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КІРІСПЕ 

1. Корпоративтік басқару кодексі (бұдан әрі - Кодекс) «Қазақстан Ұлттық 

Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» акционерлік Қоғамы (бұдан әрі 

- Қоғам) Қоғамның басқа Мүдделі тұлғалармен және Қоғам ішіндегі 

қатынастарын қоса алғанда, жауапкершілік пен этиканың жоғары деңгейін 

қамтамасыз ету мақсатында өз қызметі барысында ұстанатын қағидалар 

жиынтығы болып табылады. 

2. Кодекстің мақсаты: Қоғамды корпоративтік басқарудың үлгілі жүйесін 

құру, Қоғамды басқарудың ашықтығын қамтамасыз ету және Қоғамның тиісті 

корпоративтік басқару стандарттарын ұстануға тұрақты дайындығын растау 

болып табылады. 

3. Кодекс Қазақстанда дамып келе жатқан корпоративтік мінез-құлық 

тәжірибесін, қаржы нарығындағы этикалық нормалар мен қызмет жағдайларын 

ескере отырып, сондай-ақ халықаралық тәжірибеде танылған корпоративтік 

басқару қағидаттарына сәйкес Қазақстан Республикасының Заңнамасына, Үлгілік 

кодекске сәйкес әзірленді. 

4. Корпоративтік басқару іске асыруы Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қорының активтерін, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтын-валюта 

активтерін, зейнетақы активтерін және басқа да активтерді сенімгерлік басқару 

жөніндегі Қоғам қызметінің тиімділігін арттыратын Мүдделі тұлғалар мен 

Жалғыз акционердің мүдделерін қорғауға, басқару мен бақылау арасындағы 

теңгерімді сақтауға бағытталған қағидаттардың толық спектрін қамтиды. 

5. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері Қоғаммен жасалған 

тиісті шарттардың негізінде Кодексте көзделген міндеттемелерді өзіне 

қабылдайды және оның Қоғамдағы ережелерін сақтауға міндеттенеді. 

6. Кодексте келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады: 

Жалғыз акционер - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

Директорлар кеңесі - Қоғамның басқару органы 

Басқарма - Қоғамның атқарушы органы 

Жарғы - Қоғамның Жарғысы 

Заңнама - белгіленген тәртіппен қабылданған Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық актілерінің жиынтығы 

Қоғамның ішкі құжаттары — Қоғамның, оның органдарының, құрылымдық 

бөлімшелерінің және Қоғам қызметкерлерінің қызметінің шарттары мен тәртібін 

реттейтін актілер

Мүдделі тұлға - құқықтарын іске асыру Қазақстан Республикасының 

Заңнамасына және Жарғыға сәйкес Қоғамның қызметімен байланысты тұлға 
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Директорлар - Директорлар кеңесінің мүшелері 

Тәуелсіз директорлар - Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес 

тәуелсіз ретінде айқындалатын директорлар 

Үлгілік кодекс - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау 

министрінің 2007 жылғы 17 мамырдағы № 86 бұйрығымен бекітілген мемлекет 

қатысатын акционерлік Қоғамдар үшін Корпоративтік басқарудың үлгілік 

кодексі 

Корпоративтік қақтығыс - төмендегілер арасындағы келіспеушіліктер немесе 

даулар: 

1) Қоғамның Жалғыз акционері және органдары; не 

2) Қоғам органдарымен немесе олардың мүшелерімен; не 

3) Мүдделі тұлғалардың, Жалғыз акционердің мүдделеріне және 

Қоғамның қызметіне теріс әсер ететін Қоғамның корпоративтік басқару 

мәселелері бойынша Қоғамның органы және Қоғамның Мүдделі тұлғалары 

арасында 

7. Пайдаланылған, бірақ Кодексте анықталмаған терминдер мен 

анықтамалар Заңнамада және Жарғыда қолданылған мағынада қолданылады. 

