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1-бөлім. Жалпы ережелер 

 

 1. «БЖЗҚ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты (бұдан әрі - Саясат) Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленген және 

тәуекелдерді басқару философиясын, мақсатын, тәуекелдерді басқарудың корпоративтік 

жүйесінің құрылымын, тәуекел сыйымдылықты анықтауға жалпы тәсілдерді, тәуекелдерді 

басқаруға негізгі қағидаттар мен тәсілдерді, сонымен қатар «Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының қызметіндегі тәуекелдер классификациясын 

белгілейді. 

 2. Қор тәуекелдерін басқару философиясы Қордың өзінің қызметіне мүдделі 

тараптарға құндылықтарды (құндарды) құру мен сақтау үшін құрылғандығына негізделеді. 

Қор белгісіздікке тап болады және басшылықтың міндеті белгісіздік деңгейі туралы шешімді 

қабылдау болып табылады, Қор мүдделі тараптар үшін құндылығын (құнын) ұлғайтуға 

талпына отырып, оны мойындауға дайын. 

 

 3-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 21.07.2016 жылғы № 4 

хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатына өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілген. 

 3-тармақтың 5)-тармақшасына «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 22.12.2016 

жылғы № 8 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатына 

Өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілді. 

 3. Осы Саясатта қолданылатын терминдер мен анықтамалар: 

 1) Қор – «БЖЗҚ» АҚ/ «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы; 

 2) тәуекел – өзін жүзеге асырған жағдайда Қор мақсатына жетуге елеулі теріс ықпал 

етуі мүмкін келешектегі ықтимал жағдай; 

 3) мүмкіндік – алға қойылған мақсаттарға жетуге оң әсер ететін және құндылықтарды 

(құнын) құру немесе сақтауға ықпал ететін жағдайлардың туындау ықтималдығы; 

 4) тәуекел сыйымдылық – Қор өз мақсатына жету үдерісінде өзіне қолайлы деп 

санайтын тәуекелдің жиынтық деңгейі; 

 5) тәуекелдерді басқару жүйесі –тәуекелді бағалау, тәуекелді өлшеу, тәуекелді 

бақылау және тәуекел мониторингі сынды төрт негізгі бөлшектен құралатын үдеріс;    

 6) тәуекел фактор – тәуекелді іске асыру себебі болып табылатын ішкі немесе сыртқы 

факторлар; 

 7) алынып тасталды; 

 8) тәуекелге төзімділік – нақты мақсатқа жетуге қатысты ауытқушылықтың 

жіберілген деңгейі; 

 9) тәуекел иесі – белгілі бір тәуекелді басқарудың барлық аспектілеріне жауапты 

тұлға (қызметкер/құрылымдық бөлімше/алқалы орган); 

 10) ішкі бақылау жүйесі – Қордың ұзақмерзімді мақсатын жүзеге асыратын және 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Қордың ішкі нормативтік 

құжаттарын сақтауға, Қордың беделдік тәуекелін немесе шығындар тәуекелін төмендетуге 

ықпал ететін қаржылық және басқарушылық есептіліктің шынайылығын қолдайтын ішкі 

бақылау саясаты мен рәсімдердің жиынтығын білдіретін тәуекелдерді басқару жүйесінің 

бөлшегі;  

 11) алынып тасталды; 

 12) басқарушылық шешімдер – стратегиялық (оның ішінде қаржылық) жоспарларды, 

Қордың ішкі құжаттарын, олардың орындалуы туралы есептерді қарау және бекіту 

(мақұлдау) мәселелері бойынша не басқа мәселелер бойынша Директорлар кеңесі немесе 

Қор Басқармасы қабылдайтын шешімдер; 



«БЖЗҚ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты 

 

 3  

 

 13) тәуекелдерді басқару – Қордың барлық қызметін қозғайтын және стратегия 

әзірлеу кезінде басталатын Қордың Директорлар кеңесі, Басқармасы мен басқа да 

қызметкерлері жүзеге асыратын үдеріс. Ол Қорға ықпал ететін оқиғаларды анықтауға және 

сол оқиғалардың шамасын басқаруға, сонымен қатар тәуекел сыйымдылықтың артпауын 

және Қор мақсатына жетудің орынды кепілінің берілуін бақылауға бағытталған.  

