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1. Анықтамалар мен қысқартулар 

 

1. Осы Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас жоспарында төмендегі 

анықтамалар мен қысқартулар қолданылады: 

 

мүдделі тараптармен 

өзара қарым-қатынас 

- мүдделі тараптардың бірін-бірі ести алуы, олардың 

алдында есеп беруі құқықтарын қамтамасыз ететін 

механизмдер мен қағидаттар жиынтығы; 

Мүдделі 

тарап/стейкхолдер 

- заңнама нормаларына, жасалған шарттарға 

(келісімшарттарға)  тікелей немесе жанама әсер ететін 

немесе ұйымның қызметіне, олардың өнімдеріне 

немесе қызметтеріне және соған байланысты іс-

әрекеттеріне әсер етуі мүмкін жеке тұлғалар, заңды 

тұлғалар, жеке немесе заңды тұлғалар топтары; 

Мүдделі 

тараптардың/стейкхолд

ерлердің картасы 

- қоғамның мүдделі тараптарының ережелерін нақтылау 

мақсатында бейнелеу немесе мүдделі тараптар 

топтарының графикалық көрінісі; 

Қоғам - «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ; 

БҰҰ - біріккен ұлттар ұйымы; 

Жеткізуші - тауарларды/қызметтерді жеткізуді жүзеге асыратын 

жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, жеке немесе заңды 

тұлғалар топтары (оның ішінде мердігерлік ұйымдар); 

БАҚ - бұқаралық ақпарат құралдары; 

АА1000 стандарттары 

 

 

Тұрақты даму 

- есеп беру, стейкхолдерлермен өзара қарым-қатынас 

және верификация саласындағы халықаралық 

стандарттар сериясы; 

- табиғи ресурстарды пайдалану, Инвестициялар 

бағыты, ғылыми-техникалық даму бағдары және 

әлеуметтік жауапкершілік бір-бірімен келісілген және 

адам қажеттіліктері мен ұмтылыстарын 

қанағаттандыру үшін қазіргі және болашақ әлеуетті 

нығайтатын қызмет аспектілерінің жиынтығы мен 

теңгерімі. 

 

 

2. Мақсаты мен қолданылу аясы 

 

         2. Осы мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас  жоспары  "Алатау Жарық 

Компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Қоғам) мүдделі тараптарды тартуға ұстанымдары мен 

тәсілін сипаттайды және қоғам мен оның мүдделі тараптары арасында тиімді 

коммуникациялар мен диалог құруға бағытталған. 
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         3. Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас - бұл мүдделі тараптардың бірін-

бірі есту құқығын, олардың алдында есеп беруін қамтамасыз ететін тетіктер мен 

рәсімдердің жиынтығын қамтитын үздіксіз процесс. 

        4. Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас  жоспарын (бұдан әрі - Жоспар) 

ірі инвестициялық жобаны іске асыратын Қоғам әзірлейді.  

         5. Жоспар тұрақты негізде қайта қаралады, бірақ жылына кемінде 1 рет және 

қажет болған жағдайда жаңартылып отырады.  

 

3. Жалпы ақпарат  
 

         6. Қоғам 2009 жылы 17 ақпанда тіркелген. Қоғамның Жалғыз  акционері  

«Самұрық-Энерго» АҚ болып табылады. 

         Қоғам Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша электр энергиясын 

жеткізуді және бөлуді жүзеге асыратын, аймақтық электр тораптық компания болып 

табылады. 

         Қоғамдағы техникалық пайдалану 17 электр тораптары аудандарының 

аумақтарында жүзеге асырылады. 

         2018 жылғы Қоғамның негізгі көрсеткіштері: 

1) Электр энергиясын жеткізу көлемі – 6 796 млн. кВт.с. 

2) Таза пайда – (5 860 млн. теңге). 

3) Қарыз/EBITDA – 1,42. 

4) LTIFR – 0 

5) ROACE – (7,28). 