1 тарау. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚАҒИДАТТАРЫ 

8. Корпоративтік басқару деп Қоғамның қызметін тиімді басқаруды және 

бақылауды қамтамасыз ететін және Мүдделі тұлғалар мен Жалғыз акционердің 

мүддесі үшін Жалғыз акционердің Директорлар кеңесімен, Басқармамен және 

Мүдделі тұлғалармен қарым-қатынасын қамтитын үдерістер жиынтығы 

түсініледі. 

9. Қоғам Корпоративтік басқаруды Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру, 

оның беделін нығайту құралы ретінде қарастырады. Қоғамды корпоративтік 

басқару әділеттілік, адалдық, жауапкершілік, ашықтық, мөлдірлік, кәсібилік және 

құзыреттілік негізінде құрылады. Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы 

Қоғам қызметіне Мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін 

құрметтеуді көздейді, Қоғамның табысты қызметіне, оның ішінде оның 

құндылығының артуына ықпал етеді. 

10. Қоғамның корпоративтік басқаруының негізгі қағидаттары: 

1) Мүдделі тұлғалардың және Жалғыз акционердің құқықтары мен 

мүдделерін қорғау қағидаты; 

2) Директорлар кеңесі мен Басқармамен тиімді басқару қағидаты; 

3) Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен 

объективтілігі қағидаттары; 

4) заңдылық және этика қағидаттары; 

5) тиімді кадрлық саясат қағидаты; 

6) корпоративтік қақтығыстарды реттеу саясаты. 
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1.1. Мүдделі тұлғалардың және Жалғыз акционердің құқықтары мен 

мүдделерін қорғау қағидаты 

11. Қоғамдағы корпоративтік басқару Мүдделі тұлғалардың және Жалғыз 

акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және құрметтеу 

қағидатына негізделген және Қоғамның тиімді қызметіне ықпал етеді. 

12. Жалғыз акционердің Заңнамада және Жарғыда көзделген құқықтарға ие. 

13. Қоғам мен Жалғыз акционер арасында ақпарат алмасу тәртібі 

Заңнамамен, Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі. Қоғамның 

ішкі құжаттары Заңнама талаптары мен корпоративтік және іскерлік этика 

нормалары негізінде әзірленеді. 

13.1. Директорлар кеңесі мен Басқармамен Қоғамды тиімді басқару 

қағидаты 

13.1.1. Директорлар кеңесі қызметінің қағидаттары 

14. Директорлар кеңесінің қызметі Мүдделі тұлғалар мен Жалғыз 

акционердің мүдделерін барынша сақтау және іске асыру қағидаттары негізінде 

құрылады және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің алтын-валюта активтерін, зейнетақы активтерін 

және Қоғамның басқаруындағы басқа да активтерді басқарудағы Қоғам 

қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған. 

15. Директорлар толық ақпараттандырылған негізде, адал және Мүдделі 

тұлғалардың, Жалғыз акционердің және Қоғамның мүддесі үшін әрекет етуі тиіс. 

16. Директорлар кеңесі Мүдделі тұлғалар мен Жалғыз акционер алдында өз 

қызметінің толық ашықтығын қамтамасыз етеді. 

17. Директорлар кеңесі Қоғамның ақпаратын ашуға және қызметін 

ақпараттық жария етуге жауапты болады және ақпараттың жіктелуін негіздеуге 

және ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуын және сақталуын қамтамасыз етуге 

міндетті. 

18. Директорлар кеңесінің құрамына міндетті түрде тәуелсіз директорлар 

кіруі тиіс. Директорлардың тәуелсіздік өлшемшарттары Заңнаманың базалық 

ережелеріне негізделген. Тәуелсіз директордың өзіне тән ерекшелігі-оның 

Жалғыз акционердің бақылауынан, Қоғам мен мемлекет менеджментінен 

тәуелсіздігі болып табылады. 

