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1. Кіріспе 
 
"Самұрық-Қазына "Корпоративтік университеті" жеке меншік мекемесі 

(бұдан әрі- "Мекеме" немесе "біз") қызметін "Самұрық - Қазына" 
Корпоративтік университеті " жеке меншік мекемесі қызметкерлерінің мінез-
құлық кодексінде (бұдан әрі - Мінез-құлық кодексі) қабылданған 
құндылықтарға, қағидаттар мен мінез-құлық стандарттарына негізделе 
отырып жүргізеді және біз парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қатысты 
мүлдем төзбеушілікті ұстанамыз. 

Біз мінез - құлық қағидаттары мен стандарттарын бұзуға қатысты 
тәуекелдерді басқару үшін, сондай - ақ Қазақстан Республикасы 
заңнамасының және ЭЫДҰ-ның Сыбайлас жемқорлыққа және парақорлыққа 
қарсы күрес жөніндегі басшылығының талаптарын (бұдан әрі - сыбайлас 
жемқорлыққа және парақорлыққа қарсы күрес жөніндегі талап) сақтау үшін 
осы Бастамашылық ақпараттандыру саясатын (бұдан әрі - Саясат) енгіздік 
және қабылдадық. 

Кез келген бұзушылық, атап айтқанда Мінез-құлық кодексін сақтамау 
Мекеменің қызметі мен беделіне айтарлықтай нұқсан келтіруі мүмкін, осыған 
байланысты біз қызметкерлерімізден Мінез-құлық кодексін сақтамау, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі талаптар, алаяқтық, 
парақорлық және өзге де бұзушылықтар туралы өз алаңдаушылығымызды 
білдіруге көтермелейміз.  

Қауымдасқан тұлғаларға басқару органдарының мүшелері, 
қызметкерлер, агенттер, контрагенттер, Мекеме үшін қызмет көрсететін 
немесе оның атынан әрекет ететін тұлғалар жатады. 

Әдетте, ықтимал бұзушылықтар туралы бірінші болып білетін адамдар 
Мекеме қызметкерлері болып табылады. Алайда, көптеген қызметкерлер 
бөлім басшысына немесе Мекеме басшылығына бұзушылықтар туралы 
алаңдаушылық білдіру әртүрлі себептерге байланысты қолайсыз деп санайды, 
қызметкерлер өздерінің алаңдаушылығын тудыратын мәселе жеткіліксіз деп 



санайды немесе қызметкердің алаңдаушылығын білдіру мұндай қызметкердің 
жұмыс берушіге (Мекемеге) адал емес қарым-қатынасы ретінде 
қарастырылады немесе бұл мәселені елемеу оңайырақ болады. Осыған 
байланысты Мекеме заң бұзушылықтар туралы ақпаратты ашатын 
қызметкерлерге жұмыс орнын сақтауды қоса алғанда, қысымшылықтан 
қорғауды ұсынады. 

 
2. Қолдану аясы және хабардарлық 

2.1. Осы Саясат Мекеме қызметкерлері мен өзге де қауымдасқан 
тұлғалар үшін Мекемеде жасалған немесе жасалатын бұзушылықтарға 
қатысты олардың алаңдаушылығын қалай білдіру керектігін басшылыққа 
алуды көздейді. 

 
2.2. Төменде бұзушылықтардың мысалдары келтірілген: 
 
Парақорлық және сыбайлас жемқорлық 
Заңсыз сыйақы; 
Алаяқтық; 
Қастандық; 
Мәжбүрлеу; 
Өкілеттіктерді теріс пайдалану. 
 
Бухгалтерлік есептің бұзылуы 
Бухгалтерлік есептегі қателер; 
Бухгалтерлік есепте бұрмаланулар; 
Қаржылық олқылықтар; 
Жазбалар мен құжаттарды бұрмалау. 
 

Ақпараттың ағуы 
Құпия ақпаратты рұқсатсыз ашу. 
 
Еңбек қатынастары 
Тең емес жалдау және еңбек шарттары; 
Еңбек даулары; 
Қудалау; 
Этикалық емес мінез-құлық; 
Кемсітушілік. 
 
Денсаулыққа, қауіпсіздікке және қоршаған ортаға қауіп 
Қоршаған ортаға залал; 
Қауіпсіз жұмыс жағдайлары; 
Зиян денсаулыққа; 
Мүлікке зиян; 



Ұрлық. 
 
