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 «Қазпошта» АҚ 

Директорлар 

кеңесінің шешімімен 

бекітілген 

(2016 ж. 26. 06. № 

06/14хаттама) 

 

 

 

 

«Қазпошта» АҚ ішкі аудиті қызметі туралы ереже 

 

1. Осы Ішкі аудит қызметі туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Ішкі аудит 

қызметінің (бұдан әрі - Қызмет) мәртебесін, Қызметтің міндеттерін, 

функцияларын, құқықтарын және жауапкершілігін, Қызмет құрылымына 

негізгі талаптарды және оның қызметкерлерінің біліктілігін, Қызмет 

басшылары мен қызметкерлерін тағайындау тәртібін, оларға тәртіптік жаза 

қолдану туралы шешімдер қабылдауды, сондай-ақ Қызмет басшысының 

өкілеттігін, сондай-ақ Қызметтің «Қазпошта» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) 

Директорлар кеңесімен, Қоғам Басқармасымен, Қоғамның еншілес/тәуелді 

ұйымдарымен және  өзге де ұйымдармен  өзара іс-әрекеттер  тәртібін 

айқындайды. 

2. Ереже қызмет іс-әрекетін ұйымдастыруда Этика кодексін және 

Халықаралық ішкі аудит институты (The Institute of Internal Auditors Inc.)  
шығарған ішкі аудиттің Халықаралық кәсіби стандарттарын 

3. Қызмет басшылары мен қызметкерлердің  сандық құрамын, штат 

кестесін және өкілеттіктері мерзімін, олардың өкілеттігін тағайындау  және 

мерзімінен бұрын тоқтатуды Аудит жөніндегі комитет (бұдан әрі – Аудит 

жөніндегі комитет) Директорлар кеңесін алдын ала мақұлдағаннан кейін 

Қоғамның директорлар кеңесі жүзеге асырады. 

4. Қызмет басшыларымен және қызметкерлерімен еңбек шартын 

Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Қоғам Басқармасының төрағасы 

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жасайды. 

5. Қызмет жұмысы тәртібін, оның қызметін бағалауды Қызметтің 

басшылары мен қызметкерлері еңбекақысының және сыйлықақы беру 

мөлшерін және талабын,  Аудит жөніндегі комитет алдын ала 

мақұлдауы/қарауынан кейін Директорлар кеңесі бекітеді/айқындайды. 

6. Қызмет қызметкерлері үшін әлеуметтік қолдау, кепілдік және 

өтемақылық төлемдер Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі 

құжаттарына сәйкес  жүзеге асырылады. 

7. Қызмет басшыларының және қызметкерлерінің  лауазымдық 

міндеттері, құқықтары және жауапкершіліктері тиісті лауазымдық 

нұсқаулықтармен айқындалады, олар осы Ереженің, еңбек шарттарының, 

қоғамның ішкі құжаттарының негізінде әзірленеді және директорлар кеңесінің 
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Төрағасы немесе Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы  бекітеді. 

8. Қызмет өз қызметін жүзеге асырған кезде  Қазақстан Республикасының 

заңнамасын, Жарғыны, Қоғам органдарының шешімдерін, осы Ережені 

Директорлар кеңесі бекіткен жылдық аудиттік жоспарды және Қоғамның басқа 

да ішкі құжаттарын басшылыққа алады. 

9. Қызмет қызметін жоспарлау және жүзеге асыру  тәртібі мен қағидалары 

Стандарттар мен Этика кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтаумен 

әзірленген және Директорлар кеңесі бекіткен және/немесе Аудит жөніндегі 

комитет мақұлдаған  ішкі нормативтік құжаттармен де регламенттенеді. 

10. Осы Ережеде мынадай ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады: 

 

Ішкі аудит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ішкі бақылау 

 

 

 

 

 

 

Этика кодексі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультациялық қызметтер 

Ұйым қызметін жетілдіруге 

бағытталған тәуелсіз және объективтік 

кепілдікті және консультацияларды 

ұсыну жөніндегі қызмет. Ішкі аудит 

Қоғамға алға қойған мақсаттарына 

жетуге тәуекелдерді басқару 

процестерін, бақылауды және 

корпоративтік басқаруды бағалау және 

тиімділігін артырудың жүйеленген 

және дәйекті етілген тәсілдерін 

пайдалана отырып, мүмкіндік береді. 

 

Қоғам басқармасының, директорлар 

кеңесінің және басқа тараптардың 

тәуекелдерді басқару және қойған 

мақсаттарға жетудің және міндеттерді 

орындаудың мүмкіндігін арттыру 

бойынша іс-әрекеттері. 

 

Халықаралық ішкі аудит 

институтының (IIA)  Этика кодексі 

ішкі аудиттің кәсіпке және практикаға 

жататын Қағидаттарын және ішкі 

аудиторлардан күтілетін тәртіпті 

сипаттайтын Тәртіп қағидаттарын 

қамтиды. Этика кодексінің мақсаты 

кәсіби ішкі аудиторлардың жаһандық 

қоғамдастығындағы жоғары этикалық 

нормаларды тарату болып табылады. 

 

Директорлар кеңесіне, Қоғам 

Басқармасына. Құрылымдық 
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Мүдделер қайшылығы 

 

 

 

 

 

Корпоративтік басқару 

 

 

 

 

 

Алаяқтық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәуелсіздік 

 

 

 

Объективтік 

 

бөлімшелерге және Қоғамның 

еншілес/тәуелді ұйымдарына  сипаты 

мен мазмұны тапсырыс берушімен 

келісілетін,  көмек көрсетуге 

корпоративтік басқаруды, тәукелдердің 

басқарылуын бақылауды жетілдіруге  

бағытталған, Қызметтің 

басқарушылық шешімдер  үшін 

жауапкершілігін болдырмайтын 

кеңестер мен ұсынымдар ұсыну 

бойынша қызмет. 

