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«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 201__ ж. «___» _____________ № ___хаттамасымен 

күшін жойды деп танылды 

  



«Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясаты 2-бет 12-ден 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Осы «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясаты (бұдан әрі – Саясат) ақпарат 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесіне көзқарастар жүйесін анықтайды, ақпарат қорғау 
бойынша негізгі қағидаттарды, бағыттар мен талаптарды баяндайды, ақпараттық қауіпсіздік 

түзімін қамтамасыз ету үшін негіз болады, «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – Қор) тиісті ішкі 
құжаттарын әзірлеу кезінде басшылыққа алынады. 

2. Саясаттың нормативтік-құқықтық негізін ақпараттық жүйелерді пайдалану мен 
ақпараттық қауіпсіздік мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының  
ережелері, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздікті басқарудың халықаралық стандарттарының 

талаптары құрайды.  
3. Саясат ережелерін Қор қызметкерлерінің барлығы, тағылымгерлер, тәжірибеден 

өтушілер орындауға міндетті, сондай-ақ Қордың ақпараттық жүйелері мен құжаттарына 
рұқсаты бар салымшыларға (алушыларға) және басқа үшінші тұлғаларға Қормен және оның 
қызметімен өзара байланысты бөлігінде жеткізілуі тиіс. 

4. Саясат Қор меншігіндегі және пайдаланатын ақпараттық жүйелер мен құжаттардың 
барлығын қамтиды. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету – Қор қызметін жемісті жүзеге 

асыру үшін қажетті талап. Ақпарат – Қордың маңызды активтерінің бірі. 
5. Қордың ақпараттық қауіпсіздігі (бұдан әрі – АҚ) – оның ақпараттық активтерінің 

Қор беделіне зиян келтіруі немесе Қорға, жалғыз акционерге, қызметкерлерге немесе 

салымшыларға (алушыларға) басқа зиян келтіруі мүмкін кездейсоқ немесе қасақана әсеріне 
төтеп беру (қорғау) жағдайы. 

6. Қор басшылығының жалпы саясатының элементі бола отырып, АҚ Қор қызметіне, 

басшылық және заңнама талаптарына негізделеді, Қорда тәуекелдерді басқарудың жалпы 
ережелеріне сәйкес әзірленеді және іске асырылады. Аталған саладағы бұзушылық салдары 

ауыр болуы мүмкін, сонымен қатар салымшылар (алушылар) сенімінен айырылуға апаруы 
мүмкін.  

7. АҚ қамтамасыз ету ақпаратты қорғауға бағытталған кез келген қызметті және оны 

қолдайтын инфрақұрылымды қамтиды. 
8. АҚ ұйымдастырудың ажырамас бөлігі – қолданылатын шаралар тиімділігін үздіксіз 

бақылау, қызметкерлер үшін рұқсат етілмейтін іс-әрекет (әрекетсіздік), мүмкін салдар мен 
жауапкершілік тізбесін анықтау. 

 

2-тарау. Мақсаттар, талаптар және негізгі қағидаттар 

 

9. Саясат ережелері бағытталған негізгі мақсат – алдын алу немесе барынша азайту 
арқылы ақпарат қауіпсіздігіне қауіп төндіретін оқиғалардан зиянды барынша азайту. 

10. АҚ негізгі мақсат емес, оны қамтамасыз ету Қордың қолданыстағы ақпараттық 

ресурстарына барлық мүмкін қауіпке байланысты тәуекелдерді және экономикалық шығынды 
азайтуға қажет. Осы мақсатта ақпараттың басты қасиеттерін қолдау қажет, атап айтқанда: 

1) қолжетімділік – тиісті өкілеттігі бар субъектілердің ақпаратқа уақытылы кедергісіз 
қол жеткізу қабілетін сипаттайтын қасиет; 

2) конфиденциалдылық – осы ақпаратқа рұқсаты бар субъектілер аясына шектеу енгізу 

қажеттілігін көрсететін және жүйенің (ортаның) көрсетілген ақпаратты оған кіру өкілеттігі 
жоқ субъектілерден жасырын сақтау қабілетімен қамтамасыз етілетін қасиет; 

3) тұтастық – ақпараттың бұрмаланбаған (оның бірқатар бекітілген жағдайына қатысты 
өзгермеген) түрде болу қасиеті. 

11. Сенімді ақпараттық қорғаныс құру үдерісі ешқашан аяқталған болмайды. 

Жеткілікті сенімді АҚ жүйесін қамтамасыз ету мақсатында оның өлшемдерін үнемі реттеп, 
сыртқы және ішкі ортадан жаңа қауіптерді көрсету үшін бейімдеу қажет. Қажеттіліктің 

туындауына қарай стандарттарға, рәсімдерге немесе Саясатқа өзгерістер енгізген кезде қандай 
да бір кедергі болмауы тиіс.  



«Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясаты 3-бет 12-ден 

 

 

Осы ережеге сәйкес АҚ басқару циклының мынадай кезеңдері анықталады  (PDCA: 
Plan-Do-Check-Act үлгісі): 

1) Plan – Жоспарлау (әзірлеу) – Қордың жалпы стратегиясы мен мақсаттарына сәйкес 
нәтиже алу үшін тәуекелдерді басқару мен АҚ жетілдіруге қатысты тәуекелдерді сараптау, 
Саясат, мақсаттар, міндеттерді, үдерістер, рәсімдер, бағдарламалық-аппараттық құралдарды 

анықтау; 
2) Do – Іске асыру (енгізу және пайдалану) – Саясатты, бақылау тетіктерін, үдерістер, 

рәсімдер, бағдарламалық-аппараттық құралдарды енгізу және пайдалану; 
3) Check – Тексеру (мониторинг жүргізу және сараптау) – қолданылатын жерді бағалау, 

–Саясатқа, мақсаттарға және практикалық тәжірибеге сәйкес үдерістерді орындау 

сипаттамасын өлшеу, ақпараттық ресурстардың қорғалуына әсер ететін сыртқы және ішкі 
факторлардың өзгеруін сараптау, басшылыққа сараптау үшін есептер беру; 

4) Act – Түзету (ілеспе қызмет көрсету және жетілдіру) – АҚ жүйесін үздіксіз 
жетілдіруді қамтамасыз ету мақсатында АҚ жағдайын сыртқы және ішкі тексеру нәтижесіне, 
басшылық тарапынан талаптарға, басқа факторларға негізделген түзету және алдын алу 

шараларын қолдану. 
12. Қордың АҚ қамтамасыз ету жүйесін құру мен оның жұмысы мынадай негізгі 

қағидаттарға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс: 
1) заңдылық – АҚ қамтамасыз ету үшін қолданылатын кез келген іс-әрекет Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасының негізінде Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен рұқсат етілген Қордың ақпарат қорғау нысандарына теріс әсерді анықтау, 
алдын алу, оқшаулау және жолын кесудің барлық әдісі қолданылып жүзеге асырылады; 

2) Қор қызметін бағдар тұту – АҚ негізгі қызметті қолдау үдерісі ретінде қаралады. АҚ 

қамтамасыз ету бойынша кез келген шара Қор қызметіне елеулі кедергі алып келмеуі тиіс; 
3) үздіксіздік – ақпараттық қорғау жүйелерін басқару құралдарын қолдану, Қордың 

ақпараттық қорғанысын қамтамасыз ету бойынша кез келген шараны іске асыру Қордың 
ағымдағы бизнес-үдерістерін үзбей немесе тоқтатпай жүзеге асырылуы тиіс; 

4) жиынтық – ақпараттық ресурстар қауіпсіздігін олардың бүкіл өмірлік циклының 

ішінде, оларды пайдаланудың барлық технологиялық кезеңдерінде және барлық жұмыс 
түзімдерінде қамтамасыз ету; 

5) негізділік және экономикалық мақсатқа сай болу – қолданылатын мүмкіндіктер мен 
қорғаныс құралдары ғылым мен техниканың тиісті даму деңгейінде іске асырылуы, қойылған 
қауіпсіздік деңгейі тұрғысынан негізделген болуы тиіс және қойылатын талаптар мен 

нормаларға сай болуы тиіс. Барлық жағдайда АҚ шаралары мен жүйелерінің  құны кез келген 
тәуекел түрінен болуы мүмкін зиян мөлшерінен кем болмауы тиіс; 

6) басымдылық – нақты, сондай-ақ әлеуетті АҚ қауіптерін бағалау кезінде маңыздылық 
дәрежесіне қарай Қордың ақпараттық ресурстарының барлығын санатқа жіктеу (ранжирлеу); 

7) қажет білім және артықшылықтың ең төмен деңгейі – пайдаланушы ең төменгі 

артықшылық деңгейін және өз өкілеттігінің аясында қызметін атқаруға қажет деректерге ғана 
рұқсат алады; 

8) мамандық – техникалық құралдарды пайдалану мен АҚ шараларын іске асыру кәсіби 
дайындалған Қор мамандары жүзеге асыруы тиіс; 

9) хабардар болу және дербес жауапкершілік – барлық деңгейдегі басшылар мен 

орындаушылар барлық АҚ талаптары туралы хабардар болуы тиіс және осы талаптарды 
орындау мен АҚ белгіленген шараларын сақтау үшін дербес жауапты болады; 

10) қарым-қатынас және үйлестіру – АҚ шаралары Қордың тиісті құрылымдық 
бөлімшелерінің өзара байланысы, қойылған мақсаттарға жету үшін олардың күшін үйлестіру, 
сондай-ақ сыртқы ұйымдармен, кәсіби қауымдастықтармен және қоғамдастықтармен, 

мемлекеттік органдармен, заңды және жеке тұлғалармен қажет байланыс орнату негізінде 
жүзеге асырылады;  

11)  растау – АҚ бойынша талаптардың орындалғанын және оны ұйымдастыру 
жүйесінің тиімділігін растайтын барлық жазба-құжаттар мен маңызды құжаттама жедел алу 
және қалпына келтіру мүмкіндігімен жасалуы және сақталуы тиіс. 



«Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясаты 4-бет 12-ден 

 

 

 
3-тарау. Қорғаныс нысандары, қолдану саласы 

 
13. Қорда АҚ қамтамасыз етулерінің негізгі нысандары деп танылатын элементтер: 
1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қордың ішкі 

нормативтік құжаттарына сәйкес конфиденциалды ақпаратқа, Қордың коммерциялық 
құпиясына жатқызылған мәліметті қамтитын ақпараттық ресурстар, Қордың қалыпты 

жұмысын қамтамасыз етуге қажет кез келген басқа ақпарат (бұдан әрі – қорғалатын ақпарат); 
2) қорғалатын ақпарат өңделетін, берілетін және сақталатын ақпараттандыру 

құралдары мен жүйелері (есептеуіш техника құралдары, ақпараттық-есептеуіш кешендері, 

желілер, жүйелер); 
3) қорғалатын ақпарат өңделетін Қордың автоматтандырылған жүйесінің 

бағдарламалық құралдары (операциялық жүйелер, деректер қорын басқару жүйелері, басқа 
жалпы жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету); 

4) ақпараттық ресурстарды басқару мен пайдалануға байланысты Қор үдерістері; 

5) қорғалатын ақпаратты өңдейтін құралдар орналасқан үй-жайлар; 
6) қызметкерлердің кабинеттері және Қордың басқа үй-жайлары; 

7) қорғалатын ақпаратқа рұқсаты бар Қор қызметкерлері; 
8) ашық ақпаратты өңдейтін, бірақ қорғалатын ақпарат өңделетін үй-жайларда 

орналастырылған техникалық құралдар мен жүйелер. 

14. Қорғалуы тиіс ақпарат: 
1) қағаз тасымалдағыштарда орналастырылуы мүмкін; 
2) электрондық түрде болуы мүмкін (есептеуіш техника құралдарымен өңделуі, 

берілуі және сақталуы, техникалық құралдар көмегімен жазылуы және қойылуы мүмкін); 
3) телефон, телефакс, телекс және т.б. арқылы электр сигналдары түрінде берілуі 

мүмкін. 
15. Саясат Қордың барлық қызметкеріне, тағылымгерлерге, тәжірибеден өтушілерге, 

контрагенттерге және Қордың ақпараттық ресурстарына рұқсаты бар немесе ақпарат алмасу 

үдерісіне жұмылдырылған басқа тұлғаларға қолданылады. 
 

4-тарау. Ақпараттық қауіпсіздік қауіптері 

 
16. АҚ қауіптері деп ақпараттың басты қасиеттерін бұзудың әлеуетті мүмкіндігі 

түсініледі.  
17. АҚ қауіптері былай бөлінеді: 

1) кездейсоқ – табиғи апаттар, абайсыз қателер, аппараттық және бағдарламалық 
құралдардың қателері және т.б.; 

2) қасақана, яғни деректерді бұрмалау немесе жою, деректерді заңсыз пайдалану, 

компьютер қылмыстары және т.б.  
18. АҚ қауіптерінің қатарына мыналар жатады (бірақ бұлармен шектелмейді): 

1) коммерциялық құпияны (конфиденциалды ақпаратты) құрайтын ақпаратты және 
басқа қорғалатын ақпаратты жоғалту; 

2) қорғалатын ақпаратты бұрмалау (рұқсат етілмеген түрлендіру, қолдан жасау); 

3) жария болу – қорғалатын ақпаратпен рұқсатсыз таныстыру (рұқсатсыз алу, көшірме 
жасау, жымқыру және т.б.); 

4) ақпараттық ресурстарды рұқсатсыз пайдалану (асыра пайдалану, алаяқтық және 
т.б.); 

5) ақпараттың бұғаттау, жабдықтың немесе бағдарламаның істен шығуы, жұмыс 

станцияларының операциялық жүйелері, серверлер, белсенді желілік жабдық, деректер қорын 
басқару жүйелері, бөлінген есептеуіш желілері жұмысының бұзылуы, вирустар, табиғи 

апаттар (төтенше және дағдарысты жағдайлар), басқа форс-мажор жағдайлары мен зиянды іс-
әрекет әсерінің нәтижесінде қолжетімсіз болуы. 



«Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясаты 5-бет 12-ден 

 

 

19. Көрсетілген қауіптер әсерінің нәтижесінде Қордың АҚ жағдайына және оның 
қалыпты жұмысына ықпал ететін мынадай теріс салдарлар туындауы мүмкін : 

1) қорғалатын ақпараттың таралуына немесе жария болуына байланысты қаржылық 
шығын; 

2) жоғалған ақпараттың жойылуына және кейіннен қалпына келтіруге байланысты 

қаржылық шығын; 
3) Қор қызметі жұмысының бұзылуынан болатын зиян және өз міндеттемелерін 

орындаудың мүмкін болмауына байланысты шығын; 
4) объективті емес ақпарат негізінде басқарушылық шешімдер қабылдаудан болатын 

зиян; 

5) Қор басшылығында объективті ақпараттың болмауынан болатын зиян; 
6) Қор беделіне келтірілген зиян; 

7) басқа зиян түрі. 
 

5-тарау. Ықтимал бұзушы үлгілері 

 
20. АҚ бұзушылар былай жіктеледі: 

1) ішкі бұзушылар – АҚ түзімін абайсызда не қасақана бұзатын Қор қызметкерлері; 
2) сыртқы бұзушылар – Қордың ақпараттық ресурстарына зиян келтіре алатын іс-

әрекетті бұзақылық немесе өзімшіл мақсатта жасайтын Қормен еңбек қатынасы жоқ тұлғалар 

(оның ішінде тағылымгерлер және тәжірибеден өтушілер). 
21. Бұзушы қаупі көбіне оған қолжетімді ақпараттық ресурстар саны мен маңыздылық 

дәрежесіне қарай анықталады. Осыған орай, тәуекелі жоғары санаттар деп жоғарғы және орта 

буын менеджерлерін, ақпараттық ресурстардың басқарушыларын , клиенттік және қаржылық 
ақпаратпен көп жұмыс істейтін тұлғаларды есептеу керек.  

