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«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ Басқармасының 2021.28.09. № 85 шешімімен 1-

бөлім өзгертілді (бұр.ред.қара) 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

Осы «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы стейкхолдерлерінің 

картасы (бұдан әрі - стейкхолдерлер картасы) Қазақстан Республикасының заңнамасына, 

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына, «Қазақстан 

Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйым» акционерлік қоғамының корпоративтік 

басқару кодексіне сәйкес әзірленді. 

Стейкхолдерлер картасы мүдделі тараптардың тізбесін, олардың ықпал ету дәрежесін 

айқындау мақсатында әзірленді. 

Стейкхолдерлердің картасы «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік 

қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) қоршаған ортасы туралы ақпаратты жүйелендіруге және 

визуализациялауға, стейкхолдерлердің әрқайсысымен жұмыс істеудің барабар 

стратегиясына арналған. 

Стейкхолдерлерді айқындау және олармен жұмыс істеу бизнестің іскерлік беделін 

арттыруға, Компанияны капиталдандыруға, барлық мүдделі тұлғалармен тиімді және 

теңгерімді қатынастар орнатуға мүмкіндік беретін құралдардың бірі болып табылады. 

Стейкхолдерлер картасында келесі терминдер мен ұғымдар пайдаланылады: 

jl:37174352.0%20
jl:39261265.0%20
jl:35366043.0%20
jl:37174352.0%20
jl:39261265.0%20
jl:31960112.0%20
jl:36235826.0%20
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Лауазымды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның 

Басқарма мүшесі 

Жалғыз акционер «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 

Мүдделі тұлға Қоғам қабылдайтын шешімдерге елеулі ықпал ететін немесе 

осы шешімдердің ықпалындағы тұлғалар, топтар немесе 

ұйымдар (мысалы, Қоғам қызметкерлері, клиенттер, 

контрагенттер және т.б.) 

Инвесторлар Қоғамның инвестициялық жобаларына меншікті қарыз 

немесе өзге де тартылған қаражатты салатын 

инвестицияларды жүзеге асыратын заңды және/немесе жеке 

тұлғалар. 

Қоғам Серіктестері Өзара тиімді ынтымақтастықтың қатысушылары болып 

табылатын заңды тұлғалар (олардың бірлестіктері), оның 

ішінде стратегиялық серіктестер 

Бәсекелестер Қызмет саласы, мүдделері мен мақсаттары Қоғамның 

қызметі саласында, мүдделері мен мақсаттары бірдей заңды 

немесе жеке тұлғалар 

Менеджмент Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма төрағасы, 

Басқарма мүшелері, сондай-ақ Құқықтық қамтамасыз ету 

басшысы және Басқарма мүшелері болып табылмайтын 

Қоғам аппаратының басшысы 

Халық Қоғамның қатысу аймақтарында тұратын адамдардың 

жиынтығы 

Қоғамдық ұйымдар Қоғамдық бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдар және 

басқалар 

Персонал Қаржы-шаруашылық қызметтің мақсаттарымен және 

бизнес-процестермен біріктірілген Қоғам қызметкерлерінің 

жалпы құрамы 

Өнім берушілер Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар, заңды 

тұлғалар (егер Қазақстан Республикасының заңдарында 

олар үшін өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді 

қоспағанда), өзімен жасалған сатып алу туралы шартта 

қоғамның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды 

тұлғалардың уақытша бірлестіктері (консорциумдар) 

Еңбек ұжымының 

өкілдері 

Еңбек ұжымының жалпы жиналысымен жұмыскерлердің 

еңбек құқықтары мен мүдделерін білдіруге және қорғауға, 

жұмыс берушімен ұжымдық келіссөздер жүргізуге, 

ұжымдық шартта және Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен жұмыскер мен жұмыс 

берушінің арасындағы еңбек дауларын реттеуге қатысуға 

уәкілеттік берілген өкілдері 

Бұқаралық ақпарат 

құралдары 

Күнделікті жаңалықтар мен талдау ақпаратының көздері 

(газеттер мен журналдар, электрондық БАҚ - интернет, 

радио, теледидар) 

