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1-тарау. Жалпы ережелер 

1. «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік 

қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы іскерлік әдеп кодексі (бұдан әрі – Кодекс) 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іскерлік мінез-құлық пен 

корпоративтік басқарудың танылған әлемдік стандарттарын ескере отырып 

әзірленді және Қоғам қызметкерлері басшылыққа алатын корпоративтік 

(іскерлік) әдептің негіз қалаушы құндылықтары мен қағидаттарын белгілейтін 

қағидалар жиынтығын білдіреді. 

2. Осы Кодекстің мақсаттары: 

жоғары әдептілік стандарттарға негізделген бірыңғай корпоративтік 

мәдениетті дамыту; 

Қоғамда сенім ахуалын, өзара құрмет пен парасаттылықты сақтау; 

Қоғам қызметкерлері өз қызметінде басшылыққа алатын негізгі 

құндылықтар мен қағидаттарды, корпоративтік (іскерлік) әдеп және мінез-

құлық нормаларын бекіту; 

корпоративтік (іскерлік) мінез-құлықтың үздік практикасын қолдану 

арқылы мүдделі тұлғалармен тиімді өзара іс-қимылды құру. 

3. Кодекс өзге ішкі құжаттармен бірге қолданылады және Қоғам 

қызметкерлерінің корпоративтік (іскерлік) әдеп және мінез-құлық нормалары 

мен қағидаттарын қолдану бөлігіндегі қызметін көрсетеді. 

Кодексте мынадай анықтамалар мен қысқартулар қолданылады: 

мүдделі тұлға – құқықтарын іске асыру заңнама мен Жарғыда көзделген 

және Қоғамның қызметімен байланысты тұлға; 

Қазақстан Республикасының заңнамасы – белгіленген тәртіппен 

қабылданған Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 

жиынтығы; 

мүдделер қақтығысы – қызметкердің өз өкілеттіктерін тиісінше атқаруы 

немесе мемлекеттің, қоғамның, жеке және заңды тұлғалардың заңды 

мүдделерінің арасында осы заңды мүдделерге зиян келтіре алатын қайшылық 

туындайтын жағдай; 

іскерлік әдеп – бұл Қоғам қызметкерлері өз қызметінде басшылыққа 

алатын іскерлік мінез-құлықтың моральдық қағидаттары мен нормаларының 

жиынтығы; 
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қызметкер – қоғаммен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек 

шарты немесе аутсорсинг шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын 

адам; 

Жарғы – Қоғамның құрылтай құжаты. 

 

 

2-тарау. Іскерлік қарым-қатынастардың әдептілік нормалары 

  

4. Қоғам қызметкерлері: 

1) жалпы қабылданған моральдық-әдептілік нормаларды сақтауға, 

мемлекеттік тілге және басқа тілдерге, халықтардың салт-дәстүрлеріне 

құрметпен қарауға; 

2) сыпайы және дұрыс болуға; 

3) немқұрайлылық пен дөрекілікке төзбеуге; 

4) әріптестеріне қолдау және көмек көрсетуге; 

5) толық көлемде көрсетілмесе де, әрдайым көмек үшін алғыс айтуға; 

6) басқалардың пікіріне мұқият болуға; 

7) сөз бен істің бірлігін қамтамасыз етуге, уәделерді орындауға; 

8) өз қателіктерін жасырмауға/ мойындауға тиіс. 

5. Қоғам қызметкерлері Кодекске қатысты өздеріне мынадай 

міндеттемелер қабылдайды: 

1) іскерлік әдеп талаптарын және осы Кодексте белгіленген мінез-құлық 

қағидаларын мұқият зерделеу, түсіну және адал сақтау. 

2) өзінің лауазымдық функциялары мен міндеттерін адал, кәсіби, тиімді 

және қалтқысыз орындау; 

3) мәртебесі мен лауазымына қарамастан, өзіне қабылдаған 

міндеттемелері үшін жауапты болу; 

4) іскерлік әдеп қағидаттары мен мінез-құлық қағидаларын бұзу 

мәселелері бойынша тергеп-тексерулер жүргізу кезінде жәрдем көрсетуі; 

5) ақпараттық қауіпсіздік талаптары мен рәсімдерін сақтау. 

6. Жалғыз акционермен қарым-қатынас «Акционерлік қоғамдар туралы» 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 

талаптарына, Қоғамның Жарғысына және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына 

сәйкес ашықтық, есептілік және жауапкершілік қағидаттарына негізделген. 

7. Қоғамдағы корпоративтік басқару Жалғыз акционердің құқықтары 

мен заңды мүдделерін қорғау және құрметтеу қағидатына негізделген. 