19. Директорлар кеңесі Жарғыда көзделген шектерде Басқарманың 

қызметіне бақылауды жүзеге асырады. 

20. Директор лауазымға кіріскен кезде өзіне Қоғам алдындағы өз қызметіне 

қатысты міндеттемелер қабылдайды. 

21. Директорлардың Қоғам алдындағы міндеттемелері, Директорларды 

оның қызметінің істерімен және үдерістерімен таныстыру тәртібі, жүктелген 

міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершілік шаралары, Директорлар 

кеңесінің отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі Жарғыда, Қоғамның 

директорлар Кеңесі туралы ережеде, Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында 
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айқындалады. 

22. Директорлар кеңесі мен Басқарма Қоғам қызметіндегі жоспарланған 

өзгерістерді негіздеуге және Жалғыз акционердің құқықтарын сақтау мен 

қорғаудың нақты шараларын ұсынуға міндетті. 

1.2.2. Басқарма қызметінің қағидаттары 

23. Басқарма іс-әрекетінің негізгі қағидаттары адалдық, ақ ниеттілік, 

парасаттылық, абайлаушылық болып табылады. 

24. Басқарма қызметі Мүдделі тұлғалар мен Жалғыз акционердің 

мүдделерін барынша сақтау қағидаты негізінде құрылады және Жалғыз акционер 

мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне толық есеп беруге міндетті және 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің алтын-валюта активтерін, зейнетақы активтерін және Қоғамның 

басқаруындағы басқа да активтерді басқару тиімділігін арттыруға бағытталған. 

24.1. Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен 

объективтілігі қағидаты 

25. Ақпараттық ашықтық Қоғамды басқарудың барынша негізділігі мен 

ашықтығын қамтамасыз етуге арналған. 

26. Жалғыз акционер немесе Директорлар кеңесінің мүшелері тиісті 

шешімдер қабылдау үшін қажетті Қоғам туралы ақпаратқа еркін қол жеткізе алуы 

тиіс. 

27. Қоғам Қазақстан Республикасының Заңнамасында, Қоғамның ішкі 

құжаттарында көзделген шектерде Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің 

құқықтарына елеулі әсер етуі мүмкін өз қызметінің негізгі нәтижелері, 

жоспарлары мен перспективалары туралы ақпаратты уақтылы ашады, сондай-ақ 

Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесі мүшелерінің сауалдарына уақтылы 

және толық көлемде жауап береді. 

28. Қоғам өзінің қызметіндегі маңызды корпоративтік оқиғалар туралы 

үнемі ақпарат беріп отырады және сонымен бірге құпия ақпарат (жария емес)  

ретінде анықталған ішкі ақпаратты ашудың қатаң және сенімді тетіктерін 

ұстанады. 

29. Қаржылық есеп пен аудиттің рәсімдері мен ережелері Жалғыз 

акционердің Қоғам қызметіне деген сенімін қамтамасыз етуге бағытталған. 

30. Қаржылық есептілікті жүргізу және аудит жүргізу мынадай қағидаттарға 

негізделеді: 

1) толықтылық және сенімділік; 

2) қасақана еместік және тәуелсіздік; 

3) кәсібилік және құзыреттілік; 

4) жүйелілік және тиімділік. 

31. Қоғам ақпаратты ыңғайлы, ақпаратқа қолжетімділікке ауыртпалық 
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түсірмейтін құралдармен ұсынады және ол ұсынатын ақпараттың дерексіздігі 

үшін жауап береді. 

32. Директорлар кеңесі ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, бекіту, қолдану және 

бағалау үдерістеріне қатыстылығына қарай органдар мен тұлғалардың қаржы-

шаруашылық қызметін бақылау жүйесіне кіретін органдардың құзыретін 

белгілейді. 