22. Ішкі бұзушылардың негізгі типтері: 
1) «үйренбеген/немқұрайды қызметкер» – білмей немесе немқұрайдылықтан жаман 

ойы жоқ бұзушылыққа жол берген Қор қызметкері; 

2) «бәсекелес қызметкер» – басқа қызметкерге өзі ұнатпағандықтан не басқа себеппен 
зиян келтірмекші болған Қор қызметкері. Оның іс-әрекетінің нәтижесінде оның «мақсаты» 

ғана емес, Қор мақсаты да зардап шегуі мүмкін; 
3) «мүдделі бұзушы» – өз пайдасына не үшінші тараптың Қорға қатысты заңсыз іс-

әрекетіне мүдделі Қор қызметкері. Әдетте, келешекте Қормен еңбек қатынастарын сақтауға 

мүдделі және өзін тікелей қаралайтын іс-әрекет жасамайды. Неғұрлым ықтимал бұзушылық – 
ақпарат жариялау (өз пайдасына мүдделі болған жағдайда – қаржылық алаяқтық); 

4) «енгізілген зиянкес» – үшінші тұлғалар мүддесіне орай заңға қайшы іс-әрекет жасау 
мақсатында жұмысқа кірген Қор қызметкері. Келешекте Қормен еңбек қатынастарына мүлдем 
мүдделі емес; 

5) «жұмыстан босатылатын қызметкер» – өзара талапсыз еңбек қатынастарын 
тоқтататын Қор қызметкері. Оған тікелей қолжетімді болған ақпараттың жария болу 

ықтималдылығы жоғары;  
6) «өкпелі қызметкер» – еңбек қызметінің өлшемдеріне мүлдем қанағаттанбаған Қор 

қызметкері не қызметкер жұмысына Қор басшылығының көңілі толмайды. Кез келген, тіптен 

қисынсыз бұзушылықтар болуы мүмкін, әсіресе еңбек қатынастарын бұзған сәтте жасауы 
мүмкін. 

23. Сыртқы бұзушылардың негізгі типтері (бұл бөлімде қазір АҚ бойынша мамандар 
қоғамдастығында қабылданған терминология қолданылады): 

1) «Бастауыш» – жалпыға белгілі осалдығы бар кез келген ақпараттық ресурсты бұзып 

кіргісі келетін тұлға. Дәл Қордың ақпараттық ресурстарын бұзып кіруді мақсат етпейді, 
байсалды қорғаныс құралдарын анықтаған жағдайда шабуылды оңай тоқтатады. Әдетте, кең 

таралған бұзып кіру әдістерін пайдаланады, өз құралдарын әзірлемейді; 
2)  «Қара хакер» – «Бастауышқа» қарағанда нақты ресурсты бұзып кіруде табанды, 

қорғаныс жүйелерін айналып өтуді «құрмет» көреді, қарапайым шабуыл құралдарын әзірлей 



«Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясаты 6-бет 12-ден 

 

 

алады. Өзін көрсету мақсатында немесе жеке пайда табу үшін әрекет етеді, өз қызметін 
қылмыстық құрылымдарға сата алады; 

3) «Гуру» – ақпараттық жүйелерді бұзып кіру бойынша деңгейі жоғары маман. Әдетте, 
қылмыстық құрылымдардың не бәсекелес ұйымдардың «тапсырысымен» жұмыс істейді. 
Бірінші жағдайда, қаржылық алаяқтық жасау, екіншісінде ақпарат жариялау не серверлер 

қолжетімсіздігі мен Қорды салымшылар алдында қаралау мақсатында әрекет етеді. Қолында 
арнайы бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етудің толық қатары бар, сондай-ақ 

әлеуметтік инженерия әдістерін пайдаланады;  
4) «Серіктес» – Қордың ақпараттық жүйелеріне рұқсаты бар серіктес ұйым не еншілес 

ұйым қызметкері. Ішкі бұзушының кез келген типімен анықтауға болады, бірақ оны әдетте, 

басқару қиындау және  Қорда қабылданған АҚ талаптары туралы хабары аз; 
5) «Консультант» – ақпараттық ресурстарға рұқсаты бар сервистік компания 

қызметкері. Рұқсат етілмеген қызмет көрінісінің түрлі сценарийі мүмкін, әдетте, қызмет 
көрсететін ақпараттық жүйе аясында болады; 

6) «Тағылымгер/тәжірибеден өтуші» – әдетте, ақпарат пен ақпараттық ресурстарға 

рұқсаты шектеулі, алайда үнемі Қор аумағында болады және ақпаратты жанама не әлеуметтік 
инженерия әдістерімен ала алады. Осы тағылымгерге/тәжірибеден өтушіге жетекшілік ететін 

Қор қызметкері өз міндеттеріне немқұрайды қараған кезде ғана елеулі зиян келтіруі мүмкін;  
7) «Салымшы/алушы» – қашықтан қызмет көрсету сервистеріне рұқсаты бар Қор 

клиенті. Аталған сервистерді дұрыс пайдаланбаған, сәйкестендіру деректерін жоғалтқан кезде 

зиян келтіруі мүмкін не ақпараттық ресурстарға рұқсатының шектеулі екеніне қарамастан, 
сыртқы бұзушылардың алғашқы үш типі сияқты әрекет етуі мүмкін. 