8. Қоғамның мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның Жарғысына және ішкі 

құжаттарына сәйкес, тараптардың тәуелсіздігі негізінде, мемлекеттік органдар 

тарапынан да, Қоғам қызметкерлері тарапынан да сыбайлас жемқорлық және 

басқа да құқыққа қарсы іс-әрекеттерге жол бермеу қағидатын сақтай отырып 

жүзеге асырылады. 

9. Қоғам іскерлік әріптестерімен шарттардың заңдылық, адалдық және 

тиімділік қағидаттарындағы талаптарына сәйкес өзара тиімділік, ашықтық 
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және өзіне қабылдаған міндеттемелері үшін толық жауапкершілік 

қағидаттарында өзара іс-қимыл жасайды. 

10. Қоғам іскер әріптестермен шарттардың талаптарын сақтайды және 

оларға қатысты өз міндеттемелерін орындайды. 

 

3-тарау. Әдептілік нормалары 

  

11. Қоғам қызметкерлері құпия ақпаратты құрайтын деректермен, оның 

ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның ішкі 

құжаттарына сәйкес дербес деректермен жұмыс істеу кезінде ерекше 

жауапкершілік дәрежесін көрсетеді және осындай ақпаратты қорғау үшін 

барлық қажетті шараларды қабылдайды. 

12. Қоғам Қоғам қызметкерлерін ақпараттың құпиялылығына қатысты 

Қоғамның ішкі құжаттарымен таныстыруды міндетті түрде жүргізеді. 

Міндеттерді орындау кезінде қызметкерлер осы қағидалар мен рәсімдерді 

сақтауы керек. 

13. Қоғам қызметкерлері құпия ақпаратқа қол жеткізе алмайтын басқа 

қызметкерлерге, сондай-ақ Қоғамнан тыс кез келген үшінші тұлғаларға құпия 

ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуді және жария етуді болдырмау туралы 

қамқорлық жасауға, сондай-ақ деректердің жоғалуына немесе жойылуына жол 

бермеуге тиіс. 

14. Қоғам қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген жағдайларды қоспағанда, өздерінің еңбек қызметін жүзеге асырған 

уақытқа, сондай-ақ олар қабылданған міндеттемелерге сәйкес Қоғамдағы 

еңбек қызметін тоқтатқаннан кейін құпия ақпаратты жария етпеуге міндетті. 

15. Ақпараттың құпиялылығын сақтау қағидаларының бұзылуы немесе 

жүйелер мен құрылғылардың қауіпсіздігінің бұзылуы туралы мәліметтерді 

алған кезде қызметкер Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен осы 

дерек туралы дереу хабарлауы қажет. 

16. Мүдделер қақтығысын болдырмау Жалғыз акционердің, Қоғамның 

және қызметкерлердің мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін маңызды 

шарт болып табылады. Қоғамның барлық қызметкерлері мүдделер 

қақтығысынан еркін, ашық, уақтылы және барабар шешімдер қабылдауға 

жауапты болады. 

17. Қоғам қызметкерлері мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында: 

мүдделер қақтығысын немесе осындай қақтығыстың көрінуін тудыруы 

мүмкін кез-келген әрекеттер мен қатынастардан аулақ болуға; 

жақын туыстары басқаратын немесе оларға тиесілі заңды тұлғаларға 

артықшылықтар беруден бас тартуға; 

Қоғаммен байланысты мәмілелерде, шарттарда, жобаларда кез келген 

коммерциялық немесе өзге мүдделілік (тікелей немесе жанама) туралы дереу 

хабарлауға; 
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басқа ұйымдарда жұмысты орындау және/немесе лауазымға орналасу 

туралы, тұрақты (негізгі) жұмыс орнының (қызметінің, кәсіпкерлік қызметінің 

және т. б.) өзгеруі туралы уақтылы хабардар етуге; 

оны шешуге мүдделілік бар мәселелер бойынша талқылауға және дауыс 

беруге қатыспауға; 

ресурстарды, зияткерлік меншікті, жабдықтарды және Қоғамның 

байланысын (корпоративтік почтаны және компьютерлік бағдарламаларды 

қоса алғанда) жеке мақсаттарда пайдаланбауға; 

егер қызметкер дұрыс шешімге сенімді болмаса, тікелей басшылықпен 

кеңесуге міндетті. 

18. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Қоғам қызметкерлері 

туындаған мүдделер қақтығысы туралы немесе оның туындау мүмкіндігі 

туралы өздеріне белгілі болған сәтте өзінің тікелей басшысына немесе Қоғам 

басшылығына жазбаша нысанда хабарлауға міндетті. 