2.3. Осы Саясат Мекеменің корпоративтік сайтында барлық мүдделі 

тұлғалар үшін қолжетімді. 
Мекеме басшысы, бөлім басшылары қызметкерлер мен қауымдасқан 

адамдардың осы Саясат пен белгіленген тәртіп туралы хабардар болуын 
қамтамасыз етеді, қызметкер алаңдаушылық білдіре алатын ашық жұмыс 
ортасын қолдайды. 

 
3. Алаңдаушылықты білдіру 

3.1. Саясатты қолданудың жоғарыда көрсетілген салаларында 
қамтылған мәселелерге қатысты сенімді алаңдаушылығы бар кез келген 
қызметкерге немесе қауымдасқан адамға осындай алаңдаушылықты ақылға 
қонымды қысқа мерзімде хабарлау керек.  

Сонымен қатар, мұндай алаңдаушылықтың адал, сенімді және зиянды 
ниетсіз көрінуін қамтамасыз ету маңызды. 

Сонымен қатар, қызметкерден немесе қауымдасқан тұлғадан мәселеге 
тергеу жүргізу күтілмейді. 

 
3.2. Хабарламалар "Самұрық-Қазына" АҚ – ға (бұдан әрі-Қор) тәулігіне 

24 сағат, аптасына 7 күн мына тәсілдердің бірімен немесе бірнешеуімен 
жіберілуі мүмкін: 

- ТЕГІН ТЕЛЕФОН ЖЕЛІСІ; 
- ЭЛ. ПОШТА; 
- ИНТЕРНЕТ. 
Бұл байланыс құралдары қауіпсіз және арнайы кодтау құрылғыларымен 

қорғалған. 
Өтініш берушілер олардың хабарламалары тиісті түрде қаралатынына 

және тиісті ден қою шаралары қабылданатынына сенімді болуы үшін 
"Самұрық-Қазына" АҚ Қор тартқан Сыртқы операторға құпия немесе одан да 
көп жасырын негізде қоса алғанда, тәуелсіз үшінші тарапқа өз 
алаңдаушылығын білдіруге мүмкіндік береді. 

 
Сыртқы оператордың байланыс деректері Қордың, Мекеменің 

корпоративтік сайттарында орналастырылған. 
 
3.3. Қызметкерлер немесе қауымдасқан адамдар Мекеменің ішкі 

арналары арқылы да алаңдаушылық білдіруі мүмкін: 
 
Контакт-орталығы 
Хабарлама электрондық пошта, тегін телефон желісі арқылы жасалуы 

мүмкін. 
Байланыс орталығының байланыс деректері Мекеменің 

корпоративтік сайтында орналастырылған. 
 



Бөлімше басшылары 
Хабарлама жеке кездесуде немесе жазбаша түрде жасалуы мүмкін. Егер 

мәселе жазбаша түрде көтерілсе, қаралып отырған мәселенің тарихын және 
хронологиясын баяндап, алаңдаушылықтың себептерін нақты көрсеткен 
дұрыс. 

Егер бөлімше басшысы бұл мәселені қарай алмаса, ол туралы Мекеме 
басшысына ауызша немесе жазбаша нысанда хабарлау қажет. 

 
Мекеме Басшысы (директор) 
Егер қаралатын мәселе бөлімше басшысына қатысты болса немесе осы 

мәселені бөлімше басшысымен талқыламаған немесе Байланыс-орталығы 
арқылы жіберген дұрыс болса немесе егер талқыланатын мәселе қаржылық 
есептіліктегі ықтимал сәйкессіздіктерге, қандай да бір еңбек жанжалына 
немесе әріптестер арасындағы өзара қарым-қатынасқа қатысты болса, онда 
қызметкер немесе қауымдасқан тұлға өзінің алаңдаушылығы туралы Мекеме 
басшысына хабарлай алады. 

Сонымен қатар, мәселе мен алаңдаушылық тудырған себептер жазбаша 
түрде нақты көрсетілгені жөн. 

 
Заң қызметінің басшысы 
Бөлімше басшыларына немесе Мекеме басшысына хабарлама жіберуге 

қосымша немесе олармен талқылау жүргізілмесе, бастамашылық 
хабарламалар Мекеменің заң қызметінің басшысына жіберілуі мүмкін. 

 
4. Ден қою шаралары 

4.1. Қордың сыртқы операторының өтініштерге ден қою шаралары 
Қордың корпоративтік сайтында орналастырылған "Самұрық-Қазына" АҚ-
ның Бастамашылық ақпараттандыру саясатында айқындалған. 

 
Қор қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғуы мүмкін фактілер туралы 

хабарламаларды қарамайды. Шынайы алаңдаушылық білдірген адамға 
уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгіну қажеттігі туралы хабарланады. 
Адамға уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгіну қажеттігі туралы хабарлау 
мүмкіндігі болмаған кезде уәкілетті тұлғалар ақпаратты одан әрі қарау және 
уәкілетті мемлекеттік органдарға беру үшін Қордың қауіпсіздік бөлімшесіне 
береді. 

