


КІРІСПЕ СӨЗ 

Құрметті қаржы мониторингінің қатысушылары!
Сіздердің алдарыңызға қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға 
қарсы іс-қимыл мақсатында тәуекел тәсіліне бағдарланған (ТТБ) 
клиенттермен жұмыста дұрыс түсіну және қолдану үшін халық- 
аралық стандарттар мен ЕҚЫҰ-ға қатысушы мемлекеттердің ең 
озық практикасы негізінде Сіздерге арнап әзірленген методика-
лық құралдың бірінші басылымын ұсынып отырмыз.

Ақшаны жылыстатумен күрестің қаржылық шараларын әзір-
леу тобының ұсынымдары (ФАТФ) тәуекелдің типіне және дең-
гейіне қарай оның түрлі факторларымен байланысты алдын ала 
қабылданатын қадамдар көлемін саралау үшін елдер қолдануға 
тиісті шаралардың кешенді әрі жүйелі құрылымын белгілей-
ді. ФАТФ стандарттарын орындау Қауіпсіздік Кеңесінің № 1617 
қарарына сәйкес БҰҰ-ға мүше кез-келген мемлекет үшін міндетті 
болып табылады.    

2015 жылы ФАТФ халықаралық стандартында белгіленген 
Қазақстан Республикасында кірістерді жылыстатуға және тер-
роризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың құқықтық және 
институционалдық жүйелеріне сәйкестікті бағалаудың бірінші 
кезеңі аяқталады. 

2018 жылы Қазақстан жаңартылған халықаралық стандарт-
тарға сәйкес  бағалаудың екінші кезеңіне көшеді. Осы кезеңге  
жаңартылған стандарттарда көрсетілген негізгі тәсілдер дайында-
луға және заңнамалық түрде бекітілуге,  тәуекелдерді анықтауға 
негізделген ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржылан-
дыруға қарсы іс-қимыл саласында ұлттық саясат әзірленуге, оны 
әзірлеуге және жетілдіруге жауап берерліктей үйлестіру механизмі 
айқындалуға, мемлекеттік, арнайы және құқық қорғау органда-
рының өзара іс-қимыл жасауының үйлестіру механизмі жасалуға  
тиісті.

Тәуекелге бағдарланған тәсіл ФАТФ Ұсынымдарын тиімді 
іске асырудың маңызды компоненті болып табылады. Мемлекет-
тік органдар мен қаржы мониторингі субъектілері тәуекел жас- 
аушы бөлікті төмендету бойынша шаралар қабылдау мақсатында 
ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру  тәуекел-
дерін анықтауға, бағалауға және ұғынуға тиісті. Бұл Нұсқаулық 
АЖ/ТҚҚ  ұлттық жүйесінің барлық қатысушыларына ең озық 
халықаралық практиканы ескере отырып Тәуекелге бағдарланған 
тәсілді әзірлеуге және іске асыруға көмектеседі. 



Халықаралық тәжірибе атап айтқанда, қаржы мониторин-
гі субъектілерінің клиенттермен жұмыстың алғашқы кезеңін-
де қатерді нақты анықтауға және бағалауға, сондай-ақ ақшаны 
жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін азай-
туға, көлеңкелі экономиканы төмендетуге  қабілетті екендіктерін 
көрсетті.   

Бүгіндері Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Қаржы мониторингі комитеті халықаралық ұйымдармен бірлесіп 
ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай 
қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға  қарсы іс-қи-
мыл  бойынша жаңа халықаралық стандарттарды ұлттық заңна-
маға енгізудің әдістемесін пысықтауда.  Бұл жұмыста ең алдымен 
Қазақстанның дамуындағы ішкі қажеттіліктерді және басым-
дықтарды басшылыққа алу керек.

Бұл үлкен күш-жігерді және соның ішінде біздің халықаралық 
әріптестер тарапынан қолдауды талап етеді. Алға қойған мақсат-
тарды іске асыра отырып және жаңа қыр көрсетулер мен қатер-
лерге барабар әрекет ете отырып алға жүру керек. 

Мұндай іс-қимылдардң жеке сектормен үйлестірілгені маңыз-
ды болмақшы.  Бүгіндері әрбір қаржылық  және қаржылық емес 
ұйымдарда  ішкі бақылау рәсімдерін мұқият сақтауға негізделген 
қылмыстық кірістерді жылыстату және терроризмді қаржылан-
дыру тәуекелдерін анықтау мен басқарудың өз тәсілдері бар.  

Тәуекелдерді бағалау  – бұл түрлі ведомстволардың ұжымдық 
жұмысының мәні, ол әрине ақпаратты негізгі жеткізушілер яғни 
Сіздер құрметті қаржы мониторингіне қатысушылар, белсене 
қатыспасаңыздар мүмкін болмайды.  

Осы Нұсқаулық Сіздерге кірістерді жылыстату және терро-
ризмді қаржыландыру тұрғысынан барынша осал болып табыла-
тын ақшамен және мүлікпен жасалатын операциялармен байла-
нысты  өзгеше өнімдер мен қызметтерге дұрыстап назар аударуға, 
сондай-ақ осы салада нақты нәтижелерге жетуге  көмектеседі деп 
сенеміз.

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі  
Қаржы мониторингі  

комитетінің  төрағасы 
Б. Тәжіяқов

Төтенше және Өкілетті Елші, 
ЕҚЫҰ Астанадағы   

бағдарламалар офисінің 
басшысы 

Н. Зарудная
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Алғысөз

1. Қазақстанда ақшаны жылыстатуды және терроризмді 
қаржыландыруды ескерту мен анықтау бойынша алдын ала 
көптеген қадам жасалған болатын. «Ақшаны жылыстату» 
қылмысы алғаш рет Қазақстанның Қылмыстық кодексінің   
«Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе)  өзге 
мүлiктi заңдастыру (жылыстату)» деген 193-бабында бекітіл-
ген. 

2. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдасты-
руға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыланды-
руға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республика-
сының Заңы N 191-IV (АЖ/ТҚҚ туралы) 2009 жылғы  
28 тамызда қабылданды және заңды күшіне 2010 жылғы  
9 наурызда енгізілді.  

3. 2012 жылғы маусым айында № 19-V Қазақстан Республикасы  
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдасты-
руға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыланды-
руға және ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыруға қарсы  
іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заңы қабылданды, онда қаржы мониторин-
гі субъектілерінің, олардың салалық реттеушілерінің және 
мемлекеттік органдардың қызметін реттейтін еліміздің 18 
заңнамалық актілеріне тиісті түзетулер енгізілді.

4. АЖ/ТҚҚ туралы Заңмен бірге қабылданған N 192-IV 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілері-
не қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдасты-
руға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыланды-
руға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заңмен қаржы мониторин-
гі субъектілерінің, олардың салалық реттеушілерінің және 
мемлекеттік органдардың қызметін реттейтін елдердің  
26 заңнамалық актілеріне тиісті түзетулер енгізілді.   

5. 2011 жылғы маусымнан бастап 2014 жыл кезеңі аралығын-
да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қи-
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мыл бойынша ұлттық жүйені жетілдіру мақсатында бірқатар 
заңдар мен заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілер қолда-
нысқа енгізілді.

6. 2014 жылғы маусымда «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржылан-
дыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» N 206-V Қазақстан Республика-
сының  Заңы қабылданды, онда Қазақстан Республикасының  
33 заңнамалық актісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
көзделген.  

7. 2014 жылғы заңнамада Ақшаны жылыстатумен күрестің 
қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымда-
ры талаптарына сәйкес қаржы мониторингі субъектілерінің 
тізбесі кеңейтіледі.   

8. Сондай-ақ қаржы мониторингі субъектілері үшін қыл-  
мыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыста-
туға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойынша жаңа талаптар белгіленеді және міндетті 
түрде технологиялық жетістіктерді пайдалану тәуекелін қоса, 
клиенттердің тәуекелдері мен қылмыстық мақсаттағы қызмет-
терді пайдалану тәуекелдерін ескеретін қылмыстық жолмен 
алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді 
қаржыландыру  тәуекелдерін басқару бағдарламасын әзірлеу 
бойынша қаржы мониторингі субъектілері үшін талаптар 
енгізіледі.  

Нұсқаулықтың мақсаты 

• Қаржы мониторингі субъектілері үшін тәуекелдермен байла-
нысты АЖ/ТҚҚ ұлттық жүйесінің нормативтік-құқықтық 
базасы аспектілеріне шолу ұсыну;

• Олардың практикада қандай түрде іске асырылуын түсіндіру 
мақсатында тәуекелдермен байланысты талаптарды түсін-
діру; 

• Қаржы мониторингі субъектілерінің тәуекелдерді анықтауы, 
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бағалауы және азайтуы мақсатында тәуекелге бағдарланған 
тәсілге негізделген ішкі бақылау тәртібі қағидасын қалай 
әзірлеуді және енгізуді түсіндіруде қаржы мониторингі субъ-
ектілеріне көмектесу;  

• АЖ/ТҚ саласында өз тәуекелдерін бағалау үшін қаржы мони-
торингі субъектілері пайдалана алатын құралдарды беру. 

Ақшаны жылыстату қылмысы

9. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан  
Республикасының  Заңы ақшаны жылыстату қылмысы түсіні-
гін мынадай түрде айқындайды:

• 1-бап (11) «қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заң- 
дастыру (жылыстату) – қылмыстық жолмен алынған ақшаны 
және (немесе) өзге мүлiктi мәмiлелер жасау арқылы заңды 
айналымға тарту, сол сияқты көрсетiлген ақшаны және 
(немесе) өзге мүлiктi пайдалану»;

Терроризмді қаржыландыру қылмысы

10. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдас- 
тыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржы-
ландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы  
28 тамыздағы Қазақстан Республикасының  Заңында терро-
ризмді қаржыландыру қылмысы түсінігі мынадай түрде 
айқындалады:

• 1-бап (12) терроризмді қаржыландыру (террористік 
қызметті) террористік іс-әрекетті жүзеге асыруға не терро-
ристік топқа және (немесе) террористік ұйымға ақша жинау 
және (немесе) өзге де мүлік беру;

Ұлттық жүйенің мақсаты

11. Қылмыстық   жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл бойынша ұлттық жүйенің негізгі мақсаттары: 
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• елде қылмысты төмендету; және
• елдің қаржы және қаржылық емес секторларының инвести-

циялық тартымдылығы мен беделін арттыру болып табы-
лады. 

12. Ақшаны жылыстатудың және терроризмді қаржыландырудың 
алдын алу және жолын кесу бойынша Қазақстанның ұлттық 
жүйесін Ақшаны жылыстатумен күрестің қаржылық шарала-
рын әзірлеу тобы (ФАТФ) белгілеген халықаралық стандартқа 
қатысы бойынша ұдайы тексеріп отырады, оны Қазақстан өзінің 
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға(жылы-
статуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
жөніндегі Еуразиялық топқа мүшелігі арқылы мақұлдады. 

13. ФАТФ  ұсынымдары   ұлттық  және   халықаралық  деңгейде  
ақшаны жылыстатудың алдын алуда және жолын кесуде үкімет-
тердің, қаржы мекемелерінің және белгіленген қаржылық емес 
кәсіпорындар мен кәсіп иелерінің (УНФПП) мүмкіншіліктерін 
нығайту мақсатында әзірленді.

14. АЖ/ТҚҚ тиімді жүйесі  мемлекеттік және жеке сектор арасын-
дағы тиімді ынтымақтастықты болжалдайды. 2014 жылғы 
заңнама ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржылан-
дыруға қарсы ұлттық күресті қолдайтын ынтымақтастық 
механизмдерін күшейтеді және нақтылайды.  

Қолдану саласы және әлеуетті пайдаланушылар 

15. Бұл құжат ұлттық заңнама нормаларына сәйкес тәуекел-
ге бағдарланған тәсілді АЖ/ТҚҚ туралы  Заңның 3-бабында 
айқындалған қаржы мониторингі субъектілері қолданатын 
нұсқаулық болып табылады  және АЖ/ТҚ-ның алдын алу мен 
анықтауда ішкі бақылау қағидасын және тәуекелдерді басқа-
ру бағдарламасын әзірлеп, орындайтын қаржы мониторин-
гі субъектілерінің жауапты қызметкерлерінің пайдалануына 
арналған қосымша құрал болып табылады. 

16. Осы нұсқаулықты Қазақстан Республикасы Қаржы министр-
лігінің Қаржы мониторингі комитеті  ОБСЕ-мен ынтымақтас-
тықта шығарып отыр. 
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17. Қаржы мониторингі комитеті тәуекелге бағдарланған тәсілдің 
және соңғы өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып,  
ұлттық заңнаманың ережелерінің дұрыс қолданылуына  түсінік 
беруде қаржы мониторингі субъектілеріне көмек көрсетуге 
барынша дайын.   

18. Заңнаманың және АЖ/ТҚҚ саласындағы нормативтік 
құқықтық актілердің сақталуы жөніндегі ақпараттың жалғыз 
көзі ретінде осы нұсқаулықты пайдалануға ұсыныс жасалмай-
ды.   

19. Қаржы мониторингі субъектілері өздерінің қызметкерлерінің 
АЖ/ТҚҚ туралы  заңнама шеңберінде өз міндеттемелерін 
орындау кезінде тұрақты әрі серпінді түрде ақшаны жылыста-
ту және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін өз бетінше 
анықтағанын  және ескергенін  көтермелеуге тиісті

20. Қаржы мониторингі субъектілері өздерінің АЖ/ТҚ тәуекел-
дерін талдау және алдын алу түрінде басқаруға тиіс, саясатты, 
жүйені қолдауға және олар анықтаған тәуекелге үйлесетін әрі 
сай келетін рәсімдер белгілеуге тиіс. Осы нұсқаулық  қаржы 
мониторингі субъектілеріне практикалық көмек көрсетуге 
арналған.    

