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КОРПОРАТИВТІК
БАСҚАРУ ЖӘНЕ
ОРНЫҚТЫ ДАМУ

Басқару жүйесін өзгерту
2018 жылы біз трансформациялау бағдарламасын
белсенді іске асыруды жалғастырдық. Жаңа басқару
моделіне сәйкес біз 2018 жылы ірі субхолдингтердің
бірі – ҚМГ Барлау Өндіруді біріктірдік. Енді өндірістік
активтерді басқару тікелей ҚМГ-дан жүзеге
асырылады.

ӨЗГЕРІСТЕР АРҚЫЛЫ ОРНЫҚТЫЛЫҚ

Орнықты даму компоненттерін
есепке ала отырып, біздің
басқару саясатымызды қайта
қарау және дамудың жаңа
деңгейінің көрсеткіштеріне
қол жеткізу бойынша
мақсаттар қою Компанияның
маңызды стратегиялық
мақсаттарының біріне айналды.
Біз үшін орнықты даму – бұл
корпоративтік басқарудың
маңызды компоненті.

Корпоративтік мәдениетті дамыту
2018 жылы ҚМГ корпоративтік құндылықтарын
бекітетін, іскерлік мінез-құлықтың және мүдделі
тараптармен өзара қарым-қатынас жүргізудің
аса маңызды қағидаттары мен қағидаларын
айқындайтын және Компанияның барлық
қызметкерлері басшылыққа алатын корпоративтік
әдеп талаптарының жиынтығын білдіретін жаңа
іскерлік әдеп кодексі бекітілді.
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Экономикалық дамуға үлес

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
GRI

Корпоративтік басқару құрылымы мен ұйым
құрылымының ашықтығы осы органдар
мен оларға қатысатын тұлғалардың есеп
беруін қамтамасыз ету үшін маңызды. Бұл
есептілік элементтері ұйымның өзінің жоғары
корпоративтік басқару органын қалай құратыны,
оның құрылымын өзінің мақсаттарын ескере
отырып қалыптастыратыны және осы мақсаттар
ұйымның экономикалық, экологиялық және
әлеуметтік әсерлеріне қалай сәйкес келетіні
туралы ақпаратты қамтиды.

Корпоративтік басқару
құрылымы
ҚМГ Жарғысына сәйкес ҚМГ корпоративтік
басқару органдары мыналар болып табылады:
1) Жоғары орган – Акционерлердің жалпы
жиналысы,
2) Басқару органы – Директорлар кеңесі,
3) Атқарушы орган – Басқарма.
Директорлар кеңесі ҚМГ қызметіне
жалпы басшылықты жүзеге асырады,
Компания қызметінің басым бағыттарын,
даму стратегиясын айқындайды және
Акционерлердің жалпы жиналысы алдында
өзінің басшылық функцияларын жүзеге асыру
үшін жауапты болады. Ағымдағы қызметті
басқаруды Басқарма жүзеге асырады, ол өз
кезегінде Директорлар кеңесіне есеп береді.

Директорлар кеңесінің
комитеттері
Аса маңызды мәселелерді қарау және
Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау
үшін ҚМГ-да Директорлар кеңесінің комитеттері
құрылады. 2018 жылы Директорлар Кеңесі
жанынан мынадай комитеттер өз қызметін
жүзеге асырды:
1. Директорлар кеңесі мен Басқарманың
сабақтастығын жоспарлау, ҚМГ
органдарының қызметін бағалау, тиімді
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ҚМГ-дегі корпоративтік басқару құрылымы

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

Тағайындау және
сыйақылар жөніндегі
комитет

ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІ

Стратегия және
портфельді басқару
комитеті

БАСҚАРМА

Қаржы комитеті

Инвестициялық
комитет
Ірі мұнай-газ жобалары
жөніндегі комитет
Жоспарлау комитеті

Аудит жөніндегі
комитет
Қауіпсіздік, еңбекті
қорғау, қоршаған
ортаны қорғау және
орнықты даму комитеті

Кредит комитеті
ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
жөніндегі комитет

Орталықтандырылған
ішкі аудит қызметі

кадр саясатын, еңбекақы және сыйақы төлеу
жүйесін қамтамасыз ету, сондай-ақ ҚМГ
лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін
әлеуметтік қолдау, кәсіби дамыту және
оқыту жөніндегі міндеттер шеңбері үшін
құрылған Тағайындаулар мен сыйақылар
жөніндегі комитет.
2. Даму стратегиясы және инвестициялық
саясат, ҚМГ қызметінің басым бағыттары,
ҚМГ инвестициялық тартымдылығын
арттыру, ҚМГ қаржы-шаруашылық қызметін
жоспарлау және трансформациялау
мониторингі мәселелері бойынша құрылған,
бұрын Стратегия және инновациялар
жөніндегі комитет деп аталған Стратегия
және портфельді басқару комитеті.
3. Қаржылық жағдайды бағалау, қаржы
құрылымы мен стратегияға мониторинг
жүргізу, сондай-ақ инвестициялық

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

Әлеуметтік жауапкершілік

Қосымшалар

жобалардың іске асырылуын бақылау жолымен тиімді
қаржы саясатын жүргізу мақсатында құрылған Қаржы
комитеті.
4. Функциялары қаржы-шаруашылық қызметті тиімді
бақылауға, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және
корпоративтік басқару жүйелерінің тиімділігіне,
аудит және қаржылық есептілік мәселелері бойынша
бағытталған Аудит жөніндегі комитет;
5. 2018 жылы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, еңбек
және қоршаған ортаны қорғау, орнықты даму
және әлеуметтік-экономикалық даму қағидаттарын,
әлеуметтік міндеттемелер мен бағдарламаларды енгізу,
қызметтің үздіксіздігін және экологиялық тиімділікті
қамтамасыз ету бойынша мәселелер шеңберін қарау
үшін құрылған Қауіпсіздік, еңбек және қоршаған ортаны
қорғау және орнықты даму комитеті. Аталған комитет
ұйым көрсететін экономикалық, экологиялық және
әлеуметтік әсер ету аспектілері бойынша бастамашылық
жасау, терең қарау және шешімдер қабылдау үшін жауап
береді.

Өкілеттіктерді беру
GRI
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Корпоративтік басқарудың жоғары органынан
экономикалық, экологиялық және әлеуметтік
проблемаларды шешу жөніндегі өкілеттіктерді жоғары
дәрежелі атқарушы басшыларға және басқа қызметкерлерге
беру ҚМГ Жарғысына және Корпоративтік басқару
кодексіне сәйкес корпоративтік басқару шеңберінде
жүзеге асырылады. Корпоративтік басқаруды бақылау
Директорлар кеңесіне жүктеледі, бұл ретте Корпоративтік
хатшы Корпоративтік басқару кодексін тиісінше сақтау,
корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі ісшаралардың орта мерзімді жоспарларын әзірлеу және
оларды орындау мәселелері бойынша мониторинг жүргізеді
және Директорлар кеңесіне, атқарушы органға және басқа
органдарға кеңес береді. Экономикалық, экологиялық
және әлеуметтік проблемаларды шешуді табыстауды
қамтитын орнықты даму жөніндегі мәселелер жиынтығы
корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар
жоспарларында егжей-тегжейлі нақтыланады.
GRI
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Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Директорлар
кеңесі мен Басқарма өз құзыреті шеңберінде Орнықты даму
саласында тиісті жүйені қалыптастыруды және оны енгізуді
қамтамасыз етеді, бұл ретте барлық қызметкерлер мен
лауазымды тұлғалар барлық деңгейдегі орнықты дамуға
үлесін қосады.

1-қағидат

Адам құқықтары: Іскерлік топтар
халықаралық танылған адам
құқықтарын қорғауды қолдауы және
құрметтеуі тиіс.

2-қағидат

Адам құқықтары: Іскерлік топтар олар адам
құқықтарын бұзуға қатысушы
еместігіне көз жеткізуі тиіс.

4-қағидат

Іскерлік топтар мәжбүрлі және міндетті
еңбектің барлық нысандарын жою
үшін әрекет етуге тиіс.

6-қағидат

Еңбек: Іскерлік топтар еңбек және кәсіптер
саласындағы кемсітушіліктерді жоюды
қамтамасыз етуі тиіс.

7-қағидат

Қоршаған орта: Іскер топтар
экологиялық проблемаларды шешу
кезінде сақтық көзқарасты ұстануға тиіс.

8-қағидат

Қоршаған орта: Іскерлік топтар үлкен экологиялық жауапкершілікті ілгерілетуге арналған
бастамаларды көтеруі тиіс.

10-қағидат

Іскерлік топтар бопсалау мен
парақорлықты қоса алғанда, сыбайлас
жемқорлықтың барлық нысандарына
қарсы тұруға тиіс.
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Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік тақырыптар үшін
жауапкершілік
Атқарушы орган деңгейінде орнықты даму
мәселелерін шешу үшін жауапкершілік былайша
бөлінген:
•• Стратегия жөніндегі басқарушы директор
орнықты даму қағидаттарының сақталуын
қамтамасыз ететін орнықты даму саласында
басқару жүйесін құру және енгізу үшін,
сондай-ақ орнықты дамуды түйінді
процестерге интеграциялау, Компанияның
даму стратегиясы және шешімдер қабылдау
процестері үшін жауап береді;
•• Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі басқарушы директор ЕҚ, ӨБ және
ҚОҚ саласындағы ҚМГ стратегиясы мен
саясатын қалыптастыру және іске асыруды
қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ өндірістік
қауіпсіздікті, еңбекті, қоршаған ортаны
қорғауды және экологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету мәселелері үшін жауап
береді;
•• Адами ресурстарды басқару жөніндегі
басқарушы директор орнықты дамудың
еңбек, кадрлық және әлеуметтік
процестерін іске асыру және аспектілерін
басқару үшін жауап береді;

•• Басқарма төрағасының орынбасары –
қаржы директоры қатысу өңірлерінің
экономикалық дамуына жәрдемдесу
мәселелерін және сатып алудағы жергілікті
қамту үлесін қоса алғанда, орнықты
дамудың экономикалық құрамдас бөлігі
мәселелерінің кешенін шешу үшін жауап
береді.
Жоғарыда көрсетілген тұлғалар Басқармаға
және / немесе оның Төрағасына есеп береді.
Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік
мәселелерді шешу үшін жауапты тұлғалардың
есеп беруі нормативтік құжаттармен, ішкі
бақылау және Компания қызметінің үздіксіздігі
рәсімдерімен егжей-тегжейлі реттеледі.
Мәселен, даму жоспарларына сәйкес тұрақты
негізде мәселелер Басқарманың қарауына
шығарылады, ол өз кезегінде Директорлар
кеңесіне есеп береді. Корпоративтік басқаруды
жетілдіру жөніндегі тиісті функциялар мен
іс-шаралардың орындалуын кешенді бақылау
ҚМГ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі
комитетінің өкілеттіктері шеңберінде жүзеге
асырылады.

