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құбырларының әртараптандырылған 
желісіне ие. «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік 
объектілері Қазақстанның Шымкент 
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Ақтөбе облыстарында орналасқан. Мұнайды 
қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарына 
және экспортқа мынадай 5 бағыт бойынша 
тасымалдайды: «Атырау — Самара» және 
«Қазақстан — Қытай» мұнай құбырлары, 
Ақтау порты (мұнайды танкерлерге құю), 
теміржол (цистерналарға құю), КҚК жүйесіне 
ауыстырып тиеу.
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Жыл сайын «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің қоры-
тындысын шығара отырып, Компания бұрынғы-
сынша еңсесін жоғары ұстап, алға қойылған мақ-
саттар мен міндеттерге қол жеткізіп отырғанын 
атап өтеміз.

Компанияның 2019 жылғы табысы өткен жылмен 
салыстырғанда 6 %-ға артып, 239,6 млрд тең-
гені құрады. Есепті кезеңдегі қорытынды пайда  
45,1 млрд теңгені құрап, 17 %-ға артты. Есепті ке-
зеңде дивидендтік төлемдер сомасы 2018 жылдың 
қорытындысы бойынша 40 млрд теңгені немесе 
Компанияның бір жай акциясына есептегенде 104 
теңгені құрады.

Есепті жылы біздің жұмысымыздың басты басым-
дықтарының бірі – корпоративтік басқару жүйесін 
дамытуға, атап айтқанда, Компанияның басқару 
органдары қызметінің тиімділігін арттыруға үлкен 
көңіл бөлінді. Мәселен, 2019 жылғы қаңтарда 
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын-
да «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа 
құрамы сайланды. Бұдан басқа, Ішкі аудит қызметі 
Компанияның корпоративтік басқару жүйесіне 
бағалау жүргізді. Жүргізілген бағалау Компания-
ның корпоративтік басқаруының күшті жақтарын, 
сондай-ақ жақсартуды талап ететін бағыттарды 
анықтады.

«ҚазТрансОйл» АҚ бизнесті жүргізу ашықтығының 
жоғары стандарттарын ұстанады. Компанияның 
өз қызметінің көрсеткіштерін ашу дәрежесін 
арттыру бойынша тұрақты жұмысы нәтижесінде 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) 2019 жылғы 
жұмыс қорытындысы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-

ды «Ашықтыққа ұмтылғаны үшін» дипломымен 
марапаттады.

Мен теңдестірілген даму стратегиясы, жоғары кор-
поративтік стандарттар, кәсіби менеджмент және 
қызметкерлердің тартылуы «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 
болашаққа сеніммен қарауына және алға қой-
ылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге 
деген тұрақты жолды жалғастыруға мүмкіндік 
беретініне сенімдімін.

Жыл қорытындысын шығара отырып, мен акци-
онерлерге көпжылдық бірлескен жұмысы үшін, 
Директорлар кеңесінің мүшелеріне – қолдау көр-
сеткені және кәсіби ұсынымдары үшін, әріптестер-
ге – өзара тиімді адал ынтымақтастығы үшін, ал 
Басқарма мүшелері мен барлық қызметкерлерге – 
Компанияның стратегиялық мақсаттарына беріл-
гендігі және оның табысты дамуына қосқан үлесі 
үшін шын жүректен алғысымды білдіргім келеді.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы

ДАНИЯР БЕРЛІБАЕВ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
ҮНДЕУІ

ҚҰРМЕТТІ АКЦИОНЕРЛЕР,  
СЕРІКТЕСТЕР МЕН ӘРІПТЕСТЕР!

«ҚазТрансОйл» АҚ Қазақстан Республикасының 
магистральдық мұнай құбыр бойынша ұлттық опе-
раторы болып табылады және елдің ішкі нарыққа 
да, экспорттау мақсатында да мұнай тасымалдау 
саласындағы мүддесін білдіреді.

«ҚазТрансОйл» АҚ жобалары стратегиялық болып 
табылады, олар Компания қатысатын өңірлердің 
әлеуметтік-экономикалық дамуы және елдің 
энергетикалық қауіпсіздігі үшін үлкен маңызға ие. 
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың салық төлеуші, жұмыс бе-
руші және отандық жеткізушілерден қоса алғанда, 
тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге тапсырыс 
беруші ретіндегі рөлі едәуір және маңызды.

Қазіргі уақытта «ҚазТрансОйл» АҚ елде өндірілетін 
барлық мұнайдың 40 %-ын және отандық мұнай 
өңдеу зауыттарына жеткізілімнің 99 %-ын тасымал-
дауды қамтамасыз етеді. Компания шамамен 6 800 
адамды жұмыс орындарымен қамтамасыз ете 
отырып, өз қызметін еліміздің 11 өңірінде жүзеге 
асыруда.

БАСШЫЛЫҚТЫҢ ҮНДЕУІ
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БАС ДИРЕКТОРДЫҢ 
ҮНДЕУІ

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!

Сіздің назарыңызға «ҚазТрансОйл» АҚ интегра-
цияланған жылдық есебін ұсынамыз, онда біз 
2019 жылғы жұмысымыздың қорытындысын көр-
сетеміз және Компанияның қысқа мерзімді және 
орта мерзімді кезеңдерге арналған қызметінің 
перспективаларына бағалаймыз.

Компанияның дәстүрлі жүк жөнелтушілерінен 
мұнай өндірудің төмендеуіне, сондай-ақ Каспий 
Құбыр Консорциумы мұнай құбырының өткізу 
қабілетінің кеңеюіне қарамастан, есепті кезеңде 
Компания оң қаржылық нәтижелерге қол жеткізді.

Сонымен қатар, «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2019 жылғы 
мұнай тасымалдау көлемі 44,5 млн тоннаны құра-
ды, бұл 2018 жылдың көрсеткішінен 2 %-ға төмен, 
ал мұнайдың шоғырландырылған жүк айналымы 
өткен жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 
1 %-ға төмендеп, 45,6 млрд тонна-км құрады.

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың шоғырландырылған түсімі 
2018 жылдың ұқсас көрсеткішімен салыстырғанда 
14,2 млрд теңгеге өсті, ал Компанияның шоғыр-
ландырылған таза табысы 6,6 млрд теңгеге өсіп, 
45,1 млрд теңгені құрады. Бұл ұлғаю негізінен 
«ҚазТрансОйл» АҚ-ның негізгі қызметінен түсетін 
табыстың өсуімен, сондай-ақ бірлесіп бақыла-
натын ұйымдардағы пайда үлесінің ұлғаюымен 
байланысты.