 

6-тарау. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары   

 

24. Қордың АҚ қамтамасыз ету бойынша негізгі шаралары: 
1) әкімшілік-құқықтық және ұйымдастырушылық шаралар; 
2) физикалық қауіпсіздік шаралары; 

3) бағдарламалық-техникалық шаралар. 
25. Әкімшілік-құқықтық және ұйымдастырушылық шаралар төмендегілерді қамтиды  

(бірақ бұлармен шектелмейді): 
1) Қазақстан Республикасының заңнамасы және Қордың ішкі нормативтік құжаттары  

талаптарының орындалуын бақылау; 

2) Саясатты қолдайтын қағидалар, әдістемелер мен нұсқаулықтар әзірлеу, енгізу және 
орындалуын бақылау; 

3) бизнес-үдерістердің Саясат талаптарына сәйкестігін бақылау; 
4) Қор қызметкерлеріне ақпараттық жүйелермен және АҚ талаптарымен жұмысты 

хабарлау және үйрету; 

5) оқиғаларға орай әрекет ету, оқшаулау және салдарын барынша азайту; 
6) жаңа АҚ тәуекелдерін сараптау; 

7) ұжымдағы моральдық-іскери климатты қадағалап отыру және жақсарту; 
8) төтенше жағдайлар орын алған кездегі іс-әрекетті анықтау; 
9) Қор қызметкерлерін жұмысқа қабылдау және жұмыстан босату кезінде 

профилактикалық шаралар жүргізу. 
26. Физикалық қауіпсіздік шаралары төмендегілерді қамтиды (бірақ бұлармен 

шектелмейді): 
1) рұқсатнамалық және нысанішілік түзімдерді ұйымдастыру; 
2) қорғалатын нысандар қауіпсіздігінің периметрін құру; 

3) қорғалатын нысандардың тәулік бойғы күзетін ұйымдастыру, оның ішінде 
техникалық қауіпсіздік құралдарын пайдаланып ұйымдастыру; 

4) қорғалатын нысандардың өртке қарсы қауіпсіздігін ұйымдастыру; 
5) рұқсаты шектеулі үй-жайларға Қор қызметкерлерінің кіруін бақылау. 
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27. Бағдарламалық-техникалық шаралар төмендегілерді қамтиды (бірақ бұлармен 
шектелмейді):  

1) лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету және сертификатталған ақпарат 
қорғау құралдарын пайдалану; 

2) периметрлі қорғау құралдарын пайдалану (firewall, Data Loss Prevention (DLP)  

және т.б.); 
3) кешенді антивирустық қорғаныс қолдану; 

4) ақпараттық жүйелерге орнатылған АҚ құралдарын пайдалану; 
5) арнайы АҚ кешендерін пайдалану (электрондық ақпараттық ресурстарды қорғау, 

электромагниттік және акустикалық арналар бойынша жария болудан қорғау); 

6) ақпараттан тұрақты түрде резерв көшірме жасауды қамтамасыз ету; 
7) пайдаланушылардың, бірінші кезекте, рұқсат құқықтары кеңейтілген 

пайдаланушылардың құқықтары мен іс-әрекетін бақылау; 
8) криптографиялық ақпарат қорғау жүйелерін қолдану; 
9) аппараттық құралдардың бұзылмайтын жұмысын қамтамасыз ету; 

10) ақпараттық жүйенің маңызды элементтерінің жағдайына мониторинг жүргізу. 
 

7-тарау. Өкілеттік пен жауапкершілікті бөлу 

 
28. АҚ жүйесін құрудың негізгі қағидаты – АҚ Саясатын жемісті іске асыру үшін 

Қордың әрбір қызметкері жауапты. 
29. Қор басшылығы: 
1) стратегиялық жоспарлауды жүзеге асырады; 

2) ішкі нормативтік құжаттарды бекітеді; 
3) АҚ саласындағы бөлімшелер өкілеттігі мен жауапкершілігін анықтайды; 

4) Қор қызметінде тиісті АҚ деңгейін ұйымдастыру және ұстап тұру үшін барлық 
бөлімше қызметін үйлестіреді; 

5) АҚ жүйелерін әзірлеу, енгізу, пайдалану, мониторинг жүргізу, сараптау, ілеспе 

қызмет көрсету және жетілдіру үшін жеткілікті ресурстар бөледі; 
6) тәуекелдер қабылдау белгілері мен тәуекелдің рұқсат етілген деңгейі туралы 

шешімдер қабылдайды; 
7) АҚ жағдайына сыртқы және ішкі тексеру жүргізуді қамтамасыз етеді; 
8) қауіпсіздік бөлімшесі арқылы АҚ жағдайына жыл сайын сараптау жүргізеді; 

9) жалпы АҚ жағдайына жауап береді.  
30. Қауіпсіздік бөлімшесі: 