21. Нұсқаулықты АЖ/ТҚҚ мақсатында реттеу мен қадағалау-
дың бірдей шараларын қолдану үшін қадағалау органдары да 
пайдалана алады.     
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ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛГЕ  
БАҒДАРЛАНҒАН ТӘСІЛ ҚАҒИДАСЫ

22. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары қаржы 
мониторингі субъектілерін қадағалау және тексеру кезінде 
тәуекелге бағдарланған тәсілді қолданады. Қаржы мониторин-
гі субъектілерін қадағалау әрбір субъект үшін бірдей жүргізіл-
мейді.  Мұның орнына мемлекеттік органдар АЖ/ТҚ тәуекел-
дерінің деңгейіне сәйкес келетін, қаржы мониторингі субъек-
тісінің әрқайсымен жеке тіл табуға шамалас келетін бақылау  
іс-шараларын қолданады.

23. Тәуекелге бағдарланған тәсілдің мақсаты қолжетімді ресурс- 
тарды ақшаны жылыстатудың және терроризмді қаржыланды-
рудың алдын алу мен жолын кесуде барынша тиімді болатын 
тәуекелдер аймақтарында қадағалау мен сақтау бойынша 
оларды пайдалануға мүмкіндік беру  болып табылады.  

24. Қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстату (АЖ) және 
терроризмді қаржыландыру (ТҚ) тәуекелдері Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіпте кәсіпкерлік 
субъектілері ұсынған ақшамен және мүлікпен жүргізілген 
операциялармен байланысты географиялық және экономи-
калық ортаның сипаттамасына қарай қаржы мониторин-
гі субъектілері мен мемлекеттік органдардың  қолданула-
ры үшін АЖ/ТҚ тәуекелдерін бағалау бойынша зерттеулер 
барысында ақшаны жылыстату және терроризмді қаржылан-
дырудың анықталған қатерлері мен осалдықтары негізінде 
айқындалатын болады деп болжанады.  

25. Тәуекелдерге ұлттық бағалау жүргізу кезінде анықталған 
АЖ/ТҚ қатерлерін және осалдықтарын азайту үшін  
Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен қылмыстық 
жолмен алынған ақшаны заңдастыруға (жылыстатуға) және 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша шаралар әзірле-
нетін болады.

26. Қаржы мониторингі комитеті және басқа да мүдделі мемле-
кеттік органдар саясатты және қадағалау басымдықта-
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рын анықтауда тәуекелдерді ұлттық бағалау нәтижелерін 
басшылыққа алатын болады. Тәуекелдерді ұлттық бағалау 
нәтижелері сондай-ақ АЖ/ТҚҚ режимін сақтау бойын-
ша қосымша ресурстардың бөлінуін талап ететін жоғары 
тәуекелдер аймақтары туралы ақпараттар беру мақсатында 
қаржы мониторингі субъектілеріне құпия тәртіпте берілетін 
болады деп болжануда.  

27. АЖ/ТҚҚ туралы заңнамаға сәйкес қаржы мониторингі 
субъектілері тәуекелге негізделген  өздерінің ішкі бақылау 
қағидасына элементтер қоса отырып, тәуекелді анықтауға 
және бағалауға міндетті.   

28. Қаржы мониторингі субъектілері тек клиенттерге және жоғары 
тәуекелді қызметтерге қатынасы бойынша ғана ішкі бақылау- 
ға ресурстар бөлмеуге тиіс. Орташа және төмен тәуекелдер 
санатына жататын клиенттер мен қызметтерге де сондай-
ақ мониторинг жүргізілуге және міндетті зерттелуге тиісті.    
Жоғары тәуекел санаттары қосымша тексерілуге тиісті болады  
(қараңыз осы нұсқаулықдың  67-68-тармақтары).

29. Тәуекелдердің төмен санаттары жеңілдетілген тексеру-
ге жатқызылуы мүмкін, бірақ тек тиісті мемлекеттік орган 
бұған рұқсат бергенде ғана  (қараңыз осы нұсқаулықтың  
67-68-тармақтары). 

30. 2014 жылғы өзгерістермен және толықтырулармен АЖ/ТҚҚ 
туралы Заңның 11-бабына сәйкес қаржы мониторингі субъек-
тілері қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдас- тыруға 
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидасын және 
оны жүзеге асыру бағдарламасын  әзірлеуге міндетті, олар 
мыналарды:
 - қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру 
бағдарламасын;

 - технологиялық жетістіктерді пайдалану тәуекелін қоса 
алғанда, клиенттердің тәуекелдерін және көрсетілетін 
қызметтерді қылмыстық мақсаттарда пайдалану тәуекел-
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дерін ескеретін, қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру 
тәуекелін басқару бағдарламасын;

 - клиенттерді сәйкестендіру бағдарламасын;
 - клиенттердің күрделі, ерекше ірі және басқа да ерекше опера-

цияларын зерделеуді қоса алғанда, клиенттердің операция-
ларына мониторинг жүргізу және оларды зерделеу бағдар-
ламасын;

 - қаржы мониторингі субъектілерінің қызметкерлерін қылмыс- 
тық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселе-
лері бойынша даярлау және оқыту бағдарламасын;

 - ішкі бақылау қағидаларына сәйкес қаржы мониторингі субъ-
ектілері әзірлеуі мүмкін өзге де бағдарламаларды қамтуға 
тиіс.

АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасы 

31. Әрбір қаржы мониторингі субъектісі АЖ/ТҚҚ туралы Заң 
талаптарын ескере отырып, АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқаруда 
өзінің меншікті бағдарламасын әзірлеуге міндетті.  Бұл бағдар-
лама жалпы ережелермен қатар  қаржы мониторингі субъек-
тісінің жұмыс ерекшеліктерін көрсетуге және АЖ/ТҚҚ мақса-
тында әр клиентке жеке тәсілді көрсетуге тиісті.        

32. Тәуекелдерді басқару бағдарламасы тәуекел деңгейін бере 
отырып,  қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдасты-
румен (жылыстатумен) және терроризмді қаржыландырумен 
байланысты ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен клиент-
тің жасаған операцияларына қаржы мониторингі субъек-
тісінің  тәуекелге бағалау жүргізуін көздейді. Бұл бағдарлама-
да мынадай компоненттер:

• АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасын сипаттау; 
• Ішкі бақылау қағидасын ұйымдастыруға, іске асыру мони-

торингіне және сақтауға жауапты лауазымды тұлғаның 
құқықтары мен міндеттеріне қатысты рәсімдер; 

• Клиент (оның өкілі) пен бенефициар меншік иесі туралы 
қолда бар мәліметтер негізінде тәуекел деңгейін беру рәсім-
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дері; 
• Тиісті органдарға/ұйымдарға тәуекелді бағалау және беру 

нәтижелерін тіркеу рәсімдері; 
• Жоғары тәуекелді нәтижелер табылған жағдайда назар 

аудару рәсімдері;  
• Төмен тәуекелді нәтижелер табылған жағдайда назар аудару 

рәсімдері;  
• Құжаттау және мемлекеттік органдармен тәуекелдер туралы 

нәтижелер алмасу рәсімдері қамтылуға тиісті.

АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасын сипаттау 

33. АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасын сипаттауға 
қызметтер, өнімдер, мәмілелер мен субъект клиенттері және 
елдер немесе олармен өзі жұмыс істейтін географиялық аудан-
дар үшін АЖ/ТҚ тәуекелдерін анықтауда, бағалауда және 
жұмсартуда  субъектінің тәсіліне шолу жасау қамтылуға тиіс. 
Ол төрт негізгі компоненттен:   

• Субъект алдында тұрған АЖ/ТҚ тәуекелдерін бағалаудан;
• АЖ/ТҚ-ның осы тәуекелдерін бақылау мен қысқарту 

бойынша саясаттан және рәсімдерден;  
• Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатты және рәсімдерді 

жүзеге асыру үшін ұйымдық құрылымнан;  
• АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасын жүйелі тексеру 

және тиімділігін арттыру бойынша процестен тұрға тиісті. 
34. Бағдарламалардың субъектінің әрбір типінің бірегей сипат-

тамасына және тәуекелдер бағдарына бейімделу қажеттілігі-
не байланысты бір қаржы мониторингі субъектісінің АЖ/ТҚ 
тәуекелдерін басқару бағдарламасы басқа субъектінің бағдар-
ламасынан ерекшеленетін болады.    

35. Егер қаржы мониторингінің субъектісі өте ірі қаржы 
тобының мүшесі болып табылса, сипаттамада субъектінің 
АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасы қандай түрде ірі 
қаржы тобының АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарлама-
сына жататындығы туралы түсінік қамтылуға тиісті (ФАТФ 
18-ұсынымына сәйкес (және оған түсіндірме жазбаға сәйкес).
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36. Филиалдарымен қаржылық топтың бөлігі немесе шетелде топ 
мүшелері болып табылатын қаржы мониторингінің субъек-
тілерінде тәуекелдерді басқарудың топтық бағдарламасы яғни 
тұтас алғанда топқа таратылатын бағдарлама болуға тиісті.    

37. Егер қаржы мониторингінің субъектісі Қазақстан Республика-
сында  Қазақстаннан тыс жерде тұратын адамдармен сыртқы 
корреспонденттік қатынастар орнататын немесе қолдайтын 
болса, сипаттамада субъектінің АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару 
бағдарламасының шетелдік респонденттің (корреспонденттің) 
бағдарламасына қалай  қарайтыны нақты көрсетілуге тиіс.  

38. Бір қаржы мекемесінің бағдарламасы тұжырымдап айтқанда 
басқаның бағдарламасына ұқсас болуы мүмкін, бірақ субъек-
тінің басқа типінің мысалы, адвокаттар, нотариустар, бухгал-
терлер немесе казино бағдарламасынан айтарлықтай ерекше-
ленетін болады.  

39. Бағдарлама айқын нысанда жазылуға тиіс, осылайша өздерінің 
АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқаруға қатысты қаржы мониторин-
гінің субъектісі қабылдаған тәсілді реттеуші орган немесе өзге 
уәкілетті орган жеңіл түсіне алатындай болуы тиіс.  

40. Бағдарлама АЖ/ТҚҚ саласындағы ұлттық заңнамаға сәйкес 
келуге тиіс және егер әңгіме нотариус, адвокат, кәсіби бухгал-
тер және т.б. туралы болған жағдайда қаржы мониторингінің 
субъектісінің басшысы, жауапты менеджер немесе субъек-
тінің өзі бекітуге тиіс болады.  

ІБҚ ұйымдастыруға, мониторингті іске асыруға 
және  сақтауға жауапты лауазымды тұлғалардың 
құқықтары мен міндеттеріне қатысты рәсімдер 

Жауапты қызметкер

41. Ішкі бақылау қағидаларында Қағидалар мен бағдарламалар-
ды әзірлеуге және іске асыруға жауап беретін қызметкердің 
(-лердің) міндеттері  анық жазылуға тиісті. Жауапты лауазым-
ды тұлғаның (бөлімшенің) тиімді жұмысты жүзеге асыруы 
үшін қажетті тәуелсіздігі, қабілеті, стажы, ресурстары және 
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тәжірибесі болуға, сондай-ақ барлық тиісті ішкі ақпаратқа 
(оның ішінде бизнесте және кез келген шетелдік филиал-
дар мен еншілес компанияларда барлық бағыттар/қызметтер  
бойынша) қол жеткізуге мүмкіндігі болуға тиісті.   

42. Егер әңгіме ірі қаржы мониторингі субъектісі туралы болған 
жағдайда немесе оның операцияларының көлемі үлкен 
болса, онда бағдарлама өзіне АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару 
жүйелерін іске асыруға жауап беретін жеке бөлімше құруды  
қамтуға тиісті. Мұндай бөлімше тікелей жауапты қызметкерге 
бағынуға тиісті.   

Клиенттермен жұмыс істейтін қызметкерлер 

43. Клиенттермен жұмыс істейтін және клиенттен алғашқы 
ақпарат (фронт-офис)  алатын қаржы мониторингі субъек-
тісінің қызметкерлері іскерлік қатынастар орнату процесі-
не қатысады, іскерлік қатынастарды орнату, жалғастыру 
және үзу туралы шешім қабылдайды және/немесе клиент-
тің қаржылық операцияларын жүргізуіне қатысады, АЖ/ТҚ 
тәуекелдерін басқару бағдарламасын іске асыруға міндетті 
түрде ат салысуға тиісті.  

44. Тәуекелдерді басқару жөніндегі жауапты қызметкерлердің 
және  бөлімшенің АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару үшін қаржы 
мониторингі субъектісінің басқа қызметкерлерінен (бөлімше-
лерден) қажетті ақпарат алуға құқығы және рұқсаты болуға 
тиісті.

Қаржы мониторингі субъектісінің қызметкер-
лерін дайындау және оқыту бағдарламасы  

45. Кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету – АЖ/ТҚҚ ұлттық 
жүйесінің табысты жұмыс істеуінің мақсаты.   

46. Оқыту жеке тәуекелдерді есепке ала отырып анықталған 
нақты проблемаларды талдауға және оларды шешудің тиімді 
шараларына бағытталуға тиісті.    

47. Оқыту бағдарламасын қаржы мониторингі субъектісінің 
басшысы бекітуге тиіс, онда АЖ/ТҚҚ мақсатында міндетті 
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дайындықтан және оқытудан өтуге тиісті қызметкерлердің 
тізбесі, зерделеу үшін қажетті материалдар (нормативтік 
құқықтық актілер, типологиялар, схемалар және заңдасты-
ру әдістері, АЖ/ТҚҚ туралы заңнама талаптарын орында-
мағаны үшін жауаптылық шаралары, т.б.), сондай-ақ қаржы 
мониторингі субъектісінің білгенінше өзге де ережелер болуы 
міндетті.      
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СЕРПІНДІ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ НЕГІЗДЕ   
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ АНЫҚТАУ 

48. Тәуекелдерді анықтаудың, бағалаудың және азайтудың негіз-
гі міндеттерінің бірі  АЖ/ТҚ-ның өте жоғары және өте төмен 
тәуекелдерін білдіретін клиенттер мен қаржы мониторин-
гі субъекті қызметтері арасындағы дифференциация болып 
табылады. Бұл  қаржы мониторингі субъектісіне барынша 
жоғары тәуекелдерді төмендетуге ресурстар жіберуге, сондай-
ақ төменгі тәуекелдерге қарай жіберілген ресурстардың 
шығынын азайтуға мүмкіндік береді.  