19. Корпоративтік жанжалдар туындаған жағдайда қатысушылар 

Жалғыз акционердің құқықтарын да, Қоғамның іскерлік беделін де тиімді 

қорғауды қамтамасыз ету мақсатында оларды келіссөздер арқылы шешу 

жолдарын іздейді. Корпоративтік жанжалды шешу процесінде Қоғам 

органдарының негізгі міндеті заңды және негізделе отырып, Қоғамның 

мүдделеріне сай келетін шешім іздеу болып табылады. 

20. Қоғам мүдделі тұлғалар тарапынан да, сондай-ақ Қоғам 

қызметкерлері тарапынан да ақталмаған артықшылықтар мен басымдықтар 

алу немесе оларды сақтау мақсатында сыбайлас жемқорлық және басқа да 

құқыққа қарсы іс-әрекеттерге жол бермеу үшін барлық күш-жігерін 

жұмсайды.  

21. Қоғам қызметкеріне немесе олардың жақын туыстарына: 

қоғам қызметкерінің өз кәсіби міндеттерін атқарғаны үшін олар тиісті 

міндеттерін орындамайтын жеке тұлғалар мен ұйымдардан ақша, көрсетілетін 

қызметтер түрінде және өзге де нысандарда сыйақы алуларына; 

ізеттілік пен қонақжайлықтың жалпы қабылданған нормаларына сәйкес 

немесе хаттамалық және өзге де ресми іс-шараларды өткізу кезіндегі 

символдық ілтипат көрсету белгілерін және символдық кәдесыйларды 

қоспағанда, өздерінің кәсіби міндеттерін атқаруына байланысты не жұмысы 

бойынша өздеріне тәуелді адамдардан сыйлықтар немесе көрсетілетін 

қызметтерді алуға; 

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

саласындағы заңнамасында тыйым салынған өзге де игіліктер мен 

артықшылықтар алуға тыйым салынады. 

22. Қоғам қызметкерлері өздеріне мәлім болған сыбайлас жемқорлық 

құқық бұзушылық жағдайлары туралы басшылықтың назарына жеткізуге 

міндетті. 

23. Қоғам осы саладағы заңнама талаптарына сәйкес еңбек қауіпсіздігі 

мен еңбекті қорғауды сақтайды. Қоғам жұмыс орындарында қызметкерлердің 

еңбегін дұрыс ұйымдастыруды қамтамасыз етеді және осы саладағы Қазақстан 
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Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін қауіпсіз еңбек 

жағдайларын жасайды. 

24. Өзінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде, сондай-ақ Қоғамның 

үй-жайларында болған уақытта қызметкерлер Қоғам әзірлеген және Қазақстан 

Республикасы заңнамасының негізінде қабылданған қауіпсіздік техникасы 

ережелерін қатаң сақтауға тиіс. Қауіпсіздік техникасының белгіленген 

ережелерін қасақана не абайсызда бұзу және бұл ретте өз өмірі мен 

денсаулығына, сондай-ақ айналасындағыларға қауіп-қатер тудыру еңбек 

тәртібін өрескел бұзу болып табылады. 

25. Қоғамның корпоративтік мәдениетті қалыптастыру бөлігіндегі 

мақсаты мынадай талаптарға қол жеткізуден тұрады: 

басшылардың қызметкерлерді нәтижелерге қол жеткізу үшін барынша 

күш салуға ынталандыратын ахуал қалыптастыруы; 

өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту – бұл саналы қажеттілік; 

қызметкердің жалпы істің нәтижесі мен сәттілігіне назар аударуы; 

әрбір қызметкердің стратегиялық мақсаттарға қол жеткізудегі өзінің 

рөлі мен маңызын түсінуі; 

әрбір шешімнің бизнестің әлеуметтік бағытын және Қоғамның негізгі 

мүдделі тұлғаларына бағдарлануын ескере отырып қабылданауы. 

26. Қоғам қызметкерлері командалық рухты қалыптастырып, Кодекс 

талаптарының сақталуын мынадай жолдармен қолдауы керек: 

қол астындағылармен жеке түсіндірме кездесулер; 

жеке мысалы, өзінің мінез-құлқын жұмысшылар үшін үлгі ретінде 

пайдалану; 

талаптарды сақтау жұмыс орнындағы тиімділіктің міндетті факторы 

болып табылатынын жалпай түсінуді қамтамасыз ету. 