 14) алынып тасталды. 
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2-бөлім «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 22.12.2016 жылғы № 8 хаттамасымен 

бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатына Өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 17-1 тармағымен толықтырылды. 

 

2-бөлім. Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі 

 

§1. Тәуекелдерді топтастыру 

 

 4. Туындауына және ықпал ету аясына қарай тәуекелдер: 

 1) операциялық тәуекелдер – қызметкерлер тарапынан жіберілген ішкі процесстерді 

жүзеге асыру барысындағы қателіктер немесе тиімділіктің жеткіліксіздігі, ақпараттық 

жүйелер мен технологияның қызмет етуі нәтижесінде, сонымен қатар сыртқы оқиғалар 

салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындауымен байланысты тәуекелдер тобы; 

 2)  қаржылық тәуекелдер – капитал салу және ақшаның сатып алушылық қабілеттігі 

есебінен құрылған қаржы ресурстар (ақшалай қаражат) залалдарының ықтималдығымен 

байланысты тәуекелдер тобына жіктеледі; 

 2. Базалық топтама қамтылған тәуекелдер тізімі және тәуекелдер сипаттамасы осы 

Саясаттың 1-қосымшасында келтірілген.  

 

§2. Тәуекелдерді басқару жүйесінің қағидаттары мен мақсаты 

 

 5. Қор тәуекелдерді басқару жүйесінің келесідей негізгі қағидаттарын қолдайды: 

 1) Ықпалдасушылық – Қордың жиынтық тәуекелдерінің бөлшектерін олардың 

тұтастығы мен бірлігі бойынша қарау; 

 2) Ашықтық – тәуекелдерді басқарудың крпоративтік жүйесін автономды немесе 

оқшауланған түрде қарауға тыйым; 

 3) Құрылымдылық және құру иерархиясы – тәуекелдерді басқару кешенді жүйесінің 

нақты құрылымы мен есеп берушілігі бар; 

 4) Хабардарлық – тәуекелдерді басқару үдерісі ақиқат, шынайы және өзекті 

ақпараттың болуымен ілестіріледі; 

 5) Үздіксіздік – тәуекелді анықтау, бағалау, өлшеу және елеу тұрақты негізде жүзеге 

асырылады; 

 6) Кезеңділік – тәуекелдерді басқару үдерісі үнемі қайталанатын кезеңді білдіреді; 

 7) Үздіксіз жетілдіру -  стратегиялық міндеттер, сыртқы ортадағы өзгерістер және 

тәуекелдерді басқарудың үздік әлемдік тәжірибесі есебімен рәсімдер мен технологияларды 

қоса алғанда тәуекелдерді басқару бойынша жұмыстарды жетілдіру. 

 6. Тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі мақсаттары: 

 1) мүдделі тараптар үшін құндылықтардың (құнның) артуына; 

 2) Қор Стратегиясын жүзеге асыруға көмектесуге; 

 3) Қордың тұрақты дамуына көмектесуге; 

 4) қолайсыз тәуекел жағдайлардың орын алуынан Қор зиянын барынша төмендетуге 

бағытталған. 

 7. Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі басты мақсатқа жетуге ықпал етеді 

және келесідей міндеттерді көздейді: 

 1) қатер мен мүмкіндіктерді уақытында анықтау; 

 2) тәуекел көрсеткіштердің ұйғарынды мәндерін бағалау сапасын арттыру; 

 3) тәуекелдерді басқарудың альтернативті тетіктерін дамыту; 

 4) Қор қызметінің негізгі бағыттары бойынша зиянды барынша төмендету және 

мүмкіндіктерді пайдалану бойынша заманауи шараларды қабылдауға ықпалдасу; 
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 5)  Қордың құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерін тәуекелдер мониторингі 