49. АЖ/ТҚ-ға қарсы іс-қимылға жеткілікті ресурстар бөлетін 
және мұны АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасы-
ның көмегімен жүзеге асыратын субъектілер  клиенттердің 
және қызметтердің барлық типтеріне  қаржы мониторингінің 
бірдей рәсімдерін қолданатын субъектілермен салыстырғанда 
АЖ/ТҚ-ның алдын алу мен жолын кесуде барынша нәтижелі 
болады. 

Тәуекелдер шәкілі 

50. Жоғары және төмен тәуекелдерді ажырату үшін қаржы монито-
рингі субъектілері тәуекелдер деңгейін белгілеуге тиісті. 
Субъектілер іскерлік қатынастар мен мәмілелер, клиенттер 
операциялар үшін кем дегенде АЖ/ТҚ тәуекелінің екі базалық 
деңгейін  көздеуге тиісті  (клиент (оның өкілі) және бенефи-
циарлық меншік иесі туралы қолда бар мәліметтер негізінде).  

• Жоғары;
• Төмен.

51. Толып жатқан клиенттері және (немесе) өнімдер мен қызмет-
тердің бірнеше түрі бар қаржы мониторингі субъектілері үшін, 
толып жатқан клиенттердің, өнімдер мен қызметтердің тиімді 
саралануы үшін тәуекелдің екіден астам деңгейі талап етілуі 
мүмкін. Бұл субъектілердің толып  жатқан санаттарды (мысалы, 
өте төменнен бастап, орташа, өте жоғары дейін санатқа дейін) 
немесе санмен тәуекелдердің рейтингін (мысалы, 1-ден 15-ке 
дейінгі  шекте) енгізулері керек. 
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Тәуекелдерді анықтау

52. Әрбір субъектінің тәуекелдерді бағалау бағдарламасы нәтижелі 
болуы үшін АЖ/ТҚ тәуекелдерді бағалау бағдарламасы 
тәуекелдің тиісті факторларын жалпы тәуекелдің деңгейін 
бағалау және тәуекелді төмендетуде қолданылатын шараларға 
дейін ескеруге тиісті. Тәуекелдің бұл факторлары субъектінің 
қызметтерін, өнімдерін, мәмілелері мен клиенттерін және 
олармен  қаржы мониторингі субъектілері жұмыс істейтін 
елдерді немесе географиялық аудандарды қамти алады.

53. Қаржы мониторингі субъектілері олардың клиент-
терімен және қызметтерімен байланысты тәуекел-
дерді бағалауға  тиісті. 2014 жылғы өзгерістермен және 
толықтырулармен АЖ/ТҚҚ туралы Заңның 11-бабының   
3-тармағы қаржы мониторингі субъектілеріне «технологи-
ялық жетістіктерді пайдалану тәуекелін қоса алғанда, клиент-
тердің тәуекелдерін және көрсетілетін қызметтерді қылмы-
стық мақсаттарда пайдалану тәуекелдерін» ескеретін міндет-
терді жүктейді.  Қаржы мониторингі субъектілері сондай-ақ 
өздерімен немесе олармен жұмыс істейтін географиялық 
аудандарды да ескеруге тиісті. 

 Клиенттер  тәуекелдері  

54. Қаржы мониторингі субъектілері бірінші кезекте клиенттер 
ұсынған, оның ішінде клиенттердің бенефициарлық меншік 
иелері ұсынған АЖ/ТҚ тәуекелдерін бағалауға жауап береді. 
Осы нұсқаулықтың 68-тармағында автоматты түрде тәуекелдің 
жоғары деңгейіне жатқызылуға тиісті  клиенттер мен  бенефи-
циарлық меншік иелерінің санаттары санап шығылды, бірақ 
бұл тізімді тамамдалды деп есептемеу керек.  Қаржы монито-
рингі субъектілері тікелей түрде өздерінің клиенттерімен өзара 
іс-қимыл жасайды және осындай түрде  әрбір клиентпен және 
бенефициарлық меншік иесімен байланысты тәуекел факто-
рын өзбетінше анықтауға мүмкіндігі болады.  Қаржы монито-
рингі субъектілері  ресми тізімге енгізілмеген жоғары тәуекелді 
клиенттерді және бенефициарлық меншік иелерін теңестіруге 
тиісті. Әрбір клиентпен және бенефициарлық меншік иесімен 
байланысты АЖ/ТҚ тәуекелдерін бағалау қаржы мониторингі 
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субъектісінің  АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасының 
аса маңызды аспектілерінің бірі болып табылады.

Қызметтер тәуекелі  

55. АЖ/ТҚ тәуекелдерін ұлттық зерттеу нәтижелері сондай-
ақ қосымша ресурстар бөлуді талап ететін жоғары тәуекел 
аймақтары туралы ақпарат беру мақсатында қаржы монито-
рингі субъектілеріне құпия тәртіпте  берілетін болады деп 
болжанады.    

56.  Қаржы мониторингі субъектілері  өз қызметтерін бағалау және 
оларды азайту бойынша оларға сәйкестей отырып шаралар 
қабылдаулары үшін осы зерттеулерді пайдалануы мүмкін.    

57. Қаржы мониторингі субъектілері АЖ/ТҚ мақсаттарында 
пайдаланылатын өз өнімдері мен қызметтерінің тәуекелдерін 
үнемі және объективті түрде бағалауға тиісті. Тәуекелдің осы 
бағалары ішкі бақылау қызметінің басымдықтарын айқындау 
(анықталған тәуекелдері жұмсарту үшін) үшін де, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасында қолданылатын АЖ/ТҚ тәуекел-
дері туралы құзырлы органдармен талқылауларға қатысуға 
жауапты қызметкерлерді дайындау үшін де үнемі қайта 
қаралуға және пайдаланылуға тиісті.   

Ақпарат көздері 

58. Қаржы мониторингі субъектілері  АЖ/ТҚ тәуекелдерін 
анықтау, бағалау және жұмсарту мақсатында ақпарат жинауға 
«барлық дереккөз» тәсілін қабылдауға тиіс. АЖ/ТҚ тәуекел-
дерін басқару бағдарламасын орындау мақсатында дереккөз 
жалғыз және айрықша негіздеме болып қызмет ете алмайды.   
Тиісті қолжетімді ақпаратты қоспау және пайдаланбау талап-
тарды бұзғандық ретінде қаралуға тиіс.

59. АЖ/ТҚ тәуекелдерін бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін 
ақпарат мыналарды: 

• Жалпыға қолжетімді ақпаратты (мысалы, бұқаралық ақпа-
рат құралдары, әлеуметтік желілер, елдердің оның ішінде 
есірткімен, сыбайлас жемқорлықпен және ақша жылы-
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статумен байланысты қылмыстар бойынша халықаралық 
рейтингтері); 

• Деректердің коммерциялық базаларын; 
• Клиентке тиісінше тексеру жүргізу кезінде клиенттен 

алынған ақпаратты; 
• Клиенттің пікірін және іс-әрекетін; 
• Заңнаманы, қағиданы және нұсқаулықты;
• Қаржы мониторингін жүзеге асырушы уәкілетті орган 

жасаған Ақшаны жылыстатумен күрестің қаржылық шара-
ларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамай-
тын және (немесе) жеткілікті орындамайтын мемлекеттердің 
(аумақтардың) тізбесін; 

• Қаржы мониторингін жүзеге асырушы уәкілетті органның, 
оның ішінде мемлекеттік реттеуші органдар арқылы  қаржы 
мониторингі субъектілерінің назарына жеткізетін терро-
ризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін;   

• АЖ/ТҚ тәуекелдерін бағалау нәтижелерін;  
• Реттеуші органнан келіп түскен кез келген ақпаратты 

қамтиды, бірақ бұлармен шектелмейді.

Нәтижелерді жаңарту рәсімдері 

60. Клиенттермен және қызметтермен байланысты тәуекелдердің 
уақыт өте келе өзгеруі мүмкін. Клиенттердің және олардың 
қаржы қызметінің де өзгеруі мүмкін, ал қызметтер дами берсе 
де, тіпті егер клиенттің немесе қызметтердің өзі өзгеріссіз 
қалса да, егер басқа клиенттің немесе қызметтердің тәуекел 
рейтингі өзгерсе, осы клиентке немесе қызметтерге қатысты 
тәуекелдің ұлғаюы немесе азаюы мүмкін.    

61. Бұдан басқа тәуекелді бағалау бойынша ұлттық және халықа-
ралық практика және тәуекелді төмендету бойынша саясат-
тардың, басқару мен рәсімдердің  тиімділігі уақыт өте келе 
өзгеріп отырады.   

62. АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасы мен оның компо-
ненттері, оның ішінде клиенттерді тиісінше тексеру проце-
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стері  жоғарыда көрсетілген және өзге де себептер бойын-
ша қажеттігіне қарай  үнемі қайта қаралуға, жаңартылуға, 
бақылануға және жетілдірілуге тиісті.  

63. АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқарудың жалпы бағдарламасы 
құрылымның (мазмұнның)  тиімділігіне және орындалуына 
қарай үнемі тексерілуге тиісті. Қаржы мониторингі субъек-
тілері АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқаруда өз жүйелерін тұрақты 
негізде тестілеуге тиісті және оларды тиісінше жаңартып әрі 
жетілдіріп отыруға тиісті.  Бұл мыналар болғанда:   

• АЖ/ТҚ тәуекелін ұлттық бағалаудың нәтижелері бар 
болғанда; 

• Тиісті заңнама, қағида және (немесе) нұсқаулық жария-
ланғаннан кейін; 

• Мемлекеттік қадағалау органдарынан жазбаша нұсқау-
лықтар алған бойда; 

• Қаржы мониторингі субъектілерінің бастамасы бойынша; 
бірақ  

• Жылына кем дегенде бір рет жүргізілуге тиіс болады.
64. АЖ/ТҚҚ туралы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының  

3-тармағы тұтастай алғанда клиенттер туралы мәлімет-
тердің қажеттігіне қарай жаңартылуы мүмкін екендігін 
көздейді. Сонымен қатар клиентпен байланысты тәуекелдер. 
68-тармақта көрсетілген дереккөздердегі тиісті ақпараттар 
бар болғанда;    

• Іскерлік қатынастар басталғаннан кейін;
• Мөлшері немесе көлемі бойынша едәуір операциялар жүргіз-

ген кезде; 
• Клиенттің мінез-құлқында өзгерістер болған жағдайда; 

және   
• Іскерлік қатынастар тоқтатылғанда тексерілуге және жаңар-

тылуға тиісті.
65. Клиентті тиісінше тексеру туралы қосымша ақпарат АЖ/ТҚҚ 

туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында бар.   
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ТӨМЕНДЕТУ

66. Тәуекелдерді  сәйкестендіргеннен және оларды деңгейлері 
бойынша бөлгеннен кейін қаржы мониторингі субъектілері 
тәуекел дәрежесі орта және төмен клиенттермен, бенефи-
циарлық меншік иесімен және қызметтермен байланысты  
тәуекелдерді төмендету бойынша шаралар қабылдауға тиісті.  
Субъектілер ең жоғары дәрежеде  клиентпен немесе қызмет-
термен АЖ/ТҚ тәуекелін азайту мақсатында өздерінің ішкі 
бақылау қағидаларында өзгерістерді жүзеге асырулары және 
құжаттандырулары тиіс.  

Жоғары тәуекелдер туралы нәтиже-
лерге назар аудару рәсімдері 

67. АЖ/ТҚ-ның жоғары тәуекелі бар ретінде айқындалған 
клиентке немесе қызметке АЖ/ТҚ-ға автоматты түрде күдік 
келтірілмеуге тиісті. Жоғары тәуекелді иемдену алайда 
күдікті ақпараттың немесе қызметтің бар екендігін анықтау 
мүмкін болуы үшін клиентке және (немесе)  қызметке  барын-
ша жіті назар аударуға жеткізуге тиісті. Жоғары тәуекелді 
деп саналатын қызметтер үшін қаржы мониторингі субъек-
тілері  органдармен бірлесіп АЖ/ТҚ-ға қатысты қызмет-
тердің осалдығын азайту  бойынша орынды шаралар қабыл-
дау қажет. Жоғары тәуекелді деп саналатын клиенттер мен 
бенефициарлық меншік иелері үшін қаржы мониторингі 
субъектілері  әдетте осы нұсқаулыққа, сондай-ақ заңнамаға 
және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілеріне сәйкес барынша күшейтілген тиісті тексеруді 
жүзеге асыруға тиісті.  

68. Қаржы мониторингі субъектілері АЖ/ТҚ тәуекелін ұлттық 
бағалаудың нәтижелерін ескеруге  және тәуекелдің жоғары 
санатына мынадай  клиенттер мен бенефициарлық меншік 
иелерін:   

• Уәкілетті органның  АЖ/ТҚ жоғары тәуекелін жасаушы 
ретінде санайтын елдердің (аумақтардың) немесе  сол 
елдерде тіркелген адамдармен, сондай-ақ осындай елдерде 
(аумақтарда) тіркелген филиалдармен, еншілес ұйымдар-
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мен және өкілдіктермен операцияларды жүзеге асырушы 
азаматтар немесе тұлғалар болып табылатындарды; және 
(немесе) 

• Шетелдік жария лауазымды тұлғалар не халықаралық 
ұйымдардың жария лауазымды тұлғалары не шетелдік 
жария лауазымды тұлғаның мүддесіне (пайдасына) әрекет 
жасайтын тұлғаларды не шетелдік жария лауазымды тұлға-
ның жұбайы, жақын туысы болып табылатындарды; 

• Уәкілетті орган анықтаған Оффшорлық аймақтар тізбесіне 
енгізілген мемлекетте немесе аумақта тіркелген немесе 
қызметін жүзеге асырушыларды; 

• Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байла-
нысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілгендерді;

• Коммерциялық емес ұйымдарды;
• Басқа себептер бойынша қаржы мониторингі субъектісі 

анықтағандарды  жатқызу керек.