Бұдан басқа, есепті жылы Компания қызметінің 
тағы бір негізгі бағыты болып табылатын опера-
торлық қызмет бойынша қызметтер көрсетуден 
алынған кірістердің өсуі байқалды. 2019 жылы осы 
бағыттан түскен кіріс 16,1 млрд теңгені құрады, 
бұл 2018 жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 
2,8 млрд теңгеге көп және 2018 жылғы шілдеден 
бастап Каспий Құбыр Консорциумына қызметтер 
көрсетудің басталуына негізделген.

«ҚазТрансОйл» АҚ мұнай тасымалдау мәселелерін-
де сенімді және жауапты серіктес болып табыла-
ды. Есепті жылы Компания осы мәртебесін тағы да 
растай алды.

Компания тасымалданатын мұнайда хлорорга-
никалық қосылыстардың жоғары концентраци-
ясының болуына байланысты жағдайды жедел 
реттеді, бұл қазақстандық жүк жөнелтушілердің 
кондицияланбаған мұнайын Усть-Луга портындағы 
танкерлерге жөнелтуге алып келді. Көрсетілген 
оқыс оқиғаны реттеу шеңберінде қазақстандық 
38 мұнай компаниясының атынан әрекет ететін 
«ҚазТрансОйл» АҚ «Транснефть» ЖАҚ-пен зардап 
шеккен қазақстандық мұнай компанияларының 
пайдасына кондицияланбаған мұнай үшін өтемақы 
төлеу туралы келісімге қол қойды. Барлық 38 жүк 
жөнелтуші өтемақы алды.

2019 жылы Компания қызметінің маңызды нәтиже-
сі «ҚазТрансОйл» АҚ-қа тиесілі және Ресей Феде-
рациясының аумағында «Омбы-Павлодар» маги-
стральдық мұнай құбырында болған 141 728 тонна 
технологиялық мұнайды қайтару бойынша жұмыс-
тардың аяқталуы болды.

Өндірістік саладағы жетістіктермен қатар, 
«ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлері үшін қауіпсіз 
еңбек жағдайларын қамтамасыз ету маңызды 
басымдық болып қала береді. Біз еңбекті қорғау 
саласындағы стандарттарды сақтауға ерекше 
назар аударамыз. Компанияның өндірістік объек-
тілерінде жарақаттану деңгейін және авариялық 
жағдайлардың санын төмендетуге бағытталған 
іс-шаралар тұрақты түрде жүргізілуде.

Қабылданған шараларға қарамастан, есепті жылы 
өндірісте үш жазатайым оқиға болды. Болашақта 
мұндай жағдайларға жол бермеу мақсатында Ком-
панияда өндірістің барлық деңгейінде қауіпсіздік 
қағидалары мен талаптарының сақталуын бақы-
лау қосымша күшейтілген болатын.

Осылайша, қауіпсіздік мәдениетін арттыру, еңбек 
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарын сақтау-
ға бейілділігін көрсету, өндірістік жарақаттануды 
азайту мақсатында 2020 жыл «ҚазТрансОйл» АҚ-да 
Қауіпсіздік жылы деп жарияланды.

Біз бизнестің ұзақ мерзімді тұрақты өсуі адами 
капиталды дамытуға негізделгенін түсінеміз. Пер-
соналды дамыту, біліктілікті арттыру, еңбекке ақы 
төлеудің бәсекелес деңгейі және қызметкерлерге 
берілетін әлеуметтік кепілдіктер ортақ іске және 
алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуге шынайы 
берілген кәсіпқойлардың ұйымшыл ұжымын қа-
лыптастыруда.

Компания қызметінің көптеген бағыттары бойын-
ша алынған тәжірибе тұрғысынан 2019 жыл Ком-
пания үшін өте маңызды болды. Мен 2020 жылы 
Компанияның сапалы өсуі және оның қызметінің 
тиімділігін арттыру үшін алынған білім мен тәжіри-
бені пайдалана алатынымызға шын жүректен 
сенемін.

Сөз соңында біздің барлық акционерлерімізге 
және серіктестерімізге сындарлы ынтымақтастық 
пен білдірілген сенім үшін, ал «ҚазТрансОйл» АҚ-
ның бүкіл ұжымына Компанияның дамуына қосқан 
үлесі үшін алғысымды білдіргім келеді!

ДИМАШ ДОСАНОВ
«ҚазТрансОйл» АҚ

Бас директоры (Басқарма төрағасы)
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СЫРТҚЫ КӨЗДЕРДІ ТАЛДАУ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ 
ПІКІРЛЕРІН ТАЛДАУ

ЕЛЕУЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІН 
ЖАСАУ

ЕСЕПТІ ДАЙЫНДАУ ТӘСІЛІ

«ҚазТрансОйл» АҚ барынша кең ауқымды мәселе-
лер бойынша мүдделі тараптар үшін өз қызметінің 
нәтижелері туралы ақпаратты ұдайы жариялай 
отырып, ашықтықтың жоғары стандарттарын 
ұстанады.

«ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылғы интеграцияланған 
жылдық есебі (Есеп) Компания қызметінің опера-
циялық және қаржылық көрсеткіштерін кешенді 
ашатын жетінші Есеп болып табылады.

Есептің мақсаты мүдделі тараптарды Компания-
ның стратегиясы, миссиясы мен құндылықтары, 
корпоративтік басқару жүйесі, операциялық және 
қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері, 
сондай-ақ орнықты даму саласындағы нәтижелер 
туралы хабардар ету болып табылады.

Компанияда жыл сайынғы есептілік циклі қабыл-
данды. Есеп Компания қызметінің 2019 жылғы 1 
қаңтардан бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанды 
қоса алғандағы нәтижелерін көрсетеді, сондай-ақ 
Компанияның 2019 жылға арналған жоспарла-
рының сипаттамасын қамтиды. Алдыңғы есеп 
2019 жылғы мамырда жарияланған болатын.

Есеп орнықты даму саласындағы есептілік бой-
ынша GRI стандарттарының (GRI стандарттары) 
«Негізгі» (Core) сәйкестік талаптарының нұсқасына 
сәйкес дайындалды.

ЕСЕПТІ ДАЙЫНДАУ ПРОЦЕСІ ЖӘНЕ 
ЕЛЕУЛІ ТАҚЫРЫПТАРДЫ АНЫҚТАУ

Есепті дайындаған кезде Компания GRI стандартта-
рының есептілігін дайындау қағидаттарына сүйен-
ді. Есепті жазу процесінде сондай-ақ, Халықаралық 
интеграцияланған есептілік кеңесі (ІІRS) әзірлеген 
Халықаралық интеграцияланған есептілік стандар-
тының қағидаттары, Қазақстан қор биржасының 
(KASE) талаптары, Компанияның корпоративтік 
басқару кодексінің және өзге де ішкі құжаттары-
ның талаптары сақталды.