 
4.2. Ықтимал бұзушылық туралы хабарлама алған бөлімше 

басшылары және/немесе Мекеме басшысы: 
осы Саясатқа сәйкес берілген әрбір мәселені тиісті түрде (жан-жақты, 

объективті, фактілерді негізге ала отырып) қарайды; 
олар бұл мәселемен жеке айналысады немесе алаңдаушылық білдірген 

адамға ұсыныстар беру мүмкіндігін қарастырады; 
тергеу жүргізу қажеттілігін қарастырады; 
мүмкіндігінше алаңдаушылықты шешіңіз; 



мәселені шешу мүмкін болмаған кезде оны заң қызметінің басшысына 
жібереді. 

 
4.3. Заң қызметінің басшысы ықтимал бұзушылық туралы хабарлама 

алып: 
осы Саясатқа сәйкес берілген әрбір мәселені тиісті түрде (жан-жақты, 

объективті, фактілерді негізге ала отырып)қарайды; 
мәселемен жеке өзі айналысады немесе алаңдаушылық білдірген адамға 

ұсыныстар беру мүмкіндігін қарастырады; 
тергеу жүргізу қажеттілігін қарастырады; 
тергеу қалай жүргізілуге тиіс екенін анықтайды (қажет болған 

жағдайда); 
қажет болған жағдайда тергеу бойынша арнайы құрылатын 

комиссияларды қалыптастыру мақсатында бөлімше басшыларымен 
және/немесе Мекеме басшысымен өзара іс-қимыл жасайды; 

тергеудің барысы туралы алаңдаушылық білдірген адамды тұрақты 
негізде хабардар етеді; 

осы Саясатқа сәйкес алынған хабарламалардың санын көрсете отырып, 
әрбір мәселе бойынша қысқаша сипаттаумен және нәтижемен Мекеме 
басшысына жартыжылдық есептерді ұсынады (хабарламалар болмаған 
жағдайда есептер қалыптастырылмайды). 

 
4.4. Қажет болған жағдайда Мекеме басшысы және егер мәселе өзіне 

қатысты хабарламамен байланысты болмаса, тергеуді қадағалайды, түзету 
шараларын ұсынады. 

Мекеме басшысы заң қызметі басшысының есептерін қарайды. 
 
4.5. Келіп түскен шағымдар/өтініштер бойынша дәлелдерді алдын ала 

тексеру нәтижесінде қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық 
белгілері байқалған жағдайда, тексеру материалдары осы Саясаттың 4.6-
тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, материалдарды Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес құзыреті бойынша уәкілетті 
құқық қорғау органдарына одан әрі жіберу туралы шешім қабылдау үшін 
Мекеме басшысына жіберіледі. 

 
4.6. Келіп түскен шағымдар/өтініштер бойынша дәлелдерді алдын ала 

тексеру нәтижесінде қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық 
белгілері Мекеме басшысына қатысты байқалған жағдайда, тексеру 
материалдары Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес 
құзыреті бойынша уәкілетті құқық қорғау органдарына материалдарды жіберу 
мәселесін қарау үшін "Самұрық-Қазына" АҚ қауіпсіздік бөлімшесіне және 
комплаенс қызметіне жіберіледі. 

 
 
 



5. Қысымшылықтан кепілдіктер 
5.1. Осы Саясатқа сәйкес бұзушылықтар туралы хабарлаған 

қызметкерлер мен қауымдасқан адамдар қандай да бір теріс қарауға немесе 
қандай да бір жолмен жазалауға ұшырамайды.  

Жұмыскерлерге жұмыс орнын сақтауды қоса алғанда, құқықтары мен 
мүдделері толық қорғалады.  

5.2. Сонымен бірге, теріс пиғылды әрекет ететін немесе жеке пайда алу 
мақсатында және/немесе зиянды пиғылмен айып тағатын қызметкерлерге 
тәртіптік шаралар қолданылуы мүмкін. 

5.3. Жұмыскерлер мен қауымдасқан адамдар өз алаңдаушылығын 
білдіру үшін Қордың сыртқы операторын таңдаған және анонимдік болып 
қалғысы келген жағдайлар үшін Қордың тәуелсіз сыртқы операторды тартуы 
алаңдаушылық білдіретін адамның жеке басын анықтаудың мүмкін болмауын 
қамтамасыз етеді. 

 
 
 
 
 
 