1.4. Заңдылық және этика қағидаттары 

33. Қоғам Заңнамаға, іскерлік этиканың жалпы қабылданған қағидаттарына, 

Жарғыға, Кодекстің ережелеріне және өзінің шарттық міндеттемелеріне қатаң 

сәйкес әрекет етеді. 

34. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерімен қарым-

қатынасы өзара сенімге, құрметке, есеп беруге міндеттілігіне және бақылауына 

негізделеді. 

34.5. Тиімді кадрлық саясат қағидаты 

35. Қоғамдағы корпоративтік басқару Қоғам қызметкерлерінің Заңнамада 

көзделген құқықтарын қорғау негізінде құрылады және әлеуметтік мәселелерді 

шешуде және еңбек жағдайларын реттеуде Қоғам ішіндегі әріптестік 

қатынастарды дамытуға бағытталуы тиіс. 

36. Кадрлық саясаттың негізгі қағидаттарының бірі персоналды ротациялау, 

Қоғамдағы еңбек жағдайларын жақсарту және Қоғам қызметкерлерін әлеуметтік 

қорғау нормаларын сақтау болып табылады. 

37. Корпоративтік басқару еңбек ұжымында қолайлы және шығармашылық 

атмосфера құру үдерістерін ынталандыруы, Қоғам қызметкерлерінің кәсіби 

біліктілігі мен қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесуі тиіс. 

2 тарау. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ 

ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ 

38. Қоғамның корпоративтік басқару және бақылау жүйесін құрайтын 

органдар: 

1) Жалғыз Акционер; 

2) Директорлар кеңесі; 

3) Басқарма төрағасы бастаған Басқарма. 

39. Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне 

байланысты шешімдерді оның Жарғысында айқындалған өз құзыреті шегінде 

қабылдайды. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауға байланысты 

шешімдерді Басқарма және Қоғамның Басқарма Төрағасы қабылдайды. 

2.1. Жалғыз акционер 

40. Қоғам Заңнамада және Жарғыда айқындалған Жалғыз акционердің 

негізгі құқықтарының іске асырылуын белгіленген тәртіппен қамтамасыз етеді. 

41. Заңнама және Қоғамның Жарғысы бойынша Жалғыз акционердің 

құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді белгіленген тәртіппен 

осындай шешімдер қабылдауға құқығына ие Жалғыз акционердің лауазымды 
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тұлғасы қабылдайды. 

2.2. Директорлар кеңесі 

2.2.1. Директорлар кеңесінің функциялары 

42. Директорлар кеңесі өз функцияларын Заңнамаға, Жарғыға, Кодекске 

және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады. 

43. Директорлар кеңесі Мүдделі тұлғалар мен Жалғыз акционердің 

мүдделерін іске асыруды және құқықтарын қорғауды қамтамасыз етеді. 

44. Директорлар кеңесі Жарғыда көзделген құзырет шегінде Қоғамның 

атқарушы органының қызметін басқару және бақылау жөніндегі ішкі рәсімдерді 

бекітеді. 

45. Директорлар кеңесінің қызметі парасаттылық, тиімділік, белсенділік, ақ 

ниеттілік, адалдық, жауапкершілік және ұқыптылық этикасы қағидаттарына 

негізделеді. 

46. Директорлар Кеңесінің отырыстары ұтымдылық, тиімділік және 

жүйелілік қағидатын негізге ала отырып өткізіледі. 

47. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу бетпе-бет және сырттай 

нысандарда көзделеді. Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының бетпе-бет 

нысаны неғұрлым тиімді болып табылады. Отырыстардың бетпе-бет нысаны 

Қоғам қызметі бойынша аса маңызды, түйінді, стратегиялық шешімдер бойынша 

мәселелерді қарау және шешімдер қабылдау кезінде міндетті. Ерекше 

жағдайларда Директорлар кеңесі отырысының екі нысаны да біріктірілуі мүмкін. 