Төмен тәуекелдер туралы нәтиже-
лерге назар аудару рәсімдері 

69. Қызметтерді немесе клиенттердің санаттарын төмен тәуекел 
ретінде айқындаған қаржы мониторингі субъектілері осы 
қызметтерге немесе клиенттердің санаттарына қатынасы 
бойынша клиенттерді тиісінше тексерудің жеңілдетілген 
шараларын қолдану туралы шешім қабылдауы мүмкін. 

70. Клиенттерді тиісінше тексерудің жеңілдетілген шараларын 
қолданатын кез келген субъект: 
 - төмен тәуекел ретінде қызметтерді немесе клиенттердің 

санаттарын бағалау үшін пайдаланатын ақпаратты, нәтиже-
лерді немесе талдама тәсілді; 

 - қызметтерді немесе клиенттердің санаттары үшін  ішкі 
бақылау рәсімдерін оңайлатуға арналған қаржы мониторингі 
субъектісінің негіздемесін  жазбаша түрде сақтауға тиісті.

71. Клиенттерді тиісінше тексерудің жеңілдетілген шаралары 
анықталған тәуекелдермен шамалас болуға тиісті. Субъек-
тінің ақшаны жылыстатуға немесе терроризмді қаржылан-
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дыруға қандай да бір негізі бар болған жағдайда КТТ-нің 
жеңілдетілген шараларына жол берілмейді.    

Құжаттау рәсімдері 

72. АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасының нәтижелері 
құжатпен тіркелуге және тиісті мемлекеттік органдардың 
талап етуі бойынша берілуге тиіс.  

73. Клиенттерді тиісінше тексерудің нәтижелері бойынша алынған, 
клиенттің құжаттамасын және олармен жазысқан хат-хабар-
ларды қоса,  құжаттар мен мәліметтерді қаржы мониторингі 
субъектісі клиентпен іскерлік қатынастар тоқтатылған күннен 
бастап кем дегенде бес жыл сақталуға жатады.  

74. Қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге 
де мүлікпен операциялар және күдікті операциялар  туралы  
құжаттар мен мәліметтерді, сондай-ақ барлық күрделі, әдеттен 
тыс күрделі операцияларды зерделеудің нәтижелерін қаржы 
мониторингі субъектісі операциялар аяқталғаннан кейін  кем 
дегенде бес жыл сақтауға тиісті.

Мемлекеттік органдармен тәуекелдер тура-
лы нәтижелермен алмасу рәсімдері 

75. Осы қаржы мониторингі субъектісіне бақылауды жүзеге 
асыратын мемлекеттік органның сұратуы бойынша қаржы 
мониторингі субъектісі АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару, тәуекел-
дер, КТТ-мен байланысты құжаттар мен мәліметтер және 
қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы нәтиже-
лер бойынша өз бағдарламасына дереу рұқсат беруге мүмкін-
дік жасауға тиісті.    

76. Бақылаушы орган мынадай мысалы, Республикалық нотариал-
дық палата немесе Республикалық адвокаттар алқасы сияқты 
тәуелсіз бірлестік болып табылған жағдайда, осы тәуелсіз 
қауымдастық тиісті мемлекеттік органның атынан АЖ/ТҚ 
тәуекелдерін басқару бағдарламасын алуға тиіс және оны 
тиісті мемлекеттік органға беруге тиісті.
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ МАТРИЦАЛАРЫ  
(МЫСАЛ РЕТІНДЕ)

77. АЖ/ТҚ тәуекелі туынды үш фактор болып табылады: қатер 
(t), осалдық (v) және салдар (с). Математикалық  функцияда 
тәуекел (r) мынадай түрде есептеледі: r = (t*v) * c.

Қатер (T)

78. Залал келтіретін әлеуеті бар адам, объект немесе қызмет қатер 
болып табылады. АЖ/ТҚ мақсатында Қазақстан Респуб- 
ликасында АЖ және/немесе ТҚ қызметтеріне сұраныс қатер 
болып табылады. Мұндай сұраныс Қазақстанда табыс тауып 
отыратын қылмыс типтері мен ауқымының және Қазақстан 
Республикасына шетелдік қылмыстардан түсетін табыс 
көлемінің  функциясы болып табылады. Реттеушілер қаржы 
мониторингі субъектілеріне ұлттық деңгейде қатерді анықтау- 
ға көмектеседі, субъектілер АЖ/ТҚ-ны жүзеге асыруға 
әрекеттенген клиенттер тарапынан болатын қатерді өзбетін-
ше бағалауға тиісті.  

79. Кестеде төменде АЖ/ТҚ үшін клиенттен болатын қатер 
деңгейін бағалауға арналған үш деңгейлі рейтингтік шәкіл 
көрсетілген.

Клиент қатерінің рейтингі

Жоғары Клиент, ең дұрысы АЖ/ТҚ-ны жылына үш рет немесе 
үш реттен астам жүзеге асыруға әрекеттенеді.

Орташа Клиент, ең дұрысы АЖ/ТҚ-ны жылына бір немесе екі 
реттен астам жүзеге асыруға әрекеттенеді.

Төмен Клиент АЖ/ТҚ-ны жүзеге асыруға әрекеттенеді, 
бірақ жүзеге асыруы екіталай, мүмкін емес.

Осалдылық (V)

80. Осалдылық қатерде пайдаланылуы мүмкін немесе оның 
қызметіне қолдау көрсетуі немесе жағдай жасауы мүмкін 
нәрселер болып табылады. АЖ/ТҚ мақсатында осалдықтың 



26

екі типі болады, оларды қаржы мониторингі субъектілері қарап 
тексеруге тиісті.    

81. Осалдылықтың бірінші типі ақшаны жылыстатуды және 
терроризмді қаржыландыруды жүзеге асыруға әрекеттенетін 
клиенттер үшін субъекті қызметтерінің өзіне тән тартым-
дылығы болып табылады. Бұл АЖ/ТҚ-ны болдырмау бойын-
ша бақылаудың жоқтығы жағдайында ақшаны жылыста-
ту және (немесе) терроризмді қаржыландыру мақсатында 
қызметтердің тиімділігіне жатады. Кестеде төменде АЖ/
ТҚ-ны жүзеге асыруға әрекеттенген  клиенттер үшін өзіне 
тән тартымдылыққа негізделген қызметтердің осалдығын 
бағалауға арналған үш деңгейлі рейтингтік шәкіл көрсетіл-
ген. 

Өзіне тән тартымдылыққа жататын осалдық рейтингі 

Жоғары 
АЖ/ТҚ-ны жүзеге асыруға әрекеттенген  клиенттер 
үшін өз мәнінде  барынша тартымды қаржы монито-
рингі субъектісінің қызметі.

Орташа
АЖ/ТҚ-ны жүзеге асыруға әрекеттенген  клиенттер 
үшін өз мәнінде  біршама тартымды қаржы монито-
рингі субъектісінің қызметі.

Төмен 
АЖ/ТҚ-ны жүзеге асыруға әрекеттенген  клиенттер 
үшін өз мәнінде  тартымды емес қаржы мониторингі 
субъектісінің қызметі.

82. Осалдықтың екінші типі өз қызметінің көмегімен АЖ/ТҚ-ны 
болдырма және анықтау бойынша субъектінің бақылауын 
бағалау болып табылады. АЖ/ТҚҚ бақылауының барынша 
жоғары деңгейі осалдықтың осы типін төмендетеді, сол кезең-
де АЖ/ТҚҚ бақылауының барынша төмен деңгейі осалдықтың 
осы типін ұлғайтады.  Қаржы мониторингі субъектісі  АЖ/ТҚҚ 
бақылауының тиімді шараларын енгізу жолымен өз осалдығын 
азайтуы мүмкін.   

83. Кестеде төменде қызметтер үшін белгіленген АЖ/ТҚҚ 
бақылауы деңгейіне негізделген қызметтердің осалдығын 
бағалауға арналған  үш деңгейлі рейтингтік шәкіл көрсетіл-
ген.
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АЖ/ТҚҚ бақылауына жататын осалдық рейтингі

Жоғары
Қаржы мониторингі субъектісі  онда бағаланатын 
қызметтер үшін белгіленген АЖ/ТҚҚ бақылауы аз 
немесе мүлдем жоқ деп есептейді. 

Орташа
Қаржы мониторингі субъектісі  онда бағаланатын 
қызметтер үшін белгіленген АЖ/ТҚҚ-ға қажет кейбір 
бақылау бар, бірақ толық емес деп есептейді.

Төмен
Қаржы мониторингі субъектісі  онда бағаланатын 
қызметтер үшін белгіленген АЖ/ТҚҚ-ға қажет толық 
бақылау бар деп есептейді.

84. Ұсынылған қызметтердің әрбір типі үшін қаржы монито-
рингі субъектісі өзіне тән тартымдылыққа жататын осалдық 
үшін және АЖ/ТҚҚ бақылауына жататын осалдық үшін жеке 
рейтингтер белгілеуге тиіс. 

85. Соңынан қаржы мониторингі субъектісі құрамдастырылған 
осалдық рейтингін алу үшін екі рейтингті біріктіруге тиіс. 

86. Кестеде төменде құрамдастырылған осалдықтың бес деңгейлі 
немесе тоғыз деңгейлі  рейтингін алу үшін екі жеке рейтингті 
қалай біріктіру керектігі көрсетілген.  
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87. Клиенттің нақты қызмет арқылы анықтаған және анықта-
мастан АЖ/ТҚ жасау ықтималдығын айқындауға   клиент 
қатерінің рейтингі және осалдықтың құрамдастырылған 
рейтингі соңынан біріктірілуге тиісті. 

88. Кестеде төменде АЖ/ТҚ жасау ықтималдығының жеті деңгей-
лі немесе он бес деңгейлі  рейтингін алу үшін қатердің үш 
деңгейлі  рейтингін және құрамдастырылған осалдықтың бес 
деңгейлі  рейтингін қалай сыйыстыру керектігі көрсетілген.
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89. Егер анықтамастан АЖ/ТҚ пайда болса, ықпал немесе 
келтірілуі мүмкін залал нәтиже болып табылады.  Ұлттық және 
халықаралық деңгейде  анықталмастан пайда болатын ақшаны 
жылыстату қылмыскерлерге олардың қылмыстарынан түскен 
табысқа қолжетімділікті сақтауға және олардың жаңа қылмыс- 
тарын, сол арқылы қауіпсіздікке, әлеуметтік бірлікке және 
экономикалық өсімге зиян келтіре отырып қайта инвестиция-
лауға мүмкіндік береді.   

90. Субъектілер өз клиенттерінің нақты және жаңартылатын 
рейтингтерін және  АЖ/ТҚҚ қызметтері мен бақылауды 
қамтамасыз етуге АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқарудағы өз ресурс- 
тарының көп бөлігін жұмсауға тиісті.  Дегенмен субъектілер 
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сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын, қаулы-
ларын және нұсқаулықын сақтамағаны үшін айыппұлдар 
мен санкциялардың нәтижелерін талқылауға мүдделі болуы 
мүмкін. Осындай санкцияларға ұшыраған қаржы мониторин-
гі субъектілері мұндай айыппұлдармен  және санкциялармен 
жақсы таныстырылған. Кез-келген талаптардың сақталма-
уы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
жазаға тартылады.    

91. Кестеде төменде сақтамау нәтижелерін бағалау үшін үш 
деңгейлі рейтингтік шәкіл көрсетілген.

Рейтинг нәтиже  (Әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік)

Жоғары
Айыппұлдар қаржы мониторингі субъектісінің 
жұмыс істеуіне әсер ететін ұзақ мерзімді және жоға-
ры шығынды салдар туғызады.  

Орташа
Айыппұлдар орташа мерзімді салдар туғызады және  
қаржы мониторингі субъектісі тарапынан орташа 
шығынға душар қылады. 

Төмен
Айыппұлдар егер мұндайлар бар болса, қысқа 
мерзімді салдар туғызады және қаржы мониторингі 
субъектісі тарапынан  ең төменгі шығынға немесе 
шығынның жоқтығына душар етеді. 

92. Нәтижелер рейтингін бағалайтын субъектілер өздері бағалаған 
ықтималдық рейтингіне қатысы бойынша осы нәтижелерді 
пайдаланулары мүмкін.  Бұл өз кезегінде субъектілер жоғары 
тәуекелді аймақтарда АЖ/ТҚ бақылауға қосымша шаралар 
қолдану туралы шешім қабылдау үшін қосымша ақпарат 
ретінде пайдалануы мүмкін толық тәуекел рейтингін жүргі-
зеді.  

ҚАДАҒАЛАУДА ТӘУЕКЕЛГЕ БАҒДАРЛАНҒАН  
ТӘСІЛДІ БАСШЫЛЫҚҚА АЛУ 

93. Қадағалау органдары/мекемелер өз қадағалау қызметінің 
ауқымын және жиілігін анықтауда қадағалаудың тәуекелге 
бағдарланған тәсілін басшылыққа алады. Қадағалау органда-
рының/мекемелерінің әрдайым тексеру арқылы және қаржы 
мониторингі субъектілері белгілейтін тәуекелдер рейтингі-
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не, оның ішінде клиенттің қатер бойынша рейтингіне, өзіне 
тән тартымдылыққа жататын осалдық рейтингіне, АЖ/ТҚҚ 
бақылауына жататын осалдық рейтингіне, құрамдасты-
рылған осалдық рейтингіне, ықтималдық рейтингіне және 
бұл мүмкін болса,  нәтижелер рейтингі мен жалпы тәуекел 
рейтингіне алынатын құжаттар арқылы рұқсаты болуға тиіс.  