 

4. Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас қағидаттары   

 

         7. Қоғамның стейкхолдерлермен қарым-қатынасы төмендегі қағидаттар 

негізінде жүргізіледі:  

 мүдделі тараптардың мүдделеріне, пікірлеріне және ұстанымдарына  

құрметпен қарау, ескеру;  

 мүдделі тараптарды дер кезінде және үнемі ақпараттандыру;  

 қабылданған міндеттерді жауапты орындау. 

         8. Бұл қағидаттар "Самұрық-Энерго" АҚ-ның тұрақты даму саласындағы 

басшылығымен  анықталған және Қоғамның стейкхолдерлермен кез келген өзара 

қарым-қатынасының негізінде жатыр. 

 

5. Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынасқа қойылатын талаптар 

 

          9. Қоғамның мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынасы жөніндегі қызметі 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, оның ішінде БҰҰ 

Еуропалық экономикалық комиссиясының ақпаратқа қол жеткізу, шешімдер 

қабылдау процесіне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты 

мәселелер бойынша сот әділдігіне қол жеткізу туралы Конвенциясына, сондай-ақ 

ақпаратты ашуға және мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас жасауға қатысты 
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Еуропалық Қайта Құрылымдау және Даму Банкі саясатының талаптарына сәйкес 

келеді (ТР10  "Ақпаратты ашу және мүдделі тараптарды тарту»). 

9.1. Еуропалық Қайта Құрылымдау және Даму Банкі талаптары  

Еуропалық Қайта Құрылымдау және Даму Банкі  "Ақпаратты ашу және мүдделі 

тараптарды тарту" ТР 10-да баяндалған жұртшылықты хабардар ету қағидаттарын 

ұстанады.  

Мүдделі және бір мүддеге тартылған тараптармен өзара қарым-қатынас  -  

жобаны әзірлеудің бастапқы кезеңдерінде басталуы керек және оны іске асырудың 

бүкіл мерзімі ішінде жалғасуы тиіс.  

Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас бойынша негізгі іс-шаралар 

мыналар болып табылады:  

 Мүдделі тараптарды сәйкестендіру және талдау.  Мүдделі тараптармен 

табысты қарым-қатынас құру мақсатында,  жоба бастамашысы жобаны іске асыруға 

тікелей немесе жанама қатысы бар немесе қатысы бар немесе жобаға мүдделі болуы 

мүмкін барлық тараптарды сәйкестендіруі тиіс; 

Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынасты жоспарлау. Жобаның 

бастамашысы жобаны дайындау және іске асыру кезеңдерінде сәйкестендірілген 

мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас рәсімін айқындайтын жоспар әзірлейді; 

Ақпаратты ашу. Ақпаратты ашу практикасы мүдделі тараптармен өзара қарым-

қатынас  процесінің ажырамас бөлігі болып табылады, өйткені ол мүдделі тараптарға 

жобаның тәуекелдерін, салдары мен артықшылықтарын қабылдауға көмектеседі; 

Кеңес беру және өзара қарым-қатынас. 

Шағымдарды беру және қарау механизмі; 

Мониторинг және есептілікті ұсыну. 

Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынастың  сипаты мен жүйелілігі - 

жобаның сипаты мен ауқымына, оларға қатысты қоғамдастықтарға, қоршаған 

ортаның осал объектілеріне көрсетілетін тәуекелдер мен әлеуетті теріс салдарларға 

және қоғам тарапынан қызығушылықтың дәрежесіне байланысты өзгеріп отырады. 

Шағымдарды беру мен қараудың толық функционалды тетігін әзірлеу және 

қолдану  - қақтығыстардың алдын алуға және/немесе уақтылы шешілуіне ықпал 

ететін міндетті талап болып табылады. 