Бұл бір немесе бірнеше Директорлардың (30% аспайтын) Директорлар кеңесінің 

отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі болмайтын жағдайға қатысты. Бұл ретте 

Директорлар техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып, қаралатын 

мәселелерді талқылауға қатыса алады және өз пікірін жазбаша нысанда ұсынуға 

тиіс. 

48. Директорлар Жарғыда айқындалған шектерде Қоғамның қызметін 

бақылайды, Қоғамның басқа органдарымен және лауазымды тұлғаларымен 

тұрақты байланыстарды қолдайды. 

49. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар 

дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мәселелер жөніндегі комитеттері 

құрылады: 

1) стратегиялық жоспарлау; 

2) кадрлар мен сыйақылар; 

3) ішкі аудит; 

4) әлеуметтік мәселелер. 

50. Қоғамның ішкі құжаттарында Директорлар Кеңесінің өзге де мәселелер 

жөніндегі комитеттерін құру көзделуі мүмкін. 

51. Директорлар кеңесінің комитеттері белгілі бір комитетте қызмет ету 

үшін қажетті кәсіби біліміне ие Директорлар мен сарапшылардан тұрады. 

52. Директорлар кеңесінің комитетін директорлардың бірі басқарады. 

Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз 

директорлар болып табылады. 
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53. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы 

бола алмайды. 

54. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс 

тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін 

Қоғамның ішкі құжатында белгіленеді. 

2.2.2. Директорлар кеңесін қалыптастыру 

55. Директорлар кеңесінің сандық құрамын Жалғыз акционер айқындайды. 

56. Директорлар Кеңесі тәуелсіз директорларды қамтуы тиіс, олардың саны 

Заңнамада белгіленген шектен аспауы тиіс. 

57. Директор мен Директорларға үміткерлердің өз міндеттерін орындау 

және Мүдделі тұлғалардың, Жалғыз акционердің және Қоғамның мүдделері үшін 

бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті 

жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі және мінсіз беделі болуы тиіс. 

58. Директорлар өз қызметін Мүдделі тұлғалар мен Жалғыз акционердің 

мүддесі үшін адал және жауапкершілікпен жүзеге асыруы, Директорлар кеңесінің 

мүшесі ретінде өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақытқа ие болуы, 

өзінің тәуелсіз пікірін білдіруі және егер ол Қоғамның мүддесіне сай деп санаса, 

оны қорғауы тиіс, егер Директорлар кеңесінде қызмет ету шеңберінде 

мәселелерді шешу үшін қажет болса, Қоғамның мәмілелер жасасуға Мүдделілігі 

туралы ақпаратты адал және толық көлемде ашу, өз біліктілігін арттыру тиіс. 

2.3. Басқарма 

2.3.1. Басқарма туралы жалпы ережелер 

59. Басқарма Заңнамада және Жарғыда Жалғыз акционер мен Директорлар 

кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің мәселелері бойынша 

шешімдер қабылдауға құқылы. Басқарма қызметі Жарғымен және Қоғамның ішкі 

құжаттарымен реттеледі. 

60. Басқарма Заңнама талаптарына сәйкес Қоғамның ақпаратын ашуға және 

қызметін ақпараттық жария етуге жауапты болады және ішкі (қызметтік) 

ақпараттың қорғалуын және сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. 

61. Басқарма қызметінің маңызды бағыты Заңнаманың, оның ішінде 

азаматтық, қаржылық және еңбек құқығы саласындағы талаптардың сақталуын 

қамтамасыз ету болып табылады. 

62. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі қойған міндеттерді 

орындауға жауапты болады. 

63. Басқарма қызметінің негізгі бағыттары: 

1) Қоғамның қызмет ету жүйелері мен ережелерін анықтау және 

бекіту; 

2) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің 

шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету; 

3) Қоғамның табыстылығын арттыруға бағытталған саясатты жүргізу; 

4) Қоғамның Жарғылық мақсаттары мен міндеттерін іске асыру; 

5) жоспарлау; 
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6) ішкі еңбек тәртібін анықтау; 

7) тәртіпті қамтамасыз ету; 

8) жаза қолдану және көтермелеуді ұсыну және т. б. 

