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1-ТАРАУ. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР 

1. Жалпы ережелер 

1. «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» акционерлік 
қоғамының Іскерлік этика кодексі (бұдан әрі – Кодекс) қызметкерлермен, жеткізушілермен, 
іскерлік әріптестермен, Корпорация акционерімен, мүдделі тұлғалармен және уәкілетті 
мемлекеттік органдармен өзара қарым-қатынас саласындағы «Қазақстан Ұлттық Банкінің 
Ұлттық инвестициялық корпорациясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Корпорация) 
қызметінің қағидаттарын, сондай-ақ Корпорация қызметкерлерінің мінез-құлық нормаларын 
айқындайды. 

2. Осы Кодекс жалпыға бірдей танылған стандарттар мен іскерлік мінез-құлық 
нормаларын ескере отырып, Қазақстан Республикасы заңнамасының, Корпорацияның 
Корпоративтік басқару кодексінің ережелеріне сәйкес әзірленді. 

2. Іскерлік этика кодексінің мақсаттары мен міндеттері 

 3. Кодекстің мақсаттары корпоративтік басқарудың тиімділігін арттыруға және жалпы 
қабылданған стандарттар мен іскерлік мінез-құлық нормаларын қолдану арқылы 
қызметкерлермен, жеткізушілермен, іскерлік әріптестермен, Корпорация акционерімен, 
мүдделі тұлғалармен және уәкілетті мемлекеттік органдармен табысты өзара іс-қимылға 
жәрдемдесуге бағытталған Корпорация қатынастарын жетілдіру, жүйелеу және реттеу 
болып табылады. 
 4. Кодекстің міндеттері Корпорацияның және қызметкерлердің, жеткізушілердің, іскер 
әріптестердің, Корпорация акционерінің, мүдделі тұлғалардың және уәкілетті мемлекеттік 
органдардың жұмыс тиімділігін арттыруға, ұлттық және халықаралық деңгейде 
Корпорацияның оң имиджін қалыптастыруға және дамытуға ықпал ететін мүдделерінің 
теңгеріміне қол жеткізуге бағытталған қажетті жағдайлар жасау болып табылады. 

3. Іскерлік этика принциптері 

5. Корпорацияның іскерлік этикасының принциптері: 
1) Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуы; 
2) әділеттілік; 
3) ашықтық; 
4) жауапкершілік. 
 

4. Мүдделер қақтығысының алдын алудың негізгі принциптері 
 

6. Мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында Корпорациялар мынадай негізгі 
қағидаттарды басшылыққа алады: 

1) шешімдерді қабылдау кезінде, олардың құзыретіне жатқызылған мәселелер 
бойынша, мүдделер қақтығысы болған кезде басқару органдары лауазымды адамдарының 
жеке мүдделілігіне жол бермеу Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкес 
шешімдер қабылдау; 

2) Корпорацияның лауазымды адамдары мен қызметкерлері шешім қабылдауға 
қатыспауға немесе олардың жеке немесе материалдық мүдделеріне әсер ететін немесе 
әсер етуі мүмкін басқа әрекеттерді жүзеге асырмауға тиіс; 

3) Корпорацияның ішкі құжаттарында Корпорация органдарының міндеттері мен 
функцияларын, сондай-ақ олардың өзара іс-қимыл жасау тәртібін нақты көрсету. 

 
5. Құндылықтар 

 

7. Корпорацияның қызметі қалыптасатын негізгі корпоративтік құндылықтар өз 
қызметінде заңнама, Кодекс талаптарына, этикалық стандарттарға және іскерлік этиканың 
жалпы қабылданған нормаларына, оның қызметкерлерінің құзыреттілігі мен кәсібилігіне, 
олардың еңбек тиімділігіне, адалдығына, әдептілігі мен адалдығына, жауапкершілік пен 



сенімділікке, ақпараттық ашықтыққа, патриотизмге, өзара көмекке, сыйластыққа толық 
сәйкестігін қамтамасыз ету болып табылады. дос сондай-ақ барлық мүдделі тұлғалардың 
құқықтарын тану және құрметтеу және осындай адамдармен ынтымақтастыққа ұмтылу. 

