КЕРІ БАЙЛАНЫС САУАЛНАМАСЫ
Құрметті оқырмандар!
Сіздердің назарларыңызға "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ (бұдан әрі-Компания)
www.kazatomprom.kz корпоративтік интернет – ресурсында Компанияның 2019 жылғы
интеграцияланған жылдық есебі ұсынылды. Биылғы жылы жылдық есепті дайындау
кезінде біз маңызды ақпаратты ашу бойынша мүдделі тараптардың ұсыныстары мен
ұсынымдарын барынша ескеруге тырыстық.
Біз үшін барлық мүдделі тараптармен барынша ашық және адал диалогты сақтау
маңызды, сіздің пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз бен ұсынымдыңыз болашақ есептердің
сапасы мен толықтығын, олардың ақпараттылық және өзектілік деңгейін жақсартуға
көмектеседі.
2019 жылғы интеграцияланған жылдық есепте Компания қызметінің әртүрлі
аспектілері туралы ақпаратты ашу деңгейін бағалау, сондай-ақ ақпаратты ашу сапасын
арттыру және 2020 жылғы біріктірілген жылдық есепте ашу үшін маңызды
тақырыптарды анықтау мақсатында Сізден осы кері байланыс сауалнамасын
толтыруыңызды сұраймыз.
1. Ұйымның атауы: ____________________________________________
2. Сіздің ұйымыңыздың мүдделі тараптардың қай тобына жататындығыңызды
көрсетіңіз:
• Акционерлер
• Серіктестер
• Кредиторлар
• Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізушілер
• Тұтынушылар
• Еншілес және тәуелді ұйымдар
• Менеджмент және персонал
• Мемлекеттік органдар
• Жергілікті атқарушы органдар
• Кәсіптік одақтар
• Бұқаралық ақпарат құралдары
• Қоғамдық ұйымдар және жергілікті тұрғындар
• Бизнес-қоғамдастықтар (қауымдастықтар, Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы, ЗТБ)
• Халықаралық ұйымдар
• Инвестициялық талдаушылар
• "Samruk-Kazyna Trust" әлеуметтік жобаларды дамыту қоры
• Басқа (көрсетіңіз) _________________________________________________
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3. 2019 жылғы интеграцияланған жылдық есепті келесі критерийлер бойынша
бағалаңыз:
Мазмұн сапасы
Өте жақсы

Жақсы

Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлықсыз

Жақсы

Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлықсыз

Жақсы

Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлықсыз

Жақсы

Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлықсыз

Жақсы

Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлықсыз

Навигация жеңілдігі
Өте жақсы

Ақпараттың құндылығы
Өте жақсы

Есеп құрылымы
Өте жақсы

Жалпы баға
Өте жақсы

Интеграцияланған жылдық есепті жақсарту бойынша сіздің ұсыныстарыңыз:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. 2019 жылға арналған интеграцияланған жылдық есептің қандай бөлімдері сіз
үшін ең маңызды және пайдалы болды?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. 2019 жылға арналған интеграцияланған жылдық есептің мазмұны, стилі
немесе форматы туралы тағы бір пікіріңізді қалдыруды сұраймыз?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Стейкхолдерлермен қарым-қатынасты күшейту үшін интеграцияланған
жылдық есепте нені жақсартуды ұсынар едіңіз?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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7. Компанияның 2019 жылғы интеграцияланған жылдық есебінде ашылатын
ақпарат 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша келесі мәселелерде сіздің күткеніңізге
қаншалықты сәйкес келетінін бағалауыңызды өтінеміз (мұндағы 1 - өте төмен,
10 – өте жоғары):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бизнес-модель
Даму стратегиясы
Қызметтің негізгі көрсеткіштері
Қаржылық көрсеткіштерді талдау
Қорлар және геологиялық барлау қызметі
Сатып алу практикасы
Сату және өткізу
Қоршаған ортаны қорғау
Қызметкердің құқықтарын сақтау
Әлеуметтік қорғау және қайырымдылық
Денсаулық және қауіпсіздік
Корпоративтік басқару
Тәуекелдерді басқару
Әдеп және комплаенс мәселелері
Басқа:______________________________

8. 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша интеграцияланған жылдық есепті дайындау
кезінде стейкхолдерлердың пікірлері мен ұсыныстарын жинау және есепке алу
үшін мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл арналарының тиімділігін
бағалауыңызды өтінеміз (мұндағы 1 - өте төмен, 10 – өте жоғары):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Жедел желі
Жеке сұратулар
Веб-сайт
Электрондық пошта
Басқа:______________________________
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9. Ақпаратты ашу және алынған кері байланыс сапасының бағасын нақтылау
мақсатында сізбен жедел байланыс жасау үшін өзіңіздің байланыс деректеріңізді
қалдыруыңызды сұраймыз:
Аты-жөні ____________________________________________________________
Телефон нөмірі _______________________________________________________
Электрондық пошта мекен-жайы ________________________________________
10. Қосымша түсініктемелер / "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ-мен өзара ісқимылды жақсарту жөніндегі ұсынымдар:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Толтырылған кері байланыс сауалнамасын 2020 жылдың 20 қарашасына дейін
Компанияның мекен-жайына жіберуіңізді сұраймыз: Z05T1X3, Қазақстан
Республикасы, Нұр-Сұлтан, көш. E-10, к/ж 17/12 және / немесе электронды
жауаптың электрондық көшірмесін kmeiram@kazatomprom.kz электронды мекенжайына жіберуіңізді өтінеміз.
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