Стейкхолдерлер Мүдделері Қоғам қызметінің шеңберінде қозғалатын, Қоғам 

қызметінің кейбір аспектілеріне қатысты заңды талаптары 

бар немесе бар деп есептейтін жеке және заңды тұлғалар 

Қаржы институттары Қаржы-кредит жүйесіне қатысатын ұйымдар (мемлекеттік 

мекемелер, банктер, сақтандыру компаниялары, 

инвестициялық қорлар, зейнетақы қорлары және т.б.) 
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2. ӘСЕР ЕТУ САЛАЛАРЫ МЕН МАҢЫЗДЫЛЫҚ ДӘРЕЖЕЛЕРІ 

Стейкхолдерлерді анықтау және олармен жұмыс істеу бизнестің іскерлік беделін 

арттыруға, Компанияны капиталдандыруға, барлық мүдделі тұлғалармен тиімді және 

теңгерімді қатынастар орнатуға мүмкіндік беретін құралдардың бірі болып табылады. 

Қоғам стейкхолдерлердің екі тобын ажыратады: 

1) Бизнеске тікелей және заңды әсер ететін жақын шеңбер (жақын ықпал ету аймағы). 

2) Бизнеске жанама әсер ететін алыс шеңбер (жанама әсер ету аймағы). 

Таяу шеңбер: 

1. Жалғыз акционер; 

2. Менеджмент; 

3. Персонал; 

4. Еңбек ұжымының өкілдері; 

5. Серіктестер; 

6. Клиенттер. 

Алыс шеңбер: 

1. Мемлекеттік органдар; 

2. Бәсекелестер; 

3. Инвесторлар; 

4. Қаржы институттары; 

5. Жеткізушілер; 

6. Халық; 

7. Қоғамдық ұйымдар; 

8. Бұқаралық ақпарат құралдары. 

Стейкхолдерлер картасы мүдделі тараптарды сәйкестендіруді неғұрлым барабар 

жүргізуге мүмкіндік береді. 

Стейкхолдерлер картасы - Қоғамның мүдделі тараптарының жағдайын нақтылауға 

арналған сурет немесе мүдделі тараптар топтарының графикалық бейнесі. Жақындық 

деңгейі (ықпал ету саласы) Қоғамның қандай да бір мүдделі Тарапқа ықпал ету 

мүмкіндігінің дәрежесін білдіреді («Қоғам стейкхолдерлерінің картасы III, II және І 

сызықтық байланыстар түрінде айқындалған): 

Өкілеттік/жауапкершілік саласы (III). 

Бұл салада Қоғамның тікелей бағынысындағы мүдделі тараптар орналасқан 

(басқарудың әкімшілік тетіктері). 

Тікелей әсер ету саласы (II). 

Бұл салаға ресурстармен алмасу немесе сендіру стратегиясына сүйене отырып, Қоғам 

тікелей әсер ететін мүдделі тараптар кіреді. 

Жанама әсер ету аймағы (І). 

Бұл салада мүдделі тараптардың қолдауын қолдана отырып, Қоғам әлсіз, жанама әсер 

ететін мүдделі тараптар орналасқан. 

Әсер етудің маңыздылық дәрежесі х/у екі шкаласы бойынша бағаланады, мұнда: 

х = -5: + 5, 1-қадаммен (немесе одан да кіші) Қоғамның стейкхолдерімен қолдау/қарсы 

тұру дәрежесін сипаттайды (-5 - қарсы тұрудың ең жоғары дәрежесі, +5 - қолдаудың ең 

жоғары дәрежесі), 

у = 0: 5 1-қадаммен (немесе одан да кіші) стейкхолдердің Қоғамға әсер ету дәрежесін 

сипаттайды. 
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3. МҮДДЕЛЕРДІ АЙҚЫНДАУ ЖӘНЕ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛСТРАТЕГИЯСЫН 

ӘЗІРЛЕУ 

Стейкхолдерлер картасын жасау барысында алынған ақпарат стейкхолдерлердің 

мүдделері мен өзара іс-қимылы кестесінде (бұдан әрі - кесте) ұсынылған. 