Есепте Компанияның Біріккен Ұлттар Ұйымының 
(БҰҰ) Жаһандық шартының қағидаттарына сүй-
енуі және Компанияның БҰҰ-ның Орнықты даму 
мақсаттарына қол жеткізуге қосқан үлесі туралы 
ақпарат жеке ашылған.

Компанияның қаржы-шаруашылық қызметі 
саласындағы нәтижелерінің сипаттамасы Халық-
аралық қаржылық есептілік стандарттары (ХҚЕС) 
«Менеджмент түсініктемесі» практикалық нұсқа-
масының ұсынымдарына сәйкес дайындалды.

GRI стандарттарына сәйкес келу мақсатында 
Компания неғұрлым маңызды мәні бар елеулі 
тақырыптарды анықтады. Бұл ретте ықтимал 
тақырыптар ретінде GRI стандарттарымен ұсы-
нылған тақырыптар, сондай-ақ Компания дербес 
анықтаған қосымша тақырыптар таңдап алынды.

ЕСЕП ТУРАЛЫ
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Өткізілген талқылаулардың нәтижелерін және 
Компанияның стратегиялық даму көрінісін еске-
ре отырып, мүдделі тараптар үшін аса маңызды 
тақырыптар анықталды. Барлық тақырыптар 

мүдделі тараптар үшін маңыздылығы және оларға 
Компанияның елеулі әсер етуі тұрғысынан баға-
ланды. Қорытынды баға Елеулілік матрицасында 
өз көрінісін тапты.

Халықаралық және ресейлік 
компаниялар – мұнай 

тасымалдағыштар ашатын 
елеулі тақырыптардың 

бенчмаркі 

Компания және мұнай саласы 
(мұнай тасымалдау) туралы 

жария ақпаратты талдау 2019 жылғы 
Есептің елеулі 

тақырыптарының 
түзетілген тізбесін 

талдау және 
қалыптастыру

Компанияның функционалдық 
қызметкерлерімен сұхбат 

жүргізу

2018 жылғы есеп 
оқырмандарынан алынған 

ақпаратты талдау, сауалнама 
жүргізу, ашық тыңдаулар

Елеулі тақырыптардың 
түзетілген тізбесі

Елеулі тақырыптардың 
келісілген тізбесі

Елеулі тақырыптардың алдын 
ала тізбесі 

Елеулі тақырыптарды анықтау тәсілі

Елеулілік матрицасы

Мүдделі тараптардың пікірлерін және 
Елеулілік матрицасын талдау нәтижелері 
бойынша 20 маңызды тақырып анықталды, 
олардың қатарына әрбір санаттағы тақы-
рыптар кірді: экономикалық, экологиялық, 
әлеуметтік.

Компания сондай-ақ Есепте 
«ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің басымдықта-
ры мен даму бағыттарын көрсететін қосым-
ша елеулі тақырыптарды анықтады.

Экономикалық

Экологиялық

Әлеуметтік

Қосымша елеулі тақырыптар
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Елеулі тақырыптардың толық тізбесі

Санаты № Елеулі тақырыптар Компания 
ішінде

Компаниядан 
тыс

Экономикалық

1 201 Экономикалық нәтижелілік
2 202 Еңбек нарығына қатысу
3 204 Сатып алу практикалары
4 205 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  іс-қимыл

Экологиялық

5 302 Энергия
6 303 Су
7 304 Биоәртүрлілік
8 305 Шығарындылар
9 306 Тасталымдар мен қалдықтар

10 307 Табиғатты қорғау заңнамасының 
талаптарына сәйкестігі

Әлеуметтік

11 401 Жұмыспен қамту

12 402 Қызметкерлер мен басшылықтың өзара 
қарым-қатынасы –

13 403 Денсаулық және жұмыс орнындағы 
қауіпсіздік

14 404 Оқыту және білім беру
15 405 Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер –
16 406 Кемсітуге жол бермеу –

Қосымша елеулі 
тақырыптар

17 Өндірістік қуаттарды тиімді пайдалану

18
Өндірістік процестің сенімділігі мен 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, төтенше 
жағдайларға дайындық

19 Корпоративтік басқару
20 Цифрландыру және автоматтандыру

Есептіліктің стандартты элементтерінің толық 
тізбесін және Есептегі ақпаратты ашуға арналған 
сілтемелерді қамтитын кесте Есепке  1-қосымшада 
ұсынылған.

ЕСЕП ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ 
ШЕКАРАЛАРЫ

Есеп «ҚазТрансОйл» АҚ-ның және оның еншілес 
және бірлесіп бақыланатын ұйымдарының (ЕББҰ) 
қызметі туралы ақпаратты қамтиды.

«2019 жылдың негізгі көрсеткіштері» және 
«Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелері. 
Басшылық есебі» деген бөлімдердегі операциялық 
және қаржылық көрсеткіштер шоғырландырылған 
негізінде көрсетілген және ЕББҰ қаржы-шару-
ашылық қызметінің нәтижелерін қамтиды. Есептің 

өзге бөлімдерінде егер өзгеше көрсетілмесе, ақпа-
рат «ҚазТрансОйл» АҚ бойынша ғана ұсынылған.

Есепте елеулі қызмет өңірі болып Қазақстан Рес-
публикасы белгіленген.

Есепті жылы Компания үшжылдық серпінде көр-
сеткіштерді ашу практикасын ұсынды. Қосымша, 
ақпаратты неғұрлым толық ұсыну үшін Есепте 
есепті кезеңге дейін немесе кейін болған оқиғалар 
айтылған.

Есепте, сондай-ақ 2020 жылға арналған болжамды 
сипаттағы жоспарларға қатысты ақпарат көрсетіл-
ген. Оларды іске асыруға Компанияға байланысты 
емес сыртқы факторлар әсер ететіндіктен, бола-
шақ есепті кезеңдердегі қол жеткізілген нәтиже-
лер Есепте көрсетілген нысаналы бағдарлармен 
сәйкес келмеуі мүмкін.

Компанияның 2018 жылғы Интеграцияланған 
жылдық есебімен салыстырғанда Есепте жекеле-
ген көрсеткіштерге және/немесе тақырыптардың 
шекараларына қатысты, сондай-ақ қосымша 
көрсеткіштерді ашу бөлігінде өзгерістер болды. 
Есептің мәтінінде егжей-тегжейлі түсініктемелер 
келтірілген.

Атап айтқанда, сумен жабдықтауға қатысты де-
ректер жеке көрсеткіштерді есептеу шекарасынан 
алып тасталды, себебі бұл функция Компанияның 
негізгі қызметінен шығарып тасталған және «Ма-
гистральдық Cуағызғы» ЖШС-не берілген. Өткен 
жылмен салыстырғанда Есептің ауқымы мен шека-
расында елеулі өзгерістер болған жоқ.

