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1.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының 

тәуекелдерді басқаруының осы саясаты (бұдан әрі – Саясат), «Бәйтерек» 

Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ(бұдан әрі – Холдинг)  қызметін реттейтін 

заңнамаға және ішкі құжаттарға сәйкес әзірленген. 

2. Бұл құжат Холдингтегі тәуекелдерді басқарудың корпоративтік 

жүйесінің көрінісін, мақсаты мен міндеттерін бейнелейді, тәуекелдерді 

басқарудың құрылымын, тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі 

компоненттерін анықтайды, тәуекелдерді басқару процесін жүзеге асыру 

барысында жүйелі және бірізді тәсілдемені қамтамасыз етеді. 

3. Тәуекелдерді басқару процесі рәсімдерінің және әдістерінің 

сипаттамасы, тәуекелдерді басқару бойынша есеп беру нысанын және тапсыру 

тәртібін, негізгі тәуекелдер түрлерін  басқару процесіне қатысушылардың 

міндеттері мен жауапкершілігін қоса алғанда, тәуекелдерді басқару бойынша 

іс-шаралар мен тәуекелдерді басқару процесінің басқа да құрамдас бөліктері 

өз құзіреттеріне сәйкес Директорлар кеңесімен немесе Холдинг 

Басқармасымен бекітілген Холдингтің ішкі құжаттарында көрсетілген. 

4. Холдинг және еншілес ұйымдарға (бұдан әрі  - Холдинг және ЕҰ) тән 

тәуекелдерді басқару процесінің рәсімдері мен әдістері тиісті ұйымдардың 

басқарушы органдары және атқарушы органдарымен анықталады. Холдинг 

және ЕҰ үшін ортақ тәуекелдердің негізгі түрлерін бағалау және басқару 

рәсімдері мен әдістері Холдингпен белгіленеді. 

5. Осы Саясаттың қолданылуы Холдингтің барлық қызмет түрлеріне 

таралады. Холдингтің барлық құрылымдық бөлімшелері мен барлық 

қызметкерлеріне  саясат міндетті түрде таныстырылуы және қолданылуы 

қажет, сондай-ақ  еншілес ұйымдардың қолданылуына да ұсынылады (бқдан 

әрі – ЕҰ). Холдингтің әр қызметкері атқарымдық міндеттерін және алға 

қойылған тапсырмаларын  жүзеге асыру барысында осы Саясатты 

басшылыққа алады. 

6. Холдингтің  ЕҰ-ы  осы Саясатты негізге ала отырып тәуекелдерді 

басқарудың өзіндік саясатын әзірлей алады. Холдингтің ЕҰ-ы тәуекелдерді 

басқару саясатын әзірлеу барысында ЕҰ қызметінің ерекшелігі мен 

ауқымдылығын ескере отырып Саясат ережелерін қолдануы 

ынталандырылады. 

7. Пайда табу және шығындарды болдырмау мақсатында мүмкіндіктерді 

толығымен пайдалану арасында теңгерімге жету тәуекелдерді басқару 

процесінің мақсаты болып табылады. Осы процесс басқарушы процесстің 

маңызды бөлігі және дамыған корпоративтік басқарудың ажырамас бөлігі 

болып табылады.  

8. Холдингке тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін енгізу 

қажетті инфрақұрылым мен мәдениетті орнату және дамытуды көздейді, 

сондай-ақ шығындарды болдырмау және пайданы ұлғайту мақсатында 

Холдинг және ЕҰ міндеттері мен процестерәне сәйкес, қызметтің барлық 

бағыттарына тән сәйкестендірудің логикалық және жүйелі әдістерінің 
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қолданылуын,тәуекелдерді  талдау және бағалау, мониторинг, бақылау және 

басқаруды  қамтиды. 

9. Холдингтің тәуекелдерді басқару процесінің негізгі элементі болып 

оның  ұйымның ерекшелігімен, қызметтің негізгі қағидаттарымен, бизнес-

процестермен бірігуі және әр қызметкердің тәуекелдерді басқару процесіне 

қатысуы. 

10. Саясат шеңберінде өз қызметін атқару барысында Холдинг Жалғыз 

акционер, ЕҰ және басқа да мүдделі тараптар үшін тәуекелдерді жүзеге асыру 

салдарын және мүдделерін ескереді. 

11-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

11. Бұл құжатта келесі негізгі ұғымдар қолданылады: 

 тәуекелдерге шабыт – Холдинг пен оның басшылары бизнесті 

дамытудың стратегияларын шеңберінде қысқа мерзімді сондай-ақ ұзақ 

мерзімді  негіздегі нәтижелердегі ықтимал өзгерістер; 

 ЕҰ – еншілес ұйым  - ұлттық даму институты, ұлттық компания және 

дауыс беретiн акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан астамының 

Холдингке меншік құқығы немесе сенімді басқару негізінде тікелей немесе 

жанама түрде тиесілі басқа заңды тұлғалар. 

 Жалғыз акционер – Холдингтің жалғыз акционері 

 тәуекелдер – алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жетуге әсер 

ететін оқиғалар мен іс-әрекеттермен байланысты белгісіздікке ұшырау. 

 тәуекел-менеджер – Холдингтің тәуекелдерді басқаруға жауапты 

құрылымдық бөлімшесінің қызметкері; 

 тәуекелдер иелері – Бизнес-процестер және бұл бизнес-процестерге тән 

тәуекелдер үшін жауапты Холдингтің құрылымдық бөлімшесінің қызметкері. 

12. Саясат көпшілікке ғаламтор-сайттары және Холдингтің жылдық 

есебінде таралады. тәуекелдерді басқару жүйесіндегі өзгертулер компанияның 

лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне электронды пошта арқылы 

жіберіледі. 

 

2. ТӘУЕКЕЛДЕР МЕНЕДЖМЕНТІНІҢ САЯСАТЫ 

13. Саясаттың негізгі мақсаты болып табылады: 

 Тәуекелдерді басқарудың Холдинг және ЕҰ-ның элементі ретінде 

тиімді кешенді жүйесін және  біріктірілген жүйесін құру, сондай-ақ 

тәуекелдерді басқарудың рәсімдері мен әдістеріне бірыңғай стандартталған 

тәсілдеме негізінде қызметті тұрақты жетілдіру; 

 Холдинг және ЕҰ-ның қызмет ауқымына сәйкес лайық тәуекелдерді 

қабылдауын қамтамасыз ету; 

14. Саясат келесі міндеттердің жүзеге асырылуына бағытталған: 

 шешім қабылдау және жоспарлау процесі үшін толық жарамды базаны 

құру; 
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 алға қойылған мақсаттарға жетуді қамтамасыз ету үшін мерзімді 

сәйкестендіру, бағалау, талдау, мониторинг жүргізу, бақылауға негізделген 

тәуекелдерді басқарудың үздіксіз келісілген процесін қамтамасыз ету; 

 мүмкін келеңсіз оқиғаларды болдырмуға және азайтуға жағдай 

туғызатын тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу және жетілдіру; 

 ресурстарды үлестіру және қолдану тиімділігін арттыру; 

 Холдинг және ЕҰ меншік капиталының және активтерінің 

қорғанышын қамтамасыз ететін Холдинг  қызметінің тиімділігін арттыру 

арқылы ысырап пен шығындарды жою; 

 Бизнес-процестердің тиімділігін қамтамасыз ету үшін ішкі және 

сыртқы есептіліктің анықтығы мен заңнама талаптарының сақталуына 

жәрдемдесу. 