9.2. Қазақстанның Нормативтік-құқықтық талаптары 

Қазақстан Орхус конвенциясы ретінде белгілі қоршаған ортаға қатысты 

мәселелер бойынша ақпаратқа қол жеткізу, шешімдер қабылдау процесіне 

жұртшылықтың қатысуы және сот әділдігіне қол жеткізу туралы конвенцияны 

ратификациялады.  Конвенцияның ережелері жұртшылыққа қоршаған ортаға қатысты 

ақпаратқа қол жеткізу және экологиялық проблемаларды шешуге қатысу құқығын 

береді. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 09 қаңтардағы №212 

Жарлығымен  бекітілген  Қазақстан  Республикасының  Экологиялық кодексіне 

сәйкес  халық  пен  үкіметтік  емес  ұйымдар  қоршаған  ортаға әсерді бағалауға 

(бұдан әрі – ҚОӘБ) және шешімдер қабылдау процесіне қатысты экологиялық 

ақпаратқа қол жеткізуге құқылы. 

Экологиялық ақпаратқа қол жеткізу жобаны әзірлеу кезеңінде де (ҚОӘБ 
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шеңберінде), сондай-ақ  мемлекеттік  экологиялық сараптама кезеңінде де 

қамтамасыз етілуі тиіс. 

ҚОӘБ шеңберінде Тапсырыс беруші төмендегілерді қамтамасыз етеді: 

қоғамдық пікір, қоғамның ескертулері мен қауіптері бөлігінде ақпаратты 

жинауды және қарауды; 

жергілікті билік органдарымен бірлесіп қоғамдық тыңдаулар өткізуді; 

жобалық шешімдерде қоғамдық пікірдің есепке алынуын; қоғамдық 

тыңдаулардың хаттамалары, қатысушылардың тізімі және ұсыныстар / ескертулер 

тізілімі қоса берілуі тиіс; 

Мемлекеттік  экологиялық сараптама шеңберінде ақпаратқа қол жеткізуді 

ұсыну тәртібін қоршаған ортаны қорғаумен айналысатын уәкілетті орган 

айқындайды. 

 

 

6. Мүдделі тараптарды сәйкестендіру және талдау 
 

       10. Қоғам мүдделі тараптармен тиімді өзара қарым-қатынасты қамтамасыз ету, 

стейкхолдерлердің әрқайсысымен өзара қарым-қатынас  жасау әдістерін әзірлеу, 

олардың өзара іс-қимылға қатысты қажеттіліктері мен күтулерін айқындау 

мақсатында, осындай тараптарды сәйкестендіруді және талдауды жүзеге асырады, 

бұл қоғамға қоғамның ортасы туралы ақпаратты жүйелендіруге және 

визуализациялауға мүмкіндік береді. 

        11. Мүдделі тараптар - бұл заңнама нормаларына, жасалған шарттарға 

(келісімшарттарға) байланысты Қоғамның қызметіне, оның өнімдеріне немесе 

қызметтеріне және байланысты іс-әрекеттерге тікелей немесе жанама әсер ететін 

немесе әсер етуі мүмкін жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, жеке немесе заңды тұлғалар 

топтары. 

        12. Қоғам өз қызметі процесінде өзара қарым-қатынасты   жүзеге асыратын 

әлеуетті стейкхолдерлердің толық тізбесін анықтайды. 

        13. Белгілі бір мүдделі Тараптардың әрқайсысының маңыздылығын бағалау 

мақсатында Митчел, Агла және Вуд үлгісі бойынша ішкі және сыртқы 

стейкхолдерлерді бастапқы саралау жүзеге асырылады. 

        14. Қоғам сәйкестендіру және талдау нәтижелерінің негізінде қоғам үшін 

маңызды мүдделі тараптар енгізілетін стейкхолдерлер картасын қалыптастырады. 

         15. Қосымшада қоғамның барлық мүдделі тараптары, олардың мүдделері мен 

қоғаммен өткізілуі тиіс ақпараттандыру және өзара іс-қимыл бойынша қолайлы іс-

шаралар ұсынылған. 