2019 жылы Компания бірінші рет биоәртүрлілік 
мәселелеріне әсер туралы ақпаратты ашты. Келесі 
есепті кезеңдерде осы ақпаратты ашу тәжірибесін 
жалғастыру жоспарланып отыр.

Сондай-ақ, Есепті дайындау кезінде 2018 жылғы 
Интеграцияланған жылдық есептің оқырмандары-
ның кері байланысын талдау нәтижелері пайдала-
нылды.

ТӘУЕЛСІЗ РАСТАУ

Компанияның қаржылық есептілігіне қатысты 
сырт қы аудит рәсімін «Эрнст энд Янг» ЖШС компа-
ниясы орындаған болатын. Аудиторлық қорытын-
ды Есепте 7-қосымшада ұсынылған.

Есепке қатысты орнықты даму саласындағы ақпа-
ратты сыртқы растау практикасы 2019 жылы орын-
далған жоқ. Алайда Компания «ҚазТрансОйл» АҚ 
мүдделі тараптары үшін қаржылық емес ақпа-
ратты тәуелсіз растаудың болу маңыздылығын 
түсінеді және осы практиканы қолдану мүмкіндігін 
қарастыруды жоспарлап отыр.

КЕРІ БАЙЛАНЫС

Есептің негізгі бөлімдерінің соңында кері байла-
ныс сауалнамасы қамтылды. Компания болашақ 
есептілікті дайындау және оның мүдделі тарап-
тарының ақпараттық ашықтық пен айқындылық 
тұрғысынан қажеттіліктерін қанағаттандыру мақ-
сатында оның толтырылғаны үшін риза болады.

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

Есептің интерактивтік нұсқасымен, сондай-ақ 
Компанияның электрондық түрдегі алдыңғы есеп-
терімен Компанияның www.kaztransoil.kz корпора-
тивтік интернет-ресурсында «Акционерлерге және 
инвесторларға/ Ақпаратты ашу/ Жылдық есептер» 
деген бөлімінде танысуға болады.

Есеп және оның мазмұны жөніндегі қосымша ақпа-
ратты мына байланыстарды пайдаланып, сұратуға 
болады: 
+7 (7172) 555-346, keldibekova@kaztransoil.kz
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ОРНЫҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ 
КӨРСЕТКІШТЕР

ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

6 773
2,2 %

адам

ПЕРСОНАЛДЫҢ 
ТІЗІМДІК САНЫ

2019

26 665
11 %

тонна

ЛАСТАУШЫ ЗАТТАРДЫҢ 
ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫ

2019

4,44
5,3 %

ш.о.т / млн тонна

МҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУ-
ДЫҢ ЭНЕРГИЯНЫ ҚА-
ЖЕТСІНУІ

2019

ПАЙДА
МЛРД ТЕҢГЕ

ҚОРЫТЫНДЫ ПАЙДА
МЛРД ТЕҢГЕ

EBITDA4

МЛРД ТЕҢГЕ
6,3 % 6,6 %

2017

22
2,

5

2018

22
5,

4

2019

23
9,

6

2020

21
1,7

2017

50
,1

2018

38
,5

2019

45
,1

2020

34
,7

2017

10
8,

8

2018

10
8,

5

2019

11
5,

8

2020

78
,7

45 320 44 463
2,2 %2 1,9 %

мың тонна мың тонна

МҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУ 
ЖӘНЕ МҰНАЙ ӨНІМ-
ДЕРІН АУЫСТЫРЫП 
ТИЕУ КӨЛЕМІ (ШОҒЫР-
ЛАНДЫРЫЛҒАН ТҮРДЕ)1

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ 
БОЙЫНША ЖЕКЕ 
МҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУ 
КӨЛЕМІ

2019 2019

45 580
1,2 %

млн тонна-км.

МҰНАЙДЫҢ ЖҮК АЙ-
НАЛЫМЫ (ШОҒЫРЛАН-
ДЫРЫЛҒАН ТҮРДЕ)3

2019

МҰНАЙ  
ТАСЫМАЛДАУ

1 Осында және одан әрі Есептің мәтінінде сандық көрсеткіштер бойынша келтірілетін өзгеріс есепті кезеңдегі іс жүзіндегі мәннің алдыңғы 
жылғы іс жүзіндегі мәніне қатынасы ретінде есептеледі
2 Көрсеткіш Компания мен «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ көлемдерін ескере отырып, шоғырландырылған түрде есептеледі
3 Көрсеткіш Компанияның ЕББҰ-ға қатысу үлесін ескере отырып, шоғырландырылған түрде есептеледі

2017

48
 4
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46
 3
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45
 3
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44
 2

52

2017

46
 2

93
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45
 3

09

2019

44
 4

63
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43
 2

02

2017

48
 3

60

2018

46
 12

0

2019

45
 5

80

2020

46
 17

9

4 Көрсеткіш «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы еншілес ұйымдарының даму жоспарларын әзірлеу, келісу, 
бекіту, түзету, орындау және орындалу мониторингі қағидаларына сәйкес есептелген

17,2 %

2019 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ 
КӨРСЕТКІШТЕР 45,1

млрд теңге

ҚОРЫТЫНДЫ  
ПАЙДА

45 320
мың тонна

МҰНАЙ 
ТАСЫМАЛДАУ 
КӨЛЕМІ

6 773
адам

ПЕРСОНАЛДЫҢ 
ТІЗІМДІК САНЫ
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«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ 
МАГИСТРАЛЬДЫҚ 
ҚҰБЫРЛАРЫНЫҢ 
СХЕМАСЫ

Әкімшілік орталықтар

БМАС (Бас мұнай
айдау станциясы)

МАС (Мұнай айдау станциясы)

Ағызу-құю эстакадалары

Басқалары (МАЖ, ҚТП және т.б.)

Қолданыстағы магистральдық мұнай құбырлары

Қолданыстағы екі және одан көп тармақтан тұратын 
магистральдық мұнай құбырлары
Қолданыстағы магистральдық суағызғылары

Әкімшілік орталықтар

БМАС (Бас мұнай
айдау станциясы)

МАС (Мұнай айдау станциясы)

Ағызу-құю эстакадалары

Басқалары (МАЖ, ҚТП және т.б.)

Қолданыстағы магистральдық мұнай құбырлары

Қолданыстағы екі және одан көп тармақтан тұратын 
магистральдық мұнай құбырлары
Қолданыстағы магистральдық суағызғылары

5 378,5 км

МАГИСТРАЛДЫҚ МҰНАЙ 
ҚҰБЫРЛАРЫ

Арал теңізі

Каспий 
теңіз

Өзбекстан

Ресей мұнайы

Қытай
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1997 жыл
Мұнай тасымалдау, мұнай және мұнай 
өнімдерінің экспорты мен импорты 
мәселелерінде Қазақстан Республикасының 
мүдделерін сақтау мақсатында Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 2 сәуірдегі 
№ 461 қаулысымен жарғылық капиталына 
мемлекет 100 % қатысатын «ҚазТрансОйл» 
мұнай тасымалдау жөніндегі ұлттық 
компаниясы» жабық акционерлік қоғамы 
құрылған болатын.