2-ТАРАУ. ІСКЕРЛІК ЭТИКА НОРМАЛАРЫ 

6. Ішкі қатынастар 

8. Корпорацияның іскерлік этика нормаларын сақтау жөніндегі негізгі 
міндеттемелеріне мыналар жатады: 

1) адамның қадір-қасиетін, құқықтары мен жеке бас бостандығын құрметтеу, 
әрқайсысына өз әлеуетін іске асыру үшін тең мүмкіндіктер бере отырып, қызметкерлерге 
сенімгерлік қатынас жасау: 

2) жалпыадамзаттық моральдық-этикалық құндылықтар тұрғысынан жұмыс орнындағы 
кемсітушіліктің немесе қудалаудың кез келген нысандарын, қорлау немесе орынсыз мінез-
құлық фактілерін алып тастау; 

3) қызметкерлер алдындағы өз міндеттемелерін орындау; 
4) лауазымдық міндеттерін атқару үшін әрбір қызметкерге қажетті өкілеттіктерді беру; 
5) тең мүмкіндіктер беру қағидатын сақтауды, олардың қызметкердің тиімді шешімдер 

қабылдауына ықпал етуін іске асыруға жеке, достық, отбасылық-туыстық қатынастардың 
араласуына жол бермеу, 

6) құпия ақпаратты қамтитын мәліметтерді жария етпеу; 
7) мүдделер қақтығысына жол бермеу; 
8) орындалатын жұмыстың сапасын арттыруды және қойылған мақсаттарға қол 

жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында қызметкерлердің кәсіби дамуы үшін жағдайлар 
жасау; 

9) Корпорацияның ішкі құжаттарына сәйкес Корпорацияның мақсаттарын негізге ала 
отырып, жұмыскерлердің жұмыста қол жеткізген жетістіктері үшін оларды көтермелеуді 
көздей отырып, олардың салымын қадір-қасиеті бойынша бағалау. 

 
9. Корпорацияның басшылығы мен қызметкерлеріне ортақ міндеттер: 

1) өзінің кәсіби қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Кодекстің, әдеп 
стандарттарының және іскерлік этиканың жалпы қабылданған нормаларының нормаларын 
сақтауға, Корпорация акционері мен Директорлар кеңесінің, Корпорация Басқармасының 
шешімдерін, корпорация қызметіне қатысты өкімдік және өзге де құжаттарды орындау; 

2) Корпорацияның мүдделерін білдіру және қорғау, Корпорацияның стратегиялық 
мақсаттарына қол жеткізуге өзінің еңбек үлесін қосу, өз жұмысының сапасы мен нәтижелері 
үшін дербес жауапты болу; 

3) жанжалдарды болдырмай, Корпорация мен Корпорация акционерінің мүддесі үшін 
қажетті қамқорлықпен және сақтықпен әрекет ете отырып, кәсіби функцияларды саналы 
және адал орындау; 

4) осы Кодекске қосымшаға сәйкес Корпорацияның Іскерлік этика кодексін қабылдау 
және сақтау туралы міндеттемеге сәйкес мәртебесі мен атқаратын лауазымына 
қарамастан, осы Кодексте белгіленген міндеттемелердің орындалуына жауапты болу; 

5) Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес тегіне, әлеуметтік, 
лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, діни және өзге 
де нанымдарына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген басқа да мән-жайлар 
бойынша кемсітушілік көріністеріне жол бермей, сыпайы және әдепті болу, әріптестерінің 
және басқа да адамдардың ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу; 

6) қарапайымдылық танытуға, лауазымдық міндеттерін атқару кезінде корпорацияның 
мүдделерін басшылыққа алуға, қызметтік жағдайдың мүдделілігі мен жеке мақсаттарда 
пайдаланылуын қоспағанда, Корпорацияның материалдық және материалдық емес 
активтерін/игіліктерін иемденуді қолайсыз деп санау; 

7) Корпорацияға байланысты мәмілелердегі, шарттардағы, жобалардағы немесе 
белгіленген тәртіппен өзге де мәселелерге байланысты кез келген жеке коммерциялық 



немесе басқа да мүдделілік (тікелей немесе жанама) туралы Корпорация басшысына дереу 
хабарлау; 

8) мемлекеттік және басқа тілдерге, Қазақстан халқының салт-дәстүрлеріне 
құрметпен қарауға; 

9) жанжалды жағдайлардың туындауын болдырмай, өз жұмысына деген көзқарасы 
мен мінез-құлқымен ұжымда тұрақты оң моральдық-психологиялық ахуал мен 
Корпорацияның корпоративтік рухын құруға ықпал ету; 

10) заңнаманың және Корпорацияның ішкі құжаттарының талаптарында көзделген 
құпиялылық нормаларын сақтай отырып, бір-біріне дұрыс ақпаратты уақтылы ұсыну; 

11) азаматтар мен заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде бюрократия мен әуре-
сарсаң көріністеріне жол бермеуге, олар бойынша қажетті шаралар қабылдауға және 
белгіленген мерзімде жауап беру. 

