
Ішкі аудит қызметі 

Ішкі аудит қызметі Компанияда ішкі аудитті ұйымдастыруды және оны жүзеге 

асыруды қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесіне тікелей бағынысты және есеп береді.   

Қызмет миссиясы – Директорлар кеңесі мен Басқармаға Компанияның стратегиялық 

мақсатына жету бойынша міндеттерді орындауына қажетті көмек көрсетуден тұрады. 

Қызметтің негізгі мақсаты  - тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік 

басқару жүйелерін жетілдіруде жүйеліліктәсілді енгізу арқылы Компанияны тиімді 

басқаруды қамтамасыз етуге арналған тәуелсіз және әділ ақпаратты Директорлар кеңесіне 

ұсыну.  

Қызмет өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес мына функцияларды орындайды:  

 Компаниядағы ішкі бақылау жүйесінің барабарлығы мен тиімділігін бағалауды 

жүргізеді;  

 Компанияда тәуекелдерді бағалау әдіснамасын және тәуекелдерді басқару 

рәсімдерін қолдану толықтығы мен тиімділігін бағалауды жүргізеді;  

 Компанияның этика стандарттарына және құндылықтарына сәйкес келетін 

корпоративтік басқарудың қабылданған қағидаттарын енгізу және сақтау бойынша 

бағалауды және басқа дажұмыстарды жүргізеді. 

Қызметтің басшысы мен қызметкерлерін Компанияның Директорлар кеңесі 

тағайындайды. Қызметтің жұмысына Ішкі аудит жөніндегі комитет жетекшілік етеді. 

Жүйелі негізде Қызмет басшысы Ішкі аудит комитеті төрайымымен Қызмет жұмысының 

мәселелері бойынша кездеседі. 

Директорлар кеңесі Қызметтің тәуекелге бағытталған жылдық аудиторлық жоспарын, 

сондай-ақ Қызмет және оның басшысы қызметінің негізгі көрсеткіштерін жыл сайын 

бекітеді. Қызмет есебі Компанияның Ішкі аудит комитетіне және Директорлар кеңесіне 

тоқсан сайынғы және жылдық негізде ұсынылады.  

Қызметтің 2015 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарына сәйкес 19 

аудиторлық тапсырманы орындау көзделді. Аудиторлық жоспар толық көлемде 

орындалды. 

2015 жылғы аудиттердің нәтижелері бойынша ішкі бақылау және тәуекелдерді 

басқару жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында Қызмет 168 ұсыным берді. 

Қызметтің және сыртқы аудиторлардың ұсынымдары орындалу мониторингін 

Қызмет тоқсан сайынғы негізде жүзеге асырылды.  

 

Тәуекелдерді басқару 

Компаниядағы тәуекелдерді басқару жүйесін пайымдау, мақсаты мен міндеттері 

көрінетін тәуекелдерді басқару саясаты Компанияда бекітілді. Саясат тәуекелдерді басқару 

құрылымын, тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі компоненттерін анықтайды, 

тәуекелдерді басқару процесін жүзеге асыру кезінде жүйелі және бірізді келуді қамтамасыз 

етеді.  

Саясаттың негізгі мақсаттары: 

1) тиімді кешенді жүйені құру және тәуекелдерді басқарудың интеграцияланған 

процесін Компанияны басқару элементі ретінде құру, сондай-ақ тәуекелдерді басқарудың 

әдістері мен рәсімдеріне бірыңғай стандартты түрде келу негізінде қызметті тұрақты 

жетілдіру;  

2) Компанияның оның қызметіндегі барабар масштабтарға қолайлы тәуекелдерді 

қабылдауын қамтамасыз ету;  

3) ұстаушы қабілеттілікті анықтау және қабылданған тәуекелдерді тиімді басқаруды 

қамтамасыз ету. 