 

Мүдделер қайшылығы – бұл  сенім 

білдірілген тұлға болып табылатын 

ішкі аудитордың  бәсекелесетін 

кәсіптік   немесе жеке мүддесі болған 

жағдай. 

 

Директорлар кеңесінің қойылған 

мақсаттарға жету мақсатында ұйым 

қызметін хабарландыру, басқару және 

мониторингтеу үшін жасайтын 

процестер мен ұйымдық құрылымдар 

жиынтығы. 

Алдаумен, жасырумен немесе сенімді 

асыра пайдаланумен сипатталатын кез 

келген заңсыз іс-әрекет. Алаяқтыққа  

күштің әсерімен немесе күш көрсету 

қаупімен  жасалатын іс-әрекеттер 

жатпайды. Алаяқтықты жеке және 

заңды тұлғалар ақша, жеке меншікті 

немесе алу, ақша қаражаттарын 

төлеуден жалтару немесе жеке немесе 

коммерциялық баю мақсатында 

қызмет көрсету мақсатында жасалады. 

Ішкі аудит қызметіне өз міндеттерін 

әділ орындау мүмкіндігіне қауіп 

төндіретін жағдайлардан еркіндік. 

 

Бұл ішкі аудиттерге тапсырмаларын 

әділ орындауға олар өздері 

жұмыстарының нәтижелеріне 

сенімділік білдіретіндей және оның 
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Кепілдіктер беру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайдалылық 

 

 

 

 

 

 

Тәуекел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәуекелдерді басқару 

сапасына  қатысты ымыраға жол 

бермейтіндей мүмкіндік беретін ішкі 

нұсқау. Объективтілік ішкі аудитор  

аудит мәселелері бойынша өз пікірін 

басқа тұлғалардың пікіріне бағынысты 

етпеуді талап етеді. 

Ұйымда корпоративтік басқару, 

тәуекелдерді басқару және бақылау 

процестеріне тәуелсіз бағалауды ұсыну 

мақсатында қолда бар  аудиторлық 

дәлелдемелердің объективті 

талдауы.(Мысалы: қаржылық аудит, 

тиімділік аудиті, талаптарға 

сәйкестілік аудиті, жүйелер қауіпсіздігі 

аудиті шаруашылық қызметтің жан-

жақты талдау бойынша тапсырма ((due 

diligence engagements). 

Ішкі аудит ұйымға (және оның мүдделі 

тұлғаларына) ол объективті және 

құзыретті ұсынғанда және 

тәуекелдерді басқару, бақылау мен 

корпоративтік басқару процестерінің 

тиімділігі мен нәтижелігін арттыруға 

ықпал еткенде пайда әкеледі. 

Бұл болашақтағы әлеуетті оқиға 

(немесе түрлі жағдайлар салдары), ол 

өзі іске асырылған кезде Қоғамның 

өзінің ұзақ мерзімді және қысқа   

мерзімді мақсаттарына қол жеткізуіне 

едәуір теріс әсер етуі мүмкін. Тәуекел  

салдарларды және оқиға туындау 

мүмкіндігін бағалау жолымен 

өлшенеді. Директорлар кеңесі 

тағайындаған және ұйымда ішкі 

аудитті ұйымдастыруға жауапты  

тұлға, Ішкі аудит қызметінің 

ережелеріне және ішкі аудиттің, Этика 

кодексінің анықтамаларына сәйкес 

және тиісті кәсіптік сертификаты мен  

біліктілігі бар  ішкі аудитті тиімді 

басқару. 

Ұйының өз мақсатына жетуінің 

орынды кепілдігін қамтамасыз ету 
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Стандарттар 

үшін мүмкін болатын оқиғаларды 

немесе жағдайларды  анықтау, бағалау, 

басқару және бақылау процесі. 

Халықаралық ішкі аудиторлар 

институты жариялаған ресми кәсіптік 

ереже, ол ішкі аудитке мәселелердің 

кең спекторы, сондай-ақ ішкі аудиттің 

талаптарын белгілейді. 

 

 

 

 

Қызмет мәртебесі 

 

11. Қызмет Қоғамда/еншілес және Қоғамның бағынысты 

ұйымдарында  ішкі аудитті ұйымдастыруды және жүзеге асыруды  қамтамасыз 

ететін және Директорлар кеңесіне  функциональды  есеп беретін орган болып 

табылады. 

12. Қызметтің қызметіне жетекшілік етуді Аудит жөніндегі комитеттің 

қызметін регламентін ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Аудит жөніндегі 

комитет жүзеге асырады. 

13. Қызмет Қоғам Басқармасының төрағасына бағынысты болады. 

Әкімшілік тапсырыс мыналарды көздейді:  Басқарма төрағасы Қызмет 

басшылары  мен қызметкерлерін еңбегінің тиісті  еңбек жағдайларын 

қамтамсыз ету, еңбекке ақы төлеу, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер 

негізінде  Қызмет қызметтеріне қатысты  бұйрықтар/өкімдер шығару; еңбек 

тәртібінің сақталуын бақылау; іссапарларға, демалысқа бұйрықтар ресімдеу . 

Демалыс графитін бекіту, сондай-ақ Қоғамның осы Ережесіне және басқа да 

нормативтік құжаттарға сәйкес Қызмет мәртебесіне қайшы келмейтін өзге де 

іс-әрекеттер. Қоғам Басқармасы Қызметтің тәуелсіздігіне және объективтігіне 

әкімшілік бағыныстылықты пайдаланбауға тиіс. 

14. Қызмет оған жүктелген міндеттер мен функцияларды, оларды 

тиісті орындау және объективтік әрі тәуелсіз пікірлерін қамтамасыз ету  

мақсатында орындаған кезде  қандай да бір тұлғалардың ықпалынан тәуелсіз 

болуға тиіс. 