Алынған Қоғамның стейкхолдеріне қолдау/қарсы іс-қимыл дәрежесін бағалау, оның 

Қоғамға әсер ету күшін, сондай-ақ стейкхолдердің маңыздылық параметрлерін бағалау 

негізінде осы стейкхолдермен өзара іс-қимыл стратегиясы әзірленеді. 

Әрбір стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл стратегиясын, сондай-ақ ықпал ету 

құралдарын Қоғамның құрылымдық бөлімшелері қызметінің ерекшелігіне қарай дербес 

айқындайды. 

Кестенің мәндері өзара іс-қимыл стратегиясын іске асыруға байланысты жылына 

кемінде бір рет кезеңділікпен өзгертуге жатады (статикалық емес). Кесте көрсеткіштерінің 

өзгеруі негізінде стейкхолдерлер картасының көрсеткіштері жаңартылады. 
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Мүдделі тараптардың мүдделері мен өзара іс-қимыл кестесі 

№ Мүдделі 

тараптардың 

(топтардың) тізімі 

Қолдау 

дәрежесі / 

қарсы 

әрекеттер 

Қызығушылықтар / 

мотивтер 

Әсер 

ету 

күші 

Әсер ету құралдары Өзара әрекеттесу 

стратегиясы 

1 Жалғыз акционер +5 Қоғамның Жалғыз 

акционерінің мүдделерін 

сақтау 

5 Қоғамның Жарғысы, 

Қоғамның 

корпоративтік басқару 

кодексі 

Қоғам қызметінің негізгі 

бағыттарын келісу. Негізгі 

шешімдерді тиімді 

қабылдауға бағытталған 

корпоративтік басқару 

қағидаттары шеңберінде 

Жалғыз акционер 

құқықтарының іске 

асырылуын қамтамасыз ету. 

Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы 

заңнамасының, Жарғының, 

Қоғамның ішкі нормативтік 

құжаттарының талаптарына 

сәйкес Қаржы-шаруашылық 

қызметінің нәтижелері 

туралы анық ақпарат беру. 

Жоспарлары, жетістіктері, 

қызметінің проблемалары 

туралы қосымша 

мәліметтер, сондай-ақ Қоғам 

қызметі туралы басқа 

ұйымдардың Талдамалық 

материалдары мен 

зерттеулері туралы қосымша 

мәліметтер беру. 
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2 Менеджмент +5 Қоғамның ағымдағы 

қызметіне басшылық жасау, 

қоғамның басқа органдары 

мен лауазымды 

тұлғаларының құзыретіне 

жатпайтын қызмет 

мәселелері бойынша 

шешімдер қабылдау. 

4 Қоғамның Жарғысы, 

ішкі нормативтік 

құжаттары. 

Жалғыз акционер мен 

Қоғамның Директорлар 

кеңесінің шешімдерін 

орындау. Даму жоспарын 

және қоғам қызметіне 

қатысты басқа да 

мәселелерді дайындау және 

іске асыру. 

3 Персонал +5 Жұмыс берушімен еңбек 

қатынастары. Еңбек шарты 

бойынша жұмысты тікелей 

орындайды. 

3 Еңбек кодексі, еңбек 

шарттары, азаматтық-

құқықтық сипаттағы 

шарттар 

Қоғамның міндеттері мен 

функцияларын іске асыруға 

бағытталған лауазымдық 

өкілеттіктерді орындау. 

Ашық, айқын, білікті және 

дәлелді персоналды, кадр 

саясатын қалыптастыруға 

бағытталған. Барлық 

жұмыскерлерге еңбек 

қызметі процесінде олардың 

әлеуетін іске асыру үшін тең 

мүмкіндіктерді, олардың 

нәтижелерін әділ және ашық 

бағалауды қамтамасыз ету, 

жұмыскерлерді тек қана 

кәсіби қабілеттері, білімі 

мен дағдылары негізінде 

іріктеу және мансаптық өсу. 