және бағалау үдерісіне, сонымен қатар тәуекелдерді басқару аясында олардың 

жауапкершілігін дамытуға көмектесуге жұмылдыру; 

 6) сәйкестендіру және мониторингілеу үдерісінен тәуекелдерді басқару шараларын 

жүзеге асыруға дейін тәуекелдерді басқарудың бүкіл үдерісінің қызмет етуін қамтамасыз ету; 

 7) жауапкершілікті бөлу (міндеттемелерді, құқықтар мен жауапкершілікті 

тәуекелдерді басқару барысында түрлі органдар, Қор бөлімшелері мен қызметкерлер 

арасында бөлу); 

 8)  құзыреттілік пен жауапкершілік теңгерімін сақтау (Қор басшылығы Қордың 

тәуекелге жалпы бейімділігін құрады және тәуекелді стратегиялық басқаруды жүзеге 

асырады). 

 

§3. Тәуекелдерді басқару жүйесінің негіздері 

 

 8. Қор тәуекелдерін басқаруға: 

 1) даму стратегиясына сәйкес тәуекел сыйымдылық деңгейін анықтау. 

 Қор басшылығы тәуекел сыйымдылықты (Қор баруға дайын тәуекел) таңдалған 

стратегияның мақсатына жету үшін сәйкесті тәуекелдерді басқару механизмдерін әзірлеу 

кезінде стратегиялық альтернативалардан таңдау кезеңінде қабылдайды; 

 2) туындайтын тәуекелдерге әсер ету бойынша шешімдерді қабылдау үдерісін 

жетілдіру енеді.  

 Тәуекелдерді басқару үдерісі тәуекелден жалтару, тәуекелді қысқарту, тәуекелді қайта 

үлестіру немесе тәуекелді қабылдау сынды Қордағы тәуекелге әсер ету тәсілін анықтайды; 

 3) Қор қызметіндегі күтпеген негативті оқиғалар мен зияндар санын қысқарту. 

 Қор ықтимал мүмкіндіктерді зерттейді, ықтимал негативті оқиғаларды анықтайды 

және сондай оқиғалар мен оларға байланысты шығындар мен зияндардың санын қысқарта 

отырып сәйкесті шараларды орнатады; 

 4) Қор қызметінде тәуекелдердің барлық жиынтығын белгілеу және басқару енеді. 

 Қор қызметінің түрлі құрауыштарына ықпал ететін тәуекелдердің көптеген санымен 

қақтығысады. Тәуекелдерді басқару үдерісі көптеген тәуекелдерге тұтастай жақындау және 

түрлі әрекеттерге тиімді әсер етуге ықпал етеді; 

 5) қолайлы мүмкіндіктерді пайдалану. 

 Мүмкін боларлық зияндарды ғана емес, сондай-ақ барлық ықтимал жағдайларды 

назарға ала отырып, басшылық ықтимал мүмкіндік болып саналатын жағдайларды қарайды 

және оларды белсенді түрде құрады; 

 6) капиталды ұтымды пайдалану. 

 Тәуекелдер  туралы толығырақ ақпарат Қор басшылығына капиталдың жалпы 

қажеттілігін тиімді бағалауға және оның бөлінуі мен пайдалануын оңтайландыруға 

мүмкіндік береді.  

 9. Тәуекелдерді басқару үдерісі беретін мүмкіндіктер басшылыққа қызметтің 

мақсатты көрсеткіштеріне жетуге, сонымен қатар қорларды ұтымсыз пайдаланудың алдын 

алуға көмектеседі.  

 10. Басшылық стратегия әзірлеу кезінде және мақсаттарды қояр кезде мүмкіндіктерді 

қарайды, сонымен қатар оларды оңтайлы пайдалану бойынша жоспарларды әзірлейді. 