15. Холдингте тәуекелдерді басқару тұрақты, серпінді және үздіксіз 

процесс және келесі үлгіге сәйкес құрамдас бөліктерден тұрады: 

сәйкестендіру, өлшеу, бақылау, мониторинг. 

 

2.1. ІШКІ ОРТА 

16-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

16. Ішкі орта Холдингтің тәуекелдерге жалпы қарым-қатынасын, және 

оның қызметкерінің тәуекелдерді қалай қарайтындығын және оған қалай ден 

қоятындығын анықтайды. Ішкі орта тәуекелдерді басқару жүйесінің басқа да 

құрамдас бөліктері үшін негіз болып табылады, ол тәуекелдер менеджментінің 

философиясын, тәуекелдерге шабыт, басқару органдары жағынан бақылау, 

этикалық құндылықтар, қызметкерлердің жауапкершілігі мен құзіреттері, 

Холдинг құрылымын, адами, қаржылық және басқа да қорлармен белгіленетін 

мүмкіндіктерді қамтиды. 

17. Холдингтің сыртқы ортамен қарым-қатынасы (бизнес құрылымдар, 

әлеуметтік, реттеуші, басқа да қаржылай және мемлекеттік институттар) өз 

бейнесін ішкі ортада табады және оның құрылуына әсер етеді. Холдингтің 

сыртқы ортасы құрылымы бойынша күрделі және өзара байланысты әр түрлі 

салаларды қамтиды, және жүйелі тәуекелдер үшін қолайлы жағдай туғызады. 

18. Холдинг қызметі қызметкерлердің тәуекелдер туралы  көзқарасын 

қалыптастыру және тәуекелдерді басқаруға қатысты олардың жауапкершілігін 

арттыру үшін ішкі ортаны құруға бағытталған. Ішкі орта Холдинг қызметінің 

келесі қағидаттарын ұстануы тиіс: 

 шешім қабылдау барысында тәуекелдердің барлық  түрлерін қарастыру 

және сәйкестендіру және кешенді тәуекелдер болжамын Холдинг 

басшылығының қолдауы; 

 жалпы Холдинг және ЕҰ мақсаттарына тиісті түрде сәйкес тәуекелдер 

бағдарын Холдинг деңгейінде құру және бағалау; 

 басқару баспалдақтарының тиісті деңгейлерінде тәуекелдерді басқару 

және тәуекелдер үшін жауапкершілік пен меншіктік сезінуді қолдау (Холдинг, 
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ЕҰ, құрылымдық бөлімшелер және т.б.). Сонымен бірге тәуекелдер 

менеджменті жауапкершілікті басқаларға жүктеу дегенді білдірмейді; 

 ішкі саясат пен Холдинг  рәсімдеріне  сәйкестікті, қорпоративтік 

басқару жүйесінің жағдайын  қадағалау; 

 маңызды (қиын-қыстау) тәуекелдер және тәуекелдерді басқару 

жүйесінің кемшілігі жайлы  уақытылы ақпарат; 

19. Холдингтің  тәуекелдерді басқару процесінің негізгі қағидаттары: 

 тұтастылық – Холдинг және ЕҰ-ның жиынтық тәуекел элементтерін 

тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі тұрғысында қарастыру; 

 ашықтық - тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін дербес 

және жеке қарастыруға тыйым салынады; 

 құрылымдылық - тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі анық 

құрылымға ие болуы тиіс; 

 ақпараттылық - тәуекелдерді басқару объективті, нақты және өзекті 

ақпараттың болуымен бірге жүреді; 

 үздіксіздік - тәуекелдерді басқару процесі тұрақты негіз бойынша  

жүзеге асырылады; 

 айналмалылық - тәуекелдерді басқару процесі оның негізгі құрамдас 

бөліктерінің тұрақты қайталанатын аяқталған айналымын білдіреді; 

20. Холдингте тәуекелдерді басқарудың құрылымдық жүйесі  

тәуекелдерді басқарудың  бірнеше деңгейінде  ұсынылған Холдингтің келесі 

органдары мен бөлімшелерін тарту арқылы: Директорлар кеңесі, Басқарма, 

тәуекелдерді басқару үшін жауапты құрылымдық бөлімше, ішкі аудит 

Қызметі, басқа құрылымдық бөлімшелер. 

21. Бірінші деңгей Холдингтің Директорлар кеңесімен ұсынылған. 

Директорлар кеңесі тәуекелдерді  корпоративтік басқару жүйесіне  бақылау 

жүргізу бойынша негізгі рөлді атқарады. Директорлар кеңесі тәуекелдерді 

басқару саласындағы міндеттерінің бөлігін Директорлар кеңесі жанында тиісті 

комитеттерді құру арқылы жүзеге асырады. 

22-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

22. Холдингтің Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару саласында 

келесі функцияларды атқарады: 

 Холдинг мақсаттарын (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді) белгілеу; 

 Холдингтің тәуекелдерді басқару Саясатын бекіту; 

 Холдингтің тәуекелдері бойынша мониторинг пен бақылау 

жауапкершілігі деңгейлерін осы Саясатты бекіту жолымен бекіту; 

 ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару бойынша сыртқы 

аудиторлардың тұжырымына және ішкі аудит Қызметі жүргізген тексеру 

қорытындыларына талдау жасау; 

 Холдингтің тіркелімін, тәуекелдер картасын және қиын тәуекелдерді 

басқару бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту; 

 бизнес-процестер, тәуекелдер және бақылау қалыптамасын бекіту; 
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 негізгі тәуекелдер көрсеткіштерін бекіту; 

 тәуекелдер бойынша есептерді бекіту; 

 тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігіне қарай есептіліктерді 

қарастыру; 

 Холдингтің қаржылай көрсеткіштеріне талдау және бағалау жүргізу 

мүмкіндігін қамтамасыз ететін қаржылай және басқарушылық есептіліктерді 

Директорлар кеңесіне тапсыру тәртібін және мерзімін анықтау; 

 Холдингтің тәуекелдер шабыты бекіту. 

23. Тәуекелдерді тиімді басқару мақсатында Холдингтің Директорлар 

кеңесінің  жанындағы комитеттерге  Холдингтің директорлар кеңесі 

белгілейтін міндеттер мен өкілеттіктер  жүктелуі мүмкін. 

24. Екінші деңгей – Холдинг Басқармасы, корпоративтік саясаттың 

ұстануын және орындалуын  қамтамасыз ететін тәуекелдерді басқарудың 

тиімді жүйесін және тәуекелдер бойынша бақылау құрылымын құруға 

жауапты. Басқарма «тәуекелдерді түйсіну» мәдениетін құру үшін жауапты, 

бұл тәуекелдер менеджментінің саясатын және Холдинг философиясын 

бейнелейді. Сондай-ақ Басқарма қызметкерлерінің тәуекелдер менеджменті 

бойынша айқын белгіленген міндеттерге ие болуына және өз міндеттерінің 

орындалуына жауапты болуына  бағытталған тәуекелдерді басқарудың тиімді 

жүйесін құруға жауапты. Басқарма тиісті комитеттерді құру арқылы 

тәуекелдерді басқару саласында міндеттерінің бөлігін жүзеге асыруға құқылы. 