2.3.2. Басқарма құру 

64. Жалғыз акционер Қоғам Басқармасының құрылымы мен құрамын 

бекітеді. 

65. Басқарма мүшелерінің лауазымдарына кандидаттар өздеріне жүктелген 

міндеттерді тиісінше орындау үшін қажетті тәжірибеге, білімге және біліктілікке 

ие болуға, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделге ие болуға тиіс. 

2.4. Ішкі ақпаратты қорғау 

66. Ақпаратты ашу кезінде Қоғам коммерциялық және Заңнамамен 

қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат қорғалуы тиіс екенін ескереді. 

Мұндай ақпаратқа қол жеткізу шарттарын, сондай-ақ оны алу мүмкіндігін 

Қоғамның ашықтығы мен оның мүдделеріне нұқсан келтірмеу ниеті арасындағы 

тепе-теңдікті сақтау қажеттілігін ескере отырып, Қоғам айқындайды. 

67. Қоғам міндетті түрде корпоративтік (ішкі) ақпараттың сақталуын және 

қорғалуын қамтамасыз етеді. 

68. Қоғамның лауазымды тұлғалары, қызметкерлері коммерциялық, 

қызметтік, сондай-ақ заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты 

жария еткені үшін жауапты болады. 

2.5. Сыртқы аудит 

69. Қаржылық есептілікті жасаудың дұрыстығы мен объективтілігі туралы 

тәуелсіз пікір алу мақсатында Қоғам Заңнаманың талаптарына сәйкес сыртқы 

аудиторды (аудиторлық ұйымды) тарта отырып, өткен жылғы жылдық қаржылық 

есептілікке аудит жүргізеді. 

70. Қоғамның тәуелсіз аудитор Қоғамның Жалғыз акционері бекітеді. 

3 тарау. КАДРЛЫҚ САЯСАТ 

71. Корпоративтік басқару жүйесі еңбекті қорғау және қызметкерлердің 

денсаулығы, еңбекақы төлеу, әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету 

салаларындағы еңбек туралы Заңнаманың қатаң орындалуына жәрдемдесуге 

арналған. 

72. Қоғам жұмыс орындарын сақтау және еңбек жағдайларын жақсарту 

қағидатын ұстанады. 

73. Қоғам еңбек ұжымында қолайлы және шығармашылық атмосфера құру 

үдерісін барынша ынталандырады. 

 

4 тарау. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚАҚТЫҒЫСТАРЫ 

74. Қоғамның директорлары мен Басқарма мүшелері, сондай-ақ Қоғам 



10 

 

қызметкерлері өздерінің кәсіби функцияларын мүдделер қақтығысын барынша 

болдырмай, Заңнамаға, Жарғыға және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына 

сәйкес Қоғам алдына қойылған міндеттерді шешу мақсатында Қоғам мүддесі 

үшін тиісті қамқорлықпен және сақтықпен адал және ақылға қонымды 

орындайды. Олар тек Заңнама талаптарына ғана емес, сонымен қатар этикалық 

стандарттарға және іскерлік этиканың жалпы қабылданған нормаларына толық 

сәйкес әрекет етуі қажет. 

75. Басқарма Төрағасы Қоғам атынан Қоғамның өзге органдарының 

құзыретіне жатқызылмаған барлық мәселелер бойынша корпоративтік 

қақтығыстарды реттеуді жүзеге асыруға, сондай-ақ корпоративтік 

қақтығыстарды реттеу жолдарын дербес айқындауға тиіс. 

76. Директорлар кеңесі өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша 

корпоративтік қақтығыстарды реттеуді жүзеге асырады. 

