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1. Жалпы ережелер 

1. Осы «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық Корпорациясы» АҚ Тәуекелдерді 

басқару Саясаты (бұдан әрі - Саясат) «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық 

Корпорациясы» АҚ (бұдан әрі - Корпорация) тәуекелдерді басқарудың жалпы тәртібін, мақсаттарын, 

міндеттерін, қағидаттары мен құралдарын айқындайды және оны Корпорацияның Директорлар кеңесі 

бекітеді. 

2. Саясат әрекеті Корпорация қызметінің барлық салаларына қолданылады. Саясат 

Корпорацияның құрылымдық бөлімшелерінің барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылады. 

3. Тәуекелдерді басқару тәртібі мен әдістемесі және тәуекелдерді басқару саласындағы басқа 

да ішкі құжаттар Саясатқа сәйкес әзірленеді/келтіріледі және Корпорация Басқармасымен бекітіледі. 

4. Осы құжатта пайдаланылатын негізгі ұғымдардың тізімі осы Саясатқа 1 қосымшада 

айқындалған. 

2. Саясаттың мақсаттары мен міндеттері 

5. Саясаттың негізгі мақсаттары: 

1) Корпорацияның қызметі ұшырайтын тәуекелдердің барлық түрлерінің әсерін анықтау, 

бағалау, бақылау және азайту арқылы Корпорацияның даму тұрақтылығын арттыру; 

2) тәуекелдерді басқару жүйесінің тұтастығын қамтамасыз ету; 

3) Корпорацияның инвестициялық сенімдері мен рұқсат етілген тәуекелдер арасындағы 

байланыс пен сәйкестікті қамтамасыз ету. 

6. Саясаттың негізгі міндеттері: 

1) Корпорацияның даму стратегиясын іске асыруды қамтамасыз ету; 

2) лауазымды тұлғалардың тиісті лимиттер мен өкілеттіктерді тиісінше сақтамауына 

байланысты тәуекелдерді азайту; 

3) активтерді басқару жүйесінің тиімді қызмет етуін қамтамасыз ету; 

4) Корпорация активтерін тиісті әртараптандыруды қамтамасыз ету. 

 

3. Тәуекелдерді басқару қағидаттары және Тәуекелдерді басқару жүйесіндегі саясаттың  

орны 

7. Саясат Корпорацияның сыртқы және ішкі Саясатын анықтайтын басқа ішкі құжаттармен бірге 

Корпорацияның тиімді даму стратегиясын жүзеге асырудың негізгі құралдарының бірі болып 

табылады. 

8. Саясат Корпорацияның тәуекелдерді басқару жүйесін сипаттайтын Корпорацияның негізгі 

ішкі құжаты болып табылады. Бұл ретте Корпорацияның тәуекелдерін басқарудың нақты 

тәуекелдері, тәртібі мен әдістемелері Корпорацияның өзге де ішкі құжаттарымен айқындалады. 

9. Тәуекелдерді басқару қағидаттары Корпорация үшін бірыңғай, Корпорацияның қызметті 

жүзеге асыру барысында стратегияның мақсаттарын әзірлеу мен іске асырудан бастап оның барлық 

үдерістерінде тәуекелді қалай бағалайтынын сипаттайтын сенімдер мен нұсқаулар кешені болып 

табылады. 

10. Тәуекелдерді басқару қағидаттары Корпорацияның инвестициялық сенімдерімен 

айқындалады.
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4. Корпорацияның тәуекелдерді басқару жүйесі 

11. Тәуекелдерді басқару жүйесі — Корпорацияның басшылығы мен оның жұмысшылары, 

әрқайсысы өз деңгейінде, Корпорацияның қызметіне әсер етуі мүмкін ықтимал жағымсыз оқиғаларды 

анықтауға, сондай-ақ осы оқиғаларды қолайлы тәуекел деңгейі шеңберінде басқаруға қатысатын 

құралдар жиынтығы. 

12. Тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі мақсаты Корпорацияның қызметіне тиісті тәуекелдің 

әсерін болдырмау немесе азайту болып табылады. 

13. Корпорацияның тәуекелдерді басқару жүйесінің міндеттері: 

1) белгілі бір тәуекелдердің жай-күйі туралы жедел және объективті мәліметтер алу; 

2) болашақта белгілі бір кезеңдерге сәйкес тәуекелдердің жай-күйін болжау; 

3) Корпорация үшін маңызды деңгейлерге белгілі бір тәуекелдерге жетудің алдын алу. 