25. Басқарма келесі міндеттерді атқару жолымен тәуекелдерді басқару 

жүйесінің тұтастығы мен атқарымдығын қамтамасыз етеді: 

 Холдингтің тәуекелдерді басқару Саясатын жүзеге асыру; 

 мүмкін тәуекелдерді сәйкестендіру мен бағалауға мүмкіндік беретін 

тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыру; 

 бекітілген нормативтік құжаттарға сәйкес Холдингтің Директорлар 

кеңесі мен Жалғыз акционеріне есеп беру; 

 осы Саясатың ережелерін Холдингтің құрылымдық бөлімшелерінің 

ұстануын қадағалауды қамтамасыз ету; 

 тәуекелдерді азайту және тиісті бақылауды қамтамасыз ететін және 

сұранысқа жауап беретін Холдингтің ұйымдастырушылық құрылымын бекіту; 

 тәуекелдерді басқару саласында ішкі тәсілдемелер мен регламенттерді 

жетілдіру. 

26. тәуекелдерді басқаруды тиімді ұйымдастыру мақсатында  Холдингтің 

Басқармасы жанындағы  алқалы басқару органдарына Холдинг  

Басқармасымен белгіленген міндеттер мен өкілеттіктер жүктелуі мүмкін. 

27-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

27. Тәуекелдерді басқару процесінің үшінші деңгейіне тәуекелдерді 

басқаруға жауапты Холдингтің құрылымдық бөлімшесі жатады, оның негізгі 

міндеттері мыналар (қоса алғанда, бірақ шектемей): 
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 қиын тәуекелдерді сәйкестендіреді және бағалау процесін 

ұйымдастырады және үйлестіреді, сонымен бірге тәуекелдер иелерімен қиын 

тәуекелдердің тіркелімі мен картасын, бизнес-процестер, тәуекелдер және 

бақылау қалыптамасын, негізгі тәуекелдер көрсеткішін, Холдинг пен еншілес 

компаниялардың қиын тәуекелдерін басқару бойынша іс-шаралар жоспарын 

үйлестіреді, сондай-ақ жоспарлардың жүзеге асырылуы бойынша  мониторинг 

жүргізеді. 

 Холдинг Басқармасына және Холдингтің Директорлар кеңесіне 

тәуекелдерді басқару процесстеріндегі елеулі ауытқулар туралы хабарлайды; 

 жүзеге асырылған тәуекелдердің дерекқорын жүргізеді, тәуекелдеріге 

айтарлықтай әсер етуі мүмкін сыртқы факторларды қарастырады; 

 Холдинг Басқармасына және Холдингтің Директорлар кеңесіне 

тәуекелдер бойынша ақпаратты (соның ішінде шоғырландырылған негізде) 

әзірлейді және ұсынады; 

 Корпоративтік басқарудың диагностикалық деңгейі шеңберінде 

«Тәуекелдерді  басқару» құрамдас бөлігін бағалау бойынша ұсыныстар енгізу 

жолымен   тәуекелдерді басқару жүйесін аралық бағалауды ұйымдастыруға 

қатысады; 

 Әдістемелік қорды, сәйкестендіру бойынша саясат пен ережелер, 

Холдинг тәуекелдерін басқару және бағалау, тәуекелдер мониторингі 

бойынша тәсілдемелерді әзірлейді, енгізеді және жаңалайды (қажеттілік 

жағдайында); 

 тәуекелдер менеджментінің басқа бизнес-процестерге интегралдануын 

және Холдингте тәуекелдер менеджменті мәдениетінің дамуын қамтамасыз 

етеді; 

 тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша Холдинг қызметкерлеріне 

әдістемелік және консультациялық қолдауды қамтамасыз етеді; 

 тәуекелдерді басқару саласында еншілес компаниялардың нормативтік 

және жұмыс құжаттарына талдау мен тексеріс жүргізеді; 

 Холдинг және еншілес компаниялар қызметкерлері үшін тәуекелдерді 

басқару бойынша үйретуші семинар мен тренинг жүргізуге қатысты 

ұсыныстарын береді; 

 ішкі аудит жоспарын, ақпарат алмастыру, аудиторлық тексеріс 

нәтижелерін талқылау, білімдері мен әдіснамаларымен алмасуға қатысты 

Холдингтің ішкі аудит Қызметімен әрекеттеседі. 

28. Тәуекелдерді басқаруға жауапты Холдингтің құрылымдық бөлімшесі 

қызметкерінің жауапкершілігі мен өкілеттігі, тапсырылатын есепке талаптар 

осы Саясаттағы  тәуекелдерді басқаруға жауапты құрылымдық бөлімше 

туралы ережелерде  және  тәуекелдерді басқаруға жауапты Холдингтің 

құрылымдық бөлімшесі қызметкерлерінің қызметтік нұсқаулықтарында 

қарастырылған. 

29. Тәуекелдерді басқаруға жауапты Холдингтің құрылымдық бөлімшесі 

қызметкерлері осы Саясатта  және қызметкерлердің қызметтік 
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нұсқаулықтарында  көрсетілген функционалды міндеттемелерін орындауға 

қажетті Холдинг құжаттарын, ақпаратты  еркін  қолдануға құқылы. 

31-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

31.  Холдингтің ішкі аудит қызметі тәуекелдерді басқару процесінде 

келесі негізгі міндеттерді жүзеге асырады: 

 тәуекелдерді басқару тәсілдемелерін және тәуекелдерді бағалау 

әдістемесін тексеру, сондай-ақ тәуекелдерді басқару тәсілдемелерінің 

тиімділігін арттыруға қатысты ұсыныстар ойластыру; 

 Холдинтің Директорлар кеңесіне тәуекелдерді басқару жүйесін бағалау 

тиімділігі бойынша есеп тапсыру, сондай-ақ қажеттілігіне қарай тәуекелдерді 

басқару жүйесінің тиімділігін тәуелсіз бағалау бойынша есепті тапсыру; 

 Холдингтің бекітілген нормативтік құжаттарына сәйкес басқа да 

міндеттер. 

32. Тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымындағы маңызды 

элементтердің бірі болып Холдингтің құрылымдық бөлімшелеріндегі әр 

қызметкер табылады. Құрылымдық бөлімшелер тәуекелдерді басқару 

процесінде елеулі орын алатынын түсінуі  қажет. Холдинг қызметкерлері 

күнделікті тәуекелдермен жұмыс істейді, оларды басқарады және өздерінің 

атқарымдық міндеттері саласының әлеуетті әсеріне мониторинг жүргізеді. 

Тәуекелдерді басқару  бойынша іс-шаралар жоспарын орындау үшін 

құрылымдық бөлімшелер жауапты, өз қызметтері саласында елеулі 

тәуекелдерді анықтап және  хабарлап, іс-шаралар жоспарына енгізілетін 

тәуекелдерді басқару  бойынша ұсыныстарын беруі керек. 