Мүдделі тараптарға экономикалық, экологиялық және әлеуметтік
тақырыптар бойынша кеңес беру
GRI

Мүдделі тараптар мен Компанияның жоғары
корпоративтік басқару органы арасындағы
экономикалық, экологиялық және әлеуметтік
мәселелер бойынша консультациялар
әртүрлі тәсілдермен тұрақты негізде
жүргізіледі. Сонымен, 2018 жылы орнықты
даму мәселелерін қарау Директорлар
кеңесінің отырысы шеңберінде 11 рет,
сондай-ақ Стратегия және инновациялар
жөніндегі комитеттің құзыреттері бойынша
консультативтік-кеңесші отырыстарда 5 рет
жүзеге асырылды. Ағымдағы және операциялық
мәселелерді Басқарма апта сайынғы негізде
қарайды. Мұндай отырыстарға қатысу үшін
акционерлердің, сыртқы консультанттардың,
әріптестердің және басқа да мүдделі
тараптардың өкілдерін қоса алғанда, әртүрлі
22

102-21

басқару органдары мен деңгейлеріндегі
лауазымды және жауапты тұлғалар тартылады.
Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік
проблемалар бойынша мүдделі тараптардың
кең тізбесіне кеңес беру Компанияның
веб-сайты, жұртшылықпен өзара іс-қимыл
жөніндегі қызмет (баспасөз қызметі) арқылы,
сондай-ақ орнықты даму мәселелері бойынша
сыртқы және ішкі мүдделі тараптармен
ҚМГ-нің орталық коммуникациялар арнасы
болып табылатын Орнықты даму туралы жыл
сайынғы есеп шығару арқылы жүргізіледі.
Сонымен қатар, ҚМГ-да мүдделі тараптармен
және Компаниямен тиісті түрде диалог
құруға мүмкіндік беретін түрлі коммуникация
тәсілдері бар. Мысалы, инвестициялық

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

қоғамдастыққа арналған ақпарат http://
ir.kmg.kz арнайы порталында егжей-тегжейлі
орналастырылады, жұмысқа орналасу
мәселелері http://work.kmg.kz порталында
орналастырылады, құпия ақпарат беру жүйесі
сенім жүйесі арнасының желісі (doverie@
kmg.kz) бойынша жүзеге асырылады,

Әлеуметтік жауапкершілік

Қосымшалар

сондай-ақ омбудсмен қызметінің мәселелері
бойынша (ombudsman@kmg.kz), қоршаған
ортаны қорғау (hse@kmg.kz) және орнықты
даму (sustainability@kmg.kz) мәселелері
бойынша функционалдық өзара іс-қимыл
жүзеге асырылады.

Жоғары басқару органының және оның комитеттерінің құрамы
GRI

Осы Есеп шыққан күнгі Директорлар
кеңесінің құрамы мынадай:
1. Уолтон Кристофер Джон, Директорлар
Кеңесінің төрағасы, Тәуелсіз директор;
2. Грюал Балжит Каур, «СамұрықҚазына» АҚ мүдделерінің өкілі;
3. Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы,
«Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі;
4. Сәтқалиев Алмасадам Майданұлы,
«Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі;

102-22, 102-23

5. Уайт Стивен Джеймс, тәуелсіз директор;
6. Дайер Филип Джон, тәуелсіз директор;
7. Виана Палья Да Сильва Луис Мария,
атқарушы емес мүше;
8. Эспина Энтони, «Самұрық-Қазына» АҚ
мүдделерінің өкілі;
9. Айдарбаев Алик Серікұлы, ҚМГ
Басқармасының төрағасы.
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Осы Есеп шыққан күнгі Комитеттер құрамы мынадай:

Стратегия және портфельді басқару
комитеті
1.

Уайт Стивен Джеймс, Комитет төрағасы

2.

Уолтон Кристофер Джон

3.

Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы

4.

Грюал Балжит Каур

5.

Дайер Филип Джон

6.

Виана Палья Да Сильва Луис Мария

7.

Эспина Энтони

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі
комитет
1

Виана Палья Да Сильва Луис Мария,
Комитет төрағасы

2.

Дайер Филип Джон

3.

Уолтон Кристофер Джон

4.

Уайт Стивен Джеймс

5.

Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы

6.

Эспина Энтони

Директорлар кеңесі төрт тәуелсіз директордан,
ҚМГ акционері мүдделерінің төрт өкілінен
және Басқарма төрағасынан тұрады. Басқарма
төрағасынан басқа Басқарма мүшелері
Директорлар кеңесіне сайлана алмайды,
бұл ретте Басқарма төрағасы Директорлар
кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға
дейінгі мерзімге сайланады. ҚМГ ДК
құрамында бір әйел бар – Грюал Балжит Каур,
Директорлар кеңесінің тоғыз мүшесінің үшеуі –

Қаржы комитеті
1.

Уолтон Кристофер Джон, Комитет төрағасы

2.

Уайт Стивен Джеймс

3.

Грюал Балжит Каур

4.

Дайер Филип Джон

5.

Виана Палья Да Сильва Луис Мария

6.

Эспина Энтони
Аудит жөніндегі комитет

1.

Дайер Филип Джон, Комитет төрағасы

2.

Уайт Стивен Джеймс

3.

Виана Палья Да Сильва Луис Мария

Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны
қорғау және орнықты даму комитеті
1.

Дэйер Филип Джон, Комитет төрағасы

2.

Уолтон Кристофер Джон

3.

Уайт Стивен Джеймс

4.

Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы

5.

Виана Палья Да Сильва Луис Мария
Қазақстан Республикасының азаматтары.
Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамына
30-дан 50 жасқа дейінгі жас тобында екі
адам және 50 жастан асқан жеті адам кіреді.
Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінде
барлық акционерлерге әділ қарым-қатынасын
және орнықты даму қағидаттарын ескере
отырып, және ҚМГ мүддесінде тәуелсіз,
дәйекті және тиімді шешімдер қабылдануын
қамтамасыз ететін дағдылар, тәжірибе мен
білім теңгерімін сақтау қамтамасыз етіледі.

Директорлар кеңесін тағайындау және іріктеу
GRI

102-24

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарды ұсыну және іріктеу тәртібі
Директорлар кеңесінің мүшелігіне
кандидаттарды ұсыну және іріктеу тәртібі
Жарғымен және өзге де нормативтік
құжаттармен айқындалады, оны
Акционерлердің жалпы жиналысы
Директорлар кеңесінің төрағасымен және
Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі
24

комитеттің төрағасымен бірлесіп жүзеге
асырады, сондай-ақ ол кандидатураларды
іздестіру мен жалдауды жүзеге асыру
кезінде ашықтық, әділдік және кәсіпқойлық
қағидаттарына негізделеді. Директорлар
кеңесінің мүшелері акционерлердің және
өзге де тұлғалардың өкілдері ретінде сайлауға

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

ұсынылғандар арасынан сайланады.
Директорлар кеңесінің мүшелігіне
кандидаттардың өз функцияларын орындау
үшін және ұзақ мерзімді құнның өсуін және
орнықты дамуды қамтамасыз ету үшін
қажетті білімі, дағдылары мен тәжірибесі
болуы, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделі

Әлеуметтік жауапкершілік

Қосымшалар

болуы тиіс. Директорлар кеңесінің төрағасы
Акционерлердің жалпы жиналысында
сайланады. Тәуелсіз директорларды іріктеу
«Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін
компаниялардың тәуелсіз директорларын
іріктеудің бекітілген қағидаларына сәйкес
жүзеге асырылады.

Мүдделер қақтығысы
GRI

102-25

Мүдделер қақтығысын болдырмау рәсімдері
Мүдделер қақтығысына жол бермеу орнықты
дамудың негіз қалаушы қағидаттарының бірі
болып табылады және Корпоративтік басқару
кодексінде бекітілген.
Компанияда сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының
мүдделер қақтығысын реттеу саясаты
бекітілді, ол ҚМГ-де нақты және ықтимал
мүдделер қақтығысын басқарудың бірыңғай
жүйесін құру, сондай-ақ қызметкерлердің
және/немесе лауазымды тұлғалардың мінезқұлқына қойылатын талаптарды айқындау

мақсатында әзірленді, оларды сақтау
лауазымдық міндеттерді (немесе қандай
да бір корпоративтік сайланбалы органдар,
комитеттер, комиссиялар және т.б. түрлері
шеңберіндегі міндеттерді) адал, әрі риясыз
орындауға және шешімдерді әділ қабылдауға
мүмкіндік береді.
Әрбір қызметкер және/немесе лауазымды
тұлға өзінің лауазымдық міндеттерін
орындай отырып, ҚМГ мүдделерін өзінің
жеке мүдделерінен жоғары қоюға міндетті.

Мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты ашу
Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда
қызметкер және/немесе лауазымды тұлға
мүдделердің нақты немесе ықтимал
қақтығысы туралы ақпаратты дереу және
толық көлемде ашуға (декларациялауға),
сондай-ақ оны реттеуге белсенді
жәрдемдесуге міндетті.
Мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты
ашудың мүмкін көзі ретінде үшінші тараптар
да болуы мүмкін («whistle blowers» деп
аталатындар – яғни бұзушылықтар немесе
теріс пайдалану туралы хабарлаған
қызметкерлер).

Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді
ашуды ҚМГ қызметкері және/немесе
лауазымды адамы тек жазбаша түрде және
барынша түсінікті нысанда жүзеге асыруы
тиіс.
Бұл ретте ҚМГ мүдделер қақтығысы туралы
мәліметтерді ашу процесінің және оны
реттеу процесінің құпиялылығын сақтауға
(қызметкердің және/немесе лауазымды
тұлғаның қалауы бойынша), қызметкерлерді
және/немесе лауазымды тұлғаны ол
уақытылы ашқан және реттеген мүдделер
қақтығысымен байланысты қудалаудан
қорғауға міндеттенеді.
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Мақсаттарды, құндылықтарды, миссияларды және
стратегияларды айқындаудағы басқару органының рөлі
GRI

Қызметтің басым бағыттарын айқындауды,
экономикалық, экологиялық және әлеуметтік
ықпал етуге қатысты мақсаттарды,
құндылықтарды, миссияны, сондай-ақ саясат
пен міндеттерді қамтитын даму стратегиясын
бекітуді және іске асыру мониторингін
атқарушы орган әзірлеген ұсыныстар
негізінде акционерлермен келісім бойынша
Директорлар кеңесі жүзеге асырады.
Осылайша, 2018 жылы Директорлар кеңесі
Компанияның алдағы он жылға арналған
үш стратегиялық мақсатының бірі ретінде
корпоративтік басқару мен орнықты дамуды
айқындайтын ҚМГ 2018–2028 жылдарға

102-26

арналған жаңа Даму стратегиясын бекітті.
«Корпоративтік басқару және орнықты
даму» стратегиялық мақсатын іске асырудың
нәтижесі – корпоративтік әлеуметтік
жауапкершіліктің, еңбекті, денсаулықты
және қоршаған ортаны қорғаудың
жақсартылған көрсеткіштеріне қол жеткізуді,
қатысу өңірлеріндегі экономикалық әсерді
жақсартуды, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимылды, мүдделі тараптармен
өзара қарым-қатынас сапасын жақсартуды,
корпоративтік басқару рейтингін және жалпы
корпоративтік әдеп мәдениетін арттыруды
қамтамасыз ететін басқару жүйесін құру
болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің құзыреттілігі және қызметін бағалау
Директорлар кеңесі мүшелерінің ұжымдық білімі
GRI

Директорлар кеңесінің мүшелері өз
дағдылары мен кәсібилігін, соның ішінде
экономикалық, экологиялық және әлеуметтік
аспектілерді басқару бөлігінде ұдайы
арттыруға ұмтылады. Тағайындаулар мен
сыйақылар жөніндегі комитет тұрақты негізде
Директорлар кеңесі мүшелерінің дағдылары
мен білімдерінің ағымдағы теңгерімін
қарайды және оқыту жоспарын әзірлейді.
Компанияда жыл сайынғы негізде саланың
сыртқы консультанттары мен сарапшыларын
тарта отырып, ҚМГ Директорлар кеңесі,
Басқарма мүшелерінің, ҚМГ еншілес
ұйымдарының бірінші басшыларының
қатысуымен қауіпсіздік және қоршаған
ортаны қорғау мәселелеріне арналған
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Бас директорлардың форумы өткізіледі.
Мерзімдік негізде өндірістік қызметті
жүзеге асыру орындарында Директорлар
кеңесінің көшпелі сессиялары өткізіледі.
Сондай-ақ тұрақты негізді іске асырылатын
корпоративтік басқару компоненттері
бөлінісіндегі басқа семинарлар мен
сессиялармен қатар, 2018 жылдан бастап
ҚМГ басшылығы мен қызметкерлерін
орнықты даму, әдеп және комплаенс
бойынша оқыту бойынша жеке жоспарлар
әзірленуде. Директорлар кеңесі мүшелерінің
дағдылары мен білімін арттыру туралы
ақпарат Компанияның http://www.kmg.kz/
rus/kompaniya/korporativnoe_upravlenie/
treningi_chlenov_soveta_direkt/ веб-сайтында
орналастырылады.

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

Әлеуметтік жауапкершілік

Қосымшалар

Директорлар кеңесінің қызметін бағалау
GRI

Корпоративтік басқару кодексіне
сәйкес Директорлар кеңесі өз қызметін,
Комитеттерін, Директорлар кеңесінің
төрағасы мен мүшелерін жыл сайын
бағалауды жүзеге асырады. Бұл ретте
әрбір үш жыл сайын бағалауды тәуелсіз
консультант жүзеге асырады. 2018 жылы
Кодекстің талаптарына сәйкес ҚМГда «ПрайсуотерхаусКуперс» тәуелсіз
консультанты корпоративтік басқарудың
аралық диагностикасын жүргізді, ол
Директорлар кеңесі мен атқарушы органның
қызмет тиімділігін бағалауды қамтиды.
Диагностика нәтижелерін Тағайындаулар мен
сыйақылар жөніндегі комитеттің және тікелей
Директорлар кеңесінің отырыстарында ҚМГ
акционері белгіленген тәртіппен қарады.
Қосымша, диагностика қорытындысы
бойынша тәуелсіз консультант ҚМГ
Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі
2018–2020 жылдарға арналған жоспарын
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әзірледі, онда ҚМГ басқару органдарының
тиімділігін арттыру бойынша нақты әрі
айқын қадамдар көрсетілген. Директорлар
кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу тәртібі
Директорлар кеңесінің, Директорлар
кеңесі комитеттерінің, Директорлар кеңесі
төрағасының, мүшелерінің және ҚМГ
Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау
туралы ережелермен регламенттеледі.
Корпоративтік басқару диагностикасы және
ілеспе жоспар мынадай компоненттерді
қамтиды:
1. Директорлар кеңесі мен атқарушы
органның тиімділігі;
2. Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және
аудит;
3. Орнықты даму;
4. Акционерлердің құқықтары және
акционерлерге әділ көзқарас;
5. Ашықтық.

Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсерлерді басқару
GRI

ҚМГ Директорлар кеңесі экономикалық,
экологиялық және әлеуметтік әсерлерді,
тәуекелдерді және ілеспе перспективаларды
басқаруда маңызды рөл атқарады. Компания
тұрақты түрде тоқсан сайынғы негізде және
жыл қорытындысы бойынша экономикалық,
экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді
қамтитын тәуекелдерді басқару жөніндегі
бекітілген әдіснамаға сәйкес тәуекелдерді
бағалауды жүргізеді. Анықталған тәуекелдер
негізінде оларды болдырмау, мониторинг
және жою жөніндегі тиісті іс-шаралар
жоспарлары әзірленеді және жүзеге
асырылады. Атап айтқанда, Директорлар
кеңесінің құзыретіне тәуекелдерді басқару
жөніндегі корпоративтік саясатты айқындау,
тәуекелдер тізілімі мен картасын, сыни
тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар
жоспарын, жалпы тәуекел-тәбетін, әрбір
негізгі тәуекелге қатысты төзімділік

102-29

деңгейлерін бекіту, ҚМГ қызметінің
үздіксіздігін қамтамасыз ету саласындағы
тәуекелдер мен құжаттар бойынша есепті
бекіту жөніндегі функциялар жатқызылған.
Атап айтқанда, 2018 жылы корпоративтік
басқару диагностикасының қорытындысы
бойынша тәуелсіз консультанттар кейіннен
корпоративтік басқару рейтингін «В» мәнінен
«ВВ» мәніне дейін арттырған бірқатар
жүйелі жақсартулар жасалғанын анықтады.
Атап айтқанда, Компания тәуекел-тәбетті
айқындаудың кешенді жүйесін әзірлеуге,
тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар
жоспарын сыни бағалауға, Тәуекелдер
жөніндегі атқарушы орган комитетінің
отырыстарында тәуекелдерді талқылауға
және басқа да бірқатар іс-шараларға қатысты
негізгі ұсыныстарды іске асырды.
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Директорлар кеңесінің тәуекелдерді басқарудағы рөлі
Тәуекелдерді басқару процесінің тиімділігі
GRI

ҚМГ Директорлар кеңесі жыл сайынғы
негізде Тәуекелдер тіркелімін, Тәуекелдер
картасын, Компанияның Тәуекелдерді
басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын
бекітеді. Компанияның 2018 жылға
арналған Тәуекелдер тіркеліміне және
картасына сәйкес 34 тәуекел анықталды
және бағаланды. Әрбір тәуекел бойынша
оларды басқару бойынша іс-шаралар
әзірленді, тәуекел иелері айқындалды.
Негізгі тәуекелдердің динамикасына және
оларды төмендету жөніндегі іс-шаралардың
орындалуына тұрақты мониторинг,
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сондай-ақ тәуекелдер бойынша тоқсан
сайынғы есептілікті жіберу жолымен ҚМГ
Басқармасы мен Директорлар кеңесін
хабардар ету жүргізіледі. 2019 жылы біз
Тәуекелдер тіркелімін жаңартуды және оны
климаттың өзгеруіне және су ресурстарының
тапшылығына байланысты тәуекелдермен
толықтыруды жоспарлап отырмыз. Біз ЕҚ,
ӨҚ және ҚОҚ саласындағы тәуекелдерді
басқару тәсілін өзгерттік, енді ҚМГ бизнесбағыттарының барлық көшбасшылары – осы
тәуекелдердің иелері болмақ.

Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелерді қарау
GRI

2018 жылға дейін экономикалық және
әлеуметтік әсерлерді (еңбекті қорғау
мәселелерінен басқа), сондай-ақ осыған
байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктерді
қарау мерзімділігі Директорлар кеңесінің
жылдық жұмыс жоспары негізінде
қалыптасты. Алайда, 2018 жылдан бастап
мұндай мәселелер Компанияның ағымдағы
қызметі шеңберінде жүйелі түрде қаралады.
Қауіпсіздік, еңбек және қоршаған ортаны
қорғау – біздің орнықты даму саласындағы
ең маңызды аспектіміз, бұл ҚМГ ЕҚ, ӨБ
және ҚОҚ стратегиясы мен саясатының
негізгі басымдықтарының бірі. ЕҚ, ӨҚ және
ҚОҚ мәселелері ай сайын ҚМГ Басқарма
және ДК отырыстарында тыңдалады, бұл
басшылар мен мамандардың жауапкершілігін
арттырады. Еншілес ұйымдардың бас
директорларының ҚМГ ДК алдында
өндірістегі әрбір өлім жағдайы үшін жеке
есеп беру практикасы енгізілді.
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2018 жылғы желтоқсанда Директорлар кеңесі
жанынан Қауіпсіздік, еңбек және қоршаған
ортаны қорғау және орнықты даму жөніндегі
дербес комитет құрылды. Бұған дейін бұл
функцияны Стратегия және инновация
жөніндегі комитет орындады.
Бұдан әрі, Директорлар кеңесінің шешіміне
сәйкес, 2018 жылдың желтоқсанында
Директорлар кеңесі жанынан Қауіпсіздік,
еңбек және қоршаған ортаны қорғау
және орнықты даму комитеті құрылды, ол
Директорлар кеңесіне мынадай мәселелер
бойынша жәрдемдесу мақсатында құрылды:
•• Қауіпсіздікті, еңбекті және қоршаған
ортаны қорғауды қамтамасыз ету.
•• ҚМГ-нің стратегиялық жоспарлауына
және әлеуметтік-экономикалық дамуына
орнықты даму қағидаттарын енгізу.
•• Жер қойнауын пайдалануға жасалған
келісімшарттар шеңберінде ҚМГ
әлеуметтік міндеттемелері мен
бағдарламалары.
•• ҚМГ қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз
ету.
•• ҚМГ экологиялық тиімділігін қамтамасыз
ету.

