарлығын арттыру 

102-28 Жоғарғы корпоративтік басқару органының қызметін бағалау

102-29 Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсерлерді анықтау 

102-30 Тәуекелдерді басқаруда пайдаланылатын әдістердің тиімділігі 

102-31 Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелерді қайта қарау

102-32 Жоғарғы корпоративтік басқару органының тұрақты даму саласындағы есептілікті дайындаудағы рөлі

102-33 Жоғарғы корпоративтік басқару органын аса маңызды мәселелер туралы ақпараттандыру 

102-34 Жоғарғы корпоративтік басқару органының назарына жеткізілген маңызды мәселелердің сипаты мен жалпы 
саны 

102-35 Сыйақы беру саясаты

102-36 Сыйақы мөлшерін анықтау тәртібі

102-37 Мүдделі тұлғаларды сыйақы анықтау процесіне тарту

(102-38) Жалпы жылдық сыйақы коэффициенті 

(102-39) Жалпы жылдық сыйақы пайызының өсу коэффициенті  (GRI 102-38 қараңыз)

Корпоративтік басқару қазіргі экономикада ұйымның даму деңгейін ғана емес, инвестициялық тартым-
дылық дәрежесін де анықтайтын маңызды факторлардың бірі болып табылады. 

Корпоративтік басқару жүйесі Директорлар кеңесінің, Басқарманың, корпоративтік хатшы аппаратының, 
ішкі аудит қызметінің және комплаенс-бақылаудың жұмысынан тұрады. Мақсаттар қою, оларға қол жет-
кізу және бақылау механизмдерін айқындайтын бұндай жүйе ішкі қамтамасыз ету құралдарына жатады. 

Корпоративтік басқару тәуекелдерді басқару, менеджментті бақылау, айқындылықты арттыру про-
цестерін оңтайландырады, сонымен қатар мәселелерді қарау және шешімдер қабылдау тәртібінің 
сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Директорлар кеңесінің тиісті комитеттері Директорлар 
кеңесінің қарауына шығарылатын барлық мәселелерді мұқият қарайды. 

Директорлар кеңесі, Басқарма, лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер арасындағы өкілеттіктер мен жа-
уапкершілік нақты бөлінген. Органдардың құзіреттері, өкілеттіктері, жауапкершілігі Жарғыда, Директор-
лар кеңесі мен Басқарма туралы ережелерде айқындалған. Басқарма төрағасының бұйрығымен 
Басқарма мүшелерінің жауапкершілік аймақтары бөлінген. Құрылымдық бөлімшелер бөлімшелер тура-
лы ережелер негізінде өз жұмысын атқарады.  

Директорлар кеңесі мен Басқарма заңнамаға және ішкі құжаттарға сәйкес келетін уақтылы және сапалы 
шешімдер қабылдайды. 

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі отырыстарының дайындалуын және өткізілуін бақылайды; 
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күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың әзірленуін қамтамасыз етеді, оларға қолжетімділікті 
бақылайды; органдар мен лауазымды тұлғалардың ұйымдастырушылық процедураларды сақтауын, 
корпоративтік басқару саласындағы заңнама нормаларын, жарғы мен басқа да ішкі құжаттардың ереже-
лерін ұстануын бақылайды. 

6.1. Корпоративтік басқарудың рейтингі 
2021 жылы «PwC Қазақстан» ЖШС тәуелсіз кеңесшісі 2018 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі аралықта 
өткізілген корпоративтік басқару жүйесіне диагностика жасауды аяқтады. Диагностика қорытындысы 
бойынша «ВВ» деңгейіндегі корпоративтік басқару рейтингі берілді. Корпоративтік басқарудың «Тәуе-
келдерді басқару, ішкі бақылау және аудит» бағыты бойынша («ВВ» деңгейінен «ВВВ»деңгейіне дейін), 
сондай-ақ «Тұрақты даму» бағыты бойынша («В» деңгейінен «ВВ»деңгейіне дейін) рейтингінің өскені 
байқалады. 

Басқарудың құрылымы мен тәжірибесін шолу нәтижесінде жақсартуды қажет ететін аймақтар анықтал-
ды. Орындау үшін ұсынылатын мерзімдермен және жауапты тараптармен бірге ұсынылған толық іс-ша-
ралар арқылы сәйкессіздіктерді жою процесі сипатталған, корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспары 
жасалды. Аталған жоспар корпоративтік басқаруды және тұрақты дамуды жақсарту бойынша жүйелі 
жұмыстардың бөлігі болып табылады. 

6.2. Басқарудың функционалдық құрылымы 
(GRI 102-18). Жарғыға сәйкес, басқару құрылымы мынадай органдардан тұрады: жоғарғы орган – жалғыз 
акционер – Қор; басқару органы – Директорлар кеңесі, Компанияның қызметіне жалпы басшылық етеді 
және бақылау жасайды; атқарушы орган – Басқарма, Компанияның ағымдағы қызметін басқарады; ішкі 
аудит қызметі – қаржы-шаруашылық қызметке бақылау жасайтын уәкілетті бөлімше, ішкі бақылау, тәуе-
келдерді басқару, корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды орындау саласында баға береді және 
кеңес береді. 

(GRI 102-19). Өкілеттіктерді беру, яғни оларды орындау жауапкершілігін өз мойнына алатын тұлғаға мін-
деттер мен өкілеттіктерді беру – тұтас ұйымның мақсаттарына жету үшін орындалуы тиіс міндеттерді 
қызметкерлер арасында бөлу құралы болып табылады. 

Аталған процесс өкілеттіктерді беру тәртібін қамтамасыз ететін өкімдік құжат арқылы реттеледі. Құжатта 
Басқарма мүшелерінің жауапкершілік аймақтары, сондай-ақ жауапты тұлғалар болмаған жағдайда олар-
дың орнын уақытша алмастыру тәртібі толығырақ сипатталған. 

(GRI 102-20). Басқарма Заңнамада және Жарғыда Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің 
құзыретіне жатқызылмаған кез келген қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы алқалы 
атқарушы орган болып табылады және оған жүктелген міндеттерді орындау, соның ішінде экономика-
лық, экологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің 
алдында жауапты болады. Басқарма төрағасы бірінші басшы болып табылады. Басқарма мүшелері 
Басқарма отырыстарына қатысу арқылы Компания қызметін басқарады.

(GRI 102-21). Операциялық мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасасу және түрлі кеңес беру процесі 
құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерде, сондай-ақ тиісті жауапты тұлғалардың лауазымдық нұсқа-
улықтарында реттелген. Шешуді талап ететін барлық мәселелер күрделілігіне қарай құрылымдық бөлім-
шелер деңгейінде қаралады. Қажет болған жағдайда мәселелер Жарғыда көрсетілген құзыреттерге сәй-
кес Басқарманың және одан әрі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылады. 
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6.3. Жанжалдарды басқару 

(GRI 102-25). Корпоративтік жанжалдардың алдын алуға және реттеуге бағытталған процедуралар не-
гізінде жанжалды жағдайлар тиімді шешіледі және келісілген шешім қалыптастырылады. 

Мүдделер қайшылығы мағынасын,  ықтимал мүдделер қайшылығы жағдайларының жалпы тізбесін ай-
қындайтын, сондай-ақ оларды реттеу процедурасын бекітетін ішкі құжаттар реттелген. 

Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қайшылығын реттеу туралы қағидалар бар. Ішкі құжаттарды 
өзектендіру жұмысын ұйымдастыру; қорытындылар беру; корпоративтік жанжалдарды реттеу; байланыс 
арналарын дамытуды ықпалдасуға қатысу; (құзіреттерді бөлу мәселелері бөлігінде) мүдделер қай-
шылығын реттеу және Іскерлік әдеп кодексінде бекітілген қағидаттардың бұзылу процедураларын қарау 
функцияларын атқаратын омбудсмен тағайындалған. 

Бұдан басқа, Іскерлік әдеп кодексінің ережелерінің және Іскерлік әдеп кодексінің ережелерін іске асы-
руға бағытталған саясаттың бұзылғаны туралы мәліметтерді жинау және құпия түрде қарау механизмі 
жұмыс істейді. Аталған механизм ықтимал немесе белгілі алаяқтық, асыра пайдаланушылық және басқа 
да заңға қайшы әрекет фактілері туралы хабарламалармен жұмыс қағидаларында үлгілендірілген. 

Келіп түскен құпия хабарламаларды өңдеу арқылы құқықбұзуұшылық фактілерін анықтауға және тыюға 
мүмкіндік беретін жедел желі (8 (800) 080 08 31 нөмірі бойынша, hotline@bailanys.com, www.bailanys.
com) бар. 

Еңбек қарым-қатынастарын реттеу, қызметкерлердің құқықтарын сақтау, қызметкерлер мен олардың 
отбасы мүшелерін әлеуметтік қорғау жағдайларын құру үшін қоғамдық қауымдастықтардың қатысуымен 
Ұжымдық шарт жасалған: 

- «Қазақстандық ақпарат, байланыс және телекоммуникациялар қызметкерлерінің салалық кәсіптік 
одағы»;

- «Ақпараттандыру және байланыс қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағы»;

- «Пошта саласы қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағы».

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар аясында кадрмен қамтамасыз ету  бөлімшелері сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдер деңгейін төмендететін әр түрлі тәжірибелер енгізу бойынша тұрақты түрде жұ-
мыстар жүргізеді. 

Аталған процестерді автоматтандыру арқылы персоналды іріктеу және жалдау процестерінің айқын-
дылығы артуда. Өткізіліп жатқан конкурстық іріктеу процедуралары туралы ақпаратқа бәріне бірдей 
қолжетімділік беру үшін ішкі және сыртқы ресурстарда бос орындар туралы хабарландырулар жарияла-
нады. 

2022 жылы жаңа ішкі құжаттар әзірлеу және қолданыстағы ішкі құжаттарды жаңарту, контрагенттердің 
сенімділігін тексеру жоспарлануда. 2021 жылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтиже-
лері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасауға ықпал еткен себептер 
мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуына талдау жасау көзделеді. Сы-
байлас жемқорлық тәуекелдеріне тұрақты түрде талдау жасалып, реттеуші талаптардың сақталуына 
мониторинг жүргізіледі. 

Болашақта сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша үміткерлер тексерілетін және 
кіріспе нұсқамалықтар жүргізілетін болады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы корпоративтік мәдени-
етті дамыту; бизнесті әдепті жүргізу және сыбайлас жемқорлықты қабылдамау; филиалдарда компла-
енс-бағдарламаларын енгізу; шағымдарды мұқият қарау мәселелеріне ерекше көңіл бөлінетін болады. 
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6.4. Тәуекелдерді басқару
(GRI 102-15, 102-30). Тәуекелдер бизнес-процестерді, аудиторлық есептерді, сараптамалық сұрақ-жау-
аптарды, ревизиялық және тексеріс қызметтерінің есептері, CallCenter ақпараты, ішкі оқиғалар базасын 
тұрақты түрде талдау арқылы сәйкестендіріледі.

Тәуекелдерді басқарудағы негізгі міндет – тәуекелдерді ақшамен бағаланатын, негізгі нарықтық, кре-
диттік және операциялық тәуекелдер үшін шектеулі деңгейге бөлшектенетін тәуекелдердің ең жоғарғы 
деңгейінде ұстап тұру. Сондай-ақ қаржылық емес тәуекелдердің сапалы көрсеткіштерінің шекті мағына-
лары белгіленеді. 

Тәуекелдер туралы есеп тоқсан сайын Директорлар кеңесіне ұсынылады, онда ресурстардың ұтымды 
бөлінуін қамтамасыз ету үшін ең күрделі тәуекелдер көрсетіледі. 

Барлық құрылымдық бөлімшелерде тәуекел-үйлестірушілер тағайындалған, олардың жұмысын реттей-
тін ішкі нормативтік құжаттар әзірленген, тиісті оқытулар өткізіледі.  

Тәуекелдерді басқару жүйесі үш қорғаныс желісінен тұрады: бірінші қорғаныс деңгейі – құрылымдық 
бөлімшелердің қызметкерлері мен басшылары, тәуекелдердің иелері; екінші қорғаныс деңгейі – тәуе-
келдерді басқару функциясы (Тәуекелдерді басқару комитеті, менеджмент тәуекелі қызметінің басшы-
сы, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі, ақпараттық 
қауіпсіздік қызметі, басқа тексеру-бақылау қызметтері); үшінші қорғаныс деңгейі – ішкі аудит. 

Функционалдық құрылым COSO стандартына сәйкес келеді және мынадай компоненттерден тұрады: 

- мақсаттарды айқындау – басшылық;

- ішкі орта – барлық бөлімшелер мен қызметкерлер;

- тәуекелдерді сәйкестендіру – бірінші қорғаныс деңгейі;

- тәуекелдерді бағалау – екінші қорғаныс деңгейі;

- тәуекелдерді басқару – бірінші қорғаныс деңгейі;

- тәуекелдерге бақылау жасау – бірінші және екінші қорғаныс деңгейі;

- ақпарат және байланыс – барлық бөлімшелер мен қызметкерлер;

- мониторинг жасау – үшінші қорғаныс деңгейі.

Аталған құрылым тәуекелдерді сапалы бағалау арқылы тәуекелдердің шекті деңгейін ұстап тұру және 
тиімді бақылау іс-шараларын енгізу үшін тәуекел факторларын уақтылы анықтауды және ықпал етуді 
қамтамасыз ететін тәуекелдерді басқару жүйесінің жетілген деңгейіне қол жеткізуге бағытталған. Бұл 
экономикалық, экологиялық, әлеуметтік тараптардың күшеюіне ықпал етеді. 

Көрнекілендіру үшін тәуекелдер картасы; белгіленген негізгі тәуекел көрсеткіштерінің мәні; банк-контр-
агенттердің лимитін игеру; қаржы тәуекелдерінің жай-күйі; басқару жүйесінің компоненттерін жұмыс 
күйінде ұстап тұру/жақсарту іс-шаралары; автоматтандырылған оқиғалар базасында бекітілетін негізгі 
тәуекелдерді іске асыру саны және келтірілген залал сомасы сияқты тәуекелдерді бақылау құралдары 
көрінетін панель әзірленді. 

Басқарманың және Директорлар кеңесінің мүшелеріне Тәуекелдер туралы есепті тоқсан сайын қарау 
шеңберінде көрсету үшін аталған панельге қолжетімділік берілген. Осылайша, тәуекелдер туралы ақпа-
ратты басшылыққа ұсыну жолы жақсартылды. 

Қаржы көрсеткіштерінің әрекетіне әсерін болжау бойынша тәуекелдерді модельдеу құралдары тәжіри-
беге енгізілді, сонымен қатар анықталған факторлармен және ұсыныстармен бірге, іске асырылған 
оқиғаларды жүйелі түрдегі бұзушылықтар мәніне талдау құралдары енгізілді. 1 және 2 қорғаныс 
желісінің байланысы тұрақты түрде жақсартылып тұрады, Тәуекелдер жөніндегі комитеттің отырысы 
ұдайы түрде өтеді, іске асырылған оқиғалар және оқиғалар базасын автоматтандырылған есепке алу 
тақырыптары бойынша оқыту ұйымдастырылды. 
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6.5. Директорлар кеңесі
(GRI 102-26). Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді 
шешуді қоспағанда, Компанияның қызметіне жалпы басшылық етеді. Даму стратегиясын іске асыру 
мәселелері жыл сайынғы стратегиялық сессияларда талқыланады. Ағымдағы жағдайды есепке ала 
отырып, құндылықтар, миссия мен пайым, стратегиялық мақсаттар жиі өзектілендіріледі, ұзақ мерзімді 
мақсаттар, стратегиялық даму басымдықтары әзірленеді және бекітіледі.

Директорлар кеңесінің тәжірибесі парасаттылық, тиімділік, белсенділік, ұқыптылық, адалдық, жауап-
тылық, дәлдік, кәсібилік, байыптылық, әділдік, тұрақтылық қағидаттарына негізделеді.

(GRI 102-23). Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне жетекшілік етуге және Директорлар 
кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін тиімді атқаруына, тиісті байланыс және өзара іс-қимыл орнатуына 
жауап береді. Туындаған корпоративтік жанжалдардың Компания қызметіне кері әсерін мейлінше азайту 
үшін оларды қарайды. Директорлар кеңесіне, оның Комитеттеріне және Директорлар кеңесінің жеке-
леген мүшелеріне жағдай жасайды, сондай-ақ өкілеттіктер, есеп берушілік және шешімдер қабылдау 
тәуелсіздігінің тиісті тепе-теңдігін қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің іске 
асырылуын қамтамасыз етеді. Ойдағыдай басшылық ету тәжірибесі бар, Директорлар кеңесі мүше-
лерінің және басқа да мүдделі тараптардың арасында құрмет пен сенімге ие.

(GRI 102-24). Сараптамалық қорытынды талап ететін мәселелер бойынша, сондай-ақ мәселелерді 
неғұрлым мұқият және сапалы қарау үшін Директорлар кеңесінің жанынан мынадай комитеттер 
құрылған: Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитет; Стратегия және даму жөніндегі комитет; Тағайын-
даулар және сыйақылар жөніндегі комитет. 

Директорлар кеңесіне мүшелікке үміткерлердің өз міндеттерін орындауы және Жалғыз акционер мен 
Компанияның мүддесіне тұтастай Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын орындау үшін қажетті іскерлік 
және салалық ортада  тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері мен мінсіз беделі болуы 
тиіс. Директорлар кеңесіне және оның комитеттеріне мүшелікке үміткерлерді ұсыну және іріктеп алу 
тәртібі Компания Жарғысында реттелген.

(GRI 102-27, 102-33, 102-34). Директорлар кеңесі ай сайын отырыстар өткізеді, аса өзекті мәселелерді, 
соның ішінде: Трансформациялау және цифрландыру жөніндегі жол картасын іске асыру; сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл; корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру; 
Даму стратегиясын өзектілендіру; HR саясатын іске асыру; еңбекті қорғау мәселелері; сатып алулар; 
тұрақты даму және т.б. сияқты мәселелерді талқылап, олар бойынша шешімдер қабылдайды. 

Басқарма, ішкі аудит қызметі, корпоративтік хатшы, омбудсмен барлық маңызды ағымдағы мәселелер 
туралы Директорлар кеңесіне уақтылы хабарлайды. Басқарма туралы ережеде Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне дереу хабарлауды қажет ететін форс-мажор жағдайлары мен орын алған тәуекелдер 
тізбесі айқындалған. Қызмет үздіксіздігін басқару саясаты, сондай-ақ қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз 
ету және қалпына келтіру жоспарлары бекітілді, соларға сәйкес ықтимал кері әсері бар төтенше жағдай 
туындаған кезде Директорлар кеңесіне дереу хабарланады.

(GRI 102-29, 102-31, 102-32). Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне Компанияның басым бағыттарын 
айқындау және 10 жылға арналған даму стратегиясын және 5 жылға арналған даму жоспарын бекіту, 
сондай-ақ олардың іске асырылуына мониторинг жасау жатады.

Жоғарыда атап көрсетілгендей, Директорлар кеңесі жыл сайын стратегиялық сессиялар өткізеді және 
тоқсан сайын Даму стратегиясын іске асыру туралы есепті қарайды. Директорлар кеңесі тәуекелдер мен 
оларды сәйкестендіру әдістерін қоса алғанда, қызметтің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 
аспектілерін және олардың қоғамға әсерін айқындауда және өзектілендіруде басты рөл атқарады.

Қаржы есептілігі бекітілгеннен кейін Директорлар кеңесі қарайтын тұрақты даму саласындағы есеп жыл 
сайын жарияланады. Құжат Басқармада және Директорлар кеңесінің барлық комитеттерінде алдын ала 
толық қаралады. Ұсынылған ескертпелерді есепке ала отырып Директорлар кеңесінің қарауына шыға-
рылады.
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6.5.1. Құрамы және отырыстарға қатысуы
(GRI 102-22). «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының талаптарына сәйкес Директорлар кеңесі 
құрамының жартысынан астамын тәуелсіз директорлар құрайды.

Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес, тәуелсіз директор – тәуелсіз және объективті шешімдер қабыл-
дау үшін жеткілікті кәсібилігі мен дербестігі бар, жекелеген акционерлердің, атқарушы органның және 
өзге де мүдделі тараптардың ықпалынан еркін Директорлар кеңесінің мүшесі. Тәуелсіз директорларға 
қойылатын талаптар «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сәйкес айқындалған және Жарғыда 
бекітілген. 

«Самұрық-Қазына» АҚ 2021 жылғы 26 сәуірдегі № 17/21 шешімімен Қарымсақов Бейбіт Еркінбайұлы-
ның Директорлар кеңесінің мүшесі – «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде өкілеттігі 
мерзімінен бұрын тоқтатылды. Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – «Қазпошта» АҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасы болып  Кравченко Андрей Николаевич сайланды. 

«Самұрық-Қазына» АҚ 2021 жылғы 27 тамыздағы № 37/21 шешімімен Алпысбаев Қанат Қалиұлының 
Директорлар кеңесінің мүшесі – «Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасы ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын 
тоқтатылды.  «Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасының міндеттерін атқару 2021 жылғы 01 қыркүйектен 
бастап Саудабаев Серік Болатұлына жүктелді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабы 4-тармағында көзделген 
тәртіпте тәуелсіз директор Жандосов Ораз Әліұлының өкілеттігі өз қалауы бойынша мерзімінен бұрын 
тоқтатылды (2021 жылғы 01 қыркүйек).

«Самұрық-Қазына» АҚ 2021 жылғы 23 қыркүйектегі № 41/21 шешімімен Саудабаев Серік Болатұлы 
«Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасы болып сайланды. 

«Самұрық-Қазына» АҚ 2021 жылғы 28 қазандағы №49/21 шешімімен «Қазпошта» АҚ Директорлар 
кеңесінің 6 адамнан тұратын құрамы сайланды.
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6.5.2. Послужные списки
Директорлар кеңесінің төрағасы – Кравченко Андрей Николаевич. Заңтану саласында үлкен жұ-
мыс тәжірибесі бар. Талдықорған облысының прокуратурасында басшылық лауазымдар атқарған, 
ҚР Бас прокуратурасы бас прокурорының орынбасары болып жұмыс істеген. 2018 жылдан бастап 
«Самұрық-Қазына» АҚ құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры болып 
жұмыс істейді. 2021 жылғы 26 сәуірден бастап – «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы.

Тәуелсіз директор – Нөгербеков Серік. Әртүрлі жылдары Көлік және коммуникация министрлігі 
Қаржылық реттеу департаментінің директоры; ҚР Президенті Әкімшілігі әлеуметтік-экономикалық мони-
торинг бөлімінің меңгерушісі; Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 
мүшесі лауазымдарын атқарған. Қазіргі уақытта «G-Global халықаралық хатшылығы» заңды тұлғалар 
бірлестігінің басшысы болып жұмыс істейді. 2021 жылғы 28 қазаннан бастап – «Қазпошта» АҚ тәуелсіз 
директоры.

