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1. Кіріспе 

Ақпараттық ресурстардың, аппараттық-бағдарламалық кешендердің рӛлінің артуы, 

бӛлінген тізілім (блокчейн) негізінде ӛнімдер мен сервистер енгізу және осымен байланысты 

жаңа нарықтардағы бәсекелестік, қызметкерлер санының ӛсуі — осының бәрі СИМКОРД 

компаниясын басқаруға қойылатын талаптардың артуына алып келді.  

Басқару буындарының ӛзара тиімді әрекет етуін басқарудың айқын жолға қойылған 

жүйесі қамтамасыз етеді. Ашық басқару қағидаттарына негізделе отырып, СИМКОРД 

компаниясының басшылығы басқарудың қалыптамалық ұйымдық құрылымын қабылдады, ол 

белгілі бір жобалар аясында әртүрлі бӛлімдердің, сервистер мен қызметтердің анағұрлым 

пәрменді функционалдық ӛзара әрекеттестігін қамтамасыз етеді. 

Компанияның барлық қызметкерлері ӛз қызметін СИМКОРД компаниясының 

миссиясына және оның даму стратегиясына сәйкес басқарудың қалыптамалық жүйесі 

принциптері негізінде жүзеге асырады. 

1.1. Қалыптамалық кӛзқарастың мақсаттары 

СИМКОРД компаниясын басқарудағы қалыптамалық кӛзқарасты жүзеге асырудың негізгі 

мақсаттары: 

 қойылған мақсаттарды жоғары сапалық деңгейде және белгіленген мерзімде жүзеге 

асыру үшін нақты жоба, қызмет, сервис аясында әртүрлі қызмет Бағыттарындағы 

қызметкерлердің ӛзара тиімді іс-әрекет етуін қамтамасыз ету;  

 жұмыстарды кешенді үйлестіруді, сыртқы ӛзгерістерге тез әрекет етуді, 

қызметкерлердің арнайы білімдері мен дағдыларын оңтайлы да тиімді пайдалануды 

қалыптастыру; 

 СИМКОРД компаниясы сервистерінің аясындағы ӛнімдер мен кӛрсетілетін 

қызметтер сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету. 

Қызмет бағыттары бойынша Компанияны басқарудағы қалыптамалық кӛзқарастың 

мақсаттары:  

 Қаржы: 

o шығындарды қысқарту және қызметтің қаржылық кӛрсеткіштерін кӛтеру үшін 

атқарылатын іс-әрекеттерді жалпы үйлестіру жүйесін оңтайландыру;  

o ықтимал сыртқы теріс құбылыстарды болжау және олардың ықпалын дер 

кезінде болдырмау;  

o ӛндіріс әлеуетін ӛсіру үшін құрылымдық бӛлімшелердің ресурстарын бӛлуді 

ұтымды ету.  

 Жобалық ілеспе жұмыс:  
o Компаниядағы жобалық басқаруды әдістемелік, ақпараттық және ұйымдық 

тұрғыдан қамтамасыз ету; 

o жобаларды орындаудың барысын және нәтижесін кезең-кезеңмен бақылау, 

жобалар бойынша жиынтық есеп беруді қалыптастыру.  
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 Ӛкілдік байланыстар:  
o ішкі және халықаралық нарықтарда ӛз сервистерімізбен ілеспе жұмыс істеу;  

o экономикалық-құқықтық және ақпараттық салаларда Серіктестермен ӛзара 

тиімді іскери қатынастар жасақтау және дамыту;  

o Компаниияның инновациялық жобалары мен технологиялық шешімдерін жүзеге 

асыру үшін инвестициялар тарту. 

 Заңдық ілеспе жұмыс:  
o авторлық құқық, шектес құқық, авторлық құқықты қорғау, тауарлық белгілер 

және қызметтер мәселелері бойынша кеңес беру; 

o патент беру және зияткерлік меншікті қорғау мәселелері бойынша нормативтік-

құқықтық құжаттаманы қадағалап отыру және талдау;  

o халықаралық құқықтық нормаларға сәйкес сауда маркалары мен патенттерді 

тіркеу;  

o нақты жағдаяттағы және қалыптасқан құқық қолдану жағдайындағы оңтайлы іс-

әрекеттерге қатысты заңдық қолдау кӛрсету. 

 Қоғамдық қызмет:  
o экономикалық-құқықтық салада халықаралық сарапшылармен ӛзара әрекеттесу, 

кӛкейтесті ақпаратпен, тәжірибемен және практикалық атқарылымдармен  

алмасу; 

o дүниежүзілік заманауи экономикалық үлгіге жедел әрі үйлесімді кірігу үшін 

халықаралық ережелер мен стандарттарға сәйкестілік;  

o түрлі қоғамдық және саяси ұйымдардың ӛкілдерімен ынтымақтастық;   

o жоғары технологиялық бизнесті дамыту үшін жағдай жасау. 

 Ӛнімдерді ілгерілету:  
o Компанияның ӛнімдері мен сервистерін ілгері жылжыту үшін озық маркетингтік 

стратегияларды пайдалану, кӛп деңгейлі Серіктестік бағдарламаларды дамыту; 

o СИМКОРД компаниясының әзірлемелеріне Серіктестер мен Клиенттердің 

қызығушылығын арттыру.  

 Брендтермен және беделмен жұмыс:  
o әртүрлі компаниялармен, ұйымдармен, жоғары оқу орындарымен және ғылыми-

зерттеу орталықтарымен бірлесе жұмыс істеу арқылы Компанияның 

әзірлемелері және бағдарламалық-техникалық шешімдері туралы ақпарат 

тарату;  

o Компания қызметінің жаңа түрлерін кӛпшілікке тарату. 

 Ғылыми-зерттеу қызметі:  
o іргелі және қолданбалы зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу;  

o тәжірибе алмасу және бӛлінген тізілім (блокчейн) технологиясы мен сандық 

активтерді кӛпшілікке тарату мақсатында ғылыми іс-шараларға (конгресстер, 

конференциялар, дӛңгелек үстелдер, семинарлар, вебинарлар) қатысу;  

o Компанияның ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін жүзеге асыру және 

ӛнімдерін іс жүзінде қолдану үшін жайлы жағдайлар жасау; 

o Компанияның ӛнімдерін іс жүзінде қолдану, сондай-ақ Компанияның бірегей 

ӛнімдерін жасау үшін технологиялар әзірлеу салаларын кеңейту мақсатында 

тәжірибелік-конструкторлық және технологиялық жұмыстар жүргізу. 
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 Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу:  
o жаңа технологияларды апробациялау үшін ішкі инфрақұрылымды дамыту, 

инновациялар енгізу және іске асырылатын жобалар үшін жақсы шешімдер 

таңдау;  

o бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу үшін озық технологияларды пайдалану, 

әзірлеудің бүкіл циклын оңтайландыру және әр кезеңде сапаны бақылау, 

шығарылатын бағдарламалық ӛнімдерді жетілдіру;   

o қоғамның әлеуметтік-экономикалық ӛміріндегі анағұрлым сұранысқа ие және 

ӛзекті инновациялық ӛнімдер жасау.  

 Ӛндірістік инфрақұрылым:  
o барлық деңгейдегі іс-әрекеттің келісушілігіне және дер кезінделігіне 

бағытталған қызметкерлерді үйлестіру жүйесін және ішкі инфрақұрылымды 

дамыту;  

o Компания қызметінің барлық түрлерінің пәрменділігін арттыруға мүмкіндік 

беретін бизнес-процестерді оңтайландыру; 

o Компания қызметіне бұзылу құбылыстарының әсерін бейтараптау үшін жалпы 

қауіпсіздік тұжырымдамасы шеңберінде іс-шаралар жоспарын әзірлеу; 

o Компанияны кешенді дамыту үшін ӛз ӛндіріс әлеуетін зерделеу. 

 Әлеуметтік даму:  
o менеджменттің барлық деңгейлерінде қабылданатын бизнес-шешімдердің 

этикалығы; 

o қызметкерлердің біліктілігін ұдайы кӛтеру;  

o қызметкерлердің уәжділік жүйесін тиімді ұйымдастыру, сондай-ақ 

Компаниядағы горизонталь байланыстарды нығайту;  

o Компанияда жайлы микроклимат қамтамасыз ету. 

 Шаруашылық қызмет:  
o Компанияның ӛндірістік ортасын ұйымдастыруды қамтамасыз ету; 

o Компанияның іс-шараларын инженерлік-техникалық тұрғыдан және ілеспе 

жұмыспен қамтамасыз ету ; 

o Компания қызметкерлері үшін жайлы еңбек жағдайын жасау. 
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1.2. Терминдер және анықтамалар 

Термин Анықтама 

Компания «СИМКОРД» ЖШҚ, тіркеу коды 37657823 

Бас директор 

Компаниядағы ең жоғары әкімшілік лауазым, ол стратегиялық 
дамуды басқаруға және Компанияның қызметіне жалпы бақылау  
жасауға мүмкіндік береді, сондай-ақ ұлттық және халықаралық 
деңгейлерде оның мүдделеріне ӛкілдік етеді 

Бас директордың 

орынбасары 

Бас директордың ӛкілі болуға құзіретті және Компанияның 
мүдделеріне толық ӛкілдік ететін Компания қызметкері, ол 
стратегиялық басқаруды қамтамасыз ететін Бағыттар портфелін 
басқарады және портфельдің құрамына кіретін бағыттар тобының 
қызметіне бақылау жасайды, сондай-ақ Компанияның әкімшілік-
шаруашылық қызметін үйлестіреді 

Директорлар кеңесі 

Компанияның стратегиялық дамуын қамтамасыз ету, сондай-ақ 
барлық қызмет Бағыттары бойынша атқарылатын жұмыстардың 
тиімділігі мен сапасына жалпы бақылау жасау мақсатында 
басқарушылық шешімдерді ұжымдық әзірлеудің тұрақты жұмыс 
істейтін органы 

Директорлар кеңесінің 

тӛрағасы 

Директорлар кеңесі мүшелерінің ішінен сайланатын, Директорлар 
кеңесінің отырыстарын басқаратын, сондай-ақ Директорлар 
кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыруды және оның 
Компанияның басқа ұйымдық құрылымдарымен ӛзара 
әрекеттестігін қамтамасыз ету құзіреті берілген Компания 
қызметкерінің рӛлі 

Бағыт директоры 

Компания қызметінің ӛзіне сеніп тапсырылған Бағытының 

ұйымдастырылуын және стратегиялық дамуын қамтамасыз ететін 

Компания қызметкері.    

Бағыт директорының 

орынбасары 

Бағыт директорының ӛкілі болуға және шеңберіндегі бүкіл 
мәселелер циклына бақылау жасауға құзіретті Компания 
қызметкері 

Тәуелсіз директор 

Компаниямен екі жақты келісім негізінде жұмыс істейтін, 
Директорлар кеңесінің бақылаушы ретіндегі мүшесі болып 
табылатын сарапшы, оның міндеттеріне басқарушылық 
шешімдерді кеңес беру тұрғысынан қолдау, тәуекелдерді басқару 
және Бағыттар портфелінің және/немесе Компания қызметінің 
нақты Бағытының ішкі аудит рәсіміне қатысу кіреді 

Кеңесші 

Компаниямен екі жақты келісім негізінде жұмыс істейтін және 
нақты бір салада, мәселен, Компанияның нақты қызметкеріне 
ақпараттық қолдау ұсынатын кеңесшілік құзіреті бар, сондай-ақ 
Компания қызметінің Бағыттарына ілеспе жұмыс жүргізуде құзіреті 
бар сарапшы 
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Термин Анықтама 

Бағыт делегаты 
Компания қызметінің белгілі бір қызмет Бағытының қызметкерлері 
сайлайтын, Компания басшылығының әртүрлі деңгейлерінде 
мүдделерді білдіру ӛкілеттігі берілген Компания қызметкерінің рӛлі 

Бӛлім басшысы 

Жұмыс процесін ұйымдастыруды және қызметтердің, сервистер 
мен жобалардың қажеттілігіне сәйкес мәселелерді атқару үшін 
бӛлім ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін 
Компания қызметкері 

Бӛлім басшысының 

орынбасары 
Бӛлім қызметі шеңберіндегі Бӛлім басшысының ӛкілетті ӛкілі 
болып табылатын Компания қызметкері 

Қызмет басшысы 
Пәрменді басқаруды және қызмет саласындағы жұмыстардың 
орындалуын қамтамасыз ететін Компания қызметкері 

Сервис басшысы 

Сервис ұсыну бойынша жұмыстардың ұйымдастырылуы мен 
орындалуын, сондай-ақ сервистің тиімділігін арттыру мақсатында 
оның сапасын басқаратын Компания қызметкері немесе басқа 
ұйымның ӛкілі 