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

2019 жылдан бастап осы Комитеттің
отырыстары тоқсан сайынғы негізде
жоспарланған, Комитеттің құрамы үш
тәуелсіз директордан тұрады. Осылайша,
Директорлар кеңесі жылына төрт рет
кеңейтілген талқылау өткізіп, экономикалық,
экологиялық және әлеуметтік әсерлерді,
сондай-ақ осыған байланысты тәуекелдер
мен мүмкіндіктерді талдайды.

Әлеуметтік жауапкершілік

Қосымшалар

GRI көрсеткіштері туралы толығырақ
ақпарат 102-15, 102-30, 102-31, 102-33,
102-34, 102-35, 102-36, 102-37, 102-38,
102-39 (тәуекелдерді басқару, ДК
қызметі, ДК сыйақысы) Жылдық
есепте көрсетілген http://ir.kmg.
kz/storage/files/73a83eec02484047/
AR_KMG_2018_RU.pdf.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысы
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ОРНЫҚТЫ ДАМУ – БІЗДІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТЫМЫЗ
GRI

2018 жылы Директорлар кеңесі Компанияның
алдағы он жылға арналған үш стратегиялық
мақсаттарының бірі ретінде Корпоративтік
басқару мен орнықты дамуды айқындайтын ҚМГ
2028 жылға дейінгі жаңа Даму стратегиясын (бұдан
әрі – Стратегия) бекітті. «Корпоративтік басқару
және орнықты даму» стратегиялық мақсатын іске
асырудың нәтижесі – корпоративтік әлеуметтік
жауапкершіліктің, еңбекті, денсаулықты және
қоршаған ортаны қорғаудың жақсартылған
көрсеткіштеріне қол жеткізуді, қатысу өңірлеріндегі
экономикалық әсерді жақсартуды, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимылды, мүдделі
тараптармен өзара қарым-қатынас сапасын
жақсартуды, корпоративтік басқару рейтингін және
жалпы корпоративтік әдеп мәдениетін арттыруды
қамтамасыз ететін басқару жүйесін құру болуға тиіс.
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Стратегияны іске асыру жөніндегі іс-шаралар
жоспарында компанияның және оның бизнесбірліктерінің орнықты даму компоненттерін
енгізумен байланысты көрсеткіштерді корпоративтік
негізгі қызмет көрсеткіштеріне (ҚНК) енгізу
көзделген. Келесі жылы орнықты даму бойынша
ҚТК-ні стратегиялық және орта мерзімді жоспарлау
жүйесіне және Компанияның ҚНК діңіне
интеграциялау жоспарлануда.
Орнықты даму жүйесін іске асыру және енгізу үшін
2019 жылы ҚМГ компаниялар тобы үшін Орнықты
дамуды басқару жүйесі жөніндегі нұсқаулық
әзірленетін болады.

2019 жылға арналған ҚТК-ні жоспарлау кезінде орнықты даму бойынша ҚТК былайша көрсетілген:
Орнықты даму
көрсеткіштері
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ҚТК

Экономикалық
көрсеткіштер

Қаржы-экономикалық ҚТК Басқарма төрағасы орынбасарларының карталарына енгізілген.

Экологиялық
жауапкершілік

ЕҚОҚ жөніндегі басқарушы директорға және ЕҚОҚ жөніндегі қоса басқарушы директорға,
сондай-ақ «Ембімұнайгаз» АҚ, «Өзенмұнайгаз» АҚ бас директорына тарихи мұнай
қалдықтарын толық кәдеге жаратуға қол жеткізу бойынша тиісті ҚТК көзделген.

Әлеуметтік
жауапкершілік

Әлеуметтік жауапкершілік бойынша тиісті ҚТК адами ресурстардын басқару жөніндегі
басқарушы директордың ҚТК картасына енгізілген.
2019 жылы ҚТК ретінде мердігерлік ұйымдардың (МҰ) қауіпсіздікті басқару көрсеткіші және
МҰ есептілігінің ашықтығы жоспарлануда. Мердігерлер біздің жұмыс қызметкерлеріміздің
50 %-нан астамын құрайды және олардың қауіпсіздігін арттыру соңында ҚМГ жалпы
өнімділігіне әсер етеді.

Компания 2018 жылы корпоративтік басқару
жүйесін бағалаудың тәуелсіз диагностикасын өткізді.
«Орнықты даму» компонентін бағалау орнықты
даму жөніндегі мақсаттар мен ҚТК, корпоративтік
іскерлік әдеп, құпия ақпарат беру жүйесі, заңсыз
алынған кірістерді заңдастыруға қарсы әрекет ету
процесі, өнім берушілер мен шарттар иелерінің
тартылуы, әлеуметтік бағдарламалар, экологиялық
мақсаттар, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
саласындағы мақсаттар, орнықты даму жүйесі және
есептілік сияқты бағыттарды қамтиды.

Орнықты даму бағыты бойынша қызмет тиімділігінің
негізгі көрсеткіші мынадай негізгі өлшемдерге қол
жеткізу болып табылады:
1. Компания Компанияның ұзақ мерзімді құнының
өсуін қамтитын ұзақ мерзімді орнықты дамуға
арналған өзінің экономикалық, экологиялық
және әлеуметтік мақсаттарының үйлесімділігін
қамтамасыз етеді.
2. Компанияда орнықты даму қағидаттарын дәйекті
және үздіксіз ұстануға мүмкіндік беретін жүйе
енгізілген.

Корпоративтік басқару жүйесін жалпы бағалауда
«Орнықты даму» компоненті 20 % құрайды, ол бес
компоненттен тұрады.

Жоғарыда көрсетілген мақсаттар бойынша
2018 жылы В рейтингіне (орташа деңгей) қол
жеткізілді.

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

Әлеуметтік жауапкершілік

Қосымшалар

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ
GRI

ҚМГ көмірсутектерді барлау мен өндіруден,
оларды тасымалдау мен өңдеуден бастап,
Қазақстан ішінде де, шетелде де мұнай
мен мұнай өнімдерін сатуға дейін толық
өндірістік циклді жүзеге асырады және мұнай-

102-40, 102-42, 102-43

газ секторындағы мемлекеттің мүддесін
білдіреді. Қызметтің құрылымы мен түрлерінің
күрделілігіне байланысты ҚМГ мүдделі
тараптардың кең ауқымымен өзара іс-қимыл
жасайды.

Мүдделі тараптар
топтары

Мүдделі тараптарды айқындау
ҚМГ мүдделі тараптармен диалогты және ұзақ
мерзімді ынтымақтастықты жолға қою және
қарым-қатынасты басқару бойынша тұрақты
негізде шаралар қабылдайды.

есепке алына отырып жасалды. Қойылған
міндеттерді тиімді іске асыру үшін мүдделі
тараптармен өзара іс-қимыл жоспарлары
жасалады.

ҚМГ-да Мүдделі тараптардың картасы бекітілді,
ол тәуелділік (тікелей немесе жанама),
міндеттемелер, жағдай (жоғары тәуекел
аймақтарына ерекше назар аудара отырып),
әсер, әртүрлі (әр алуан) перспективалар
ескеріле отырып, тәуекелдер мен ранжирлеу

ҚМГ мүдделі тараптарды айқындау және
олармен өзара іс-қимыл кезінде AA1000SES
Stakeholder Engagement Standard сияқты
халықаралық стандарттарды қоса алғанда,
мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың ең
үздік практикасын қолданады.

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл әдістері мыналарды қамтиды:

Өзара іс-қимыл деңгейі

Өзара іс-қимыл әдістері

Консультациялар:
Екі жақты өзара іс-қимыл; мүдделі тараптар Қор мен
ұйымдардың сұрақтарына жауап береді

Сауалнамалар; фокус-топтар; мүдделі
тараптармен кездесулер; ашық кездесулер;
семинарлар; коммуникация құралдары арқылы
кері байланыс ұсыну; консультациялық кеңестер
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Корпоративтік басқару және
орнықты даму

Экономикалық дамуға үлес

Өзара іс-қимыл деңгейі

Өзара іс-қимыл әдістері

Келіссөздер

Әлеуметтік әріптестік қағидаттары негізіндегі
ұжымдық келіссөздер

Тартылу
Екі жақты немесе көп жақты өзара іс-қимыл; барлық
жақтан тәжірибе мен білімді арттыру, мүдделі
тараптар мен ұйымдар тәуелсіз әрекет етеді

Көпжақты форумдар;
консультациялық панельдер;
консенсусқа жету процесі;
бірлескен шешімдер қабылдау процесі;
фокус-топтар;
кері байланыс ұсыну схемалары

Ынтымақтастық
Екі жақты немесе көп жақты өзара іс-қимыл;
тәжірибе мен білімді бірлесіп өсіру, шешімдер мен
шараларды бірлесіп қабылдау

Бірлескен жобалар;
бірлескен кәсіпорындар;
әріптестік;
мүдделі тараптардың бірлескен бастамалары

Өкілеттіктер беру
Мүдделі тараптар басқаруға қатысады

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл
мәселелерін басқаруға, стратегияға және
операциялық қызметке интеграциялау

ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
GRI

102-43

Инвестициялық қоғамдастық (IR / Investor relations)
Мүдделі тараптардың жіктелуі:
•• Облигация ұстаушылары;
•• Инвестициялық банктер;
•• Рейтингтік агенттіктер;
•• ҚМГ әлеуетті инвесторлары;
•• «Қазақстан қор биржасы» АҚ
•• ҚР Ұлттық Банкінің қаржылық есептілік
депозитарийі
•• Нарықтың басқа кәсіби қатысушылары.
ҚМГ қызметі туралы ақпаратты ашу ҚМГ
бағалы қағаздары айналыста болатын қор
биржаларының қолданылатын талаптарына
және ҚР заңнамасының ақпаратты ашу
бөлігіндегі талаптарына сәйкес жүргізіледі.
ҚМГ инвесторларының тізбесі кездесулер,
конференциялар, роуд-шоу өткізілгеннен
кейін тұрақты негізде толықтырылады.
Тізбе инвестициялық банктерден және ҚМГ
облигацияларын ұстаушы компаниялардан,
сондай-ақ ҚМГ қызметіне қызығушылық
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танытқан нарықтың кәсіби қатысушыларынан
тұрады. Ішкі құрылымдық бөлімшелерге келетін
болсақ, IR мәселесінің ерекшелігіне байланысты
команда қаржылық және өндірістік блоктармен
(мұнай мен газды өндіру, тасымалдау, өңдеу),
сондай-ақ қажет болған жағдайда тікелей ЕТҰмен өзара іс-қимыл жасайды.
Инвестициялық қоғамдастықпен
коммуникацияларды қолдау мынадай IR-ісшараларды өткізу жолымен қамтамасыз етіледі:
•• Өткен тоқсандағы Компания қызметінің
нәтижелері бойынша инвесторлармен
тоқсан сайынғы конференц-қоңыраулар;
•• Роуд-шоу, инвесторлармен кездесулер;
•• Мүдделі инвесторлардан, инвестициялық
банктерден / компаниялардан, қаржылық
талдаушылардан электрондық пошта
(ir@kmg.kz) немесе телефон арқылы ҚМГ
қызметі туралы сауалдарға жауаптар;
•• ҚМГ қаржылық және өндірістік нәтижелері
бойынша мерзімді IR-материалдарды

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

жариялау – баспасөз хабарламалары,
инвесторларға арналған презентация, ҚМГ
туралы брошюралар, ҚМГ туралы фактілер
(KMG factsheet), Жылдық есеп.

Әлеуметтік жауапкершілік

Қосымшалар

•• ҚМГ сайтының «Инвесторларға» деген
бөлімін жүргізу http://www.ir.kmg.kz

Инвесторлармен өзара іс-қимыл
Кезең

Іс-шара

Орны

Қаңтар, 2018

Инвесторлармен Роуд-шоу (non-deal road-show)

Франкфурт, Лондон,
Бостон, Нью-Йорк

Ақпан, 2018

Конференция шеңберінде инвесторлармен кездесулер

Майами

Наурыз, 2018

2017 жылғы қаржылық және операциялық нәтижелер
қорытындылары бойынша инвесторлармен
конференц-қоңырау

Нұр-Сұлтан

Маусым, 2018

2018 жылдың І тоқсанындағы қаржылық және операциялық
нәтижелері бойынша инвесторлармен конференц-қоңырау

Нұр-Сұлтан

Қыркүйек, 2018

Конференция шеңберінде инвесторлармен кездесулер

Лондон

Қыркүйек, 2018

2018 жылдың II тоқсанындағы қаржылық және операциялық
нәтижелері бойынша инвесторлармен конференц-қоңырау

Нұр-Сұлтан

Қазан, 2018

Инвесторлармен Роуд-шоу (non-deal road-show)

Франкфурт, Лондон,
Нью-Йорк

Желтоқсан,
2018

2018 жылдың ІІІ тоқсанындағы қаржылық және операциялық
нәтижелер қорытындылары бойынша инвесторлармен
конференц-қоңырау

Нұр-Сұлтан

Қоғамдық қарым-қатынас (PR / Public Relations):
Мүдделі тараптардың жіктелуі:
•• Қазақстандық республикалық және өңірлік
БАҚ;
•• Шетелдік БАҚ;
•• Жергілікті және өңірлік қоғамдастықтар;
•• Директорлар кеңесі;
•• Мемлекеттік органдар;
•• Кең жұртшылық.
Жариялылық пен ашықтық қағидаттарын сақтау
шеңберінде Компания барлық республикалық
және өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарымен
өзара іс-қимыл жасайды, соның ішінде
ақпаратты Компанияның ресми сайтында
барлық мүдделі тараптарға қол жеткізу үшін
орналастырады, ақпараттық хабарламаларды
таратуды жүзеге асырады, БАҚ сауалдарына
жауап береді, барлық ниет білдірген БАҚ-ты
шақыра отырып, баспасөз конференцияларын
ұйымдастырады және т.б.

БАҚ-пен және жұртшылықпен
коммуникацияларды қолдау мынадай PR-ісшаралар өткізу арқылы қамтамасыз етіледі:
•• Баспасөз хабарларын, ақпараттық
хабарламаларды, мақалаларды Компания
сайтында және БАҚ-та жариялау;
•• БАҚ сауалдарына жауап беру;
•• БАҚ шақыра отырып, форумдар, өндірістік
кеңестер, ақпараттық сессиялар және т. б.
өткізу;
•• Компания басшылығымен брифингтер мен
сұхбаттарды ұйымдастыру.
Өзара іс-қимыл жиілігі Компанияда болып
жатқан маңызды оқиғаларға, жоспарланған PRіс-шараларға, сұраулардың түсуіне байланысты.
Компания сыртқы аудиториялармен диалогты
дамытуға және мүдделі тараптарды ҚМГ
қызметіндегі маңызды оқиғалар жөнінде
хабардар етуге, ҚМГ брендінің беделін
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қалыптастыруға және ілгерілетуге бағытталған
сыртқы коммуникациялар жүйесін жетілдіреді.
Ақпаратты ашуға және сыртқы аудиториялармен
кері байланысқа арналған Компанияның
негізгі құралы – ресми сайт: http://www.kmg.kz.
Жұртшылықпен байланыс департаменті БАҚ
өкілдерінің сұраулары бойынша корпоративтік
жобалар туралы толық және егжей-тегжейлі
ақпаратты, жалпы салалық ақпараттық
күн тәртібіндегі маңызды тақырыптарға
түсініктемелерді жедел ұсынады.
ҚМГ Компанияның топ-менеджментінің
және жетекші БАҚ-тың қатысуымен баспасөз
конференциялары мен брифингтер өткізеді,
журналистер үшін өндірістік объектілерге
баспасөз турларын ұйымдастырады.

Корпоративтік басқару және
орнықты даму

Экономикалық дамуға үлес

ҚМГ ақпараттық саясатының негізгі қағидаттары:
•• ақпарат берудің жүйелілігі, реттілігі және
жеделдігі;
•• оған барлық мүдделі тұлғалардың тең,
кедергісіз және оңай қол жеткізуін
қамтамасыз ету;
•• ашылатын деректердің дәйектілігі,
шынайылығы, толықтығы және
салыстырымдығы;
•• ақпараттың бейтараптылығы, яғни
бір аудиторияның мүдделерін басқа
аудиторияның алдында артықшылықпен
қанағаттандыру мүмкіндігін болдырмау;
•• Компанияның ашықтығы мен оның
коммерциялық мүдделерін ескере отырып,
ақылға қонымды теңгерімді сақтау.
БАҚ-пен өзара іс-қимыл «ҚМГ ақпаратын ашу
қағидаларына» сәйкес реттеледі.

Мемлекеттік органдар (GR / Government Relations):
Мүдделі тараптардың жіктелуі:
•• ҚР Мемлекеттік органдары;
•• Халықаралық ұйымдар / Әріптестер;
•• Шетелдік елшіліктер, ведомстволар;
•• ҚМГ ЕТҰ бейінді құрылымдық бөлімшелері
және «Самұрық-Қазына» АҚ.
GR-бағыт ҚМГ мен ЕТҰ жалпы қызметі
мәселелері бойынша жиынтық ақпаратты
орталықтандырылған жинау мен дайындауды
жүзеге асыратын ҚМГ жалғыз құрылымдық
бөлімшесі болып табылады. GR-департамент
мазмұнды жауап-хат жіберу арқылы ҚР
Президенті Әкімшілігінің, ҚР Үкіметінің, ҚР
Парламентінің, «Самұрық-Қазына» АҚ және
ҚР мемлекеттік органдарының тапсырмалары/
сұраныстарының орындалуын қамтамасыз етеді.
GR-қызметте мемлекеттік органдармен өзара ісқимыл жасау үшін мүдделі тараптарды іріктеудің
қандай да бір қағидаттары жоқ.
Мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл
мынадай жолмен жүзеге асырылады:
•• мемлекеттік органдардың сұрауына
мазмұнды жауап-хат жіберу;
•• ҚМГ құрылымдық бөлімшелеріне
бастамашылық мәселелер (ҚМГ тобының
қызметіне қатысты, рұқсат беру, реттеу және
лицензиялық құжаттаманы беру мәселелері
бойынша, бірлескен жұмыс топтарына қатысу
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бойынша ұсыныстар) бойынша жәрдем
көрсету;
•• ҚР Президенті Әкімшілігіне, ҚР Парламентіне,
ҚР Үкіметіне, «Самұрық-Қазына» АҚ және
басқа да мемлекеттік органдарға ұсыну үшін
ҚМГ жалпы қызметінің мәселелері бойынша
ақпаратты дайындау және жинақтау;
•• ҚР Премьер-Министрінің төрағалығымен ҚР
Президенті жанындағы Мұнай-газ кеңесінің,
Мұнай-газ және энергетика салаларын
дамыту жөніндегі ведомствоаралық
комиссияның отырыстарына ақпараттықанықтамалық материалдар дайындау;
•• ҚМГ басшылығы мен өкілдерінің мыналарға
қатысуын үйлестіру:
—— мемлекеттік маңызы бар іс-шараларға,
Мемлекет Басшысының шетелге ресми
сапарларына;
—— мемлекетаралық сипаттағы іс-шараларға,
Үкіметаралық комиссиялар мен шет
елдермен ынтымақтастық жөніндегі
комитеттердің жұмысына, ел ішіндегі
және шетелдегі ірі халықаралық ісшараларға (конференциялар, форумдар).
Халықаралық ұйымдармен/әріптестермен,
шетелдік елшіліктермен және ведомстволармен
өзара іс-қимыл мынадай шаралар арқылы жүзеге
асырылады:

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

• ҚМГ Басқарма төрағасының шетел
мемлекеттерінің, халықаралық
ұйымдардың және шетелдік
компаниялардың өкілдерімен кездесулері
мен келіссөздерін хаттамалықұйымдастырушылық және ақпараттық
қамтамасыз ету.
• ҚМГ ЕТҰ бейінді құрылымдық бөлімшелері
және «Самұрық-Қазына» АҚ.

Әлеуметтік жауапкершілік

Қосымшалар

Өзара әрекеттесу жиілігі қойылған сұрақтарға,
GR-іс-шаралар мен GR-міндеттерге
байланысты. Өзара іс-қимыл шұғыл түрдегі
қоңыраулар, «Электрондық құжат айналымы
жүйесі (ЭҚЖ)», электрондық пошта арқылы
жүргізіледі.