 

7. Шағымдар мен ұсыныстарды беру жолдары және қарау тәртібі 

 

         16. Қоғамда ықтимал қақтығыстардың алдын алу және уақтылы шешу үшін 

шағымдар мен ұсыныстарды беру және қарау жолдары қалыптасқан. Бұл механизм 

жеке және ұжымдық шағымдарды жедел және тиімді шешуге жәрдемдеседі және 

дауларды сотқа дейін шешуге ықпал етеді. 
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         17. Қоғам қызметкерлер мен өзге де мүдделі тараптар олардың хабарламалары 

тиісті түрде қаралатынына және ден қоюдың тиісті шаралары қабылданатынына 

сенімді болуы үшін бастамашылық ақпарат беру желісіне деген сенімді арттырудың 

маңыздылығын мойындайды. 

        18. Барлық мүдделі тараптар кез келген болған жағдайларды немесе ұрлану, 

алаяқтық, сыбайлас жемқорлық, бизнесті жүргізудің базалық қағидаттарын, мінез-

құлық кодексін немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын бұзу 

фактілері туралы мынадай тәсілдермен хабарлай алады: 

       - Самұрық-Энерго "АҚ сайтында келесі сілтеме бойынша онлайн хабарлама 

жіберу https://www.samruk-energy.kz/ru/hotline немесе электрондық поштаға: 

sk.hotline@deloitte.kz; 

      - телефон нөмірі: 8 800 080 19 94 бойынша хабарлау. 

      19. Көрсетілген байланыс түрлері демалыссыз тәулік бойы жұмыс істейді. 

Барлық хабарламаларды сыртқы оператор қабылдайды және өңдейді. Көрсетілген 

тәсілдермен алынған хабарламалар қоғамның жауапты қызметкерлеріне беріледі, 

олар кәсіби қарауды қамтамасыз ете алады. 

      20. Хабарламаны неғұрлым тиімді өңдеу мақсатында,  байланыс ақпаратын 

қалдыру ұсынылады, алайда осы механизмге   сәйкес шағымдар  құпия немесе 

жасырын негізде берілуі мүмкін. 

       21. Сыртқы  оператор  әкімшілік  ететін бастамашылық ақпараттандыру 

желісіне қосымша қоғам алаңдаушылықты тікелей білдіру үшін бірнеше ішкі 

арналарды ұсынады: 

Бөлімше басшысына; 

Қоғам басшылығына; 

Қауіпсіздік басқармасының басшысына. 

 

 

8. Мониторинг   және есептілік 
 

         22. Қоғам қызметінің ашықтығы принципін сақтауы тиіс, бұл қоғамның оң 

имиджіне қол жеткізудің тиімді құралы болып табылады. 

          23. Қоғам мүдделі тараптарға Жоспардың орындалу барысы туралы, сондай-ақ 

шағымдарды беру және қарау механизмі арқылы анықталған проблемаларға 

қатысты мерзімді есептер беретін болады. 

          24. Осы мақсатта және мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл процесінің 

нәтижелілігін арттыру үшін, Қоғам  Жоспарда  көзделген іс-шаралардың 

тиімділігіне тұрақты мониторингті және талдауды жүзеге асыратын болады. 

          25. Осы іс-шаралар қолданылатын өзара қарым-қатынас әдістерінің 

барабарлығы мен шынайылығын, сондай-ақ олардың заңнамалық талаптарға 

және/немесе халықаралық стандарттарға және/немесе Қоғамның ішкі нормативтік 

актілеріне сәйкестігін бағалауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

           26. Мониторинг тұрақты негізде, бірақ жылына кемінде 1 рет жүргізіледі 

және белгіленген тәртіппен есепті жылдан кейінгі 2 айдан кешіктірмей бекітілетін 

болады. 
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9. Нормативтік сілтемелер 

 

         27. Осы Жоспар төменде аталған құжаттардың талаптары ескеріле отырып 

әзірленген: 