 Тәуелсіз директор – Манкеев Мұхтар Наурызбайұлы. Әртүрлі жылдары Солтүстік Қазақстан облысы 
әкімінің индустрияландыру, кәсіпкерлік пен туризмді дамыту мәселелері жөніндегі орынбасары; Батыс 
Қазақстан облысы әкімінің орынбасары; «Finnish Business Hub» (Финляндия) директоры лауазымдарын 
атқарған. 2021 жылғы 28 қазаннан бастап – «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Тәуелсіз директор – Луис Мануэль Мартинс Рапоcо де Медейрос. Пошта бизнесі  саласында үлкен 
жұмыс тәжірибесі бар. Әртүрлі жылдары «DHL Express» (Ангола, Оңтүстік Африка, Мысыр және АҚШ 
елдерінде) қаржы жөніндегі директоры, «NEMAG – EEMEA», «Detuch Post DHL» Каир (Мысыр) өңірінің 
аймақтық қаржы жөніндегі директоры болған. 2020 жылғы 05 қазанннан бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры.

Тәуелсіз директор – Эшонкулов Бахтиёр Назаралиевич. Аудит  саласында үлкен жұмыс тәжірибесі 
бар. Әртүрлі жылдары «Делойт» ЖШС және «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық ірі компаниялары-
ның серіктесі, «RSM Qazaqstan» аудиторлық компаниясының ХҚЕС мәселелері жөніндегі кеңесшісі, 
«Astana Investments LLC» (Хьюстон қаласы, АҚШ) (қоса атқарылатын) қаржы менеджері лауазымдарын 
атқарған. 2020 жылғы 05 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры. 

Басқарма төрағасы – Саудабаев Серік Болатұлы. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде байланыс және 
телекоммуникациялар саласында үлкен жұмыс тәжірибесі бар. 10 жыл ішінде «Самұрық-Қазына» АҚ 
қорларын басқару жөніндегі бас директордың орынбасары; «Самұрық-Қазына» АҚ «Коммуникациялар» 
дирекциясының басшысы лауазымдарын атқарған, «Қазпошта» АҚ-ға жетекшілік еткен. 

2021 жылғы қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасы, «Қазақтеле-
ком» АҚ және «Kcell» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 2016 жылғы 26 қазаннан бастап қазіргі уақытқа 
дейін – «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 

6.5.3. Директорлар кеңесінің комитеттері
Мәселелерді неғұрлым терең және сапалы қарау үшін Директорлар кеңесінің жанынан мынадай коми-
теттер құрылған: Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитет; Стратегия және даму жөніндегі комитет; 
Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет. 

Директорлар кеңесі комитеттерді құру туралы шешім қабылдайды, олардың персоналдық және сандық 
құрамын, төрағаларын, өкілеттілік мерзімдерін, сондай-ақ функциялары мен жұмыс тәртібін белгілейді. 
Комитеттер өз құзыреттері шеңберінде неғұрлым маңызды мәселелер бойынша Директорлар кеңесіне 
ұсынымдар әзірлейді, осылайша қабылданатын шешімдердің тиімділігін арттырады.

Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитет 
Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеттің (АТК) мақсаты – Директорлар кеңесінің төмендегі мәселе-
лер бойынша қабылдайтын шешімдерінің сапасын арттыру:

1) қаржы қызметіне (соның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығын, дәйектілігін және сапасын) тиімді 
бақылау жүйесін орнату;

2) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз ету; 
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2021 жылғы 05 қарашада Директорлар кеңесінің шешімімен (№11/21 хаттама) Комитеттің жаңа 
құрамы сайланды.

АТК 2021 жылы отырыстардың күн тәртібіне сәйкес 6 бетпе-бет отырыс өткізді. 47 мәселе 
қаралып, Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді. 

Есепті кезеңде АТК отырыстарында АТК құзіретіне кіретін барлық мәселелер қаралды. Ішкі 
аудит, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелері, комплаенс бақылау және АТ аудит 
мәселелеріне ерекше көңіл бөлінді. Сыртқы аудиторлармен кездесулер өткізілді. Тоқсан сай-
ынғы және жартыжылдық есептер қаралып, ұсынымдар берілді. 

Комитет төрағасы Эшонкулов Бахтиёр сыртқы аудиторлармен, Басқарма мүшелерімен,  корпо-
ративтік хатшымен, ішкі аудит және комплаенс-бақылау қызметінің басшыларымен,  сондай-ақ 
құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен тұрақты түрде онлайн кездесулер өткізді. 

Корпоративтік басқарудың ең үздік халықаралық тәжірибесіне сәйкес, АТК отырысына дейін 
АТК мүшелерінің менеджментсіз алдын ала кездесулері (пре-митингтер) өткізілді. 

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

4) корпоративтік басқаруды жетілдіру;

5) тұрақты даму саласындағы тәуекелдерді, қаржылық емес ақпарат пен есептілік сапасын бақылау; 

6) қарауға ұсынылған басқа да мәселелер.

Стратегия және даму жөніндегі комитет 
Стратегия және даму жөніндегі комитеттің (СДК) міндеттері төмендегі мәселелер бойынша шешім қа-
былдау үшін Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру болып табылады:

1) Даму стратегиясын айқындау және оның іске асырылуына мониторинг жасау;

2) ұзақ мерзімді кезеңге стратегиялық мақсаттар мен даму міндеттерін қарау және бекіту;

3) инновациялық стратегияны іске асыру;

4) инвестициялық қызметті іске асыру;

5) Цифрлық трансформациялау бағдарламасын іске асыру;

6) Компанияны жекешелендіру;
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СДК 7 бетпе-бет отырысын өткізіп, 16 мәселені қарады, тиісті ұсынымдар берді.  Логистика, электрон-
дық коммерция, тұрақты даму, цифрлық трансформация, АТ, франчайзинг желісі және басқа мәселе-
лерге ерекше көңіл бөлінді. 

СДК Даму стратегиясына ерекше көңіл бөлінді. Атап айтқанда, 2021 жылғы 07 желтоқсанда Даму стра-
тегиясын өзектілендіру мәселесі жөнінде стратегиялық сессия өткізіліп, қорытындысы бойынша Даму 
стратегиясын іске асырудың 2027 жылға дейінгі жол картасын жаңа редакцияда бекіту туралы ұсы-
нымдар берілді. 

Төрағалар Жандосов Ораз Әліұлы мен Нөгербеков Серік Басқарма мүшелерімен және құрылымдық 
бөлімшелердің басшыларымен бірқатар кездесулер өткізді.

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет 
Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің (ТСК) міндеттері мәселелерді терең әрі тиянақты 
қарау және Директорлар кеңесіне төмендегі мәселелер бойынша ұсынымдар беру болып табылады:

1) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау, қызметін бағалау, сабақтастығын жоспарлау мәселелері;

2) ішкі құжаттарға сәйкес, Басқарма құрамына, корпоративтік хатшы лауазымына және басқа да лауа-
зымдарға үміткерлерді сайлау мәселелері;

3) ішкі құжаттарға сәйкес, Басқарма мүшелеріне, корпоративтік хатшыға, және басқа да қызметкерлерге 
ынталандыру ҚНК қою мәселелері;

4) ішкі құжаттарға сәйкес, Басқарма мүшелеріне, корпоративтік хатшыға және басқа да қызметкерлерге 
сыйақы беру және сабақтастығын жоспарлау мәселелері;

5) тұрақты дамудың әлеуметтік және экологиялық мәселелері.

ТСК төрағасы – тәуелсіз директор Луис Мануэль Мартинс Рапоcо де Медейрос.  Тәуелсіз директор ТСК 
төрағасы болып табылады, бұл ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес келеді және корпоративтік басқа-
рудың ең үздік халықаралық тәжірибесі. 

2021 жылғы 05 қарашада Директорлар кеңесінің шешімімен (№ 11/21 хаттама) Комитеттің жаңа құрамы 
анықталды. 

7) тұрақты дамудың экономикалық құрамдасы, сондай-ақ мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл мәселе-
лері.

СДК төрағасы 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап 2021 жылғы 01 қыркүйекке дейін тәуелсіз аға директор 
Жандосов Ораз Әліұлы болды. 2021 жылғы 01 қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін Нөгербеков 
Серік СДК төрағасы болып табылады. 
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ТСК 9 бетпе-бет отырысын өткізіп, 27 мәселені қарады, тиісті ұсынымдар берді.  

Басқарушы директорлар – Басқарма мүшелері лауазымына үміткерлерді сайлау; орталық аппараттың 
ұйымдастырушылық құрылымындағы өзгерістер туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлау; 
2027 жылға дейінгі HR Стратегиясының орындалуы бойынша бірыңғай есепті қарау; басшы қызметкер-
лердің негізгі қызмет көрсеткіштерінің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді карталарын бекіту және т.б. 
мәселелерге ерекше көңіл бөлінді. 

ТСК Комитет туралы ережеге және ТСК 2021 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес мақсаттарды, 
міндеттерді және функционалдық міндеттемелерін толықтай орындады. Жоспардан тыс отырыстар 
өткізіліп, күн тәртібіндегі барлық мәселелер егжей-тегжей қаралды, ұсынымдар берілді. Бір де бір 
тұлғаның өзінің тағайындалуына, сайлануына немесе қайта сайлануына қатысты шешімдер қабылдауға 
қатыспауы қамтамасыз етілді. 

Комитет төрағасы Луис Мануэль Мартинс Рапоcо де Медейрос Басқарма мүшелерімен, омбудсменмен 
және құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен бірқатар кездесулер өткізді.

6.5.4. Жұмысы туралы есеп 

Директорлар кеңесінің отырыстары жылдық жұмыс жоспарына сәйкес және қажеттілігіне қарай өт-
кізіледі. 2021 жылы 16 отырыс (13 бетпе-бет отырыс) өткізіліп, 118 мәселе қарастырылды.

Covid-19 таралуына байланысты ҚР-да төтенше жағдай режимі енгізілгендіктен, Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне электрондық поштамен апта сайын Covid-19 әсерін азайту шаралары туралы ақпарат жол-
данып тұрды.

Корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарына сәйкес Директорлар кеңесінің Комитеттеріне, Басқарма 
құрамына қатысты мәселелер қаралды. 

Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2020-2025 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының 
орындалуы туралы есеп; бұзушылықтарды талдауды және оларды жою шараларын қоса алғанда, жүр-
гізілген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілген қызметтерді сатып алулар бойынша есеп;  Директорлар 
кеңесі шешімдерінің орындалу статусы, сондай-ақ Директорлар кеңесі Комитеттері туралы ақпарат 
қаралды. 

Бұл ақпарат сыртқы аудитордың ұсынымы бойынша және корпоративтік басқарудың әлемдік үздік прак-
тикасына сәйкес ұсынылады. 

 Директорлар кеңесінің жұмыс тиімділігін арттыру іс-шаралары өткізілді. Атап айтқанда, әрбір оты-
рыстағы мәселелердің басымдылығы мен міндеттілігін дұрыс қою бөлігінде күн тәртібінің құрылымы 
өзгертілді; материалдарға қойылатын талаптар өзектілендірілді; Директорлар кеңесінің жұмысына ІТ 
технологиялар енгізілді. 

Бизнес-жоспар әзірлеу, сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл, тәуекелдерді басқару 
және ішкі бақылау мәселелеріне ерекше көңіл бөлінді. 

Директорлар кеңесі тоқсан сайын есептерді қарайды және ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшы 
аппаратының және комплаенс-бақылау қызметінің жұмысын бағалайды.
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6.5.5. Қызметін бағалау 

(GRI 102-28). ДК және оның Комитеттерінің, ДК төрағасының, мүшелерінің және корпоративтік хатшы-
ның қызметін бағалау қағидалары қолданылады. Бағалау Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің ұзақ 
мерзімді құнның өсуіне және тұрақты дамуға қосқан үлесін айқындауға, сондай-ақ бағыттарын анықтауға 
және жақсарту шараларын ұсынуға мүмкіндік береді. 

Бұдан басқа, Корпоративтік басқару кодексінде корпоративтік басқару деңгейін бағалау көзделген.Үш 
жылда кемінде бір рет тәуелсіз кәсіби ұйымды тарта отырып корпоративтік басқару жүйесіне диагности-
ка жүргізіледі. 

2019 жылғы қазанда Директорлар кеңесі өз қызметіне, сондай-ақ оның комитеттерінің, Корпоративтік 
хатшының 2019 жылғы қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізу туралы шешім қабылдады. Өзін-өзі бағалау 
нәтижелері ДК отырысында қаралады, қызметті жетілдіру жөнінде іс-шаралар жоспары, сондай-ақ ДК 
мүшелерінің сабақтастығы жоспары қабылданады.

6.6. Басқарма
Басқарма – атқарушы орган, Директорлар кеңесіне есеп береді, барлық қызметке ағымдағы басшылық 
етеді. Басқарма Жарғыда айқындалған құзырет пен өкілеттіктер шегінде әрекет ете отырып, бекітілген 
Даму стратегиясының және жобалардың іске асырылуын қамтамасыз етеді, бизнес-жоспардың орында-
луын бақылайды.

Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Жарғыда, Басқарма туралы ережеде және еңбек шарт-
тарында айқындалады.

Атқарушы орган жұмысының ашықтығы мен айқындылығы корпоративтік басқару қағидаттарының бірі 
болып табылады.

Бірқатар ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:

– «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржы-
ландыруға қарсы іс-қимыл жасау үшін ішкі бақылау қағидаларына» өзгерістер мен толықтырулар ен-
гізілді;

– «Брокерлік қызмет регламенті» жаңа редакцияда жазылды;

– «Дилер регламентіне» өзгерістер мен толықтырулар енгізілді;

– «Трансфер-агент қызметінің регламентіне» өзгерістер енгізілді;

– «Салықтық есепке алу саясатына» өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 

Даму стратегиясы, тәуекелдерді басқару, еңбекті қорғау мәселелері бойынша тоқсан сайынғы есептер 
қаралды.

2021 жылғы желтоқсанда Даму стратегиясын өзектілендіру бойынша стратегиялық сессия өткізілді, 
«Даму стратегиясын іске асырудың 2027 жылға дейінгі жол картасы» жаңа редакцияда бекітілді.

Директорлар кеңесінің барлық отырыстары онлайн режимде өтті, тек біреуі – Директорлар кеңесінің 
жаңа құрамымен танысу мақсатында көшпелі отырыс түрінде өтті және стратегиялық сессия өтті (2021 
жылғы 6-7 желтоқсанда, Алматы қаласында). 

Директорлар кеңесінің қайта сайланған мүшелері үшін лауазымды атқаруға кірісу бағдарламасына 
сәйкес, Алматы қаласындағы «Қорғас» ШЫХО өнідірстік объектілеріне шығу арқылы таныстыру іс-ша-
ралары өткізілді. 
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6.6.1. Басқарманың құра-
2021 жылғы 23 қыркүйекте Қор Басқармасының шешімімен Саудабаев Серік Болатұлы «Қазпошта» АҚ 
Басқармасының төрағасы болып сайланды.

6.6.2. Басқарманың жұмысы туралы есеп 
Басқарма 2021 жылы 46 отырыс өткізді, соның ішінде 6 бетпе-бет отырыс өткізді, 281 мәселені қарады. 
Мәселелерді қарау қорытындылары бойынша Директорлар кеңесіне 85 мәселе шешім қабылдау үшін 
шығарылды. 

Даму стратегиясын іске асыру; өндірістік процестерді оңталандыру; еңбекті қорғау және қауіпсіздік тех-
никасы; тұрақты даму бойынша операциялық сипаттағы мәселелер қаралды. 

Орталық аппараттың және филиалдардың ұйымдастырушылық құрылымын оңтайландыру;  қызметкер-
лердің еңбек жағдайларын жақсарту, оларды ынталандыру деңгейін арттыру; өндірісте пайдаланылмай-
тын жылжымайтын мүлік объектілерін сату мәселелеріне қатысты шешімдер қабылданды.

Қолданыстағы ішкі нормативтік құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, 80 
ішкі нормативтік құжат бекітілді. 

6.7. Сыйақы беру саясаты 
(GRI 102-35, 102-36, 102-37)

Директорлар кеңесі. Табысты басқару үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру деңгейі 
олардың әрбір мүшесін тартуға және ынталандыруға жеткілікті деңгейде болуы тиіс. Сыйақы Қордың 
әдіснамасы бойынша белгіленеді. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің үлесін бағалау ескеріледі. 
Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет тәуелсіз директорларға үміткерлердің сыйақы мөл-
шері туралы ұсыныстар енгізеді.

Сыйақыны тек тәуелсіз директорлар алады. Сыйақы мен өтемақы төлеу талаптары мен тәртібі Жалғыз 
акционердің шешімімен белгіленеді.

Басқарма. Басқарушы қызметкерлердің қызметін бағалау және сыйақы беру қағидаларына сәйкес, 
бағалау кезінде қаржылық-өндірістік қызмет тиімділігін сипаттайтын қызметтің ынталандыру негізгі 
көрсеткіштері (ҚНК) қолданылады. Жұмыс тобы стратегиялық мақсаттарды бизнес-процестер бойынша 
нақты көрсеткіштерге, нысаналы мәндері бар ҚНК картасы түріндегі Компания қызметінің бағыттарына 
ауыстыру арқылы  ынталандыру ҚНК әзірлейді.

Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері белгіленген тәртіпте бекітілгеннен кейін аудиторлық 
қаржылық есептілік негізінде қаржы жылының қорытындысы бойынша басқарушы қызметкерлерге бір 
жылғы жұмыс қорытындысының сыйақысы төленеді. Бір жылғы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы 
тұрақты сипатта емес.

Директорлар кеңесі төраға мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық еңбекақысының көлемі мен еңбек 
ақы талаптарын олардың атқаратын қызметінің, орындайтын жұмысының күрделілігіне байланысты 
жеке тәсіл негізінде ішкі құжаттарға сәйкес белгілейді.
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6.8. Аудит және есептілік 

6.8.1. Ішкі аудит
Объективті және тәуелсіз деректер, тәуекелдер, процестердің тиімділігі, айқындылықты арттыру мәсе-
лелері бойынша тәжірибелік кеңестер алу мақсатында ішкі аудит қызметі (ІАҚ) құрылған. Қызмет Ди-
ректорлар кеңесіне тікелей бағынысты және соған есеп береді. Аудит қорытындылары туралы ақпарат 
тікелей басшылыққа арналған.

Қызмет бөлімшелердің жұмыс тиімділігінің деңгейін анықтау үшін  ішкі бақылау жүйесін; тәуекелдерді 
басқару жүйесін тексереді, оның жұмысын талдайды,  сондай-ақ тәуекелдерді азайту іс-шараларын 
құрады; корпоративтік басқару қағидаттарының сақталуына бақылау жасайды. 

ІАҚ негізгі мақсаты – тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетіл-
діруде жүйелік тәсіл қолдану арқылы тиімді басқаруды қамтамасыз етуге арналған тәуелсіз және объек-
тивті ақпарат ұсыну.

ІАҚ өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес:

– ішкі бақылау жүйесінің барабарлығы мен тиімділігін;

– тәуекелдерді басқару процедураларын және тәуекелдерді бағалау әдіснамасының тиімділігі мен 
толық қолданылуын;

– қабылданған корпоративтік басқару қағидаттарының, тиісті әдеп стандарттарының және құндылықта-
рының енгізілуін және сақталуын бағалайды және басқа да жұмыстарды жүргізеді.
Директорлар кеңесі жылдық аудиторлық жоспарды, ІАҚ және оның басшысы қызметінің негізгі көрсет-
кіштерін жыл сайын бекітеді. ІАҚ есебі тоқсан сайын және жыл сайын Директорлар кеңесінің Аудит және 
тәуекелдер жөніндегі комитетіне ұсынылады.

2021 жылы ІАҚ 2021-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясы бекітілді. 26 аудиторлық тапсырманың 
орындалуын көздейтін жылдық аудиторлық жоспар толық көлемде орындалды. 300-ге жуық күрделі 
және маңызды ұсынымдар берілді. Ұсынымдардың орындалуына тоқсан сайын мониторинг жасалады. 

6.8.2. Сыртқы аудит

Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру тәртібі бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік туралы ҚР заңнамасында және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарында айқын-
далған. 

ҚР 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» №415-II Заңына сәйкес, бас компания-
ның қаржылық есептілігін шоғырландыру үшін жылдық қаржылық есептілікке сыртқы аудит жүргізіледі, 
сондай-ақ есепті жылдың 1-жартыжылдығындағы қаржылық есептілікке жалпылама тексеріс жүргізіледі. 

Сыртқы аудиттің мақсаты – қаржылық ақпараттың дұрыстығын тексеру және қаржылық көрсеткіштердің 
қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкестігіне талдау жасау. 

Сыртқы аудитті тәуелсіз аудиторлық ұйым жүргізеді. Тәуелсіз аудитор Қордың ішкі нормативтік құжатта-
рына сәйкес таңдалады. 

Сыртқы аудит дайындау, жоспарлау және тексеруді қамтитын бірнеше кезеңнен тұрады. Сыртқы ау-
дитор әр кезеңде Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетімен өзара іс-қимыл 
жасайды.  

Тәуелсіз аудиторлардың қаржылық жағдайдың және қаржылық жағдайдың қызметті үздіксіз жалғастыру 
қабілетінің дәйектілігі туралы аудиторлық қорытындыдан (көзқарастан) тұратын аудиторлық есебі сы-
ртқы аудит жүргізу қорытындысы болып табылады. 
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Акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген, аудит жүргізілген жылдық қаржылық есептілік «Бағалы 
қағаздар нарығы туралы» ҚР Заңында және уәкілетті органның басқа да нормативтік құқықтық актілерін-
де белгіленген тәртіпте қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасы-
ның  интернет-ресурсында жариялануы тиіс. 

6.8.3. Есептілік

Келісілген есептілік жүйесі кез келген ұйымның жұмысындағы қажетті құрамдастарының бірі болып та-
былады, яғни кірістер мен шығыстар дұрыс ескерілген жағдайда атқарылған жұмыстар және ары қарай 
даму шаралары туралы анық көрініс қалыптасады. 

Бухгалтерлік есеп жүйесін автоматтандыру жұмыстары жүргізілді. Атап айтқанда, барлық процестер 
бойынша бухгалтерлік жазбаларға және есептік жүйелерді жаңарту шеңберінде есептіліктер қалыпта-
стыруға сәтті түрде тестілеу жүргізілді. Жаңа бизнес процестер бойынша 60 жуық бухгалтерлік модель 
әзірленді. ҚР Қаржы министрлігінің (2017 жылғы 28 маусымдағы №404) бұйрығына сәйкес қаржылық 
есептіліктің 4 нысаны, сондай-ақ бағалы қағаздар портфелі автоматтандырылды. 

2021 жылғы 1-жартыжылдық бойынша Қорға шоғырландыру мақсатында 2020 жылғы жылдық қаржылық 
есептілікке жоспарлы аудит, сонымен қатар қаржылық есептілік пакетіне аудит жүргізілді.

ҚР Ұлттық Банкінің қаулыларына сәйкес ай сайынғы қаржылық есептіліктің,  ҚР Қаржы министрлігінің 
2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына сәйкес қаржылық есептіліктің уақтылы берілуі қамтама-
сыз етілді. «Самұрық Қазына» АҚ Есептік саясатына сәйкес қаржылық есептілік пакеті, сондай-ақ 2021 
жылғы 1, 2, 3 және 4-тоқсандағы  салықтық және басқа да реттеуші және статистикалық есептіліктер 
уақтылы ұсынылды.  

Бухгалтерлік және салық есебін жүргізу шеңберінде шамамен 10 ішкі нормативтік құжат өзектілендірілді 
және әзірленді. 