1998 жыл
Желтоқсанда Компания магистральдық мұнай 
құбырлары арқылы мұнай тасымалдау жөніндегі 
қызметтерді және магистральдық суағызғы 
жүйесі арқылы су беру жөніндегі қызметтерді 
қоса алғанда, Табиғи монополиялар салаларына 
жатқызылған бірқатар көрсетілетін қызметтерге 
қатысты табиғи монополиялар субъектілерінің 
мемлекеттік тіркелімі республикалық бөліміне 
енгізілді.

2001 жыл
2001 жылы «ҚазТрансОйл» МТҰК («ҚазТрансОйл» 
ЖАҚ болып қайта аталған) акцияларының 
мемлекеттік пакеті Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2001 жылғы 2 мамырдағы № 591 
қаулысына сәйкес құрылған «Мұнай және Газ 
көлігі» ұлттық компаниясы» жабық акционерлік 
қоғамының жарғылық капиталына берілді.

2002 жыл
Қазақстан Республикасы Президентінің 
2002 жылғы 20 ақпандағы № 811 Жарлығымен 
біріктіру жолымен қайта ұйымдастырылған 
«Қазақойл» ұлттық мұнай-газ компаниясы» және 
«Мұнай және Газ көлігі» Ұлттық компаниясы» 
жабық акционерлік қоғамдарының негізінде 
«ҚазТрансОйл» ЖАҚ-тың жалғыз акционеріне 
айналған «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» 
жабық акционерлік қоғамы құрылған болатын.

2003 жыл
Маусымда «Кеңқияқ-Атырау» магистральдық 
құбыры пайдалануға берілді.

ДАМУ ТАРИХЫ

2012 жыл
Қыркүйекте Компания сатып алу-сату шартына 
сәйкес «ҚазМұнайГаз – Сервис» ЖШС-ның 
пайдасына «ҚазТрансОйл – Сервис» АҚ 
акцияларының 100 %-ын сатты.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 
8 қазандағы № 1273 қаулысына сәйкес Компания 
магистральдық мұнай құбыры бойынша ұлттық 
оператор болып белгіленді.

2012 жылғы желтоқсанда KASE-де қайталама 
нарықта Компанияның жай акцияларымен сауда-
саттық басталып, ол Қазақстан Республикасында 
«Халықтық ІРО» бағдарламасы шеңберінде өз 
акцияларын орналастырған тұңғыш компанияға 
айналды.

2013 жыл
Желтоқсанда «Batumi Industrial Holdings 
Limited», «Batumi Capital Partners Limited» және 
«Batumi Services Limited» компанияларын 
қайта ұйымдастыру нәтижесінде «Batumi 
Terminals Limited» (Кипр) компаниясының 100 % 
акцияларының меншік иесіне айналды, сол 
арқылы Грузиядағы өндірістік активтерді («Батуми 
теңіз порты» ЖШҚ-ны басқаруға айрықша құқығы 
бар «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ) басқару 
жүзеге асырылып келді.

2014 жыл
Қаңтардан бастап Компания Қазақстан 
Республикасының аумағы арқылы Қытай 
Халық Республикасына (ҚХР) жылына 
7 млн тоннаға дейінгі көлемдегі ресейлік 
мұнайды тасымалдауға кірісті.

Тамызда «Қазақстан Халық Банкінің 
жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ акциялары 
пакетінің 0,88 %-ы сатылды.

2015 жыл
Мамырда «Табиғи монополиялар туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына түзетулер 
қабылданды, оларға сәйкес Қазақстан 
Республикасының аумағы арқылы транзиттеу 
және Қазақстан Республикасынан тысқары 
жерлерге экспорттау мақсатында табиғи 
монополиялар саласынан мұнай тасымалдау 
жөніндегі қызметтер алып тасталды.

2009–2011 жылдары
2009 жылғы қыркүйекте «ҚҚҚ» ЖШС «Кеңқияқ – 
Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын 
пайдалануға берді.

2011 жылғы маусымда Компания «ҚазМұнайГаз» 
ҰК АҚ-нан жалпы сомасы 1 700 млн теңгеге 
Компанияның орналастырылатын акцияларына 
төлеу ретінде «ТОН-2» мұнай құбырының 
қазақстандық учаскесін сатып алды.

2007– 2008 жылдары
2007 жылғы қаңтарда Компания «Batumi Capital 
Partners Limited» компаниясы акцияларының 
50 %-ын сатып алды. Мәміленің нәтижесінде 
Компания «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-ның 
активтерін және «Батуми мұнай терминалы» 
ЖШҚ-ны басқаруға 49 жылға эксклюзивті құқық 
алды.

2008 жылғы ақпанда Компания «Batumi Industrial 
Holdings Limited» компаниясы акцияларының 
100 %-ын сатып алды.

2006 жыл
Шілдеде «ҚҚҚ» ЖШС «Атасу-Алашанькоу» 
магистральдық құбырын пайдалануға берді.

Сондай-ақ, шілдеде Компания ұзындығы 
25 км және жобалық өткізу қуаты жылына 
3,5 млн тонна «Солтүстік Бозашы – Қаражанбас» 
мұнай құбырын пайдалануға берді.

2004 жыл
Мамырда «ҚазТрансОйл» ЖАҚ «ҚазТрансОйл» АҚ 
болып қайта аталды.

Шілдеде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ «МұнайТас» 
СБҚК» АҚ бірлескен кәсіпорнындағы 
акцияларының 51 %-ы мөлшеріндегі өз үлесін 
Компанияға берді.

Компания және China National Oil and Gas 
Exploration and Development Corporation тепе-тең 
негізде «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ны 
(«ҚҚҚ» ЖШС) құрды.

2018 жыл
Сәуірде «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс және Шығыс 
филиалдары есептік тіркеуден шығарылды.

Мамырда «КҚК-Қ» АҚ мұнай құбыры жүйесі 
объектілерінде техникалық қызмет көрсету, 
жөндеу және авариялық әрекет ету бойынша  
2018–2023 жылдарға арналған келісімшартқа 
қол қойылды.

Тамызда «Кеңқияқ» БМАС-ты қайта құру 
аяқталды.

Қыркүйекте Мәскеу қаласында (Ресей 
Федерациясы) «ҚазТрансОйл» АҚ өкілдігі 
құрылды.