15. Қызметтің тәуелсіздігі мен объективтілігі ұйымдық тәуелсіздік пен 

объективтілік критерийлеріне қатысты Стандарттардың талаптарын сақтаумен 

қамтамасыз етіледі. 

16.  Қызмет қызметін бағалау осы Ереженің және Қызмет қызметін 

регламенттейтін өзге де құжаттардың талаптарына сәйкес  жүзеге асырылады. 

17. Қызмет басшылары мен қызметкерлеріне қызмет мәртебесіне 

Қоғам Жарғысына және осы Ережеге сәйкес қолданылуы  мүмкін емес 

құжаттарды қоспағанда,   Қоғамның ішкі құжаттары қолданылады. 
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3. Миссия және мақсаттар 

 

18.  Қызмет миссиясы Директорлар кеңесіне және  Басқармаға 

Қоғамның стратегиялық мақсаттарына жету бойынша өздерінің міндеттерін 

орындауда қажетті жәрдем көрсету болып табылады. 

19.  Қызмет қызметінің негізгі мақсаты Директорлар кеңесіне  

тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау, Қоғамдағы корпоративтік басқару  

жүйелерін жетілдіруге бағытталған тәуелсіз және объективті кепілдіктер мен 

консультациялар ұсыну болып табылады. 

 

 

Міндеттер мен функциялар 

 

20.   Қызметтің негізгі міндеттері: 

1) ішкі бақылау жүйесін бағалау және жетілдіруге ықпал ету; 

2)  тәуекелдерді басқару   жүйесін бағалау және жетілдіруге ықпал ету; 

3) алаяқтық жасау қауіпін және Қоғамда алаяқтық тәуекелін басқару 

тиімділігін бағалау; 

4)  Қоғамда корпоративтік басқару жүйесін бағалау және жетілдіруге 

жәрдемдесу; 

5) бухгалтерлік есептің дәйектілігін, толықтығын, объективтілігін  және 

қаржылық есептіліктің тиістілігін  бағалау; 

6) комплаенс-бақылау жүйесін бағалау және жетілдіруге жәрдемдесу 

(комплеанс-бақылау деп Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, 

Қоғамның нормативтік құжаттарының талаптарын  сақтау үшін  белгіленген 

бақылау түсініледі);| 

7) Қоғамның ресурстарын тиімді және ұтымды  пайдалануды және Қоғам 

активтерінің сақталуын қамтамасыз етудің қолданылудағы  әдістерін 

(тәсілдерін)   бағалау; 

21. Қызмет оған жүктелген міндеттерге сәйкес мынадай 

функцияларды орындайды: 

1)Қоғамның корпоративтік басқару, операциялық қызметі және оның 

ақпараттық жүйесі саласындағы тәуекелдерді мынадай бөлігінде ішкі 

бақылаудың тәуекелдерін және барабарлығы мен тиімділігін бағалау: 

- Қоғамның стратегиялық мақсаттарына жету; 

-  шоғырландырылған көрсеткіштерді қоса, бухгалтерлік есептің 

дәйектігі, толықтылығы, объективтілігі және қаржылық есептіліктің және 

Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі туралы басқа да ақпараттың тиістілігі 

; 

- Қоғам қызметінің және қабылданған бағдарламалардың тиімділігі мен 

нәтижелігі; 

- Қоғам ресурстарын пайдаланудың және Қоғам мүлкі (активтері) 
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сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын әдістерінің (тәсілдерінің) 

ұтымдылығы және нәтижелігі;      

- жасалған және қолданылатын жүйелер мен рәсімдердің  заңнаманың, 

нормативтік актілердің, ішкі нормативтік құжаттардың талаптарына, уәкілетті 

және қадағалау органдарының      нұсқауларына сәйкестігі және оларды сақтау 

(комплаенс-бақылау). 

2) Қоғамда ішкі бақылау жүйесінің барабарлығы мен тиімділігіне бағалау 

жүргізу; 

3) Қоғамда тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін бағалауды 

жүргізу; 

4) алаяқтық жасау қауіпіне және Қоғамда алаяқтық тәуекелін басқару 

тиімділігіне бағалау жүргізу; 

5) Қоғамда тәуекелдерді және тәуекелдерді басқару рәсімдерін 

әдіснамасын қолдану толықтығы мен тиімділігін бағалау; 

6) Қоғамның тиісті органдары мен бөлімшелерінің  тәуекелдермен және 

ішкі бақылаумен байланысты мәселелер бойынша  ақпаратты алу тиімділігін 

бағалау; 

7)  корпоративтік басқарудың қабылданған қағидаттарын енгізу мен 

сақтауды, Қоғамның тиісті этикалық стандарттары мен құндылықтарын  

бағалауды қоса, Қоғамда корпоративтік басқару жүйесін  бағалауды 

(диагностиканы) белгіленген тәртіппен жүргізу;     

8) Қоғамның ақпараттық жүйесінің және ақпараттық қауіпсіздігінің 

аудитін белгіленген тәртіппен жүргізу; 

9) Қоғам бөлімшесінің қоғамның стратегиялық мақсаттары шеңберінде 

олардың алдына қойылған мақсаттарға жетуін қамтамасыз ету үшін 

қолданылатын  шаралардың барабарлығын бағалау; 

10)  Стандарттардың талаптарына сәйкес  Қызметтің қызметін 

регламенттейтін ішкі құжаттарды әзірлеу; 

11) Директорлар кеңесі, Қоғам басқармасы, Қоғамның құрылымдық 

бөлімшелері және |Қоғамның  еншілес әрі тәуелді ұйымдары үшін   ішкі 

бақылауды, тәуекелдерді бақылауды, корпоративтік бақылауды ұйымдастыру 

мен жетілдіру  және   ішкі аудитті (осы салаларда ішкі нормативтік 

құжаттарды және жобаларды әзірлеу мәселелерін қоса) ұйымдастыру 

мәселелері бойынша, сондай-ақ Қызмет құзыретіне кіретін өзге де мәселелер 

бойынша консультациялар беру; 