94. Қадағалау органдарының/мекемелерінің сондай-ақ қаржы 
мониторингі субъектілері тәуекелдер рейтингін анықтау үшін 
ойлаған ақпаратқа рұқсаты болуға тиіс. Қадағалау органдары/
мекемелер қаржы мониторингі субъектілері, сондай-ақ өзге 
де органдар дайындаған және жинаған барлық тиісті матери-
алдарды қарайтын болады.    

95. Бұл материалдарда мөлшері, бизнес үлгісі, қаржы мониторин-
гі субъектісінің корпоративтік басқару механизмі, сондай-ақ 
оның АЖ/ТҚ тәуекелдерін басқару бағдарламасының сапасы 
және оның ішкі қадағалау функциясының жұмыс істеуі туралы 
мәліметтер қамтылады.   

96. Кестеде төменде АЖ/ТҚ болдырмау бойынша бақылау жоқ 
деп болжамдай отырып, АЖ/ТҚ пайда болуының өзіне тән 
ықтималдығының бес деңгейлі немесе тоғыз деңгейлі рейтин-
гін жасау үшін  клиент қатерінің рейтингі және өзіне тән 
тартымдылыққа жататын осалдық рейтингі қалай біріктірілуі  
мүмкін екендігі көрсетілген.
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97. Қадағалау органдары/мекемелер соңында АЖ/ТҚ ықтимал-
дық рейтингін белгілеу үшін АЖ/ТҚҚ бақылауына жататын 
өздерінің жеке осалдық бағасымен  ықтималдыққа тән 
рейтингті біріктіреді.   

98. Кестеде төменде қаржы мониторингі субъектісінің әрқай-
сысы үшін  олардың бақылауында тұрған АЖ/ТҚ ықтимал-
дығын саралауға қадағалау органдары/мекемелері пайдалана 
алатын жеті немесе он бес деңгейлі рейтинг жасау үшін  АЖ/
ТҚҚ бақылауына жататын үш деңгейлі осалдық рейтингінің 
және өзіне тән тартымдылыққа жататын бес деңгейлі осалдық 
рейтингінің қалай біріктірілуі  мүмкін екендігі көрсетілген. 

99. Қадағалау органдары/мекемелері тәуекелдің барынша 
жоғары рейтингін белгілеген жағдайда олар көлемді және  
оларды қадағалау жиілігін ұлғайтады және көшпелі тексеру-
лер үлесін ұлғайтады.
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100. Қадағалау органдарының/мекемелерінің субъект тәуекелінің 
рейтингтерінің қате екендігіне күмәндануға құқығы бар.  
Қадағалау органдарының/мекемелерінің сондай-ақ субъект 
саналы түрде қате ақпаратқа сенді, тиісті қолжетімді ақпарат-
ты ескермеді немесе АЖ/ТҚ оның тәуекелдерін анықтауға, 
бағалауға және жұмсартуға қатысы бойынша қандай да бір 
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түрде парасатты мағынаның жоқтығын көрсетті деп сендіру-
ге құқығы бар.  Мұндай жағдайларда қадағалау органдары/
мекемелері қадағалаудың көлемі мен жиілігінің мөлшерлес 
шараларын анықтау мақсатында  субъектінің берген деңгейін 
ауыстыру мүмкін.   

101. Клиенттің өзіне тән тартымдылыққа жататын осалдық 
қатерін, АЖ/ТҚҚ бақылауына жататын осалдық рейтингтерін, 
құрамдастырылған осалдық рейтингтерін, ықтималдық 
рейтингтерін     және мүмкін болатын салдарлар рейтингтері 
мен жалпы тәуекел рейтингтерін түрлі бағалаудан құтылу 
үшін қаржы мониторингі субъектілері және қадағалау орган-
дары/мекемелері бір-бірімен   тәуекелдердің анықталған 
рейтингтерінің нәтижелерімен үнемі алмасып отыруға тиісті.
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ АУҚЫМЫ

102. АЖ/ТҚ тәуекелін бағалау оның мөлшерімен және күрделілі-
гімен шамалас болуға тиіс. Қаржы мониторингі субъектілері 
өздерінің АЖ/ТҚ тәуекелдерін бағалау саласын өз секторы-
ның мөлшері, өзінің өнімдері мен қызметтері, өзінің корпо-
ративтік басқару жүйелері, өзінің транзакция типі,  өздерінің 
клиенттері, өзінің жеткізу арналары және олардың өздерімен 
операцияларды жүзеге асыратын елдер қамтылған фактор-
ларға негіздеуге тиісті.   

103. Мына кестеде қаржы мониторингі субъектілері АЖ/ТҚ 
тәуекелдерін бағалаудың көлемін анықтаған кезде және  клиент 
қатер рейтингтерін және осалдық рейтингтерін берген кезде 
ескеруге тиісті факторлар келтірілген.  

Тәуекел  
факторлары 

Жоғары Төмен

Сектордың 
мөлшері

Саны ең көп субъектілер Бірнеше субъекті
Көлемі жағынан ірі субъек-
тілер

Көлемі жағынан 
шағын субъектілер

Өнімдер 
мен  

қызметтер

Саны ең көп өнімдер мен 
қызметтер

Тек бір өнім немесе 
қызмет 

Өнім немесе қолма-қол 
ақша қарқынды пайдала-
нылған қызмет

Шектелген немесе 
ақшасыз өнім немесе 
қызмет

Күрделі қаржылық өнімдер Жай өнімдер

Корпо-
ративтік 
басқару

Субъект жақсы жұмыс 
істейтін ішкі қадағалау 
орнатпаған 

Субъектіде  жақсы 
жұмыс істейтін ішкі 
қадағалау бар

Субъект клиенттерге 
тиісінше тексеру жүргізуде  
үшінші тұлғаға сүйенеді

Субъект клиенттерге 
өзінің  тиісінше тексе-
руін жүргізеді

Субъектінің АЖ/ТҚҚ 
сақтауды реттеу бойынша 
өкілеттігі бар қадағалау 
органы жоқ

Субъектіде  АЖ/ТҚҚ-
ны сақтауды реттеу 
бойынша өкілеттігімен 
қадағалау органы бар
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Операция-
лар 

(Мәміле-
лер)

Қаражат көзі белгісіз Қаражат көзі белгілі

Ірі сомамен операциялар Шағын сомамен опера-
циялар 

Қаржының немесе қол-
ма-қол ақша айналымының 
үлкен көлемі

Шектелген қаржы 
немесе қолма-қол ақша 
айналымы

Толассыз (корреспондент-
тік) шоттарды  жиі пайда-
лану 

Толассыз (корреспон-
денттік) шоттардың  
пайдаланылуы жоқ 

Клиенттер

Көптеген клиенттер-рези-
дент еместер

Тек клиенттер-рези-
денттер

Құны жоғары таза көптеген 
клиенттер

Құны жоғары таза кли-
енттер аз немесе жоқ

Көптеген саяси маңызды 
тұлғалар

Саяси маңызды тұлға-
лар аз немесе жоқ 

Кешенді және динамика-
лық құрылымды меншігі 
бар көптеген клиенттер

Күрделі және дина-
микалық құрылымды 
меншігі бар клиенттер  
аз немесе жоқ 

Клиенттер қара тізімде 
тұрады

Қара тізімде тұратын 
клиенттер жоқ

Клиенттердің операцияла-
ры олардың клиент про-
филімен дәл келмейді

Клиенттердің операци-
ялары олардың клиент 
профилімен дәл келеді 

Жеткізу 
арналары

Клиентпен бетпе-бет бай-
ланыс ешқашан болмайды  

Клиентпен бетпе-бет 
байланыс әрдайым 
болады  

Елдер

Субъект жұмыс істейді, 
клиенттері бар немесе тәу-
екел деңгейі жоғары елдер-
мен операцияларды жүзеге 
асырады

Субъект өз қызметін 
тек ішкі нарықта, тек 
клиент-резиденттермен 
ғана жүзеге асырады 
және операцияларды 
тек елдің ішінде ғана 
орындайды 
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ЖАЗБА ҮШІН
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые участники финансового мониторинга!
Перед Вами первый выпуск методического пособия, разработанно-

го для Вас на основании международных стандартов и наилучшей прак-
тики в государствах - участниках ОБСЕ с целью правильного понимания 
и применения в работе с клиентами риск - ориентированного подхода 
(РОП)  в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ) устанавливают комплексную и после-
довательную структуру мер, которые надо применять странам для 
дифференциации объема предпринимаемых шагов в зависимости 
от типа и уровня риска, связанных с различными его факторами.  
Выполнение Стандартов ФАТФ является обязательным для любой 
страны – члена ООН в соответствии с Резолюцией Совета Безопасно-
сти № 1617. 

В 2015 году завершается первый раунд оценок соответствия пра-
вовой и институциональной системы противодействия отмыванию 
доходов и финансированию терроризму Республики Казахстан уста-
новленным Международным стандартам ФАТФ. 

В 2018 году Казахстан переходит ко второму раунду оценок в 
соответствии с обновленными международными стандартами. К это-
му моменту должны быть подготовлены и законодательно закреплены 
основные подходы, обозначенные в обновленных стандартах, разра-
ботана национальная политика в сфере противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризма, основанная на выявленных 
рисках, определен координационный механизм, который отвечал бы 
за ее выработку и усовершенствование,   созданы координационные 
механизмы взаимодействия государственных, специальных и право-
охранительных органов. 

Риск – ориентированный подход является важным компонентом 
эффективной реализации Рекомендаций ФАТФ. Государственные 
органы и субъекты финансового мониторинга должны определять, 
оценивать и понимать риски отмывания денег и финансирования тер-
роризма в целях принятия мер по снижению рисковой составляющей. 
Это Руководство поможет в разработке и реализации РОП всем участ-
никам национальной системы  ПОД/ФТ с учетом наилучшей между-
народной практики.  

Международный опыт показал, что именно субъекты финансо-
вого мониторинга на первичном этапе работы с клиентами способ-
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ны реально выявлять и оценивать угрозы, снижать риски отмывания 
денег и финансирования терроризма, влиять на снижение теневой эко-
номики.  

Сегодня  Комитет по финансовому мониторингу Министерства 
финансов Республики Казахстан совместно с международными орга-
низациями прорабатывают методологии внедрения в национальное 
законодательство новых международных стандартов по противодей-
ствию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансиро-
ванию распространения  оружия массового уничтожения. И в этой 
работе нужно, прежде всего, руководствоваться внутренними потреб-
ностями и приоритетами в развитии Казахстана.

Это потребует больших усилий, и, в частности, поддержки со сто-
роны наших международных партнеров. Необходимо идти вперед, 
реализуя поставленные цели и адекватно реагируя на новые вызовы 
и угрозы. 

Важно, чтобы такие действия были синхронизированы с частным 
сектором. Сегодня в каждом финансовом и нефинансовом учреждении 
существуют свои способы выявления и управления рисками отмыва-
ния преступных доходов и финансирования терроризма, основанные 
на тщательном соблюдении процедур внутреннего контроля.

Оценка рисков – это предмет коллективной работы различ-
ных ведомств, которая невозможна без активного участия основных 
поставщиков информации, то есть Вас, уважаемые участники финан-
сового мониторинга.

Надеемся, что данное Руководство поможет Вам правильно сфо-
кусировать внимание на специфических продуктах и услугах, связан-
ных с операциями с деньгами и имуществом, которые наиболее уязви-
мы с точки зрения  отмывания доходов и финансирования терроризма, 
а также добиться реальных результатов в этом направлении. 

Председатель Комитета 
по финансовому мониторингу 

Министерства финансов 
Республики Казахстан

  Б. Таджияков

Чрезвычайный и 
Полномочный Посол, 

Глава Офиса программ ОБСЕ 
в Астане

Н. Зарудная
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Предисловие 

1. Казахстаном были предприняты многочисленные шаги 
по внедрению эффективной системы по предупреждению 
и выявлению отмывания денег и финансирования терро-
ризма. Преступление «отмывания денег» было впервые 
закреплено статьей 193 Уголовного кодекса Казахстана                                     
«Легализация денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенного незаконным путем». 

2. Закон  Республики Казахстан «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, 
и финансированию терроризма» N 191-IV (Закон о ПОД/ФТ) 
был принят 28 августа 2009 года и вступил в законную силу     
9 марта 2010 года. 

3. В июне 2012  года  был принят Закон Республики Казахстан   
№ 19-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных незаконным путем, и финансированию терроризма и 
обналичивания денег», которым было предусмотрено внесе-
ние изменений и дополнений в 18 законодательных актов 
страны, регламентирующих деятельность субъектов финансо-
вого мониторинга, их отраслевых регуляторов и государствен-
ных органов. 

4. За период с июня 2011 по 2014 годы, в целях совершенство-
вания национальной системы по противодействию легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и 
финансированию терроризма были введены в действие ряд 
законов и  подзаконных нормативных правовых актов.  

5. В июне 2014 года был принят Закон Республики Казахстан  
№ 206-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма», 
которым было предусмотрено внесение изменений и дополне-
ний в 33 законодательных акта Республики Казахстан.
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6. Законодательством от 2014 года расширяется перечень субъек-
тов финансового мониторинга в соответствии с требованиями 
рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ). 

7. Определены новые требования по вопросам противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма для субъектов финан-
сового мониторинга, и обязательным образом вводятся требо-
вания для субъектов финансового мониторинга по разработ-
ке программы управления риском легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма, учитывающие риски клиентов и риски использо-
вания услуг в преступных целях, включая риск использования 
технологических достижений.