27. Қоғам қызметкерлері құжат айналымы бойынша Қоғамның 

ережелерін сақтауға және барлық қажетті құжаттама тәртібін сақтауға 

міндетті. Қоғамның барлық қызметкерлері өз жұмыс орындарын ұқыпты және 

көрнекті түрде ұстаулары тиіс. 

28. Қоғам қызметкерлеріне қызметтік міндеттерін атқару кезінде 

Қоғамның лайықты және кәсіби имиджін сақтау мақсатында киім, аяқ киім 

және шаш үлгісін таңдауда іскерлік стиль нормаларын ұстану ұсынылады. 

29. Қоғам қызметкерлері келіссөздер, оның ішінде телефон арқылы 

сөйлесу мәдениеті ережелерін ұстануы керек. Іскерлік келіссөздерде 

жағымсыз эмоциялар мен дауыс көтерілуіне жол беілмей, құрметпен және 

сабырлы түрде жүргізілуі керек. 

30. Бөтен келушілердің кабинетте жалғыз қалатын жағдайлары 

туындамауы тиіс. Ол іздеп келген қызметкер болмаған жағдайда, келушіде 

туындаған мәселені кім шеше алатындығы туралы егжей-тегжейлі түсініктеме 

бере отырып, оны сыпайы түрде қайта бағыттау керек. 

31. Қызметкерлер өздерінің мінез-құлқының Қоғамның беделіне 

тигізетін әсерін білуі керек және Қоғам қызметкерінің имиджіне сәйкес 

келмейтін әрекеттерден аулақ болуы керек. 
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32. Қоғам өз қызметі туралы Қазақстан ішінде де, одан тыс жерлерде де 

жұртшылықтың хабардар болу деңгейін арттыруға ұмтылады. Бұл Қоғам 

туралы оң қоғамдық пікір қалыптастыруға және инвесторлар мен жұртшылық 

тарапынан сенімді нығайтуға ықпал етуі мүмкін. 

33. Қоғам Қоғаммен және бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-

қатынаста жоғары әдептілік стандарттардың сақталуын қадағалайды. Қоғам 

Қоғам қызметкерлерінің көпшілік алдында сөз сөйлеуі кезінде дұрыс емес 

ақпарат таратуға, фактілерді жасыруға және/немесе бұрмалауға жол бермейді. 

34. Бұқаралық ақпарат құралдарында, Интернетті қоса алғанда, көпшілік 

алдында сөз сөйлеу, Қоғам оқиғаларына түсінік беру немесе Қоғам атынан 

қандай да бір мәлімдеме жасау құқығы Қоғамның осыған уәкілеттік берілген 

қызметкерлеріне ғана беріледі. 

35. Қоғам атынан сөз сөйлеген кезде Қоғам қызметкерлері кәсіптік 

мінез-құлық пен іскерлік әдептіліктің жалпы қабылданған нормаларын 

сақтауға, дұрыс ақпаратты ғана таратуға, сондай-ақ құпия ақпараттың жария 

болуына жол бермеуге міндетті. 

36. Қоғам қызметкерлері қызметтік іс-әрекет және жалпы Қоғам қызметі 

мәселелері жөніндегі өз пікірін, егер ол: 

Қоғам қызметінің негізгі бағыттарына сәйкес келмесе; 

қызметтік ақпаратты ашатын болса; 

Қоғам қызметкерлеріне қатысты әдепсіз мәлімдемелерді қамтыса оны 

жария етпеуі қажет. 

37. Қоғам қызметкерлері Кодекстің талаптарын қатаң сақтауға міндетті. 

38. Қоғам қызметкерлері құзыреттеріне сәйкес іскерлік әдеп талаптарын 

бұзумен байланысты проблемаларға мыналар арқылы ден қоюы тиіс: 

жағдайды түзету және кемшіліктерді жою бойынша уақтылы шаралар 

қабылдау – заңнамада белгіленген тәртіппен тәртіптік сипаттағы пәрменді 

шараларды қабылдау/ұсыну; 

Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшелерімен/органдарымен оларға 

қажетті мәліметтерді ұсына отырып консультациялар өткізу. 

39. Қоғам мыналарды ұйымдастырады: 

іскерлік әдеп кодексінің қағидаларын сақтау, сондай-ақ Қоғам қызметі 

бойынша жасырын ұсыныстар және/немесе ескертулер қабылдау жәшігін 

орнату; 

іскерлік әдеп кодексінің қағидаларын сақтау, сондай-ақ Қоғам қызметі 

бойынша жедел желі жұмысы. 