5-тарау. ҚОҒАМНЫҢ КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТІ 

76.1. Корпоративтік мәдениеттің жалпы ережелері 

77. Қоғамның корпоративтік мәдениеті - жауапкершіліктің жоғары 

деңгейіне ықпал ететін және этиканың тиісті стандарттарын қамтамасыз ететін, 

пікірлестердің шығармашылық және инновацияға ашық ұжымын 

қалыптастыруды көздейтін Қоғам қызметкерлерінің құндылықтары мен мінез-

құлық үлгілерінің жиынтығы. 

78. Қоғамның әрбір қызметкерінің корпоративтік мәдениетінің маңызды 

элементтерінің бірі әлеуметтік әділеттілікті, өзара даму мәнмәтінін, сондай-ақ 

тәлімгерлік пен өзін-өзі тәрбиелеуді қамтитын ҚР ҰБ дәстүрлерінің сабақтастығы 

болып табылады. 

79. Қоғамның корпоративтік мәдениетінің негізгі қағидаттары: 

1) Жауапкершілік қағидаты; 

2) Сыпайылық пен қарапайымдылық қағидаты; 

3) Теңдік қағидаты; 

4) Топтық жұмыс қағидаты; 

5) Жаңашылдық қағидаты; 

6) Ресурстарды тиімді пайдалану қағидаты; 

7) Тәжірибені беру қағидаты. 

 

76.2 Корпоративтік мәдениеттің негізгі қағидаттары 

80. Жауапкершілік — Қоғам қызметкерлері Қоғамның стратегиялық 

мақсаттарына қол жеткізгені үшін Мүдделі тұлғалар алдындағы жауапкершілікті 

түсінеді. Қоғам қызметкерлері ішкі этика мен адалдық стандарттарын 

басшылыққа алады. 

81. Сыпайылық пен қарапайымдылық - Қоғамның әрбір қызметкері, 

оның ішінде жоғары басшылық, адалдық пен қарапайымдылық ережелерін 

ұстанады. Қоғам қызметкерлерінің қарапайымдылығы адалдық пен жаңа идеялар 
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мен өзгерістерге ашықтықта көрінеді. Қоғам қызметкерлер өз лауазымдарына 

қарамастан өз ойларын еркін жеткізе алатын атмосфераны қалыптастырады. 

82. Теңдік - Қоғамның барлық қызметкерлері атқаратын лауазымы мен 

Қоғамдағы жағдайына қарамастан тең. Барлық қызметкерлердің жалпы күш 

жігерімен ғана қажетті нәтижелер жасауға және Қоғамның стратегиялық 

мақсаттарына қол жеткізуге болады. 

83. Топтық жұмыс - ашықтық, адалдық, сенім және командалық рух 

бәрінен бұрын бағаланатын ұжымда шығармашылық атмосфераны құру және 

қолдау. Қағидат менеджерлер қызметкерлердің дамуына ықпал ететін серіктестік 

қатынастарды құру және қолдау үшін жағдай жасауды көздейді, бұл ретте 

маңызды шешімдер консенсуспен қабылданады. 

84. Жаңашылдық - Қоғам қызметкерлері өзгерістерге ашық және 

инновацияларды енгізу мүмкіндіктерін пайдаланады. 

85. Ресурстарды тиімді пайдалану - Қоғам қызметкерлері Қоғам алдына 

қойылған мақсаттарға қол жеткізген кезде ресурстар мен қаражат мөлшерін 

азайтуға тырысады. 

86. Тәжірибені беру - Қоғамның тәжірибелі қызметкерлері жас 

қызметкерлердің тәлімгерлері болып табылады. 

6 тарау. ҚОРЫТЫНДЫ 

87. Кодекстің ережелерін Қоғамның лауазымды тұлғалары мен 

қызметкерлері орындауға міндетті. 

88. Кодекстің жекелеген ережелері Қоғамның Жарғысында және ішкі 

құжаттарында қамтылған. 