Сервис үйлестірушісі 

Компания ішінде Сервис басшысының ӛкілі бола тұрып, Компания 
қызметтері мен құрылымдық бӛлімшелерінің жобалар мен 
жұмыстардың ұйымдастырылуын және орындалуын бақылауды  
қамтамасыз ететін Компания қызметкері 

Жоба басшысы 

Қойылған мақсаттарға белгіленген мерзімде тиісті сапа деңгейінде 
қол жеткізу үшін жоба бойынша тиімді ұйымдастыруды және 
жұмыстар мен іс-шаралардың орындалуын бақылауды қамтамасыз 
ететін Компания қызметкері 

Серіктес 
Компания ӛнімдері мен сервистерін пайдалану және ілгерілету 
арқылы ӛзінің мүдделері мен Компания мүдделерін Компаниямен 
бірлескен қызметте жүзеге асыратын қатысушы 

Клиент 
Компания ӛнімдері мен сервистерін пайдаланатын жеке тұлға 
немесе шаруашылық қызмет субъектісі 
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Термин Анықтама 

Құрылымдық бӛлімше 

Компанияның ұйымдық құрылымында кӛзделген бӛлімі, оған 
қатысты қызметкерлер белгіленген міндеттер шеңберін атқарады 
және тиісті мамандық, ӛкілеттіктер мен құқықтар аясында ӛздеріне 
жүктелген ӛндірістік және функционалдық міндеттер үшін жауап 
береді (құрылымдық бӛлімшеге басқа құрылымдық бӛлімшелер 
және ұйымдық бірлестіктер кіруі мүмкін) 

Бағыттар портфелі 

Компанияның стратегиялық мақсаттарының орындалуын 
қамтамасыз ету үшін және тиімді басқару үшін құрылымдық 
бӛлімшелер мен ұйымдық бірлестіктер кіретін Компанияның екі не 
одан кӛп қызмет Бағыттарын біріктіру 

Бағытты 

мамандандыру 

Компанияның құрылымдық бӛлімшелерінің және/немесе ұйымдық 
бірлестіктерінің жиынтық тәжірибесі мен ресурстары негізіндегі 
Компания қызметінің белгілі бір Бағыттағы жұмыстар кешені 

Қызмет бағыты 

Компанияның құрылымдық бӛлімшелерін және/немесе ұйымдық 
бірлестіктерін Компания қызметінің белгілі бір саласындағы 
жұмыстар кешенін атқару мақсатында, сондай-ақ бағыттың 
мамандандыруын дамыту және Компанияда бар ресурстарды 
пайдалануды ұйымдастыру үшін біріктіру 

Бӛлім 
Қызметкерлерді олардың мамандығы және дағдыларының, 
іскерлігінің белгілі бір жиынтығы бойынша біріктіретін 
Компанияның құрылымдық бӛлімшесі 

Ұйымдық бірлестік 
Мақсаттарға қол жеткізу үшін Компанияның түрлі құрылымдық 
бӛлімшелерінің белгілі бір ресурстарын пайдаланатын 
Компанияның дербес функционалдық және ӛндірістік құрылымы 

Қызмет 
Мақсаты Компанияның белгілі бір инфрақұрылымдық қызметін 
қамтамасыз ету болып табылатын ұйымдық бірлестік 

Сервис 

Компанияның Клиенттері мен Серіктестеріне қызмет кӛрсетудің 
сапалы деңгейін қамтамасыз ету мақсатындағы Компания 
қызметтерін, жобаларын және ӛзге де ұйымдық бірлестіктерін 
біріктіру 

Жоба 
Сапаның белгіленген деңгейі және нақты жүзеге асыру мерзімі 
айқындалған нәтижеге қол жеткізу мақсатында бірегей ӛнімге 
немесе қызмет кӛрсетуге бағытталған уақытша басталған іс 
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Термин Анықтама 

Жобалық топ 
Сапа деңгейі жоғары жобаға белгіленген мерзімде қол жеткізу 
негізгі мақсат болып табылатын Компанияның түрлі қызмет 
Бағыттары, бӛлімдері мен қызметтері мамандарының бірлестігі 

Жобалар бағдарламасы 

Кешенді басқару нақты басымдықтар мен нәтижелерге қол 
жеткізуге бағытталған стратегиялар шеңберіндегі бірқатар ӛзара 
байланысты жобалар, сондай-ақ басқа іс-шаралар 

Бизнес-процесс 

Процесс бойынша нақты нәтиже алуға немесе белгілі бір ӛнім яки 
қызмет жасауға бағытталған жоба және/немесе стратегия 
шеңберіндегі бірқатар ӛзара байланысты дәйекті іс-шаралар немесе 
жұмыстар 

 

Лауазым 

Лауазымдық нұсқауда бекітілген лауазымдық ӛкілеттіктер 
шеңберінде белгіленген міндеттерді атқарумен байланысты 
бекітілген біліктілік талаптарына жауап беретін Компания 
қызметкерінің қызметтік ахуалы 

Рӛл 

Компаниядағы қызметкердің ӛзіне тән жағдайы (мәртебесі), оның 
жауапкершілік саласын айқындайтын шешім қабылдау 
иерархиясындағы орны. Қажетті ӛкілеттіктерді қамтамасыз ету 
нақты бизнес-процесс шеңберіндегі сәйкес Рӛлдік нұсқаумен 
белгіленеді 

Лауазымдық нұсқау 
Компания қызметінің белгілі бір Бағытындағы лауазым шеңберінде 
әрекет еткенде қызметкердің ӛкілеттігін, міндеттерін және 
жауапкершілігін белгілейтін нормативтік құжат 

Рӛлдік нұсқау 
Белгілі бір жобалық топта, қызметте немесе сервисте нақты рӛл 
атқарғанда қызметкердің ӛкілеттігін, міндеттерін және 
жауапкершілігін белгілейтін нормативтік құжат 
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2. Басқарудың қалыптамалық ұйымдастыруын 

сипаттау 

СИМКОРД компаниясының қалыптамалық басқару құрылымы «икемді» компания құру 

тұжырымдамасын жүзеге асыру болып табылады. Ол бизнес-ортадағы жаңа жағдайлар мен 

сын-қатерлерге бейімделудің жоғары деңгейін қамтамасыз етіп, сол арқылы ішкі және сыртқы 

нарықтарда позицияны нығайтып, даму үшін жаңа мүмкіндіктер ашып, ӛзінің басқару түрін 

оңай жетілдіре алады.   

Басқаруды қалыптамалық ұйымдастыруда функционалдық бӛлімдермен қатар арнайы 

ұйымдық бірлестіктер (қызметтер, сервистер және жобалар) құрылады, олар қызметтің 

әртүрлі Бағыттарындағы нақты бӛлімдердің қызметкерлерінен қалыптастырылады, ал бұл, ӛз 

кезегінде, басқару үлгісін оңайлатуға және оның тиімділігін арттыруға алып келеді.  

Компанияның қалыптамалық басқару құрылымы басқаруды ұйымдастырудың екі 

түрін пайдалануды кӛздейді: 

 тігінен басқару — Компания қызметінің Бағыттары бойынша қызметкерлерді 

иерархиялық ұйымдастыру жүйесі; 

 горизонталь басқару — белгіленген сапа деңгейіне сай нақты ӛнімдер ӛндіруге және 

белгіленген нәтижеге сай нақты процесстер атқаруға бағытталған қызметтер, сервистер 

және жобалар түріндегі Компания қызметкерлерін ұйымдастыру жүйесі. 

Қалыптамалық басқару құрылымының артықшылықтары: 

 жұмыстардың (жобалардың, сервистер мен қызметтердің) нәтижесі үшін жауапты 

басшылар мен материалдық-техникалық ресурстарды пайдалану үшін жауапты 

басшылардың арасындағы басқару функциялардың ара-жігін бӛлу және келісілген 

жоспарларды орындағанда, жұмыстарды кеңінен бақылағанда әртүрлі қызмет 

Бағыттарының қызметкерлерін іске тарту; 

 мақсаттарды жүзеге асырғанда тиімділік пен сапаны арттыру үшін белсенді зерттеу 

процесіне барлық деңгейдегі басшылар мен мамандарды тарту; 

 жобалар, сервистер мен қызметтер бойынша жауапкершілік пен ӛкілеттіктерді айқын 

шектеу; 

 барлық бӛлімшелер мен жұмыс топтарын жоспарлау және бюджеттеу; 

 бӛлімшелердің шаруашылық және әкімшілік дербестігі; 

 ұйымдық бірлестіктердің жоғары икемділігі және бейімділігі; 

 қызметкерлердің уәжділігінің бірыңғай ашық жүйесі, сондай-ақ атқарылған 

жұмыстардың нәтижелері бойынша марапаттау ережесі. 

Директорлар кеңесі және Бас директор СИМКОРД компаниясын оның миссиясы мен 

стратегиясына сәйкес пәрменді дамуын қамтамасыз етеді.  

Тігінен басқару ұйымдық құрылымды Бағыттар портфельдеріне бӛлуді кӛздейді. 

Компания бағыттарының портфельдерін Бас директордың орынбасарлары басқарады, олар 

ӛздеріне сеніп тапсырылған Бағыттар портфелінің құрамына кіретін қызмет Бағыттарының 

топтарын стратегиялық басқаруды қамтамасыз етеді. 
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Қызмет бағыттарын Бағыттар директорлары басқарады, олар осы бағыттардағы 

стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін жұмыстар мен ұйымдық іс-шараларды жүзеге 

асырады. 

Әр қызмет Бағыты үлестес компанияларды қоса есептегенде бӛлімдер мен басқа 

құрылымдық бӛлімшелерді, олардың бірлестіктерін кіргізе алады.  

Бӛлім мамандықтары және/немесе белгілі бір дағдылар мен іскерлік жиынтықтары 

бойынша біріктірілген қызметкерлерден тұрады. Бӛлімнің негізгі мақсаты қойылған 

мәселелерді іске асыру үшін белгілі бір құзыреттілік жиынтығы бар қызметкерлерді 

горизонталь басқарудың құрылымдарын (қызметтерді, сервистер мен жобаларды) қамтамасыз 

ету болып табылады. Бӛлім басшылары қызметтерді, сервистер мен жобаларды 

қызметкерлермен қамтамасыз етеді, сондай-ақ  ӛздері басқаратын бӛлімдерде оңтайлы жұмыс 

ортасын қолдауға септеседі.  

Бағыттар директорларының және бӛлімдер қызметкерлерінің қызметі тиісті Лауазымдық 

нұсқаулармен және басқа нормативтік құжаттармен реттеледі. 

Компания қызметінің әр Бағытына Бағыт делегаттары бекітілген, олардың негізгі 

мақсаты нақты бағыт қызметкерлерінің мүддесін кӛздеу, жаңа идеялар, бастамалар енгізу, 

сондай-ақ бағыт қызметіне байланысты іскери сын айта отырып, Компаниядағы әр деңгейдегі 

басшылармен кері байланысты қамтамасыз ету, соның нәтижесінде Компанияны тұтас басқару 

жүйесінің жұмыс істеуіне объективті баға қалыптастыру.  

Горизонталь басқару қызметтерден, сервистер мен жобалардан тұратын функционалдық 

жүйе. Қызметтер құрылымдық бӛлімшелер мен басқа ұйымдық бірлестіктерге қажет 

ресурстар мен қызметтер ұсына отырып, Компанияның пәрменді инфрақұрылымдық қызметін 

қамтамасыз етеді. Сервистер Компания Клиенттері мен Серіктестеріне жоғары сапалы 

қызмет кӛрсету үшін сервистің құрамына кіретін қызметтер мен жобалардың тиімді ӛзара 

әрекеттестігін қамтамасыз етеді. 

Компанияның жаңа ӛнімдер және сервистер жасаумен байланысты кез келген қызметі 

жоба түрінде ұйымдастырылады. Әр жоба бойынша қызметті түрлі қызмет Бағыттарының 

қызметкерлерінен қалыптастырылатын нақты жобалық топ жобаны жүзеге асыруға 

белгіленген уақытта жүргізеді. Ӛз міндеттерін нақты қызметтер, сервистер мен жобалар 

шеңберінде орындайтын қызметкерлердің бәрі ӛз жұмыстарын Рӛлдік нұсқауларға сәйкес 

атқарады. 

Қызметтердің, сервистер мен жобалардың басшылары ӛздері басқаратын ұйымдық 

бірлестіктерде белгіленген мерзімде тиісті сапа деңгейіне қол жеткізу үшін жұмыстар мен іс-

шаралардың атқарылуын пәрменді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.   