33. Холдингтің құрылымдық бөлімшелерінің тәуекелдерді басқару 

процесіндегі негізгі функциясы болып: 

 жүйелі түрде тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау; 

 әдістемелік және нормативтік құжатнаманы өз құзыреттері шеңберінде 

әзрлеуге қатысу; 

 бекітілген тәуекелдерді елеу іс-шараларын жүзеге асыру; 

 тәуекелдер коммуникациясы процесіне ықпалдасу. 

34. Холдингте тәуекелдерді басқару құрылымы дәлме-дәл ақпарат 

ағынын қамтамасыз етеді – тікелей және көлденең. Сонымен бірге төменнен 

жоғарыға тарайтын ақпарат Директорлар кеңесін және Холдинг Басқармасын 

мәліметтермен қамтиды: ағымдағы қызмет, қызмет барысында қабылданған 

тәуекелдер, оларды бағалау, бақылау, елеу әдістері және оларды басқару 

деңгейі. Жоғарыдан төменге тарайтын ақпарат ішкі құжаттарды, регламенттер 

мен тапсырмаларды  бекіту жолымен мақсаттарды, стратегияларды және 

қойылған мәселелерді жеткізуді қамтамасыз етеді. Ақпаратты көлденеңнен 

жіберу Холдинг тобында тәуекелдерді басқаруға жауапты Холдинг ішінде 

құрылымдық бөлімшелердің  өзара қарым-қатынасын тұспалдайды. 

 

2.2.МАҚСАТТАРДЫ БЕЛГІЛЕУ 
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35, 36-тармақтар «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

35. Холдинг қызметінің мақсаттары стратегиялық деңгейде анықталады 

және операциялық мақсаттарды әзірлеу үшін негіз қалыптастырады. Холдинг 

ішкі және сыртқы негіздер тәуекелдерінің әсеріне шалдығады, және 

тәуекелдерді басқару әдісінің тиімді сәйкестендірудің, бағалау мен әзірлеудің  

негізгі шарты мақсаттарды қою болып табылады. Ұйымның мақсаттары мен 

міндеттері Холдингтің тәуекелдер шабытымен үйлестіріледі. 

36. Мақсаттар оларға жетуге кері әсерін тигізетін ықтимал тәуекелдерді 

сәйкестендіруге дейін анықталған. Тәуекелдерді корпоративтік басқару 

Холдингтің миссиясымен келісілген және тәуекелдер шабытына сәйкес 

Холдингте мақсаттар мен міндеттерді белгілейтін процесстің барына көз 

жеткізу мүмкіндігін ұсынады.  

37, 37-тармақтар «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес алынып тасталған (№ 02/18 хаттама) 

39. Мақсаттарды белгілеу барысында Холдингтің тәуекелдері қызметті 

стратегиялық жоспарлаудың қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді  

жүйесін қолдану арқылы бизнес-жоспарлар, даму жоспарлары, дамудың 

стратегиялық бағыттары және ұзақ мерзімді стратегияларды әзірлеу жолымен, 

кейіннен Холдингтің уәкілетті органының бекітуі жолымен азайтылуы 

мүмкін. 

 

2.3.ТӘУЕКЕЛДЕРДІ СӘЙКЕСТЕНДІРУ 

40. Тәуекелдерді сәйкестендіру – тәуекелдер әсеріне Холдингтің 

шалдыққыштығын анықтайды, олардың орнауы жоспарланған мақсаттарға 

жету және алға қойылған міндеттерді жүзеге асыру қабілеттілігіне кері әсер 

етуі мүмкін. 

41. Холдингтің тәуекелдерін корпоративтік басқару тәуекелдердің кең 

спектрін анықтау және оларды кешенді қарастыруға бағытталған, бұл бар 

тәуекелдердің толық көрінісінің бейнеленуіне әсер етеді және тәуекелдеріге 

қатысты жүргізілетін талдаудың сапасын арттырады. 

42. Тәуекелдерді басқарудың халықаралық тәжірибесіне сәйкес Холдинг 

тұрақты түрде барлық құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлерінің 

қатысуымен  тәуекелдердің ең жоғары спектрін анықтау, айналадағы 

тәуекелдер жайында хабардарлықты арттыру және ұйымның тәуекелдер 

мәдениетін дамытуды ынталандыру үшін тәуекелдерді сәйкестендіруді 

жүргізеді. 

43. Тәуекелдерді сәйкестендіру үшін әр түрлі әдістер және құралдарды 

қиыстыру, Холдинг тәуекелдерін сәйкестендіруді реттейтін және бағалайтын, 

Холдинг құжаттарында анығырақ сипатталған  қойылған мақсаттар мен 

міндеттер негізінде тәуекелдерді сәйкестендіру, салалық және халықаралық 
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салыстыру, семинарлар мен талқылаулар, сұхбат алу, өткен шығындардың 

мәлімет қоры және т.б.  

44-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

44. Теңестірілген оқиғалар мен тәуекелдер тәуекелдер тіркелімі 

нысанында жүйеленеді. Холдингтің тәуекелдер тіркелімі Холдингтің өз 

қызметі барысында кездесетін тәуекелдер тізімін құрайды, ол тәуекелдерді 

жүзеге асырудың ықтимал салдарларын қамтиды. Әр тәуекел бойынша 

тәуекелдер иелері анықталған, бұл өздерінің функционалдық міндеттемелері 

бойынша осы тәуекелдермен істес болатын бөлімшелер. Тәуекелдер тіркелімі 

Холдингтің құрылымдық бөлімшелерімен тұрақты түрде жаңа тәуекелдердің 

анықталуына қарай толықтырылады. 

45. Сәйкестендірілген тәуекелдерді жүйелеу мүмкіндік береді: 

 тәуекелдерді жіктеу және сандық бағалау бойынша бірізділікке жету, 

бұл тәуекелдер бағдарын (бизнес-процесстер, құрылымдық бөлімшелер, 

жобалар бойынша және т.б.) салыстыруды жетілдіруге мүмкіндік береді; 

 тәуекелдерді сандық бағалаудың күрделірек құралдары мен 

технологиясын құру үшін тұғырнаманы ұсыну; 

 Холдингте тәуекелдерді үйлесімді басқару мен бақылау мүмкіндігін 

тудыру; 

46. Тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау нәтижелері Холдингтің 

Басқармасына және Директорлар кеңесіне, сондай-ақ тиісті 

комитеттерге,қиын тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспары, бар 

іс-шараларды жетілдіру бойынша ұсыныстар туралы ақпаратты  қамтитын 

негізгі тәуекелдердің Есебі түрінде ұсынылады. 