ЕСЕПТІҢ ЕЛЕУЛІ ТАҚЫРЫПТАРЫН АЙҚЫНДАУ
GRI

Есепте маңызды тақырыптарды бағалау және
ашу үшін сыртқы және ішкі стейкхолдерлердің
деректері талданды. Өткізілген
процедуралардың нәтижелері бойынша
152 әлеуетті тақырыптан тұратын мәнділік
матрицасы жасалды.

102-46, 102-47

Бұл матрица төменде ұсынылғандай,
маңыздылық деңгейі бойынша 4 шартты
аймаққа (квадрантқа) бөлінген.

3-ші квадрант
Сыртқы стейкхолдерлер үшін
маңызды, бірақ ішкі стейкхолдерлер
үшін де маңызды тақырыптар

(сыртқы стейкхолдерлерді бағалау 3.5-тен астам
және ішкі стейкхолдерлерді бағалау 3.5-тен кем)

4-ші квадрант

23 ТАҚЫРЫП
(сыртқы және ішкі стейкхолдерлерді
бағалау 3.5-тен астам)

1-ші квадрант

Маңыздылығы жоғары тақырыптар

Маңыздылығы төмен тақырыптар

33 ТАҚЫРЫП

45 ТАҚЫРЫП
(сыртқы және ішкі
стейкхолдерлерді бағалау
3.5-тен кем)

Ішкі стейкхолдерлер үшін
маңызды, бірақ сыртқы
стейкхолдерлер үшін де маңызды
тақырыптар

(сыртқы стейкхолдерлерді бағалау
3.5-тен кем және ішкі стейкхолдерлерді
бағалау 3.5-тен астам)

51 ТАҚЫРЫП
2-ші квадрант
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Есеп туралы

Корпоративтік басқару және
орнықты даму

Компания туралы

Экономикалық дамуға үлес

Орнықты даму туралы есеп

GRI

Әлеуетті тақырыптардың жалпы тізімінің
ең маңызды тақырыптарын таңдау үшін
тақырыптарға басымдық беруге және
ранжирлеуге бағытталған белгілі бір рәсімдер
жасалды. Басқаша айтқанда, «сүзгілер» деп
аталатын рәсім қолданылды.

102-47

Сыртқы «сүзгілер»:
• Сыртқы мүдделі тараптарға онлайн сұрау
салу;
• Медиаөрісті (БАҚ) талдау;
• Ұқсас компаниялардың есептеріне шолу;
• «Мегатрендтер» деп аталатын жаһандық
трендтерді талдау.

Ішкі «сүзгілерге» мыналар жатады:
• Воркшоп немесе ҚМГ қызметкерлеріне
арналған семинар;
• ҚМГ басшылығына онлайн сұрау салу.

Әрбір «сүзгі» үшін белгілі бір түзету
коэффициенті (таразылар) қолданылды және
тек осыдан кейін ғана мәндер матрицаны құру
үшін қолданылды. Суретте әрбір дереккөз
салмағының бөлінуі көрсетілген.

Маңызды тақырыптарды бағалау құрылымындағы салмақтарды бөлу

100%
Маңызды тақырыптарды бағалау

100%

100%

Ішкі көздер

75%
Воркшоп

Сыртқы көздер

25%
Басшылыққа онлайн
сауалнама

25%

Сыртқы шолу

Сыртқы мүдделі тараптарға
онлайн сауалнама

50%

25%

25%

Ұқсас компанияларға шолу

БАҚ шолу

Мега трендтер

Мәнділік матрицасын құру үшін матрицаның
көлденең және тік осьтеріндегі ішкі және
сыртқы сүзгілердің нәтижелері пайдаланылды.
Кейбір тақырыптар үшін мәндер «қолдан»
көтеріліп, оларға жоғары 7 балл берілген.
Матрицада қолданылатын бағалау шекілі
1-ден 7 балға дейінгі диапазонды құрайды.
Сәйкесінше, әрбір сүзгілер үшін материалдық
36

75%

мәнін айқындау кезінде 1-ден 7-ге дейінгі
ұқсас диапазон қолданылды.
Мүдделі тараптарға арналған онлайн
сауалнама ҚМГ басшылығына арналған
сауалнамаға ұқсас дайындалды.
Бұдан әрі 152 тақырыптан тұратын мәнділік
матрицасы берілген.

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

Әлеуметтік жауапкершілік

Қосымшалар

GRI

102-47

7,0

2018 жылғы Есепте ашылуына тиіс ҚМГ мәнділік матрицасы

3-ші квадрант

4-ші квадрант

11, 39, 53, 54,
58, 83, 91, 86,
94, 109, 115

Экономика
17

Сыртқы стейкхолдерлер

Экология
ЕҚ және ҚТ, Қоғам, Корпоративтік басқару

99
25

145
35
55
80

102
51

6

81
57

3,5

92
9

34

110

23
148

27
70,
137
71
56 37

19
151

49
125

143
141
14
40
150

8
152

118

123
50
15

31
41

138

36
96
93

26
28

108
38
29 30
59

44
75
95

42

46

22

1

13

74

98

62

85

65

12

78, 64, 72,
106, 82, 149,
135 16, 105
97
3
77
134 131

33

112

117
20

69

5

73

88

119
84

76

47
114
129144

128
132
127

13

4
61
122 32

45

130

48

7

121
133

104

140

107

111

101

100

52
89

2 24
139

79,
63

66

87,
116

90

60

126, 68

103

2-ші квадрант

0,0

1-ші квадрант
3,5

4-ші квадрант

7,0

Ішкі стейкхолдерлер

7
11, 39, 53,
54, 58, 83,
91, 86, 94,
109, 115

6,5

Экономика

Сыртқы МТ бағалауы

Экология

6

ЕҚ және ҚТ, Қоғам,
Корпоративтік
басқару

17
5,5
99
5

25

4,5

7

4
61
84

49

4

122
136
3,5

4

73
65

31

117
12

3

76

41

20

47

3,5

88

119

4,5

5

5,5
Ішкі МТ бағалауы

6

6,5

7
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Есеп туралы

Компания туралы

Корпоративтік басқару және
орнықты даму

Экономикалық дамуға үлес

Орнықты даму туралы есеп

GRI

Елеулі тақырыптар тізімі
Экономикалық тақырыптар
4
7
11

12

17
20

25
31
32
39
41
53
54
58

Өндірісті жаңғыртуға арналған
инвестициялар
Негізгі қаржылық көрсеткіштер
Компанияның сатып алуға және өнім
берушілермен жұмыс жасауға қолданатын
тәсілдемелері
Компанияның өз өнімдері үшін
жауапкершілікті қамтамасыз ету тәсілдері:
сапа және талаптарға сәйкестік
Стратегияның негізгі мақсаттары мен
бағыттары
Өндірілетін өнім түрлері бойынша
өндірістік нәтижелер
Экология
Суды пайдалану
Атмосфераға ластаушы заттардың
шығарындылары
Ілеспе мұнай газын жалындатып жағуды
қысқарту жөніндегі іс-шаралар
Қатысу аймақтарындағы қорғалатын
табиғи аумақтар туралы ақпарат
Биоалуантүрлілікке әсері
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы
талаптарға сәйкестік
Қалдықтардың түрлері мен пайда болу
көлемі
Энергияны тұтыну

47
49

61

65
73
76
83
84
88
86
91
94
99
109
115
117
119
122
136

102-47

Климаттың өзгеруіне байланысты
тәуекелдер және оған бейімделу
Экология/климаттың өзгеруі жөніндегі
халықаралық / жергілікті бастамаларға
қатысу
Энергия тиімділігін арттыру және энергия
сыйымдылығын төмендету жөніндегі
шаралар
Персонал, қоғам, корпоративтік басқару
Өліммен аяқталған жазатайым оқиғалар
Жарақаттану деңгейі
Көлік қауіпсіздігі
Жалақы және әлеуметтік пакет
Персоналдың денсаулығы және қауіпсіздігі
Персоналды оқыту және даярлау
Ұжымдық шарт
Қызметкерлерді тарту/жалдау
Персоналды уәждеу жүйесі
Қатысу өңірлерінің инфрақұрылымына
инвестициялар
Тауарлардағы жергілікті қамту
Демеушілік және қайырымдылық
Қатысу аймақтарындағы жергілікті
персоналды жұмысқа орналастыру
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
Іскерлік әдеп / Корпоративтік басқару
Компанияның Даму стратегиясының
болуы, оның қолжетімділігі

ӘДЕП ЖӘНЕ АДАЛДЫҚ
GRI

102-16

Құндылықтар, қағидаттар, стандарттар және мінез-құлық
нормалары
2018 жылы біз жаңа Іскерлік әдеп кодексін
(бұдан әрі – Кодекс) бекіттік, ол ҚМГ
корпоративтік құндылықтарын бекітеді,
іскерлік мінез-құлықтың және мүдделі
тараптармен өзара қарым-қатынас жүргізудің
аса маңызды қағидаттары мен қағидаларын
айқындайды және Компанияның барлық
қызметкерлері басшылыққа алатын
корпоративтік әдеп талаптарының
жиынтығын білдіреді.
38

Кодекс – ҚМГ корпоративтік басқару
жүйесінің маңызды бөлігі, ол Компанияның
ұзақ мерзімді перспективада экономикалық
өсуіне ықпал етеді.
Кодекстің ережелері ҚМГ қызметкерлеріне
атқаратын лауазымына қарамастан
қолданылады. ҚМГ қызметкерлері Кодекстің
қағидаттары мен ұсынымдарымен танысуға
және оларды сақтауға міндетті.

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

Әлеуметтік жауапкершілік

Қосымшалар

GRI

102-16

Күнделікті жұмысымызда біз мынадай корпоративтік құндылықтар мен қағидаттарды басшылыққа
аламыз:

«SAQTYQ» /
Қауіпсіздік

«BIRLIK» /
Бірлік

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

«SABYR» /
Өлшемділік

1.
2.
3.
4.

«SAPA» /
Сапа

5.

1.
2.
3.
4.
5.