 
10. Корпорация басшылығының міндеттері: 

1) осы Кодекстің талаптарына сәйкес келетін басқарушылық шешімдер қабылдау, 
Корпорацияда белгіленген және осы Кодексте көрсетілген этикалық нормаларға бейілділігін 
жеке мысалмен көрсету; 

2) тәлімгерлікті дамыту, ортақ мақсаттармен, құндылықтармен және қағидаттармен 
біріктірілген команда ретінде ұжымның бірігуіне ықпал ету; 

3) шешілетін мәселеге ықтимал жеке қатысуы туралы уақтылы хабардар етуге және оң 
шешімінде жеке мүдделілігі бар мәселелер бойынша талқылауға және дауыс беруге 
қатыспау; 

4) бағыныстыларға қатысты негізсіз айыптауларға, дөрекілік, адамның қадір-қасиетін 
қорлау, әдепсіздік фактілеріне жол бермеу; 

5) бағыныстыларды жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сәйкес 
келмейтін құқыққа қарсы теріс қылықтар немесе іс-әрекеттер жасауға мәжбүрлемеу; 

6) сыйлықтар алудың (сыйға тартудың), мүліктік игіліктер мен артықшылықтарды 
құқыққа қарсы алудың (берудің) қатыгез тәжірибесін үзілді-кесілді қабылдамай, өзінің 
функционалдық міндеттерін адал атқару; 

7) қызметкерлермен, жеткізушілермен, іскер әріптестермен, Корпорация акционерімен, 
мүдделі тұлғалармен және уәкілетті мемлекеттік органдармен қарым-қатынаста 
Корпорация мүддесінде әрекет ету; 

8) шешімдер қабылдау кезінде ашықтық және барабарлық қағидаттарын басшылыққа 
алу; 

9) қойылған міндеттерді іске асыруға, жетекшілік ететін бөлімшелер қызметкерлерінің 
осы Кодекстің нормаларын сақтауына жауапты болу. 

 
11. Корпорация қызметкерлерінің міндеттері: 
1) қойылған міндеттерді орындау кезінде (қажет болған жағдайда) әріптестерінің кәсіби 

көмегіне жүгіне отырып, жаңа технологиялар саласындағы соңғы жетістіктерді зерделеу 
және игеру жолымен кәсіби құзыреттілікті арттыру; 

2) серіктестермен, Корпорация акционерімен, жеткізушілермен, бизнес бойынша 
бәсекелестермен және өзге де тұлғалармен жұмыс істеу кезінде мүдделер қақтығысына 
жол бермеу; 

3) әріптестеріне өз жұмысының оң тәжірибесін және алған білімдерін, дағдыларын 
беру; 

4) өз қызметтік міндеттерін атқару кезінде ұжымдағы мінез-құлық қағидаларын, 
телефон арқылы сөйлесу мәдениетін, киімдегі іскерлік стиль нормаларын ұстану. 

 
12. Корпорацияның Комплаенс-бақылаушысымен өзара іс-қимыл: 

1) осы Кодекстің ережелеріне қатысты этикалық және басқа сипаттағы мәселелер 
бойынша, сондай-ақ құқық бұзушылық және өзге де құқыққа қайшы әрекеттер фактілері 
бойынша Корпорацияның басшылары мен қызметкерлері тиісті шаралар қабылдау үшін 
Корпорацияның Комплаенс-бақылаушысына жүгінуге құқылы. Бұл ретте өтінішпен жүгінген 
қызметкерлердің құқықтарына қысым жасалмауға тиіс; 

2) Басқарма мүшелерінің заңсыз және/немесе этикаға жат әрекеттері туралы фактілер 
бойынша Корпорацияның Комплаенс-бақылаушысы ақпаратты Корпорацияның 



Директорлар кеңесіне жеткізеді. 
13. Этикалық сипаттағы жағымсыз жағдайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық 

және/немесе басқа да құқыққа қайшы әрекеттер фактілерін қарау кезінде тек тексерілген 
фактілерге және дұрыс ақпаратқа негізделу керек. 