 

§4.Тәуекелдерді басқару үдерісі 

 

 11. Қордың тәуекелдерін басқару үдерісі сегіз өзара байланысты компоненттерден 

тұрады: 

 1) Контекст. 
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 Қор контексті Қордағы жұмыс ахуалын, басшылық пен қызметкерлердің 

құндылықтарын білдіреді. Сондай-ақ қызметкерлердің тәуекелдерды қабылдауы мен әсер 

етуін анықтайды. Контекстке тәуекелдерді басқару (тәуекел сыйымдылық, адалдық және 

этикалық құндылықтар, сонымен қатар өздерінің ортасы) философиясы кіреді. 

 2) Мақсат қою. 

 Мақсатты басшылық оларға жетуге ықпал ететін әлеуетті жағдайлар есебімен 

анықтайды. Тәуекелдерді басқару үдерісі Қор басшылығының тәуекел сыйымдылық 

есебімен Қордың сәйкесті миссиялары, таңдау және мақсаттарды құру үдерісі дұрыс 

ұйымдастырылғандығына кепілдік береді. 

 3) Оқиғаларды анықтау. 

 Қордың мақсатына жетуге ықпал ететін ішкі және сыртқы оқиғалар мақсатты қою мен 

стратегияны құру барысында басшылық ескеретін оларды тәуекелдерге немесе 

мүмкіндіктерге бөлу есебімен анықталады. 

 4) Тәуекелдерді бағалау. 

 Тәуекелдер оларды жою үшін қажетті шаралардың туындау, ықпал ету және жасалу 

мүмкіндігі есебімен тәуекелдердің иелерімен талданады. Тәуекелдер өзіне тән және қалдық 

тәуекелдер көзқарасынан бағаланады.  

 5) Тәуекелге әсер ету. 

 Тәуекел иелері тәуекелдерді басқару бөлімшесінің қатысуымен тәуекелге әсер ету 

әдістерін (тәуекелден жалтару, тәуекелді қабылдау, қысқарту немсее қайта бөлу) әзірлейді 

және Қордың толеранттылығы мен тәуекел сыйымдылығының жеткілікті деңгейіне сәйкес 

тәуекелдерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді. Іс-шаралар жоспары Қор 

басшылығымен қаралады және бекітіледі. 

 6) Бақылау құралдары. 

 Тәуекелдерді басқару саясаты мен рәсімдері туындайтын тәуекелге тиімді және 

уақытында әсер етудің орынды кепілін қамтамасыз етеді. 

 7) Ақпарат және коммуникация. 

 Қажетті ақпарат анықталады, тіркеледі және қызметкерлерге олардың міндеттерін 

орындауға мүмкіндік беретін нысанда және мерзімде беріледі. Сондай-ақ, Қор аясында 

ақпарат тікелей (жоғарыдан төменге) және көлденеңінен (төменнен жоғарыға) тиімді 

алмасады. 

 8) Мониторинг.  

 Қордың тәуекелдерді басқару үдерісін мониторингілеу ағымдағы қызметтің аясында 

жүзеге асырылады және жүргізілген мерзімді бағалау нәтиежелер бойынша қажеттілігіне 

қарай түзетіледі. 

 12. Қордың тәуекелдерді басқару басқармасы түрлі бағыттағы, циклдік үдеріс болып 

табылады, ондағы барлық компоненттер өзара әрекеттеседі. 

 13. Қор жетуге ынталатын мақсаттары (төрт санаты – стратегиялық, операциялық, 

есепті дайындау және заңнаманы сақтау аясындағы мақсаты) мен Қордың тәуекелдерді 

басқару үдерісінің компоненттері 

(сегіз компоненттер) арасында тікелей 

өзара байланыс бар. 

 14. Мақсат пен компоненттері  

арасындағы өзара байланыс шаршы 

түріндегі үшөлшемді мартрицада 

көрсетілген. Бұл форма Қордың 

тәуекелдерді басқаруды оны толық 

немесе мақсаттар санаты, 

компоненттері, бөлімшелері бойынша 
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немесе анағұрлым төмен деңгейде қарау қабілеттігін көрсетеді.  