47. Тәуекелдерді жіктеу үшін келесі санаттар бойынша тәуекелдерді 

топтастыру: 

 стратегиялық тәуекелдер – Холдингтің қызметі мен даму стратегиясын 

жүзеге асыру және анықтау, саяси ортаның, аймақтық жағдаяттың, салалық 

құлдырау, және басқа да жүйелі сипаттағы сыртқы факторлар барысында 

өзгертулер немесе қателіктер (кемшіліктер) нәтижесінде шығындардың пайда 

болу тәуекелдері; 

 қаржылай тәуекелдер – Холдинг капиталы құрылымымен, 

пайдалылықтың төмендеуімен, валюта бағамының ауытқуымен, несие 

тәуекелдерімен, пайыздық мөлшерлемелердің ауытқуымен байланысты 

тәуекелдерді қамтиды; 

 құқықтық тәуекелдер – Холдингтің Қазақстан Республикасының 

заңнамасының талаптарын сақтамауы нәтижесінде туындайтын тәуекелдер, 

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қатысты – басқа 

мемлекеттердің заңнамасын, сондай-ақ ережелері мен міндеттемелерін 

сақтамауы; 

 операциялық тәуекел – ішкі процесстерді жүзеге асыру барысында 

қызметкерлер тарапынан (қызметшілер тәуекелдерін қоса алғанда), 
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ақпараттық жүйе және технологияның  (технологиялық тәуекел) жұмыс істеуі, 

сонымен қатар сыртқы оқиғалар нәтижесінде жіберілген қателер мен 

кемшіліктер негізінде шығындардың пайда болу қаупі. 

 

2.4. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ 

48. Тәуекелдерді  сәйкестендіру және бағалау «кемшіл» тұстарды анықтау 

үшін негізгі саралауды жүзеге асыру жолымен бар тәуекелдер және олардың 

көлемі бойынша  ортақ болжам ұсынуға бағытталған. Аталған процесс 

қолданылатын негізгі қатерлерді басқару тәсілдемелері мен әдістеріне  бағалау 

жүргізуге мүмкіндік береді. 

49.Тәуекелдерді іске асыру ықтималдығы мен мүмкін әсер етуді бағалау 

тәуекелдер туралы түсінікті дамытуға жол ашады, белгілі бір тәуекелдерді 

басқару қажеттілігі бойынша шешім қабылдау үшін қажетті ақпараттық 

қорды, сондай-ақ  оны қысқарту бойынша  қолайлырақ және экономикалық 

тиімдірек стратегияларды  ұсынады. 

50. Тәуекелдерді бағалау процесі Холдинг қызметіне және стратегиялық 

мақсаттар мен міндеттерге жетуге кері әсерін тигізуі мүмкін маңызды 

(екіталай) тәуекелдерді айқындау мақсатында жүргізіледі. 

51. Тәуекелдеріге бағалау және талдау жүргізу мақсатында Холдингте 

сапалы, санды талдаулар немесе олардың қиыстырылуы қолданылады, олар 

тәуекелдерді басқарудың әдістемелік қорын құрайды. 

52. Тәуекелдерді бағалау әр қатердің пайда болу себебі мен дерекнамасын 

қарастыруды, оларды жүзеге асыру барысында кері салдар, және нақты 

оғиғаның болу ықтималдығын  қамтиды. 

53. Тәуекелдерді бағалау  басында сапа негізінде жүргізіледі, кейін 

маңыздырақ тәуекелдер үшін сандық бағалау жүргізілуі мүмкін. Сандық 

бағалауға жатпайтын тәуекелдер, оларды үлгілеу немесе үлгісін құру үшін 

сенімді статистикалық ақпараттың болмауы шығындар есебінен мақсатқа 

сәйкес емес болып табылады, тек сапалық негізде бағаланады. Сандық бағалау 

нақты талдамалы мәлімет алуға мүмкіндік туғызады, және тәуекелдерді 

қаржыландыру әдістерін әзірлеу барысында өте пайдалы. 

54. Барлық сәйкестендірілген және бағаланған тәуекелдер тәуекелдер 

картасында бейнеленеді. Тәуекелдер картасы әр қатердің салыстырмалы 

маңыздылығын бағалауға (басқа тәуекелдермен салыстырғанда), сондай-ақ 

қиын тәуекелдерді айқындауға және оларды басқару бойынша іс-шараларды 

әзірлеуге мүмкіндік береді. 

55, 56-тармақтар «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

55. Холдингтің тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау Холдингтің ішкі 

құжаттамаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

56. Холдинг тәуекелдерді жекеше бағалауды VAR, гэп – талдау, тарихи 

сылтаурату әдісі, күйзеліс-тестілеуі және т.б. әр түрлі сандық әдістерді 

қолдану арқылы іске асырады.  



13 
 

 

2.5.ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 

57-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

57. Холдинг тәуекелдерге ден қою әдістерін анықтайды және Холдингтің 

тәуекелдер шабытымен үйлестірілген күрделі тәуекелдерді басқару жоспарын 

әзірлейді. 

58. Тәуекелдерді басқару Холдинг қызметінің тәуекелдерімен 

байланысты кері әсерді  және мүмкін шығындарды жою немесе шығындар 

болған жағдайда қаржылай өтелуді алу ықтималдығын тудыратын шараларды 

дайындау және жүзеге асыру процесін қамтиды. Процесс тиімділігін  

қамтамасыз ету және оның жүзеге асырылуында шығындарды азайту үшін, 

Холдинг оның қаржылай жағдайына  және мақсаттар мен міндеттерге жетуге 

маңыздырақ әсер ететін тәуекелдеріге назарын шоғырландыруы  қажет. 

Тәуекелдерді басқару бойынша жыл сайын қабылданатын шешімдер 

Холдингтің Басқармасы мен Директорлар кеңесімен қарастырылады және 

бекітіледі, және Холдингтің барлық құрылымдық бөлімшелері үшін 

орындалуға міндетті болып саналады. 

59.  Қалдықтық тәуекелдердің лайықты деңгейін қамтамасыз ету 

мақсатында тәуекелдерді елеу әдістерін таңдау және екіталай тәуекелдерді 

басқару бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу, келесі қызметтерді қамтиды: 

 тәуекелдерді азайту және бақылау – ескертпе іс-шараларды қолдану 

жолымен тәуекелдеріге әсер ету және тәуекелдердің жүзеге асуы жағдайында  

іс-әрекеттерді жоспарлау, бұл мүмкін шығындар деңгейін  азайту мақсатында 

тәуекелдердің жүзеге асу ықтималдығы деңгейінің  азаю жағына өзгеруі және  

пайда болу себептерінің өзгеруі немесе тәуекелдердің жүзеге асу салдары; 

  тәуекелдерді тежеу/қабылдау, Холдинг үшін оның деңгейінің 

ұйғарынды болуы, және Холдинг оның көрсетілу мүмкіндігін қабылдайды, 

сондай-ақ азайту бойынша іс-шараларды қолданғаннан кейін  қалдықтық 

тәуекелдер қабылдануы мүмкін. 

 тәуекелдерді қаржыландыру – тәуекелдерді жіберу/бөлу немесе басқа 

жаққа тәуекелдерді ішінара жіберу,жауапкершілік пен міндеттемелерді бөлуге 

мүмкіндік туғызатын, әр түрлі тетіктерді пайдалануды қоса алғанда (келісім-

шарт, сақтандыру келісімін жасау, құрылымын анықтау); 

  тәуекелдердің пайда болу көзі болып табылатын іс-әрекеттің 

қабылдануы мен жалғасуына қарсы шешім қабылдау жолымен тәуекелдерден 

кету (өтеуден қашу)/тәуекелдерді болдырмау. 