СИМКОРД компаниясының қалыптамалық басқару құрылымының тұжырымдамалық  

сызбасы 1 суретте берілген. 
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3. Басқарудың тік құрылымы  

3.1. Бас директор 

Бас директор — Компаниядағы ең жоғары әкімшілік лауазым, ол стратегиялық дамуды 

басқаруға және Компанияның қызметіне жалпы бақылау жасауға мүмкіндік береді, сондай-ақ 

ұлттық және халықаралық деңгейлерде оның мүдделеріне ӛкілдік етеді. 

Бас директордың ӛзекті функционалдық міндеттері: 

1. СИМКОРД компаниясының миссиясын және мақсаттарын таныстыру. 

2. Даму стратегиясын қалыптастыру және бекіту. 

3. Даму стратегиясының орындалуын бақылау. 

4. Директорлар кеңесі Тӛрағасының рӛлін атқару. 

5. Шарттармен және келісімшарттармен жұмыс істеу. 

6. Жасалған қызмет жоспарларын бекіту. 

7. Бекітілген қызмет жоспарларына сәйкес бюджет бӛлу бойынша Директорлар кеңесінің 

шешімдерін бекіту. 

8. Жоспарлардың, бюджеттердің орындалуына, жұмыстардың ұйымдастырылуына және 

олардың сапасына жалпы бақылау жүргізу. 

9. Тӛтенше жағдайлар пайда болғанда жедел шешімдер қабылдау. 

10. Сыртқы тәуекелдерді басқару. 

11. Компанияны басқарудың тік және горизонталь деңгейлерінде тәуекелдерді басқару.  

12. Еңбек қорғауды басқару жүйесінде жалпы басшылық жасау. 

13. Әкімшілік-шаруашылық қызметті үйлестіру. 

Бас директордың құзіреттері, құқықтары мен міндеттері Бас директордың Лауазымдық 

нұсқауында бекітілген.  

3.2. Бас директордың орынбасары 

Бас директордың орынбасары — Бас директордың ӛкілі болуға құзіретті және 

Компанияның мүдделеріне толық ӛкілдік ететін Компания қызметкері, ол стратегиялық 

басқаруды қамтамасыз ететін Бағыттар портфелін басқарады және портфельдің құрамына 

кіретін бағыттар тобының қызметіне бақылау жасайды, сондай-ақ Компанияның әкімшілік-

шаруашылық қызметін үйлестіреді.  

Бас директордың орынбасарының ӛзекті функционалдық міндеттері: 

1. СИМКОРД компаниясының миссиясын және мақсаттарын таныстыру. 

2. Бағыттар портфелінің құрамына кіретін бағыттар тобын стратегиялық басқаруды және 

қызметін бақылауды қамтамасыз ету.  

3. Материалдық және қаржылық ресурстардың мақсатты әрі тиімді пайдаланылуын 

қамтамасыз ете отырып, қаржылық-шаруашылық бақылауды жүзеге асыру.  

4. Жоспарлардың орындалуы туралы есептіліктің уақытылы қалыптастырылуын 

қамтамасыз ету.  

5. Ӛкілдік функцияларды атқару.  

6. Даму стратегиясының орындалуын бақылауға қатысу. 

7. Шарттармен және келісімшарттармен жұмыс істеу. 

8. Жасалған қызмет жоспарларын бекіту.  

9. Тӛтенше жағдайлар пайда болғанда жедел шешімдер қабылдау.  

Бас директордың орынбасары Директорлар кеңесінің тұрақты мүшесі болып табылады. Бас 

директордың орынбасарының құзіреттері, құқықтары мен міндеттері Бас директордың 

орынбасарының Лауазымдық нұсқауында бекітілген. 
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3.3. Директорлар кеңесі 

Директорлар кеңесі — Компанияның стратегиялық дамуын қамтамасыз ету, сондай-ақ 

барлық қызмет Бағыттары бойынша атқарылатын жұмыстардың тиімділігі мен сапасына 

жалпы бақылау жасау мақсатында басқарушылық шешімдерді ұжымдық әзірлеудің тұрақты 

жұмыс істейтін органы.  

Директорлар кеңесінің ӛзекті функционалдық міндеттері: 

1. Стратегиялар мен мақсаттар әзірлеу.  

2. Бағыттар мен ұйымдық бірлестіктердің қызмет жоспарларына келісім беру және талдау.  

3. Қызмет Бағыттары мен ұйымдық бірлестіктердің жоспарларын түзету және 

орындалуын бақылау. 

4. Қызмет Бағыттары және ұйымдық бірлестіктер бойынша келешек кезеңге бюджет 

қабылдау.  

5. Қызмет Бағыттары және ұйымдық бірлестіктер бойынша бюджеттерді түзету.  

6. Есептілік құжаттарды және объективті бақылау артефактілерін (аудит есептері, үшінші 

жақтың бағалары, сарапшылардың есептері, тексеру комиссиялары жұмысының 

нәтижелері) қарау нәтижесіндегі бағыттар мен ұйымдық бірлестіктер бойынша 

қызметтің нәтижелерін бақылау және бағалау.   

7. Құрылымдық бӛлімшелер мен ұйымдық бірлестіктерді құру және тарату.   

8. Тәуекелдер картасын әзірлеу.  

9. Компанияны басқаруда тәуекелдер орын алған кезде жедел шешімдер қабылдау.  

Директорлар кеңесінің құзіреттері, құқықтары мен міндеттері Директорлар кеңесі туралы 

Ережеде бекітілген. 

 

3.4. Тәуелсіз директор 

Тәуелсіз директор — Компаниямен екі жақты келісім негізінде жұмыс істейтін, Директорлар 

кеңесінің бақылаушы ретіндегі мүшесі болып табылатын сарапшы, оның міндеттеріне 

басқарушылық шешімдерді кеңес беру тұрғысынан қолдау, тәуекелдерді басқару және 

Бағыттар портфелінің және/немесе Компания қызметінің нақты Бағытының ішкі аудит 

рәсіміне қатысу кіреді.  

Тәуелсіз директордың ӛзекті функционалдық міндеттері: 

1. СИМКОРД компаниясының мүддесін кӛздейтін халықаралық ӛкілдік қызмет. 

2. Компанияның ӛзіне де, болашақ Клиенттері мен Серіктестеріне де арналған басқару 

консалтингі. 

3. Компания қызметінің шеңберінде кеңестер мен сараптамалық бағалар алу үшін сала 

мамандарын тарту. 

4. Бағыттар Потфельдерін және/немесе нақты қызмет Бағытын дамыту саласында бизнес-

тұжырымдама қалыптастыру және ұсыну.  

Тәуелсіз директор екі жақты келісімде бекітілген құзіреттер мен ӛкілеттіктер шеңберінде 

әрекет етеді. 
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3.5. Бағыттар портфелі 

Бағыттар портфелі — Компанияның стратегиялық мақсаттарының орындалуын қамтамасыз 

ету үшін және тиімді басқару үшін құрылымдық бӛлімшелер мен ұйымдық бірлестіктер 

кіретін Компанияның екі не одан кӛп қызмет Бағыттарын біріктіру.  

1. Бағыттар портфельдерінің шеңберіндегі Компания қызметінің бағыттары салалық 

функциялық белгілері бойынша біріктіріледі.  

2. Бағыттар портфельдерін Директорлар кеңесі құрады және таратады.  

3. Бағыттар портфельдерін басқаратын әр Бас директордың Орынбасарына Компанияны 

стратегиялық дамытуды жүзеге асыру, сондай-ақ нақты бағыттар мен мамандандыру 

жауапкершілігі бекітілген.  

4. Әр бағыттар портфелінің құрамына бірнеше қызмет Бағыттары кіруі мүмкін.  

Компанияның Бағыттарды мамандандыру сызбасы, сондай-ақ қызмет Бағыттарының және 

Бағыттар портфельдерінің құрылымы 2 суретте берілген.  

3.6. Қызмет бағыты  

Қызмет бағыты — Компанияның құрылымдық бӛлімшелерін және/немесе ұйымдық 

бірлестіктерін Компания қызметінің белгілі бір саласындағы жұмыстар кешенін атқару 

мақсатында, сондай-ақ бағыттың мамандандыруын дамыту және Компанияда бар ресурстарды 

пайдалануды ұйымдастыру үшін біріктіру. 

1. Қызмет Бағыты шеңберінде қызметкерлер мамандандыру және/немесе белгілі бір 

дағдылар мен іскерліктер жиынтығы бойынша біріктірілген.  

2. Қызмет Бағытын Директорлар кеңесі құрады және таратады.  

3. Әр қызмет Бағыты даму стратегиясына, сондай-ақ Директорлар кеңесімен келісілген 

және бекітілген жоспарлар мен бюджетке сәйкес қызмет жасайды.  

4. Қызмет Бағытына әртүрлі құрылымдық бӛлімшелер, қызметтер, үлестес компаниялар, 

сондай-ақ олардың бірлестіктері кіруі мүмкін. 

Компанияның Бағыттарды мамандандыру сызбасы, сондай-ақ қызмет Бағыттарының және 

Бағыттар портфельдерінің құрылымы 2 суретте берілген. 

3.7. Бағытты мамандандыру 

Бағытты мамандандыру — Компанияның құрылымдық бӛлімшелерінің және/немесе 

ұйымдық бірлестіктерінің жиынтық тәжірибесі мен ресурстары негізіндегі Компания 

қызметінің белгілі бір Бағыттағы жұмыстар кешені.  

1. Бағыттарды мамандандыруды құрудың және таратудың (2 сурет) бастамашысы — 

Директорлар кеңесі. 

2. Әр Мамандандыру ӛз қызмет Бағытындағы белгілі бір жұмыстар кешенін сипаттайды.  

3. Бағытты мамандандыру шеңберіндегі функционалдық міндеттер Компанияның қажетті 

қызметтерін тарта отырып, қызмет Бағытының құрамына кіретін құрылымдық 

бӛлімшелердің ресурстары арқылы жүзеге асырылады.  

Компанияның Бағыттарды мамандандыру сызбасы, сондай-ақ қызмет Бағыттарының және 

Бағыттар портфельдерінің құрылымы 2 суретте берілген. 
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2 сурет. СИМКОРД компаниясының Бағыттар портфельдерінің, қызмет Бағыттарының және Бағыттар мамандандыруының сызбалық бейнесі
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3.8. Порт фельдерді, Бағыттарды, Мамандандыруларды 

сипаттау 

3.8.1. «Стратегиялық жоспарлау» бағыттарының портфелі 

СИМКОРД компаниясының қызметі тактикалық және стратегиялық жоспарлауға 

негізделеді, мұндай жоспарлауға кіретіндер: Компанияның тұтастай стратегиялық 

дамуын әзірлеу және бекіту, қаржылық жоспарлау және жоспардың орындалуына 

бақылау жүргізу, ал оның кӛрсеткіштері Компанияның даму қарқынын талдап зерттеу 

үшін пайдаланылады. 

3.8.1.1. «Қаржы» бағыты 

Қаржылық тұрақтылықты, ӛндірістік әлеуетті арттыруды қамтамасыз ету үшін және, 

сәйкесінше, СИМКОРД компаниясының қызметіндегі әлеуметтік және экономикалық 

кӛрсеткіштерді ӛсіру үшін қаржы ресурстарын қалыптастыру, бӛлу және тиімді пайдалану 

жүйесі енгізілген.  

 «Басқару бойынша есеп» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясының мүддесіне сәйкес басқарудың барлық деңгейінде шығындарды 

оңтайландыру және бюджетті жоспарлау бойынша жедел шешімдер қабылданады, сондай-ақ 

Компанияның қаржылық-экономикалық жағдайын жүйелі талдауға мүмкіндік беретін басқару 

бойынша есеп жүргізіледі.  

 «Салық бойынша есеп» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясы қызметтің қаржылық кӛрсеткіштері туралы сыртқы және ішкі 

пайдаланушыларға қажет ақпарат беру үшін Қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарына (КЕХС) сәйкес салық бойынша есеп жүргізеді.  

 «Қаржылық жоспарлау» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясы мақсаттарының бірі тұрақты қаржылық даму, Компания іс-

әрекеттерінің ұлттық және халықаралық деңгейлерде оңтайландыру және оның ресурстарын 

ұтымды бӛлу болып табылады. Ол үшін Компания мамандары болашақ қолжетімді қаржылық 

ресурстардың кӛлемін анықтайды және Компанияның ықтимал даму динамикасын болжайды. 