2022 жылы салық есебі бойынша көлденең мониторингке көшу, «Colvir» корпоративтік ақпараттық 
жүйесінде электрондық шығыс орындалған жұмыс актілерін, сондай-ақ «Валюталық дилинг» модулінің 
есептерін  автоматтандыру және интеграциялау жоспарлануда. Бухгалтерлік және салық есебін жүргізу 
шеңберінде шамамен 11 ішкі нормативтік құжат өзектілендіріледі және әзірленеді.

6.9. Комплаенс-бақылау
6.9.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жасау

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық деңгейін қабылдау және 
бағалау тиімділігіне қатысты ақпарат жинау, өңдеу, қорытындылау, талдау және бағалау бойынша 
жоспарлы түрде жұмыстар жүргізіледі. 

2021 жылы қызметкерлерден сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданып жатқан шаралардың; сы-
байлас жемқорлыққа ең бейім процестердің және сыбайлас жемқорлыққа деген қатынастың тиімділігі 
туралы сұрақ-жауап алынды. Сыбайлас жемқорлықпен байланысты ақпараттың жариялануы бойынша 
БАҚ-қа мониторинг жүргізіледі. Директорлар кеңесі жүргізілген мониторинг нәтижелері туралы тұрақты 
ақпарат алып тұрады. 

Есепті кезеңде парақорлық фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеу тіркелген жоқ. 

6.9.2. Түсіндірме жұмысы

Комплаенс-бақылау қызметі жұмыскерлермен тұрақты оқыту және түсіндірме сессияларын өткізіп 
тұрады. Жұмыскерлердің электрондық мекенжайларына кез келген көріністегі сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілікті насихаттауға бағытталған материалдар ұдайы түрде жіберіледі. Қабылданатын қызмет-
керлердің біреуі қалмай барлығы «welcome тренинг» шеңберінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл жүйесінің негіздері бойынша оқытудан өтеді. 



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

75
Кемінде жылына бір рет қызметкерлердің берілетін ақпаратты түсінген және игерген дәрежесін анықтай 
отырып, өзектілендірілген ішкі нормативтік құжаттар бойынша оқыту сессиялары өткізіледі. Орталық 
аппараттың және филиалдардың барлық ғимараттарында бұзушылықтар мен сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл бойынша жедел желінің байланыс нөмірлері жазылған ақпараттық стенд орналасты-
рылған. 

Қашықтықтан оқыту нысанына қарағанда, бетпе-бет тренингтер нысанында оқытуға басымдық беріледі. 
Себебі бетпе-бет нысанында оқыту арқылы ғана қызметкерлердің қандай қиындықтарға кезігетінін 
уақытында түсінуге; корпоративтік мәдениеттің маңызды бөлігі болып табылатын және қызметкерлер 
мен басшылық арасындағы сенімді қарым-қатынасты қолдауға ықпал ететін бетпе-бет диалог құруға 
болады. Алайда, күрделі эпидемиологиялық жағдайға байланысты, бүгінгі күні мультимедиалық құрал-
дарды пайдаланумен оқыту өткізу бірден-бір қолжетімді нысан болып табылады. 

Сыйлықтар қабылдаудан бас тарту саясатын түсіндіру бойынша іс-шаралар өткізіледі. Парақорлыққа, 
сыбайлас жемқорлыққа және кез келген басқа заңбұзушылыққа және әдеп стандарттарын бұзушылыққа 
қатысты мүлдем төзбеушілік қағидаты қолданылады. 

Белгілі болған бұзушылық фактілері туралы хабарлау мүмкіндігін беру үшін Қордың және Директорлар 
кеңесінің жедел желісі құрылды. Бастамашылық ақпараттандыру және комплаенс функцияларының 
құралдарына сену – жалпы алғанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйенің тиімді жұмыс істеуінің негізгі 
бөлігі болып табылады. Комплаенс-бақылау қызметі келіп түскен өтініштердің жан-жақты және объ-
ективті қаралуына күш салады. Барлық өтініш берушілерге жауап ұсынылып, қажетті түсіндірмелер 
берілді. 

6.9.3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау 

2021 жылғы сәуірде әртүрлі процестердегі, соның ішінде персоналды басқару, сатып алуларды өткізу 
процестеріндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жасалды. Сәйкестендірілген және баға 
берілген барлық сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі 
талдау жасау нәтижелерінде анықталған сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтарын жасауға ықпал 
еткен себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары жасалып, бекітілді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында ішкі құжаттар бекітілді, атап айтқанда, Басқарма 
төрағасының бұйрығымен Контрагенттердің сенімділігін тексерудің уақытша тәртібі бекітілді. 

Процестер мен процедураларды автоматтандыру және цифрландыру қолмен жасалатын операция-
ларды алып тастау арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға айтарлықтай оң әсер етеді. HR 
және сатып алудың жекелеген процестерін автоматтандыру бойынша жоспарлы жұмыс жүргізілуде. 
Барлық шарттарға сыбайлас жемқорлық туралы ескертпелер енгізілді. 

Жұмысқа қабылдау кезінде контрагенттерге, үміткерлерге тұрақты түрде тексеріс жүргізіледі. Сыбайлас 
жемқорлық мәселелері туралы кіріспе нұсқамалар өткізіледі. Жекелеген процестерге сенімділікті кешен-
ді тексеру процедурасы енгізілген. 

6.9.4. Іскерлік әдеп кодексінің сақталуы

Қолданыстағы Іскерлік әдеп кодексі (бұдан әрі – Кодекс) бірыңғай корпоративтік мәдениетті, қызмет-
керлердің кәсіби мінез-құлқының жалпы қағидаттары мен әдеп нормаларын, қызметкерлердің сыртқы 
түріне қойылатын талаптардың анықтамаларын, сөйлесу тәртібін, сондай-ақ қызметкерлер өзара іс-қи-
мыл жасайтын өзге де тұлғалармен  сөйлесу тәртібін қалыптастыруға ықпал ететін бөлімдерден тұрады 
және қызметкерлер міндетті түрде сақтауы тиіс іскерлік әдеп туралы бірыңғай ереже болып табыла-
ды.   

Кодекстің барлық қызметкерлерге қатысы бар. Әр қызметкер өз лауазымдық өкілеттіктерін және еңбек 
міндеттемелерін атқару кезінде кәсіби мінез-құлық қағидаттарын мүлтіксіз сақтауға міндетті. Осындай 
қағидаттардың бірі – заңдылықты сақтау,  сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына, қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға және басқа 
да заңға қайшы әрекеттерге жол бермеу.
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Қызметкерлерге Кодекстің негізгі қағидаттарын білуі және түсінуі бойынша жыл сайын тұрақты түрде 
оқыту және тестілеу өткізіледі. Тестілеу нәтижелері құжат түрінде ресімделеді. 

6.9.5. Сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша отырыстар 

2021 жылғы шілдеде Басқарма төрағасының, басқарушы директорлардың, сондай-ақ филиалдардың 
директорлары мен құрылымдық бөлімшелердің басшыларының қатысуымен сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша отырыс өткізілді. Қаржылық бақылау шараларына, яғни мемле-
кеттік функцияларды орындауға өкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген тұлғалардың және олардың 
жұбайларының активтер мен міндеттемелер туралы декларация тапсыру қажеттілігіне ерекше назар 
аударылды. Отырыс нәтижелері бойынша тиісті тапсырмалар берілді.  

2021 жылғы қазанда басшылықтың, филиалдардың директорларының қатысуымен сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша отырыс өткізілді. 

 Филиалдарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл материалдары, сыйлық алуға, мүдделер қай-
шылығына тыйым салынатыны, бастамашылық ақпараттандыру желісі жұмыс істейтіні туралы  матери-
алдар бар ақпараттық стендтер орналастыру жөнінде тапсырмалар берілді. 

Басқарма төрағасы жеке басы арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қағидаттарын сақтау бой-
ынша бейімділік танытады және сыйлықтарды тапсыру, атап айтқанда алынған сыйлықтарды мемлекет-
тік мүліктерді басқару жөніндегі уәкілетті органға тапсыру қағидаларын сақтайтынын көрсетеді. Бас-
шылықтың басқару жүйесі қызметкерлер мен іскерлік серіктестерді белгіленген сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы талаптарды және әдеп нормаларын сақтауға ынталандырады. 
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7.1. Существенные аспекты
Бұдан бұрын атап көрсетілгендей, экономика, экология, әлеуметтік жауапкершілік сияқты тұрақты даму-
дың маңызды аспектілері айқындалды. Аталған аспектілер табиғи ресурстарды пайдалану, инвестиция-
ларды басқару, техникалық тұрғыдан даму, сондай-ақ персоналды дамыту – әлеуетті нығайтатын және 
өмір сапасын қамтамасыз ететін процестерді білдіреді. 

Сақтық қағидаты ең алдымен экономикалық, экологиялық және әлеуметтік салдарлары бар түрлі 
жобаларды дайындау процесіндегі тәуекелерді бақылау құралы болып табылады. Қоршаған ортаға 
және адам денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін тәжірибелер есепке алынады. Аталған қағидат ықтимал 
залалдың алдын алуға бағытталған. 

(GRI 102-11). Сақтық қағидаты тұрақты даму қағидаттарымен тығыз байланысты. Шешімдер қабылдау 
кезінде барлық мүдделі тараптардың пікірлері ескеріледі.

Үшінші тұлғалардың мүдделерін қозғайтын шешімдер олармен ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз 
ететін ашық байланыс механизмдері арқылы келісіледі.

7.2. Басқару жүйесі 
Бағдарламалық және жобалық деңгейге дейін нақтылай отырып, стратегиялық деңгейде басымдықтар-
ды айқындайтын, корпоративтік басқарудың ажырамас бөлігі болып табылатын тұрақты даму жүйесі 
жұмыс істейді. 

Міндеттемелерді нақты бөлу, айқын және икемді ұйымдастырушылық құрылым, негізгі бизнес-про-
цестердің барлық кезеңдерінде нақты қаржылық емес мақсаттар мен тиімділік көрсеткішетерін қою 
тұрақты дамуды басқару жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 

Тұрақты даму қағидаттарына сәйкес шешімдер қабылданады және ресурстарды тиімді пайдалануға 
ықпал етеді. Басқару процестерін талдау және бағалау, тиісті ақпаратты түзету және барлық мүдделі 
тұлғаларға жеткізу тиісті ішкі құжаттарда толығырақ реттелген. 

Тұрақты даму мәдениеті экономика, экология және әлеуметтік мәселелерге жауапты негізгі бизнес-про-
цестерді қамтиды. 

Тұрақты даму қағидаттары Даму стратегиясына енгізілген. Жоспарлау, есептілік, тәуекелдерді басқару, 
операциялық қызмет процестері басқару органдарынан бастап қатардағы қызметкерлерге дейін барлық 
деңгейде шешімдерді дұрыс қабылдау мәнмәтінінде реттелген. 

Даму стратегиясы іске асыру жоспарына кіретін тұрақты даму жөніндегі іс-шаралардың мақсаттары мен 
міндеттерін есепке ала отырып өзектілендіріледі. 

 Ішкі бизнес-процестер тұрақты даму жүйесінің жұмыс істеуі үшін қойылған мақсаттарға сәйкес жұмыс 
істейді. Аталған жүйе экономикалық, экологиялық және әлеуметтік аспектілер бойынша ішкі және сы-
ртқы факторларды талдау қорытындыларын қамтиды. 

7.3. Тұрақты даму қағидаттары 

Тұрақты даму Даму стратегиясының ажырамас бөлігі және болашақта бизнестің табысты болуының 
кепілі болып табылады. Әлеуметтік жауапты ұйым ретінде мемлекеттік реттеу шеңберінде де, биз-
нес-қауымдастықтардың іс-шараларында да маңызды бастамаларға қатысамыз. Төменде біз ұстанатын 
қағидаттар және олар қалай іске асырылатыны туралы келтірілген.  
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7.3.1. Ашықтық

Біз кездесулерге, талқылауларға және диалогқа ашықпыз

Әртүрлі деңгейде және түрлі мәселелер бойынша тұрақты түрде кездесулер өткізіледі. Солардың бірі 
– өңірлердегі ұйымдардың басшыларымен кездесу, бастаушы кәсіпкерлерге арналған оқыту семинарла-
рына онлайн және офлайн режимде қатысу, оқыту алаңдарында бизнеске арналған қызметтер бойынша 
бейнероликтер орналастырылды. Бұдан басқа, Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметкерлермен және 
сыртқы аудиторлармен ұдайы кездесулері өткізіледі («Заңды тұлағалар үшін», «Директорлар кеңесінің 
комитеттері» бөлімдерін қараңыз).

Біз мүдделі тараптармен өзара мүдделерді ескеруге, мүдделер арасындағы және мүдделі тараптардың 
құқықтары мен балансын сақтауға негізделген ұзақ мерзімді ынтымақтастық құруға ұмтыламыз

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау маңызды мәнге ие. Өзекті ұйымдастырушылық пробле-
малар, сондай-ақ тұрақты дамуды қамтамасыз ету қажеттілігі мүдделі тараптармен өзара тиімді іс-қи-
мыл жасаудың маңыздылығы дәрежесін арттырады. Бұл жаңа нарықтарға ұмтылатын және клиентке 
бағдарланушылық пен операциялық тиімділік тұжырымдамасын ұстанатын Компания үшін аса маңызды. 
Барлық мүдделі тараптардың мүдделері ескеріледі. Бұл қызметкерлермен де, бизнес- және ғылыми 
қауымдастықпен де өзара қарым-қатынасқа қатысты. 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау тәсілдері бар. Жақсартуды қажет ететін салаларды белгілеу 
үшін мүдделі тараптармен ақпарат алмасу процестері айқындалған. Адам құқығы бұзылған жағдайда 
шағымдар мен наразылықтар білдіру, залалды өтеу механизмдері енгізілген («Өтініштерді басқару» 
және «Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасасу» бөлімдерін қараңыз). 

7.3.2. Есеп берушілік
Біз экономикаға, қоршаған ортаға және қоғамға келтірілетін әсер үшін есеп беретінімізді түсінеміз  

Бизнестің жауапкершілікпен жүргізілуіне, атап айтқанда, экономикалық өсу қағидаттарының, ұйым-
ды басқару саясатының сақталуына, қызметтер сапасының бақылануына, еңбектің қорғалуына және 
қауіпсіздікке ерекше назар аударылады. Тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін процестерді коммерци-
ялық қызметке интеграциялау барлық бағыттарда қолданылады және бизнестің ажырамас бөлігі болып 
табылады. 

Тұрақты дамуға ықпал ететін инновациялар мен өнімдер негіз болып табылады. Құнның өсуіне ұмтылу 
қағидаттарын ұстана отырып, ұзақ мерзімді кезеңге тұрақты дамуды қамтамасыз ете отырып, өзіміздің 
экономикаға, экологияға және қоғамға деген әсерімізді түсінеміз. 

Тұрақты дамуымыз ең үздік халықаралық стандарттарға сәйкес келуіне ұмтыламыз («Экономикалық 
нәтижелілік», «Әлеуметтік жауапкершілік» бөлімдерін қараңыз).

Біз ұзақ мерзімді құнның өскені және ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты даму үшін акционерлер мен инве-
сторлар алдындағы жауапкершілігімізді түсінеміз  

Директорлар кеңесі тұрақты даму саласында тиісті жүйе қалыптасуын және оның енгізілуін қамтама-
сыз етеді, тұрақты даму қағидаттарының енгізілуіне бақылау жасайды және стратегиялық басқарады. 
Директорлар кеңесінің құзіретіне жататын тұрақты даму мәселелерін мұқият пысықтау мақсатында 
аталған мәселелерді Директорлар кеңесінің тиісті Комитеттері қарайтын болады.  

Басқарма қағидаттарды, саясаттарды, стандарттарды және іс-шаралар жоспарларын тиісті түрде іске 
асырады және енгізеді, тұрақты даму саласында айқындалған басымдықтар мен көрсеткіштер негізінде 
нәтижелілікті бағалайды («Корпоративтік басқару» бөлімін қараңыз). 

Біз (энергияны, шикізатты, суды қоса алғанда) ресурстарға ұқыпты қарау, шығарындыларды, қал-
дықтарды кезең-кезеңмен азайту, энергия және ресурс үнемдеуші жоғары өнімді технологияларды 
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ензігу арқылы, өз қызметіміздің қоршаған ортаға және қоғамға тигізетін кері әсерін азайтуға ұмтыламыз

Қоршаған ортаға әсер етуді басқарудың тиімділігін арттыру жұмысы ұдайы түрде жүргізіледі. Энергияны 
үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша шаралар кешені сәтті іске асырылуда,  экологиялық 
жауапкершілікті жоғарылату, ҚР заңнамасының талаптарын, салалық және корпоративтік стандарттар 
мен нормаларды сақтау бойынша жұмыс жүргізіледі. Шығарындылардың жыл сайын азайғаны байқа-
лады. Энергия үнемдейтін технологияларды енгізу іс-шаралары тұрақты түрде жүргізіледі. Филиалдар 
өңірлердегі пошта байланысы бөлімшелерінің аумақтарын санитариялық тазалау, абаттандыру жұмы-
старын атқарады. 

Жарықдиодты жарық беруші құралды пайдаланумен жарықтандыру жүйесін жаңғырту, жылу радиатор-
ларына термостатикалық реттегіштерді орнату, шатыр жабындарын жылыту, жылу ағынын реттеудің 
автоматты жүйесін орнату, терезелерді ауыстыру, жылыту, қасбеттерді жөндеу, элеваторлық түйін-
дерді ауыстыру және жылуоқшаулау, жылу жүйелерінің радиаторларын тазалау, таратқыш жүйелердің 
құбыр жолдарын ауыстыру және жылуоқшаулау және т.б. көздейтін,  энергияны үнемдеу және энергия 
тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді («Экологиялық жауапкершілік» бөлімін қа-
раңыз).

Біз мемлекеттік бюджетке салықтар және заңнамада қарастырылған басқа да алымдарды төлейміз 

Мемлекеттік бюджетке 5 млрд. теңгеден астам сомада салық төленді.  

Біз қызмет жасайтын жерді өз стратегиямыз шеңберінде және қолда бар қаржы мүмкіндіктері шегінде 
дамытуға ықпал етуге ұмтыламыз 

Бөлшек сауда бизнесі бар жергілікті кәсіпкерлермен ынтымақтастық желісі кеңеюде. Кәсіпкерлер өз 
дүкендерінде, ЖҚС және басқа нүктелерінде бір мезгілде өз тауарларын сата отырып, біздің де қы-
зметтерімізді көрсетеді. Басым міндеттердің бірі – елдің барлық тұрғындарына үйден қадамдық қол-
жетімділікте пошта және қаржы қызметтерін алу мүмкіндігін беру. Дәл осы себепті аталған қызметтер 
бірлескен жұмыс аясында шағын және орта бизнеске көрсетуге беріледі. 

Сонымен қатар серіктестерге дайын бағдарламалық қамтым беріледі, қызметкерлеріне арнап оқыту 
өткізіледі,  ұйымдастырушылық және маркетингтік қолдау көрсетіледі, сондай-ақ көліктік-логистикалық 
жағынан сүйемелденеді. 

Кез келген жұмыс істеп тұрған бизнес бізбен шарт жасасып, біздің қызметтерімізді көрсете алады. 
Кәсіпкер көрсеткен қызметі үшін алатын комиссиядан пайда табады, ал клиент – қадамдық қол-
жетімділіктегі пошта бөлімшесіне бара алады. Бүгінгі күні өз сауда нүктелерін ашқан жүздеген кәсіпкер 
бізбен ынтымақтастық жасауда («Серіктестік желі» бөлімін қараңыз).

Біз ақылмен шешім қабылдаймыз және лауазымдық тұлғалардың деңгейінен бастап жұмыскерлерге 
дейін әр деңгейде әрекет етеміз 

Нарықтың жаңа талаптарына жылдам бейімделу және даму бағытын түзету маңызды болып табылады. 
Пандемияға жауап ретінде карантиндік шаралардың салдарын жеңілдетуге және даму үшін алғышарт-
тар жасауға бағытталған шаралар қабылданды. Мәселен, ең тәжірибелі қызметкерлерді тарта отырып, 
одан ары даму стратегиясын қайта қарау жөнінде отырыстар өткізілді. Дамуға кері әсер ететін операци-
ялық проблемалар айқындалды. Аталған мәселелерді түсіну және өзгертуге бағдарлану жақын жыл-
дарға арналған мүмкіндіктер мен міндеттерді тағы бір қарастыруға ықпал етті.  

Міндеттемелерді нақты бөлу, айқын және икемді ұйымдастырушылық құрылым, негізгі бизнес-про-
цестердің барлық кезеңдерінде нақты қаржылық емес мақсаттар мен тиімділік көрсеткішетерін қою 
тұрақты дамуды басқару жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

Тұрақты даму қағидаттарына сәйкес шешімдер қабылданады және ресурстарды тиімді пайдалануға 
ықпал етеді. Басқару процестеріне ұдайы түрде талдау және бағалау жүргізіледі, қажет болған жағдай-
да тиісті ақпарат түзетіліп,  барлық мүдделі тұлғаларға жеткізіледі.

Басқарма қызметкердің өз әсері туралы, соның ішінде қоршаған ортаға, қоғамға әсері, адам құқықта-
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рын сақтауы туралы хабардарлығын артты-
ру шараларын қабылдайды. Басқарушылық 
лауазымдағы қызметкер тұрақты даму са-
ласындағы іс-шараларға бастама жасауға, 
үйлестіруге және іске асыруға жауап береді 
(«Корпоративтік басқару» бөлімін қараңыз). 

Біз ресурстарды ұқыпты және жауапты пай-
далануға, еңбек өнімділігін арттыруға бағыт-
талған инновациялық технологияларды енгізу-
ге ұмтыламыз 

Инновациялардың пайдасын арттыру жұмы-
стары тұрақты түрде жүргізіледі. Бұл үшін 

қажетті құрауыштардың көбі қазір қолда бар. Инновациялар – жоғары құн құру мақсатында білімді, ма-
териалдық және материалдық емес активтерді пайдаланудың неғұрлым тиімді, жаңа тәсілі деп есептей-
міз. Инновациялар көптеген нысанда болуы мүмкін: бұл жаңа өнімдер, қызметтер, бизнес-модельдер, 
басқару процестері немесе тәсілдері болуы мүмкін. 

Мысалы, бүгінгі күні Қазақстанның электрондық нарығында жаңа онлайн-дүкендер пайда болуда. Интер-
неттің кең таралуына байланысты онлайн қызметтер танымалды болуда. Интернет сауда ең жылдам 
дамып келе жатқан сегменттердің бірі болып келеді. 

Аталған трендке жауап ретінде өз онлайн қызметтерімізді жақсарту жұмысы жүргізілуде.  Күштер көбіне-
се «рost.kz» платформасын онлайн режимде көрсетілетін пошта және қаржы-агенттік қызметтер санын 
арттыру бөлігінде дамытуға бағытталған. Аталған жүйе онлайн қызметтерді және көрсетілетін қызмет-
терді автоматтандыруға және іске асыруға, сондай-ақ Компанияның банктік және әлеуметтік карталары 
байластырылған жеке тұлғалар үшін  интернет банкингті іске асыруға арналған («Пошта байланысы 
қызметтері», «Қаржы қызметтері», «IT технологияларын дамыту» бөлімдерін қараңыз). 