15. Тәуекелдерді басқару үдерісінің тиімділігін айқындау Қордың тәуекел 

сыйымдылық пен ықтимал тәуекелдерінің есебімен тәуекелдерді басқару үдерісінің тиімділік 

санаттары болып табылатын тәуекелдерді басқарудың сегіз компоненттері қызметінің 

тиімділігін бағалау бойынша қалыптасады.  

16. Тәуекелдерді басқарудың тиімді үдерісі Қор басшылығына Қордың стратегиялық 

және операциялық мақсаттарына жету және заң талаптары мен нормативтік құқықтық 

актілердің сақталуы туралы шынайы ақпаратқа ие болу мүмкіндігін береді.   

17. Тәуекелдерді басқару үдерісіне жауапкершілікті тәуекелдің иесі болып табылатын 

бөлімшенің қызметкерлері мен басшысы тартады. Қор қызметкерлері тәуекелдерді басқару 

аясында философияны қолдауды қамтамасыз етеді, тәуекел сыйымдылық пен тәуекел 

толеранттылық деңгейі көрсеткіштерінің сақталуына ықпал етеді, өздеріне рұқсат етілген 

тәуекел деңгейі есебімен жауапкершілік аймағы аясында тәуекелдерді басқарады. 

17-1. Тәуекелдерді бағалау және өлшеу нәтижелері бойынша тәуекелдердің 

басымдылығы белгіленеді және тәуекелдерді басқару бөлімшесі тәуекелдер картасын 

құрады. 

 

§5. Тәуекел сыйымдылық 

18-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 22.12.2016 жылғы № 8 

хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатына Өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілді. 

18. Басшылық стратегиялық мақсаттар өзгерген және маңызды басқарушылық 

шешімдерді қабылдаған жағдайда, жыл сайынғы негізде және/немесе қажеттілігіне қарай 

тәуекелдердің әрбір түрі бойынша толеранттылық деңгейі мен жиынтық тәуекел 

сыйымдылықты бекітеді және қайта қарайды. Тәуекел сыйымдылық сапа және/немесе 

сандық түрде болуы мүмкін. Қордың негізгі қаржылық көрсеткіштерінің мәні Қордың 

тәуекел сыйымдылығына әсер етеді.  

19. Басшылық тәуекелдер туындаған жағдайда қайта қаралуы тиіс Қордың әр 

тәуекеліне қатысты толеранттылық деңгейін бекітеді. Толеранттылық тәуекел мақсаттар 

өлшенетін бірліктерде өлшенеді. Толеранттылық тәуекел деңгейі тәуекел жағдайлар 

бойынша нақты көрсеткіштердің жеткілікті ауытқуы шегінде растау үшін қолданылады.  

20. Жиынтықты тәуекел сыйымдылық есебі және толеранттылық тәуекел деңгейін 

анықтау халықаралық тәжірибелердің әдістері мен көпшілікке танылған тәсілдерді 

пайдалана отырып жүзеге асырылады.  

21. Қор басшылығы бекітілген тәуекел сыйымдылық пен толеранттылық тәуекел 

деңгейі аясында операциялық және стратегиялық шешімдерді қабылдайды. 

22. Қордың жалпы тәуекел сыйымдылығы жоғарыламайды деген сенімділікті 

қамтамасыз ету үшін ағымдағы толеранттылық тәуекел деңгейіне мониторинг жүзеге 

асырылады. 
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3-бөлім «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 21.07.2016 жылғы № 4 хаттамасымен 

бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатына өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 24-1 тармағымен толықтырылған. 

 

3-бөлім. Қорытынды ережелер 

 

23. Осы Саясат Қордың бекітілген даму стратегиясы мен тиісті іс-шаралар жоспарына 

сәйкес іске асырылады.  

24. Осы Саясаттың орындалуын бақылау Қор басшылығымен жүзеге асырылады.  

24-1 тармағына «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 22.12.2016 жылғы № 8 

хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатына Өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілді. 