Цели руководства 

• Предоставить обзор аспектов нормативно - правовой базы 
национальной системы ПОД/ФТ, связанных с рисками для 
субъектов финансового мониторинга; 

• Интерпретировать требования, связанные с рисками с целью 
объяснения каким образом они могут быть реализованы на 
практике; 

• Помочь субъектам финансового мониторинга в понима-
нии того, как разработать и внедрить правила внутреннего 
контроля,  основанные на риск -ориентированном подходе в 
целях выявления, оценки и минимизации рисков субъектов 
финансового мониторинга;

• Предоставить инструменты, которые субъекты финансового 
мониторинга могут использовать для оценки своих рисков в 
сфере ОД/ФТ. 

Преступление отмывания денег

8. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года                   
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма» определяет понятие преступления отмывания денег следу-
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ющим образом:
• Статья 1(11) «легализация (отмывание) доходов, получен-

ных преступным путем, - вовлечение в законный оборот 
денег и (или) иного имущества, полученных преступным 
путем, посредством совершения сделок, а равно исполь-
зование указанных денег и (или) иного имущества».

Преступление финансирования терроризма

9. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года  
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма» определяет понятие преступления финансирования терро-
ризма следующим образом:

• Статья 1 (12) «финансирование терроризма – предостав-
ление или сбор денег и (или) иного имущества, права на 
имущество или выгод имущественного характера, а также 
дарение, мена, пожертвования, спонсорская и благотвори-
тельная помощь, оказание информационных и иного рода 
услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу 
либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные 
лицом, заведомо осознававшим террористический харак-
тер их деятельности либо то, что предоставленное имуще-
ство, оказанные информационные, финансовые и иного рода 
услуги будут использованы для осуществления террористи-
ческой деятельности либо обеспечения террористической 
группы, террористической организации, незаконного воени-
зированного формирования». 

Цели национальной системы

10. Основными целями национальной системы по противо-
действию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма являются: 

• снижение преступности в стране 
• повышение инвестиционной привлекательности и репута-

ции финансовых и нефинансовых секторов страны.
11. Национальная система Казахстана по предупреждению и 
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пресечению отмывания денег и финансирования террориз-
ма регулярно проверяется по отношению к международным 
стандартам, установленными Группой разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые Казах-
стан одобрил путем своего членства в Евразийской группе по 
противодействию легализации преступных доходов и финан-
сированию терроризма. 

12. Рекомендации ФАТФ разработаны с целью укрепле-
ния способности правительств, финансовых учреждений и 
установленных нефинансовых предприятий и профессий 
(УНФПП) в предупреждении и пресечении отмывания денег 
на национальном и международном уровнях.

13. Эффективная система ПОД/ФТ предполагает эффективное 
сотрудничество между государственным и частным сектором. 
Законодательство 2014 года усиливает и уточняет механизмы 
сотрудничества, которые поддерживают национальную борьбу 
против отмывания денег и финансирования терроризма.

Сфера применения и потенциальные пользователи 

14. Этот документ является руководством по применению субъек-
тами финансового мониторинга, определенных статьей 3 
Закона о ПОД/ФТ, риск - ориентированного подхода в соответ-
ствии с нормами национального законодательства и является 
вспомогательным пособием для использования ответственны-
ми работниками субъектов финансового мониторинга, которые 
разрабатывают и выполняют правила внутреннего контро-
ля и программы управления рисками для предотвращения и 
выявления ОД/ФТ.

15. Данное руководство издается Комитетом по финансовому 
мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан 
в сотрудничестве с ОБСЕ.    

16. Комитет по финансовому мониторингу готов оказать 
всяческое содействие субъектам финансового мониторинга в 
разъяснении правильного применения риск - ориентирован-
ного подхода и положений национального законодательства с 
учетом последних изменений и дополнений.     
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17. Не рекомендуется использование данного руководства в 
качестве единственного источника информации по соблюде-
нию законодательства и нормативных правовых актов в сфере 
ПОД/ФТ.

18. Субъекты финансового мониторинга должны поощрять своих 
сотрудников самостоятельно выявлять и учитывать риски по 
отмыванию денег и финансированию терроризма на постоян-
ной и динамичной основе  в момент исполнения своих обязан-
ностей в рамках законодательства о ПОД/ФТ.

19. Субъекты финансового мониторинга должны управлять 
своими рисками ОД/ФТ аналитическим и предупреждающим 
образом, и должны устанавливать и поддерживать полити-
ки, системы и процедуры, которые подходят и соразмерны 
рискам, которые они выявили. Данное руководство предназна-
чено для оказания практической помощи субъектам финансо-
вого мониторинга в этом.

20. Руководством могут воспользоваться и надзорные органы для 
применения адекватных мер регулирования и надзора в целях 
ПОД/ФТ.      
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И  
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

21. Государственные органы Республики Казахстан применя-
ют риск-ориентированный подход при надзоре и проверке 
субъектов финансового мониторинга. Надзор за субъекта-
ми финансового мониторинга  не проводится одинаковым 
образом для каждого субъекта. Вместо этого, государственные 
органы применяют контрольные мероприятия  соответственно 
уровням рисков ОД/ФТ, соразмерно индивидуальному подхо-
ду к каждому субъекту финансового мониторинга.

22. Цель риск - ориентированного подхода заключается в том, 
чтобы позволить использовать доступные ресурсы по надзору 
и соблюдению в тех зонах рисков, где они могут быть наибо-
лее эффективными в предотвращении и пресечении отмыва-
ния денег и финансирования терроризма.

23. Предполагается, что риски отмывания доходов (ОД), 
полученных преступным путем и финансирования терроризма 
(ФТ) будут определяться на основе выявляемых угроз и уязви-
мостей отмывания доходов и финансирования терроризма в 
ходе Исследования по оценке рисков ОД/ФТ для применения 
субъектами финансового мониторинга и государственными 
органами, в зависимости от характеристик географической и 
экономической среды, продуктов и услуг, связанных с опера-
циями с деньгами и имуществом, предоставляемых субъекта-
ми предпринимательства в порядке, определяемом Правитель-
ством Республики Казахстан.

24. Для минимизации выявленных при проведении Нацио-
нальной оценки рисков угроз и уязвимостей ОД/ФТ будут 
разработаны меры по реализации государственной политики 
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем и финансированию террориз-
ма, утверждаемые Правительством Республики Казахстан. 

25. Комитет по финансовому мониторингу и другие заинте-
ресованные государственные органы будут руководствовать-
ся результатами национальной оценки рисков в определении 
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политики и надзорных приоритетов. Предполагается,  что 
результаты национальной оценки рисков будут также предо-
ставлены в конфиденциальном порядке субъектам финансово-
го мониторинга в целях предоставления информации о зонах 
высоких рисков, которые требуют выделения дополнительных 
ресурсов по соблюдению режима ПОД/ФТ.

26. В соответствии с законодательством о ПОД/ФТ субъек-
ты финансового мониторинга обязаны выявлять и оценивать 
риски, включив элементы, основанные на риске в свои прави-
ла внутреннего контроля. 

27. Субъекты финансового мониторинга не должны выделять 
ресурсы по внутреннему контролю только по отношению к 
клиентам и услугам с высокими рисками. Клиенты и услуги, 
относящиеся к категории средних и низких рисков также 
должны подвергаться мониторингу и обязательному изуче-
нию. Категории высокого риска должны подпадать под допол-
нительную проверку (см. пункты 67-68 настоящего руковод-
ства). 

28. Низкие категории рисков могут подпадать под упрощенную 
проверку, но только тогда, когда соответствующий государ-
ственный орган предоставит такое разрешение (см. пункты 
69-71 настоящего руководства).

29. В соответствии со статьей 11 Закона о ПОД/ФТ субъекты 
финансового мониторинга обязаны разрабатывать прави-
ла внутреннего контроля в целях противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма и программы его осуществле-
ния, состоящие из:

• Программы организации внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма;

• Программы управления риском легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма, учитывающую риски клиентов и риски исполь-
зования услуг в преступных целях, включая риск использо-
вания технологических достижений;
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• Программы идентификации клиентов;
• Программы мониторинга и изучения операций клиентов, 

включая изучение сложных, необычно крупных и других 
необычных операций клиентов;

• Программы подготовки и обучения сотрудников субъектов 
финансового мониторинга по вопросам противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма;

• Иные программы, которые могут разрабатываться субъек-
тами финансового мониторинга в соответствии с правилами 
внутреннего контроля.

• Программы управления рисками  ОД/ФТ
30. Каждый субъект финансового мониторинга должен разрабо-

тать свою собственную программу управления рисками ОД/
ФТ с учетом требований Закона о ПОД/ФТ. Данная програм-
ма, помимо общих положений должна отражать особенно-
сти работы субъекта финансового мониторинга и отражать 
индивидуальный подход к каждому клиенту в целях ПОД/ФТ.      

31. Программа управления риском предусматривает проведение 
субъектом финансового мониторинга оценки риска соверше-
ния клиентом операций с деньгами и (или) иным имуществом, 
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма с присво-
ением уровней риска. Данная программа должна включать в 
себя следующие компоненты:
• Описание программы управления рисками ОД/ФТ; 
• Процедуры, касающиеся прав и обязанностей ответствен-

ных должностных лиц, ответственных за организацию, 
мониторинг реализации и соблюдение ПВК;

• Процедуры присвоения уровней риска на основании имею-
щихся сведений о клиенте (его представителе) и бенефици-
арном собственнике; 

• Процедуры фиксирования результатов оценки рисков и 
предоставления соответствующим органам/организациям. 

• Процедуры реагирования при обнаружении результатов с 
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высокими рисками; 
• Процедуры реагирования при обнаружении результатов с 

низкими рисками; 
• Процедуры документирования и обмена результатами о 

рисках с государственными органами.

Описание программы управления рисками ОД/ФТ

32. Описание программы управления рисками ОД/ФТ должно 
включать в себя обзор подхода субъекта к выявлению, оценке 
и смягчению рисков ОД/ФТ для услуг, продуктов, сделок и 
клиентов субъекта и стран или географических районов, в 
которых, или, с которыми он работает. Оно должно содержать 
четыре ключевых компонента: 

• Оценку рисков ОД/ФТ, стоящих перед субъектом;
• Политику и процедуры по контролю и сокращению данных 

рисков ОД/ФТ;
• Организационную структуру для осуществления политики 

и процедур по управлению рисками;
• Процесс по систематической проверке и повышению эффек-

тивности программы управления рисками ОД/ФТ.
33. Программа управления рисками ОД/ФТ одного субъек-

та финансового мониторинга будет отличаться от програм-
мы другого субъекта, в связи с необходимостью адаптации 
программы под уникальные характеристики и профиль рисков 
каждого типа субъекта. 

34. Если субъект финансового мониторинга является членом более 
крупной финансовой группы, описание должно включать 
пояснение о том, каким образом программа управления риска-
ми ОД/ФТ субъекта относится к программе управления риска-
ми ОД/ФТ крупной финансовой группы (согласно 18 Рекомен-
дации ФАТФ (и пояснительной записке к ней)).

35. Субъекты финансового мониторинга, которые являются 
частью финансовой группы с филиалами или членами группы 
за рубежом должны иметь групповую программу управления 
рисками, т.е. распространяющуюся на группу в целом.  



50

36. Если субъект финансового мониторинга в Республике 
Казахстан устанавливает или поддерживает внешние корре-
спондентские отношения с  лицами за пределами Казахста-
на, в описании должно быть четко указано, как программа 
управления рисками ОД/ФТ субъекта относится к программе 
иностранного респондента (корреспондента).

37. Концептуально программа одного финансового учреждения 
может быть похожа на программу другого, но будет значитель-
но отличаться от программы другого типа субъекта, например, 
адвокатов, нотариусов, бухгалтеров или казино.

38. Программа должна быть написана в ясной форме, таким 
образом, чтобы регулирующий орган или иной уполномо-
ченный орган мог легко понять подход, принятый субъектом 
финансового мониторинга в отношении управления своими 
рисками ОД/ФТ. 

39. Программа должна соответствовать национальному законо-
дательству в сфере ПОД/ФТ и должна быть утверждена руково-
дителем субъекта финансового мониторинга, ответственным 
менеджером или самим субъектом, в случае, если речь идет о 
нотариусе, адвокате, профессиональном бухгалтере и др.
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Процедуры, касающиеся прав и обязанностей ответ-
ственных должностных лиц, ответственных за органи-

зацию, мониторинг реализации и соблюдение ПВК

Ответственный работник

40. В Правилах внутреннего контроля должны быть четко пропи-
саны обязанности. В Правилах внутреннего контроля должны 
быть четко прописаны обязанности работника (-ов), отвечаю-
щих за разработку и реализацию Правил и программ. Ответ-
ственное должностное лицо (подразделение) должно иметь 
необходимую независимость, способность, стаж, ресурсы и 
опыт для осуществления эффективной работы, а также возмож-
ность доступа ко всей соответствующей внутренней информа-
ции (в том числе по всем направлениям/услугам бизнеса и в 
любых иностранных филиалах и дочерних компаниях). 

41. В случае, если речь идет о крупном субъекте финансово-
го мониторинга или объем его операций достаточно велик, 
то программа должна включать в себя создание отдельного 
подразделения, отвечающего за реализацию системы управле-
ния рисками ОД/ФТ. Такое подразделение должно напрямую 
подчиняться ответственному работнику.

Сотрудники, работающие с клиентами

42. Работники субъекта финансового мониторинга, работающие 
с клиентами, и которые получают первичную информацию 
(фронт-офис) от клиента, участвуют в процессе установления 
деловых отношений, принимают решения об установлении, 
продолжении и разрыве деловых отношений, и/или участвуют 
в проведении финансовых операций клиента, должны прини-
мать обязательное участие в реализации программы управле-
ния рисками ОД/ФТ. 