Біздің қызметтеріміз тұтынушылардың заңнамада белгіленген денсаулық және қауіпсіздік стандарттары-
на сәйкес келуі және тиісті сапада болуы тиіс; біз клиенттерімізді бағалаймыз 

Қызмет көрсету сапасының мәселесі әрқашан, әсіресе пандемияға және тұрақсыз экономикалық жағдай-
ға байланысты қазіргі таңда өзекті болып табылады. Бүгінгі күні жоғары сервис деңгейін қолдау – на-
рықтағы позицияларды сақтап қалудың басты тәсілі.

Қызметтер тұтынушылардың заңнамада белгіленген денсаулық және қауіпсіздік стандарттарына сәйкес 
келуі және тиісті сапада болуы үшін пошта және қаржы қызметтері бойынша бірқатар жобалар іске асы-
рылды («Даму стратегиясы» бөлімін қараңыз). 



Жылдық есебі    |  2 0 2 1

82

7.3.3. Айқындық
Біздің шешімдеріміз бен әрекеттеріміз мүдделі тараптар үшін анық және айқын болуы керек; біз құпия 
ақпаратты қорғау нормаларын, сондай-ақ заңнамада қарастырылған талаптарды ескере отырып, құжат-
тарымызға сәйкес ақпаратты уақтылы жариялаймыз

Экономикалық, әлеуметтік және экологиялық көрсеткіштер туралы ақпарат жыл сайын жариялана-
ды. Негізгі міндет – мүдделі тараптарды жұмыс нәтижелері туралы ақпараттаныдыру, сонымен қатар 
ақпараттық айқындықты қамтамасыз ету. Есептің мазмұны мен шектері мәселенің маңыздылығы мен 
өзектілігі деңгейі бойынша басымдыққа сәйкес айқындалған, даму динамикасын ұсына отырып, толығы-
рақ жариялау қажет деп санайтын басты тақырыптар белгіленген (корпоративтік сайттағы «Есептілік» 
бөлімін қараңыз).

7.3.4. Әдепті мінез-құлық 

Шешімдер мен әрекеттердің негізін біздің құрмет, адалдық, ашықтық, командалық рух, сенім, ұқыптылық 
және әділдік сияқты құндылықтарымыз құрайды. 

Қызметкер өзінің еңбек қызметін атқару кезінде кез келген жағдайда дұрыс шешім қабылдауға ықпал 
ететін құндылықтарды негізге алады. Бұл құндылықтарға:

 ‒ Нәтижеге бағытталған энергия;

 ‒ Барлық жерде біргеміз;

 ‒ Технологиялар. Алға жетелейтін жаңашылдық;

 ‒ Біздің клиент – бұл тұтас ел.

Әр қызметкер лауазымдық өкілеттіктері мен еңбек міндеттемелерін іске асыру кезінде мынадай кәсіби 
мінез-құлық қағидаттарын сақтауға міндетті: заңдылықты сақтау қағидаты; кәсібилік және құзіреттілік 
қағидаты; ұқыптылық және бастамашылық қағидаты; дербес жауапкершілік қағидаты; тәуелсіздік қағи-
даты; құпиялылық қағидаты; әр қызметкер іскерлік әдеп нормаларын басшылыққа алуға, әлеуметтік, 
жыныстық, ұлттық және мәдени тиістілігіне қарамастан барлық қызметкерлерге, клиенттерге, іскерлік 
серіктестерге, мемлекеттік органдардың өкілдеріне, сондай-ақ бәсекелестерге құрметпен қарауға, Ком-
панияның іскерлік беделі мен имиджін  жоғары деңгейде ұстауға міндетті деген нормалардың корпора-
тивтілігі қағидаты («Әлеуметтік жауапкершілік» бөлімін қараңыз).

7.3.5. Құрмет

Біз мүдделі тараптардың заңнамада, жасалған шарттарда немесе іскерлік қарым-қатынастар шеңберін-
де жанама көзделген құқықтарын және мүдделерін құрметтейміз 

Көптеген отандық ұйымдарымен де, сондай-ақ жақын және алыс шетелдің ұйымдарымен де ынты-
мақтастық жасалуда («Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасасу», «Сатып алу тәжірибесі» бөлім-
дерін қараңыз). 

7.3.6. Заңдылық

Біздің шешімдеріміз, әрекеттеріміз және мінез-құлқымыз ҚР заңнамасына және ұйымдардың органда-
рының шешімдеріне сәйкес келеді 

Заңнаманың, салалық және корпоративтік қағидалардың, стандарттардың,  процедуралардың талап-
тары сақталады. Қызметкер Компанияда қолданылатын кез келген заңды, қағидаларды және нұсқау-
лықтарды бұзатын қандай да бір іс-қимылдарға қатыспауы керек немесе басқа тұлғалардың қатысуына 
ықпал етпеуі керек. 

Біздің  стратегиялық құжаттарда сервистің жоғары стандарттарына қол жеткізу және салада жетекші 
позицияларға ие болуға деген ұмтылыс бар. Бұл мәселеде заңдылықты сақтау қойылған талаптарға 
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жетудің, стратегиялық міндеттерді іске асырудың негізі болып табылады. 

 Құқықбұзушылықтарға мүлдем төзбеушілік қағидаты басты шарт болып табылады. Қызметкерлердің 
ешқайсысы заңдылықтың бұзылуына жол бермеуі керек. Орын алатын бұзушылықтар көбінесе қызмет 
көрсету кезінде немесе қосалқы процестерді іске асыру кезінде болатын адами фактор салдарынан 
туындайды. Ішкі механизмдер мен процестер қандай да бір құқықбұзушылықтарды болдырмау және 
азайту мақсатында одан ары да жетілдірілетін болады («Заңдылықты орындау» бөлімін қараңыз).

7.3.7. Адам құқықтарын қорғау 

Біз ҚР Конституциясында және Адам құқықтары туралы жалпы декларация сияқты халықаралық құжат-
тарда көзделген адам құқықтарын сақтаймыз және сақталуына ықпал етеміз 

Адам құқықтарын сақтау және бұзу туралы ақпарат (жоғарыдағы заңдылық пен құқықтар туралы тар-
мақтарды қараңыз).

Біз бала еңбегінің пайдаланылуына қатаң түрде жол бермейміз және тыйым саламыз 

Біз адам құқығын сақтау, соның ішінде нәсiлiне, ұлтына, әлеуметтiк, діни көзқарасына байланысты және 
басқа да белгілері бойынша ешқандай кемсiтуге жол бермеу қағидаттарын ұстанамыз, кемсітушілік 
жағдайлары жоқ, еңбек қатынастары заңнамаға және Ұжымдық шартқа негізделген.

Кез келген қызметкер қауымдастық еркіндігін пайдалануға және ұжымдық келіссөздер жүргізуге құқылы, 
қызметкердің бұл құқығы ешқандай тәуекелге ұшырамайды. 

Компания өз қызметінде балалардың және мәжбүрлі еңбекті пайдаланылуын жоққа шығарады («Қыз-
меткердің құқықтары» бөлімін қараңыз).

Біздің қызметкерлер – біздің басты құндылығымыз және ресурсымыз, біздің қызметіміздің нәтижелері 
мен құны тікелей солардың кәсібилігі мен қауіпсіздігіне байланысты

Біз ашық және айқын негізде еңбек нарығынан кәсіби үміткерлерді тартамыз және меритократия қағида-
ты негізінде өз қызметкерлерімізді дамытамыз  

Қызметкерлер кез келген басқа ресурстан да ең құнды ресурс болып табылады. Жабдықтар мен өн-
дірістік күштер емес, дәл қызметкерлер бәсекеге қабілеттілік, өсу және тиімділік факторы болып табы-
лады. Өндірстік қызмет нәтижелері бөлігінде қызметкердің өмірі мен денсаулық құндылығына басымдық 
беріледі. 

 Қызметкерлер ішкі қағидаларға сәйкес кәсіби қабілеттері, білімі және дағдылары негізінде, тең жағдай-
ларда жұмысқа қабылданады, іріктеледі және жылжытылады («Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер» 
бөлімін қараңыз).

Қызметкерлеріміздің қауіпсіздігін және еңбектерінің қорғалуын қамтамасыз етеміз  

Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі мәселелері еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы 
жоспарлы іс-шараларды орындауға негізделген. Қызметкердің өмірі мен денсаулығына, өндірістік фак-
торлардың қызметкердің денсаулығына зиянды әсер етуінің қайтымсыз салдарларына жол бермеуге 
негізгі басымдық беріледі. Тиісті бірыңғай талаптар айқындалып, ішкі нормативтік құжаттар бекітілген. 
Еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган арасындағы іс-қимылдардың келісімділігі тұрақты түрде 
қамтамасыз етіледі. 

Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласында мониторинг жүргізіледі. Ішкі құжаттар еңбек жағдайла-
рын жақсартуға, қауіпсіз технологияларды енгізуге, жеке қорғануға, өндірістегі жазатайым оқиғаларды 
есепке алу тәртібін белгілеуге, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнама талаптарын 
сақтауға және т.б. бағытталған («Еңбекті қорғау» бөлімін қараңыз).

Сауықтыру бағдарламаларын өткіземіз және қызметкерлерге әлеуметтік қолдау көрсетеміз
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Негізгі қызметпен тікелей байланысты және мүмкіндіктерге сәйкес заңмен белгіленген азшылық шегінен 
шығатын, әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салаларда қоғамның дамуына бизнестің ерікті 
түрде қосатын үлесі ретінде әлеуметтік жауапкершілік рөлі атқарылады.

Пандемия күнделікті өмірді бұрынғыдай болмайтындай етіп өзгертті.  Коронавирустың салдарларымен 
күресудегі күрделі кезеңдегі жұмыла ұйымдасу қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілікті көрсетті.

Қазіргі кезде әлеуметтік аспект іскерлік бедел үшін күн сайын үлкен мәнге ие болуда. Аталған тренд 
әлемге таралып, көптеген ұйымдардың экономикалық стратегияларының ажырамас бөлігі болып табы-
лады. Өзекті әлеуметтік мәселелерді уақытында шешу бизнестің іскерлік беделін, капиталдандыруды 
арттырады, барлық мүдделі тараптармен – мемлекетпен, акционерлермен, клиенттермен, персонал-
мен, серіктестермен, жергілікті қауымдастықтармен тиімді және теңгерілген қарым-қатынас орнатады 
(«Қызметкерлерге берілетін жеңілдіктер», «Қоғамдық өмір», «Жас мамандармен жұмыс істеу» бөлім-
дерін қараңыз).

Қызметкерлерді ынталандырудың және дамуының тиімді жүйесін құрудамыз, корпоративтік мәдениетті 
дамытудамыз 

Қызметкерлер негізгі актив және басты мүдделі тарап болып табылады. Бизнесті дамыту міндеттері 
дарынды қызметкерлерді тарту және ұстап тұру, персоналды оқыту және дамыту мәселелеріне бірінші 
кезекте назар аудару, сондай-ақ еңбек қатынастарының әлеуметтік саласындағы саясатты айқындау 
қажеттігін талап етеді. Стратегиялық міндеттерді сәтті іске асыру шарттарының бірі: дарынды және ба-
стамашыл мамандарды тарту, ынталандыру және ұстап тұру; ағымдағы және болашақтағы бизнес-мін-
деттерді орындау үшін ұдайы түрде білімдерін жаңарту және дағдыларын дамыту. 

Персоналды басқару жүйесі адами ресурстарды тиімді және дәлелді жоспарлауға, тиімді өндірісті 
қамтамасыз етуге және стратегиялық міндеттерді жоғары кәсіби деңгейде шешуге мүмкіндік беретін 
заманауи HR-технологияларын және тиімді ынталандыру механизмдерін пайдалануға негізделген («Қы-
зметкерлерге берілетін жеңілдіктер», «Оқыту және білім беру» бөлімдерін қараңыз).

Қызметкерлер арасындағы өзара қарым-қатынас атқаратын лауазымына қарамастан іскерлік мі-
нез-құлық әдебінің нормаларын, ішкі корпоративтік мәдениетті сақтау негізінде, сонымен қатар тілек-
тестік, өзара түсіністік және өзара сенімділік қағидаттарымен құрылуы тиіс. Әр қызметкер кез келген 
мәселелер мен проблемалар туындаған жағдайда конструктивті шешім іздеуге, заңнаманы, Іскерлік 
әдеп кодексінің нормаларын сақтай отырып, тараптар үшін неғұрлым оңтайлы шешу жолдарын табуға 
тырысуға міндетті.  

Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер өздерін өздеріне де (немесе өздерімен байланысты тұлға-
ларға) қатысты, басқа адамдарға да қатысты мүдделер қайшылығы туындауы мүмкін жағдайларға жол 
бермейтіндей ұстауы керек. 

Қызметкерлерге басқа қызметкердің арына және абыройына тіл тигізуге немесе іскерлік беделіне зиян 
келтіруге әкелуі мүмкін сөздер мен сөйлемдерді қолдануға, дауыс пен мінез-құлық мәнерін пайдала-
нуға, айналасындағы адамдарға қатысты (сөзбен де, мінез-құлықпен де) дөрекілік танытуға, балағат 
сөздер айтуға  болмайды («Іскерлік әдеп кодексін сақтау» бөлімін қараңыз).

7.3.8. Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік 

Біз барлық мүдделі тұлғалармен өзара ісқ-қимыл жасасу кезінде сыбайлас жемқорлыққа және оның кез 
келген көріністерін төзбеушілік танытамыз

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесі мемлекет пен қоғам, акционерлер, жоғары басшылық, 
қызметкерлер, серіктестер және тағы басқалары сияқты мүдделі тараптардың үміттері негізінде құра-
лады. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне  ұдайы түрде талдау жасалады, сыбайлас жемқорлық 
құқықбұзушылықтарын жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайлар анықталып, зерделенеді. Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүйелі түрде жүргізіледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат-
тың тиімділігіне, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саладағы құқықтық қолдану тәжірибесінің жай-күйіне, 
сондай-ақ қоғамның сыбайлас жемқорлық деңгейін қабылдауына және бағалауына қатысты ақпаратты 
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жинау, өңдеу, қорытындылау, талдау және бағалау жұмысы жүргізіледі. 

Директорлар кеңесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесінің тиімділігін бақылайды және мо-
ниторинг жүргізеді. Мониторинг жасаудың мәні, қолданылатын әдістері, мониторинг жасау кезеңділігі 
комплаенс-бағдарламада айқындалады. 

Ал Басқарма сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлықты қабылдамау мәдени-
етін жылжыту; сыбайлас жемқорлықпен күрес құралдарын тиімді енгізу үшін жауап береді. Саясат мен 
мақсаттарды қоса алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі әзірленіп, ен-
гізілген және жұмыс күйінде ұсталады, сыбайлас жемқорлық тәуекелердіне тиісті ден қою үшін тұрақты 
түрде қайта қаралады («Комплаенс-бақылау», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» бөлімдерін 
қараңыз).

7.3.9. Мүдделер қайшылығына жол бермеушілік

Жанжалдардың уақтылы алдын алуға және әділ реттелуіне үлкен мән беріледі.  Жанжалдарға қатысты 
жанжал туындаған кезде неғұрлым ерте кезеңде алдын алу және оған мұқият қарау қағидаты қолданы-
лады. 

Жанжал туындаған жағдайда барынша қысқа мерзімде туындаған жанжал бойынша ұстаным анықта-
лып, тиісті шешім қабылданады және мүдделі тұлғалардың назарына жеткізіледі.  Ұстанымды анықтау 
кезінде ҚР заңнамасының нормаларына және Компания мен Жалғыз акционердің мүдделерін ақылмен 
үйлестіруді қамтамасыз етуге негізделеміз (толығырақ «Жанжалдарды басқару» бөлімінен қараңыз).

7.3.10. Жеке мысал

Басшыларға қызметкерлер өз міндеттемелерін білетіндей және түсінетіндей, басшылықты өз күдіктері 
мен проблемалары туралы еркін ақпараттандыратындай мінез-құлық мәдениетін құру және қолдау 
бойынша қосымша жауапкершілік жүктеледі. Бұл жерде қызметкерлер арасында салауатты психологи-
ялық климатты сақтау, қызметкерлер арасында жанжалдар мен келіспеушіліктер туындауының алдын 
алу бойынша барлық ықтимал шаралар қабылдау; жеке басының мысалымен Кодекс қағидаттарына 
бейілділігін растау сияқты әрекеттер туралы айтылады. («Сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша 
отырыс» бөлімін қараңыз).
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7.4. ESG қағидаттары
ESG қағидаттарын климаттың жаһандық өзгеруіне жауап ретінде және бизнес-қауымдастықтарға талап 
ретінде даму стратегиясында және инвестициялау саясатында қолдану үшін ең алғаш БҰҰ ұсынды. 
Әлемдік инвестициялық қорлар осы қағидаттарды тәжірибеге алатын ұйымдарға артықшылық береді: 
қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау (ағылшынша, E – environment); жоғары әлеуметтік жауапкер-
шілік (ағылшынша, S – social); жоғары корпоративтік басқару сапасы (ағылшынша, G – governance).

7.4.1. Қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау

Цифрлық трансформация бағдарламасы шеңберінде «жасыл» жобаларды дамыту бағыты пошта сала-
сында да неғұрлым өзекті болуда. Бүгінгі күні аталған жобалар қоршаған ортаны және елдің экономика-
сын қорғауға бағытталған. 

Компания экономикаға, экологияға және қоғамға деген өз әсерінің маңыздылығын түсіне отырып, эко-
логиялық тәуекелдерді басқару жүйесінің сапа деңгейін ұдайы көтереді. Экологиялық жауапкершілік 
мәселелері бойынша 2030 жылға дейін мынадай бағыттар белгіленді:

– экологиялық таза баламалы жылу енгізу;

– энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру;

– «таза» көлікті дамыту;

– күн батареяларын орнату.

Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жарықтандыру жүйесін жаңғыртуды көздейді. Лю-
минесценттік шырақтар мен қызу шамдары жарықдиодты жарықтандыруға ауыстырылатын болады.

Экологиялық таза баламалы жылыту енгізу Компанияның қоршаған ортаға теріс әсерін төмендету 
есебінен атмосфераның ластануын азайтуға бағытталған. Пошта байланысы бөлімшелері газдандыры-
лады. Осылайша көмірқышқыл газының шығарындыларын азайту жоспарлануда. 

«Таза» көлікті дамыту парниктік газдардың шығарындыларын азайтуды көздейді. «ЕУРО-5» экологи-
ялық класты қозғалқыштармен жабдықталған автокөлік құралдарын сатып алу жоспарлануда. 

Күн батареяларын орнату бүгінгі күні энергия тасымалдағыштардың дәстүрлі түрлерінің бағалары 
ұдайы өсуі жағдайында қолжетімді баламалардың бірі болып табылады. Қазақстанның оңтүстігіндегі 
пошта байланысы бөлімшелерінде күн батареяларын орнату жоспарда бар. Осылайша, жасыл электр 
энергиясына көшу арқылы  энергияны пайдалану азаяды. 

7.4.2. Жоғары әлеуметтік жауапкершілік 

Қызметкердің өмірі мен денсаулығы бірінші басымдыққа жатады. Талдау жасау негізінде еңбекті қорғау 
және қауіпсіздік техникасымен байланысты елеулі әсерлер мен маңызды тәуекелдер ұдайы түрде баға-
ланады.  

Әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайлар, соның ішінде табиғи, техногенді, эпидемиологиялық қатерлер 
туындаған жағдайларда қызметкердің және барлық азаматтардың өмірі мен денсаулығы, ел алдындағы 
қоғамдық борышқа сәйкес іс-шаралар кешенін орындау бірінші кезекке қойылады.  

Аталған ұстаным әлеуметтік жауапкершілікті қамтамасыз етудегі барлық кейінгі шешімдерге негіз бола-
ды. Осы мақсаттарға бейілділікті арттыру жұмыстары жалғастырылатын болады. Еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау мәселелері әр қызметкердің мәдениеті мен құндылығының бөлігі болып қаланады. 

Қызметкерлер арасында жарақат алуды мүлдем болдырмауға тырысу стратегиялық бағыт болып қала 
береді. Аталған бағытты іске асыру үшін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауға, өндірістік қауіпсіздікке 
қатысы бар төмендегі міндеттерді шешуде шаралар қабылданатын болады: 

– қызмет көрсету кезінде адамдарың өмірі мен денсаулығына келтірілетін тәуекелдер деңгейін, Компа-
нияның және үшінші тұлғалардың мүлкіне келтірілетін залал деңгейін азайту;

– тұрақты қауіпсізідк мәдениеті мәселелерінде басшылар мен қызметкерлердің көшбасшылығын дамы-
ту;

– еңбек жағдайларын және қауіпсіздік деңгейін жақсарту;

– менеджмент жүйесін жетілдірудің, апаттылық пен жарақаттану деңгейін төмендетудің жаңа әдістерін 
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енгізу;

– бөлімше қызметкерлерін «Өндірістік қауіпсіздіктің нысаналы моделін енгізу» бағдарламасы бойынша 
оқыту;

– мамандарды еңбек қауіпсіздігі және HSE  басқару жүйелерін (еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
процестерін автоматтандыру жүйелері) диагностикалау бойынша оқыту.

Өндірістік жарақаттардың және кәсіби сырқаттардың, өртқауіпті және апаттық жағдайлардың неғұрлым 
тиімді алдын алуға мүмкіндік беретін технологиялар қолданылатын болады. 

Қабылданған шаралардың нәтижесінде қызметкерлердің ұжымға, клиенттерге, серіктестерге, жет-
кізушілерге және мердігерлерге қатысты еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ұғымы мен 
құқықтық жауапкершілігі жоғарылайды. Қауіпсіз мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру күнделікті нор-
маға айналады. 

7.4.3. Жоғары сапалы корпоративтік басқару 

Корпоративтік басқару инвестициялық тартымдылықты, бизнес-процестердің тиімділігін арттыратын, 
беделді нығайтатын және шығындарды азайтатын құрал болып табылады.

Қазіргі кезде Директорлар кеңесі, Басқарма деңгейіндегі негізгі іс-шаралар аяқталды, оның барлық 
органдары мен бөлімшелерінің жұмысын реттейтін барлық негізгі ішкі құжаттар бекітілді; айқындылық, 
тәуекелдерді басқару, корпоративтік хатшының процедуралары, персоналды бағалауды және т.б. қоса 
алғанда, корпоративтік басқару жүйесінің барлық процестері жақсартылды; корпоративтік есептілік, әле-
уметтік жауапкершілік және тұрақты даму процестері енгізілді; айқындылық арттырылды. Нәтижесінде 
әр бағыт бойынша айтарлықтай прогреске қол жеткізілді. 

Корпоративтік басқару тәжірибесінің дамуына қарай, корпоративтік басқару, айқындылық, қолда бар 
қаржы және кадрлық ресурстарды тиімді пайдалану, айқындылықты арттыру мәселелеріне көбірек көңіл 
бөлінетін болады. 

Атап айтқанда, уақыт өткеннен кейін басқа шешімдер қабылдау қажет болғанын не қажет болмағанын 
бағалау үшін Директорлар кеңесінің стратегияға қатысты қабылдаған шешімдеріне ретроспективті тал-
дау жасау бөлігіндегі жұмысы күшейтілетін болады. Іске асырылған тәуекелдердің әсерін зерттеу және 
әсерлерді жеңілдету үшін қабылдауға болатын іс-шараларды бағалау сапасы көтеріліп, сондай-ақ осын-
дай жағдайлардан сабақ алынуы және түзету шараларының қабылдануы қамтамасыз етілетін болады. 