24-1. Тәуекелдерді басқару бөлімшесі осы Саясаттың 2-қосымшасымен белгіленген 

нысан бойынша тоқсан сайынғы негізде тәуекелдерді басқару жүйесі талаптарының 

сақталуы (пайдалануы) туралы ақпаратты және тәуекелдер картасын Қордың Басқармасына 

және Қордың Директорлар кеңесіне қарауға және бекітуге береді. 

25. Саясат Қазақстан Республикасы заңнамасындағы өзгерістер мен Қор 

стратегиясының өзгерістері есебімен қайта қаралуы мүмкін. Егер Қазақстан Республикасы 

заңнамасындағы немесе Жарғыдағы өзгерістер нәтижесінде Саясаттың аталған нормалары өз 

күшін жояды және Саясатқа тиісті өзгерістер енгізген сәтке дейін Қазақстан Республикасы 

заңнамасын басшылыққа алу қажет. 

26-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 22.12.2016 жылғы № 8 

хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатына Өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілді. 

26. Тәуекелдерді басқару бөлімшесі Саясаттың өзектілігіне жауапты болады. 

Тәуекелдерді басқару бөлімшесі Қор Басқармасына кезең бойынша тәуекелдерді 

басқару жүйесінің тиімділігіне тәуелсіз сырттай бағалау жүргізу туралы мәселені бастамаға 

алуға құқылы.  

27. Саясатқа өзгерістер мен толықтыруларды енгізу немесе оны тарату Қордың ішкі 

құжаттарының талаптарына сәйкес ресімделеді. 

28. Осы Саясатпен қаралмаған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасына, 

Қордың ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес реттеледі. 

29. Саясаттың талаптары Қордың барлық бөлімшелерімен орындалуға міндетті. 

Саясат нормаларының сақталмауына жауапкершілік Қор бөлімшелерінің қызметкерлеріне 

және басшыларына жүктеледі. 

 

Басқарма төрағасы                                                      Ерденаев Р.С. 
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1-қосымшаға «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 22.12.2016 жылғы № 8 

хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатына Өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілді. 

 

 

 

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 201___ жылғы 

«___»___________№___хаттамасымен бекітілген  

«БЖЗҚ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатына   

1-қосымша  

 

 

«БЖЗҚ» АҚ тәуекелдер тізімі* 

№ Тәуекел Тәуекел сипаттамасы 

Тәуекел түрлері 

бойынша 

жауапты 

бөлімшелер 

1 Қаржы тәуекелдері  

1.1 Нарықтық 

тәуекелдер 

Қаржы нарықтарындағы қозғалыстармен 

байланысты шығыстардың/шығындардың 

туындау тәуекелі. Нарықтық тәуекелдер көзі 

макроэкономикалық көрсеткіштер болып 

табылады. 

Тәуекелдерді 

басқару 

бөлімшесі 

1.1.2 Баға тәуекелі Қаржы құралдарының нарықтық құнына әсер 

ететін қаржы нарықтары талаптары өзгерген 

жағдайда туындайтын қаржы құралдары 

құнының өзгеруі салдарынан 

шығыстардың/шығындардың туындау тәуекелі 

Тәуекелдерді 

басқару 

бөлімшесі 

1.1.3 Пайыздық 

тәуекел 

Сыйақы мөлшерлемелерінің қолайсыз өзгерісі 

салдарынан шығыстардың/шығындардың 

туындау тәуекелі 

Тәуекелдерді 

басқару 

бөлімшесі 

1.1.4 Валюталық 

тәуекел 

Қор өз қызметін жүзеге асыру кезінде шетел 

валютасы бағамының өзгеруімен байланысты 

шығыстардың/шығындардың туындау 

тәуекелі. Шығыстар/шығындар қауіпі 

позицияларды валюталар бойынша құндық 

мәнінде қайта бағалаудан туындайды. 