43. Ответственные работники и подразделение по управлению 
рисками должны иметь право и доступ к необходимой инфор-
мации для управления рисками ОД/ФТ от других работников 
(подразделений) субъекта финансового мониторинга.
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИ-
КОВ СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

44. Обеспечение профессиональными кадрами – цель успешно-
го функционирования национальной системы ПОД/ФТ.   

45. Обучение должно быть направлено на анализ конкретных 
проблем, выявленных с учетом индивидуальных рисков и 
эффективных мер по их решению.

46. Программа обучения должна утверждаться руководителем 
субъекта финансового мониторинга, содержать перечень 
работников, которые должны проходить обязательную подго-
товку и обучение в целях ПОД/ФТ, материалы (нормативные 
правовые акты, типологии, схемы и способы легализации, 
меры ответственности за неисполнение требовании законо-
дательства о ПОД/ФТ, др.) необходимые для изучения, а 
также иные положения, на усмотрение субъекта финансового 
мониторинга.   

ПРОЦЕДУРЫ ВЫЯВЛЕНИЯ,  
ОЦЕНКИ И СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

47. Одной из ключевых задач определения, оценки и миними-
зации рисков является дифференциация между клиентами 
и услугами субъекта финансового мониторинга, представ-
ляющими более высокие и более низкие риски ОД/ФТ.  
Это позволяет субъекту финансового мониторинга направить 
ресурсы на снижение более высоких рисков, а также умень-
шить затраты ресурсов, направленные в сторону низких 
рисков.

48. Субъекты, которые выделяют достаточно ресурсов на проти-
водействие ОД/ФТ и которые осуществляют это при помощи 
программы управления рисками ОД/ФТ, окажутся более 
эффективными в предотвращении и пресечении ОД/ФТ по 
сравнению с субъектами, которые применяют одинаковые 
процедуры финансового мониторинга ко всем типам клиен-
тов и услуг.
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 Шкала рисков

49. Для того, чтобы различать высокие и низкие риски, субъекты 
финансового мониторинга должны установить уровни рисков. 
Субъекты должны предусмотреть как минимум два базовых 
уровня риска ОД/ФТ (на основании имеющихся сведений о 
клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике) 
для деловых отношений и сделок, клиентов, операций:  

• высокий
• низкий

50. Для субъектов финансового мониторинга с большим количе-
ством клиентов и (или) нескольких видов продуктов и услуг, 
для эффективной дифференциации большого числа клиентов, 
продуктов и услуг может потребоваться более двух уровней 
риска. Этим субъектам следует ввести большее количество 
категорий (например, пять или семь категорий, начиная от 
очень низкой, средней, до очень высокой) или рейтинг рисков 
в числах (например, в пределах от 1 до 15).

Выявление рисков   

51. Для того, чтобы быть эффективной, программа оценки рисков 
ОД/ФТ каждого субъекта должна учитывать все соответству-
ющие факторы риска до оценки уровня общего риска и вида 
применяемых мер снижения риска. Эти факторы риска могут 
включать в себя услуги, продукты, сделки и клиентов субъекта 
и страны или географические районы, в которых или с которы-
ми работает субъект финансового мониторинга.

52. Субъекты финансового мониторинга должны оценивать риски, 
связанные с их клиентами и услугами. Пункт 3 статьи 11 
Закона о ПОД/ФТ вменяет в обязанность субъектов финансо-
вого мониторинга учитывать “риски клиентов и риски исполь-
зования услуг в преступных целях, включая риск использо-
вания технологических достижений”. Субъекты финансово-
го мониторинга должны также учитывать географические 
районы, в которых или с которыми они работают. 
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Риски клиентов 

53. Субъекты финансового мониторинга в первую очередь отвеча-
ют за оценку рисков ОД/ФТ, представляемыми клиентами, 
в том числе бенефициарными собственниками клиентов.  
В пункте 68 данного руководства перечисляются катего-
рии клиентов и бенефициарных собственников, которые 
автоматически должны быть отнесены к категории высокого 
риска, но этот список не следует считать исчерпывающим.  
Субъекты финансового мониторинга самым непосредствен-
ным образом взаимодействуют со своими клиентами и имеют 
возможность самостоятельно определить факторы риска, 
связанные с каждым клиентом и бенефициарным собствен-
ником. Субъекты финансового мониторинга должны иденти-
фицировать клиентов высокого риска и бенефициарных 
собственников, которые не включены в официальный список.  
Оценка рисков ОД/ФТ, связанная с каждым клиентом и бенефи-
циарным собственником является одним из наиболее важных 
аспектов программы управления рисками ОД/ФТ субъекта 
финансового мониторинга.

Риски услуг

54. Предполагается, что результаты национального исследования 
оценки рисков ОД/ФТ будут также предоставлены в конфи-
денциальном порядке субъектам финансового мониторинга в 
целях предоставления информации о зонах высоких рисков, 
которые требуют выделения дополнительных ресурсов.  

55. Субъект финансового мониторинга может использовать 
данные  исследования для оценки своих услуг и соразмерно 
им принимать меры по их минимизации. 

56. Субъекты финансового мониторинга должны регулярно и 
объективно оценивать риск своих продуктов и услуг, исполь-
зуемых в целях ОД/ФТ. Данные оценки риска должны регуляр-
но пересматриваться и использоваться, как для определения 
приоритетов деятельности внутреннего контроля (для смягче-
ния выявленных рисков), так и для подготовки ответствен-
ных сотрудников для участия в обсуждениях с компетентны-
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ми органами о рисках ОД/ФТ, существующих в Республике 
Казахстан.

Источники информации

57. Субъекты финансового мониторинга должны принять подход 
“всех источников» к сбору информации с целью выявления, 
оценки и смягчения рисков ОД/ФТ. Ни один источник не 
может служить единственным и исключительным основанием 
в целях исполнения программы управления рисками ОД/ФТ. 
Не включение и не использование соответствующей доступ-
ной информации может рассматриваться в качестве наруше-
ния требований.

58. Информация, которая может быть использована для оценки 
рисков ОД/ФТ, включает, но не ограничивается следующим: 

• Общедоступная информация (например, средства массовой 
информации, социальные сети, международные рейтинги 
стран по преступлениям, в том числе связанных с наркоти-
ками, коррупцией и отмыванием денег); 

• Коммерческие базы данных; 
• Информация, полученная от клиента во время проведения 

надлежащей проверки клиента; 
• Высказывания и действия клиентов; 
• Законодательство, правила и руководства;
• Перечень государств (территорий), которые не выполняют и 

(или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 
составляемый уполномоченным органом, осуществляющим 
финансовый мониторинг; 

• Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием 
терроризма и экстремизма, который доводится до сведе-
ния субъектов финансового мониторинга уполномоченным 
органом, осуществляющим финансовый мониторинг, в том 
числе через государственных органов-регуляторов;

• Результаты Национальной оценки риска ОД/ФТ;  
• Любая информация от регулирующего органа.
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Процедуры по обновлению результатов 

59. Риски, связанные с клиентами и услугами, со временем могут 
изменяться. Клиенты и их финансовая деятельность могут 
меняться, а услуги развиваться и даже если клиент или сама 
услуга останутся без изменений, рейтинг относительного 
риска данного клиента или услуги может увеличиться или 
уменьшиться, если рейтинг риска другого клиента или услуги 
изменится.

60. Кроме того, национальные и международные практики по 
оценке риска и эффективность политик, управлений и проце-
дур по снижению риска со временем меняются.

61. По указанным выше причинам, программа управления риска-
ми ОД/ФТ и ее компоненты, в том числе процессы надлежа-
щей проверки клиентов, должны регулярно пересматриваться, 
обновляться, контролироваться и совершенствоваться по мере 
необходимости.

62. Общая программа управления рисками ОД/ФТ должна 
регулярно проверяться на эффективность структуры  
(содержания) и выполнения. Субъекты финансового монито-
ринга должны тестировать свои системы управления рисками 
ОД/ФТ на регулярной основе и должны обновлять и усовер-
шенствовать их соответствующим образом. Это должно проис-
ходить: 

• При наличии результатов Национальный оценки риска  
ОД/ФТ; 

• После обнародования соответствующего законодательства, 
правил и (или) руководств; 

• По получению письменных инструкций от надзорных госу-
дарственных органов; 

• По инициативе субъекта финансового мониторинга; но не 
реже одного раза в год.

63. Пункт 3 статьи 5 Закона РК о ПОД/ФТ предусматривает, что, в 
целом, сведения о клиентах могут обновляться по мере необхо-
димости. В частности, риски, связанные с клиентом, должны 
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проверяться и обновляться: 
• При наличии соответствующей информации в источниках, 

указанных в пункте 68; 
• После начала деловых отношений; 
• При проведении операций значительных по размеру или 

объему; 
• В случае изменения в поведении клиента 
• При прекращении деловых отношений.

64. Дополнительная информация об общих мерах по надлежа-
щей проверке клиента имеется в законодательстве Республики 
Казахстан о ПОД/ФТ.
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СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

65. После идентификации рисков и их распределения по уровням, 
субъекты финансового мониторинга должны принимать меры 
по снижению рисков, связанных с клиентами со средней и 
низкой  степенью риска, с бенефициарными собственниками и 
услугами. Субъекты должны осуществлять и документировать 
изменения в своих правилах внутреннего контроля в целях 
уменьшения риска ОД/ФТ клиентом или услугой в максималь-
ной степени.

Процедуры реагирования на результаты о высоких рисках

66. Клиент или услуга, которые определены в качестве имеющих 
высокий риск ОД/ФТ не должны автоматически подозреваться 
в ОД/ФТ. Присвоение высокого риска, однако, должно привести 
к более пристальному вниманию кклиенту и (или) услуге для 
того, чтобы можно было определить существует ли подозри-
тельная информация или деятельность. Для услуги, считаю-
щейся высоко-рисковой, субъекты финансового мониторинга, 
совместно с органами, должны предпринять разумные меры 
по уменьшению уязвимости услуги по отношению к ОД/ФТ. 
Для клиентов и бенефициарных собственников, считающихся 
высоко-рисковыми, субъекты финансового мониторинга, как 
правило, должны осуществлять более усиленную надлежа-
щую проверку клиента в соответствии с настоящим руковод-
ством, а также законодательством и нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан.

67. Субъекты финансового мониторинга должны учитывать 
результаты Национальной оценки рисков ОД/ФТ и относить 
к высокой категории риска тех клиентов или бенефициарных 
собственников, которые являются: 

• Гражданами или лицами, зарегистрированными или 
осуществляющими операции с лицами, которые являются 
гражданами или которые зарегистрированы в странах (терри-
ториях), перечисленных уполномоченным органом в каче-
стве создающих высокий риск ОД/ФТ, а также с филиалами, 
дочерними организациями и представительствами, зареги-
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стрированными в таких странах (территориях); и (или) 
• Иностранными публичными должностными лицами, либо 

должностными лицами публичной международной органи-
зации, либо лицами, действующими в интересах (к выгоде) 
иностранного публичного должностного лица, либо явля-
ющимися супругом, близким родственником иностранного 
публичного должностного лица;

• Зарегистрированными или осуществляющими деятельность 
в государстве или на территории, входящей в Перечень 
оффшорных зон, определяемый уполномоченным органом; 

• Включенными в Перечень организаций и лиц, связанных с 
финансированием терроризма и экстремизма;

• Некоммерческими организациями;
• По другим причинам, определяемым субъектом финансо-

вого мониторинга.  

Процедуры реагирования на результаты о низких рисках

68. Субъекты финансового мониторинга, которые определили 
услуги или категории клиентов в качестве низкого риска могут 
принять решение о применении упрощенных мер надлежа-
щей проверки клиента по отношению к данным услугам или 
категориям клиентов. 

69. Любой субъект, применяющий упрощенные меры надлежа-
щей проверки клиента должен сохранять в письменном виде:

• информацию, результаты и аналитический подход, исполь-
зуемые для оценки услуги или категории клиентов в каче-
стве низкого риска;

• обоснование субъекта финансового мониторинга для упро-
щения процедур внутреннего контроля для услуги или кате-
гории клиентов.

70. Упрощенные меры надлежащей проверки клиента должны 
быть соизмеримы с выявленными рисками. Упрощенные меры 
НПК не допускаются, в случае, когда субъект имеет какие - 
либо основания подозревать отмывание денег или финансиро-
вание терроризма». 
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Процедуры документирования

71. Результаты программы управления рисками ОД/ФТ должны 
документально фиксироваться и предоставляться по требова-
нию соответствующих государственных органов.

72. Документы и сведения, полученные по результатам надлежа-
щей проверки клиента, включая досье клиента и переписку 
с ним, подлежат хранению субъектами финансового монито-
ринга не менее пяти лет со дня прекращения деловых отноше-
ний с клиентом

73. Документы и сведения об операциях с деньгами и (или) 
иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, 
и подозрительных операциях, а также результаты изучения 
всех сложных, необычно крупных операций и другой необыч-
ной деятельности должны храниться субъектом финансового 
мониторинга не менее пяти лет после совершения операции.

Процедуры обмена результатами о рисках 
с государственными органами

74. По запросу государственного органа, который осуществляет 
контроль над данным субъектом финансового мониторинга, 
субъект финансового мониторинга должен незамедлитель-
но предоставить доступ к своей программе по управлению 
рисками ОД/ФТ, результатам о рисках, документам и сведени-
ям, связанными с НПК и операциям, подлежащим финансово-
му мониторингу.

75. В случае, когда контролирующий орган является независи-
мым объединением, таким, например, как Республиканская 
нотариальная палата или Республиканская коллегия адвокатов, 
данная независимая ассоциация должна получить програм-
му управления рисками ОД/ФТ от имени соответствующего 
государственного органа и предоставить их соответствующе-
му государственному органу.
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МАТРИЦЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ                                                  
(В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА) 

76. Риск ОД/ФТ является производным трех факторов: угрозы (t), 
уязвимости (v) и последствия (с). В математической функции, 
риск (r) вычисляется следующим образом: r = (t*v) * c.