1) Қоғамның жарғысы; 

2) "Самұрық-Қазына" АҚ портфельдік компаниялары үшін Тұрақты даму 

бойынша референттік үлгі; 

3) "Самұрық-Энерго" АҚ-ның тұрақты даму саласындағы басшылығы; 

4) "Самұрық-Энерго" АҚ-ның  Корпоративтік басқару кодексі; 

5) Қоғамның мінез-құлық кодексі; 

6) "Самұрық-Энерго" АҚ-ның бастамашылық ақпараттандыру саясаты; 

7) Қоғамды құжаттау және құжаттаманы басқару қағидалары.  
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Қосымша  

 

Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас жоспары 
 

 

№ 
Мүдделі 

тараптар 

Мүдделі тараптар 

салымы 

Мүдделі 

тараптардың 

мүдделері 

Ақпараттандыру бойынша іс-шара / мерзімі 

 

1 Акционер 

• Қаржылық қаражат бөлу, 

жарғылық капиталды 

толтыру 

Пайданың өсуі, 

дивидендтерді 

уақтылы төлеу, 

капитал құнының өсуі 

1. Есептілікті ұсыну (қаржылық, қаржылық емес) - тұрақты негізде; 

2. Кездесулер өткізу, іскерлік хат алмасу - тұрақты негізде; 

3.Компанияның корпоративтік сайтында Қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай  тұрақты негізде жариялау; 

4.ДК - де акционердің үміттерін орындау барысы, инвестициялық 

жобаларды іске асыру туралы мәселелерді талқылау-жыл сайын; 

5. БАҚ-тағы жарияланымдар-тұрақты негізде; 

6. Компания басшылығының  конференцияларға, форумдарға және т.б. 

қатысуы туралы ақпараттандыру - тұрақты негізде. 

  

2 Қызметкерлер 

• Адам  ресурстары 

• Адалдық 

Жоғары жалақы, 

лайықты еңбек 

жағдайы, кәсіби даму, 

мансаптық өсу 

1. Ұжыммен, кәсіптік одақпен жиналыс өткізу ("жыл қорытындысы") - жыл 

сайын; 

2. Қызметкерлер үшін мәдени корпоративтік іс – шаралар жасау - жыл 

сайын; 

3.Жұмыскерлерді эл. пошта  арқылы ішкі корпоративтік конкурстар, бос 

орындар туралы ақпараттандыру - тұрақты негізде; 

4.Компанияның корпоративтік сайтында қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай тұрақты негізде жариялап отыру; 

5. БАҚ-тағы жарияланымдар-тұрақты негізде; 

 

3 
Кәсіптік 

одақтар 

• Әлеуметтік 

тұрақтылықты қамтамасыз 

етуге жәрдемдесу, еңбек 

қатынастарын реттеу және 

жанжалдарды шешу  

Жұмыскерлердің 

құқықтарын сақтау 

және қорғау 

1. Ұжыммен жиналыс өткізу ("Жыл қорытындысы") – жыл сайын; 

2. Компанияның корпоративтік сайтында қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай тұрақты негізде жариялап отыру; 

3. БАҚ-тағы жарияланымдар-тұрақты негізде; 

4. Жұмыскерлер үшін мәдени спорттық іс-шараларды өткізу – жыл сайын. 

4 
Әріптес 

«KEGOC» 

• Жобаларды бірлесіп іске 

асыру 

Коммерциялық 

мүдделер 

1. Компанияның корпоративтік сайтында қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай тұрақты негізде жариялап отыру; 
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• Технологиялар, 

құзыреттілік және 

инновациялар трансферті  

2. БАҚ-тағы жарияланымдар-тұрақты негізде; 

3. Кездесулер өткізу, іскерлік хат алмасу - тұрақты негізде; 

4. Компания басшылығының  конференцияларға, форумдарға және т.б. 

қатысуы туралы ақпараттандыру - тұрақты негізде. 