14. Осы Кодекске сәйкес әдеп нормаларын бұзудың барлық фактілері, сондай-ақ 
сыбайлас жемқорлық және / немесе басқа да құқыққа қайшы әрекеттер фактілері Қазақстан 
Республикасы заңнамасының және Корпорацияның ішкі құжаттарының нормаларына 
сәйкес қаралуға тиіс. 

 
7. Сыртқы қатынастар 

15. Корпорацияның мемлекеттік органдарымен өзара қарым-қатынаста: 
1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, мемлекеттік 

органдардың актілерін, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шарттарды, Корпорация Жарғысын және Корпорация қызметін регламенттейтін өзге де ішкі 
құжаттарды, сондай-ақ Корпоративтік басқару кодексінің ережелерін сақтайды; 

2) мемлекеттік басқару органдары тарапынан да, Корпорация басшылары мен 
қызметкерлері тарапынан да сыбайлас жемқорлық және басқа да құқыққа қарсы іс-
қимылдардың туындау мүмкіндіктерін болдырмау жөнінде барлық күш-жігерін салады; 

3) әріптестік, сыйластық және сындарлы даму қағидаттарын басшылыққа алады. 
16. Корпорация Акционерімен өзара қарым-қатынаста: 
1) Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, Корпорация Жарғысын және 

Корпорацияның Корпоративтік басқару кодексінің ережелерін, ашықтық, есептілік және 
жауапкершілік қағидаттарын, сондай-ақ Акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау және құрметтеу қағидатын басшылыққа алады; 

2) Корпорация акционерінің және басқа да мүдделі тұлғалардың құқықтарын таниды 
және құрметтейді және өз қызметін дамыту және қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету 
мақсатында олармен ынтымақтастыққа ұмтылады; 

3) Корпорация акционеріне және мүдделі тұлғаларға заңнамада көзделген 
жағдайларда олардың құқықтарын бұзғаны үшін өтемақы алу мүмкіндігін береді. 

17. Корпорация Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Корпорация 
Жарғысының ережелеріне және корпорацияның басқа да ішкі құжаттарына, сондай-ақ 
еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғыларына, Корпоративтік басқару кодексіне және 
осы Кодекске сәйкес еншілес, тәуелді ұйымдармен өзара қатынастарды жүзеге асырады. 

18. Инвесторлармен, іскери серіктестермен, корпорацияның бәсекелестерімен өзара 
қарым-қатынаста: 

1) өз міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді және өз серіктестерінен 
міндеттемелердің іске асырылуын күтеді; 

2) өз қызметін тұрақты кеңейтуге және серіктестермен өзара іс-қимылға мүдделі; 
3) құрметке, сенімге, адалдық пен әділдікке негізделген ұзақ мерзімді және өзара 

тиімді ынтымақтастыққа ұмтылады; 
4) Корпорация қызметі саласында белгіленген ұлттық және халықаралық 

стандарттарды сақтайды; 
5) көрсетілетін қызметтердің жоғары сапасына кепілдік береді. 

19. Азаматтармен және заңды тұлғалармен қарым-қатынаста Корпорация 
қызметкерлері өтініштерді қарау кезінде бюрократия мен сөзбұйдаға жол бермей, 
Корпорацияға деген сенімді нығайтуға, оның оң имиджін қалыптастыруға жәрдемдесуге 
тиіс. 

20. Әлеуметтік қатынастарда: 
1) Қазақстан Республикасы халқының өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған 

мемлекеттік әлеуметтік бастамаларды дамытады және қолдайды; 
2) әлеуметтік бағыттағы іс-шараларды қаржыландырудың ашық тетіктерін қолданады; 
3) әлеуметтік бағдарланған мемлекеттік бағдарламаларға қатысу арқылы да, өзінің 

бастамашыл жобаларын іске асыру жолымен де Қазақстанда және әлемде болып жатқан 
қоғамдық процестерге қатысуды өзінің азаматтық борышы деп санайды; 

4) Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қолдайды және өз қызметінің 
қоршаған ортаны қорғау туралы заңнама талаптарына сәйкестігіне ұмтылады. 

21. Корпорация жұртшылықпен және бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-



қатынаста жоғары этикалық стандарттарға ұмтылады, дұрыс емес қате ақпаратты таратуға, 
басшылардың жарияланымдары мен сөйлеген сөздерінде, өзінің ақпараттық, жарнамалық 
немесе жұртшылықпен байланыс жөніндегі басқа да материалдарында фактілерді 
жасыруға немесе бұрмалауға жол бермейді. 