60.Тәуекелдерді азайту және бақылау келесі бағытталған іс-шараларға 

нұсқайды: 

 шығындарды  ескерту – нақты тәуекелдердің (шығынның) болу 

ықтималдығын қысқарту; 

 шығындарды бақылау – тәуекелдер болған жағдайда шығын көлемін 

қысқарту; 
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 әртараптандыру – тәуекелдерді ықтимал әсерін азайту мақсатында 

үлестіру. 

61. Тәуекелдерді азайту және бақылау әдістері Холдингте ықтимал 

шығындардың болу мүмкіндігін азайтуға бағытталған тәсілдемелер мен 

процесстерді  енгізуді шамалайды. 

62. Холдинг және ЕҰ қаржылай тәуекелдерін азайту және бақылау 

әдістері тәуекелдер түрлері бойынша лимиттерді белгілеу және есептеу 

тәртібін реттейтін Холдинг және ЕҰ ішкі құжаттарына сәйкес, қабылданатын 

тәуекелдер лимитінің деңгейін белгілеуді қамтиды. 

63. Холдинг және ЕҰ-мен жүргізілетін барлық қазынашылық 

операциялардың негізгі қаржылай қағидаттары, басымдылық ретіне қарай 

ұсынылады: 

 қауіпсіздік (қаражаттардың сақталуы) – ақшаны басқару процесіне 

қатысты Холдинг және ЕҰ-ның тәуекелдерді басқару бойынша ішкі 

құжаттарымен бекітілген, барлық ЕҰ-ның талаптарды ұстануын қарастырады; 

 өтімділік (қысқа мерзім ішінде активтерді ақшалай қаражаттарға 

өзгерту мүмкіндігі); 

 кірістілік (осы Саясатпен белгіленген қауіпсіздік және өтімділік 

қағидаттарын сақтау шартымен алынуы мүмкін ең жоғары кіріс); 

 Холдингтің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес бекітілген 

шоғырландырылған лимиттер принципін ұстану – лимиттерді орнатуды 

регламенттейтін ЕҰ-ның  ішкі нормативтік құжаттары шоғырландырылған 

лимиттердің бұзылуына жол бермеуі тиіс; 

64. Қауіпсіздік және өтімділік қағидаттары кірістілік қағидатынан басым 

болуы тиіс. 

65. Қаржылай инвестициялаудың ең жоғары қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында Холдинг және ЕҰ инвестициялық тәуекелдер деңгейін азайту 

белгісі  бойынша уақытша бос өтімділік портфелін қалыптастырады, сондай-

ақ Холдинг және ЕҰ қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді өтімділік портфелін 

қалыптастыруы мүмкін. 

66. Уақытша бос өтімділіктерді орналастыру Холдинг/ЕҰ уәкілетті 

органымен бекітілген Холдинг және ЕҰ-ның ішкі құжаттарына сәйкес 

бекітілген лимиттер мен шектеулерді сақтау арқылы жүзеге асырылады. 

67. Бір Банк бойынша міндеттемелердің жалпы көлемі Холдинг/ЕҰ 

уәкілетті органымен бекітілген Холдинг және ЕҰ-ның ішкі құжаттарына 

сәйкес бекітілген лимиттерге сәйкес келуі қажет. 

68-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

68. Қаржылай тәуекелдерді әртараптандыру мақсатында Холдинг/ЕҰ бос 

өтімділіктерін 3 (үштен) кем емес екінші деңгейдегі банктердің шоттарында 

орналастырады, оның әрқайсысындағы депозит сомасы және ағымдағы шот 

сомасы жалпы бос өтімділіктер (уақытша бос ақша қаражаты) көлемінің 30 

(отыз) пайызынан аспауы тиіс. Бұл талап Холдинг ішінде не Қазақстан 
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Республикасының Ұлттық банкінде ақша қаражатын орналастыру кезінде 

қолданылмайды. 

69. Холдинг және ЕҰ-ны жедел қорландыруды қамтамасыз ету 

мақсатында Холдинг және ЕҰ арасында, сондай-ақ ЕҰ арасында кепілді 

шығару және қаржыландыруды ұсыну жолымен қаржылай қорларды қайта 

бөлу мүмкіндігін қарастырады. Аталған қаржыландыру және кепіл ұсыну егер 

басқасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Холдинг және ЕҰ 

жарлығымен қарастырылмаса, лимиттер мен шектеулер орнатусыз жүзеге 

асырылады. 

70. Шетел валютасымен алып-сатарлық операциялар, қаржылай-

шаруашылық/негізгі қызметпен шарттастырылмаған шетел валютасына 

тыйым салынады. 

71. Валюталық тәуекелдерді болдырмау мақсатында Холдинг және ЕҰ  

туынды қаржы құралдарымен келісім жасасу жолымен хеджерлеуді жүзеге 

асыру мүмкіндігін қарастыруы мүмкін және осы мәселені Холдинг және ЕҰ-

ның уәкілетті органының қарауына шығаруы керек. 

72. Холдинг және ЕҰ міндеттемелерін тиімді басқару мақсатында 

Холдинг және ЕҰ жауапты құрылымдық  бөлімшелері келесі мониторингті 

жүргізеді: 

 уақытша игерілмеген қарыз қаражаттары көлемінің өтімділігін және 

қорландыру қорын қамтамасыз ету үшін өтімділік құралдарын пайдалану 

мүмкіндігін анықтау мақсатында қарыз алу түрлерінің  мониторингі мен 

талдауын жүргізу; 

 өтімділік, сондай-ақ пайыздық, валюталық тәуекелдер және басқа да 

тәуекелдерді анықтау мақсатымен активтер мен міндеттемелердің ағымдағы  

жағдайының, басқа көрсеткіштер мониторингін жүргізу. 

73. Байланыстырылған қарыз алу бойынша пайыздық тәуекелдерді азайту 

мақсатымен Холдинг және ЕҰ пайызды есептеу әдістерінің сәйкестігі 

қағидаттарын ұстануы қажет ( құбылмалы/тұрақты пайыз, активті жақтан өтеу 

мерзімі пассивті жақтың өтеу мерзімінен ерте болуы қажет), сондай-ақ 

шығындарды толығымен жабу қағидаттарын ұстану (орналастыру 

мөлшерлемесі тартылған мөлшерлемеден төмен болмауы тиіс). 

74-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

74. Холдинг және ЕҰ, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында, 

Холдинг және ЕҰ жарғысында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

шешімінде өзгеше белгіленбесе жеке және заңды тұлғаларға кепіл беруді және 

қаржыландыруды және Холдингтің/ЕҰ-ның міндеттемелері бойынша 

кепілдіктер ұсынуды жүргізбейді.  

75. Холдингті  құқықтық қамтамасыз етуге жауапты уәкілетті 

құрылымдық бөлімшелеріне заңнаманың өзгерістері мониторингін жүргізу 

Холдингтің құқықтық тәуекелдері бақылау және азайту әдістері болып 

табылады, олар мүдделі құрылымдық бөлімшелермен  Холдинг қызметіне 
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әсер ететін өзгертулерді бағалайды және оларды қабылдау үшін қажет 

шараларды әзірлейді. Холдинг тәсілдемелерін реттейтін кез-келген құжат 

немесе оған сәйкес Холдинг қызметінің құқықтық қамтамасыз етуге жауапты 

Холдингтің құрылымдық бөлімшелерінде міндетті сараптаманы өтуге қажет 

міндеттемелердің туындауы. 