Тәуекелдерді 

басқару 

бөлімшесі 

1.2 Кредиттік 

тәуекелдер 

своптар, опциондар, форвардтар және 

кредиттік тәуекелге ұшыраған өзге қаржы 

құралдары бойынша әріптестің 

міндеттемелерін орындамауына байланысты 

және осы бағалы қағаздар мен өзге қаржы 

құралдары есеп айырысуды реттеу кезеңінде 

туындайтын шығындар тәуекелі кіретін, 

бағалы қағазды шығару талаптарымен 

белгіленген мерзімде бағалы қағаздың 

ұстаушысына тиесілі негізгі борыш пен 

сыйақыны эмитенттің төлемеуі салдарынан 

шығыстардың/ шығындардың туындау 

Тәуекелдерді 

басқару 

бөлімшесі 
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тәуекелі; 

1.3 Өтімділікті 

жоғалту тәуекелі 

Қордың өз міндеттемелерін ықтимал 

орындамауына не уақтылы орындамауына 

байланысты тәуекел. Бағалы қағаздардың 

активтер ретінде өтімділігін жоғалту тәуекелі 

олардың төмен шығындарымен және қолайлы 

бағалар бойынша тез сатылу мүмкіндігімен 

анықталады 

Тәуекелдерді 

басқару 

бөлімшесі 

2 Операциялық 

тәуекелдер 

Қызметкерлер тарапынан жіберілген ішкі процесстерді жүзеге 

асыру барысындағы қателіктер, ақпараттық жүйелер мен 

технологияның қызмет етуі нәтижесінде, сонымен қатар сыртқы 

жағдайлардың салдарынан шығыстардың/шығындардың туындау 

тәуекелдері  

2.1 Қызметкерлер 

тәуекелдері 

Клиенттердің және (немесе) қарсы 

серіктестердің Қор қызметкерлерімен, олардың 

Қорға қарсы әрекеттерімен, оның қызметкері 

мен жүйелеріне, сонымен қатар 

қызметкерлерді тиімді басқара алмаумен және 

(немесе) Қордың біліктілігі жоқ штатына, Қор 

басшылығы мен қызметкерлерінің кәсіби емес 

әрекеттеріне байланысты тәуекелдер 

Қордың ішкі, 

ақпараттық және 

экономикалық 

қауіпсіздігіне 

жауапты 

бөлімшелердің 

қатысуымен 

Қорды 

тәжірибелі 

кадрлармен 

қамтамасыз 

етуге жауапты 

бөлімше, 

Қордың 

позитивті 

бейнесін 

қалыптастыруға 

жауапты 

бөлімше 

2.2 Ақпарат және 

өзара әрекет ету 

тәуекелдері 

Жауапкершілікті бөлу, есептілік және басқару 

құрылымын қоса алғанда Қордың белгісіз және 

тиімсіз ұйымдастырушылық құрылымымен; 

шындыққа жанаспайтын немесе оны тиісті 

пайдаланбаумен; Қор қызметін жүзеге 

асырудың үдерісін жеткілікті тиімді құрумен 

немесе ішкі қағидалардың сақталуын үстіртін 

бақылаумен байланысты тәуекелдер 

сәйкесті 

бөлімшелерді 

жұмылдырумен 

тәуекелдерді 

басқару 

бөлімшесі 

2.3 АТ-тәуекелдері Қор қызметіне қажетті ақпараттық жүйелердің, 

бағдарламалардың және деректер базасының, 

ақпаратты және басқа да жабдықтарды беру 

жүйесінің іркілісі және жұмыс жасамауымен, 

сонымен қатар тиімсіз стратегиялармен, 

саясатпен және(немесе) ақпараттық 

технологиялар аясындағы стандарттармен 

туындаған тәуекелдер 

ҚД бірлесе 

отырып 

ақпараттық 

технологиялар 

инфрақұрылымы

на жауапты 

бөлімше 

2.4 Сыртқы 

жағдайлар 

Қор қызметіне күтпеген және бақыланбайтын сыртқы әрекет ету 

факторларымен байланысты тәуекелдер 
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тәуекелі  