12)     Директорлар кеңесінің  төрағасы немесе мүшелері  Директорлар 

кеңесінің тиісті шешімінің негізінде немесе Директорлар кеңесі төрағасының 

тапсырмасы бойынша немесе Аудит жөніндегі комитеттің шешімі бойынша  

бастамашылық еткен жоспардан тыс аудиторлық тапсырмаларды орындау; 

13) Қоғамның сыртқы аудиттің ұсынымдарын орындауы үшін 

мониторингті жүзеге асыру; 

14) белгіленген тәртіппен берілген Қызметтің ұсынымдарын орындау 

үшін кейінгі бақылауды жүзеге асыру; 

15)    Қоғамның  және кепілдіктер мен консультацияларды беру бойынша 
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қызметтер көрсететін оның еншілес және тәуелді ұйымдарының   басқа да 

ішкі және сыртқы  тараптарымен ақпарат алмасуы және қызметтерін 

үйлестіру; 

16)     Директорлар кеңесінің  шешімі бойынша   немесе Директорлар 

кеңесі төрағасының тапсырмасы бойынша немесе Аудит жөніндегі комитеттің 

шешімі бойынша Қоғамның еншілес/тәуелді ұйымында тексерулер жүргізу; 

17)Қызметке оның құзыреті шеңберінде жүктелген  өзге де функцияларды 

жүзеге асыру; 

22. Қызмет оған жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау 

процесінде белгіленген тәртіппен  Қоғамның барлық құрылымдық 

бөлімшелерімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамаларына 

сәйкес өзге де ұйымдармен өзара іс-әрекет жасайды.   

 

5. Қызмет қызметіндегі шектеулер 

 

23. Өз функцияларын  орындау процесінде тәуелсіздік пен объективтік 

қағидаттарын сақтау мақсатында Қызметтің басшысы мен қызметкерлері: 

1) салдарынан кейін ішкі аудитке  ұшырауы мүмкін қандай да бір қызмет 

түріне тартылмауы және  аудитке ұшыраған  кезең ішінде олар жүзеге 

асыратын қызметтің немесе функциялардың аудитімен айналыспауы; 

2) Қоғамда осы Ережеге сәйкес  Қызметтің қызметімен байланысты емес 

функционалды   міндеттерін орындамауы; 

3)  Қызмет басшылары мен қызметкерлерін  әділ бағалауға зиян келтіруі 

немесе осыдай зиян келтірілгендей қабылдануы   мүмкін қандай да бір 

қызметке қатыспауы; 

4)   Қоғам құратын комитеттердің немесе жұмыс/комиссия топтарының 

құрамына  қол қою құқығымен олардың мүшесі ретінде кірмеуі; 

5)  Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің және оның еншілес әрі тәуелді 

ұйымдарының қызметкерлерінің, осы қызметкерлер белгіленген тәртіппен 

аудиторлық тапсырмаларды орындау үшін топ құрамына кіргізілген 

жағдайларды қоспағанда,  іс-әрекеттерін басқармауға; 

6)  құпия ақпаратты өз мүддесінде немесе Қазақстан Республикасының 

заңнамасына қайшы келетін немесе Қоғамға зиян әкелетін  кез келген  басқа 

жағдайда    пайдаланбауы; 

7) нәтижесінде  ішкім аудиттің  тәуелсіздігіне, объективтілігіне және 

әділдігіне зиян келтіруі мүмкін немесе осындай зиян келтіруі мүмкін деп 

қабылданатын сыйлықтарды қабылдамауы және қызметтерді пайдаланбауы 

тиіс.                       

 

 

6. Біліктілік талаптары 

 

24. Қызмет басшысының: 

1) бухгалтерлік есеп және аудит және/немесе қаржылар, және/немесе 
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юриспруденция саласында жоғары кәсіптік білімі және  қосымша арнайы 

дайындығы: 

2) аудит және/немесе бухгалтерлік есеп және/немесе қаржылық саласында 

кемінде жеті жыл  жұмыс тәжірибесі; 

3)  басшылық лауазымда және/немесе «Самұрық-Қазына»   АҚ (бұдан  әрі  

- Қор) тобы ұйымының ішкі аудит қызметінде кемінде  бес  жыл жұмыс 

тәжірибесі; 

4) қаржылық есептілік халықаралық стандарттарды білуі; 

5) Этика кодексі мен Стандарттарды білуі және түсінуі; 

6) Қазақстан Республикасының  нормативтік құқықтық актілерін, соның 

ішінде аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп, салық салу мәселелері бойынша 

білімі болуы тиіс. 

25.Қоғам Қызметінің басшысына қосымша арнайы дайындық бөлігінде 

мынадай ең аз талаптар қойылады: «аудитор» біліктілік куәлігінің міндетті 

түрде болуы және/немесе CIA  ((Certified Internal Auditor)) ішкі аудиті 

саласында сертификаты және/немесе АССА (Association of Certified Chartered 
Accountants) қосымшы бухгалтер сертификаты және/немесе DірFR (рус) 

(Diploma in International Financial Reporting) дипломы және/немесе СІРА 

(Certified International Professional Accountant) халықаралық кәсіптік бухгалтер 

сертификаты  және/немесе «Бизнестің тиімділігін басқару» СІМА дипломы 

және/немесе Сертификаттық қаржылық менеджерлер институты шығарған 

сертификаттық кәсіптік ішкі аудитордың дипломы ((Certified International 
Professional Accountant), DірСРІА)  дипломы (Ұлыбритания) болуы. 