14. Тәуекелдерді басқарудың негізгі кезеңдері: 

1) ықтимал тәуекелдерді анықтау; 

2) тәуекелдерді талдау (анықталған тәуекелдерді іске асырудың ықтимал салдарын сипаттау 

және оларды бағалау); 

3) ықтимал тәуекелдерді іске асыру жағдайында теріс әсерді азайтуға бағытталған ықтимал іс-

шараларды айқындау; 

4) ықтимал тәуекел іске асырылған жағдайда мынадай шешімдердің бірін қабылдау: 

а) тәуекелді оны барынша азайту бойынша қандай да бір іс-қимылды жүзеге асырмай қабылдау; 

б) оны барынша азайту жөнінде шаралар қабылдау; 

в) оның іске асырылуына себеп болған қызметті орындауды тоқтату жолымен тәуекелді жою. 

5) контроль за соблюдением разработанных мер. 

15. Корпорация қызметінің елеулі нашарлауына әкеп соғуы мүмкін барлық тәуекелдер бойынша 

Корпорация менеджментінің тәуекел бөлімшесі Корпорацияның мүдделі бөлімшелерімен бірлесіп іс-

шаралар кешенін әзірлейді, оның басты мақсаты Корпорация үшін тәуекелдердің бірінің сыни мәнге 

қол жеткізуіне жол бермеу болып табылады. 8 Жоғарыда көрсетілген тәуекелдер іске асырылған 

жағдайда: 

1) Корпорацияның Тәуекел менеджменті бөлімшесі тиісті тәуекелге талдау жүргізуді жүзеге 

асырады, оны жою немесе азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және Корпорацияның ішкі 

құжаттарында белгіленген мерзімдерде Корпорацияның инвестициялық комитетінің қарауына тиісті 

қорытынды шығарады; 

2) Корпорацияның инвестициялық комитеті Корпорацияны басқару тәуекелі бөлімшесінің 

қорытындысын талдай отырып, іске асырылған тәуекел бойынша шешім қабылдайды және қажет 

болған жағдайда оны жою немесе азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітеді. 

16. Іс-шаралар жоспарының орындалуын бақылауды Корпорацияның ішкі аудит бөлімшесі 

Корпорацияның Тәуекел менеджменті бөлімшесімен бірлесіп жүзеге асырады. Орындалу 

мерзімдерін бақылау іс-шаралар жоспарында рәсімдердің бірі ретінде көрсетіледі. 

17. Саясаттың мақсаттары мен міндеттеріне тәуекелдерді басқару жүйесінің келесі құралдарын 

қолдану арқылы қол жеткізіледі: 

1) лимиттер жүйесі; 

2) бақылау және өкілеттік жүйесі. 



                                                                                               «ҰБК ҰИК» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты 

5  

4.1 Лимиттер жүйесі 

18. Лимиттер жүйесі Корпорацияның шамадан тыс тәуекелдерді қабылдауына белгілі бір 

шектеулер белгілеуге арналған. Тиісті лимиттерден асып кетуге Корпорацияның директорлар кеңесінің 

шешімі бойынша жол беріледі. 

19. Лимиттер жүйесі үш негізгі деңгейге бөлінеді: 

1) инвестициялық стратегиямен айқындалатын және Корпорацияның клиенттері бекітетін, бірақ 

онымен шектелмейтін бірінші деңгейдегі лимиттер: 

а) тәуекелдің абсолютті деңгейі (портфельдің құбылмалылығы); 

б) бір басқарушыға арналған лимит; 

в) бір қордың лимиті. 

2) Корпорацияның директорлар кеңесі бекітетін (егер Корпорацияның инвестициялық 

стратегиясында өзгеше айқындалмаса), мыналарды қамтитын екінші деңгейдегі лимиттер: 

а) белсенді тәуекел (tracking error) 

б) активтердің бір жіктеліміне лимит 

в) қарсы әріптестерге арналған кредиттік тәуекелдің ең жоғары лимиті 

3) үшінші деңгейдегі лимиттер Корпорацияның ішкі құжаттарымен айқындалады және бірінші 

және екінші деңгейдегі лимиттерге сәйкес Корпорацияның Тәуекел менеджменті бөлімшесінің ұсынымы 

негізінде инвестициялық комитет бекітеді. 

20. Қарсы әріптеске кредиттік тәуекел лимитін белгілеу тәртібі тәуекелдерді басқару тәртібі мен 

әдістемесімен айқындалады. Бұл ретте қарсы әріптестерге кредиттік тәуекел лимиттерін 

Корпорацияның Инвестициялық комитеті осы Саясатқа №2 қосымшада айқындалған шектеулерге 

сәйкес белгілейді. 