біздің қызметкерлердің өмірі мен денсаулығы – ҚМГ үшін сөзсіз басымды;
біз еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерінде ымырасыздық танытамыз;
біз қоршаған ортаға ұқыптылықпен қараймыз және ҚМГ-нің мүлкіне өз
меншігіміздей қараймыз;
біз әдеп нормаларын, қағидаларды сақтаймыз және дұрыс әрекет етуге тырысамыз;
біз ақпараттың құпиялылығын сақтаймыз.
ҚМГ ортақ табысына ұмтылу бізді бірыңғай командаға біріктіреді;
адамдар және олармен өзара іс-қимыл біз үшін процестер мен құралдардан маңызды;
біз әрбір адам өз қабілетіне қарай ортақ іске барынша көп үлес қосуға ниетті және
қоса алады деп ойлаймыз;
атқаратын лауазымдары мен орындайтын қызметтеріне қарамастан, біз міндеттерімізді команда болып сапалы шешеміз. Ортақ нәтиже жеке нәтижеден жоғары;
біз әрқайсымыздың мықты тұстарымызды пайдаланамыз және бір-бірімізді
толықтырамыз.
біз бір-бірімізге адалдықпен және түсіністікпен қараймыз;
біз өз әріптестерімізді, мердігерлерді және әріптестерімізді құрметтейміз және басқа
адамдар бізге қалай қарайтынын қалағандай оларға қараймыз;
біз қиындықтарға дайынбыз және кедергілерді еңсереміз;
шешім қабылдай отырып, біз мәселелерді жан-жақты қарастырамыз, барлық
артықшылықтары мен кемшіліктерін ескереміз, барлық көзқарастарды тыңдаймыз
және ескереміз;
біз өткеннің нәтижелері мен жетістіктерін құрметтейміз, сабақтастықты қамтамасыз
етеміз.
біз әрқашан жоғары нәтижелерге қол жеткізуге тырысамыз;
біз өз уәделерімізді әрдайым сапалы әрі уақытылы орындаймыз;
біз ішкі және сыртқы клиенттеріміздің игілігі үшін жұмыс істейміз;
біз жұмысымызды жеңілдетеміз, стандарттаймыз және реттейміз;
біз үнемі жаңа мүмкіндіктерді іздейміз. Біз бірінші әрі үздік болғымыз келеді.

Бекітілген Кодекске сәйкес, ҚМГ қызметі мынадай қағидаттарға негізделген:
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ҚМГ осы Кодекстің ережелерін қабылдайды
және ҚМГ акционерлерімен, қызметкерлермен,
еншілес және тәуелді ұйымдармен, мемлекеттік
органдармен, әріптестермен, өзге де мүдделі
тұлғалармен іскерлік шешімдер қабылдау
кезінде де, күнделікті жағдайларда да өзара
қарым-қатынастарда ұстанады.

Корпоративтік басқару және
орнықты даму

Экономикалық дамуға үлес

тұлғалар арасында еркін таратылады. Ол сондайақ компанияның сайтында «Корпоративтік
құжаттар» бөлімінде орналастырылған.

Кодекс ашық құжат болып табылады және
ҚМГ іскер әріптестері мен басқа да мүдделі

ӘДЕПКЕ ЖАТПАЙТЫН МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ТУРАЛЫ
КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРҒА ЖҮГІНУ ТЕТІКТЕРІ
GRI

Біз қызметкерлер, іскер әріптестер және
мүдделі тараптар корпоративтік әдептің,
адам құқықтарының, еңбек қатынастары
практикасының кез келген сақталмауы, теріс
экологиялық не әлеуметтік әсері туралы
хабарлауы үшін түрлі тетіктер әзірледік:
•• Қызметкерлер – өзінің тікелей басшысын
немесе жоғары тұрған адамды хабардар ету
арқылы; немесе Омбудсменге ақпарат беру
арқылы (78-65-60 телефоны бойынша немесе
ombudsman@kmg.kz электрондық адресі
арқылы).
•• Қызметкерлер және басқа тұлғалар –
78-65-60 телефоны бойынша немесе
ombudsman@kmg.kz электрондық сенім
адресі арқылы.
•• «Жедел желі» бойынша жүгіну 8-800-0801994 телефоны, sk.hotline@deloitte.kz
электрондық адресі, не www.sk.deloittehotline.com сайты арқылы.

Құпиялылықты қамтамасыз ету мақсатында
барлық ақпаратты сыртқы тәуелсіз компания
қабылдап, өңдейді. Бұл компания күн сайын
келіп түскен өтініштер туралы есеп жасайды
және оны Комплаенс қызметіне жібереді.
Комплаенс қызметінің қызметкерлері келіп
түскен өтініштерді ішкі саясатқа сәйкес қарау
бойынша одан әрі іс-қимылдар туралы шешім
қабылдайды.
Үздік халықаралық практикаға, оның ішінде
Халықаралық омбудсмендер қауымдастығының
(ХОҚ) стандарттары мен қағидаттарына
сәйкес ҚМГ омбудсмені ҚМГ Директорлар
кеңесіне есеп береді және оған жүгінген
қызметкерлерге, еңбек дауларының,
жанжалдардың қатысушыларына кеңес беретін
жоғары деңгейдегі тәуелсіз менеджер болып
табылады және оларға ҚР заңнамасының
нормаларының сақталуын (оның ішінде қажет
болған жағдайда құпиялылықтың сақталуын)

Жедел желі
Сіз Мінез-құлық кодексінің кез келген бұзушылықтары туралы,
соның ішінде сыбайлас жемқорлық, алаяқтық, әдепсіз мінезқұлық, кемсітушілік фактілері туралы хабарлай аласыз.
Біз 100% шағымдардың құпиялылығы мен жасырын қаралуына
кепілдік береміз
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Барлық келіп түскен хабарламаларды
«Делойт» тәуелсіз компаниясы
өңдеуге қабылдайды

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

ескере отырып, өзара тиімді, сындарлы және
іске асырылатын шешімдерді әзірлеуде жәрдем
көрсетеді, қызметкерлердің де, сондай-ақ
бүкіл компанияда проблемалық әлеуметтікеңбек мәселелерін шешуде, іскерлік әдеп
қағидаттарын сақтауда жәрдем көрсетеді.
Компания ішіндегі дауларды шешу кезінде
Омбудсмен жанжал тараптарына оны
бейбіт реттеу жолымен шешуге көмектесуге
тырысады. Осы мақсатта Омбудсмен дәйектілік,
құпиялылық және тәуелсіздік принциптерін
мүлтіксіз сақтай отырып, кеңесші, келіссөзші,
медиатор немесе жанжалтанушы рөлін
атқарады. Жанжалдарды реттеу барысында
Омбудсмен теңдік пен әділдік қағидаттарына
сүйенеді, бұл жұмыс орындарындағы
моральдық-психологиялық ахуалды жақсартуға
және қызметкерлердің уәждемесі мен
ниеттестігін арттыруға ықпал етеді.
Омбудсмен қызметі ҚМГ-ға даулы
жағдайларды реттеумен жұмыс істеу (ИСО
10003) және шағымдармен жұмыс істеу
(ИСО 10002) жөніндегі Стандарттау жөніндегі
халықаралық ұйыммен көзделген халықаралық
стандарттардың сақталуын қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді.

Әлеуметтік жауапкершілік

Қосымшалар

Біз топ ұйымдарындағы даулар мен
жанжалдардың кез келген түрлерінің алдын
алуға және болдырмауға ұмтыламыз. Кез келген
адамның шағым жасау құқығы бұзылмауға тиіс.
Барлық келіп түскен хабарламаларды «Делойт»
тәуелсіз компаниясы өңдеуге қабылдайды
Бұдан басқа, бірыңғай ішкі коммуникациялар
жүйесі шеңберінде мынадай тетіктер бар:
•• басшылардың еңбек ұжымдарымен және
кәсіподақпен кездесуі;
•• қызметкерлерді жеке мәселелер бойынша
бірінші басшының қабылдауы;
•• бірінші басшының блогы;
•• ұсыныстарды жинауға арналған жәшіктер.
Іскерлік әдеп кодексіне сәйкессіздік жөніндегі
өтініштер Омбудсменнің міндетті түрде
қатысуымен құпиялылық шартымен қаралады.
Кез келген өтініштер келіп түскен кезде топ
басшылығына хабарланады. Келіп түскен
барлық шағымдар мен ұсыныстар тіркеледі,
басшылықтың өтінішті қарау қорытындысы
бойынша шешімі өтініш берушіге жеткізіледі.

СЕНІМ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ «ЖЕДЕЛ ЖЕЛІ»
GRI

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл мәселелері бойынша белсенді
профилактикалық жұмыстар ҚМГ тобында
белгілі болған не анықталған барлық
бұзушылықтар туралы хабарлау үшін
78-65-65 телефоны не doverie@kmg.kz
электрондық адресі (құпиялыққа кепілдік
беріледі), сондай-ақ 8-800-080-1994
телефоны арқылы Қордың жедел желісімен,
sk.hotline@deloitte.kz электрондық адресі, не
www.sk.deloitte-hotline.com сайты және басқа да
арналар арқылы қызметкерлердің және өзге де
тұлғалардың ақпараттық сенім жүйесінің (бұдан
әрі – АСЖ) мүмкіндіктерін пайдалануға тартылу
дәрежесінің белгілі бір өсуіне әкеп соқты.
Осылайша, 2018 жылы ҚМГ АЖД желісі
бойынша ғана 67 өтініш келіп түсті, ЕТҰ-ның
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2018 жылғы мәлімдемелер мен өтініштер,
байланыс арналары бойынша, %
12%

25%

63%

ИСД бойынша өтініштер мен жолдамалар
Пошта байланысы мен жеке қабылдау
бойынша нұсқаулық
Қордың «Жедел желісі»
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сол арналары арқылы тағы 57 өтініш келіп түсті
(2016 жылы – 65, 2017 жылы – 60 сәйкесінше).
24 өтініш Қордың «жедел желісі» арқылы
алынды. ҚМГ басшылығының жеке қабылдауы
және пошта байланысы шеңберінде 48 өтініш
келіп түсті.
Заңды және жеке тұлғалардың барлық өтініштері
белгіленген тәртіппен және мерзімде, тиісті
шаралар қолданыла отырып және олардың
авторлары хабардар етіле отырып қаралды.
Сыбайлас жемқорлық нормаларын болдырмау
мақсатында ішкі құжаттардың 60-тан астам
жобасы, тауарларды, жұмыстарды және
қызметтерді сатып алу бойынша 100-ден астам
келісімшарт жобалары сарапталды. Сыбайлас

Корпоративтік басқару және
орнықты даму

Экономикалық дамуға үлес

жемқорлық және өзге де құқық бұзушылықтарға
қатысы тұрғысынан 413 қызметкер және бос
әкімшілік лауазымдарға орналасуға кандидаттар
тексерілді.
Соңғы үш жыл ішінде компанияға жұмысқа
қабылдау кезінде барлығы 1,5 мыңнан астам
қызметкерлер мен кандидаттар тексеріске
ұшырады, бұл ретте жұмысқа қабылдаудан
бас тартуға, ауыстыру және ұсыну тәртібімен
тағайындауға кедергі келтіретін мәліметтер
анықталған жоқ.
223 әлеуетті контрагенттің азаматтыққұқықтық жағдайы тексерілді, олар бойынша
қорытындылар сауалдардың бастамашыларына
уақытында берілді.