Басқарманың жұмысы көбінесе ішкі ресуртардың (қаржы және еңбек) әлеуетінің сәйкестігіне, салалық 
және нарықтық трендтерге сәйкестігіне, сонымен қатар стратегиялық мақсаттардың жеткілікті амбици-
ялылығын қамтамасыз етуге және оларға қол жеткізуге ынталандыруға бағытталады.

Басқарма дағдарыстар мен төтенше жағдайларға жылдам және тиімді ден қоюға мүмкіндік беретін жүй-
елер мен процестердің қолданылатынына көз жеткізе отырып, үздіксіз дамуға кепілдік береді; стратеги-
яны айқындауда, тәуекелдерді басқаруда, тиімділікті басқаруда негіз рөл атқаратын және барлық басты 
бизнес-шешімдерге ықпал ететін болады. 

Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің кәсіби білімдері мен дағдыларының балансын 
сақтау; олардың тиімділігін арттыру; сабақтастығын қамтамасыз ету; НҚК оңтайландыру; корпоративтік 
хатшының рөлін көтеру; ішкі аудит процестерін жақсарту, сондай-ақ бұзушылықтар мен құзіретті асыра 
пайдалану туралы құпия ақпараттандыру механизмдері; айқындылықты арттыру бойынша шаралар 
қабылданатын болады. 

Үшінші тұлғалардың сенімділігін тексеру жүйесін енгізу жоспарлануда, бұл заңсыз алынған кірістерді 
заңдастыруға қарсы іс-қимыл тәуекелдері мен процедураларын қамтуға мүмкіндік береді. 
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7.5. ЭКОНОМИКАЛЫҚ нәтижелілік 

GRI:
201-1 Құрылған және бөлінген тікелей экономикалық құн 
201-2 Климаттың өзгеруімен байланысты қаржы аспектілері және ұйымның қызметі үшін басқа да тәуе-
келдер мен мүмкіндіктер 
201-3 Ұйымның белгіленген жеңілдіктермен және зейнетақы жоспарларымен байланысты міндеттеме-
лері 
201-4 Мемлекеттен алынған қаржылай көмек
GRI 202 
202-1* Ұйым қызметінің маңызды өңірлерінде белгіленген ең төменгі еңбекақының әртүрлі жыныстағы 
бастапқы деңгей қызметкерлерінің стандарттық еңбекақысына арақатынасы 
202-2**  Жергілікті халық өкілдерінің қатарынан жалданған жоғарғы басшылардың үлесі 
GRI 203
203-1 Инфрақұрылымға инвестиция салу және өтеусіз қызметтер («Даму стратегиясы» бөлімін қараңыз)
203-2 Маңызды экономикалық  жанама ықпалдар ( «Сатып алу тәжірибесі», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсу іс-қимыл» бөлімдерін қараңыз)
GRI 204 
204-1 Жергілікті жеткізушілерге жұмсалатын шығыстардың үлесі («Сатып алу тәжірибесі» бөлімініқ 
раңаыз )
GRI 205
205-1 Сыбайлас жемқорлықпен байланысты тәуекелдерге бағалау жүргізілген бөлімшелер 
205-2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты мен әдістері туралы ақпараттандыру және олар-
ды оқыту 
205-3 Расталған сыбайлас жемқорлық жағдайлары және қабылданған әрекеттер 
GRI 206
206-1***  Бәсекелестікке кедергі келтірумен және монополияға қарсы заңнаманы бұзумен байланысты 
құқықтық әрекеттердің жалпы саны

* Ақпаратты ашу туралы саясаттың талаптарына сәйкес, мәліметтер салыстырмалы түрде құпия ақпаратқа жатады.

** Жергілікті халық өкілдерінің қатарынан жалданған жоғарғы басшылардың үлесі 5/6 құрайды.

*** Есепті кезеңде бәсекелестікке кедергі келтірумен және монополияға қарсы заңнаманың бұзылуымен байланысты құқықтық 
әрекеттер болған жоқ. 

(GRI 201-1). Жобаларды жаңа трендтерге қайта баптау бүгінгі күні экономикалық табыстың ең маңызды 
факторы болып табылады. Өндірістік міндеттерді орындау – жалақы төлеу, салық төлеу және бюджетке 
төленетін басқа да төлемдерді төлеу және т.б. сияқты факторлар арқылы Компанияның бөлімшелері 
бар өңірлердегі экономикаға ықпал етеді. 

Компания пошта байланысын дамыту саласындағы мемлекеттік және салалық бағдарламаларды іске 
асыру процесіне қатысады. Мемлекетпен жасалатын қарым-қатынас әлеуметтік маңызды функциялар-
ды атқаратын жалпы мемлекеттік инфрақұрылымның бөлігі ретінде де, сондай-ақ пайда табуға және 
бизнесті дамытуға бағытталған коммерциялық ұйым ретінде де екі рөл арасындағы айқындылық пен 
ақылға қонымды балансты ұстауға бағытталған. 

Пошталық, қаржылық, брокерлік, агенттік қызметтердің кең спектрі ұсынылады. Компанияның іс жүзінде 
елдің барлық жерінде, әсіресе аудандық және ауылдық елді мекен деңгейінде орналасқан кең филиал-
дық желісі бар.

(GRI 201-2). Қазіргі кезде климаттың өзгеруіне байланысты елеулі тәуекелдер жоқ. Өз кезегімізде эколо-
гиялық қауіпсіз технологиялар арқылы өндірістік әлеуметті іске асыру мүмкіндіктерін әрдайым іздейміз. 
Мысалы, өндірістік объектілерде энергия үнемдейтін жарықтандыру орнатылған, көлік газ баллон жаб-
дығына көшуде. Бұл іс-шаралар заманауи технологияларды дамыту трендін әрдайым ұстанудың, сон-
дай-ақ қызмет көрсетудің экологиялық таза технологияларын қамтамасыз ету арқылы іске асырылады.

(GRI 201-3). Қызметкерлерге ақшалай өтемақы түрлерін, әлеуметтік жеңілдіктерді көздейтін ұжымдық 
шарт бар. Төлемдердің индекстелуін есепке алғанда, әлеуметтік төлемдердің мөлшері айлық есептік 
көрсеткішке байластырылып белгіленген. Жалақының бастапқы деңгейі (лауазымдық жалақы) өңірге, 
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қызметкердің біліктілігіне, жалдау мен жұмыс түріне қарай айына 50 мың теңгені құрайды. 

Ұжымдық шарт шеңберінде кәсіподақтың қатысуымен түрлі әлеуметтік себептермен бір жолғы төлем-
дер беру көзделген, бұл қаражат ай сайын бөлінеді. Қызметкерлер үшін ҚР заңнамасында және ішкі 
құжаттарда реттелетін әртүрлі жеңілдіктер көзделген.

(GRI 201-4). «2021-2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» ҚР 2020 жылғы 02 жел-
тоқсандағы заңы қабылданды, онда ауылдық жерлерде пошта байланысының әмбебап қызметтерін 
көрсетуге берілетін субсидиялар сомасы қарастырылған. 2021 жылғы субсидиялардың жалпы сомасы 
– 2,8 млрд.

(GRI 202-1). Ұжымдық шарт шеңберінде кәсіподақтың қатысуымен түрлі әлеуметтік себептермен бір 
жолғы төлемдер беру көзделген, бұл қаражат ай сайын бөлінеді. Қызметкерлер үшін ҚР заңнамасында 
және ішкі құжаттарда реттелетін әртүрлі жеңілдіктер көзделген.

7.5.1. Қызметтің негізгі көрсеткіштері 
Қаржылық көрсеткіштер 

2021 жылғы қызмет нәтижелері бойынша Қоғамның кірістері 54,0 млрд. теңгені құрады. Кірістер 2020 
жылға қарағанда  2,1 млрд. теңгеге немесе 4% төмендеген.

Негізгі қызметтен түскен кірістердің сомасы 53,5 млрд. теңге. 2020 жылмен салыстырғанда 0,9 млрд. 
теңгеге немесе 2% өскен.

Шығыстардың сомасы 61,1 млрд. теңге, қаржылық нәтижелілік (-) 7,2 млрд. теңге.
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Стратегиялық ҚНК орындау
COVID-19 пандемиясы және оның таралмауы бойынша кейін қабылданған шаралар 2020-2021 жылдары 
экономиканың құлдырауына әкелді. Аталған факторлар сонымен қатар Компания тиімділігінің стратеги-
ялық негізгі көрсеткіштерінің деңгейіне әсер етті. 

7.5.2. Экономикалық жанама ықпалдар 
Сатып алу тәжірибесі 

(GRI 204-1). «Жалпы қызмет көрсету орталығы» филиалының Сатып алу басқармасы базасында сатып 
алуды орталықтандыру жұмыстары жүргізілді. Аталған шешімнің төмендегі негіздер бойынша оң әсері 
бар: 

1) штаттық санды және шығыстарды оңтайландыру;

2) филиалдардың бейінді емес функцияларын қысқарту; 

3) техникалық сипаттамаларды біріздендіру және сатып алу процедураларын бұзу статистикасын 
қысқарту есебінен сатып алу процедураларының тиімділігін арттыру; 

4) филиалдардағы сатып алу функцияларының қайталануын қысқарту; 

5) процедураларды өткізуді үйлестіру және айқындылығын сақтау; 

6) сатып алу процедуралары үшін жауапкершілікті арттыру; 

7) орталықтандырылған сатып алуды енгізу қорытындылары бойынша үнемдеу. 

Ғимараттарды жөндеу жұмыстарын, тазалау қызметтерін, автокөлік, ЖЖМ сатып алу үшін қолданы-
латын техникалық сипаттамаларға талдау жасалды. Техникалық сипаттамалар біріздендіріліп, сатып 
алуды ұйымдастыру кезінде оң әсер етті. Бұл өтінімдерді қарау мерзімдерін, сондай-ақ жеткізушілердің 
шағымдарын қысқартуға мүмкіндік берді. 

 Сатып алу туралы өтінім беру және қарау, сатып алу жоспарын түзету процесі оңтайландырылды. 
Осылайша, стратегияларды, жоспарларды өзгерту, төтенше жағдайларды жою және т.б. қоса алғанда, 
ықтимал өзгерістерге икемді ден қою мүмкіндігі туындайды. Тауарларды, жұмыстарды және қызмет-
терді сатып туралы үлгі шарттар бекітілді. Отандық жеткізушілермен бағдарлауыштарды, белгілерді 
және өрт сөндіргіштерді жеткізу туралы шарттар жасалды. Жасалған шарттардың жалпы сомасы 113 
млн. теңгеден астам.

Есепті кезеңде қауымдастық еркіндігін пайдалануда және ұжымдық келіссөздер жүргізуде жеткізушілер-
ге қатысты тәуекелдер мен құқықбұзушылықтар тіркелген жоқ.

Қазіргі уақытта сатып алу процедурасы айтарлықтай жоғары деңгейде жолға қойылған. Сатып алулар 
бизнестің табыстылығына әсер ететіні белгілі, сондықтан жабдықтау мен сатып алу басқару жүйесі-
не ықпалдастырылған. Функционал мен ұйымдастыру құрылымы айқындалды, басқа бөлімшелермен 
тығыз байланыс ұйымдастырылды. Сатып алу қызметі бойынша барлық қажетті ішкі құжаттар бекітілді.
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Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

(GRI 205-1, 205-2). Сыбайлас жемқорлық Компанияның экономикалық және әлеуметтік қауіпсіздігіне 
қатер тудырады, басқару тиімділігінің, инвестициялық тартымдылықтың төмендеуіне әкеледі, дамуға 
кедергі келтіреді.

Сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілік қағидаты қолданылады. Сатып алу, персоналды 
басқару, бизнес-процестер саласында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне тұрақты түрде жан-жақты 
талдау жүргізіледі. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат қолданылады, ол «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» және «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет 
туралы» заңдарға негізделген.  Бірқатар іс-шаралар іске асырылады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл саласындағы функцияларды атқаратын құрылымдық бөлімше жасақталды, тиісті мемлекеттік 
құрылымдармен белсенді ынтымақтастық жасалады. 

Бизнес-бөлімшелерге 15-тен астам ұсынымдар мен алдын алу іс-шаралары жолданды. Шілде айында 
жымқырудың жаңа сызбалары бойынша ұсыныстар әзірлеу мақсатында қауіпсіздік бөлімшелерімен оты-
рыс өткізілді. Қыркүйек айында Басқарма төрағасының қатысуымен отырыс өткізіліп, ағымдағы жағдай 
туралы есептер тыңдалды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сипаттағы жаңа міндеттер қойылды. 

Ресей Федерациясы арқылы транзитпен және Байланыс саласындағы аймақтық достастық (БАД) 
елдеріне өтетін халықаралық пошта жөнелтімдеріне қатысты заңға қайшы әрекеттерді анықтау және жо-
лын кесу үшін  БАД пошта қауіпсіздігі жөніндегі тобымен бірнеше отырыс өткізілді. 2022 жылға арналған 
іс-шаралар жоспары бекітілді.

Қордың Үйлестіру кеңесінің дебиторлық берешектерді қысқарту мәселелерін қамтитын хаттамалық 
шешімдерін орындау бойынша жұмыс тәртібінде іс-шаралар жүргізіледі, атап айтқанда: 

 – қызметтік тергеу жүргізу; 

 – бизнес-бөлімшелер үшін бизнес-процестердегі қазіргі кемшіліктер мен тәуекелдерді қысқарту  
 туралы ұсынымдар әзірлеу; 

 – қылмыстар бойынша залалдарды өтеуге бағытталған жедел іс-шаралар жүргізу; 

 – филиалдардың қауіпсіздік бөлімшелерінің жұмысын талдай отырып, тоқсан сайын шолу дай 
 ындау; 

 – борышкерлерден дебиторлық берешекті жылдам өндіріп алу мақсатында заңгерлерге көмек  
 көрсету; 

– жасалған қылмыс (қарақшылық, жымқыру және алаяқтық) салдарынан дебиторлық берешек пайда 
болған  қылмыстық істер бойынша құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасасуды ұйымдастыру.

Қордың Үйлестіру кеңесінің шешімдеріне сәйкес терроризмге қарсы қорғанысты жетілдіру шаралары 
қабылданды. Белгіленген мерзімдерде (ай сайын және тоқсан сайын) сыбайлас жемқорлық және қалған 
құқықбұзушылық фактілері бойынша қылмыстық істердің саны; жұмысқа қабылданатын үміткерлерге жа-
салған тексерістер саны; қаралған ішкі нормативтік құжаттар туралы Қор әзірлеген есептер ұсынылады. 

Әр бұзушылық фактісі бойынша қызметтік тергеу жүргізілді. Жымқыруға бейім тұлғаларды және пошта 
жөнелтімдерінің жоғалғанын анықтауға, сондай-ақ оларға себеп болған жағдайларды жоюға бағытталған 
20-дан астам жедел іс-шаралар өткізілді.  Жымқыру мен алаяқтықтың жаңа сызбалары анықталды:

 – корпоративтік сайттың қосымшасында онлайн карталар рәсімдеу;

 – жалған жеке бас куәліктерін тіркеумен виртуалды шот ашу;

 – POS mobilе мобильді қосымшасы арқылы қайтару операцияларын жасау және т.б. 
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Аталған жұмыстың нәтижелері бойынша кінәлі тұлғалар жауапқа тартылып, процестердегі кемшіліктерді 
жою шаралары қабылданды.

«Пошта туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес пошта операторы пошта жөнелтімдерін 
жіберу процесінде олардың ішінде тыйым салынған заттар мен нәрселерді анықтауға бағытталған 
шаралар қабылдайды. Осыған байланысты 22 рентген-телевизиялық құрылғы сатып алынып, тексеру 
қызметі құрылды. Нәтижесінде 2021 жылы әуе көлігімен жіберуге тыйым салынған салымдары бар 981 
пошта жөнелтімі анықталды. 

2021 жылғы 12 айда 5,7 млн. астам пошта жөнелтімі тексеріліп, тыйым салынған заттар мен нәрселерді 
жіберудің 127 фактісі анықталды. Аталған заттар шаралар қабылдау үшін тиісті құзіретті мемлекеттік 
органдарға жіберілді.

(GRI 205-3). Қабылданған шаралардың нәтижесінде 2021 жылы 39 құқықбұзушылық тіркелді, бұл 2020 
жылғы көрсеткіштен 45,1% (71 құқықбұзушылық) төмен.

Анықталған залалдың жалпы сомасы 122,5 млн. теңге, өткен жылы бұл көрсеткіш 384,5 млн. теңгені 
құрады. Оның ішінде 46,7 млн. теңге немесе 12,2 % өтелді. 2021 жылғы өтелген үлес сомасы 37,9% 
немесе 46,4 млн. теңге. 

Жұмыскерлерге пошта жөнелтімдерін жымқыруға және ұрлауға қарсы іс-қимыл мәселелері бойын-
ша ұдайы түрде оқыту өткізіледі. «Антифрод» ақпараттық жүйесімен жұмыс жөніндегі жұмыс тобы 
құрылды. Облыстық филиалдардағы қауіпсіздік бөлімшелерінің күдікті сценарийлеріне тексерістер 
жүргізілді. Тәжірибе көрсеткендей, аталған жүйені қолдану жымқыруды анықтаумен қатар, кейбір биз-
нес-процестердің кемшіліктері мен сәйкессіздіктерін ашуға көмектеседі, сондай-ақ профилактикалық 
әсері бар. Жосықсыз операторлар мен лауазымды тұлғалар жүйенің күдікті сызбаларды көретінін және 
жазаланусыз заңсыз операциялар жасауға мүмкіндік бермейтінін түсіне бастайды. Сонымен қатар, 
құқықбұзушылықтарды ерте кезеңде анықтау үлкен залал келтіруге мүмкіндік бермейді. 

Бұдан бұрын атап өткендей, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйесі сыбайлас 
жемқорлықтың мұқият алдын алуға бағытталған іс-шараларды қамтиды, атап айтқанда: сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мониторинг жасау; сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау; сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру; қаржылық бақылау; мүдделер қайшылығын болдырмау және 
шешу; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру.

 Құқық қорғау органдарымен күзет және терроризмге қарсы қызмет мәселелері бойынша тұрақты түрде 
өзара іс-қимыл жасалады, объектілер терроризмге қарсы қорғалады.
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7.6. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ жауапкершілік
GRI*:

301-1 Салмағы немесе көлемі көрсетілген пайдаланылған материалдар

301-2 Қайта өңделген немесе қайта пайдаланылған қалдықтардан тұратын материалдар 

301-3 Өндірушіге қайта өңдеу үшін қайтарылатын өнім және оны орау материалдары 

302-1 Ұйым ішінде энергияны тұтыну

302-2 Энергияны ұйымнан тыс тұтыну

302-3 Энергия сыйымдылығы

302-4 Энергия тұтынуды қысқарту

302-5 Тауарлар өндіруге және қызметтер көрсетуге энергия қажеттілігін азайту

303-1 Суды жалпы ресурс ретінде пайдалану

303-2 Су жіберумен байланысты ықпалдарды басқару

303-3 Алынатын судың жалпы мөлшері 

303-4 Су жіберу

303-5 Су тұтыну

304-1 Жеке меншікте, жалдауда, ұйым қарауындағы және қорғалатын табиғи аумақтар мен олардың 
шекарасынан тыс биоәртүрліліктің жоғары құндылығы бар аумақтарда орналасқан немесе осындай 
аумақтарға жанасатын өндірістік алаңдар 

304-2 Қызметтің, өнімнің және көрсетілетін қызметтердің биоәртүрлілікке елеулі әсерінің сипаты 

304-3 Сақталған немесе қайта қалпына келтірілген мекенді жерлер 

304-4 ТҚХО Қызыл тізіміне енгізілген түрлерінің жалпы саны және олардың тіршілік етуіне қауіп деңгейін 
бөлу арқылы мекендейтін жері ұйым қызметіне қатысты аумақта тұрған қорғалатын түрлерінің ұлттық 
тізімі  

305-1 Парникті газдардың тікелей  шығарындылары

305-2 Парниктік газдардың жанама энергетикалық  шығарындылары  

305-3 Парниктік газдардың басқа да жанама шығарындылары  

305-4 Парниктік газ шығарындыларының қарқындылығы 

305-5 Парниктік газдардың шығарындыларын қысқарту

305-6 Озон қабатын бұзатын заттардың шығындылары (ОБЗ) 

305-7 Атмосфераға NOx, SOx және басқа да маңызды ластаушы заттардың шығарындылары

306-1 Ағынды сулардың сапасын көрсете отырып, төгінділердің және қабылдаушы объектінің жалпы 
көлемі 

306-2 Түрлері мен айналым әдістері бойынша бөлгендегі қалдықтар

306-3 Елеулі төгінділер

306-4 Қауіпті қалдықтарды тасымалдау

306-5 Ұйымның қалдықтары және (немесе) оның аумағынан сырттай ағындар елеулі ықпал ететін су 
объектілері

307-1 Табиғат қорғау заңнамасын және нормативтік талаптарды сақтамау

308-1 Экологиялық критерийлер бойынша бағалаудан өткен жаңа жеткізушілер 

308-2 Жеткізулер тізбегінде қоршаған ортаға кері әсер ету және қабылданған шаралар

*Материалдардың, судың, қалдықтар мен шығарындылардың, биоәртүрліліктің көрсеткіштері статистикалық 
маңызды болмағандықтан және Компанияның негізгі қызмет және ықпал аясына кірмейтіндіктен, олардың ашып 
жазылуы (қызыл шрифтпен белгіленген) шектелген.
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Қоршаған ортаны қорғау саласындағы басым мәселелер Компанияның қоршаған ортаға теріс әсерін 
азайту, сондай-ақ энергетикалық ресурстарды оңтайлы пайдалану, экологиялық, энергия үнемдейтін 
технологияларды қолдану, жаңартылатын энергия көздерін енгізу болып табылады. 
Басым мәселелерді іске асыру үшін мынадай мақсаттар қойылады:
‒ төмен көміртекті дамуға көшу жоспарын іске асыру арқылы көміртекті іздерді азайту; 
‒ жылыту жүйесін қатты отыннан табиғи газға көшіру; 
‒ жарықдиодты жарықтандыру жабдығына көшу арқылы жарықтандыру жүйесін жаңғырту; 
‒ ЕУРО 5 экологиялық класты автокөлік сатып алу;
‒ жаңартылатын энергия көздерін енгізу, атап айтқанда, объектілерде күн электр станцияларын орнату;
‒ аумақтарды абаттандыру, жасыл екпе ағаштарын отырғызу;
‒ қызметкерлер арасында экологиялық мәдениетті насихаттау.

7.6.1. Ресурстар мен шығарындылар 
(GRI 303-1:303-5). Компаниядағы су тұтыну көлемі үлкен емес және қолданылатын су көздеріне ай-
тарлықтай әсер етпейді. Технологиялық процесте су қолданылмайды. Су ресурстары тек қана шару-
ашылық-тұрмыстық қажеттіліктерге пайдаланылады  (персоналдың ауыз суды қажетсінуі, ғимараттар 
мен құрылыстарда тазалық сақтау, аумақты және жасыл желектерді жаз мезгілінде суару). Объек-
тілерді сумен жабдықтау орталықтандырылған, кейбір Қ/АПБТ, ПББ, АПББ-да сырттан әкелінген су 
пайдаланылады. Қызмет процесінде шаруашылық-тұрмыстық ағын сулар түзіледі. Ағын сулар қолда-
ныстағы кәріз желілеріне және/немесе септиктерге ағызылады.