 «Тәуекелдерді басқару» мамандандыруы 

Шығу тегі әртүрлі сыртқы және ішкі қатерлердің әсерін азайту, сондай-ақ бүкіл ықтимал 

іріткі құбылыстардың қызметке ықпалынан құтылу мақсатында СИМКОРД компаниясы 

қандай да болсын тәуекелдерді басқару жүйесін қолданады. Компания мамандары олардың 

пайда болу сипаты мен ерекшеліктерін зерттейді, сол талдау мен бағалаудың негізінде ең 

жоғары деңгейдегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша басқару шешімдерін қабылдау 

мақсатында оларды болжаудың нақты әдістері мен тәсілдерін әзірлейді. Тәуекелдерді 

басқарудың пайдаланылатын жүйесі СИМКОРД компаниясына сыртқы ортадан түсетін 

Компания қауіпсіздігі үшін болатын қатердің алдын алу жӛнінде кешенді шаралар қабылдауға 

мүмкіндік береді. 
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3.8.1.2. «Жобалық ілеспе жұмыс» бағыты 

СИМКОРД компаниясының стратегиясын жүзеге асыру кезеңдеріне сәйкес мамандар 

әзірлеген ӛнімдер мен сервистерді жасау және ілгерілету үшін жобалық қызмет жүргізіледі, 

ол жобалық басқаруды әдістемелік және ұйымдық қамтамасыз ету арқылы нақты нәтижелерге 

қол жеткізуді кӛздейді.  

Жобалық ілеспе жұмысқа жобаларды кезең-кезеңмен бақылау, жобаларды жоспарлау мен 

бақылаудың ақпараттық жүйесін дамыту, жиынтық есептілікті қалыптастыру және талдау 

кіреді.   

  «Бизнес-талдау» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясының мамандары қойылған мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік 

беретін мүдделі тараптар үшін оңтайлы шешім белгілеу және қалыптастыру бойынша кешенді 

жұмыстар атқарады. Жұмыстар әртүрлі дереккӛздерден – құралдардан, процестерден, 

құжаттамадан, сондай-ақ мүдделі адамдардан шынайы қажеттіліктер мен мақсаттардың басын 

ашу, негізгі мақсаттарды және оларды шешудің тәсілдерін айқындау, жобаланған және жүзеге 

асырылған шешімнің мүдделі адамдардың әуелгі қажеттіліктеріне сәйкестігін қамтамасыз ету 

мақсатында — ақпарат іздестіру, қорытындылау және талдау бойынша бизнес-талдаудың 

әдістерін пайдалану арқылы орындалады.  

  «Жүйелік талдау» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясында жобаларды жүзеге асыру кезінде жүйелі талдау қолданылады – 

әзірленетін бағдарламалық жүйелерді, олардың архитектурасын, сондай-ақ пайдаланылатын 

технологиялары мен платформаларын ескеріп, оларды зерттегенде және құрастырғанда 

қойылатын функционалдық-техникалық талаптарды жүзеге асырудың оңтайлы тәсілін 

анықтау және тіркеу мақсатында атқарылатын жұмыстар кешені.  

  «Жоба офисі» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясында жобалау қызметін жүргізу үшін жобаларды басқару процестерін 

стандарттауға және орталықтандыруға, әдіснаманы әзірлеуге және ілгерілетуге, сондай-ақ 

мақсаты жобаларды басқару процестерін орталықтандыру және құрылымдау болып 

табылатын тәлімгерлік, аудит, метрикаларды жинау, статистика талдауы және басқа 

жұмыстарға бағытталған бақылау-үйлестіру жұмыстарының кешені жүзеге асырылады. 

«Жоба офисі» бағытының мамандандыруын ұйымдық құрылымның жұмысы қамтамасыз 

етеді, оның негізгі функцияларының бірі жобаларды, ресурс алмасуды, әдістер мен 

құралдарды басқару процестерін құрылымдау мәселесін шешу болып табылады.  

  «Жобаларды басқару» мамандандыруы 

Шоғырлану жүйелерін (білім, жабдық және бизнес-процестер базасынан тұратын) 

жобалаумен, жақсартумен және зерттеумен, сондай-ақ тікелей ӛндірістік жобалау қызметімен 

айналысатын ӛндірісті басқару. 
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3.8.1.3. «Ӛкілдік байланыстар» бағыты 

СИМКОРД компаниясы байланыстар орнату арқылы Компанияның ӛнімдері мен сервистерін 

ілгерілететін ӛкілдік сегментінің кӛмегімен, сондай-ақ Компания ӛкілдерінің түрлі 

салалардағы үйлестіруі мен ӛзара іс-қимылын дамыту арқылы бизнес-ортада және ғылыми 

топтарда  іскерлік қатынастар жасайды, қолдайды және дамытады. 

 «Сервистер құру және ілеспе жұмыс жүргізу» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясының Клиенттері мен Серіктестеріне қызмет кӛрсетудің сапалы 

деңгейін қамтамасыз етіп қолдау үшін, оның мамандары сауда және ақпараттық сервистер 

құрады, олардың кӛмегімен қызмет кӛрсету сапасы жақсарады және бизнес-ортаның 

кӛкейтесті үрдістерінің ӛзгеруіне жауап беру мерзімі қысқарады. 

 «Аутсорсинг» мамандандыруы 

Тапсырмаларды уақтылы орындау және ірі жобаларға тартылған мамандарды Компанияның 

бірегей ӛнімдерімен және қызметтерімен тікелей таныстыру үшін ішкі және сыртқы 

аутсорсинг саласындағы мақсатты ынтымақтастық тетігі қолданылады. 

 «Корпоративтік және ритейлдік секторлар» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясы корпоративтік және бӛлшек сауда секторының ӛкілдері арасында 

ӛнімдер мен қызметтерді ілгерілетумен және интеграциялаумен айналысады. 

 «Интрапренерлік» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясында ішкі ресурстарды іске қоса отырып, қызметтің жаңа салаларын 

игеру технологияларын пайдалану және жаңа бастамаларды дамыту үшін Компанияда 

жасалған жағдайлардың нәтижесінде қалыптасқан бар ӛнімдерді, қызметтерді немесе 

Компания қызметінің жаңа бағыттарын дамытудың бірегей шешімдерін тудыру бойынша 

жұмыстар ұйымдастырылған. 

Бұл Мамандандыру инновациялық шешімдер, жаңа әдістер мен технологияларды енгізу 

арқылы Компанияның ӛнімдері мен қызметтерін жақсартуға ықпал ететін жаңа 

тұжырымдамалар мен идеяларды алға жылжытуға бағытталған. 
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3.8.2. «Ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету» бағыттарының 

портфелі 

СИМКОРД компаниясы ӛз қызметін аналитикалық зерттеулер жүргізу, ғылыми-

құқықтық және сараптамалық қорытындылар дайындап рәсімдеу, сонымен қатар ӛз 

ӛнімдеріне авторлық құқықты тіркеу және қорғау үшін құжаттар даярлау тұрғысында 

жүзеге асырады. Компанияның кәсіби мамандары қызметтер мен бӛлімдерге кеңес 

беруді және заңдық ілеспе жұмыс жүргізуді, сонымен қатар олардың халықаралық-

құқықтық стандарттарға сәйкес келуін қамтамасыз етеді. 

3.8.2.1. «Заңдық ілеспе жұмыс» бағыты 

СИМКОРД компаниясының қызметі құқықтық қатынастардың барлық деңгейлерінде 

жұмысты ұйымдастыру тұрғысынан кешенді заңдық ілеспе жұмыс жүргізумен қамтамасыз 

етілген, бұл құқықтық кеңістік аясында жұмыс істеуді қамтамасыз етуге және үйлестіруге 

мүмкіндік береді. Компанияның аталмыш Бағыты Компанияның шаруашылық қызметін 

толықтай құқықтық қамтамасыз етуді, құқықтық сипаттағы мәселелерді шешу бойынша 

белгілі бір әрекеттердің жиынтығы мен алгоритмін, сондай-ақ қызметтің барлық саласында 

Компания ӛкілдігі мен мүдделерін қорғауды айқындайды. 

 «Зияткерлік меншік» мамандандыруы 

Ӛнеркәсіптік-аппараттық кешендерге ӛзінің жаңашыл технологияларын ендіруге негізделген 

Компанияның ӛз ӛнімдері мен қызметтеріне айрықша құқығын бекіту мақсатында авторлық 

құқық пен ӛнеркәсіптік меншік объектілерін, олардың күзетілуі мен қорғалуын анықтауға, 

сондай-ақ брендінің танымалдығын арттыруға бағытталған жұмыстар кешені, бұл, тұтастай 

алғанда, ғылыми-техникалық инновацияларды халықаралық деңгейде ілгерілетуге ықпал етеді 

және СИМКОРД компаниясының зияткерлік меншік объектілері үшін айрықша құқықтар 

бекітеді. 

 «Бағдарламалық ӛнімдермен ілеспе жұмыс істеу» мамандандыруы 

Құқық бӛлімнің мамандары бағдарламалық ӛнімдерді жасаудың барлық кезеңдерінде ілеспе 

жұмыс жүргізеді, сонымен қатар әртүрлі елдердің заңнамаларындағы ӛзгерістерге тұрақты 

түрде мониторинг жүргізеді, бұл Компанияға халықаралық-құқықтық стандарттардың барлық 

талаптарына толық сәйкес келетін ӛнімдер шығару мүмкіндігін береді. 

 «Ішкі әдістемелік және ақпараттық базалар» мамандандыруы 

Бірлесіп бизнес-стратегияны іске асыруға ықпал ететін ӛнімділікті арттыру, сондай-ақ мықты 

корпоративтік мәдениет қалыптастыру мақсатында СИМКОРД компаниясы корпоративтік 

ақпараттық кеңістікті пайдаланады, оның басты міндеті деректердің жылдам және тиімді 

алмасуын қамтамасыз ету болып табылады. Бұл кеңістіктің сапалы жұмыс істеуі үшін әр 

қызметкерге қолжетімді құрылымданған білім базасынан бастап басшыларға кері байланыс 

жасау жүйесіне дейінгі кешенді құралдар әзірленген. 
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 «Заңдық қолдау» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясында заңгерлердің құқықтану саласындағы, құқықтық реттеумен 

байланысты мәселелерді шешуге бағытталған қызметі ұйымдастырылып, Компанияға кешенді 

түрде заңдық қолдау кӛрсету құқық саласындағы мамандардың білімі мен дағдыларын іске 

асыру арқылы жүргізіледі: Компания қызметіне заңдық ілеспе жұмыс жүргізу, кеңес беру және 

әр түрлі құқықтық мәселелер бойынша түсініктемелер беру, процессуалдық және ӛзге де 

құқықтық сипаттағы құжаттарды әзірлеу, соттарда және басқа мемлекеттік органдарда 

Компания мүдделерін қорғау. 

3.8.2.2. «Қоғамдық қызмет» бағыты 

Кӛкейтесті ақпаратпен, тәжірибемен алмасу, сонымен қатар ӛз әзірлемелерін ұсыну үшін 

СИМКОРД компаниясы әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырып ӛткізеді: семинарлар, форумдар, 

вебинарлар, дӛңгелек үстелдер, конференциялар және т.б. Сонымен қатар Компания ӛкілдері 

халықаралық ғылыми-техникалық жетістіктердің кӛрмелеріне және әртүрлі форматтағы 

конференцияларға қатысады. 

СИМКОРД компаниясы Компания қызметінің осы Бағыты аясында жүзеге асырылатын 

әлеуметтік бастамаларды қолдаудың түрлі бағдарламаларын дамытады және демеушілік 

қолдау кӛрсетеді. 

 «Әлеуметтік жауапкершілік» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясы ӛзінің интеллектуалдық және материалдық ресурстарын түгел 

қолдана отырып, алға қойған мақсаттарына және ӛз миссиясын орындауға қол жеткізу үшін 

инновациялық ӛнімдер жасайды. 

Компания қызметінің негізгі бағыттарының бірі — жоғары технологиялық бизнесті дамыту 

үшін жағдай жасау және соның нәтижесінде әлеуметтік ӛмірдің сапасын жақсарту, бұл 

Компанияның қоғам алдындағы жауапкершілігінің жоғары деңгейін кӛрсетеді. 

 «Мемлекеттік бағдарламаларға қатысу» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясы әлемдік экономикадағы үрдістерді зерттейді, сонымен қатар ашық 

бӛлінген тізілімдер (блокчейн) негізінде экономикалық дамудың нақты перспективаларын 

кӛретін және сол арқылы дамудың прогрессивті жолын таңдаған елдердің заңнамалық қызметі 

аясында сарапшы және кеңесші ретінде әрекет етеді. 