21. Корпорацияның директорлар кеңесі Корпорацияның меншікті қаражатын инвестициялау 

кезінде пайдаланылатын қаржы құралдары бойынша жиынтық лимиттерді айқындайды. 

22. Кредиттік тәуекел лимиттерін есептеу және операциялар бойынша клирингтік брокерлер мен 

қарсы әріптестерді таңдау жөніндегі әдістеме мен тәртіп төмендегі операциялар бойынша қарсы 

әріптестерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісіледі: 

1) жасалатын мәмілелер бойынша қарсы әріптес тарапынан 100 пайыз алдын ала төлеу тетігі 

бар операциялар; 

2) мәміле сомасының 100 пайызынан кем емес сомаға қамтамасыз етілуі бар операциялар; 

3) «төлемге қарсы жеткізу» қағидаты қолданылатын операциялар; 

4) ААА/А1+ - S&P және/немесе Ааа/Р1 - Moody's және/немесе AAA/F1+ - Fitch ұзақ мерзімді және 

қысқа мерзімді кредиттік рейтингтері бар, сондай-ақ кредиттік рейтингі жоқ, бұл ретте нарықтағы 

(мысалы, Bank for International Settlements (Базель), International Monetary Fund (Вашингтон) негізгі 

негізгі инфрақұрылымдық субъектілер болып табылатын мемлекеттік мекемелермен (өз рейтингі жоқ 

елдердің орталық банктерін қоса алғанда, мемлекеттік мекемелерге елдің егеменді рейтингі 

қолданылады) және халықаралық қаржы мекемелерімен жүргізілетін операциялар; 

5) Қазақстан Республикасының аумағында қызмет ететін қор биржасында жүргізілетін 

операциялар. 

4.2 Бақылау жүйесі 

23. Бақылау жүйелері Саясат құралы ретінде келесі қағидаттарға негізделген: 

1) ішкі бақылау жүйесі көп деңгейлі болып табылады; 

2) бақылау үдерістері Корпорацияның барлық құрылымдық бөлімшелерін қамтиды; 

3) тәуекелдерді бақылау жүйесі ішкі бақылау жүйесінің негізгі элементі болып табылады. 

24. Бақылау жүйесі келесі деңгейлерді қарастырады:  
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1) Бірінші деңгей (төменгі) - Корпорацияның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары; 

2) Екінші деңгей-Корпорацияның Тәуекел менеджменті бөлімшесі; 

3) Үшінші деңгей (жоғары) - Корпорацияның басқармасы/Инвестициялық комитеті; 

4) Ерекше деңгей-Корпорацияның директорлар кеңесі. 

25. Өз өкілеттіктері шеңберінде бақылау жүйесі деңгейлерінің бірі қабылдайтын шешімдер төменгі 

деңгейдегі барлық субъектілердің орындауы үшін міндетті болып табылады. 

26. Корпорацияның ішкі аудит бөлімшесі бақылау жүйесінің жай-күйіне және әрбір деңгей бойынша 

жеке-жеке Корпорация қызметінің жұмыс істеуін ұйымдастыруға мерзімді тексерулер жүргізеді. Бақылау 

жүйесінің бірінші және екінші деңгейлері бойынша, оның ішінде бақылау құралдарының болуы, оларды 

Корпорацияның тиісті басшылары мен лауазымды тұлғаларының пайдалану тиімділігі тексеріледі. 

27. Корпорация бөлімшелері Корпорацияның Директорлар кеңесіне, Корпорация басқармасына 

және Корпорацияның Инвестициялық комитетіне мәлімет беру үшін осы Саясатқа №3 қосымшада 

айқындалған ақпаратты жолдайды. 

5. Қорытынды ережелер 

28. Осы Саясатқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Корпорацияның Директорлар кеңесінің 

шешімі бойынша жүзеге асырылады. 

29. Корпорацияның Басқарма мүшелері мен құрылымдық бөлімшелерінің басшылары Саясатпен 

танысуға тиіс.  
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«ҰБК ҰИК» АҚ тәуекелдерді басқару саясатына № 1 

қосымша 

Терминдер тізімі 

№ Ұғым Анықтама 

1 Корпорация басқаратын 

портфель 

Корпорацияның басқаруына берілген клиенттің активтері. 