2017 жыл
«Batumi Terminals Limited» (Кипр) еншілес 
компанисын тарату рәсімдері нәтижесінде 
«ҚазТрансОйл» АҚ нурызда Petrotrans Limited 
акциялары пакетінің 100 %-ын меншіктенушіге 
айналды және тамызда Грузия мемлекетіне 
тиесілі «Батуми мұнай порты» ЖШҚ жарғылық 
капиталындағы 100 % қатысу үлесін басқаруға 
айрықша құқыққа ие «Батуми мұнай 
терминалы» ЖШҚ-дағы 100 % қатысу үлесіне 
иелік ете бастады.

Желтоқсанда Компанияның 100 % қатысу үлесі 
бар «Магистральдық Суағызғы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі («Магистральдық 
Суағызғы» ЖШС) тіркелді.

2016 жыл
Тамызда «ТОН-2» магистральдық мұнай 
құбырының қазақстандық учаскесін күрделі 
жөндеу аяқталды, бұл осы учаскенің өткізу 
қабілетін жылына 7-ден 11 млн тоннаға дейін 
ұлғайтуға мүмкіндік жасады.

2016 жылғы қазанда Компанияның 
магистральдық мұнай құбырлары жүйесіне 
Қашаған кен орнынан мұнай қабылдау 
басталды.

Желтоқсанда «663 км» МАС (кейінірек  
Н. Шманов атындағы МАС деп аталды) 
пайдалануға берілді.

ДАМУ ТАРИХЫ



Қаңтар
КАДРЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің 2019 жылғы 
28 қаңтардағы кезектен тыс жалпы жиналысы-
ның шешімімен «ҚазТрансОйл»АҚ Директорлар 
кеңесінің жаңа құрамы сайланды.

Сәуір
ӨЗАРА ТҮСІНІСТІК ТУРАЛЫ 
МЕМОРАНДУМ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі мен «ҚазТрансОйл» АҚ мұнай құбыры 
саласы үшін инженерлік-техникалық кадрларды 
даярлау бойынша өзара түсіністік пен ынтымақта-
стық туралы меморандумға қол қойды.

Мамыр
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖЫЛДЫҚ 
ЖИНАЛЫСЫ

Нұр-Сұлтан қаласында 2018 жылдың қорытынды-
сына арналған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің 
жылдық жалпы жиналысы өтті.

Шілде
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

«ҚазТрансОйл» АҚ-на тиесілі және Ресей Федераци-
ясының аумағында «Омбы-Павлодар» магистраль-
дық мұнай құбырында орналасқан  141 728 тонна 
технологиялық мұнайды қайтару бойынша жұмыс-
тар аяқталды.

Тамыз
КРЕДИТТІК РЕЙТИНГ

Moody’s Investors Service халықаралық рейтингтік 
агенттігі «ҚазТрансОйл» АҚ рейтингі бойынша бол-
жамын рейтингті «Baa3» деңгейінде растай отырып, 
«Тұрақтыдан» «Позитивті»-ге өзгертті.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНКУРС

Атырау қаласында мұнай құбыршыларының «Үздік 
маман» халықаралық конкурсы өтті. Жарысқа 
Халықаралық мұнай тасымалдаушылар қауымдас-
тығына (ХМТҚ) қатысушы ірі мұнай тасымалдаушы 
компаниялардың 44 маманы қатысты.

2019 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ 
ОҚИҒАЛАР

Қыркүйек
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Алматы қаласында «ҚазТрансОйл» АҚ-ның төраға-
лығымен ХМТҚ-ның XII отырысы өтті. Отырысқа 
қатысушылар жаңа бақылаушы – «ЯНАФ» компани-
ясының (Хорватия) кіруі туралы мәселені қарады, 
2020 жылға арналған бюджетті келісіп, сараптама-
лық топтардың есептерімен танысты.

Қараша
КРЕДИТТІК РЕЙТИНГ

Fitch Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі 
«ҚазТрансОйл» АҚ эмитенті дефолтының ұзақ 
мерзімді рейтингін шетелдік валютада «Тұрақты» 
болжаммен «ВВВ-» деңгейінде растады.

Желтоқсан
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

«Транснефть» ЖАҚ пен 38 қазақстандық мұнай 
компанияларының атынан кондицияланбаған 
мұнай үшін «Транснефть» ЖАҚ жағынан өтемақы 
төлеу туралы сөз сөйлейтін «ҚазТрансОйл» АҚ ара-
сында келісімге қол қойылды.

МҰНАЙДЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕСЕПКЕ 
АЛУ

2019 жылғы 1 желтоқсаннан бастап 
«ҚазТрансОйл» АҚ-ның «Өзен-Атырау–Самара» ма-
гистральдық мұнай құбыры арқылы экспортқа та-
сымалдау кезінде Қазақстан аумағындағы «Өзен – 
Атырау – Самара» мұнай құбырының 1 235 км 
ҚТП мұнай көлемі мен сапа көрсеткіштерін өлшеу 
жүйесі бойынша қазақстандық мұнайды коммер-
циялық есепке алу басталды.

2019 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР
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Маңғыстау облысында Қазақстанның 
басты «теңіз қақпасы» – Ақтау порты 
орналасқан, ол 1963 жылы Маңғышлақ 
өңірінің уран өнеркәсібі мен мұнай кен 
орындарын тасымалдау үшін салынған. 
Ақтау порты құрғақ жүктерді, шикі мұнай 
мен мұнай өнімдерін халықаралық 
тасымалдауға арналған, ал Каспий 
теңізі арқылы «Алят – Ақтау – порт» 
паром өткелі «Жібек жолы» халықаралық 
жобасының бір бөлігі болып табылады.

МАҢҒЫСТАУ 
ОБЛЫСЫ

ӘЭЖ-дің 
ұзындығы

926
км

Шығарындылардың 
көлемі

4 184
тонна

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-НЫҢ 
АЙМАҚТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Мұнай құбырлардың 
ұзындығы

1 156 
км



КАПИТАЛДАР ҚҰНДЫ ҚҰРУ ПРОЦЕСІ

НЕГІЗГІ  
ТӘУЕКЕЛДЕР

 ■ Мұнай, су жеткізудің азаюы
 ■ Апаттар
 ■ Активтердің қасақана ұрлау не болмаса жою 

тәуекелі
 ■ Валюталық тәуекел
 ■ Стратегиялық серіктестер тәуекелі
 ■ Жазатайым оқиғалар
 ■ Экологиялық тәуекелдер

ТАБИҒИ 
КАПИТАЛ

167 146 ш.о.т. 
жалпы энергия тұтыну көлемі 

8 «Су» қағидаттары

ӨНДІРІСТІК  
КАПИТАЛ

3 322 км 
қызмет көрсетілетін мұнай 
құбырларының ұзындығы

5 378,5 км 
магистральдық мұнай 
құбырларының ұзындығы

АДАМИ 
КАПИТАЛ

6 773 адам 
персоналдың тізімдік саны

43 жас 
персоналдың орташа жасы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ 
КАПИТАЛ

АТ-жүйесі
(SAP, ЭҚЖ, СЭА, SCADA, SQUID 
және т.б.)