2.4.1 Құқықтық 

тәуекелдер 

Қордың Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптарын бұзуы, Қордың 

қызмет практикасының оның ішкі 

құжаттарына сәйкес келмеуі, ал Қазақстан 

Республикасының резиденттері еместеріне 

қатысты - басқа мемлекеттердің заңнамасының 

талаптарын бұзу салдарынан шығыстар 

туындау, сонымен қатар Қор қызметін 

регламенттейтін ішкі құжаттардағы 

(қағидалардағы) кемшіліктер немесе 

қателіктердің болуымен байланысты тәуекел; 

Қор қызметіне 

құқықтық ілеспе 

қызмет 

көрсететін 

бөлімше 

2.4.2 Жеке зияндар 

тәуекелдері 

Қордың негізі жабдығына, жүйелеріне, 

технологияларына және ресурстарына зиян 

келтіруі мүмкін табиғи апаттар мен өзге 

факторлардың нәтижесінде туындайтын 

тәуекел 

Қор қызметін 

әкімшілік-

шаруашылық 

қамтамасыз 

етуге жауапты 

бөлімшемен 

және ақпараттық 

технологиялар 

инфрақұрылымы

на жауапты 

бөлімшемен 

бірлескен 

Қордың ішкі, 

ақпараттық және 

экономикалық 

қауіпсіздігіне 

жауапты 

бөлімше  

2.5 Бедел 

тәуекелдері 

Жағымсыз қоғамдық пікір немесе Қорға деген 

сенімнің төмендеуі салдарынан шығыстардың 

(шығындардың) туындау тәуекелі; 

Қордың 

позитивті 

бейнесін 

қалыптастыруға 

жауапты 

бөлімше 

* Бұл тізім Қор тәуекелдерінің толық тізбесі емес және өзектендірілуге тиіс 
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2-қосымша «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 21.07.2016 жылғы № 4 

хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатына өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес толықтырылған. 

 

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 201___ жылғы 

«___»___________№___хаттамасымен бекітілген  

«БЖЗҚ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатына   

2-қосымша  

 

       

________ жылғы  «___» тоқсанға «БЖЗҚ» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесі 

талаптарының сақталуы (пайдалануы) туралы ақпарат 

 

№ Жауапты 

орындаушылар  

Тәуекелдерді 

басқару 

жүйесінің 

талаптарын 

функционалды 

құрайтындар 

Талапқа 

сәйкестені 

бағасы 

Анықталған 

кемшіліктер 

Кемшіліктерді 

жою бойынша 

қажетті іс-

шаралар, 

жауапты 

тұлғалар мен 

іс-шараларды 

орындау 

мерзімдері 

1 2 3 4 5 6 

 

Кестені толтыруға ескертпе: 

Осы нысанға сәйкес Қордың тәуекелдерді басқару жүйесі талаптарының сақталуы 

(пайдалануы) туралы ақпарат тоқсан сайынғы негізде Қордың Директорлар кеңесіне 

жіберіледі.  

Тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкестікті бағалау келесідей 

белгілердің үшбалды жүйесі бойынша жүзеге асыру қажет: сәйкес келеді, ішінара сәйкес 

келеді, сәйкес келмейді. 

1. «Сәйкес келеді» бағасы қандай да бір маңызды кемшіліктерсіз тәуекелдерді басқару 

жүйесіне қойылатын талаптардың белгілерін Қор орындаған кезде шығарылады. 

2. «Ішінара сәйкеседі» бағасы кемшіліктер анықталғанда шығарылады, олар Қордың 

тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптардың нақты белгілерінің сақталуында Қор 

қабілеттілігіне қатысты күрделі күдіктер туындауы үшін жеткіліксіз болып табылады. 

3. «Сәйкес келмейді» бағасы Қор тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын 

талаптардың белгілерін Қор орындамаған кезде шығарылады. 

4. Егер тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын жекелеген талаптар Қорға қатысты 

қолданылмайтын болса, талаптардың аталған белгісіне сәйкестік бағасы жүзеге 

асырылмайды және «қолданылмайды» сәйкесті жазбасымен белгіленеді.    
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