1) Қордағы АҚ дамыту стратегиясын, сондай-ақ Қордың АҚ қамтамасыз ету бойынша 
жылдық бюджеттерінің жобаларын қарастырады, Қордың АҚ бойынша бағдарламалық-
техникалық шешімдерін дамыту мен енгізуге мониторинг жүргізеді, Қордың АҚ бойынша 

ұйымдық шараларын енгізеді, өзектілігін жоғалтқан АҚ бойынша қолданыстағы жобалардан 
бас тартуды жүзеге асырады; 

2) қажет кезде жобалардың басшылары беретін есептер бойынша жобаларды іске 
асырудың аралық бақылауын жүзеге асырады, сондай-ақ Қор басшылығына қызметкерлерді 
жобаларды жемісті іске асырғаны үшін ынталандыру және қауіпсіздік бөлімшесінің 

шешімдерін орындамағаны немесе жобаларды орындау мерзімдерін бұзғаны үшін тәртіптік 
жауапкершілікке тарту туралы ұсынымдар береді; 

3) АҚ-ға қатысты қорытынды есептерді қарастырады және бекітеді; 
4) АҚ саласындағы ірі оқиғалар бойынша есептерді қарастырады; 
5) сараптайды, әзірлейді және қажет кезде келешекке АҚ оқиғаларының туындауын 

болдырмауға бағытталған ұсынымдар береді; 
6) Қордың құрылымдық бөлімшелерінің АҚ саласындағы жобаларға байланысты 

ұйымдық құрылымын өзгерту бойынша ұсыныстарын қарастырады. Нәтижесі бойынша Қор 
басшылығының қарастыруына белгіленген тәртіппен ұсыныс береді; 
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7) Қор басшылығының шешімін іске асырады, АҚ қамтамасыз ету жүйесін жалпы 
ұйымдастыруды жүзеге асырады, АҚ саласындағы Қор бөлімшелерінің барлығының қызметін 

үйлестіреді және бақылайды; 
8) Қордың АҚ басқару мен қамтамасыз ету үдерісін әдістемелік қолдауды жүзеге 

асырады; 

9) Қордың АҚ бақылау, басқару мен қамтамасыз ету құралдарын және тетіктерін 
таңдауды қамтамасыз етеді; 

10) Қордың АҚ құралдары кешенінің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді; 
11) Қордың АҚ саласындағы қауіпті сараптау мен бағалау үдерісін ұйымдастырады; 
12) ақпарат алмасу қатысушыларының барлығының АҚ талаптарын сақтауын 

бақылайды;  
13) қызметкерлерді басқару бөлімшесімен бірлесіп жаңадан келген және жұмыс істеп 

жатқан қызметкерлерге АҚ талаптарын оқыту үдерісін бейімдеу/электрондық/жыл сайынғы 
курстар ұйымдастыру бойынша көмектесу, сондай-ақ жұмысқа қабылдау кезінде АҚ 
құжаттарымен қол қойдырып таныстыру бөлігінде қамтамасыз етеді; 

14) Қордың АҚ жағдайына мониторинг жүргізуді қамтамасыз етеді; 
15) АҚ бұзуға байланысты оқиғалар мен жағдайларды өңдейді, тиісті қорытынды мен 

ұсынымдар дайындайды; 
16) АҚ қамтамасыз ету жүйесінің жағдайы туралы Қор басшылығына хабарлайды; 
17) Қорда қабылданған талаптарға сәйкес Қордың АҚ саласындағы оқиғалар мен 

жағдайлар туралы тәуекелдерді басқару бөлімшесіне хабарлайды; 
18) тәуекелдерді сараптау және бағалау үдерісін әдістемелік қолдауды жүзеге асырады; 
19) Қорда қабылданған негізгі және операциялық тәуекелдерді басқару мәселелері 

бойынша ішкі құжаттардың талаптарына сәйкес Қордың АҚ саласындағы оқиғалар мен 
жағдайлар туралы тәуекелдерді басқару бөлімшесіне хабарлайды; 

20) негізгі және операциялық тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша ішкі 
құжаттардың талаптарына сәйкес АҚ бұзуға байланысты оқиғалар мен жағдайларды тіркеуді 
қамтамасыз етеді; 

21) «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің тәуекелдерін бағалау және 
өңдеу әдістемесіне сәйкес АҚ тәуекелдерін өңдеу және тәуекелдерін барынша азайту бойынша 

шаралар әзірлеп, АҚ тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау үдерісінің жұмысын 
қамтамасыз етеді; 

22) Қор қызметкерлерін жұмысқа қабылдау және жұмыстан босату кезінде 

профилактикалық шаралар жүргізеді. 
31. Тәуекелдерді басқару бөлімшесі Қордың АҚ саласындағы тіркелген оқиғалар мен 

жағдайларды, АҚ тәуекелдерін сәйкестендіру мен бағалау нәтижелерін сараптайды, 
ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін өңдеу жоспарын және қажет кезде тәуекелдерді 
сәйкестендіру, өлшеу, бағалау, бақылау мен мониторинг жүргізу рәсімдерін жүргізу және 

оларды Қордың жұмыс істеп тұрған тәуекелдерді басқару жүйесінің аясында негізгі және 
операциялық тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша ішкі құжаттарының талаптарына 

сәйкес тәуекелдерді барынша азайту жоспарына қосу мақсатында АҚ тәуекелдерін барынша 
азайтудың әзірленген шараларын зерттейді. 