76. Холдингтің операциялық тәуекелдерін бақылау және азайту 

орнатылған  бизнес-процестерге талдау және операциялық тәуекелдерді 

басқаруды реттейтін құжаттарға сәйкес жетілдіру бойынша  іс-шаралардың 

жоспарын  әзірлеу жолымен жүзеге асырылады. 

78. Қолданылатын тәуекелдерді бақылау және азайту әдістері компания 

шығындарымен байланысты болған жағдайда, және бұл шығындар елеулі 

болған жағдайда келесі талдау жүргізіледі: 

 бұл іс-шаралар  қаншалықты маңызды, және олар тәуекелдерді ұстап 

қалу және/немесе қаржыландыру (тасымалдау) есебінен азайтылуы мүмкін 

болғанда; 

 тәуекелдерді тежеу/тасымалдау бағасымен салыстырғанда  іс-

шараларға жұмсалатын шығынның баламалы бағасы қаншалықты; 

79-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

79. Тәуекелдерді ұстап қалу. Негізгі тәуекелдерді анықтау және бағалау 

барысында Холдингтің тәуекел қабілеттілігі есептеледі. Ол тәуекелдің 

қолжетімді деңгейін көрсетеді. Сонымен қатар, тәуекелдерге төзімділік 

анықталады, яғни Холдинг пен ЕҰ өз қызметі үшін елеулі зақымдаусыз 

қабылдауға қабілетті болатын тәуекелдер деңгейі. 

80 81-тармақтар «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес алынып тасталған (№ 02/18 хаттама) 

82. Тәуекелдерді қаржыландыру (тасымалдау) келесі құралдарды 

қамтиды: 

  сақтандыру («таза» тәуекелдер үшін  - тәуекелдер, олардың орын алуы 

тек шығындарға ұшыратады және пайда табуға әкелмейді); 

  хеджерлеу («алыпсатарлық» тәуекелдер үшін – тәуекелдер, оларды 

іске асыру шығындарға да, пайдаға да әкеледі); 

 келісім-шарт бойынша тәуекелдерді тасымалдау (қосымша сыйақы 

немесе келісім бағасын тиісті жоғарлату арқылы тәуекелдер жауапкершілігін 

контрагентке жүктеу); 

 шартты несие желісі – нақты оғиғалардың орын алуы нәтижесінде 

келісілген шарт негізінде банктік қаржыландыруға рұқсат; 

 тәуекелдерді қаржыландырудың басқа баламалы әдістері. 

83. Бұл құралдар үшін  негізгі айрықша белгілер болып тәуекелдер үшін 

«төлем» саналады, тиісінше Холдинг шығындарын азайту мақсатында бұл 

құралдың оңтайлы пайдаланылуын қажет етеді. 
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84. Тәуекелдерден кету/тәуекелдерді болдырмау операцияларын жүзеге 

асырудан бас тарту немесе тоқтатуға бағытталған, Холдинг үшін ықтимал кері 

нәтижеге соқтыратын әрекеттерді қамтиды. 

85. Ең лайық опцияларды таңдау нақты әдіспен, оны пайдалануға 

бейімдеу артықшылықтарымен  және басқа тікелей және жанама шығындарға 

байланысты шығындарды теңгеру есебінен жүргізіледі. 

86. Тәуекелдерді тиісті елеу шаралары мен әдістерін қолдану қиын 

тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарында сипатталады. Аталған 

жоспар қажет іс-әрекеттер мен жауапты орындаушылар тізімін қамтиды. 

 

2.6. БАҚЫЛАУ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ 

87. Негізгі тәуекелдер мен тәуекелдерді басқару бойынша іс-шараларды 

анықтағаннан кейін бұл тәуекелдеріге ұшыраған негізгі бизнес-процесстер 

анықталады. Тиісті бақылау іс-әрекеттерін қосудың мақсаттылығы мен 

қажеттілігін анықтау үшін бизнес-процесстерге қадамды талдау жүргізіледі. 

Бұдан басқа, тәуекелдерді басқару бойынша жоспарланған  іс-шараларға 

талдау жүргізіледі және бұл іс-шаралардың тиімді орындалуын қамтамасыз 

ету үшін қажетті бақылау іс-әрекеттері мен (немесе) көрсеткіштер 

анықталады. Бақылау іс-әрекеттері өздігінен жиі тәуекелдерді басқару әдісі 

болып табылады. 

88. Бақылау іс-әрекеттері – тәуекелдерді басқару бойынша шаралардың 

орындалуын қамтамасыз етуге жәрдемдесетін саясат пен тәсілдемелер. 

Бақылау іс-әрекеттері Холдинг тобына кіретін ұйымдардың барлық 

деңгейлерінде бизнес-процесстерге қосылған. Бақылау іс-әрекеттері 

операцияларды жүргізуді мақұлдау, қуаттау, анықтау, келісілу, талдау, 

активтер қауіпсіздігі мен міндеттемелердің үлестірілуі шараларының кең 

ауқымын қамтиды. 

89. Бизнес-процесстер талдауын жүргізу және қажеттілікті анықтау және 

қосымша бақылау іс-әрекеттерін енгізу мақсаттылығына  қатысты 

жауапкершілігі, тәуекелдер иелері – Холдингтің құрылымдық бөлімшелерінің 

басшыларына жүктеледі. Бақылау іс-әрекеттерін және тәуекелдерді басқару 

шаралары бойынша көрсеткіштерді әзірлеуге жауапты болып тәуекелдерді 

басқаруға жауапты құрылымдық бөлімше саналады. 

90. Холдингте тәуекелдерді басқару процесінің негізгі нәтижелері мен 

қорытындысы, тәуекелдердің тұрақты есептілігі нұсқауында және оларды елеу 

іс-шараларында бейнеленеді. 

91. Тәуекелдер бойынша тұрақты есептілік негізінде Холдингте ағымдағы 

тәуекелдеріге және тәуекелдерді елеу бойынша іс-шаралардың орындалуына 

бақылау жүргізіледі. 

91-1.  Холдингтің қызметкерлері мен лауазымды тұлғалары Холдингтің 

аудит Комитетіне немесе Холдингтің Директорлар кеңесіне тәуекелдерді 

немесе ішкі аудит немесе басқа саясаттарды  бұрыс орындау немесе бұзылуы 

тәсілдемелері жайлы, сондай-ақ алаяқтық жағдайлары, заңнаманың бұзылуы  

туралы құпия түрде хабарлауға құқылы. 
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2.7.АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС 

92-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

92. Тәуекелдерді басқару жүйесінің әр құрауышының орындалуы 

процесінде Холдингтің құрылымдық бөлімшелері арасында ақпараттық 

алмасу  қамтамасыз етіледі. Тәуекелдерді басқару жүйесінің шеңберінде 

дайындалған барлық мәліметтер мен құжаттар өз ескертпелері мен 

ұсыныстарын беретін Холдингтің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен 

келісілу арқылы өтеді. Холдингтің Директорлар кеңесінің қарауына жылына 

бір реттен сирек емес: Холдингтің тәуекелдер шабыты бойынша ұсыныстар, 

негізгі тәуекелдерге талдау және тәуекелдерді басқару іс-шараларының 

жоспары. 