2 Валюталық тәуекел Корпорация өз қызметін жүзеге асырған кезде шетел валюталары 

бағамдарының өзгеруіне байланысты шығындардың туындау 

тәуекелі. Шығындар қаупі валюталар бойынша позицияларды 

құндық мәнде қайта бағалаудан туындайды. 

3 Бедел тәуекелі теріс қоғамдық пікір немесе Корпорацияға деген сенімнің төмендеуі 

салдарынан залалдың (материалдық және материалдық емес) 

туындау тәуекелі. 

4 Ішкі аудит бөлімшесі негізгі функциясы Корпорацияның құрылымдық бөлімшелерінің 

аудиторлық тексерулерінің нәтижелері бойынша ішкі бақылау және 

тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігіне тәуелсіз және 

объективті баға беру болып табылатын Корпорацияның бөлімшесі. 

5 Тәуекел менеджменті 

бөлімшесі 

Корпорация қабылдайтын тәуекелдер деңгейін тиісті бақылауды 

қамтамасыз етуге жауапты Корпорация бөлімшесі 

6 Стратегия бөлімшесі Корпорацияның Стратегиялық даму жоспарларын әзірлеуге және 

іске асыруға жауапты Корпорация бөлімшесі. 

7 Талдау және есеп беру 

бөлімшесі 

портфельдік талдау жүргізуді және активтерді сенімгерлік басқару 

шеңберінде операциялар бойынша есептілікті ұсынуды жүзеге 

асыратын және қамтамасыз ететін Корпорация бөлімшесі. 

8 Әкімшілік-қаржы 

департаменті 

қаржы қызметін ұйымдастыруды, бухгалтерлік және салықтық 

есепке алуды жүргізуді, іс қағаздарын жүргізуді, сыртқы 

басқарушылармен ынтымақтастықты, әкімшілік-қаржылық 

қызметті бақылауды, сондай-ақ Корпорацияның сатып алуларын 

ұйымдастыруды және өткізуді жүзеге асыратын және қамтамасыз 

ететін Корпорация бөлімшесі. 

9 Ішкі бақылау жүйесі Корпорацияның ұзақ мерзімді мақсаттарды іске асыруын 

қамтамасыз ететін ішкі бақылау рәсімдері мен Саясаттарының 

жиынтығын білдіретін тәуекелдерді басқару жүйесінің бөлігі. 

10 Ішкі құжаттар Корпорация, олардың органдары, құрылымдық бөлімшелері, 

қызметкерлері қызметінің шарттары мен тәртібін реттейтін 

құжаттар. 

11 Инвестициялық 

сенімдер 

Корпорацияның миссиясын, көзқарасын, мақсатын және 

инвестициялық сенімдерін анықтайтын стратегиялық құжат. 
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12 Сыртқы басқарушы клиенттердің активтерін сенімгерлік басқаруға маманданған және 

өз қызметін халықаралық қаржы нарықтарында жүзеге асыратын 

инвестициялық компания және/немесе инвестициялық банк. 

13 Қарсы әріптес Корпорациямен өзара іс-қимыл жасау кезінде қаржылық 

тәуекелдер туындайтын сыртқы басқарушы болып табылмайтын 

заңды тұлға. 

14 Клирингтік брокер мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыратын, клиенттің 

шоты бойынша маржалық позицияларды жүргізетін және есеп 

айырысуды тиісті түрде жүргізуге кепілдік беретін шетелдік ұйым. 

Клирингтік брокер бір уақытта мәміле бойынша орындаушы брокер 

ретінде әрекет етеді. 

15 Несиелік тәуекел қарсы әріптестің шартта көзделген немесе мәміле жасасу 

барысында туындаған өзінің қаржылық міндеттемелерін 

орындамауы салдарынан залалдардың туындау тәуекелі. 

16 Құқықтық тәуекел Корпорацияның Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарын бұзуы не Корпорация тәжірибесінің оның талаптарына 

сәйкес келмеуі, ал Қазақстан Республикасының 

бейрезиденттерімен қатынастарда - басқа мемлекеттердің 

заңнамасы бұзуы салдарынан шығындардың (залалдардың) 

туындау тәуекелі. 