 «Саяси қызмет» мамандандыруы 

Ӛзінің инновациялық шешімдерін ұлттық және халықаралық деңгейде насихаттау мақсатында 

СИМКОРД компаниясы қызметінің бір бағыты ретінде тиісті заңнамалық бастамаларды 

айқындады. 

Компания әртүрлі елдердің конституцияларында қарастырылған қолданыстағы тетіктерді 

пайдалана отырып, осы бағытта ынтымақтастықты жүзеге асырады, бұл тиісті нормативтік-

құқықтық актілер мен заңдарды әзірлеу мен қабылдаудың жаңа бағыттарының 

артықшылықтарын тезірек түсінуге ықпал етеді. 
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3.8.3. «Маркетинг» бағыттарының портфелі 

СИМКОРД компаниясы дамудың әр кезеңінде алға қойған мақсаттарына жету үшін 

идеяны іске асырып, ӛз миссиясын орындауға деген талпынысты біріктіретін ғаламдық 

маркетингтік стратегия қалыптастырды. Компанияның жаңа Клиенттері мен 

Серіктестерін тартудың мамандануы инновация, жоспарлау, нарықты зерттеу және 

ӛнімдер мен сервистерді кешенді түрде ілгерілету тұрғысынан маркетинг 

қағидаттарына негізделген. 

3.8.3.1. «Ӛнімді ілгерілету» бағыты 

Халықаралық нарықта ӛз ӛнімдері мен қызметтерін тиімді ілгерілету, жаңа Клиенттерді тарту 

және бар Клиенттер мен Серіктестердің бейімділігін арттыру мақсатында СИМКОРД 

компаниясы нарықты зерттеу бағдарламасын, маркетингтік стратегияларды, ӛнімнің 

танымалдығын арттыруды, оларды қолдау мен қызмет кӛрсетуді әзірлейді және енгізеді, 

сонымен қатар жаңа ӛнімдер шығару және бар ӛнімдер мен  қызметтерді жетілдіру бойынша 

инновациялық бағдарламаларды дамытады.  

 «Маркетингтік зерттеулер» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясының ӛнімдері мен қызметтерін халықаралық нарықта тиімді 

ідгерілетуге ықпал ететін маркетингтік және басқару шешімдерін қабылдау үшін Компанияда 

үнемі жаңартылып отыратын ақпараттық-талдау жүйесі жасалып іске қосылды. 

Ақпаратты жүйелі түрде іздеу, жинау және талдау, анықталған және ықтимал факторлар мен 

нарық шарттарын, сондай-ақ тұтастай Компанияның даму перспективаларын ескере отырып, 

СИМКОРД компаниясының ӛнімдері мен қызметтерін ілгерілетудің стратегиясы мен 

тактикасын құруға мүмкіндік береді. 

 «Ӛнімдерді ілгерілету және олармен ілеспе жұмыс істеу» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясының ӛнімдеріне деген қызығушылықты арттыру мақсатында ӛнімдер 

мен қызметтерді ілгерілетудің тиімді жарнамалық стратегиясы енгізілді, сондай-ақ 

Серіктестер мен Клиенттерді қолдаудың кешенді жүйелері мен мотивациялық бағдарламалар 

іске қосылды. 

 «Мақсатты стратегиялық бастамалар» мамандандыруы 

Маркетингтік стратегиялар мен инновациялық шешімдерді сабақтастыру, сондай-ақ нарықтық 

қажеттіліктер мен Компания клиенттерінің тұтынушылық мүмкіндіктерін зерттеу арқылы 

қолда бар ӛнімдер мен қызметтердің сапасын жақсарту мақсатында ақпараттық технологиялар 

тӛңірегіндегі инновациялық әзірлемелер саласында Компанияның позициясын нығайтуға 

ықпал ететін мақсатты стратегиялық бастамалар жасалып, жүзеге асырылады. 

 

 

 

 



 

  

 
    Simcord LLC. Technologies                                                             СИМКОРД компаниясының қалыптамалық 

    ID code 37657823                  басқару құрылымы туралы ереже 

23 

3.8.3.2. «Брендтермен және беделмен жұмыс істеу» бағыты 

СИМКОРД компаниясы әзірлеген және жүзеге асыратын маркетингтік іс-шаралар кешені 

Компанияның брендтерін, сондай-ақ оның ӛнімдері мен қызметтерінің танымалдығын 

арттыруға бағытталған, ал бұл ӛз кезегінде Клиенттермен және Серіктестермен сенімді 

қарым-қатынас орнатуға, мақсатты аудиторияны кеңінен қамтуға және іскерлік беделді 

нығайтуға кӛмектеседі. Компания ӛнімдер мен қызметтерді ілгерілетуде олардың құндылығы 

мен бірегейлігін кӛрсетуге мүмкіндік беретін инновациялық әдістер мен құралдарды 

қолданады. Қызметтің осы Бағытында жүйелік маркетингті енгізу нәтижесінде нарықтағы 

объективті артықшылықтарға байланысты Компания брендтерінің маңызы едәуір артады. 

 «Брендтерді ілгерілету» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясында әзірленіп жүзеге асырылатын брендтердің танымалдығын 

арттыруға, мақсатты аудиторияны кеңейтуге және меншікті сауда маркасын ілгерілетуге 

бағытталған іс-шаралар кешені маркетингтік коммуникацияға арналған алаңның құралдарын 

қолдана отырып, ілгерілету арқылы Компания ӛнімдері мен қызметтерінің маңыздылығы мен 

артықшылықтарын кеңінен таратуға ықпал етеді. 

 «Беделді басқару» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясында ӛзінің имиджі мен беделін құру, қолдау және бақылау үшін 

қолданылатын әдістер мен тәсілдердің үйлесімі кәсіпорынның оң имиджін қалыптастыру, 

ақпараттық кеңістігін тиімді басқару, ықтимал тәуекелдердің алдын алу және оларды жою, 

сонымен қатар қызметіндегі жетістіктерді кӛрсету мақсатында Компанияның беделін жүйелі 

түрде мақсатты басқаруға мүмкіндік береді.   

 «Беделдік іс-шаралар» мамандандыруы 

Бизнес ӛкілдерімен, мемлекеттік органдармен, әлеуетті Клиенттермен және Серіктестермен 

іскерлік байланыстар орнату және дамыту мақсатында СИМКОРД компаниясы 

конференциялар, дӛңгелек үстелдер, тұсаукесерлер, семинарлар, форумдар сияқты түрлі іс-

шараларға қатысады, ұйымдастырады және бастамашылық танытады. Тұтастай алғанда, бұл 

Мамандандыру беделді нығайтуға, брендтің танымалдығына, Компанияның ӛнімдері мен 

қызметтеріне деген қызығушылықты арттыруға, сонымен қатар тұтынушылардың 

бейімділігінің жоғары деңгейін қалыптастыруға бағытталған.
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3.8.4. «Ақпараттық технологиялар» бағыттарының портфелі 

СИМКОРД компаниясы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді және бағдарламалық-

талдау кешендерін жасауда жоғары технологияларды қолданады. Компанияның 

аппараттық-бағдарламалық кешендерді жобалау және енгізу саласындағы әзірлемелері 

тұтастай алғанда жаңа технологияларды енгізу үшін IT-инфрақұрылымын дамытуға 

ықпал етеді. 

3.8.4.1. «Ғылыми-зерттеу қызметі» бағыты 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын тиімді жүргізу үшін СИМКОРД компаниясы барлық 

ресурстарды жинақтайды және пайдаланады. Компания мамандарының алған нәтижелерін іс 

жүзінде жүзеге асыру ғылыми жетістіктің қажеттілігінің басты дәлелі болып табылады. 

 «Ғылыми-зерттеу жұмыстары» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясы ең алдымен теориялық, іздестіру және тәжірибелік жұмыстарды 

қамтитын ғылыми зерттеулерге, сондай-ақ алынған практикалық нәтижелерге негізделген 

инновациялық шешімдерді ұсынады. Компания мамандар зерттеген жаңа қағидалар мен 

зерттеу әдістерінің негізінде, теориялық білім кӛлемінің жалпы ұлғаюы мен ғылыми 

бағыттардың дамуын болжау негізінде жаңа құбылыстар мен заңдылықтарды қолданудың 

перспективті жолдарын анықтайды. 

 «Тәжірибелік-конструкторлық және технологиялық жұмыстар» мамандандыруы 

Компания ӛнімдерін іс жүзінде қолдану мүмкіндігі мен бағыттарын, сондай-ақ олардың дұрыс 

жұмыс істеуін растау үшін СИМКОРД компаниясының қызметкерлері тәжірибелік-

конструкторлық және технологиялық жұмыстар жүргізеді. Жұмыстың осы түрінің барлық 

кезеңдерін орындау тек барлық тиісті процестерді жүргізуге ғана емес, сонымен қатар бірегей 

ӛнімдерді шығаруға қажетті технологиялық жабдықтар жасауға мүмкіндік береді. Осы 

жұмыстарды орындау үшін Компания мамандары жобалық және технологиялық құжаттамалар 

жасайды, сонымен қатар техникалық сипаттамаларға сәйкес ӛнімдердің тәжірибелік үлгілерін 

жасайды және сынайды. 

 «Жоғары оқу орындары» мамандандыруы 

Блокчейн технологиясының базасына негізделген экономикалық модельдердің жұмыс істеу 

қағидаларын оқытудың жаңа әдістерін дамыту және кеңінен тарату мақсатында СИМКОРД 

компаниясы бастамашылық жасайды және жоғары оқу орындарымен серіктестікті дамытады. 

 «Ғылыми жобалар» мамандандыруы 

СИМКОРД ӛзінің ғылыми жобаларын жүзеге асырады, сонымен қатар әлемдік ғылыми 

қоғамдастықпен белсенді қарым-қатынас дамытады, ол үшін басқа да ұйымдар мен 

Серіктестер бастамашы болған және жүзеге асыратын ғылыми жобаларға қатысады. 

Осылайша, Компанияның мамандары құнды тәжірибе жинайды, ал Компания ӛзінің ғылыми 

жетістіктерімен ғылыми қауымдастықпен бӛліседі. 
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 «Ғылыми жарияланымдар» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясының әзірлемелері мен ғылыми зерттеулерін, сондай-ақ Компанияның 

миссиясын халықаралық ғылыми ортада кеңінен насихаттау мақсатында ғылыми-зерттеу 

жұмыстары бойынша арнайы мерзімді басылымдарда және мамандандырылған интернет-

ресурстардың сайттарында мақалалар жариялау жұмысы жүргізіледі. Соның ішінде, таралуы 

ғылым ӛкілдерімен жаңа кәсіби байланыстарды орнатуға және дамытуға септігін тигізетін, 

сонымен қатар Компания идеяларының дүниежүзілік ғылыми ойлармен интеграциялануына 

ықпал ететін әдістемелік құралдар мен монографиялар жарияланады. 

3.8.4.2. «Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу» бағыты 

СИМКОРД компаниясында жаңа технологияларды сынақтан ӛткізуге, инновацияларды 

енгізуге және іске асырылатын жобаларға арналған ең жақсы шешімдерді таңдау үшін 

дамыған ішкі инфрақұрылым жасақталған. 

Шығарылатын ӛнімінің сапасын арттыру мақсатында Компанияда бағдарламалық қамтамасыз 

етуді әзірлеу үшін ең озық технологиялар қолданылады, әзірлеу циклын түгел оңтайландыру 

бойынша жұмыс жүргізіледі, сонымен қатар талаптарды қалыптастырудан бастап 

интеграциялық және қабылдап алудағы тестілеуге дейінгі сапаны кезең-кезеңімен бақылауды 

жүзеге асырады. 

 «Бӛлінген тізілім технологиялары» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясының мамандары цифрлық экономиканың қарқынды дамып келе жатқан 

секторы — ақпараттық экономикада қолдану үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейді. 

Бұл үшін Компания қазіргі уақытта қоғамның әлеуметтік және экономикалық ӛмірінің 

кӛптеген салаларында кеңінен таралған, бӛлінген тізілім технологиялары (блокчейн) негізінде 

бірегей шешімдерге, технологиялар мен ӛнімдерге айналған ӛзінің зияткерлік ресурстарын, 

кӛп жылдық зерттеу тәжірибесі мен практикалық нәтижелерін пайдаланады. 

 «Қаржы нарықтарының құралдары» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясы биржалық және маржиналдық сауданы, ӛтімділікті біріктіруді, 

қаржылық реттеушілерге есеп беруді, AML/KYC шешімдерін, тәуекелдерді бағалау мен 

нарықты талдау құралдарын қоса алғандағы, қаржы нарықтарында жұмыс істеуге арналған 

бағдарламалық жүйелерді жасайды және қолдайды. 