(GRI 304-1:304-4). Компанияның өндірістік процестері өзі жұмыс істейтін аумақтардағы биоәртүрлілікке 
елеулі ықпал етпейді. Мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің немесе қорықтардың аумақтарында немесе 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда орналасқан объектілер жоқ.
(GRI 305-1:305-7). Орталық жылумен жабдықтау жүйесіне қосу мүмкіндігі жоқ облыс орталықтарының 
аудан орталықтарында және ауылдық елді мекендерде орналасқан өндірістік объектілер көміртекті отын 
түрлерімен (көмір, дизельді отын, табиғи газ) жұмыс істейтін дербес жылу көздерінен жылытылады.
ҚР жаңа Экологиялық кодексінің нормаларына сәйкес қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекетік органнан объектілерге санат беру туралы шешім алынды, оған сәйкес объектілердің басым 
бөлігі IV санатына, 30-ға жуық объект III санатқа жатады. 
(GRI 307-1). 2021 жылдың қорытындылары бойынша іс жүзіндегі шығарындылар көлемі жылына 745 
тоннаны құрайды, бұл белгіленген лимит шегінде. Нормативтен тыс шығарындылар жоқ, шығарынды-
лардың сапалы құрамы төмендегі кестеде берілген.
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Парниктік газдардың тікелей және жанама шығарындыларын есепке алу жұмыстары жүргізіледі. Төмен-
де СО2 шығарындыларының көлемдері бойынша мың тоннамен есептелетін ақпарат келтірілген.
(GRI 307-1). Салық заңнамасына сәйкес, бюджетке төленетін міндетті салық төлемдері (қоршаған ортаға 
эмиссия үшін төлем) жүргізілді. Есепті кезеңде табиғатты қорғау заңнамасын және нормативтік талап-
тарды сақтамау және айыппұл санкцияларын қолдану фактілері орын алған жоқ.

2030 жылға дейін төмен көміртекті дамуға көшу жоспары бекітіліп, негізгі бағыттар бөліп көрсетілді:
‒ баламалы экологиялық таза жылытуды енгізу;
‒ энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру;
‒ «таза» көлікті дамыту;
‒ жаңартылатын энергия көздерін енгізу;
‒ ағаштық-климаттық іс-шаралар.
2021 жылы өндірістік объектілердің жылыту жүйесін қатты отыннан табиғи газға көшіру 2 объектіде іске 
асырылды. 
Келешекте төмендегі іс-шараларды іске асыру көзделеді: 
‒ объектілерді газдандыру – 2030 жылға дейін филиалдардың 150 объектісін табиғи газға көшіру;
‒ жарықдиодты құралды пайдаланумен жарықтандыру жүйесін жаңғырту – өндірістік алаңдарды 455 
мың шаршы метр көлемінде қамту жоспарлануда;
‒ 2030 жылға дейін «ЕУРО 5» экологиялық класты қозғалтқыштармен жабдықталған 510 бірлік автокөлік 
сатып алу; 
‒ 2023 жылдан бастап 2030 жылға дейін 37 объектіні өз күн батареяларымен электрмен жабдықтауға 
ауыстыру жоспарлануда;
‒ құрылыстан тыс тұрған өз аумақтарында жасыл екпе ағаштарын отырғызу арқылы аумақтарды абат-
тандыру. Елдің 17 өңірінде 2022 жылы кемінде 1 мың ағаш, ал 2030 жылға дейін 10 мыңға жуық ағаш 
отырғызу жоспарланды.
Филиалдар пошта байланысы бөлімшелерінің аумағын санитариялық тазарту мен абаттандыруды 
қамтамасыз етеді. Пайда болған қатты тұрмыстық және басқа да өндірістік қалдықтар маманданды-
рылған ұйымдармен жасалған шарттарға сәйкес уақтылы әкетіледі.

7.6.2. Жасыл жобалар 
Цифрлық трансформация бағдарламасы аясында «жасыл» жобаларды дамыту іс-шаралары өткізіледі. 
Қоршаған ортаны және елдің экологиясын қорғауға бағытталған бұл жобалар бүгінгі күні өз нәтижесін 
беруде. Мысалы, 2020 жылы автомашиналарды пайдалану және автопарктің 46 бірлігін бензиннен газға 
көшіру нәтижесінде парниктік газдардың, азот тотығының және көмірсутегінің шығарындылары 30%-ға 
дейін қысқарды.

Ұзақ мерзімді кезеңге құнның өсуіне ұмтылудағы экономикаға, экологияға және қоғамға деген өз 
әсерімізді түсіне отырып, ұзақ мерзімді кезеңге тұрақты дамуды қамтамасыз ете отырып, қоршаған 
ортадағы қазіргі және ықтимал әсерлерді анықтау, бағалау бойынша экологиялық тәуекелдерді басқару 
жүйесінің сапа деңгейін үнемі арттыратын боламыз. 
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Көміртекті іздерді азайту, сондай-ақ жұмыс істейтін аумақтағы қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту 
үшін 2022 жылдан бастап жоспарланған жасыл жобаларды белсенді түрде іске асыру жоспарлануда.  

7.6.3. Баламалы жылыту
«Экологиялық таза баламалы жылыту енгізу» бағыты энергия үнемдейтін технологияларға көшу есебі-
нен энергияны тұтынуды азайтуға мүмкіндік береді. 

2030 жылға дейін 150 пошта байланысы бөлімшесі (яғни өз объектілерінің 9%) газдандырылады. Осы-
лайша көмірқышқыл газының шығарындыларын 9% (немесе 681 тоннаға) азайту жоспарлануда.

7.6.4. Энергиялық тиімділік 
«Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру» бағытының мақсаты Компанияның қоршаған 
ортаға теріс әсерін төмендету есебінен атмосфераның ластануын азайту болып табылады.

2030 жылға дейін 456 мың шаршы метр алаңда люминесценттік шырақтар мен қызу шамдарын энерги-
ялық тиімді жарықдиодты жарықтандыруға ауыстыру арқылы жарықтандыру жүйесін жаңғырту жоспар-
ланған.  

Нәтижесінде электр энергиясы 4,2 млн. кВт. үнемделеді. Ақша қаражатымен есептегенде үнемдеу 
сомасы шамамен 121,9 млн. теңгені құрайды. Парниктік газдардың жанама шығарындылары шамамен 
6 мың тоннаға азаяды.

Бұдан басқа, жасыл электр энергиясына көшу арқылы энергияны пайдалануды азайтуға бағытталған 
«Күн батареяларын орнату» бағытына келсек, 2030 жылға дейін Қазақстанның оңтүстігіндегі (Жамбыл 
және Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы) 37 пошта байланысы бөлімшесінде күн батареялары орна-
тылады. 

7.6.5. Таза көлік
«Таза көлікті дамыту» бағытының мақсаты – парниктік газдардың шығарындыларын азайту. 

Энергия тиімділігін арттыру және «таза» көлікті дамыту үшін 2030 жылға дейін «ЕУРО 5» экологиялық 
класты қозғалтқыштармен жабдықталған 510 бірлік автокөлік сатып алынатын болады, зиянды шыға-
рындылардың ықтимал төмендеуі – 25%-ға дейін.

7.6.6. Энергияны үнемдеу 
GRI (302-1:5). Энергиялық сервис көрсететін ұйыммен (ЭСКҰ) шарт жасасу арқылы, бірлескен жоба іске 
асырылды. Орталық аппараттың әкімшілік ғимаратының қолданыстағы металл галогенді және люми-
несценттік шырақтары мен шамдарын үнемді және экологиялық жарықдиодты шырақтар мен шамдарға 
ауыстыру арқылы ішкі және сыртқы жарықтандыру жүйесі жаңғыртылды. 

ЭСКҰ жасалған шартқа сәйкес ЭСКҰ жарықдиодты жарықпен қамтамасыз ету шығыстарын өзі көтереді, 
ал қаражат электр энергиясын үнемдеу нәтижелері бойынша өтеледі. Шарттың қолданысы 2021 жылы 
аяқталды. Электр энергиясы шамамен 709,4 мың кВт немесе 12,5 млн. теңгеге үнемделді.
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7.6.7. Жеткізушілермен жұмыс 
(GRI 308-1, 308-2). Мердігер ұйымдармен жұмыс істеу процедурасы қоршаған ортаға кері әсері болуы 
мүмкін жұмыстарды орындайтын, қызметтер көрсететін, тауарлар жеткізетін барлық жеткізушілерге 
қолданылады. Жеткізушілерге қойылатын экологиялық талаптар олардың қызметінің қоршаған ортаға 
кері әсер етуіне жол бермеу қағидатынан айқындалады. Жұмыстарды орындауға техникалық тапсырма 
құрған кезде төмендегідей факторларды есепке ала отырып, сол әсердің дәрежесі айқындалады:
‒ ықтимал әсерлері немесе салдарлары; 
‒ орындалатын жұмыстардың түрі/сипаты; 
‒ жұмыстар орындалатын жер; 
‒ тәуекел факторының немесе әсер ету түрі/сипаты; 
‒ орындалатын жұмыстардың ұзақтығы; 
‒ мұндай жұмыстарды орындау үшін мердігердің тәжірибесі мен біліктілігі; 
‒ объектіде тәуекел туындау ықтималдығы. 
Жеткізуші қойылған талаптардың, соның ішінде жұмыстарды жүргізу кезінде экологиялық қауіпсіздік 
мүмкіндіктері мен деңгейін есепке ала отырып, қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптар негізінде 
таңдалады. 
Компания осы процестің иесін тағайындайды, ол келісімшарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптарды сақтау үшін жауапты болады. Жұмысты бастамас 
бұрын жеткізушіде қажетті процедуралардың, тәуекел факторларын анықтау және оларды жою немесе 
дәрежесін төмендету бойынша жоспарлардың бар-жоғы тексеріледі.
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптар мерзімді түрде қайта қаралып, өзектілендіріледі.

7.7. ӘЛЕУМЕТТІК жауапкершілік 
Әлеуметтік тұрақтылық – тұрақты дамуды қамтамасыз етудегі басты шарттардың бірі және бүгінгі күні 
басты міндет болып табылады. Сондықтан өндірістік міндеттерден басқа, әлеуметтік мәселелерге ерек-
ше көңіл бөлінеді.  

Күрделі өмірлік жағдайдағы адамдарға қайырымдылық көмек көрсетіледі. Білім, мәдениет, спорт, 
дәстүлі құндылықтарды таныту саласындағы түрлі жобаларға қолдау жасалады. 

Әртүрлі бөлімшелер мен жұмыс топтары арасындағы келісілген және үйлестірілген өзара іс-қимыл – 
бұл бүкіл ұжымның күшінің нәтижесі. Қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау, өндірістік персоналды матери-
алдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету және т.б. сияқты әлеуметтік аспектілерді ескере отырып, 
жаңа қызметтер мен процестер белсенді түрде енгізіледі. Әлеуметтік мәселелер жобалардың негізі 
болып табылады. 

7.7.1. Әлеуметтік жауапкершілік салалары 
Компания корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің, БҰҰ Ғаламдық шартының қағидаттарын ұстанады. 
Әлеуметтік жауапкершілік мәселелеріндегі басты салалар мыналар:

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік корпоративтік әдеп, корпоративтік басқару тәсілдері, пробле-
маларға көзқарастан тұрады. Өз қызметкерлері мен олардың отбасыларының, клиенттерінің, серік-
тестерінің және жалпы қоғамның өмір сапасын дамытуға елеулі үлес қоса отырып, әдептілік және тең 
құқық негізінде бизнес жүргізіледі. 

Кеңестік іс-шаралар. Қаржы қатынастары саласындағы сауаттылық елдің экономикасын дамытудың 
және халықтың табыс деңгейін көтерудің қажетті факторларының бірі болып келеді. Сондықтан маман-
дар тұрақты түрде серіктестік, логистика, пошта және қаржы қызметтері бойынша кеңестік және түсін-
діру қызметтерін көрсетеді. 

Әлеуметтік сипаттағы мемлекеттік шараларға ықпалдасу. Әлеуметтік бағыттағы акциялар, мысалы, эко-
логиялық іс-шаралар – сенбіліктер ұдайы өткізіледі. Бұдан басқа, елімізде мектеп пен интернет жоқ елді 
мекендер бар. Балалар жақын орналасқан көрші ауылдарға баруға мәжбүр. Олар үшін жеткізу шарасы 
қарастырылған, пандемия кезінде оқу материалдарын педагогтан оқушыға, оқушыдан педагогқа үйге 
жеткізу және т.б. шаралар қамтамасыз етілді.

Пандемия кезінде ең алдымен жұмыскерлердің денсаулығын сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған 
іс-шаралар жүргізілді. 

7.7.2. Әлеуметтік тұрақтылықтың рейтингі 
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Әлеуметтік бағытта жүргізіліп жатқан жұмыстардың қорытындылары бойынша ұдайы түрде әлеуметтік 
тұрақтылық рейтингі беріледі. Бұл көрсеткіш әлеуметтік жағдайдың, көңіл-күйдің, әлеуметтік-демографи-
ялық және кәсіби-лауазымдық құрылымдардың түрлі санаттарын бағалауды көрсетеді. 

Аталған жұмысты әлеуметтік еңбек қатынастарын диагностикалау мақсатында Қор компаниялары тобы-
ның өндірістік персоналы арасында әлеуметтік зерттеулермен айналысатын, сондай-ақ Қордың зерт-
теу қызметінің басты операторы болып табылатын Әлеуметтік өзара ықпалдастық және коммуникация 
орталығы өткізеді. 

2020-2021 жылдары Covid-19 пандемиясы салдарынан туындаған жаңа сыртқы жағдайларға байла-
нысты әлеуметтік ақпаратты жинау және өңдеу процесінің өзін және негізгі индекстер бойынша са-
бақтылықты сақтай отырып, «Samruk Research Services» жаңа әдістемесі әзірленді. 

Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде Samruk Research Services немесе SRS индексі әзірленді. Ол үш 
компоненттен тұрады: қатысушылық индексі; әлеуметтік жақсы жай-күй индексі; әлеуметтік тыныштық 
индексі. 

SRS зерттеуінің негізгі бағыты – еңбек қатынастарындағы проблемалық аймақтарды диагностикалау, 
бұл уақтылы алдын алу шараларын қабылдауға мүмкіндік береді. Зерттеу мынадай бірқатар көрсет-
кіштерден тұрады: жалпы көңіл-күй (өмір сапасының шарттары, материалдық жай-күй және болашақты 
қабылдау); еңбек шарттары және қауіпсіздігі (еңбек шарттары, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі); 
бейілділік (әділдік және бейілділік); коммуникация (тапсырмаларды түсіну және кері байланыс). 

7.7.3. HR-стратегиясын іске асыру
Адам ресурстары мынадай бағыттар бойынша дамытылады: ұйымдастырушылық құрылымның өзгеруі, 
өзін-өзі оқытатын ұйым құру, жұмыс берушінің стратегиялық және цифрлық брендін құру, тиімділікті 
басқару жүйесін дамыту, HR-қызметтерін жаңғырту (стандарттау және цифрлау), корпоративтік мәдени-
етті басқару.

Таңдалған сервистік бизнес-модельге сәйкес қажетті құзіреті бар кадрларды дамытатын және тартатын 
боламыз. Атап айтқанда, сәтті цифрлық трансформация жасау үшін IT, «Big Data» саласында жұмыс 
тәжірибесі бар қызметкерлер қажет болады. Электрондық коммерция, сондай-ақ логистика саласындағы 
кадрлар экожүйені табысты дамыту үшін керек. 

Ұйымдастырушылық құрылымның өзгеруі өндіріс процесінде ұдайы туындайтын жаңа құбылыстар-
мен байланысты. Бұл өзгерістер міндеттер іске асырылатын жағдайларға байланысты. Жылдамдық, 
икемділік және бейімделуге арналған ұйымдастырушылық құрылым персоналды дамытудың тиімділігін 
қамтамасыз етудегі маңызды буын болып табылады. Стратегиялық міндеттердің, тиісінше, кадрлық 
қажеттіліктердің өзгергенін ескере отырып, жаңа ұйымдастырушылық құрылым бекітілді. 

Өзін-өзі оқытатын ұйым құру бағыты бойынша, кәсіпорындардағы  еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі, 
кәсіпорындардағы  өнеркәсіптік қауіпсіздік,  электр қауіпсіздігі; мемлекеттік құпияларды қорғау, заңсыз 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмге қарсы іс-қимыл, өрт-техникалық құрылғы-
лар сияқты тақырыптардан тұратын курстар, соның ішінде сыртқы оқытулар қарастырылған (толығырақ 
«Оқыту және білім беру» бөлімінен қараңыз). 

Тиімділікті басқару жүйесін дамыту үшін  жұмыскердің жұмыс істеу тиімділігін және стратегиялық мақсат-
тарға қол жеткізу деңгейін сипаттайтын ҚНК бағаланады. Корпоративтік ҚНК нақты бизнес-процестерге 
бөлініп, ұдайы түрде мониторинг жасалады. 

HR-қызметтерін жаңғырту аясында «Documentolog» электрондық құжат айналымы жүйесі енгізілген. HR  
процестерін оңтайландыру үшін процестерді өзектілендіру және жетілдіру жұмыстары тұрақты түрде 
жүргізіледі. Дамытуды есепке алумен 30-дан астам HR процесі («Жұмыс уақытының кестесін жоспар-
лау», «Бейімделу», «Ішкі оқыту жоспары», «Демалысқа шығу туралы өтінім», «Іссапарларды басқару» 
және т.б.) автоматтандырылды және пайдалануға енгізілді. Бизнес иелерінің сұрау салулары бойынша 
автоматтандырылған процестерді толықтыру туралы 30-дан астам функционалдық сипаттама пы-
сықталды. 

Корпоративтік мәдениетті басқару корпоративтік мінез-құлық қағидаларының сақталуын көздейді, ол 
әр қызметкердің жеке қатысуына байланысты. Іскерлік әдеп кодексінде келтірілген корпоративтік құн-
дылықтарды назарға ала отырып, мынадай ұстанымдар көрсетіледі:

– қызметкерлер алға жылжыған кезде оның жұмысы бағаланады;

– қызметкерді тұрақты оқыту және дамыту;

– бағынысты қызметкер мен басшы арасында үнемі кері байланыс болуын қамтамасыз ету;

– меритократия қағидаттары негізінде қызметкердің сіңірген еңбегін мойындау.

HR-стратегиясының негізгі міндеті – адам ресурстарын басқарудың бірыңғай жүйесін құру арқылы пер-
соналды басқару тиімділігін арттыру. Әртүрлі бағыттар бойынша оқыту өткізіліп, штат оңтайландырыл-
ды. 
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7.7.4. Кадр есебінің көрсеткіштері 

(GRI 401-1). Тізімдік саны. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша тізімдік сан 18 468 адамды 
құрайды,  соның ішінде әкімшілік қызметкерлер – 571 адам, көмекші және өндірістік персонал – 17 897 
адам. 2021 жылы 4 мыңнан астам адам жұмысқа қабылданды.

Жалақы. Жұмыскерлердің жалақысы жоспарлы түрде көтерілуде. Мәселен, 2021 жылы қызметкер-
лердің орташа айлық жалақысы 5% немесе 141,7 мың теңгеден 149,2 мың теңгеге өсті. 

Қызметкерлерді неғұрлым жоғары көрсеткіштерге қол жеткізуге ынталандыру мақсатында, лауазым-
дық жалақыға қосымша, белгілі бір көрсеткіштерге қол жеткізгені үшін комиссиялық сыйақы және бонус 
түрінде ынталандыру төлемдерін алуға мүмкіндік беретін ынталандыру бағдарламалары бар.

 Гендерлік құрылым. Гендерлік құрамы бойынша персоналдың 25% ерлер, ал 75% әйелдер құрайды.

 Жас санаты. Жас санаты бойынша қызметкерлердің ең көбі 25 пен 50 жас аралығында немесе 68% 
құрайды. 25 жасқа дейінгі қызметкерлер саны 6% және 50 жастан асқандар 29% құрайды.

Білім деңгейі. Жоғары білімі бар қызметкерлер жалпы санның 28,1%  құрайды, 41,1% – орташа арнайы 
білімі бар қызметкерлер, 28,6% – орташа білімі бар қызметкерлер, 2,2% – аяқталмаған жоғары білімі 
бар қызметкерлер.

Кадрлардың тұрақсыздығы. 2021 жылы кадрлардың тұрақсыздығы 27,8% құрады, бұл 2020 жылғы дең-
гейден 6,6% жоғары.

Санын оңтайландыру. 1 771,6 штаттық бірлік оңтайландырылды.

GRI

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ

401-1  Жаңадан қабылданған қызметкерлер және кадрлардың тұрақсыздығы

401-2  Уақытша немесе жартылай жұмыспен қамтылу жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлерге 
берілмейтін, толық жұмыспен қамту жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлерге берілетін төлемдер 
мен жеңілдіктер 

401-3 Декреттік демалыс

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР МЕН БАСШЫЛЫҚТЫҢ ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРЫ

402-1  Ұйым қызметіндегі елеулі өзгерістерге қатысты хабарламаның ең аз кезеңі
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7.7.5. Қызметкерлерге берілетін жеңілдіктер 
(GRI 401-2). Қызметкерлерге еңбекақы төлеу, материалдық көмек көрсету, еңбекті қорғау және т.б. 
бөлігінде қосымша әлеуметтік кепілдіктер беретін Ұжымдық шарт қолданылады. Құжат қызметкерлерге 
ақшалай өтемақы, әлеуметтік жеңілдік түрлерін қарастырады. Әлеуметтік төлемдердің мөлшері айлық 
есептік көрсеткішке байластырылып белгіленген. 

Ұжымдық шарт шеңберінде кәсіподақтың қатысуымен түрлі әлеуметтік себептермен бір жолғы төлемдер 
беру көзделген, бұл қаражат ай сайын бөлінеді. Қызметкерлер үшін ҚР заңнамасында және ішкі құжат-
тарда реттелетін әртүрлі жеңілдіктер көзделген. Қызметкерлерді жұмыстан босатудың объективті себеп-
терін көрсететін кадрлардың тұрақсыздығына тоқсан сайын талдау жүргізіледі. Талдау қорытындылары 
бойынша кадрлардың тұрақсыздығы деңгейіне әсер ететін тиісті шаралар қабылданады. 
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(GRI 401-3). Еңбек кодексіне сәйкес, бала тууға байланысты мынадай демалыстар беріледі: жүктілік-
ке және босануға байланысты демалыс; жаңа туған баланы/балаларды асырап алған жұмыскерлерге 
демалыс; бала 3 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс. (GRI 
401-3). Еңбек кодексіне сәйкес, бала тууға байланысты мынадай демалыстар беріледі: жүктілікке және 
босануға байланысты демалыс; жаңа туған баланы/балаларды асырап алған жұмыскерлерге демалыс; 
бала 3 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс.