26. Сондай-ақ мемлекеттік және шетел тілдерін меңгерудің артықшылығы 

бар. 

27. Қызмет қызметкерінің : 

1)  экономика және қаржы  және/немесе бухгалтерлік есеп және аудит 

және/немесе ақпараттық технологиялар саласында  және/немесе техникалық 

салада жәнге/немесе заң саласында кәсіптік жоғары білімі; 

2) аудит және/немесе бухгалтерлік есеп және/немесе қаржылық 

ақпараттық технологиялар саласында және/немесе   компанияның салалық 

ерекшелігіне сәйкес келетін техникалық салада және/немесе заң саласында  

кемінде 3 (үш) жыл  жұмыс тәжірибесі; 

3)Этика кодексі мен Стандарттарды білуі және оларды қолдана білуі; 

4) ҚР нормативтік құқықтық актілерін, соның ішінде аудиторлық қызмет, 

бухгалтерлік есеп, салық салу мәселелері бойынша білімі болуы тиіс. 

Сондай-ақ аудит  және/немесе есеп және қаржы менеджменті және/немесе  

ИТ-технология саласында сертификаты және/немесе біліктілігі, мемлекеттік 

және/немесе  шетел тілдерін білуі артықшылыққа ие. 

28. Қызметтің басшысы мен қызметкерлерін тағайындауды Директорлар 

кеңесі Аудит комитетінің  ұсынымы бойынша  Аудит комитетінің төрағасы 

қатысуымен  іріктеу және тестілеу  өткізу (немесе әңгімелесу)  негізінде  

жүзеге асырады. 



10 

29. Қызметтің персоналды іріктеу стратегиясы қызметкердің 

сипаттамасының бірдейлігін (бос жұмыс орнына үміткерді) және Қоғамның 

Директорлар кеңесі белгілеген  Қызмет қызметкерлеріне қойылатын біліктілік 

талаптарын ескере отырып, Қызметтің міндеттері мен функцияларын сапалы 

орындау үшін біліктілік  пен машықтарды  қажетті оңтайлы таңдау болып 

табылады. Қызмет персоналдарын таңдау конкурстық негізде жүзеге 

асырылады. 

 

7. Қызметтің құқықтары мен өкілеттіктері 

 

30. Қызметтің негізгі міндеттері іске асыру және өз функцияларын жүзеге 

асыру  үшін мынадай құқықтары мен өкілеттіктері бар: 

  1)  персоналға, өндірістік және басқа объектілерге, барлық 

құжаттамаларға және ішкі аудитті өткізуге байланысты сұрау салынатын кез 

келген басқа ақпаратқа, соның ішінде  Қоғамның коммерциялық және 

қызметтік құпияларын құрайтын мәліметтер мен ақпаратқа  қолжетімдік; 

2) есептік деректер ақпараттық базасына тұрақты негізде бәсең режимде, 

яғни енгізу және түзету құқығынсыз қолжетімдік; 

3) материалдарды , соның ішінде  Қор, Қоғам; Директорлар кеңесі, Қоғам 

Басқармасы қарау/бекітуіне   шығарылатын құжаттар жобаларын сұрату және 

алу және Қоғамның көрсетілген органдарының барлық 

бұйрықтарын/хаттамаларын алу; 

4) Аудит бойынша комитеттің төрағасының келісімімен, егер  оған 

қажеттілік ағымдағы аудиторлық тапсырманы жүргізу  барысында  анықталса, 

ал оны орындау ағымдағы тапсырманың нәтижесіне әсер етсе, қосымша 

аудиторлық тапсырма жүргізуге бастамашылық ету; 

5)  тиісті қамту және жұмыстың қайталануын барынша азайтуды 

қамтамасыз ету мақсатында кепілдіктер мен консультациялар ұсыну бойынша  

қызметтер көрсететін басқа ішкі және сыртқы  тараптармен ақпарат алмасу 

және қызметті үйлестіру; 

6) Қызметтің жоспарлы/жоспарлы емес  іс-шараларын орындау және 

Директорлар кеңесінің немеме  Директорлар кеңесі төрағасының 

тапсырмалары бойынша  жеке тапсырмаларды орындау үшін, шағын 

мамандандырылған мәселелер бойынша  консультациялар алу мақсатында 

Қоғамның құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерін тәуелсіз сарапшылар, 

сондай-ақ   өзге заңды тұлғалардың мамандары (күнтізбелік жылғы аудиттің 

алдыңғы кезең ішінде  аудит объектісінде қызметті жүзеге асырған немесе 

функцияларды орындаған тұлғаларды қоспағанда) ретінде тарту; 

7) консультациялар жүргізу және Қорға (Қызмет басшысының қолы үшін), 

Қоғамның еншілес/тәуелді ұйымдарына, өзге де ұйымдарға және Қоғамның 

құрылымдық бөлімшелеріне Қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша 

жазбаша сұрау салумен өтініш жасау; 

8)  егер Қызмет персоналы  аудиторлық тапсырманы немесе тапсырманың 

бөлігін орындау үшін жеткілікті білім мен машықтарға ие болмаса,  
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аудиторлық тапсырмаларды орындау үшін белгіленген тәртіппен  тәуелсіз 

консультанттарды тарту немесе косорсингті пайдалану; 

9)  мүдделі тараптармен келісім бойынша Қызмет қызметкерлерінің және 

ИТ-мамандарының ИТ-аудитін  өткізугеҚор тобының басқа компанияларын 

тарту; 

10)  Аудит  жөніндегі комитетпен келісім бойынша Қордың Компаниялар 

тобында аудит өткізу үшін Қызмет қызметкерлерін жіберу; 

11) Аудит жөніндегі комитеттің және/немесе Директорлар кеңесінің  

қарауына Қызмет бюджетін қалыптастыру және енгізу; 

12) Қоғамның бағдарламалары мен жобаларын  Стандартар талаптарын 

сақтай отырып, Қызметтің құзыреті мен өкілеттігіне сәйкес дайындау және  

іске асыруға қатысу; 

13)  Қоғам қызметкерлерін оқытуға, қайта даярлауға, біліктілігін 

арттыруға бағытталған бағдарламаларға және ішкі аудитті сертификаттау 

бағдарламасына қатысу; 

14) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғам Жарғысына, осы 

Ережеге, Қоғамның ішкі құжаттарына және Стандарттарға  қайшы келмейтін 

өзге де құқықтар мен өкілеттіктерді жүзеге асыру. 