40. Қоғам Кодексті ашық талқылауға дайын қызметкерлерді 

көтермелейді және оны жетілдіру жөніндегі кез келген сындарлы ұсыныстарға 

оң қарайды. 

41. Кодекстің талаптарына қатысты және/немесе жұмыс барысында 

туындаған әдептілік мәселелер бойынша, сондай-ақ Кодекстің талаптарын 

бұзу фактілері, сыбайлас жемқорлық және басқа да құқыққа қайшы әрекеттер 

бойынша Қоғам қызметкерлері, сондай-ақ іскерлік серіктестер мен мүдделі 

тұлғалар Қоғамның Бас директорының осы мәселелерге жетекшілік ететін 
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кеңесшісіне жүгінуге құқылы. Қоғам қызметкерлерінің іскерлік әдептің 

бекітілген талаптарын бұзу жағдайлары анықталған жағдайда, шешім 

қабылдау үшін материалдар Қоғамның тәртіптік комиссиясының қарауына 

жіберіледі. 

42. Қоғамның Бас директорының кеңесшісі Қоғамның директорлар 

Кеңесіне Қоғам қызметкерлерінің іскерлік Әдеп кодексінің қағидаттарын 

сақтауы туралы жыл сайынғы есепті есепті кезеңнен кейінгі бірінші тоқсаннан 

кешіктірмей ұсынады. Қарау қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі 

Қоғамның Бас директоры кеңесшісінің есебін назарға алу туралы шешім 

қабылдайды. 

43. Қоғамның Бас директорының кеңесшісі: 

келіп түскен өтініштер негізінде де, сондай-ақ өз бастамасы бойынша да 

Кодекс ережелерінің бұзылуын анықтау жөніндегі рәсімдерді жүргізуге 

бастамашылық жасауға; 

Кодексті сақтамау мәселелері бойынша Қоғам қызметкерлеріне жеке 

өтініш білдіруге; 

тиісті органдар мен ұйымдардың қарауына ол анықтаған, жүйелі 

сипаттағы және тиісті шешімдер (кешенді шаралар) қабылдауды талап ететін 

проблемалық мәселелерді шығаруға, оларды шешу үшін сындарлы ұсыныстар 

ұсынуға; 

Қоғам қызметкерлеріне Кодекстің ережелеріне түсіндірме және 

түсініктеме беруге құқылы. 

44. Қоғамның Бас директорының кеңесшісі: 

Кодекс ережелерін сақтамау мәселелері бойынша қызметкерлердің, 

сондай-ақ іскерлік серіктестер мен мүдделі тұлғалардың өтініштерін есепке 

алуды жүргізуге; 

бес жұмыс күні ішінде Қоғам қызметкерлеріне, олар өтініш берген 

жағдайда, Кодекс ережелерін түсіндіруді ұсынуға; 

жедел желісі жұмысын қолдауға; 

Іскерлік әдеп кодексінің қағидаларын сақтау, сондай-ақ Қоғам қызметі 

бойынша жасырын ұсыныстар және/немесе ескертулер қабылдау жөніндегі 

жәшікті апта сайынғы негізде ашуды жүзеге асыруға; 

Кодексті сақтамау мәселелері бойынша дауларды қарауға қатысқан 

кезде тәуелсіздік пен адалдықты сақтауға; 

Қоғамның директорлар Кеңесіне Қоғам қызметкерлерінің Іскерлік әдеп 

кодексінің қағидаттарын сақтауы туралы жыл сайынғы есепті ұсынуға; 

Кодекстің ережелерін бұзу фактісі бойынша жүгінген қызметкердің 

жасырын қалуын қамтамасыз ету (аты-жөнін атамауды қалаған жағдайда) 

міндетті.  

 

5 тарау. Кодекстің іс жүзінде қолданылуы 

 

44. Қоғамның персоналмен жұмыс жөніндегі мәселелерге жетекшілік 

ететін құрылымдық бөлімшесі мыналарды қамтамасыз етеді: 
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Қоғам қызметкерлеріне қатысты – Кодекспен ол қолданысқа енгізілген 

сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде танысу; 

жаңадан қабылданған жұмыскерлерге қатысты – еңбек шарты жасалған 

кезден бастап бір айдан кешіктірілмейтін мерзімде Кодекспен танысу; 

Кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда – Қоғам 

қызметкерлерін өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілген сәттен 

бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей таныстыру. 

Танысу қызметкерлердің: 

Кодекстің көшірмесін алғаны; 

Кодекс ережелерімен танысаны; 

қосымша сұрақтардың жоқтығы туралы растау-хатқа қол қоюлары 

арқылы жүзеге асырылады. 
 