GRI

ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ 
ҚАУІПСІЗДІК

403-1 Еңбекті қорғау және жұмыс орнындағы 
қауіпсіздік мәселелерін басқару жүйесі 

403-2 Қауіптілікті сәйкестендіру, тәуекелдерді 
бағалау, жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру

403-3 Денсаулық сақтау қызметтері

403-4 Еңбекті қорғау және жұмыс орнындағы қа-
уіпсіздік мәселелері бойынша қызметкерлердің 
қатысуы, кеңестер мен қарым-қатынастар

403-5 Еңбекті қорғау және жұмыс орнындағы 
қауіпсіздік мәселелері бойынша кәсіби даярлық 

403-6 Қызметкерлердің денсаулығын жақсарту

403-7  Денсаулық және еңбек қауіпсіздігі үшін 
іскерлік қатынастармен тікелей байланысты 
салдарларды болдырмау және жеңілдету 

403-8 Еңбекті қорғау және жұмыс орнындағы 
қауіпсіздік мәселелерін басқару жүйесімен 
қамтылған қызметкерлер

403-9 Өндірістік жарақаттар

403-10 Кәсіби аурулар

7.7.6. Еңбекті қорғау
(GRI 403-1). Қызметкердің өмірі мен денсаулығы 
бірінші басымдық болып табылады. Ол үшін бар-
лық деңгейдегі басшыларды еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту шарала-
ры қабылданады. Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау талаптарын сақтауға, қауіпті 
мінез-құлықтың алдын алу және түзеуге, сондай-ақ 
жарақатты мүлдем болдырмау қағидатына дербес 
жауапкершілігі қамтамасыз етілген. 

Мәдениетті арттыру және еңбекті қорғау жүйесі мен 
қауіпсіздік техникасын жетілдіру бағдарламалары; 
жұмыс орнындағы қауіпсіздікті реттейтін нұсқау-
лықтар, саясаттар және қағидалар бекітілді. Электр 
қондырғыларын, өндірістік жабдықтарды пайдалану 
жауапкершілігі мәселелерін; өндірістегі өндірістік жа-
рақаттардың алдын алу және жазатайым оқиғаларды 
мейлінше азайту мәселелерін қоса алғанда, еңбекті 
қорғау мәселелерін реттейтін өкімдік құжаттар шыға-
рылады. 

(GRI 403-2). Өндірістік қауіптер мен тәуекелдер 
көбінесе жұмыс орнында болатындықтан, жұмыскер-
лердің басқаруындағы машиналар, механизмдер, 
жабдықтар, материалдар, ғимараттар мен процестер 
қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі жауапкершілігі 
туындайды. 

Осы мақсатта тәуекелдерге бағалау жүргізіліп, олар-
ды басқару қамтамасыз етіледі, ескерту және түзету 
шаралары қабылданады, сондай-ақ қажет болған 
жағдайда жеке қорғаныс құралдары беріледі. Алайда 
барлық өзге әкімшілік және техникалық ескерту және 
қорғау шараларын қолдану мүмкін болмаған жағдай-
ларда жеке қорғаныс құралдары «соңғы қорғаныс 
желісі» ретінде қарастырылуы керек. 

Ауыр, өліммен аяқталған жазатайым оқиғалар мен топтық жазатайым оқиғалар арнайы тергеп-тек-
серілуі тиіс. Жергілікті еңбек инспекциясы органдарына дер кезінде хабарланбаған жазатайым оқиғалар 
зардап шеккен адамның өтініші бойынша тексеріледі.

Ықтимал қауіп-қатерлерді анықтау, тәуекелдерді бағалау, жазатайым оқиғаларды тексеру ішкі процеду-
раларға сәйкес жүргізіледі. Негізгі қауіптерге: жол-көлік оқиғасы, иттердің шабуыл жасауы, құлау жата-
ды. 

(GRI 403-3). Қызметкерлерге жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын белгілейтін нұсқаулықтар 
беріледі. Нұсқаулықтарда жұмысқа дейінгі, жұмыс уақытындағы және жұмыстан кейінгі талаптарды 
қоса алғанда, жалпы қауіпсіздік талаптары, сондай-ақ апаттық жағдайлардағы қауіпсіздік талаптары 
қамтылған.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі еңбекті қорғау, қызметкерлердің қауіпсіздігі мен денсау-
лығын сақтаудағы мақсаттарға жету жөніндегі барлық іс-шаралар мен мәселелерді үйлестіруді қамта-
масыз етуге жауапты. Еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды жаңғырту туралы ұсыныстар енгізеді, 
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ішкі және сыртқы ортаны талдау іс-шараларын іске асырады. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
мәселелері бойынша оқиғалардың уақтылы әрі толық анықталуын және ден қойылуын бақылайды. 

(GRI 403-4). Төтенше жағдайлар кезіндегі әрекеттерді қоса алғанда, еңбекті қорғаудың барлық аспек-
тілері бойынша жұмыскерлер мен олардың өкілдеріне кеңес беру, ақпараттандыру және даярлау 
міндетті түрде қамтамасыз етіледі. Жұмыскерлер өздерінің жұмысындағы тәуекелдерді және қабылда-
натын ескерту және түзету шараларының маңыздылығын түсінеді. Жұмыскерлерді еңбекті қорғау шара-
ларын қолдануға белсенді тарту көтермеленеді. 

(GRI 403-5). Өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу және мейлінше азайту мақсатында төменде-
гідей жұмыстар жүргізілді:

– пошташылармен, сұрыптаушылармен және жүргізушілермен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
мәселелері туралы күнделікті нұсқама өткізілді;

– тайғақ жаяужолдар мен көшелердің салдарынан пошташылардың құлауын азайту үшін жергілікті атқа-
рушы және уәкілетті органдармен жұмыс жүргізілді; 

– жұмыскерлермен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөнінде ұдайы түрде оқытулар өткізілді.

Жұмыскерлердің күнделікті пайдалануына арналған «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері 
туралы оқытулар тақырыптарының жинағы» әзірленіп, бекітілді. Аталған құжат қауіпті өндірістік және 
әкімшілік жұмыстардың бірқатарын орындау үшін қажетті ақпаратты алудың қолжетімді тәсілі болып 
табылады. 

«Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы» модулі бойынша «Өрт қауіпсіздігі» және «Жеке қорғаныс 
құралдары» тақырыбында оқыту өткізілді. 

2021 жылғы сәуірде басшылыққа, сонымен қатар құрылымдық бөлімшелердің басшылары үшін 40 қыз-
меткерге еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөнінде оқыту ұйымдастырылды. Оқыту қорытындылары 
бойынша тестілеу жүргізіліп, «Кәсіпорындардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» бағдарламасы 
бойынша оқытудан өткені туралы сертификаттар алынды. 

(GRI 403-6). Жұмыскерлермен келісе отырып, жұмыскерлердің қауіпсіздігін және денсаулығын қорғауды 
қамтамасыз ету талпынысын көрсететін еңбекті қорғау саясаты әзірленеді және іске асырылады. 

Басқа бағыттармен бір қатарда еңбекті қорғауды басқару жүйесін айқындайтын алдын алу мәдениеті 
енгізілуде. Жұмыскерлердің физикалық және психологиялық денсаулығын нығайту шараларын қарасты-
ратын әртүрлі тәсілдер іске асырылуда.

Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары пандемия кезінде өз тиімділігін көрсетті. Бүгінгі күні 
өндірістік және әкімшілік персоналдың 80% екпе алды. Бұл статистикада декреттік демалыста немесе 
Covid-19 екпесіне медициналық қарсы көрсеткіштері бар, жалпы ұжымның 18% құрайтын қызметкерлер 
көрсетілмеген.

Қызметкерлер орташа айлық жалақысы сақтала отырып, екпе алған күні немесе екпе алған күннің келесі 
күні қалаулары бойынша жұмыстан босатылады. Сонымен қатар қызметкерлерге ыңғайлы болуы үшін 
өндірістік объектілерге көшпелі екпе бригадалары да келеді. 

Жұмыскерлердің денсаулығын қорғау мақсатында барлық қажетті жеке қорғаныс құралдары сатып 
алынды, алдын алу шаралары туралы нұсқамалар тұрақты түрде жүргізіледі. Covid-19 пандемиясымен 
күресу аясындағы барлық шаралар өткізілді. 

(GRI 403-7, 403-8). Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау департаменті мен филиалдардағы еңбекті 
қорғау жөніндегі бас мамандар жаңадан қабылданған және ауыстырылған қызметкерлерге, іссапарға 
кеткен қызметкерлерге, тәжірибеден өтуге келген студенттерге кіріспе нұсқамалар: 6 648 кіріспе, 5 696 
бастапқы, 54 қайталама, 21 мақсатты және 216 жоспардан тыс нұсқама өткізді.

Бекітілген ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес пошташылармен, сұрыптаушылармен және жүргізушілер-
мен тұрақты түрде, күн сайын ауысым алдындағы нұсқамалар өткізіледі.

Жағымды және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау үшін бюджетте «Еңбекті қорғау және қоршаған ор-
таны қорғауға кететін шығындар» бабы бойынша қаражат жоспарланған. Бұл қаражат еңбек жағдай-
ларын жақсарту және жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын, арнайы киім, арнайы тамақ, аяқ киім, 
дәрі-дәрмектер, маскалар, респираторлар сатып алу, сондай-ақ жұмыскерлерді еңбек (қызметтік) мін-
деттерін орындау кезінде туындайтын жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шараларын сатып 
алу, пошташыларға жазғы және қысқы аяқ киімге өтемақы беру үшін жұмсалады. 

Жұмыскерді қызметтік міндеттерін орындау кезінде туындайтын жазатайым оқиғалардан міндетті 
сақтандыру туралы жасалған шарт қолданылады.

(GRI 403-9). Еңбекке жарамсыздыққа әкелген жазатайым оқиға тіркеліп, 6 жұмыскер зардап шекті.
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7.7.7. Оқыту және білім беру
(GRI 404-1). Қазіргі жағдайларда бизнес қарқынды дамып, бәсекелестік жылдам өсуде. Яғни, ұйымның 
басты міндеті – бәсекеге қабілетті болып қалу. Белгілі болғандай, кез келген ұйымның табыстылығы 
көп жағдайда персоналының жұмыс тиімділігінің деңгейімен анықталады. Сондықтан персоналды оқыту 
мәселелері белсенді бизнес ортадағы компаниялар үшін әрқашан өзекті болып қала береді. 

Бүгінгі күні жоғары әлеуеті бар қызметкерлерді анықтау процедураларынан, сондай-ақ сабақтастықты 
жоспарлау процесінен тұратын, дарындарды басқару процесі енгізілген. 

Кешенді қызметкерлерді бағалау жүйесі енгізілген, қызметкерлерді оқытуды жоспарлау және біліктілігін 
көтеру жүйесі жақсартылған.  

Қызметкер білім ала отырып, жаңа идеяларды жақсырақ басқарады, көптеген проблемалық мәселе-
лерді жеңіл шешеді, уәждемесін сезініп, жауапкершілігін түсінеді, өз жұмысын барынша беріліп орын-
дайды.

GRI

ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ

404-1 Жылына бір қызметкерді оқыту сағатының  орташа саны

404-2 Қызметкерлерді жұмыспен қамту қабілетін қолдауға бағытталған біліктілікті арттыру бағдар-
ламалары 

404-3 Нәтижелілігіне және мансабының дамуына кезеңдік бағалау жүргізілетін қызметкерлердің 
үлесі
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(GRI 404-2). 2021 жылы төмендегі бағыттар бойынша 400-ден астам қызметкерге сырттай оқыту іс-шаралары 
өткізілді: 
‒ мемлекеттік құпияларды сақтау;
‒ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл;
‒ қауіпті жүктерді әуе көлігімен тасымалдау саласындағы білім деңгейін арттыру;
‒ 1, 6, 7 класты қауіпті жүктерді халықаралық бағыттағы автомобиль көліктерімен тасымалдау;
‒ ISO 31000 негізінде тәуекелдерді басқару жөніндегі сертификатталған менеджер;
‒ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау;
‒ азаматтық қорғаныс саласында оқыту.
Барлық оқытылған қызметкерлердің сырттай оқыту іс-шараларына қатысуы бойынша есептілік жүргізіледі, ішкі 
нормативтік құжаттарға сәйкес қызметкермен оқыту туралы шарт  жасалады. 
Бизнес бөлімшелердің өтініміне сәйкес жекелеген процестер бойынша 11 оқыту бейнематериалы әзірленді, 
соның ішінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, «GoPost» мобильді қосымшасы, пошта жөнелтімдерін қа-
былдау және өңдеу процесі туралы бейнекурстар, бейімделу курстары бар. 
Филиалдардың бекітілген жоспарлары аясында, соның ішінде бизнесті дамыту жөніндегі бекітілген бас жоспар 
аясында бизнес бағыттарының процестеріндегі өзгерістер мен қолданыстағы процестер бойынша қызметкер-
лерге арналған ішкі оқытулар өткізіледі. Карантиндік шараларға байланысты, оқытулар «Microsoft_Teams» 
жүйесі арқылы қашықтықтан өткізіледі, онда әр филиалдың қызметкерлерге онлайн оқытулар өткізілетін тобы 
жасақталған. Оқытуды Корпоративтік оқыту орталығы ұйымдастырып, бизнес бөлімшелердің қызметкерлері 
өткізеді, ары қарай филиалдардың қызметтерді енгізу секторларының қызметкерлері мен ТОП-100 тренерлер 
қызмет көрсету процесіне тартылған қызметкерлерге жеткізеді. 
Корпоративтік оқыту орталығы филиалдардың 8 мың қызметкеріне арнап «Microsoft_Teams» жүйесі арқылы 
150-ден астам оқыту іс-шарасын ұйымдастырды. 
«Энергетика және байланыс колледжі» МКҚК жасалған қос тарапты оқыту туралы шарт бойынша Корпора-
тивтік оқыту орталығы базасында 3-курстың 20 студентіне «Байланыс операторы» мамандығы бойынша оқыту 
өткізілді. 
Коронавирус инфекциясының таралуының алдын алу шараларының күшейтілуіне байланысты барлық оқыту-
лар әр филиалдың тобында онлайн режимде жүргізілді. 
Жаңа қызметкерлер үшін «Welcome-тренинг» өткізіліп, барысында жаңа қызметкер өз жұмысымен танысады 
және ең қажетті ақпарат алады. Аталған процес электрондық құжат айналымы жүйесінде автоматтандырылған.

Ескертпе: * 1 қызметкер бірнеше оқыту іс-шарасына қатыса алады.
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Сырттай және ішкі оқыту процестері электрондық құжат айналымының ішкі жүйесінде автоматтанды-
рылған. Автоматтандырылған жүйе қағазбен жұмыс істеуді жояды; оқытуды ұйымдастырады және 
бақылайды; тренерлер мен қызметкерлерге бағалау жүргізеді.

7.7.9. Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер
GRI 405-1:405-2). Компанияда 18 мыңнан астам адам жұ-
мыс істейді. Қызметкерлер ішкі қағидаларға сәйкес кәсіби 
қабілеттері, білімі және дағдылары негізінде, тең жағдай-
ларда жұмысқа қабылданады, іріктеледі және жылжыты-
лады. Ешқандай кемсітушілікке жол берілмейді.

GRI
ӘРТҮРЛІЛІК ЖӘНЕ ТЕҢ МҮМКІНДІКТЕР
405-1 Басқарушы органдар мен қызмет-
керлердің әртүрлілігі
405-2 Ерлер мен әйелдердің негізгі жа-
лақысы мен сыйақысының қатынасы

Еңбекке сыйақы беру – қызметкердің уәждемесіне әсер ететін негізгі фактор. Бұл жерде материалдық 
және материалдық емес көтермелеу түрін қамтитын, қызметкердің еңбегінің қалыптасқан бағасы туралы 
айтылуда. Аталған мәнмәтінде қызметкердің мүдделерін өндірістік мақсаттармен байланыстыру маңыз-
ды. 

Ұжымдық шарт талаптарына сәйкес негізгі көрсеткіштерге қол жеткізу нәтижелері негізінде, ішкі реттеуші 
құжаттарға сәйкес сыйақы беріледі. 

(GRI 404-3). Ыңғайлы оқыту және тестілеу нысаны қызметкерлерге қолайлы уақытта, соның ішінде үй 
жағдайында, сондай-ақ смартфондар мен басқа да гаджеттер арқылы тестілеуден өтуге мүмкіндік бе-
реді.
Қаржы, агенттік және брокерлік операциялар жасау процесіне тартылған қызметкерлерді қоса алған-
да, 14 мыңнан астам қызметкерге Іскерлік әдеп кодексін, ақпараттық қауіпсіздік талаптарын, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесінің элементтерін, тәуекелдерді басқару жүйесін білуі бойынша 
тестілеу өткізілді.

Ескертпе: * 1 қызметкер бірнеше тақырып және процесс бойынша тестілеуге қатыса алады.
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7.7.9. Қоғамдық өмір
Мемлекеттік және кәсіби мерекелердің шеңберінде дәстүрлі түрде іс-шаралар, конкурстар өткізіліп, 
соғыс және еңбек ардагерлерінің мекенжайларына бару ұйымдастырылды. 
Алматы областық филиалының, Алматы поштамты, Ақмола және Қызылорда облыстық филиалдары-
ның өндірістік персонал қызметкерлері жыл сайынғы «Үздік маман» конкурсына қатысты. Қордан инно-
вациялық идея үшін арнайы жүлде алынды. 
Филиалдардың қызметкерлері 8-наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай «Көктем шуағы» 
конкурсына қатысты. «Quiz» стилінде онлайн ойын ұйымдастырылды. Барлық қатысушылар сертифи-
катпен марапатталды. 
ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өтуге орай Басқарма төрағасы қызметкерлерді құттықтап, мерей-
тойлық медальдар, төс белгілер, құрмет грамоталарын берді. 
7.7.10. Ынталандыру және көтермелеу 
Корпоративтік мәдениет қалыптастырылған, ол мынадай басты құндылықтарға негізделген: нәтижеге 
күш салу, барлық жерде біргеміз, технологиялар және жаңашылдық, біздің клиентіміз – тұтас ел. Бұл 
сенім, адалдық, жауапкершілікке негізделген реттелген және үйлестірілген жұмысты қамтамасыз етеді. 
Әр қызметкердің ортақ іске белсенді үлес қосуы, сондай-ақ қызметкердің әлеуетін ашуды қамтамасыз 
ету жұмыс тиімділігінің кепілі болып табылады. 
Еңбек нәтижелерін бағалаудың айқын жүйесі бар көтермелеу жүйесі бар. Қызметкердің өзінің толық 
жұмыс жоспары бар және ол жоспарлы көрсеткіштерге жетуге тырысады. 
Өндірістік персоналға арналған ынталандыру, мысалы, белгілі бір көрсеткіштерге қол жеткізгені үшін 
комиссиялық сыйақы төлемдері мен бонустар сияқты бағдарламалар ұдайы жетілдіріліп тұрады.  
2021 жылы қаржы және агенттік қызметтер бойынша жаңа комиссиялық сыйақы түрлері енгізіліп, қолда-
ныстағы ынталандыру бағдарламалары қайта қаралды. 
Ынталандырудың материалдық емес түрлері де, атап айтқанда, қызметкердің ерен еңбегін әріпте-
стерінің, басшылықтың бағалау тәжірибесі қолданылады. Мемлекеттік мерекелер мен мерейтойлардың 
құрметіне өз еңбегімен жоғары нәтижеге жеткен үздік қызметкерлер марапатталады. 
Пошта және қаржы қызметтері бойынша түрлі конкурстар, ынталандыру сипатындағы іс-шаралар ұдайы 
түрде өткізіліп тұрады. Олардың барлығы персоналды көтермелеуге бағытталған, соның ішінде «Жыл-
дың үздік сатушысы», «Триумф» және т.б. конкурстар бар. 
1 мыңнан астам қызметкер мемлекеттік, үкіметтік, ведомстволық марапаттармен, ҚР Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің құрмет грамоталарымен, сондай-ақ Қордың 
және Компанияның  грамоталарымен марапатталды, соның ішінде:
III дәрежедегі «Еңбек даңқын» – 1 қызметкер алды; 
«Ерең еңбегі үшін» медалімен – 4 қызметкер марапатталды;
ҚР Тәуелсіздігі күніне орай – 43 қызметкер ҚР Президентінен  мерейтойлық медальдар алды;
ҚР Тәуелсіздігі күніне орай – 11 қызметкер Қордан төс белгілер алды.
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7.7.11. Жас мамандармен жұмыс
Жоғары оқу орындарымен тұрақты түрде жұмыс жүргізіледі. Жас мамандарға тағылымдамадан және 
өндірістік тәжірибеден өту мүмкіндігі беріледі. 

Нұр-Сұлтан қаласының «Политехникалық колледж» МҚКК, Еуразиялық гуманитарлық институты 
сияқты оқу орындарымен ынтымақтастық туралы меморандумдар жасалды. 2021 жылы 24 студент 
өндірістік тәжірибеден өтті. 

«Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті» ЖУ-мен «Жас өркен» және «Цифрлық жаз» бағдарла-
маларын дамыту бойынша бірлескен жұмыс жалғасын тапты. «Цифрлық жаз-2021» бағдарламасының 
4 жас маманы тағылымдамадан сәтті өтті. «Zhas Orken Kazpost edition» бағдарламасы бойынша 2 жас 
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 (GRI 406-1). Қызметкерлерге қатысты басты басымдық – адам құқықтарын сақтау, соның ішінде нәсiлi-
не, ұлтына, әлеуметтiк, діни көзқарасына байланысты және басқа да белгілері бойынша кез келген 
кемсiтушілікке жол бермеу қағидаттарын ұстану. 

Кемсітушілік жағдайлары жоқ, еңбек қатынастары заңнамаға және Ұжымдық шартқа негізделген. 

(GRI 407-1). Кез келген қызметкер қауымдастық еркіндігін пайдалануға және ұжымдық келіссөздер жүр-
гізуге құқылы, қызметкердің бұл құқығы ешқандай тәуекелге ұшырамайды. 

(GRI 408-1, 409-1). Компания өз қызметінде балалар және мәжбүрлі еңбекті пайдалануды жоққа шығара-
ды.

(GRI 410-1:412). Қызметкер жұмысқа қабылданар кезде заңнамаға сәйкес қызметкердің барлық құқықта-
ры көзделген еңбек шарты жасалады.

Жаңа қызметкер жұмысқа қабылданған кезде лауазымдық нұсқаулықта көзделген өз құқықтарымен 
және міндеттерімен танысады. Қызметкер кез келген бұзушылықтар туралы тікелей басшылыққа немесе 
қолданыстағы «жедел желі» арқылы хабарлай алады.  

(GRI 413-1, 413-2). Мемлекеттік мерекелер, атаулы күндер, мерейтойлық кездесулер құрметіне соғыс, 
еңбек ардагерлері, құрметті қызметкерлер, тыл еңбеккерлері, зейнеткерлер басшылықтың және жер-
гілікті атқарушы органдар өкілдерінің қатысуымен өтетін аталған құттықтау іс-шараларына шақырылады. 

Мысалы, Қарт адамдар күнін, Дүниежүзілік пошта күнін мерекелеу аясында Жастар кеңесі «Zhas Orken 
Kazpost edition» бағдарламасының жас мамандарымен бірлесіп, біздің зейнеткерлерімізді құттықтады.