5 

Басқа 

әріптестер 

(Алматы 

ЭнергоСбыт, 

АЛЭС, 

Мойнақ ГЭС-і 

және т.б.) 

• Жобаларды бірлесіп іске 

асыру 

• Технологиялар, 

құзыреттілік және 

инновациялар трансферті  

Коммерциялық 

мүдделер 

1. Компанияның корпоративтік сайтында қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай тұрақты негізде жариялап отыру; 

2. БАҚ-тағы жарияланымдар-тұрақты негізде; 

3. Кездесулер өткізу, іскерлік хат алмасу - тұрақты негізде; 

4. Компания басшылығының  конференцияларға, форумдарға және т.б. 

қатысуы туралы ақпараттандыру - тұрақты негізде. 

6 Тұтынушылар 

• Компанияның адалдығы 

• Тауарлар мен 

қызметтерді сатып алу 

арқылы қаржылық  

ресурстары 

Коммерциялық 

мүдделер 

1. Компанияның корпоративтік сайтында қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай тұрақты негізде жариялап отыру; 

2. БАҚ-тағы жарияланымдар-тұрақты негізде; 

3. Компания басшылығының  спикер/дискуссант ретінде конференцияларға, 

форумдарға және т.б. қатысуы туралы ақпараттандыру - тұрақты негізде; 

4. Қазір бар және ықтимал тұтынушылармен кездесулер өткізу, іскерлік хат 

алмасу - тұрақты негізде. 

7 
Мемлекеттік 

органдар 

• Мемлекеттік реттеу Салықтық түсімдер, 

экономикалық өсу, 

әлеуметтік міндеттерді 

шешу 

1. Есептілікті ұсыну (қаржылық, қаржылық емес) - тұрақты негізде; 

2. Кездесулер өткізу, іскерлік хат алмасу - тұрақты негізде; 

3. Компанияның корпоративтік сайтында қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай тұрақты негізде жариялап отыру; 

4. БАҚ-тағы жарияланымдар-тұрақты негізде; 

5. Компания басшылығының  конференцияларға, форумдарға және т.б. 

қатысуы туралы ақпараттандыру - тұрақты негізде. 

8 

Қаржылық 

институттар, 

даму 

институттары

н қоса алғанда 

• Халықаралық гранттар 

• Жобаларды жеңілдікпен 

қаржыландыру 

• Несиелік желілер 

Негізгі борыш пен 

сыйақыны уақтылы 

төлеу, салынған 

инвестициялардың 

рентабельділігі. 

Депозиттік шоттарда 

еркін ақша қаражатын 

орналастыру, арнайы 

шоттарға қызмет 

көрсету, Компания 

бағдарламаларын іске 

Ұлттық Банкке:  

1. Ұлттық Банктің 2016 жылғы 28 қаңтардағы №26 "Қаржылық есептілік 

депозитарийінің, қор биржасының интернет ресурстарына корпоративтік 

оқиғалар туралы ақпаратты, аудиторлық есептердің қаржылық есептілігін, 

акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл 

қорытындылары бойынша атқарушы орган мүшелері сыйақысының 

жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту 

туралы" қаулысына және "Қазақстан қор биржасы" АҚ листингілік 

ережелерінің талаптарына сәйкес мерзімде есептілікті/ақпаратты, 

хаттамаларды және т. б. орналастыру. 
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асыруға қатысу Кредиторлар: 

2. Қолданыстағы несиелік келісімдердің талаптарына сәйкес Компания 

туралы есеп / ақпарат беру. Барлық қаржы институттары: 

3. Компанияның корпоративтік сайтында қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай тұрақты негізде жариялап отыру; 

4. БАҚ-тағы жарияланымдар-тұрақты негізде; 

5. Компания басшылығының  конференцияларға, форумдарға және т.б. 

қатысуы туралы ақпараттандыру - тұрақты негізде. 