31. Қызмет басшысының мынадай өкілеттіктері бар: 

1)   ішкі бақылауды жетілдіру, тәуекелдерді басқару және корпоративтік 

басқару мәселелері бойынша және Қоғам Басқармасының шешімдерін келісу 

құқығынсыз Қызмет құзыреті шеңберінде өзге де мәселелер бойынша Қоғам 

Басқармасы өткізетін кеңестерге және іс-шараларға қатысу; 

2) Директорлар кеңесінің және Аудит жөніндегі комитеттің төрағасына 

және мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне, сондай-ақ Қоғамның еншілес және 

тәуелді ұйымдарының басшыларына Қызмет қызметінің мәселелері бойынша  

тікелей өтініш жасау; 

 3)  Қызмет қызметкерлерінің сандық құрамын, өкілеттіктері мерзімін 

анықтау  бойынша, олардың өкілеттіктерін тағайындау және мерзімінен бұрын 

тоқтату, Қызметтің жұмыс тәртібін, еңбекке ақы төлеу және қызметкерлерге 

сыйлықақы беру мөлшерін, Қызметтің ұйымдастырушылық-техникалық 

қамтамасыз етуін анықтау бойынша Директорлар кеңесінің ұсыныстарын 

енгізу; 

4) Қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Директорлар 

кеңесінің және/немесе Аудит жөніндегі комитеттің  отырыстарын шақыруға 

бастамашылық ету; 

5)  Кепілдіктер ұсыну бойынша Қоғамға қызмет көрсететін басқа сыриқы 

тараптармен Қызметтік өзара іс-әрекетін қамтамасыз ету; 

6)мемлекеттік органдарға және  өзге заңды тұлғаларға  Қызмет қызметінің 

мәселелері бойынша  сұрау салумен өтініш жасау; 

7)  Мүдделер қайшылығы туындауына жол бермеу, сондай-ақ  жұмыс 

тәжірибесімен алмасуды (кезеңмен немесе орынды болуына қарай) 

қамтамасыз ету мақсатында Қызмет қызметкерлерінің ротациясын жүзеге 

асыру; 
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8) Қоғамның ішкі бақылау жүйесі көздеген өзге өкілеттіктерді жүзеге 

асыру және Қызмет құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша  шешім 

қабылдау. 

 

8. Қызметтің және оның басшысының жауапкершілігін 

 

32. Қызмет оған жүктелген  функциялар мен міндеттердің уақтылы және 

сапалы орындалуы және  кәсібилік стандарттарын және өз қызметінде 

жұмысқа кәсібилік қатынасты және Этика кодексін сақтау үшін 

жауапкершілікте болады. 

33. Қызмет қызметкерлері белгіленген тәртіппен лауазымдық 

нұсқаулыққа, еңбек шартына және Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес оларға жүктелген функцияларды сапалы және уақтылы орындау үшін, 

сондай-ақ Стандартардың, Этика кодексінің және Қызмет қызметін 

регламенттейтін ішкі құжаттардың талаптарын сақтау үшін дербес 

жауапкершілікте болады. 

 34. Қызмет қызметкерлері ішкі аудиттің тәуелсіздігін және/немесе 

объективтілігін бұзудың болуымен немесе әлеуетті мүмкіндігімен байланысты, 

соның ішінде мүдделер қайшылығы немесе ішкі аудиттің өкілеттігін шектеу 

түрінде көрінетін кез келген оқиғалар туралы Қызмет басшысын уақтылы 

хабарландыруға міндетті. 

35. Қызмет басшысы белгіленген тәртіппен осы Ережеге, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына, еңбек шартына, лауазымдық нұсқаулыққа 

және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес Қызметке жүктелген 

функцияларды мен міндеттерді сапалы және  уақтылы орындау үшін дербес 

жауапкершілікте болады. 

36. Міндетті түрде Қызмет басшысының міндетіне және жауапкершілігіне 

мыналар кіреді: 

1) Қызметті тиімді басқару және стандарттарда белгіленген тиімділік  

және пайдалылық критерийлеріне сәйкес Қоғам үшін оның пайдалылығын 

қамтамасыз ету; 

2) Қызметтің орташа мерзімді кезеңге стратегиялық жоспарын әзірлеу; 

3) Қызметтің тәуекелге бағытталған  жылдық аудиторлық жоспарды  

уақтылы жасауды қамтамасыз ету, оның орындалуын бақылау және уақтылы 

түзету; 

4) Қоғамның  ішкі құжаттарын және ішкі аудит бойынша әдістемелік 

ұсынымдарды және Қызмет қызметінің мәселелері бойынша басқа құжаттарды 

әзірлеуді қамтамасыз ету; 

5) Қызмет қызметінде бірыңғай базалық қағидаттарды және Қор бекіткен 

(ұсынған) ішкі аудит рәсімдерін қолдануды қамтамасыз ету; 

6) Қызмет есептерінің ішкі аудитті ұйымдастыру бойынша ішкі 

құжаттардың және Стандарттардың талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету; 

7) аудиторлық тапсырманың нәтижелерін, оларды сапалы қарауды 

қамтамасыз етуі мүмкін тұлғаларға дейін жеткізу; 
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8) Кепілдік бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру және Қызметтің 