32. Ақпараттық технологиялар бөлімшесі:  

1) Қорда қабылданған талаптарға сәйкес пайдаланушыларға Қордың ақпараттық 
ресурстарына рұқсат беруді қамтамасыз етеді; 

2) Қорда қабылданған талаптарға сәйкес жүйелік және қолданбалы бағдарламалық 
қамтамасыз етуді конфигурациялайды; 

3) Қордың ақпараттық ресурстарының үздіксіз жұмысын, тұтастығын және 

қолжетімділігін (ақпаратты мұрағаттау және резерв көшірме жасау қосылады), ондағы 
өңделетін ақпарат конфиденциалдылығын қамтамасыз етеді (орнатылған қауіпсіздік 

тетіктерін басқару); 
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4) Қордың АТ-қызметтерін басқару жүйесінің тиісті деңгейін, Қордың барлық бизнес-
үдерістерінің үздіксіздігін, Қордың АТ-қызметтері саласында ықтимал шығындар мен 

залалдарды азайтуды қамтамсыз етеді. 
33. Қызметкерлерді басқару бөлімшесі: 
1) үміткерлерді жұмысқа қабылдау кезінде бастапқы құжаттар жинау және Қор 

қызметкерлерімен, сондай-ақ тағылымгерлермен, тәжірибеден өтушілермен тиісті 
келісімдерге (еңбек шарттары, тағылымдамадан өту туралы шарттар, - қызметтік, 

коммерциялық құпияны (конфиденциалды ақпаратты) жарияламау туралы міндеттемелер 
және т.б.) қол қою бойынша іс-шаралардың міндетті кешенін жүзеге асырады; 

2) Саясатты және АҚ бойынша ішкі нормативтік құжаттарды бұзған жағдайда, Қор 

басшылығының нұсқауымен Қор қызметкерлерін тәртіптік жауапкершілікке тартуды 
қамтамасыз етеді. 

34. Заң департаменті АҚ саласындағы ішкі нормативтік құжаттар жобаларының 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестігін тексереді. 

35. Қордың құрылымдық бөлімшелері: 

1) Қор қызметтерін енгізу, түрлендіру, салымшыларға (алушыларға) ұсыну кезінде АҚ 
талаптарының сақталуына жауап береді; 

2) өздері бизнес-ие болып табылатын ақпараттық жүйелерге/үдерістерге рұқсат 
құқықтарын келіседі. 

36. Қордың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары: 

1) қызметкерлерді қолданыстағы АҚ талаптарымен таныстыруды қамтамасыз етеді; 
2) өздеріне сеніп тапсырылған бөлімшелерде АҚ қамтамасыз етуге жауапты .  
37. Ақпараттық жүйені пайдаланушылар: 

1) осы Саясаттың, сондай-ақ ақпараттық жүйедегі жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа ішкі нормативтік құжаттардың талаптарын сақтау үшін жауапты ; 

2) осы Саясатта және Қордың басқа ішкі құжаттарында баяндалған АҚ талаптарын 
өздері лауазымдық міндеттерінің аясында байланыс жасайтын үшінші тұлғалардың 
орындауын бақылайды, оның ішінде үшінші тұлғалармен шарттарға көрсетілген талаптарды 

қосу арқылы бақылайды; 
3) ақпараттық ресурстармен жұмыс кезіндегі барлық күмәнді жағдайлар мен бұзу 

туралы тікелей басшысына және ақпараттық қауіпсіздік бөлімшесіне хабарлауға міндетті. 
 

8-тарау. Талаптарға сәйкестік 

 
38. Осы Саясат және жалпы АҚ жүйесі мынадай нормативтік құқықтық актілер мен 

халықаралық стандарттарға (бұл бөлімде жалпы Қордың АҚ жүйесін құру үдерісіне тікелей 
әсер ететін негізгі нормативтік актілер көрсетілді; сонымен қатар мемлекеттік деңгейде АҚ 
дамуының стратегиялық қырларын сипаттайтын не жекелеген қосымшалардың/қызметтердің 

ақпараттық қорғанысы бойынша қағидаға регламент белгілейтін бірқатар құжаттар  бар) 
сүйенеді: 

1) Қазақстан Республикасының «Электрондық құжат және электрондық цифрлық 
қолтаңба туралы» заңы;  

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы №832 

қаулысымен бекітілген Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық 
қауіпсіздік қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптар; 

3) «Ақпараттық технологиялар – Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері – Ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйесі – Талаптар» ISO/IEC 27001:2005 халықаралық стандарты (ҚР СТ  
ИСО/МЭК 27001-2008); 

4) «Ақпараттық технологиялар – қызметтерді басқару – 1-бөлім: Қызметтерді басқару 
жүйесіне талаптар» ISO/IEC 20000-1:2018 халықаралық стандарты; 

5) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» заңы; 
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6) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі 
№76 қаулысымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы 

зейнетақы қорлары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру 
қағидасы. 