9 Жеткізушілер 

• Жеткізу желісінің 

тиімділігі және 

оның құнын құру 

тізбегі  

Коммерциялық 

мүдделер 

1. Компанияның корпоративтік сайтында қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай тұрақты негізде жариялап отыру; 

2. БАҚ-тағы жарияланымдар-тұрақты негізде; 

3. Кездесулер өткізу, іскерлік хат алмасу - тұрақты негізде; 

4. Компания басшылығының  конференцияларға, форумдарға және т.б. 

қатысуы туралы ақпараттандыру - тұрақты негізде. 

10 
Қоғамдық 

бірлестіктер 

• Қызметте жоғары 

стандарттарды 

қолдануды ынталандыру  

• Адалдық және әріптестік 

Қоғамдық 

бірлестіктердің 

мақсаттары мен 

міндеттерін іске асыру 

 

1. Ұжыммен, кәсіптік одақпен жиналыс өткізу ("жыл қорытындысы") - жыл 

сайын; 

2. Кездесулер өткізу, іскерлік хат алмасу - тұрақты негізде; 

3. Компанияның корпоративтік сайтында қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай тұрақты негізде жариялап отыру; 

4. БАҚ-тағы жарияланымдар-тұрақты негізде; 

5. Компания басшылығының  спикер/дискуссант ретінде конференцияларға, 

форумдарға және т.б. қатысуы туралы ақпараттандыру - тұрақты негізде. 

11 БАҚ 

• Конструктивтік 

әріптестік 

• Ізгі қоғамдық пікір 

Компанияның қызметі 

туралы жариялау және 

ақпараттандыру, 

коммерциялық 

мүдделер 

1. Компанияның корпоративтік сайтында қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай тұрақты негізде жариялап отыру; 

2. Баспасөз конференцияларын өткізу, пресс-релиздерді беру; 

3. Компания басшылығының  конференцияларға, форумдарға және т.б. 

қатысуы туралы ақпараттандыру - тұрақты негізде; 

4. Ұлттық Банктің 2016 жылғы 28 қаңтардағы№26 "Қаржылық есептілік 

депозитарийінің, қор биржасының интернет ресурстарына корпоративтік 

оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық 

есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін 

орналастыру қағидаларын, сондай-ақ атқарушы орган мүшелерінің жыл 

қорытындылары бойынша сыйақысының жиынтық мөлшері туралы 

ақпаратты бекіту туралы" Қаулысына сәйкес мерзімде 

есептілікті/ақпаратты, хаттамаларды және т. б. орналастыру. 
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12 
Аффилиирлен

ген тұлғалар 

• Өзара әріптестік  Коммерциялық 

мүдделер 

1. Компанияның корпоративтік сайтында қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай тұрақты негізде жариялап отыру; 

2. БАҚ-тағы жарияланымдар-тұрақты негізде 
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Рейтингтік 

агенттіктер, 

аудиторлық 

компаниялар 

• Өзара әріптестік  

• Қызметте жоғары 

стандарттарды 

қолдануды 

ынталандыру 

Коммерциялық 

мүдделер 

Рейтинг агенттіктеріне: 

1. Агенттіктердің сұрауларына сәйкес ақпарат беру-жыл сайын. 

Аудиторлық компанияларға: 

2. Сұратылған ақпаратты ұсыну - жарты жылдық негізде. 

Барлық стейкхолдерлерге:  

3. Компанияның корпоративтік сайтында қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай тұрақты негізде жариялап отыру; 

4. БАҚ-тағы жарияланымдар-тұрақты негізде  

14 
Қаржы 

делдалдары 

• Өзара әріптестік Коммерциялық 

мүдделер 

1. Компанияның корпоративтік сайтында қоғам туралы өзекті жария 

ақпаратты оның пайда болуына қарай тұрақты негізде жариялап отыру; 

2. БАҚ-тағы жарияланымдар-тұрақты негізде  
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