 «Сервистік қосымшалар» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясының Серіктестері мен Клиенттеріне сервистік қосымшалардың барлық 

артықшылықтарын тиімді пайдалану мүмкіндігін беру үшін Компания мамандары дербес 

деректерді басқаруға, ақпараттық қолдауды алуға және қосымша қызметтерді қосуға ыңғайлы 

арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейді. 

 «Верификация және ақпараттық қолдау құралдары» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясы ӛз қызметін Клиенттерді верификациялау үшін адаптациялық 

жүйелер құру және жеке деректерді ӛңдеу процесін автоматтандыру, сонымен қатар 

интерактивті техникалық және ақпараттық қолдау бойынша жүзеге асырады. 

Жүргізілетін операциялардың қауіпсіздігіне кепілдік беру және заңсыз алынған кірістерді 

заңдастыруға қарсы шаралардың халықаралық стандарттарын қатаң сақтау үшін, сонымен 

қатар жан-жақты ақпараттық және консультативтік қолдауды қамтамасыз ету үшін Компания 

заманауи верификациялау және техникалық қолдау жүйелерін қолданатын құралдар әзірледі. 
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 «Ұтқыр және веб-қосымшалар» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясының мамандары қолданушыға қосымшалар мен қызметтердің барлық 

функционалдық мүмкіндіктеріне жылдам әрі ыңғайлы қол жеткізу үшін жайлы интерфейс 

ұсынатын веб- және мобильді қосымшалар жасаумен айналысады. Клиенттердің 

Компанияның ӛнімдері мен қызметтерін планшеттер мен смартфондарда тиімді пайдалануы 

үшін мобильді құрылғылардың пайдаланушылық интерфейстерін бейімдеуге ерекше назар 

аударылады. 

 «Тереңдете оқыту жүйесі және зияткерлік талдау» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясында қолданылатын бағыттың бұл Мамандандыруы заманауи 

машиналық оқыту технологияларын қолдана отырып, мәліметтерді талдау саласында 

алгоритмдерді және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге мүмкіндік береді.
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3.8.5. «Инфрақұрылым» бағыттарының портфелі 

 
СИМКОРД компаниясы ресурстарының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін 

материалдық жағдайларды жасау және ӛндірістік процестерді заманауи стандарттардың 

талаптарына сәйкес жүргізу, сондай-ақ шаруашылық және әлеуметтік қажеттіліктерді 

қанағаттандыру бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету және жүзеге асыру үшін 

Компанияда оның тиісті бӛлімшелерінің қызметі ұйымдастырылған. 

 

3.8.5.1. «Ӛндірістік инфрақұрылым» бағыты 

СИМКОРД компаниясы ұсынылатын сервистердің үздіксіз жұмыс істеуін, сондай-ақ қажетті 

техникалық жабдықтарды қолдана отырып, ӛндірілетін ӛнімдер мен қызметтерге қойылатын 

талаптарға сәйкес негізгі ӛндіріске кешенді қызмет кӛрсетуді, бизнес-процестер мен 

аппараттық-бағдарламалық жүйелердің функционалдық мүмкіндіктерін ұйымдастыруды 

қамтамасыз етеді. 

 «Ӛндірістік даму» мамандандыруы 

Ӛз қызметінде жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін СИМКОРД компаниясында ӛндірістік 

міндеттерді аздаған ресурстармен уақтылы орындау мүмкіндігін беретін, қызметкерлердің 

біліктілігі мен қолда бар ӛндірістік базалардың оңтайлы үйлесіміне негізделген заманауи 

қаржылық-экономикалық моделі құрылған. 

Компания бұл модельді ӛндіріс процесіне сыртқы және ішкі факторлардың ықтимал әсерін 

талдау, ӛндірістік операциялар жүргізу, қызметкерлерді қайта даярлау және ӛндіріс 

құралдарын сатып алу мақсатында пайдаланады. 

 «Сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету» мамандандыруы  

СИМКОРД компаниясында әрекет ететін бұл Мамандандыру жұмыстың заманауи әдістері мен 

стандарттарын енгізуге және қолдауға, олардың сәйкестігін бақылауға, сондай-ақ 

Компанияның тиісті реттеу және сертификаттау органдарымен ӛзара әрекеттесуін қамтамасыз 

етуге бағытталған. 

 «Пайдалануды қамтамасыз ету» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясы ақылды қауымдастықтардың ӛкілдері арасындағы жаңа экономикалық 

қатынастарды ұйымдастыру саласында ӛзінің ӛнімдері мен шешімдерін пайдалану үшін 

Компанияның материалдық-техникалық және адами ресурстарын тиімді пайдалану 

мақсатында іс-шаралардың түгел орындалуын қамтамасыз етеді. 

 «Құжат айналымын және мұрағаттауды қолдау» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясында электронды құжат айналымы жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз 

ету мен бақылауды жүзеге асыру Компания процестерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 

құжатталған ақпаратпен тиімді жұмыс жасауға, соның ішінде оны барлық қажетті 

процедураларды сақтай отырып, ресми ақпараттық ресурстарда жариялау үшін пайдалануға, 

сондай-ақ қолданыстағы және жаңа нормалар мен стандарттарды ескере отырып одан әрі 

сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мұрағаттаудың қалыптасқан процесі оқытуға қажет 

болған жағдайда жиналған тәжірибені есепке алу, бақылау және жүйелеу үшін процестің ӛрбу 

барысын қалпына келтіруге мүмкіндік береді. 
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 «Ақпараттық және техникалық қауіпсіздік» мамандандыруы 

Жоғары деңгейдегі ақпараттық және техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 

СИМКОРД компаниясында технологиялық қауіпсіздік саласындағы соңғы шешімдер негізінде 

әр деңгейдегі қауіпсіздік жүйелерін бір жерден басқарылатын кешенге біріктіру жүзеге 

асырылды. Компания мамандары жүйенің жұмысын үнемі қадағалап, оның жаңартылу мен 

жетілдірілуге деген қажеттілігін бақылап отырады, сонымен қатар ақпараттық қауіпсіздік 

жүйесін және оның тұтастығын басқаруда заманауи бағдарламалық-техникалық құралдар мен 

тәсілдерді қолданады. 

3.8.5.2. «Әлеуметтік даму» бағыты 

СИМКОРД компаниясы ішкі әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыру бойынша қызметтерді 

жүзеге асырады, оның ішінде келесі бағыттар бар: әлеуметтік қорғау, іскерлік 

ынтымақтастықты қамтамасыз ету, жайлы психологиялық климат құру және қолдау, сонымен 

қатар қызметкерлердің  еңбек етуі мен демалысына қолайлы жағдайлар жасау. 

 «Оқыту және кәсіби бейімдеу» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясында қызметтің барлық Бағыттарындағы қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру бағдарламаларын іске асыру процесі ұйымдастырылған. Қызметкерлерді іште оқыту 

мақсатында Компания штатындағы мамандар немесе шақырылған сарапшылар ӛткізетін 

семинарлар мен тренингтер ұйымдастырады. Компания қызметкерлері сонымен қатар әртүрлі 

елдердегі конференцияларға қатысады, бұл олардың кәсіби ӛсуін қамтамасыз етіп, шетелдік 

әріптестердің тәжірибесін алуға мүмкіндік береді. 

 «Корпоративтік мәдениет» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясындағы сыртқы және ішкі имиджді үйлесімді ету мақсатында 

коммуникация қағидаты қолданылады, бұл барлық қызметкерлердің әлеуметтік жауапты 

мінез-құлқын қалыптастыруға мүмкіндік берді. Компанияның корпоративті мәдениетінде 

маңызды орын алатын құндылықтардың тұтас жүйесі қызметкерлердің ӛзара қарым-

қатынасын және басқарудың барлық деңгейлерінде қабылданатын іскерлік шешімдердің 

этикасын реттейді. 

 «Басқару және персонал іріктеу» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясында қызметкерлерді ынталандыру, оқыту және біліктілігін арттырудың 

ішкі бағдарламаларын қолдана отырып, қызметкерлерді іріктеу және басқару бойынша жұмыс 

жүргізіледі. 

Штатты толықтыру үшін Компанияда іздеу, шығару және жаңа қызметкерлердің бейімделу 

процесінде олармен ілеспе жұмыс жүргізу жүйесінің заманауи құралдары қолданылады. 

Кадрларды іріктеу және басқару процесі психологиялық тесттер ӛткізу, қызметкерлердің 

құзыреттілігін дамыту, кәсіби және мансаптық ӛсуі үшін жағдай жасау, ұжымда қолайлы 

микроклиматты қолдау және корпоративті мәдениеттің деңгейін арттыру бағыттарындағы 

мамандандырылған бағдарламалар кешені түрде жүзеге асырылған. 
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 «Корпоративтік іс-шаралар» мамандандыруы 

Пәрменді команда құру мақсатында СИМКОРД компаниясы әртүрлі тақырыптық 

корпоративтік шараларды үнемі ӛткізіп тұрады. Бейресми орта қызметкерлердің 

психологиялық тұрғыда демалуына, ӛзара сенім қалыптастыруға, ынталандырудың 

жоғарылауына және Компанияда горизонталь байланыстардың нығаюына ықпал етеді. 

Компания ӛз қызметкерлерінің салауатты ӛмір салтын қолдайды, осыған байланысты белсенді 

демалуға, зияткерлік және спорттық іс-шараларға ерекше кӛңіл бӛлінеді. 

 «Мотивациялық бағдарламалар» мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясында классикалық және жаңа әдістерге негізделген әртүрлі 

мотивациялық бағдарламалар қолданылады, олардың үйлесімі қызметкерлерді 

ынталандырудың икемді және кӛпқырлы механизмін құрайды. Түгел ұжымды және 

Компанияның әрбір қызметкерін жоғары нәтижелі қызметке ынталандыруға әсер ететін 

сыртқы және ішкі факторларды зерттеу қызметкерлер мен Компанияның мүдделерінің 

үйлесімді тепе-теңдігі үшін негіз болған кадр саясатына дұрыс кӛзқарас қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. 

3.8.5.3. «Шаруашылық қызмет» бағыты 

СИМКОРД компаниясы ресурстардың үздіксіз және толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті 

материалдық-техникалық жағдайларды жасауға және қолдауға бағытталған коммерциялық 

емес қызметті жүзеге асырады, олардың жиынтығы тұтастай алғанда Компанияның тиімді 

жұмысын қамтамасыз етеді. Атап айтқанда, шаруашылық қызметке кеңсе 

инфрақұрылымының материалдық құндылықтарын есепке алу, жағдайын бақылау, оларды 

сатып алу, техникалық қызмет кӛрсету және т.б. кіреді. 

 «Еңбек жағдайын жақсарту» мамандандыруы 

Барынша қолайлы еңбек жағдайларын жасау үшін СИМКОРД компаниясы қызметкерлерінің 

жұмыс орындары заманауи кеңсе жиһаздарымен және техникамен, спорттық алаңдармен және 

жайлы демалыс бӛлмелерімен жабдықталған, бұл жұмыс уақытында жағымды эмоционалды 

ахуал береді. 

 «Ӛндірістік ортаны ұйымдастыру бойынша нормаларды қамтамасыз ету» 

мамандандыруы 

СИМКОРД компаниясында қолданылатын бағдарламалар кешені еңбекті қорғау, ӛртке қарсы 

және электр қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы заңнамалық және реттеуші талаптардың 

орындалуын қамтамасыз етуге және бақылауға бағытталған, бұл кәсіпорынның ӛндірістік 

ортасының жұмыс істеуіне жағдай жасайды. 

 «Іс-шараларды инженерлік-техникалық ілеспе жұмыстармен қамту» 

мамандандыруы 

Әртүрлі деңгейлер мен масштабтағы іс-шаралардың ұйымдастырылуы мен ӛткізілуін 

қамтамасыз ету үшін СИМКОРД компаниясында оларды кез-келген күрделіліктегі кешенді 

инженерлік-техникалық тұрғыдан қамтамасыз ету жүйесі қолданылады, ол белгіленген 

талаптар негізінде толық циклдың орындалуын қамтамасыз етеді: іс-шараға қойылатын 

техникалық талаптарды келісу, сыртқы мердігерлермен және басқа ұйымдардың ӛкілдерімен 

ӛзара іс-қимыл, жайлар мен ашық алаңдарды дайындау бойынша жұмыстар жүргізу, тиісті 

мақсаттардың орындалуын жан-жақты бақылау. 
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3.9. Бағыт директоры 

Бағыт директоры — Компания қызметінің ӛзіне сеніп тапсырылған Бағытын 

ұйымдастыруды және оның стратегиялық дамуын қамтамасыз ететін Компания қызметкері. 