39. Қорда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын 

сақтауды қамтамасыз ету, зияткерлік меншік құқықтарын сақтау, заңмен қорғалатын дербес 
ақпаратты қорғау, криптографиялық құралдарды қолдану бойынша шектеулерді сақтау үшін 

тиісті үдерістер енгізілуі тиіс. 
40. ISO/IEC 27001 және ISO/IEC 20000-1 халықаралық стандарттарының талаптары мен 

ережелерінің барлығы тиісті құжаттармен анықталатын оларды қолдану саласында 

орындалуы міндетті.  
41. АҚ құралдары мен әдістерін әзірлеу және қолдану кезінде Қордың үшінші 

тұлғалармен шарттық міндеттемелерінің талаптары ескерілуі тиіс.  
42. Осы Саясаттың, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы Қазақстан Республикасы 

заңнамасының және ISO/IEC 27001 және  ISO/IEC 20000-1 халықаралық стандарттарының 

ережелері осы стандарттардың талаптарын іске асыруға жұмылдырылған Қор 
қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарында және осы нормативтік құжаттар мен 

стандарттар қолданылатын жүйелерге қызмет көрсету мен пайдалануға жұмылдырылған 
бөтен ұйымдармен және жеке тұлғалармен жасалған шарттарда болуы тиіс. Қордың 
ақпараттық ресурстарына үшінші тарапқа рұқсат мұндай рұқсат беру кезінде туындауы 

мүмкін тәуекелдер сарапталған және дұрыс қорғаныс шаралары қабылданған соң ғана жүзеге 
асырылады.  

43. Қажет кезде (атап айтқанда, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерінің немесе халықаралық стандарттардың талаптары болған кезде) Қор 
контрагенттердің (тауарлар мен қызмет жеткізушілер) анықталған талаптарға сәйкестігін 

тексереді.  
44. Саясат негізінде АҚ қамтамасыз етудің негізгі қағидасы мен әдістеріне регламент  

белгілейтін бірқатар қатысы бар ішкі нормативтік құжаттар, стандарттар қолданылатын салада 

жеке саясаттар және т.б. әзірленеді. Көрсетілген құжаттар Саясат талаптарын толықтыруы 
және кеңейтуі мүмкін, бірақ қайшы келмеуі тиіс.  

 

9-тарау. Сараптау және қайта қарау 

 

45. Осы Саясатты, оған қатысты құжаттарды, ақпараттық жүйелер мен тұтас АҚ 
жүйесін сараптау және бағалау мынадай іс-шаралар нәтижесінің негізінде 2 жылда кемінде 1 

рет жүргізіледі: 
1) Қор басшылығының АҚ жүйесінің жағдайы мен тиімділігін сараптауы; 
2) қауіпсіздік бөлімшесінің АҚ жағдайын ағымдағы тексеруі; 

3) қауіпсіздік бөлімшесі не білікті сыртқы аудитор жүргізетін ақпараттық жүйелердің 
осал жерлерінің болуын сканерден өткізу, кіруге тестілер жасау; 

4) қауіпсіздік бөлімшесі анықтаған оқиғалар мен АҚ талаптарын бұзу; 
5) аудиторлық тексеріс жүргізу кезінде АҚ жағдайын тексеру; 
6) АҚ жүйесіне жүргізілетін басқа аудиттер мен тексерістер. 

46. Қолданыстағы жүйелерді тексеруді қажет ететін аудит бойынша іс-шаралар бизнес-
үдерістерді тоқтату тәуекелі барынша аз болатындай етіп жоспарлануы және келісілуі тиіс. 

47. Ақпараттық жүйелер аудитінің құралдары мен нәтижесіне рұқсат мүмкін рұқсатсыз 
пайдалануды, қаралауды немесе түрлендіруді болдырмау мақсатында қорғалуы және шектелуі 
тиіс. 

48. Осы Саясатты және оған қатысты құжаттарды қайта қарау Саясаттың 45-тармағына 
сәйкес сараптау және бағалау үдерісінің нәтижесі бойынша, бірақ жылына бір реттен кем емес 

жүзеге асырылады. 
 

10-тарау. Қорытынды ережелер 



«Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясаты 11-бет 12-ден 

 

 

 
49. Ақпараттық ресурстарды пайдалану тәртібі мен қағидасын және Қорда 

қабылданған АҚ шараларын сақтамау Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына және Қордың ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жауапкершілікке апарады.  

50. Саясат ережелері Қордың Директорлар кеңесі бекіткен сәттен бастап күшіне енеді. 

51. Осы Саясат Қор қызметіндегі өзгерістер, Қазақстан Республикасының 
заңнамасындағы өзгерістер ескеріліп және осы Саясаттың 9-тарауының талаптары ескеріліп 

қажеттілігіне қарай қайта қаралуы мүмкін.  
52. Саясат ережелерімен көзделмеген мәселелер Қазақстан Республикасының 

заңнамасына, Қордың Директорлар кеңесінің шешімдеріне және ішкі құжаттарына сәйкес 

шешіледі (бұл ретте Қазақстан Республикасы заңнамасының күші басым болады). 
53. Осы Саясаттың өзекті мазмұнына қауіпсіздік бөлімшесі жауапты. 

54. Саясат – жария құжат және Қордың кез келген ақпараттық ресурсына 
орналастыруға болады. 

 

 

 

«БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасы      Ж. Курманов  



«Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясаты 12-бет 12-ден 

 

 

 

 

 

«БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясатын келісу парағы  

 

 

 

 

Осы арқылы қағаз тасымалдағыштағы туынды құжаттың электрондық нұсқада келісілген 
құжатқа сәйкес екенін растаймыз. 
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