Саясат мына міндеттерді іске асыруға бағытталған:  

1) шешімдерді қабылдау және жоспарлау процесіне арналған толыққанды базаны 

құру;  



2) алға қойылған мақсаттарға жетуді қамтамасыз ету үшін уақтылы сәйкестіндіруге, 

бағалауға, мониторинг жасауға, бақылауға негізделген тәуекелдерді басқарудың үздіксіз 

келісілген процесін қамтамасыз ету;   

3) ықтимал келеңсіз оқиғаларды болдырмауға және барынша азайтуға мүмкіндік 

беретін, басқару жүйесін енгізу және жетілдіру; 

4) ресурстарды пайдалану және бөлу тиімділігін арттыру;  

5) шығындар мен залалдарды Компания активтерін және акционерлік капиталды 

қорғауды қамтамасыз ететін, Компания қызметінің тиімділігін арттыру жолымен 

болдырмау;  

6) бизнес-процестердің тиімділігін, ішкі және сыртқы есептіліктің дұрыстығын 

қамтамасыз ету және заң нормаларының сақталуына көмек көрсету. 

 Компанияның тәуекелдерді басқару жүйесіне Директорлар кеңесі, Басқарма, 

Компанияның Тәуекелдерді басқару жөніндегі қызметі, Ішкі аудит қызметі, құрылымдық 

бөлімшелері тартылған.  

Компания тәуекелдері мынадай категорияларға бөлінеді: 1) стратегиялық тәуекелдер; 

2) қаржылық тәуекелдер; 3) операциялық тәуекелдер; 4) құқықтық тәуекелдер. 

1) Қоғамның стратегиялық тәуекелдері – қазіргі таңда Қоғам бизнесті 

трансформациялау сатысын бастан өткеруде. Бизнесті трансформациялау қызмет барысына 

және бизнесс-процестерді оңтайландыруға ірі өзгерістер енгізу бағдарламасы болып 

табылады, ол бағдарламалар Қоғам құны мен тартымдылығының арттыруы жол ашуы 

керек.  

Бизнесті трансформациялау командасының түрлі қызмет бағытындағы мамандардан 

жасақталуы бағдарлама нәтижесіне оң әсер етері сөзсіз. Сонымен бірге, Қоғам қызмет пен 

Қоғамның дамуын жоспарлаудың негізгі түрлерін жақсарту бойынша тұрақты түрде жұмыс 

жүргізеді.  

2) Қоғамның қаржылық тәуекелдері – Қоғам қаржылық тәуекелдерді басқару 

әдістерін тұрақты түрде жетілдіріп отырады және нарықтық тәуекелдердің, өтімділік пен 

кредиттік тәуекелдерінің Қоғамға ықпалын азайту және сәйкестендіру бойынша 

процестерді енгізеді, Қоғамның қаржылық құралдарын басқаруда консервативтік саясат 

ұстанады. 

3) Операциялық тәуекелдер – Қоғам ел өңірлеріне тереңдеп енген 300 мыңнан астам 

бөлімшелерден тұратын сан салалы бөлімшелер желісіне ие болғандықтан, пошталық, 

қаржылық, брокерлік және агенттік қызмет көрсету кезінде операциялық тәуекелдерді 

жүзеге асыру тәуекелі орын алады. Электронды кезек жүйесін енгізу және кеңейту және 

фронт пен бэк офиске қатысты мәселелер бойынша персоналды оқыту, ахаулдық және 

байланыс орталықтарын іске қосу тәрізді іске асырылған бірқатар шаралар Қоғам 

процестерін және клиенттердің көрсетілген қызметтерге қанағаттануын жақсартады.   

4) Құқықтық тәуекелдер – Қоғамның өз қызметін тұрақты нарықта атқаруына және 

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның еншілес ұйымы болуына байланысты Қоғам қызметінің 

реттеуші және нормативтік талаптары өзгеруі ықтимал. Қоғамдағы құқықтық тәуекелдерді 

басқарудың негізгі әдістері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне енгізілген 

өзгертулер мен толықтырулардың тұрақты мониторингі, Қоғамның ҚР заңнамаларын және 

қызметтер мен тауарларды жеткізушілер алдындағы міндеттемелерін орындауын, жалғыз 

акционер мен реттеуші органдардың талаптарын уақтылы орындау моиторингін жүргізуді 

бақылау болып табылады.   
 