93. Холдингтегі ақпарат жәнне байланыс тәуекелдер процесін басқаруға 

қатысушыларды тәуекелдер жайлы, тәуекелдер, тәуекелдерді елеу құралдары 

мен әдістері бойынша хабардарлық деңгейін көтеру,  шынайы және мерзімді 

ақпаратпен қамтуға мүмкіндік береді. Қызметкерлерге өз міндеттерін тиімді 

атқаруға жағдай туғызатын тиісті ақпарат  нысаны мен уақытында 

анықталады, тіркеледі және ұсынылады. 

94-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

94. Холдингтің құрылымдық бөлімшелері үнемі мониторинг жүргізеді 

және тәуекелдерді басқаруға жауапты құрылымдық бөлімшелерді болған 

шығындар туралы ақпараттандырады. Әр жағдай бойынша шығындардың 

пайда болу себептеріне талдау жүргізіледі және болашақта осы тәріздес 

оқиғаларды ескерту бойынша шаралар қабылданады (іске асырылған және 

әлеуетті тәуекелдер бойынша деректер базасы). 

95. Холдингтің ЕҰ-ы бекітілген нормативтік құжаттарға сәйкес 

Холдингтің Директорлар кеңесі мен Басқармасын ақпараттандыру және 

шоғырландыру мақсатында  тәуекелдер жайлы ақпаратты ұсынады. 

96. Холдинг серіктестеріне, несигерлеріне, сыртқы аудиторларға, 

рейтінгілік агенттіктерге және басқа мүдделі жақтарға (соның ішінде жылдық 

есеп құрамында) тәуекелдерді басқару туралы ақпаратты жеткізеді, сонымен 

бірге Холдинг қызметінің  ауқымы мен ашылатын ақпарат сипатын  талдап 

тексеру деңгейіне сәйкестігін қамтамасыз етеді. 

 

2.8. МОНИТОРИНГ 

97. Холдингте тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесіне мониторинг 

жүргізіледі (тәуекелдерді басқарудың бар әдістері мен бақылау құралдары), 

және қажеттілік жағдайында оны түрлендіру және жетілдіру. Мониторинг 

тұрақты түрде жылына бір реттен кем емес жүргізілуі керек. 
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98. Холдинг өз қызметін  Холдингтің Директорлар кеңесімен бекітілген 

негізгі қағидаттарға, саясат, ережелер мен тәртіптерге  сәйкес бақылайды және 

мониторинг жүргізеді. 

99. Тәуекелдерді корпоративтік басқару жүйесінің мониторингі бизнес-

процесстің маңызды бөлігі болып саналады және осы жүйенің бар болуы 

сияқты оның құрамдасының жүзеге асуын бағалайды.Тәуекелдерді басқару 

жүйесі саясатының, тәсілдемелері мен іс-шараларының және мақсатты 

тексерістердің орындалуын тұрақты бақылау жолымен  мониторинг жүргізеді. 

Мақсатты тексерістер ауқымы мен жиілігі тұрақты мониторинг тиімділігі мен 

тәуекелдерді бағалауға тәуелді. Тәуекелдерді басқару жүйесінің кемшілігі 

Холдингтің Директорлар кеңесі мен Басқармасына айтып білдірілуі тиіс. 

100. Тәуекелдерді басқару іс-шараларының жоспары Холдингтің 

Директорлар кеңесімен бекітілгеннен кейін, тәуекелдерді басқаруға жауапты 

құрылымдық бөлімше әр іс-шараның мерзіміне сәйкес орындалуы бойынша 

іс-шаралардың орындалуына бақылау жүргізеді. 

100-1-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

100-1. ЕҰ Холдингке Холдингтің тиісті ішкі құжаттарымен белгіленген 

нысандар мен мерзімдерде қаржылық тәуекелдердің жеке түрлері бойынша 

есептерді ұсынады. 

100-2. тоқсан сайын, есеп тоқсанынан кейін жалғасатын үшінші айдың 10 

күнінен кеш емес мерзім ішінде, тәуекелдерді басқаруға  жауапты 

құрылымдық бөлімше Холдинг Басқармасына шоғырландырылған негізде 

тәуекелдер бойынша есеп тапсырады. 

101. Басқарма тоқсан сайын, есептілік тоқсанынан кейін жалғасатын 

екінші тоқсанның 5 күнінен кеш емес мерзім ішінде  тәуекелдерді басқаруға  

жауапты құрылымдық бөлімше Холдингтің Директорлар кеңесіне 

шоғырландырылған негізде тәуекелдер бойынша есеп тапсырады. 

102. Холдинг құрылымында ішкі аудит Қызметі мен атқарушы орган 

арасында жауапкершілік пен міндеттемелерді табыстау Холдинг қызметімен 

байланысты негізгі тәуекелдерді бақылау және мониторинг жүргізу 

мақсатымен корпоративтік басқару қағидаттарына негізделген. 

103. Холдингтің Басқармасының  мен құрылымдық бөлімшелерінің 

жұмысы Холдингтің ішкі аудит Қызметімен тексеріледі. 

104-тармақ «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 

қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 15 

ақпандағы шешіміне сәйкес жаңа редакцияда жазылған (№ 02/18 хаттама) 

104. Холдингтің тәуекелдер бойынша есептілігі ең аз дегенде келесі 

талаптарды қамтуы тиіс: 

 болжамды жыл (жылына бір рет) қиын тәуекелдерді басқару бойынша 

тәуекелдер картасы мен жоспарын, тіркелімін; 

 қиын тәуекелдерді басқару іс-шараларының жоспарын жүзеге асыру 

бойынша ақпарат; 
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  тәуекелдер портфеліне елеулі әсерін тигізетін негізгі тәуекелдер 

көрсеткіштері туралы ақпарат; 

  іске асырылған тәуекелдер туралы ақпарат; 

  бекітілген тәуекелдердің белгіленген процесстеріндегі (болған 

жағдайда) елеулі ауытқулар туралы ақпарат; 

  тәуекелдер бойынша лимиттерді сақтамау туралы ақпарат (болған 

жағдайда); 

  тәуекелдерді басқару саласында (болған жағдайда) реттеуші 

талаптардың сақталуы туралы ақпарат; 

  Холдингтің уәкілетті органымен бекітілген қаржылай тәуекелдердің 

жеке түрлерін басқару ережелеріне сәйкес қаржылай тәуекелдер есебі. 

105. Тәуекелдерді басқару жүйесінің ішкі аудит жүйесі және  

тәуекелдерді басқару жүйесінің кемшіліктерін жою жоспарының орындалуын 

тексеру Холдингтің Директорлар кеңесімен бекітілген ішкі аудитті жүргізу 

Жоспарына сәйкес  жүргізіледі. Ішкі аудитті жүргізу процесін реттейтін 

нормативтік құжаттарға сәйкес ішкі аудит жүргізіледі. 


