СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ

САЯСАТ

«ӨТМК» АҚ - титан құймалары мен қорытпаларын, титан губкасын, магний құймаларын,
ванадий пентоксиді мен титан шлактарын өндіретін металлургиялық компания.
«ӨТМК» АҚ нөлдік төзімділікті жариялайды және өз қызметкерлері мен іскер серіктестерінің
тікелей немесе жанама (соның ішінде үшінші тұлғалар арқылы) кез келген нысандағы
парақорлығына тыйым салады, атап айтқанда:
уәде беруге, ұсынуға, төлеуге, сыйлық беруге немесе параның кез келген түріне көмектесуге,
кез келген материалдық немесе басқа құндылықты беруге:
- өзінің іскерлік серіктестеріне, оның ішінде тұтынушыларға;
- мемлекеттік шенеуніктерге, соның ішінде жергілікті басқару органдарына
- мемлекет меншігіндегі немесе мемлекет басқаратын ұйымдарға немесе мекемелерге;
көмек пен коммерциялық параға ақы төлеу.
«ӨТМК» АҚ өз қызметін қолданыстағы, соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске
қатысты құқықтық нормаларға қатаң сәйкестікте жүзеге асырады. «ӨТМК» АҚ сыбайлас
жемқорлыққа әкелетін себептер мен жағдайларды жою үшін қажетті күш-жігерін жұмсайды.
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ОЛ ҮШІН БІЗ:
Қазақстан Республикасының ISO 37001 және заңдарына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимылды басқару жүйесін әзірлеу;
біз өз күмәніміз туралы құпия түрде хабарлауды жақсы ниетпен немесе сыбайлас жемқорлық ісәрекеттерінің негізделген болжамдары негізінде көтермелейміз және жауап қайтару шараларын
жоққа шығарамыз («ӨТМК» АҚ заңсыз төлемдер жасаудан бас тартқан кез-келген қызметкерді
немесе іскери серіктесті қолдайды).
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке барлық деңгейдегі қызметкерлерді тарту арқылы,
сондай-ақ ақпаратты талдау және бизнес-процестерді тәуелсіз бақылау арқылы сыбайлас
жемқорлықтың алдын алу.
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат бөлімінің тәуелсіздігін қамтамасыз етеміз
өз қызметімізді жүзеге асыратын жағдайларды бағалау және түсіну, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы саясатты сақтамау салдарын түсіну және түсіндіру.
«ӨТМК» АҚ сыбайлас жемқорлық әрекеттері туралы ақпаратты алған кезде құқығын сақтайды:
«ӨТМК» АҚ қызметкерін жұмыстан босатуға дейін тәртіптік санкциялар қолдану
қажет болған жағдайда құқық қорғау немесе басқа да құзыретті органдарды тарта отырып, ішкі
тергеулер жүргізу
айыппұл салу және қылмыстық жауапкершілікке тарту (сот шешімі бойынша).
«ӨТМК» АҚ атынан әрекет ететін барлық қызметкерлер мен іскер серіктестер осы Саясаттың және
оны іске асыруға арналған басқа да құжаттардың сақталуына жауапты.
«ӨТМК» АҚ БАСШЫЛЫҒЫ ОСЫ САЯСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҮШІН
ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ӨЗ МОЙНЫНА АЛАДЫ

«ӨТМК» АҚ ПРЕЗИДЕНТІ
I29.04.2021 ж. № 89 бұйрықпен қолданысқа енгізілді

А.Т. МАМУТОВА