4 Еңбек ұжымының 

өкілдері 

+4 Қызметкерлердің 

құқықтарын сақтау және 

қорғау 

3 Ұжымдық шарт және 

еңбек заңнамасы 

Ұжымдық шартпен 

анықталады. Қоғамның 

еңбек ұжымының 

өкілдерімен тығыз қарым-

қатынас жасау. Әлеуметтік 

жауапкершілік мәселелерін 

бірлесіп қарау. 
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5 Серіктестер +3 Коммерциялық мүдделер 3 Шарттар Өзара тиімді 

ынтымақтастық, 

технологиялық процестерді 

жетілдіру және оларды 

автоматтандыру. Шарттар 

жасасу, шарттық 

қатынастардың орындалуын 

бақылау. 

6 Клиенттер +4 Коммерциялық мүдделер / 

әлеуметтік мүдделер 

5 Шарттар Қоғамның өнімдері мен 

қызметтерін сатып 

алушылардың күтулеріне 

сәйкестігін қамтамасыз ету. 

Шарттар жасау, орындалуын 

бақылау. 

7 Мемлекеттік 

органдар 

+5 Заңнамалық және атқарушы 

функцияларды жүзеге асыру 

5 Заңдар, әлеуметтік-

экономикалық дамудың 

мемлекеттік 

бағдарламалары. 

Жұмыс топтарына, 

форумдарға, 

конференцияларға қатысу. 

Қоғам қызметінің негізгі 

бағыттарын келісу. 

8 Бәсекелестер -3 Нарықтағы қатысу үлесінің 

артуы 

4 Неғұрлым дамыған 

және жаңа 

технологияларды 

қолдану; активтердің 

өсуі; баға бәсекелестігі; 

Белсенді жарнама 

саясаты; нарықты 

маркетингтік зерттеу. 

Корпоративтік басқару 

кодексіне, іскерлік әдеп 

ережелеріне, Қоғамға сәйкес 

өзара қарым-қатынаста 

құрмет пен адалдықты 

көрсету. Нарықты бақылау 

және талдау. 

9 Инвесторлар +3 Пайда алу мақсатында 

инвестициялау 

3 Меморандумдар, 

шарттар. 

Жобаларды және негізгі 

қызметті іске асыру үшін 

инвестициялар тарту. 

10 Қаржы 

институттары 

+2 Депозиттік шоттарда бос 

ақша қаражатын 

орналастыру, арнайы 

4 Шарттар. 

Қызметкерлердің 

біліктілігі мен 

Шарттар жасасу, шарттық 

қатынастардың орындалуын 

бақылау. Қаржылық 
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шоттарға қызмет көрсету кәсібилігі. көрсеткіштерді жақсарту. 

11 Өнім берушілер +3 Коммерциялық мүдделер 4 Шарттар Шарттар жасасу, шарттық 

қатынастардың орындалуын 

бақылау. 

12 Халық +2 Компания қызметінің 

ашықтығы 

4 Қоғамдық пікір. 

Жоғары және реттеуші 

органдарға, БАҚ 

құралдарына өтініштер. 

Бедел аудиті, қоғамдық пікір 

сауалнамасы, PR 

стратегиясын іске асыру. Өз 

қызметі туралы қаржылық 

емес есептілікті жыл сайын 

жариялау; әлеуметтік 

жауапкершілік және тұрақты 

даму қағидаттарын 

практикалық 

ұстанушылықты көрсету; 

адал бәсекелестік 

қағидаттарын, жалпы 

қабылданған моральдық-

этикалық нормаларды 

сақтауға ұмтылу. 

13 Қоғамдық ұйымдар +1 Қоғамдық ұйымдардың 

міндеттері мен мақсаттарын 

іске асыру 

3 Қоғамның Жарғысы, 

жасалған шарттар 

бойынша шарттық 

қатынастар. Кездесулер, 

семинарлар, 

конференциялар және 

т.б. өткізу 

Заңнама нормаларын сақтау, 

қайырымдылық пен 

демеушілікті жүзеге асыру. 