барлық қызмет түрлерін қамтитын және Қызметтің ішкі және сыртқы 

бағалауын жүргізуді көздейтін ішкі аудиттің сапасын арттыру; 

9) әлеуетті және қазіргі мүдделер қайшылығын және   Қызмет қызметін 

жоспарлау және жүзеге асыру барысында Қызмет немесе оның жекелеген 

қызметкерлері тарапынан аудит объектісіне теріс пікірді болдырмауға 

бағытталған ұйымдастырушылық іс-шараларды жүзеге асыру; 

10) Директорлар кеңесіне және Аудит жөніндегі комитетке   Қызмет 

қызметі туралы есептерді  белгіленген мерзімде ұсыну; 

11) Аудит жөніндегі комитетке және Директорлар кеңесіне  жылдық 

жоспар шеңберінде  Қызмет мәселелерін қарауға жоспарлау және уақтылы 

шығару; 

12) тиісті қамту және жұмыстың қайталануын барынша азайтуды 

қамтамасыз ету мақсатында кепілдіктер мен консультациялар ұсыну бойынша  

қызметтер көрсететін басқа ішкі және сыртқы тараптармен ақпарат алмасу 

және қызметті үйлестіру;   

13) алдына қойылған міндеттерге қол жеткізу қабілеті және олардың 

Директорлар кеңесінің және Аудит жөніндегі комитеттің қажеттіліктеріне 

сәйкестігі тұрғысында Қызмет міндеттері мен функцияларының өзектілігі мен 

барабарлығын кезеңдік бағалау; 

14) ішкі аудиттің тәуелсіздігін және/немесе объективтілігін бұзудың 

болуымен немесе әлеуетті мүмкіндігімен байланысты, соның ішінде мүдделер 

қайшылығы немесе Қызметтің құқықтары мен  өкілеттіктерін шектеу түрінде 

көрінетін кез келген оқиғалар туралы Аудит жөніндегі комитетті уақтылы 

хабарландыру; 

15) Қызмет қызметкерлерінің кәсіби даярлығының деңгейін арттыру 

бойынша шаралар қабылдау. 

 

9. Жазаға тарту 

 

37. Еңбек тәртібін бұзғаны, жүктелген еңбек міндеттерін орындамау 

немесе тиісті орындамауы үшін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша 

Қызмет басшысы мен қызметкерлеріне белгіленген тәртіппен  тәртіптік жаза 

қолданылуы мүмкін. 

38. Қызмет басшылары мен қызметкерлерінің материалдық 

жауапкершілігі және олар келтірген зиянды өтеу тәртібі, сондай-ақ тәртіптік 

жаза қолдану рәсімдері Қазақстан Республикасының заңнамасына және  

Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. 

 

10. Директорлар кеңесіне, Аудит жөніндегі комитетке ақпарат ұсыну 

 

39. Жыл сайын жоспарлы жылдың алдындағы жылғы 1 желтоқсанға 

дейінгі мерзімде Қызмет Аудит жөніндегі комитетке және  Директорлар 

кеңесіне алдағы жылға  Қызметтің жылдық аудиторлық жоспарын қарауға 



14 

ұсынады. Қызмет бекітілген жылдық аудиторлық жоспарды орындауды және 

осы Ережеде белгіленген мерзімде  Қызмет қызметі туралы  есептер 

шеңберінде  оны орындау  туралы есептілікті ұсынуды қамтамасыз етеді. 

40. Қызмет Директорлар кеңесіне және Аудит жөніндегі комитетке  

Қызмет қызметі туралы есептерді мынадай жолдарда ұсынады: 

1) тоқсандық – есептік жылдан кейінгі екінші айдың 25 күнінен 

кешіктірмей; 

2) жылдық - есептік жылдан кейінгі екінші айдың 15 күнінен кешіктірмей. 

41. Қызмет басшысы Аудит жөніндегі комитетке орындалған тапсырмалар 

бойынша аудиторлық есептер ұсынады. 

42. Қызмет қызметі туралы есеп мыналарды: 

1) Қызметтің жылдық аудиторлық жоспарына сәйкес орындалған 

аудиторлық тапсырмалардың нәтижелері бойынша қысқаша қорытындыны; 

2)  Қызмет есептік кезеңде өткізген басқа іс-шаралары (жұмыстар) туралы 

ақпаратты ( жоспардан тыс аудиторлық тапсырмалардың қорытындылары, 

сыртқы аудиторлар ұсынымдарының, Қызметтің өз ұсынымдарының 

мониторингі қорытындылары, тренингтерде қатысу туралы ақпарат және т.б.); 

3)  есептік кезеңге Қызметтің қызметінің нәтижелерін қорытындылайтын, 

қойылған мақсаттарға және аудиттің қамту саласына қатысты  аудиторлық 

қызмет нәтижелері бойынша қорытындыларды  қамтуы тиіс. 

43. Қызметтің жұмысы туралы есепті алдын ала Аудит жөніндегі комитет 

Директорлар кеңесі үшін ұсынымдар әзірлеу арқылы қарайды. 

44. Қоғам және/немесе Қоғам Басқармасы  қызметкерлерінің заңға қайшы 

іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) жағдайын көрсететін аудиторлық тапсырмалардың 

нәтижелері бойынша Қызмет жасаған есептер Аудит жөніндегі комитетке және 

Директорлар кеңесіне олар өткізілгеннен кейін бірден ұсынылуы  тиіс. 

45. Қызмет басшысы Директорлар кеңесіне және  Аудит жөніндегі 

комитетке ұсынылатын ақпараттың оның толықтығы және дәлдігі тұрғысында  

талдауын қамтамасыз етуі тиіс. 

46. Қызмет қызметі туралы есептер  «Қазпошта» АҚ-да Ішкі аудитті 

ұйымдастыру жөніндегі саясаттың талаптарына сәйкес жасалады. 