17 Мүдделер 

қақтығыстарын басқару 

Корпорация лауазымды тұлғасының немесе қызметкерінің 

мүдделері олардың шешімдер қабылдауы мен міндеттерін 

орындауының объективтілігі мен тәуелсіздігіне әсер етуі мүмкін, 

сондай-ақ Корпорация клиенттерінің және (немесе) ұйым 

акционерлерінің мүдделері үшін әрекет ету міндеттемелеріне 

қайшы келуі мүмкін жағдайларға жол бермеу тетіктерін құру 

18 Операциялық тәуекел қызметкерлер тарапынан жіберілген ішкі үдерістерді жүзеге асыру, 

ақпараттық жүйелер мен технологиялардың жұмыс істеуі 

барысында, сондай-ақ төмендегілермен байланысты тәуекелдерді 

қамтитын сыртқы оқиғалар салдарынан кемшіліктер немесе 

қателіктер нәтижесінде шығындардың (залалдардың) туындау 

тәуекелі: 

- жауапкершілікті бөлуді, есеп беру құрылымын және 

басқаруды қоса алғанда, Корпорацияның белгісіз және тиімсіз 

ұйымдық құрылымымен; 

- ақпараттық технологиялар саласындағы тиімсіз 

стратегиялар, Саясаттар және (немесе) стандарттар, 

бағдарламалық жасақтаманы пайдаланудағы кемшіліктермен; 

- шындыққа сәйкес келмейтін ақпаратпен не оны орынсыз 

пайдаланумен; 

- персоналды және (немесе) Корпорацияның біліктілігі жоқ 

штатын тиімсіз басқарумен; 

- Корпорация қызметін жүзеге асыру процестерінің 

жеткіліксіз тиімді құрылуымен немесе ішкі ережелердің сақталуын 

әлсіз бақылаумен; 
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- Корпорацияның қызметіне күтпеген немесе бақыланбайтын 

сыртқы әсер ету факторларымен; 

- Корпорацияның қызметін регламенттейтін ішкі құжаттарда 

(қағидаларда) кемшіліктер немесе қателердің болуымен; 

- клиенттердің және (немесе) қарсы әріптестердің 

Корпорацияны сенімсіздікке немесе теріс қабылдауына әкеп 

соққан Корпорация басшылығы мен персоналының кәсіби емес іс-

әрекеттерімен. 

19 Пайыздық тәуекел активтер ретінде бағалы қағаздардың өтімділік тәуекелімен, 

олардың тез, арзан және қолайлы бағамен сатылу қабілетімен 

анықталады. 

20 Өтімділікті жоғалту қаупі активтер ретінде бағалы қағаздардың өтімділік тәуекелімен, 

олардың тез, арзан және қолайлы бағамен сатылу қабілетімен 

анықталады. 

21 Қаржы құралдарының 

өтімділік тәуекелі 

бағалы қағаздардың активтер ретіндегі өтімділік тәуекелі олардың 

тез, төмен шығындармен және қолайлы бағамен сатылу 

қабілетімен анықталады. 

22 Стресс-тестинг Корпорацияның немесе оның басқаруындағы портфельдің 

қаржылық жағдайына ықтимал оқиғалардың әсерін өлшеу әдістері. 

23 Нарықтық тәуекел қаржы нарықтарының қолайсыз қозғалыстарымен байланысты 
шығындардың туындау тәуекелі. 

24 Тәуекелдерді басқару 

жүйесі 

Корпорация басшылығы мен оның жұмысшылары, әрқайсысы өз 

деңгейінде, Корпорацияның қызметіне әсер етуі мүмкін ықтимал 

жағымсыз оқиғаларды анықтауға, сондай-ақ осы оқиғаларды 

қолайлы тәуекел деңгейінде басқаруға қатысатын құралдар 

жиынтығы 

25 Елдік тәуекел шет мемлекеттің немесе шет Мемлекеттің резидентінің қаржылық 

тәуекелдерге байланысты емес себептер бойынша Корпорация 

алдындағы міндеттемелер бойынша жауап беруге қабілетсіздігі 

немесе құлықсыздығы салдарынан шығындардың туындау 

тәуекелі. 

26 Бэк-тестинг тарихи деректерді пайдалана отырып, тәуекелдерді өлшеу 

рәсімдерінің тиімділігін тексеру және есептелген нәтижелерді 

көрсетілген операцияларды жүргізудің ағымдағы (нақты) 

нәтижелерімен салыстыру әдістері 

27 VaR (Value at Risk) белгілі бір сенімділік деңгейімен күтілетін шығындардың мөлшерін 

анықтайтын тәуекелдің құндық өлшемі. 