Угроза (T)

77. Угрозой является человек, объект или деятельность с потен-
циалом причинить вред. В целях ОД/ФТ, угрозой является 
спрос на услуги ОД и/или ФТ в Республике Казахстан. Такой 
спрос является функцией типов и масштабов преступлений, 
которые производят доходы в Казахстане и объема доходов от 
иностранных преступлений, которые попадают в Республику 
Казахстан. Хотя регуляторы помогут субъектам финансово-
го мониторинга в выявлении угроз на национальном уровне, 
субъекты должны самостоятельно оценить угрозу со стороны 
клиентов, пытающихся осуществить ОД/ФТ. 

78. В таблице ниже приведена трех уровневая рейтинговая шкала 
для оценки уровня угрозы, которую представляет клиент для 
ОД/ФТ.

Рейтинг угрозы клиентом

Высокий
Клиент, скорее всего, попытается осуществить       
ОД/ФТ три или более трех раз в год.

Средний
Клиент, скорее всего, попытается осуществить      
ОД/ФТ один или два раза в год.

Низкий
Маловероятно, но не невозможно, что клиент попы-
тается осуществить ОД/ФТ.

Уязвимость (V)
79. Уязвимостями являются вещи, которые могут быть использо-

ваны угрозой или которые могут поддерживать или способ-
ствовать ее деятельности. В целях ОД/ФТ, существуют два 
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типа уязвимости, которые субъекты финансового монито-
ринга должны рассматривать.

80. Первым типом уязвимости является присущая привлека-
тельность услуги субъекта для клиентов, пытающихся осуще-
ствить отмывание денег или финансирование терроризма. 
Это относится к полезности услуги в целях отмывания денег 
и (или) финансирования терроризма, при условии, что отсут-
ствует контроль по предотвращению ОД/ФТ. В таблице ниже 
приведена трех уровневая рейтинговая шкала для оценки 
уязвимости услуги, основанная на ее присущей привлека-
тельности для клиентов, пытающихся осуществить ОД/ФТ.

Рейтинг уязвимости,  
относящейся к присущей привлекательности

Высокий
Услуга субъекта финансового мониторинга по 
своей сути весьма привлекательна для клиентов, 
пытающихся осуществить ОД/ФТ.

Средний
Услуга субъекта финансового мониторинга по 
своей сути в некоторой степени привлекательна 
для клиентов, пытающихся осуществить ОД/ФТ.

Низкий
Услуга субъекта финансового мониторинга по 
своей сути не привлекательна для клиентов, пыта-
ющихся осуществить ОД/ФТ.

81. Вторым типом уязвимости является оценка контроля субъек-
та по предотвращению и выявлению ОД/ФТ с помощью своей 
услуги. Более высокий уровень контроля ПОД/ФТ снижа-
ет данный тип уязвимости, в то время, как более низкий 
уровень контроля ПОД/ФТ увеличивает данный тип уязви-
мости. Субъект финансового мониторинга может уменьшить 
свою уязвимость путем внедрения эффективных мер контро-
ля ПОД/ФТ. 

82. В таблице ниже приведена трех-уровневая рейтинговая 
шкала для оценки уязвимости услуги, основанной на уровне 
контроля ПОД/ФТ, установленного для услуги.
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Рейтинг уязвимости, относящейся к контролю ПОД/ФТ

Высокий
Субъект финансового мониторинга считает, что у него 
имеется малый или совсем нет контроля ПОД/ФТ, 
установленного для оцениваемой услуги.

Средний
Субъект финансового мониторинга считает, что у 
него имеется некоторый, но не полный, необходимый 
контроль ПОД/ФТ, установленный для оцениваемой 
услуги.

Низкий
Субъект финансового мониторинга считает, что у него 
имеется полный необходимый контроль ПОД/ФТ, 
установленный для оцениваемой услуги.

83. Для каждого типа предлагаемой услуги, субъекты финансо-
вого мониторинга должны назначить отдельные рейтинги для 
уязвимости, относящейся к присущей привлекательности, и 
для уязвимости, относящейся к контролю ПОД/ФТ.   

84. Впоследствии, субъекты финансового мониторинга должны 
объединить два рейтинга для получения рейтинга комбиниро-
ванной уязвимости. 

85. В приведенной ниже таблице показано, как объединить два 
отдельных рейтинга уязвимости для получения пяти уровне-
вого или девяти уровневого рейтинга комбинированной уязви-
мости.
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86. Рейтинг угрозы клиентом и рейтинг комбинированной 
уязвимости должны быть впоследствии объединены, чтобы 
определить вероятность совершения ОД/ФТ определенным 
клиентом через конкретную услугу, и без обнаружения. 

87. В приведенной ниже таблице показано, как совместить трех 
уровневый рейтинг угрозы и пяти уровневый рейтинг комби-
нированной уязвимости для получения семиуровневого или 
15-уровневого рейтинга вероятности ОД/ФТ.
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Последствие (С)

88. Последствием является воздействие или вред, которые могут 
быть нанесены, если ОД/ФТ происходит без обнаружения. На 
национальном и международном уровнях, отмывание денег, 
которое происходит без обнаружения, позволяет преступникам 
сохранять доступ к доходам от их преступления и реинвести-
ровать их в новые преступления, тем самым подрывая нацио-
нальные интересы безопасности, социальной сплоченности и 
экономического роста.

89. Субъекты должны тратить большую часть своих ресурсов 
управления рисками ОД/ФТ на обеспечение точных и обнов-
ляемых рейтингов своих клиентов, услуг и контроля ПОД/ФТ. 
Тем не менее, субъекты также могут быть заинтересованы в 
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рассмотрении последствий штрафов и санкций за несоблюде-
ние законодательства, постановлений и руководства Республи-
ки Казахстан. Субъекты финансового мониторинга, которые 
уже были подвергнуты таким санкциям, хорошо ознакомле-
ны с такими штрафами и санкциями. Любые несоблюдения 
требований несут наказание,  установленное законодатель-
ством Республики Казахстан.

90. В таблице ниже приведена трех уровневая рейтинговая 
шкала для оценки последствия несоблюдения

Рейтинг последствия                                                                    
(Административная и уголовная ответственность)

Высокий
Штрафы создают долгосрочные и высокозатратные 
последствия, которые влияют на функционирование 
субъекта финансового мониторинга.

Средний
Штрафы создают среднесрочные последствия и вле-
кут средние затраты со стороны субъекта финансово-
го мониторинга.

Низкий
Штрафы, если таковые имеются, создают кратко-
срочные последствия и влекут минимальные или 
отсутствующие затраты со стороны субъекта финан-
сового мониторинга.

91. Субъекты, которые оценивают рейтинги последствий, могут 
использовать данные результаты по отношению к рейтин-
гам вероятности, которые они оценили. Это, в свою очередь, 
производит рейтинг полного риска, который субъекты могут 
использовать как дополнительную информацию для принятия 
решений о применении дополнительных мер контроля ОД/ФТ 
в зонах повышенного риска.

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К НАДЗОРУ

92. Надзорные органы/учреждения руководствуются риск-ори-
ентированным подходом в определении масштаба и частоты 
своей надзорной деятельности. Надзорные органы/учреждения 
всегда должны иметь доступ через проверки и через получае-
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мые документы к рейтингам рисков, которые субъекты финан-
сового мониторинга присваивают, в том числе к рейтингам по 
угрозе клиента, рейтингам уязвимости, относящейся к прису-
щей привлекательности, рейтингам уязвимости, относящейся 
к контролю ПОД/ФТ, рейтингам комбинированной уязвимо-
сти, рейтингам вероятности, и, где это возможно, рейтингам 
последствий и рейтингам общего риска.

93. Надзорные органы/учреждения должны также иметь доступ 
к информации, на которую субъекты финансового мониторин-
га полагаются для определения рейтингов рисков. Надзорные 
органы/учреждения будут рассматривать все соответствующие 
материалы, подготовленные и собранные субъектами финан-
сового мониторинга, а также иными органами. 

94. Данные материалы включают в себя сведения о размере, бизнес 
- модели, механизме корпоративного управления субъекта 
финансового мониторинга, а также качество его программы 
управления рисками ОД/ФТ и функционирования его функций 
внутреннего надзора. 

95. В приведенной ниже таблице показано, как рейтинг угрозы 
клиентом и рейтинг уязвимости, относящейся к присущей 
привлекательности, могут быть объединены, для того, чтобы 
произвести пяти уровневый или девяти уровневый рейтинг 
присущей вероятности происхождения ОД/ФТ, полагая, что 
нет контроля по предотвращению ОД/ФТ.
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96. Надзорные органы/учреждения впоследствии объединят 
рейтинг присущей вероятности с их собственной оценкой 
уязвимости, относящейся к контролю ПОД/ФТ, для того, чтобы 
установить рейтинг вероятности ОД/ФТ. 

97. В таблице ниже приведен пример, который показывает как 
трех уровневый рейтинг уязвимости, относящейся к контролю 
ПОД/ФТ, и пяти уровневый рейтинг уязвимости, относящей-
ся к присущей привлекательности могут быть объединены, 
для того, чтобы произвести семи или 15-уровневый рейтинг, 
который надзорные органы/учреждения смогут использо-
вать для дифференциации вероятности ОД/ФТ для каждого 
из субъектов финансового мониторинга, находящихся под их 
надзором. 

98. В случае, когда надзорные органы/учреждения устанавлива-
ют более высокие рейтинги риска, они увеличивают объем и 
частоту их надзора, и увеличивают долю выездных проверок.
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Оценка присущей вероятности надзорными органами

99. Надзорные органы/учреждения имеют право сомневаться, 
что рейтинги риска субъекта неверны. Надзорные органы/
учреждения также имеют право утверждать, что субъект 
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осознанно полагался на неверную информацию, не учел 
соответствующую доступную информацию или продемон-
стрировал каким-либо образом отсутствие здравого смысла 
по отношению к выявлению, оценке и смягчению его рисков 
ОД/ФТ. В таких случаях, надзорные органы/учреждения 
могут заменить присвоенные субъектом уровни собственны-
ми, в целях определения соразмерных мер объема и частоты 
надзора. 

100. Для того, чтобы избежать разных оценок угроз клиента, 
уязвимости, относящихся к присущей привлекательности, 
рейтингов уязвимости, относящихся к контролю ПОД/ФТ, 
рейтингов комбинированной уязвимости, рейтингов вероят-
ности, и, где это возможно, рейтингов последствий и рейтин-
гов общего риска, субъекты финансового мониторинга и 
надзорные органы/учреждения должны регулярно обмени-
ваться результатами выявленных рейтингах рисков друг с 
другом.
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МАСШТАБ ОЦЕНКИ РИСКОВ
101. Оценка риска ОД/ФТ субъекта должна быть соизмерима с его 

размером и сложностью. Субъекты финансового мониторин-
га должны основывать сферу своих оценок рисков ОД/ФТ на 
факторах, включающих размер своего сектора, свои продук-
ты и услуги, свои системы корпоративного управления, свой 
тип транзакций, своих клиентов, свои каналы доставки и 
страны, в которых или, с которыми он осуществляет опера-
ции.

102. В следующей таблице приведены факторы, которые субъекты 
финансового мониторинга должны учитывать при определе-
нии объема оценки рисков  ОД/ФТ и при присвоении рейтин-
гов угроз клиентом и рейтингов уязвимости.

Факторы 
риска Выше Ниже

Размер 
сектора

Многочисленные субъекты Несколько субъектов

Субъекты крупные по раз-
меру

Субъекты малые по раз-
меру

Продукты 
 и услуги

Многочисленные продук-
ты и услуги 

Только один продукт 
или услуга 

Продукт или услуга с 
интенсивным использова-
нием наличных денег 

Ограниченный или без-
наличный продукт или 
услуга 

Сложные финансовые про-
дукты

Простые продукты

Корпо-
ративное 

управление

Субъект не установил хоро-
шо-функционирующий вну-
тренний надзор

Субъект имеет хорошо 
функционирующий вну-
тренний надзор

Субъект полагается на тре-
тьи лица в проведении над-
лежащей проверки клиентов 

Субъект проводит соб-
ственную надлежащую 
проверку клиентов

Субъект не имеет надзор-
ный орган с полномочиями 
по регулированию соблюде-
ния ПОД/ФT

Субъект имеет надзорный 
орган с полномочиями по 
регулированию соблюде-
ния ПОД/ФT
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Операции 
(Сделки)

Источник средств неизве-
стен

Источник средств изве-
стен

Операции с крупными сум-
мами

Операции с малыми сум-
мами

Большой объем финансово-
го или наличного денежного 
оборота

Ограниченный финансо-
вый или наличный денеж-
ный оборот 

Частое использование сквоз-
ных (корреспондентских) 
счетов

Нет использования сквоз-
ных (корреспондентских) 
счетов

Клиенты

Много клиентов-нерезиден-
тов 

Только клиенты-резиден-
ты 

Много клиентов с высокой 
чистой стоимостью

Мало или нет клиентов с 
высокой чистой стоимо-
стью

Много политически значи-
мых лиц

Мало или нет политиче-
ски значимых лиц 

Много клиентов с комплекс-
ными и динамическими 
структурами собственности

Мало или нет клиентов со 
сложными или динамиче-
скими структурами соб-
ственности 

Клиенты состоят в черном 
списке

Нет клиентов, состоящих 
в черном списке

Операции клиентов не 
совпадают с их профилем 
клиента

Операции клиентов 
совпадают с их профилем 
клиента

Каналы 
доставки

Контакт с клиентом никогда 
не происходит лицом к лицу

Контакт с клиентом всег-
да происходит лицом к 
лицу

Страны

Субъект работает, имеет 
клиентов или осуществля-
ет операции со странами с 
высоким уровнем риска

Субъект осуществляет 
свою деятельность толь-
ко на внутреннем рынке, 
только с клиентами-рези-
дентами, и только выпол-
няет операции внутри 
страны
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК
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