ҚМГ-нің 2017 жылғы Орнықты даму туралы есебі жылдық есептер
байқауында Үздік жылдық есеп атанды
2018 жылғы 14 желтоқсанда RAEX рейтинг
агенттігі (Эксперт РА Казахстан) ұйымдастырған
жыл сайынғы VIII жылдық есептер конкурсының
лауреаттары мен номинанттарын марапаттау
рәсімі өтті. 2018 жылы конкурс аясында
қазақстандық компаниялардың 107 жылдық есебі
бағаланды, оның ішінде 43 қаржы ұйымы және 64
қаржылық емес.
«Үздік жылдық есеп» санатында лонг-парақты
айқындау кезінде Қазақстанда шығарылған
жылдық есептер талданады, бұл ретте контентке
басты назар аударылады – ақпаратты барынша
толық және сапалы ашатын құжаттар таңдалады.
Алдын ала талдау қорытындысы бойынша
қалыптастырылған, он есептен тұратын шортпарақ корпоративтік басқару және есептілікті
дайындау саласындағы кәсіпқойлар құрамындағы
сараптамалық комиссияның дауысына шығарылды.
Орнықты даму туралы есеп ҚМГ жылдық
есебімен бірге қазақстандық компаниялар
арасында «Қаржылық емес сектордағы үздік
жылдық есеп» ретінде бірінші орынға ие болды
және екі сыйлық номинанты болды: «Есептің
Үздік интерактивті нұсқасы», «Орнықты даму
туралы ақпараттың үздік ашылуы».
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БАСТАМАЛАР МЕН МҮШЕЛІКТЕР
GRI

Дүниежүзілік Банктің «2030 жылға қарай
ІМГ-ні тұрақты жалындатып жағуды толық
тоқтату» бастамасы
ҚМГ бұл бастаманы 2015 жылы қолдады. Ол
ілеспе мұнай газын (ІМГ) тұрақты жалындатып
жағу тәжірибесін 2030 жылдан кешіктірмей
тоқтату үшін ынтымақтасуға келіскен
үкіметтерді, мұнай компанияларын және даму
ұйымдарын біріктіреді. Біздің мақсатымыз –
ІМГ-ні тиімді пайдалану және кәдеге жарату
деңгейін арттыру, жалындатып жағуды барынша
азайту. Біз жыл сайын Дүниежүзілік банкке қол
жеткізген ілгерілеу туралы есеп береміз.
Жаһандық метан бастамасы
ҚМГ 2017 жылы метан
шығарындыларын азайту,
сондай-ақ метанды қалпына
келтіру және пайдалану
жөніндегі жобаларға мүдделі
жеке сектор субъектілерінің, қаржы мекемелері
мен басқа да үкіметтік және үкіметтік емес
ұйымдардың өсіп келе жатқан қоғамдастығын
білдіретін Жаһандық метан бастамасының
(ЖМБ) жобалық желісіне кірді. ЖМБ әріптестері
болып табылатын елдермен жұмыс істей
отырып, жобалық желі мүшелері метан
бойынша нақты жобалар үшін негіз дайындап,
қызметті жандандыра алады. ҚМГ бастамасын
қолдап, ҚР Энергетика министрлігі ЖМБ Мұнай
және газ кіші комитетіне кірді.
CDP Климаттық бағдарламасы
2018 жылдан бастап ҚМГ CDP
Климаттық бағдарламасы
шеңберінде парниктік
газдардың жанама шығарындыларына ерікті
есеп беруді ұсынуға қатысады.
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Қазақстанның мұнай-газ компанияларының
экологиялық жауапкершілігінің рейтингі
ҚМГ 2017 және
2018 жылдардың
қорытындылары бойынша
Ресейдің WWF жабайы
табиғат Дүниежүзілік қоры және
ҚР Энергетика министрлігінің
қолдауымен CREON компаниялар тобы
ұйымдастырған Қазақстанның мұнай-газ
компаниялары үшін экологиялық жауапкершілік
рейтингінде Қазақстандағы экология
мәселелеріндегі ең айқын мұнай компаниясы
болды.
ISO стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым
2006 жылдан бастап ISO 9001,
ISO 14001 және OHSAS 18001
талаптарына сәйкес сапа, қоршаған
ортаны қорғау, денсаулықты
қорғау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз
ету саласындағы басқару жүйесі жұмыс қалпын
сақтап келеді. Энергияны тұтынудың елеулі
деңгейі бар еншілес және тәуелді ұйымдар ISO
50001 бойынша сертификатталған.
2018 жылы Топтың барлық компаниялары
қадағалау аудиттерінен табысты өтті,
олар қолданыстағы интеграцияланған
басқару жүйелерінің халықаралық
стандарттар талаптарына сәйкестігін
растады.
Өндіруші салалардың ашықтығы бастамасы
(ӨСАБ)
Өнеркәсіптің мұнай, газ және
тау-кен өндіру салаларынан
түскен табыстардың
ашықтығын қамтамасыз етуге ықпал ететін
әлемдік стандарт болып табылады. Біз
Бастамалардың Өзара түсіністік туралы
меморандумының талаптарын сақтаймыз және
ел бюджетіне салықтар мен басқа да төлемдер
бойынша есеп береміз
http://eiti.geology.gov.kz/ru/.
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Қауымдастықтарға мүшелік
GRI

«KAZENERGY» Қазақстан
мұнай-газ және энергетика
кешені ұйымдарының
қауымдастығы
ҚМГ басшылығы қауымдастықтың бірнеше
комитеттері мен жұмыс топтарының
жұмысына қатысады.
KAZENERGY Экология, әлеуметтік
жауапкершілік және ашықтық мәселелері
жөніндегі үйлестіру кеңесіне төрағалық
ету ҚМГ үшін Қазақстанның мұнай-газ
саласындағы орнықты даму мәселелерін
ілгерілетуге мүмкіндік болып табылады.
ҚМГ мен «KAZENERGY» мұнай-газ және
энергетика кешені ұйымдарының
қазақстандық қауымдастығы» заңды
тұлғалар бірлестігі арасында Ынтымақтастық
туралы меморандум жасалды.
Меморандум ҚР заңнамасын жетілдіру,
құқықтық мәдениетті арттыруға бағытталған
бірлескен бағдарламалар мен жобаларды
әзірлеу, заңтану саласындағы өзекті
мәселелерге арналған дөңгелек үстелдер,
семинарлар, конференциялар өткізу сияқты
құқықтық қызметтің маңызды бағыттарында
бірлескен қызметті көздейді.
«Атамекен» ҚР Ұлттық
Кәсіпкерлер Палатасы
ҚМГ мен «Атамекен» ҚР
Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы
арасында құқықтық мәселелер бойынша
Ынтымақтастық туралы келісім жасалды.
Келісім Тараптардың заңнаманы жетілдіру,
құқықтық мәдениетті арттыруға, Төрелік сотта
коммерциялық дауларды шешуді кеңейтуге
бағытталған бірлескен бағдарламалар мен
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жобаларды әзірлеу сияқты құқықтық
қызметтің маңызды бағыттарында өзара
іс-қимылын көздейді.
БҰҰ Жаһандық шарты
Орнықты даму қағидаттарына
біздің ұстанушылығымыздың
көрінісі БҰҰ Жаһандық шартына
мүшелік, сондай-ақ Жаһандық
шарт қағидаттарын ілгерілету бойынша
ҚМГ-нің қол жеткізген ілгерілеуі және
Орнықты даму саласындағы 17 жаһандық
мақсат туралы хабарлама ретінде БҰҰ ЖШ
сайтында Орнықты даму саласындағы есепті
жыл сайын орналастыру болып табылады.
IOGP Халықаралық
мұнай және газ
өндірушілер
қауымдастығы
2018 жылдан бастап ҚМГ IOGP Мұнай және
газ өндірушілерінің халықаралық
қауымдастығының толық құқылы мүшесі
болды. Біздің еңбекті қорғау және ҚОҚ
статистикасы жалпыға қолжетімді болып
табылады және біздің көрсеткіштеріміз бүкіл
әлем бойынша 75-тен астам мұнай-газ
компанияларының көрсеткіштерімен
салыстырылатын болады. Біздің стратегиялық
мақсатымыз – осы тізімнің ең үздік 20
компаниясына кіру.
Геофизикалық зерттеулер мен
ұңғымалардағы жұмыстар
бойынша халықаралық
ғылыми-техникалық және
іскерлік ынтымақтастық
қауымдастығы («ААЖ»)

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

Халықаралық мұнай тасымалдау
қауымдастығы (IAOT)

2015 жылдан бастап ҚТО халықаралық
мұнай тасымалдау жүйелерін жақсарту үшін
IAOT мүшесі болып табылады. Қауымдастық
тарифтерді қалыптастыруға, құбырларды
диагностикалау мен пайдалануға, мұнайды
тасымалдау мен сақтауға байланысты
мәселелерді қарастырады.
Қазақстан салық төлеушілер қауымдастығы

Әлеуметтік жауапкершілік

Қосымшалар

ҚР теңіз көлігі кәсіпкерлерінің
қауымдастығы

Қазақстанның мұнай сервистік
компаниялар одағы

«Транскаспий халықаралық көлік бағыты»
халықаралық қауымдастығы

Қазақстанның Машина жасаушылар одағы
2018 жылы мұнайдың апатты төгілуін
жоюды қамтамасыз ету үшін Oil Spill
Response Limited (OSRL) Халықаралық
қауымдастығына мүшелігін қайта жаңартты.
«KazWeld» Қазақстандық дәнекерлеу
қауымдастығы

ҚМГ мен «Қазақстан заңгерлер одағы» РҚБ
арасындағы меморандум өзектілендірілді.
ҚР энергетик-инженерлер одағы

«IRIS» Ұлттық бизнес қауымдастығы
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