28 Баға тәуекелі қаржы құралдары құнының өзгеруі салдарынан шығындардың 

(залалдардың) туындау тәуекелі 
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«ҰБК ҰИК» АҚ тәуекелдерді басқару саясатына № 2 

қосымша 

Биржадан тыс операциялар бойынша қарсы әріптеске максималды лимиттер* және кредиттік 

рейтингтер кестесі 

Тәуекел 

сыныбы 

Э&Р Моос1у'з Fitch Лимит (басқарудағы 

активтердің %) 

1 
ААА  

АА+ 

АА 

Ааа 
Аа1 
АА2 

ААА  
АА+ 
АА 

25% 

2 
АА-  

А+ 

А 

АаЗ 
А1 
А2 

АА-  

А+  

А 
20% 

3 

А-  

ВВВ+ 

ВВВ  

ВВВ- 

АЗ 

Ваа1 

Ваа2  

ВааЗ 

А-  
ВBВ+  
ВВВ  
ВВВ- 

15% 

* Корпорацияның ДК бекітетін екінші деңгейдегі лимит   
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«ҰБК ҰИК» АҚ тәуекелдерді басқару саясатына № 3 

қосымша 

Корпорацияның құрылымдық бөлімшелері ұсынатын есептер тізімі 

Есептер Мерзімділік Бөлімше Корпорацияның 

алқалы органы 

ҰИК басқаратын өтімді 

портфель тәуекелдерінің 

жай-күйі бойынша есеп 

Апта сайын Тәуекел менеджменті 

бөлімшесі 

Инвестициялық комитет 

Стресс-тестинг 

нәтижелері 

Тоқсан сайын Тәуекел менеджменті 

бөлімшесі 

Инвестициялық комитет 

Корпорацияның 

басқаруындағы 

портфельдердің 

бекітілген инвестициялау 

лимиттеріне сәйкестігін 

талдау 

Тоқсан сайын Тәуекел менеджменті 

бөлімшесі 

Инвестициялық комитет 

Корпорация басқаратын 

портфельдердің тәуекел 

жағдайы туралы есеп 

Тоқсан сайын Тәуекел менеджменті 

бөлімшесі 

Директорлар 

кеңесі/Инвестициялық 

комитет 

Нарықтар мен 

инвестициялау 

секторларының 

тартымдылық дәрежесі 

бойынша 

макроэкономикалық 

талдау 

Тоқсан сайын Стратегия бөлімшесі Инвестициялық комитет 

Корпорация басқаратын 

портфельдердің өтімділік 

тәуекелін талдау 

Жарты жылда бір рет Тәуекел менеджменті 

бөлімшесі 

Директорлар 

кеңесі/Инвестициялық 

комитет 

Корпорация активтерін 

басқарушылардың 

мониторингі нәтижелері 

бойынша есеп 

Тоқсан сайын Талдау және есеп беру 

бөлімшесі 

Инвестициялық комитет 

Қосалқы қорлардың 

қызметі туралы теріс 

ақпаратты табу туралы 

есеп 

Анықталған кезде Талдау және есеп беру 

бөлімшесі 

Инвестициялық комитет 

Корпорацияның меншікті 

капиталға деген 

ағымдағы және 

болжамды 

қажеттіліктерін қысқаша 

талдау 

Қажет болса Әкімшілік-қаржы 

бөлімшесі 

Директорлар кеңесі 
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Корпорацияның қаржы-

шаруашылық 

қызметінің өткен есепті 

кезеңдегі сол кезеңмен 

салыстырғанда 

ағымдағы нәтижелері 

және жоспарланған 

қызмет көрсеткіштері 

туралы есептер 

Тоқсан сайын Әкімшілік-қаржы 

бөлімшесі 
Директорлар 

кеңесі/Басқарма 

Қызмет түрлері, 

аумақтық және 

функционалдық 

бөлімшелер бойынша 

динамиканы қоса 

алғанда, қаржылық 

қызметтің жоспарлы 

көрсеткіштерін қоса 

бере отырып, 

Корпорацияның 

кірістері (шығындары) 

туралы ай сайынғы 

есептер 

Тоқсан сайын Әкімшілік-қаржы 

бөлімшесі 

Басқарма 

Ішкі аудит бөлімшесінің 

Корпорация қызметін 

жақсарту жөніндегі 

ұсынымдарының 

орындалуын 

бақылауды жүзеге 

асыру нәтижелері 

туралы есеп 

Жарты жылда бір рет Ішкі аудит бөлімшесі Директорлар кеңесінің 

Ішкі аудит комитеті 

Бұзушылықтарды өз 

бетінше анықтау және 

анықталған 

бұзушылықтарды жою 

бойынша қабылданған 

шаралар туралы 

есептер 

Анықталуына қарай Барлық бөлімшелер Басқарма 
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