Бағыт директоры қызметтің бір Бағытын басқарады. 

Бағыт директорының ӛзекті функционалдық міндеттері: 

1. СИМКОРД компаниясының миссиясы мен мақсаттары бойынша ӛкілдік ету. 

2. Компанияның даму стратегиясының орындалуын бақылау. 

3. Қызмет Бағытының даму жоспарларын және жобалардың бюджеттерін талқылауға 

және қабылдауға қатысу. 

4. Басшылық ететін қызмет Бағыты аясында қойылған міндеттерді орындау үшін 

материалдық және материалдық емес қаражаттарды жоспарлауға және бӛлуге қатысу. 

5. Сеніп тапсырылған қызмет Бағытын ескере отырып, тік және горизонталь басқару 

жүйесіндегі бӛлімдер мен ұйымдық бірлестіктердің жоспарларының, бюджетінің және 

жұмыс сапасының сақталуын бақылау. 

6. Қызметтің нақты Бағыты бойынша жұмыстың ұйымдастырылуы мен орындалуын 

бақылау. 

7. Компанияда тӛтенше жағдай туындаған кезде жедел шешімдер қабылдауға қатысу. 

8. Қызметтің нақты Бағытына енетін құрылымдық бӛлімшелер басшыларына, тік және 

горизонталь басқару жүйесіндегі қызметтер мен жобалардың басшыларына оқу 

процесін ұйымдастыру. 

9. Сеніп тапсырылған қызмет Бағыты және/немесе басқа бағыттар бойынша жобалардың 

бастамашысы рӛлін атқару. 

10. Басқару жүйесінің жұмыс нәтижелеріне объективті баға беру және қызмет Бағыты 

бойынша кері байланыс қалыптастыру мақсатында бағыт делегаттарымен ӛзара 

әрекеттесу. 

11. Басшылық ететін қызмет Бағыты бойынша тәуекелдерді басқару. 

12. Әкімшілік және қаржылық құжаттармен жұмыс істеу. 

Компанияның тік басқару құрылымымен Бағыт директорының бірнеше орынбасарларын 

тағайындау мүмкіндігі қарастырылған. Орынбасарлардың саны Компанияның мақсаттарымен 

және басқарылатын қызмет Бағытындағы мамандандырулармен анықталған Бағыт 

директорының функционалдық міндеттеріне байланысты ӛзгереді. 

Бағыт директорының ӛкілеттіктері, құқықтары мен міндеттері Бағыт директорының 

Лауазымдық нұсқауында бекітілген. 

3.9.1. Бағыт директорының орынбасары 

Бағыт директорының орынбасары — Бағыт директорының ӛкілі болуға және қызмет 

Бағыты шеңберіндегі бүкіл мәселелер циклына бақылау жасауға құзіретті Компания 

қызметкері. 

Бағыт Директорының орынбасары бағыт ресурстарын бӛлуге қатысады және бағыт 

Директорының уәкілетті ӛкілі болып табылады. 

Бағыт директоры орынбасарының ӛкілеттіктері, құқықтары мен міндеттері Бағыт директоры 

орынбасарының Лауазымдық нұсқауында бекітілген. 

Бағыт директоры орынбасарының ӛкілеттіктері мен жауапкершілік бағыттарын ӛзгерту Бағыт 

директорының ӛкімдеріне сәйкес жүзеге асырылады. 
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3.10. Кеңесші 

Кеңесші — Компаниямен екі жақты келісім негізінде жұмыс істейтін және нақты бір салада, 

мәселен, Компанияның нақты қызметкеріне ақпараттық қолдау ұсынатын кеңесшілік құзіреті 

бар, сондай-ақ Компания қызметінің бағыттарына ілеспе жұмыс жүргізуде құзіреті бар 

сарапшы. 

Кеңесшінің ӛзекті функционалдық міндеттері: 

1. Объективті бағалаулар мен шешімдерді қалыптастыру мақсатында қызмет 

Бағыттарындағы мәселелерді шешу аясында Компания ӛкілдерімен ӛзара әрекеттесу. 

2. Мақсат қою және оларды жүзеге асыру үшін тапсырмалар жоспарын қалыптастыру 

процесі бойынша кеңес беру. 

3. Компанияның даму пәрменділігін арттыруға және оңтайландыруға қатысу. 

Кеңесші екі жақты келісімде кӛрсетілген құзырет пен ӛкілеттік аясында әрекет етеді. 

3.11. Бағыт делегаты 

Бағыт делегаты — Компания қызметінің белгілі бір қызмет Бағытының қызметкерлері  

сайлайтын, Компания басшылығының әртүрлі деңгейлерінде мүдделерді білдіру ӛкілеттігі 

берілген Компания қызметкерінің рӛлі. 

Бағыт делегатының ӛзекті функционалдық міндеттері: 

1. Қызметтің нақты Бағытына тартылған қызметкерлердің мүдделерін білдіру. 

2. Ұсынылған қызмет Бағытын дамыту үшін жаңа идеялар мен бастамаларды енгізу. 

3. Нақты ұсынылған қызмет Бағытының жүзеге асырылып жатқан жобалары бойынша 

сындарлы сындар мен ұсыныстар енгізу. 

4. Әртүрлі деңгейдегі Компания басшыларымен қызметтің нақты Бағыты бойынша ӛзара 

әрекеттесу. 

5. Ықтимал жанжал жағдайларды шешуге қатысу. 

6. Ұжымды біріктіруге және салауатты психологиялық климатты қолдауға бағытталған іс-

шараларды әзірлеу және ӛткізу. 

Қызметтің нақты Бағыты бойынша делегаттардың санын Компанияның Директорлар кеңесі 

анықтайды. 

Бағыт делегатының ӛкілеттіктері, құқықтары мен міндеттері Бағыт делегатының Рӛлдік 

нұсқауында бекітілген. 

3.12. Бӛлім 

Бӛлім — қызметкерлерді олардың мамандығы және дағдыларының, іскерлігінің белгілі бір 

жиынтығы бойынша біріктіретін Компанияның құрылымдық бӛлімшесі. 

Бӛлімнің негізгі мақсаты — нақты мамандандырылған қызметкерлердің Компанияның 

жобаларын, сервистерін және қызметтерін қамтамасыз ету. 

1. Бӛлімді Директорлар кеңесі құрады және таратады. 

2. Бӛлімдер Директорлар кеңесі бекіткен жоспарлар мен бюджеттерге сәйкес жұмыс 

істейді. 

3. Бӛлім ӛз қызметін Бӛлім туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады. 

СИМКОРД компаниясы бӛлімшелерінің тұжырымдамалық сызбасы 1 суретте кӛрсетілген. 
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3.12.1. Бӛлім басшысы 

Бӛлім басшысы — Жұмыс процесін ұйымдастыруды және қызметтердің, сервистер мен 

жобалардың қажеттілігіне сәйкес мәселелерді атқару үшін бӛлім ресурстарын тиімді 

пайдалануды қамтамасыз ететін Компания қызметкері. 

Бӛлім басшысының ӛзекті функционалдық міндеттері: 

1. Қарамағындағы бӛлім қызметкерлерімен жобаларды, сервистер мен қызметтерді 

қамтамасыз ету. 

2. Жұмыстардың орындалуын бақылау, сонымен қатар қарамағындағы бӛлім 

қызметкерлеріне кеңес беру. 

3. Бӛлім бюджетінің жобасын, іс-шаралар мен жұмыс жоспарын, бӛлім қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру жоспарын қалыптастыру. 

4. Бӛлімнің жұмыс жоспары мен іс-шараларының орындалуын ұйымдастыру және 

бақылау. 

5.  Жетекшілік ететін бӛлімнің тәуекелдерін басқару. 

6. Әкімшілік және қаржылық құжаттармен жұмыс істеу. 

Бӛлім басшысының ӛкілеттіктері, құқықтары мен міндеттері Бӛлім басшысының Лауазымдық 

нұсқауында бекітілген. 

3.12.2. Бӛлім басшысының орынбасары 

Бӛлім басшысының орынбасары — бӛлім қызметі шеңберіндегі Бӛлім басшысының 

уәкілетті ӛкілі болып табылатын Компания қызметкері. 

Бӛлім басшысының орынбасарының ӛкілеттіктері, құқықтары мен міндеттері Бӛлім 

басшысының орынбасарының Лауазымдық нұсқауында бекітілген. 

Бӛлім басшысы ӛкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бӛлім басшысының 

Орынбасарына беруге құқылы. 

Компанияны басқарудың тік құрылымы бӛлім қызметкерлерінің саны үшеуден асатын 

жағдайда міндетті түрде Бӛлім басшысының орынбасарын таңдау мен тағайындауды  

кӛздейді. 
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4. Басқарудың горизонталь құрылымы 

Тиісті ұйымдық бірлестіктердің іс-әрекеттерін орталықтандырылмаған үйлестіру Компанияны 

басқарудың горизонталь құрылымы аясында жүзеге асырылады. 

Қызметтердің, сервистер мен жобалардың басшылары бӛлінген бюджеттер мен ресурстар 

шегінде бекітілген жоспарларды орындау бойынша жұмыстар мен іс-шараларды 

ұйымдастыру қағидаттарын негізге ала отырып шешімдер қабылдайды. Қосымша ресурстар 

тарту (бӛлінген бюджеттен тыс), сондай-ақ жұмыс жоспарлары мен іс-шараларға түзетулер 

енгізу қажет болған жағдайда, басшылар барлық ӛзгерістерді Бағыттардың директорларымен 

келісуге міндетті. Директорлар кеңесі әзірлеген және бекіткен жұмыс жоспарлары мен іс-

шаралардың орындалуы үшін жауапкершілік нақты қызметтердің, сервистер мен жобалардың 

басшыларына жүктеледі. 

Басқарудың горизонталь құрылымындағы ұйымдық бірлестіктердің қызметін бағалауды 

Директорлар кеңесі жүргізілген аудиттер туралы есептердің, жұмыс жоспарлары мен іс-

шаралардың орындалуы туралы есептердің, сондай-ақ ӛлшемдер мен объективті бақылау 

құралдары бойынша есептердің негізінде жүзеге асырады. Басқарудың горизонталь 

құрылымындағы барлық басшылар, «Сапа жӛніндегі басшылық» құжатына сәйкес, оларға 

сеніп тапсырылған ұйымдық бірлестіктегі процестерге ӛлшемдер жинауға, сондай-ақ 

Директорлар кеңесіне есептер дайындауға міндетті. 

4.1. Қызмет 

Қызмет — мақсаты Компанияның белгілі бір инфрақұрылымдық қызметін қамтамасыз ету 

болып табылатын ұйымдық бірлестік. 

Қызметтің негізгі міндеті — Компанияның басқа құрылымдарына және сыртқы қызметтерге 

олардың қажеттіліктеріне сәйкес уақтылы ресурстар мен қызметтер ұсыну. 

1. Қызмет туралы ережеге сәйкес қызмет бір немесе бірнеше процесс атқарады. 

2. Қызметті Директорлар кеңесі құрады және таратады. 

3. Қызмет бекітілген жоспарлар мен бюджеттерге сәйкес жұмыс істейді. 

4. Қызметке әртүрлі бағыттағы бір немесе бірнеше бӛлімдердің қызметкерлері кіруі 

мүмкін. 

СИМКОРД компаниясы қызметтерінің тұжырымдамалық сызбасы 1 суретте кӛрсетілген. 

4.1.1. Қызмет басшысы 

Қызмет басшысы — пәрменді басқаруды және қызмет саласындағы жұмыстардың 

орындалуын қамтамасыз ететін Компания қызметкері.  

Қызмет басшысының ӛзекті функционалдық міндеттері: 

1. Бекітілген жоспарлар мен бюджеттер шегінде ӛзіне жүктелген қызметтің тиімді және 

үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін тактикалық шешімдерді дербес қабылдау. 

2. Қызмет бюджетінің жобасын, жұмыстардың және іс-шаралардың жоспарын жасау. 

3. Жұмыстарды және іс-шараларды ұйымдастыру, сондай-ақ қызметтің жұмыстары мен 

іс-шаралары жоспарының орындалуын бақылау. 

4. Тәуекелдерді сәйкестендіру мен талдауды жүзеге асыру, тәуекел туындаған кезде іс-

шаралар әзірлеу, сондай-ақ басшылығындағы қызметтің тәуекелдерін басқару. 

5. Әкімшілік және қаржылық құжаттармен жұмыс істеу. 