Жалпы мәселелер бойынша 

өзара келісім. 

Қауымдастықтармен және 

бірлестіктермен бірлескен 

іс-шаралар өткізу. 

14 Бұқаралық ақпарат 

құралдары 

+2 Жарияланымдар және қоғам 

қызметі туралы 

ақпараттандыру. 

4 Жарияланымдар және 

қоғам қызметі туралы 

ақпараттандыру: 

сұхбаттарды 

ұйымдастыру, баспасөз 

релиздерін тарату және 

Келесілер арқылы 

ақпараттық қызметті 

ұйымдастыру: 

PR-бағдарламаларды іске 

асыру; 

Мақсатты аудиторияға 
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т.б. Қоғамның күшті жақтары 

мен мүмкіндіктерін жеткізу; 

Оң қоғамдық пікір 

қалыптастыру; 

Ақпаратты дұрыс, тұрақты, 

үздіксіз және уақтылы ашу 

арқылы қоғам қызметінің 

ашықтығын қамтамасыз ету; 

Қоғамның брендін тануды 

қолдау; 

Қоғам қызметінің негізгі 

бағыттары бойынша қызмет 

нәтижелерін жұртшылыққа 

ұсыну. 

  

Стейкхолдерлер картасы ашық құжат болып табылады және қоғам кез келген мүдделі тұлғалар арасында еркін таратады. 
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Стейкхолдерлер картасы және Қоғамның ықпал ету дәрежесі 

 
 

х/у, х = -5 = +5 - мүдделі Тараптың қолдау/қарсы әрекет ету күші (картадағы осы шама жақшадағы бірінші санмен белгіленеді) 

у = ÷5 - мүдделі Тараптың әсер ету күші (картадағы осы шама жақшадағы екінші санмен көрсетілген) 

n = І, II, III - Қоғамның әсер ету дәрежесі (бұл көрсеткіш картада бір, екі және үш сызықтық байланыс түрінде көрсетілген)  
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Қоғам мүдделеріне әсер ету дәрежесі 

Стейкхолдерлер Қоғам мүдделеріне ықпал ету саласы 

Стратегиялық даму Операциялық 

қызмет 

Нормативтік 

реттеу 

Жобаны 

басқару 

сапасы 

Операциялық 

нәтижелер 

Бедел 

Таяу шеңбер 

Жалғыз акционер * *           

Менеджмент* * *     * * 

Персонал             

Қоғамның еңбек ұжымының 

өкілдері 

            

Серіктестер       *     

Клиенттер   *         

Алыс шеңбер 

Мемлекеттік органдар (Үкімет, 

Парламент, жергілікті билік 

органдары) 

*       * * 

Бәсекелестер * * * * * * 

Инвесторлар *       * * 

Қаржы институттары   *     * * 

Өнім берушілер         *   

Халық             

Қоғамдық ұйымдар             

Бұқаралық ақпарат құралдары           * 

   

  жоғары әсер ету дәрежесі 

  төмен әсер ету дәрежесі 

* қызығушылықтың жоғары деңгейі 
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Стратегиялық даму - мемлекеттік және салалық даму бағдарламаларын қабылдау, Қоғамның стратегиялық 

құжаттарын әзірлеу және бекіту арқылы қоғам дамуының ұзақ мерзімді басымдықтарын, 

стратегиялық бағыттарын айқындау 

Операциялық қызмет - Қоғамдағы тұрақты, стандартты процестерді басқару бойынша тұрақты күнделікті 

қызмет 

Нормативтік реттеу - Қоғам қызметінің қандай да бір тараптарын тікелей немесе жанама қозғайтын 

нормативтік актілерді қабылдау 

Жобаны басқару сапасы - жобаларды басқару бойынша қызмет көрсетудегі Қоғам менеджментінің және 

персоналының құзыреттілік және тиімділік дәрежесі 

Операциялық нәтижелер - Қоғамның операциялық қызметі тиімділігінің сандық көрсеткіштері 

Бедел - сапа, абырой және кемшіліктер туралы қалыптасқан қоғамдық пікір 

 