Қызмет көрсетілмейтін 
байланыс тораптары

Транкингтік байланыс 
желісі

ӘЛЕУМЕТТІК-
БЕДЕЛ 

КАПИТАЛ

ҚАРЖЫ  
КАПИТАЛ

703 
жеке капитал

млн  
теңге

61 938 
жарғылық капитал

млн  
теңге

Мұнайды тасымалдау

Суды беру

Омбудсмен 
институты

Жедел желі

Корпоративтік этика 
кодексі

Мұнай өндіру  
компаниясы

Мұнай өңдеу  
зауыты Төгу-құю теміржол 

эстакадасы

Мұнай жылыту 
пештері

Мұнайды есепке 
алу торабы

КОМПАНИЯНЫҢ  
БИЗНЕС-МОДЕЛІ

КОРПОРАТИВТІК 
ҚҰНДЫЛЫҚТАР

2019 ЖЫЛҒЫ  
НӘТИЖЕЛЕРІ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР

 ■ Қауіпсіздік және еңбекті қорғау
 ■ Тиімділік
 ■ Орнықты даму
 ■ Кәсіпқойлық
 ■ Өзара пайда және команда 

болып жұмыс істеу

Акционерлер 
және әсер ету 

ұйымдары

45,1 
қорытынды пайда

млрд  
теңге

40,0 
2018 жылдың қорытындысы бойынша 
дивидендтік төлемдерді

млрд  
теңге

6,3   
жалпы энергия тұтынуды төмендету көлемі

3 286  
атмосфераға ластаушы заттар 
шығарындыларының төмендету көлемі

тонна

1 644 

44 463   
Компания бойынша жеке мұнай  
тасымалдау көлемі

мың  
тонна

дефекта  
трубы

94  
магистральдық мұнай құбырлары объектілерін 
қолданыстағы қамту аймағы

«ҚазТрансОйл» АҚ цифрлық 
технологияларды дамыту 
бағдарламасы

75  
әлеуметтік тұрақтылық рейтиггі

2,1  
қызметкерлердің әлеуметтік қолдауға 
бағытталған шығындары

39,4 
төленген салықтар мен мемлекеттік бюджетке 
басқа да міндетті төлемдер

млрд  
теңге

млрд  
теңге

Операторлық қызметтер 

Тиімділіктің арттыруын 
басқару

2,3  
кадрлардың тұрақтамау коэффициенті

0 
себебі бойынша өлім-жітімінің саны

өндірістік  
жарақаттану

608  
персоналды оқытуға инвестициялар көлемі

млн  
теңге

Мемлекеттік 
органдар

Персонал

Қызметтерді 
тұтынушылар және 

серіктестер

ЕБҚҰ

Жеткізушілер мен 
мердігерлер

Жұртшылық және 
БАҚ

Теңіз мұнай  
терминалы

Мұнай айдау  
станциясы

Резервуарлық 
парк

Қаржы  
ұйымдары

Бәсекелестер

%

%

%

%

102-2 102-7

магистральдық мұнай құбырлары 
құбырларының ақаулары жойылды
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САЛАНЫ ЖӘНЕ КОМПАНИЯНЫҢ 
НАРЫҚТАҒЫ ҰСТАНЫМЫН СИПАТТАУ

Соңғы үш жылда мұнай мен газ конденсатын 
өндіру және экспорттау көлемінің жоспарлы түрде 
ұлғайғаны байқалады. 2019 жылдың қорытынды-
сы бойынша Қазақстанда 90,5 млн тонна мұнай 
және газ конденсаты өндірілді, бұл 2018 жылғы 
көрсеткіштен 0,2 %-ға жоғары (2018 жылы өсім 
2017 жылға қарағанда 4,6 %-ды құрады). Мұнай мен 
газ конденсатын өндіру көлемінің негізгі ұлғаюы 
Қашаған кен орнында өндірудің ұлғаюына байла-
нысты.

2017–2019 жылдары қазақстандық мұнай экс-
порты өсу үрдісін көрсетті және перспективада 
экспорттық серпін елдегі өндірудің өсу үрдісін 
қайталайды деп болжауға болады. 2019 жылы қа-
зақстандық мұнай экспортының көлемі шамамен 
2018 жылдың деңгейінде қалып, 72,2 млн тоннаны 
құрады.
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Қазақстанда мұнай және газ конденсатын 
өндіру, млн тонна

Қазақстандық мұнай экспортының көлемі, 
млн тонна

Қазақстандық мұнай және газ конденсаты 
экспортының көлемі, млн тонна

* Бұдан басқа, «Самара-ТОН-2-Прииртышск-ПМХЗ» бағы-
ты бойынша Ресей Федерациясының аумағы арқылы 
транзитпен «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС-не 
(ПМХЗ) шамамен 1 млн тонна жеткізілді
** Тасымалдау көлемі 10,9 млн тоннаны құрады, оның 
ішінде ҚХР-на транзиттік жеткізілімдер 10 млн тонна 
көлемінде

Ақпарат көзі: «Мұнай және газ ақпараттық-талдау 
орталығы» АҚ

Дәстүрлі түрде іс жүзінде Қазақстанда өндірілетін 
барлық мұнай Ресей Федерациясының аумағы 
арқылы экспортталады. 2019 жылы қазақстан-
дық мұнай экспортының 98 %-дан астамы Ресей 
Федерациясының аумағы арқылы Каспий Құбыр 
Консорциумы (КҚК), «Атырау – Самара» мұнай құ-
бырлары арқылы транзитпен, Ақтау порты арқылы, 
сондай-ақ теміржол көлігімен жүрді.

2017 жылы КҚК мұнай құбырының өткізу қабілетін 
кеңейту жобасының аяқталуына, сондай-ақ ең 
жоғары экономикалық тартымдылыққа бай-
ланысты қазіргі уақытта және перспективада 
Қазақстан Республикасында мұнай өндірудің 
барлық өсімін қамтамасыз ететін Теңіз, Қашаған 
және Қарашығанақ кен орындарынан өндірілетін 
мұнайдың барлығы КҚК мұнай құбыры арқылы 
экспортқа жіберіледі және жіберілетін болады. 
Мәселен, 2019 жылы КҚК бағыты бойынша қа-
зақстандық мұнай экспорты 2,4 %-ға 55,6 млн тон-
на деңгейіне дейін өсіп, есепті жылы қазақстандық 
мұнай экспортының жалпы көлемінің 75 %-ын 
құрады.

2019 жылғы 21 мамырда КҚК акционерлері КҚК 
мұнай құбырының тар жерлерін жою жобасын іске 
асыру туралы шешім қабылдады, бұл қазақстан-
дық учаскеде мұнай құбырының өткізу қабілетін 
жылына 72,5 млн тоннаға арттыруға мүмкіндік 
береді.