47. Аудит жөніндегі комитет және Директорлар кеңесі Қызмет қызметі 

туралы есептерді қарайды және  Аудит жөніндегі комитет пен Директорлар 

кеңесі жұмысының белгіленген регламентіне және өкілеттіктеріне сәйкес 

шешімдер қабылдайды. 

48. Қызмет басшысы Директорлар кеңесін Басқарманың басқа бақылау 

және басқару функцияларын (тәуекел-менеджмент, бизнестік үздіксіздігі, 

сыртқы аудит және т.б.) үйлестіру мен қадағалауды жүзеге асыруына қатысты 

ақпаратпен тұрақты қамтамасыз етуі тиіс.  

49. Қызметтің Қоғам Басқармасымен қатынасы  тәуелсіздік қағидаты 

негізінде құрылуы тиіс, өйткені Қызметтің ұйымдастырушылық және 

функционалдық тәуелсіздігі ішкі аудиттің  объективтілігіне  тікелей әсер етеді. 

50.Қызмет өз қызметінің нәтижесі бойынша  Қоғам Басқармасына 

Қоғамның әртүрлі деңгейдегі басшылары қабылдаған басқарушылық 
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шешімдердің орындалу сапасын бағалауды ұсынады. 

51. Қоғам Басқармасымен өзара іс-әрекет шеңберінде  Қызмет: 

1) Басқарманың аудит өткізу және консультация көрсету бойынша 

ұсыныстарын ескере отырып, жылдық аудиторлық жоспарды қалыптастырады; 

2) Басқармаға Директорлар кеңесі бекіткен  аудиторлық жоспарды 

хабарландыру мақсатында ұсынады; 

3) Басқармаға аудиторлық тапсырма немесе консультация беру бойынша 

қызметтің нәтижелері бойынша  жасалған есеп/қорытындыны ұсынады; 

4)  ішкі бақылауды, тәуекелдерді  басқару және корпоративтік басқару 

жетілдіру мәселелері бойынша ұсыныстарды талқылайды және  Басқармаға 

енгізеді. 

52. Қоғам Басқармасы: 

1) Қызметтің өз функцияларын толық мөлшерде және кедергісіз 

орындауына, қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге  әрі Қызметтің 

Қоғам үшін барынша пайдалылығына мүмкіндік беретін Қоғамда  ішкі 

бақылаудың тиімді ортасын құруды қамтамасыз етуі; 

2) Қоғамның немесе оның ДЗО құрылымдық бөлімшелерінің 

қызметкерлерін шағын мамандандырылған мәселелер бойынша 

консультациялар алу үшін тәуелсіз сарапшылар ретінде тарту мәселесінде 

Қызметке жәрдем көрсетуге; 

3) Қызметтің аудиторлық есептерін уақтылы қарауды, Қызметтің 

қабылданған ұсынымдарын орындау және оларды орындау туралы есептілікті 

ұсыну бойынша түзететін және/немесе алдын алатын іс-әрекеттер/іс-шаралар 

жоспарын әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз етуі; 

4) белгіленген тәртіппен Қоғам бюджетіне Аудит жөніндегі 

комитеті/Директорлар кеңесі мақұлдаған/бекіткен Қызмет бюджетін қосуды 

қамтамасыз етуге; 

5) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша белгіленген тәртіппен  ішкі 

аудит саласында кез келген қызмет косорсингін пайдалануды қамтамасыз 

етуге; 

6) Қызметті әкімшілік «ұйымдастырушылық-техникалық) қамтамасыз 

етуді жүзеге асыруға тиіс. 

53. Басқарманың Қызмет қызметіне араласуына жол берілмейді. 

 

12. Қызмет қызметін бағалау 

54. Қызмет қызметін бағалау Қызмет қызметінің Ішкі аудит 

анықтамасына, Стандарттарға, Этика кодексіне сәйкестікті қамтамасыз ету 

мақсатында, сондай-ақ ішкі аудиттің тиімділігі мен нәтижелігін және қызметті 

жетілдіру үшін мүмкіндіктерді  анықтау үшін жүзеге асырылады. 

 55. Қызмет қызметін, оның басшысын және қызметкерлерін бағалауды 

жүргізу тәртібі мен талаптары  Стандарттардың, «Қазпошта» АҚ ішкі аудитті 

ұйымдастыру жөніндегі саясаттың, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің 

қызметін бағалау мәселесін регламенттейтін Қоғамның ішкі нормативтік 

құжаттатрының талаптарын ескере отырып, Қызметтің ішкі нормативтік 
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құжаттарымен белгіленеді. 

56. Қызметтің ішкі нормативтік құжаттарымен мыналар көзделеді: 

1) Қызмет қызметінің Ішкі аудит анықтамасына, Стандарттарға, Этика 

кодексіне (Кепілдік және ішкі аудит сапасын арттыру бағдарламасы)  

сәйкестігіне, қызмет қызметінің ішкі және сыртқы аудитін қамтитын, Қызметті 

бағалауды жүргізу тәртібін; 

2) осы Ережеде, жылдық аудиторлық жоспарда және Қызметтің 

стратегиялық жоспарында  белгіленген міндеттері мен мақсаттарын орындау 

шеңберінде Қызмет қызметінің, оның басшысының және  қызметкерлерінің 

тиімділігін бағалауды жүргізу тәртібін. 

57. Қызметтің сыртқы (тәуелсіз бағалау) қызметін ең аз дегенде 5 жылда 

бір рет тәуелсіз сыртқы сарапшы немесе өзін-өзі бағалау түрінде тәуелсіз 

сыртқы растаумен жүзеге асырады. 

 

 

13. Қорытынды ережелер 

 

58. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар Директорлар кеңесінің 

шешімімен енгізіледі. 

 

 