Қызмет басшысының ӛкілеттіктері, құқықтары мен міндеттері Қызмет басшысының Рӛлдік 

нұсқауында кӛрсетілген. 
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4.2. Сервис 

Сервис — Компанияның Клиенттері мен Серіктестеріне қызмет кӛрсетудің сапалы деңгейін 

қамтамасыз ету мақсатындағы Компания қызметтерін, жобаларын және ӛзге де ұйымдық 

бірлестіктерін біріктіру. 

1. Сервисті Директорлар кеңесі құрады және таратады. 

2. Сервис бекітілген жоспарлар мен бюджеттерге сәйкес жұмыс істейді. 

3.Сервистің құрамына әртүрлі қызмет Бағыттарының бір немесе бірнеше бӛлімінің 

қызметкерлері кіруі мүмкін. 

СИМКОРД компаниясы сервистерінің тұжырымдамалық сызбасы 1 суретте кӛрсетілген. 

4.2.1. Сервис басшысы 

Сервис басшысы — сервис ұсыну бойынша жұмыстардың ұйымдастырылуы мен 

орындалуын, сондай-ақ сервистің тиімділігін арттыру мақсатында оның сапасын басқаратын 

Компания қызметкері немесе басқа ұйымның ӛкілі. 

Сервис басшысының ӛзекті функционалдық міндеттері: 

1. Қызмет кӛрсету сапасының жоғары деңгейін сақтай отырып, бекітілген жоспарлар мен 

бюджеттер шегінде оның тиімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін 

қабылданған сервисті дамыту стратегиясы негізінде тактикалық шешімдерді дербес 

қабылдау. 

2. Сервис бюджетінің жобасын, жұмыстары мен іс-шараларының жоспарын құру. 

3. Жұмыстарды және іс-шараларды ұйымдастыру, сонымен қатар сервис жұмыстары мен 

іс-шаралары жоспарының орындалуын бақылау. 

Сервис басшысының ӛкілеттіктері, құқықтары мен міндеттері Сервис басшысының Рӛлдік 

нұсқауында кӛрсетілген. 

4.2.2. Сервис үйлестірушісі 

Сервис үйлестірушісі — Компания ішінде Сервис басшысының ӛкілі бола тұрып, Компания 

қызметтері мен құрылымдық бӛлімшелерінің жобалар мен жұмыстардың ұйымдастырылуын 

және орындалуын бақылауды қамтамасыз ететін Компания қызметкері. 

Сервис үйлестірушісінің ӛзекті функционалдық міндеттері: 

1. Сервистің функционалдық жұмысқа қабілеттігін және Сервис басшысы мен 

орындаушылар арасындағы тиімді байланысты қамтамасыз ету. 

2. Сервистің қажеттіліктері мен резервтерін анықтауға, ӛткізілетін жұмыстардың 

ұйымдастырушылық-техникалық мәдениетін арттыру бойынша шаралар әзірлеуге, 

жұмыс уақыты мен ресурстарды тиімді пайдалануға қатысу. 

3. Барлық деңгейдегі орындаушылардың іс-әрекеттерін уақытылы үйлестіру және ішкі 

және сыртқы ортадағы жағдайдың ӛзгеруіне ден қою үшін Сервис басшысымен ӛзара 

сындарлы әрекеттесу. 

4. Тәуекелдерді сәйкестендіру мен талдауды жүзеге асыру, тәуекелдер туындаған кезде іс-

шаралар әзірлеу, сондай-ақ үйлестірілетін сервистің тәуекелдерін бақылау. 

5. Әкімшілік және қаржылық құжаттармен жұмыс істеу. 

Сервис үйлестірушісінің ӛкілеттіктері, құқықтары мен міндеттері Сервис үйлестірушісінің 

Рӛлдік нұсқауында кӛрсетілген. 
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4.3. Жоба 

Жоба — Сапаның белгіленген деңгейі және нақты жүзеге асыру мерзімі айқындалған 

нәтижеге қол жеткізу мақсатында бірегей ӛнімге немесе қызмет кӛрсетуге бағытталған 

уақытша басталған іс. 

СИМКОРД компаниясының кез-келген қызметі жоба ретінде ұйымдастырылады. 

Компанияның кез-келген қызметкері жоба жасауға бастамашы бола алады. 

Жобалар бағдарламасы — стратегия шеңберіндегі ӛзара байланысты бірқатар жобалар, 

сондай-ақ кешенді басқаруы белгілі бір  нәтиже мен артықшылық алуға бағытталған басқа да 

іс-шаралар. 

СИМКОРД компаниясы жобаларының тұжырымдамалық сызбасы 1 суретте кӛрсетілген. 

4.3.1. Жоба басшысы 

Жоба басшысы — қойылған мақсаттарға белгіленген мерзімде тиісті сапа деңгейінде қол 

жеткізу үшін жоба бойынша тиімді ұйымдастыруды және жұмыстар мен іс-шаралардың 

орындалуын бақылауды қамтамасыз ететін Компания қызметкері.  

Жоба басшысының ӛзекті функционалдық міндеттері: 

1. Жобаның жұмыс жоспарларын, іс-шаралары мен бюджетін құру. 

2. Жоба бойынша жұмыс жоспары мен іс-шаралардың орындалуын ұйымдастыру және 

бақылау. 

3. Ӛнімдер шығаруды, оларды іске асыруды және жобаның нәтижелерін бағалау бойынша  

жұмыстар мен іс-шараларды ұйымдастыру. 

4. Нақты жұмыстарды орындау үшін мердігерлер мен қосалқы мердігерлерді тарту 

кезінде  

келісімшарттармен жұмыс істеу. 

5. Авторлық бақылауды жүзеге асыру үшін жобалық топтың жоба бастамашысымен үнемі 

ӛзара әрекеттесуін қамтамасыз ету. 

Жоба басшысының ӛкілеттіктері, құқықтары мен міндеттері Жоба басшысының Рӛлдік 

нұсқауында кӛрсетілген. 

4.3.2. Жобалық топ 

Жобалық топ — сапа деңгейі жоғары жобаға белгіленген мерзімде қол жеткізу негізгі мақсат 

болып табылатын Компанияның түрлі қызмет Бағыттары, бӛлімдері мен қызметтері 

мамандарының бірлестігі. 

1. Жобалық топ жобаны толықтай іске асырған уақытқа дейін әрекет етеді. 

2. Жобалық топтар Компания қызметінің барлық салаларында жобаларды жүзеге асыру 

үшін құрыла алады.  

5. Қорытынды 

Барлық ережелер, сондай-ақ СИМКОРД компаниясының қалыптамалық басқару 

құрылымының лауазымдарының, рӛлдерінің және басқа да компоненттерінің сипаттамасы, 

олардың жауапкершілік салалары белгілене отырып, «СИМКОРД компаниясының 

қалыптамалық басқару құрылымы туралы ереже» құжатының ажырамас бӛлігі болып 

табылатын «СИМКОРД компаниясының басқару құрылымындағы нормативтік құжаттама 

жүйесі» атты 1 қосымшада сипатталған. 
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1 қосымша 

СИМКОРД компаниясының басқару құрылымындағы 

нормативтік құжаттама жүйесі 

Құжаттың атауы Түсініктеме 

СИМКОРД 

компаниясының 

қалыптамалық басқару 

құрылымы туралы 

ереже 

Қалыптамалық басқару құрылымының тұжырымдамасына 

ендірілген қағидаттар мен тетіктерге сәйкес Компанияның қызметін 

анықтайтын және ұйымдастыратын негізгі нормативтік құжат 

СИМКОРД 

компаниясының 

корпоративтік 

мәдениеті туралы ереже 

Компанияның барлық қызметкерлері үшін жеке және ұжымдық 

мінез-құлықтың нормалары мен ережелері қолданылатын 

құндылықтардың біртұтас жүйесін белгілейтін нормативтік құжат 

Бұйрық 
Басшының лауазымдық ӛкілеттіктері шегінде ресми ӛкімі болып 

табылатын орындалуы міндетті басқарудың ішкі нормативтік актісі 

Директорлар кеңесі 

туралы ереже 

Директорлар кеңесінің мәртебесін, оның құзіретін, мүшелерін 

таңдау регламентін, сондай-ақ олардың ӛкілеттіктерін, құқықтары 

мен міндеттерін айқындайтын Компанияның нормативтік құжаты 

Бӛлім туралы ереже 

Әр нақты құрылымдық бӛлімше (бӛлім) үшін жеке әзірленіп 

бекітілетін Компанияның құрылымдық бӛлімшесінің мәртебесін, 

функцияларын, құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін 

белгілейтін нормативтік құжат 

Қызмет туралы ереже 

Әр нақты ұйымдық бірлестік (қызмет) үшін жеке әзірленіп 

бекітілетін Компанияның ұйымдық бірлестігінің мәртебесін, 

функцияларын, құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін 

белгілейтін нормативтік құжат 

Бас директордың 

лауазымдық нұсқауы 

Бас директордың атқаратын лауазымы шеңберінде қызметін жүзеге 

асыру кезіндегі оның ӛкілеттіктерін, міндеттері мен 

жауапкершілігін айқындайтын нормативтік құжат 

Бас директордың 

Орынбасарының 

лауазымдық нұсқауы 

Бас директор Орынбасарының атқаратын лауазымы шеңберінде 

қызметін жүзеге асыру кезіндегі оның ӛкілеттіктерін, міндеттері 

мен жауапкершілігін айқындайтын нормативтік құжат 
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Құжаттың атауы Түсініктеме 

Бағыт директорының 

лауазымдық нұсқауы 

Бағыт директорының атқаратын лауазымы шеңберіндегі қызметін 

жүзеге асыру кезіндегі оның ӛкілеттіктерін, міндеттері мен 

жауапкершілігін айқындайтын нормативтік құжат 

Бағыт директоры 

Орынбасарының 

лауазымдық нұсқауы 

Бағыт директоры орынбасарының атқаратын лауазымы 

шеңберіндегі қызметін жүзеге асыру кезіндегі оның ӛкілеттіктерін, 

міндеттері мен жауапкершіліктерін айқындайтын нормативтік 

құжат 

Бӛлім басшысының 

лауазымдық нұсқауы 

Бӛлім басшысының атқаратын лауазымы шеңберіндегі қызметін 

жүзеге асыру кезіндегі оның ӛкілеттіктерін, міндеттері мен 

жауапкершілігін айқындайтын нормативтік құжат 

Бӛлім басшысы 

Орынбасарының 

лауазымдық нұсқауы 

Бӛлім басшысы орынбасарының атқаратын лауазымы шеңберінде  

қызметін жүзеге асыру кезіндегі оның ӛкілеттіктерін, міндеттері 

мен жауапкершілігін айқындайтын нормативтік құжат 

Маманның 

лауазымдық нұсқауы 

Қызметкердің атқаратын лауазымы шеңберіндегі қызметін жүзеге 

асыру кезіндегі оның ӛкілеттіктерін, міндеттері мен 

жауапкершілігін айқындайтын нормативтік құжат 

Қызмет басшысының 

Рӛлдік нұсқауы 

Қызмет басшысының белгілі бір қызметте осы рӛлді орындау 

кезіндегі ӛкілеттіктерін, міндеттері мен жауапкершілігін 

айқындайтын нормативтік құжат 

Сервис басшысының 

Рӛлдік нұсқауы 

Сервис басшысының белгілі бір сервисте осы рӛлді орындау 

кезіндегі ӛкілеттіктерін, міндеттері мен жауапкершіліктерін 

айқындайтын нормативтік құжат 

Сервис 

үйлестірушісінің Рӛлдік 

нұсқауы 

Сервис үйлестірушісінің белгілі бір сервисте осы рӛлді орындау 

кезіндегі ӛкілеттіктерін, міндеттері мен жауапкершілігін 

айқындайтын нормативтік құжат 

Жоба жетекшісінің 

Рӛлдік нұсқауы 

Жоба жетекшісінің белгілі бір жобада осы рӛлді орындау кезіндегі 

ӛкілеттіктерін, міндеттері мен жауапкершілігін айқындайтын 

нормативтік құжат 

Бағыт делегатының 

рӛлдік нұсқауы 

Бағыт делегатының белгілі бір қызмет Бағытында осы рӛлді 

орындау кезіндегі ӛкілеттіктерін, міндеттері мен жауапкершілігін 

айқындайтын нормативтік құжат 

Маманның Рӛлдік 

нұсқауы 

Қызметкердің белгілі бір жобалық топта, қызметте, сервисте немесе 

белгілі бір қызмет Бағытында нақты рӛлді орындау кезіндегі 

ӛкілеттіктерін, міндеттері мен жауапкершілігін айқындайтын 

нормативтік құжат 

 