GRI
КЕМСІТУШІЛІККЕ ЖОЛ БЕРМЕУ

406-1 Кемсітушілік жағдайлары және қабылданған түзету іс-қимылдары 

ҚАУЫМДАСТЫҚ ЕРКІНДІГІ ЖӘНЕ ҰЖЫМДЫҚ КЕЛІССӨЗДЕР ЖҮРГІЗУ 

407-1 Қауымдастық еркіндігін пайдалану және ұжымдық келіссөздер жүргізу құқығы тәуекелге ұшырауы мүмкін 
бөлімшелер мен жеткізушілер 

БАЛАЛАР ЕҢБЕГІ 

408-1 Балалар еңбегін пайдалану тәуекелі бар бөлімшелер мен жеткізушілер 

МӘЖБҮРЛІ НЕМЕСЕ МІНДЕТТІ ЕҢБЕК

409-1 Мәжбүрлі немесе міндетті еңбекті пайдалану тәуекелі бар бөлімшелер мен жеткізушілер 

ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТӘЖІРИБЕСІ

410-1 Адам құқығы аспектілеріне қатысты саясат пен процедуралар бойынша оқытудан өткен қауіпсіздік қызмет 
қызметкерлерінің үлесі 

БАЙЫРҒЫ ЖӘНЕ АЗ ХАЛЫҚТАР ҚҰҚЫҒЫ 

411-1 Байырғы халықтар құқығының бұзылу жағдайлары 

АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТІ БАҒАЛАУ 

412-1 Адам құқығын сақтау немесе адам құқықтарымен байланысты ықпалды бағалау  тұрғысынан бағалау жүр-
гізілген бөлімшелер 

412-2 Қызметкерлерге адам құқығы саласындағы саясаттарды немесе процедураларды оқыту 

412-3 Адам құқығы мәселелеріне қатысы бар ережелерді қамтитын немесе адам құқығы тұрғысынан бағалаудан 
өткен маңызды инвестициялық келісімдер 

ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚ

413-1 Жергілікті қоғамдастықпен өзара іс-қимыл, жергілікті қоғамдастық қызметіне ықпалды бағалау  және жергілікті 
қоғамдастықтарды дамыту бағдарламаларын іске асыратын бөлімшелер 

413-2 Жергілікті қоғамдастыққа елеулі нақты немесе ықтимал қолайсыз ықпалы бар бөлімшелер

412-2 Қызметкерлерге адам құқығы саласындағы саясаттарды немесе процедураларды оқыту 

412-3 Адам құқығы мәселелеріне қатысы бар ережелерді қамтитын немесе адам құқығы тұрғысынан бағалаудан 
өткен маңызды инвестициялық келісімдер 

ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚ

413-1 Жергілікті қоғамдастықпен өзара іс-қимыл, жергілікті қоғамдастық қызметіне ықпалды бағалау  және жергілікті 
қоғамдастықтарды дамыту бағдарламаларын іске асыратын бөлімшелер 

7.7.12. Қызметкерлердің құқықтары
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7.7.13. Жеткізушілер мен тұтынушылар 

 (GRI 414-1, 414-2). Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізушілермен жасалатын шартта 
жеткізушінің жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету немесе тауарларды жеткізу процесінде 
заңнаманы және әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі талаптарды сақтауы туралы ескертпе көрсетіледі. 
Есепті кезеңде аталған талапты орындамау немесе сақтамау жағдайлары болған жоқ.

(GRI 415-1). Саяси мақсаттарға ақшалай көмек бөлінбейді.

(GRI 416-1, 416-2). Біздің көрсететін қызметтеріміз тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігіне кері 
әсерін тигізбейді. Тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігіне тигізетін әсеріне қатысты нормативтік 
талаптар мен ерікті кодекстерге сәйкес келмеу жағдайлары орын алған жоқ

GRI:

ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІ ӘЛЕУМЕТТІК БАҒАЛАУ
414-1 Әлеуметтік критерийлер бойынша бағалаудан өткен жаңа жеткізушілердің пайызы 
414-2  Жеткізім тізбегінде әлеуметтік қолайсыз ықпал және қабылданған шаралар 

МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТ
415-1  Саяси мақсаттарға бөлінген жалпы ақшалай 
көмек 

ТҰТЫНУШЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІ
416-1 Өнімдер мен қызметтер санатының денсаулық пен қауіпсіздікке әсер етуін бағалау
416-2  Өнімдер мен қызметтердің денсаулық пен қауіпсіздікке тигізетін әсеріне қатысты нормативтік 
талаптарға және ерікті кодекстерге сәйкес келмеу жағдайларының жалпы саны

GRI:

МАРКЕТИНГ ЖӘНЕ ТАҢБАЛАУ
417-1 Процедуралар талап ететін өнімдер мен қызметтердің қасиеттері туралы ақпарат түрлері 

417-2 Өнімдер мен қызметтердің қасиеттері туралы ақпаратқа және таңбалауға қатысты нормативтік 
талаптарға және ерікті кодекстерге сәйкес келмеушілік жағдайлары 
417-3 Маркетингтік коммуникацияларға қатысты нормативтік талаптарға және ерікті кодекстерге 
сәйкес келмеушілік жағдайлары 

ТҰТЫНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ ӨМІРІНЕ ҚОЛ СҰҚПАУШЫЛЫҚ 
418-1 Тұтынушының жеке өміріне қол сұқпаудың бұзылуына қатысты негізделген шағымдардың 
жалпы саны және тұтынушылар туралы деректердің жоғалуы 

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛАДАҒЫ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІК 
419-1 Әлеуметтік-экономкалық саладағы заңнаманы және нормативтік талаптарды сақтамау

7.7.14. Заңнаманың орындалуы 

Заңнаманы сақтау қойылған мақсаттарға жетудің, стратегиялық міндеттерді іске асырудың негізі болып 
табылады. Құқықбұзушылықтарға мүлдем төзбеушілік қағидаты қолданылады. Қызметкерлердің ешқай-
сысы заңдылықтың бұзылуына жол бермеуі керек. 

Заңнаманың, салалық және корпоративтік қағидалардың, стандарттардың,  процедуралардың талапта-
ры сақталады. Қызметкер қолданыстағы кез келген заңды, қағидаларды және нұсқаулықтарды, сон-
дай-ақ барлық саясаттар мен регламенттерді бұзатын қандай да бір іс-қимылдарға қатыспауы керек 
немесе басқа тұлғалардың қатысуына ықпал етпеуі керек. Жоғары өндірістік көрсеткіштерге қол жеткізу 
көтермеленеді. Қызметкер қолданыстағы барлық заңдарды, қағидаларды және нұсқаулықтарды, сон-
дай-ақ барлық саясаттар мен регламенттерді сақтауы тиіс.

Компания заңнамалық бастамаларды өзі мүшесі болып табылатын қауымдастықтармен өзара іс-қимыл 
шеңберінде іске асырады.  

Заңнамалық қамтамасыз ету бөлігінде төмендегі нормативтік құқықтық актілердің жобаларына құқықтық 
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сүйемелдеу көрсетілді. 

«ҚР кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік сатып алу, жер қойнауын пайдаланушылар мен табиғи 
монополиялар субъектілерінің сатып алуы, байланыс, автомобиль көлігі және қорғаныс мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заң жобасы.

Заң жобасы Компанияны жекешелендіру бөлігіндегі мәселені шешуге мүмкіндік береді. «Пошта туралы» 
ҚР Заңындағы Ұлттық пошта операторы терминологиясын өзгертуге түзетулер жолданды. 

ҚР Парламенті қаралып отырған заң жобасына жекешелендіруге қатысты түзетуді енгізді. ҚР Парла-
менті Мәжілісінің 2021 жылғы 16 маусымда өткен пленарлық отырысында заң жобасы мақұлданып, 
одан ары қарау және қабылдау үшін ҚР Парламенті Сенатына жіберілді. 2021 жылғы 21 қазанда ҚР 
Парламенті Сенатының отырысында екінші оқылымда заң жобасы қабылданды. 

 2021 жылғы 15 қарашада ҚР Президенті заңға қол қойды. Пошта туралы Заңға қабылданған түзетулер 
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енді. 

 «ҚР кейбір заңнамалық актілеріне инновацияларды ынталандыру, цифрландыруды және ақпараттық 
қауіпсіздікті дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заң жобасы.

Заң жобасының қабылдануы ауылдық жерлерде инфрақұрылым базасында халықтың мемлекеттік 
қызметтерге қол жеткізу нүктелерін ұйымдастырумен және жұмыс істеуімен байланысты шығындарды 
өтеудің (субсидиялаудың) жаңа механизмін, сондай-ақ  цифрлық трансформацияны іске асыру аясын-
да жобаларды («қызметтер ЖСН/БСН@post.kz» электрондық абоненттік пошта жәшігі және т.б.) енгізу 
бөлігіндегі мәселені шешуге мүмкіндік береді. 

Есепті кезеңдегі наурыз-маусым айлары аралығында бұқаралық талқылаудан өтіп, сонымен қатар 
мемлекеттік органдар мен бизнес-қауымдастықта келісілді. Заң жобасы «Ашық НҚА» порталында ресми 
түрде орналастырылды. Заң жобасы қараша айында ҚР Үкіметінің отырысында қаралып, ҚР Парла-
ментінің Мәжілісіне жолданды. 2021 жылғы 22 желтоқсанда ҚР Парламенті Мәжілісінің отырысында Заң 
жобасы жұмысқа қабылданды. 

Басшылықтың хаттамалық тапсырмасы бойынша «Пошта байланысының әмбебап көрсетілетін қызмет-
терінің сапа көрсеткіштерін бекіту туралы» ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрінің (2016 жылғы 
20 шілдедегі №44) бұйрығына өзгерістер жобасы жолданды. 

Түзетулер қалалық жерлердегі стационарлық пошта байланысы бөлімшелерінің қолданыстағы норма-
тивтерін және олардың жұмыс режимін қайта қарауға қатысты. 

Құқықтық  мониторинг жасау бойынша пошта жөнелтімдерінде қарудың негізгі (құрамдас) бөлігіне 
жатпайтын қарудың конструктивті элементтерін жіберу мәселесін реттеу туралы ұсыныстар жолданды. 
Ұсыныстар «Пошта байланысының көрсетілетін қызметтерін ұсыну қағидаларын бекіту туралы» ҚР 
Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2016 жылғы 29 шілдедегі №65 бұйрығына енгізілетін өз-
герістер мен толықтырулар жобасына қосылды.  Аталған жоба ҚР Цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің, ҚР Ішкі істер министрлігінің келісуінде. 

«Пошта байланысының көрсетілетін қызметтерін ұсыну қағидаларын бекіту туралы» ҚР Ақпарат және 
коммуникациялар министрінің (2016 жылғы 29 шілдедегі №65) бұйрығына нумизматикалық мақсаттарда 
ұлттық және шетелдік валютаның банкноттары мен монеталарын жіберу тәртібі бөлігінде өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар жолданды. Аталған мәселе ҚР Цифрлық даму, инноваци-
ялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің, Ұлттық Банктің және Мәдениет және спорт министрлі-
гінің келісуінде. 
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(GRI 417-2, 418-1, 419-1)
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8.1.1. 1-қосымша. Корпоративтік басқару қағидаттарын сақтау 
туралы есеп
8.1.2. 2-қосымша. LSE листинг қағидаларының талаптары
8.1.3. 3-қосымша. Жылдық есептердің салыстырма талдамасы
8.1.4. 4-қосымша. «Қазпошта» АҚ 2021 жылғы шоғырланды-
рылған қаржы есептілігі осы Есепке қоса беріледі және оның 
ажырамас бөлігі болып табылады.
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Төменде Корпоративтік басқару кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 6-тармағына сәйкес 2021 жылы Кодекс 
қағидаттарының сақталуы/сақталмауы туралы есеп келтірілген. Компания есепті кезеңде төмендегі 
мәселелерді қоспағанда, Кодекстің көптеген ережелері мен қағидаттарына сәйкес келді:

8.1.1. 1-қосымша. Корпоративтік басқару қағидаттарын сақтау туралы 
есеп
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8.1.2. 2-қосымша. LSE листинг қағидаларының талаптары
Аталған бөлімшеде Лондон қор биржасы (LSE – London Stock Exchange), «Астана» халықаралық қаржы 
орталығы (бұдан әрі – АХҚО) листинг қағидаларының талаптарына сәйкес корпоративтік басқарудың ең 
үздік тәжірибешілері бойынша ақпарат жарияланады.



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

117



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

118
8.1.3. 3-қосымша. Жылдық есептердің салыстырма талдамасы
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8.1.4. 4-қосымша. «Қазпошта» АҚ 2021 жылғы шоғырландырылған 
қаржы есептілігі осы Есепке қоса беріледі және оның ажырамас бөлі-
гі болып табылады.
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«КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік Қазақстан, A25D6T5, Алматы, 
Достық д-лы, 180, Тел.: +7 (727) 298-08-98

Тәуелсіз аудиторлардың аудиторлық есебі

«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесіне

Пікір
Біз «Қазпочта» АҚ және оның еншілес ұйымының («Топ») 2021 жылғы 31 желтоқсан-
дағы қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есептіліктен, пайда немесе залал 
және басқа да жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есептен, меншікті капитал-
дағы және ақша қаражатындағы өзгерістерден тұратын шоғырландырылған қаржылық 
есептілігіне аудит жүргіздік. сол күні аяқталған жылдағы ағындар, сондай-ақ маңызды 
есеп саясатынан және басқа да түсіндірме ақпараттан тұратын ескертпелер.
Біздің ойымызша, ілеспе шоғырландырылған қаржылық есептілік 2021 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың шоғырландырылған қаржылық жағдайын, 
сондай-ақ оның шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін және осы күні аяқталған 
жылдағы шоғырландырылған ақша ағындарын барлық елеулі аспектілерде әділ көрсе-
теді. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары (IFRS).

Пікір білдіру негізі
Біз аудитті халықаралық аудит стандарттарына сәйкес жүргіздік. Осы стандарттар бой-
ынша біздің жауапкершіліктеріміз бөлімде әрі қарай сипатталған
Біздің есептің «Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудиті бойынша аудиторлар-
дың жауапкершілігі». Біз Бухгалтерлерге арналған Халықаралық этика стандарттары 
жөніндегі кеңестің (IESBA кодексін) Кәсіби бухгалтерлердің халықаралық этика ко-
дексіне (халықаралық тәуелсіздік стандарттарын қоса) және біздің шоғырландырылған 
қаржылық есептілік аудитімізге қолданылатын этикалық талаптарға сәйкес Топтан 
тәуелсізбіз. Қазақстан Республикасына қатысты және біз осы талаптарға және IESBA 
кодексіне сәйкес басқа этикалық жауапкершіліктерді орындадық. Біз алған аудиторлық 
дәлелдер біздің пікірімізге негіз болу үшін жеткілікті және орынды деп есептейміз.

Басшылықтың және басқару өкілеттігіне ие тұлғалардың шоғырландырылған 
қаржылық есептілік бойынша жауапкершілігі
Басшылық осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті ХҚЕС-қа сәйкес дайындауға 
және әділ ұсынуға және басшылық алаяқтық немесе қателік салдарынан елеулі бұр-
малануларсыз шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындауды қамтамасыз ету 
үшін қажет деп санайтын ішкі бақылауға жауапты.
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Шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау кезінде басшылық Топтың үздіксіз 
қызметін жалғастыру мүмкіндігін бағалауға, сәйкесінше кәсіпорынның үздіксіздігіне қа-
тысты ақпаратты ашып көрсетуге және егер басшылық Топты таратуды жоспарламаса, 
қызметтің үздіксіздігі негізінде есеп беруге жауапты, өз қызметін тоқтату немесе тара-
тудан немесе қызметін тоқтатудан басқа өміршең балама болмаған кезде.
Басқару өкілеттігіне ие тұлғалар Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігін дай-
ындауды қадағалауға жауапты.

Шоғырландырылған қаржылық есептілік аудиті бойынша аудиторлардың жауапкершілі-
гі
Біздің мақсаттарымыз – консолидацияланған қаржылық есептілікте алаяқтық немесе 
қателік салдарынан елеулі бұрмаланулардың жоқтығына негізделген сенімділік алу 
және біздің пікірімізді қамтитын аудиторлық есеп беру. Ақылға қонымды сенімділік 
сенімділіктің жоғары дәрежесі болып табылады, бірақ АХС-қа сәйкес жүргізілген аудит 
әрқашан маңызды бұрмалаулар бар кезде анықтайтынына кепілдік бермейді. Бұрма-
лаулар алаяқтықтан немесе қателіктен туындауы мүмкін және егер олар жеке немесе 
жиынтықта осы шоғырландырылған қаржылық есептілік негізінде қабылданған пайда-
ланушылардың экономикалық шешімдеріне әсер етеді деп күтілсе, маңызды болып 
саналады.
Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес аудиттің бөлігі ретінде біз кәсіби пай-
ымдаулар жасаймыз және аудит барысында кәсіби скептицизмді сақтаймыз. Сонымен 
қатар, біз келесі әрекеттерді орындаймыз:
— алаяқтық немесе қателік салдарынан шоғырландырылған қаржылық есептілік-
тің елеулі бұрмалану тәуекелдерін анықтау және бағалау; осы тәуекелдерге жауап 
ретінде аудиторлық процедураларды әзірлеу және орындау; пікірімізге негіз болатын 
жеткілікті және орынды аудиторлық дәлелдерді алу. Алаяқтықтан елеулі бұрмалауды 
анықтамау тәуекелі қатеден елеулі бұрмалауды анықтамау тәуекелінен жоғары, өй-
ткені алаяқтық сөз байласуды, жалғандықты, әрекетсіздікті, бұрмалауды немесе ішкі 
бақылауды айналып өтуді қамтуы мүмкін;
— Топтың ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір білдіру мақсатында емес, 
жағдайларға сәйкес келетін аудиторлық процедураларды әзірлеу үшін аудитке қатысты 
ішкі бақылау жүйесі туралы түсінік алу;
— қолданылған есеп саясатының сәйкестігін және басшылық дайындаған бухгалтерлік 
бағалаулар мен тиісті ашып көрсетулердің негізділігін бағалау;
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— басшылықтың қызметтің үздіксіздігі туралы болжамды пайдалануының орын-
дылығы туралы және алынған аудиторлық дәлелдерге сүйене отырып, Топтың үздіксіз 
қызметін жалғастыру мүмкіндігіне елеулі күмән тудыруы мүмкін оқиғаларға немесе 
жағдайларға қатысты елеулі белгісіздік бар-жоғы туралы қорытынды жасау. Егер біз 
елеулі белгісіздік бар деген қорытындыға келсек, біз аудиторлық есепте шоғырлан-
дырылған қаржылық есептіліктегі тиісті ашып көрсетулерге назар аударуымыз керек 
немесе мұндай ашулар орынсыз болса, өз пікірімізді өзгертуіміз қажет. Біздің қоры-
тындыларымыз аудиторлық есеп беру күніне дейін алынған аудиторлық дәлелдерге 
негізделген. Дегенмен, болашақ оқиғалар немесе жағдайлар Топтың үздіксіз қызметін 
жалғастыру мүмкіндігін тоқтатуға әкелуі мүмкін;
— шоғырландырылған қаржылық есептіліктің тұтастай ұсынылуын, олардың құрылы-
мы мен мазмұнын, оның ішінде ашып көрсетуді, сондай-ақ шоғырландырылған 
қаржылық есеп берудің негізгі операцияларды және оқиғаларды әділ ұсынылатындай 
етіп көрсетуін бағалау;
— шоғырландырылған қаржылық есептілік бойынша пікір білдіру үшін субъектілердің 
қаржылық ақпаратына немесе Топ ішіндегі қызметке қатысты жеткілікті тиісті ауди-
торлық дәлелдер алу. Біз Топты басқаруға, бақылауға және аудитке жауаптымыз. Біз 
аудиторлық пікірімізге толық жауаптымыз.
Біз басқару өкілеттігіне ие тұлғалармен байланысып, олардың назарына аудиттің 
жоспарланған көлемі мен мерзімі туралы ақпаратты, сондай-ақ аудит нәтижелері бой-
ынша елеулі ескертулерді, соның ішінде ішкі бақылау жүйесіндегі елеулі кемшіліктерді 
айтамыз. аудит барысында анықтау.
Осы тәуелсіз аудиторлық есеп шығарылған жоба бойынша серіктес:

Урдабаева А.А.
Қазақстан Республикасының сертификатталған аудиторы
Аудитордың біліктілік куәлігі
2012 жылғы 27 тамыздағы No МФ-0000096
«KPMG Аудит» ЖШС
Аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2006 жылғы 6 желтоқсандағы N 
0000021.

Дементьев С.А.
«KPMG Аудит» ЖШС бас директоры,
заңды
4 сәуір, 2022 жыл



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

128



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

129



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

130



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

131



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

132



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

133



Жылдық есебі    |  2 0 2 1

134



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

135



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

136



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

137



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

138



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

139



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

140



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

141



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

142



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

143



Жылдық есебі    |  2 0 2 1

144



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

145



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

146



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

147



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

148



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

149



Жылдық есебі    |  2 0 2 1

150



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

151



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

152



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

153



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

154



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

155



Жылдық есебі    |  2 0 2 1

156



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

157



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

158



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

159



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

160



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

161



Жылдық есебі    |  2 0 2 1

162



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

163



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

164



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

165



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

166



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

167



Жылдық есебі    |  2 0 2 1

168



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

169



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

170



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

171



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

172



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

173



Жылдық есебі    |  2 0 2 1

174



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

175



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

176



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

177



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

178



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

179



Жылдық есебі    |  2 0 2 1

180



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

181



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

182



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

183



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

184



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

185



Жылдық есебі    |  2 0 2 1

186



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

187



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

188



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

189



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

190



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

191



Жылдық есебі    |  2 0 2 1

192



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

193



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

194



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

195



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

196



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

197



Жылдық есебі    |  2 0 2 1

198



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

199



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

200



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

201



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

202



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

203



Жылдық есебі    |  2 0 2 1

204



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

205



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

206



Жылдық есебі   |  2 0 2 1

207


	Приложения
	УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
	7.1.	Существенные аспекты
	7.2.	Система управления
	7.3.	Принципы устойчивого развития
	7.4.	Принципы ESG
	7.5.	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ результативность
	7.6.	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ответственность
	7.7.	СОЦИАЛЬНАЯ ответственность 

	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
	6.1.	Рейтинг корпоративного управления
	6.2.	Функциональная структура управления
	6.3.	Управление конфликтами
	6.4.	Управление рисками
	6.5.	Совет директоров
	6.6.	Правление
	6.7.	Политика вознаграждения
	6.8.	Аудит и отчетность
	6.9.	Комплаенс-контроль

	5.6.	Прочие проекты
	5.4.	Инфраструктура
	5.3.	Организационная трансформация
	5.2.	Создание экосистемы для электронной коммерции 
	5.1.	Цифровая трансформация
	СТРАТЕГИЯ 
	О КОМПАНИИ
	4.1 Краткая история
	4.2 Наша деятельность
	4.3 Связь с общественностью
	4.4 Ценности и принципы
	4.5 Управление обращениями
	4.6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

	ОБ ОТЧЕТЕ
	1.1.	Общие сведения
	1.2 Глоссарий
	Обзор результатов
	2.1.	Показатели деятельности
	2.2. Важные события
	ОБРАЩЕНИЯ РУКОВОДСТВА

	5.5.	Обзор рынка