 
8. Құпия ақпарат 

 

22. Корпорация қызметкерлеріне Корпорацияның меншігі болып табылатын құпия 
ақпаратқа, кейбір жағдайларда - белгіленген өкілеттіктер шегінде үшінші тұлғаларға тиесілі 
ақпаратқа (қаржылық және басқа да мәліметтер) қолжетімділік беріледі. 

23. Корпорация қызметкерлері құпия ақпаратты қорғауды қамтамасыз етуге және оны 
пайдакүнемдік және өзге де жеке мақсаттарда пайдалануға жол бермеуге міндетті. Жеке 
пайда табу үшін құпия ақпаратты пайдалану корпорацияның ақпараттық қауіпсіздік 
корпорациясының корпоративтік этикасы мен ішкі құжаттарын бұзу болып табылады. 

24. ҚР Заңнамасының және Корпорацияның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес 
басшылар мен қызметкерлерге коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де 
құпияны жария етуге тыйым салынады. 

25. Корпорацияның басшылары мен қызметкерлері корпорацияның ішкі құжаттарында 
көзделген және құпия ақпаратпен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік режимін қамтамасыз 
ететін ережелер мен рәсімдерді сақтауға тиіс. 

 
9. Мүлікті қорғау және пайдалану 

 

26. Корпорация қызметкерлері Корпорацияның мүлкі мен ресурстарының қорғалуын 
және сақталуын, сондай-ақ оларды тиісті және тиімді пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. 
Корпорация қызметкерлері Корпорация ресурстарын немқұрайлы, заңсыз немесе тиімсіз 
пайдалануға жол бермеу үшін барлық шараларды қабылдайды. 

3-ТАРАУ. ЖАУАПКЕРШІЛІК 

27. Осы Кодексті корпорацияның барлық басшылары мен қызметкерлері сақтауға 
міндетті болып табылады. Осы Кодексте көзделген талаптарды бұзғаны үшін 
Корпорацияның кез келген қызметкеріне атқаратын лауазымына қарамастан, Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексінде көзделген тәртіппен тәртіптік жазаның тиісті түрлері 
қолданылуы мүмкін. 

28. Кодекс ашық құжат болып табылады және Корпорация қызметкерлер, Корпорация 
акционері, серіктестер және басқа да мүдделі тұлғалар арасында еркін таратылады. 

 
4-ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ 

 

29. Корпорацияның іскерлік этика кодексін Корпорацияның Басқармасы бекітеді. 
30. Қажеттілігіне қарай осы Кодекске белгіленген тәртіппен өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілуі мүмкін.



«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық 
инвестициялық корпорациясы» АҚ Іскерлік этика 

кодексіне қосымша 

 
«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ Іскерлік этика 

кодексін қабылдау және сақтау туралы  
МІНДЕТТЕМЕ 

Мен,  

(Т.А.Ә., лауазымы, құрылымдық бөлімшенің атауы) 
«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ-ның Іскерлік 

этика кодексімен (бұдан әрі – Кодекс), «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық 
корпорациясы» АҚ-ның корпоративтік іскерлік этика мен мінез-құлыққа қатысты 
саясатымен, қағидаттарымен және құндылықтарымен таныса отырып, Кодексте 
белгіленген нормалармен келісемін және Кодекстің талаптарын орындауға және оларды 
кәсіби қызметімде басшылыққа алуға міндеттеме аламын.  

Мен Кодекстің ережелерін бұзғаны үшін жеке жауапкершілікті қабылдаймын, сондай-ақ 
оны толық көлемде орындауға міндеттенемін. 

 
Қызметкердің қолы  ___________________________________  
 
Күні  ____________________________________________ 



«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ  
Іскерлік әдеп кодексіне келісу парағы 

Лауазымның атауы Т.А.Ә. Қолы 

Басқарма Төрағасының 
Орынбасары 

С.Д. Рысбеков. 
 

Басқарма Төрағасының 
Орынбасары 

Н.А. Әзімбаев 
 

Басқарушы директор-
Басқарма мүшесі 

Ә.А. Құмарбеков 
 

Заң басқармасының 
бастығы 

Т. Б. Бидайбеков 
 

Комплаенс-бақылаушы И.Х. Қожымов 
 

Персоналмен жұмыс 
басқармасының бастығы 

Б.Е. Мамытов 
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