«Атырау–Самара» мұнай құбыры әлемдік нарыққа 
қазақстандық мұнай экспортының көлемі бойын-
ша екінші болып табылады. Мұнайды «Атырау – Са-
мара» мұнай құбыры арқылы және одан әрі «Транс-
нефть» ЖАҚ жүйесі арқылы Усть-Луга балтық 
терминалы мен Новороссийск қара теңіз портына 
дейін жеткізу жүзеге асырылады. 2019 жылы «Аты-
рау-Самара» мұнай құбыры арқылы 13,3 млн тонна 
қазақстандық мұнай тасымалданды.

Көлемі 10 млн тоннаны құраған ресейлік шикі 
мұнайдың транзитін қоспағанда, «Атасу-Алашань-
коу» мұнай құбыры арқылы 2019 жылы қазақстан-
дық мұнайды тасымалдау көлемі 38 %-ға төмен-
деп, 0,9 млн тоннаны құрады. ҚХР бағытындағы 
экспортты азайтудың негізгі факторлары Құмкөл 
кен орындары тобының мұнай өндіруді азайту, «Пе-
троҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-не (ПҚОП) және 
«Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС-не (ПМХЗ) 
жеткізуді қамтамасыз ету бойынша Құмкөл және 
Ақтөбе өндіруші компанияларға жүктемелердің 
жоғары үлесі, Ақтөбе өңірінің өндіруші компания-
лары үшін осы бағыттың төмен тартымдылығы, 
сондай-ақ қазіргі уақытта Алашанькоу бағытында 
Батыс Қазақстан мұнайын тасымалдау үшін техни-
калық мүмкіндіктің болмауы болып табылады.

Өндірудің одан әрі өсуі негізінен КҚК мұнай құ-
бырына бағдарланған Теңіз және Қашаған кен 
орындары есебінен жүргізілетінін, сондай-ақ КҚК 
барынша экономикалық тартымдылығын ескере 
отырып, осы мұнай құбырының қуаттылығына қол 
жеткізе алатын Қазақстанның өндіруші компания-
лары оны пайдалануға ұмтылатын болады.

90,5 млн тонна
2019 ЖЫЛЫ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ 
КОНДЕНСАТЫН ӨНДІРУ

102-1 102-4 102-6
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Осыған байланысты, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ 
дәстүрлі жүк жөнелтушілерінен өндіруді азайту 
себебінен Компанияның қазақстандық мұнай 
экспорты көлеміндегі үлесі одан әрі төмендейді деп 
күтілуде.

Осының салдарынан Компания ұсынылатын қыз-
меттердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және 
транзиттік әлеуетті дамыту бойынша белсенді 
жұмыс жүргізуде, атап айтқанда:

 ■ «Транснефть» ЖАҚ жүйесі бойынша одан әрі 
тасымалдау үшін «Атырау – Самара» мұнай 
құбыры арқылы азкүкіртті қазақстандық мұнай-
ды Новороссийск порты арқылы тиеумен сібір 
жеңіл мұнай азкүкіртті қоспамен бөлек айдау. 
2019 жылы бұл бағытта 1 млн тонна мұнай 
тасымалданды;

 ■ «Кеңқияқ – Атырау» мұнай құбыры учаскесінің 
өнімділігі жылына 6 млн тонна реверсінің бірінші 
кезеңі» жобасын іске асыру, ол Батыс Қазақстан 
мұнайының Қазақстан МӨЗ-ге (ПҚОП, ПМХЗ) 
және ҚХР-ға экспорттауға қол жеткізуін қамтама-
сыз етеді.

Қазақстан Республикасының транзиттік әлеуетін 
одан әрі дамыту бөлігінде Компания тараптар-
дың қызығушылығы болған жағдайда ресейлік 
мұнайдың ҚХР мен Өзбекстанға транзитін ұлғайту 
бойынша жұмыс жүргізуге әзір. 2019 жылы ҚХР-
дағы транзит 10 млн тоннаны, Өзбекстанға – 94 
мың тоннаны құрады.

Жоғарыда көрсетілген факторларды ескере 
отырып, Компания ұсынылатын қызметтердің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша шаралар 
қабылдайды және қосымша мұнай көлемін тарту 
бойынша жұмысты жалғастыруда.

КОМПАНИЯНЫҢ 2025 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ  
ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ
МИССИЯСЫ
Компанияның қызметтеріне тұтынушылардың тең 
қол жеткізу жағдайларын қамтамасыз ете отырып, 
магистральдық мұнай құбырлары жүйесі арқылы 
мұнай тасымалдау бойынша сапалы, уақтылы, 

тиімді, қауіпсіз және бәсекеге қабілетті қызмет-
терді көрсету жолымен «ҚазТрансОйл» АҚ акцио-
нерлері үшін барынша жоғары пайданы қамтама-
сыз ету.

Компания өз қызметінде мынадай құндылықтарды басшылыққа алады:

Корпоративтік құндылықтар Компания қызметінің барлық салаларында көрініс табуда және 
қызметкерлердің өзара қарым-қатынастарын ұйымдастыруда, бизнес-процестерді құруда, стратегиялық 
жоспарлауда және шешімдер қабылдауда айтарлықтай рөл атқарады.

Өзара көмек және командада 
жұмыс істеу 
Компания қызметтің жоғары нәтижелеріне 
Компанияның барлық қызметкерлерінің 
бірлесіп істеген жұмысының арқасында 
қол жеткізуге болатынын сезінеді. 
Компаниядағы жұмыс сенімге, өзара 
көмекке, жауапкершілікке және бірлесіп 
әзірлеуге және алға қойылған мақсаттар 
мен міндеттерді іске асыруға негізделген.

Кәсіпқойлық 
Компания өз қызметкерлерінің бойындағы 
Компания қызметінің ерекшелігін білуін, 
алға қойылған міндеттерді уақтылы және 
сапалы орындауын бағалайды және 
кәсіби білімдері мен шеберліктерін үнемі 
жетілдіріп отыруларын қамтамасыз етеді.

Орнықты даму 
Компания корпоративтік басқару 
кодексінде айтылған орнықты даму 
саласындағы қағидаттардың тиісінше 
және сапалы енгізілуін қамтамасыз етуге 
ұмтылады. Өз жұмысында қоршаған 
ортаның ластануын болдырмауға, 
тұтынылатын энергияны және табиғи 
ресурстарды үнемді және ұтымды 
пайдалануға ұмтылады.

Тиімділігі 
Компания мемлекет, акционерлер, 
қызметкерлер мен қоғам алдындағы 
өз жауапкершілігін сезінеді, осыған 
байланысты қызметтің пайдалылығы 
мен тиімділігі, жоғары нәтижелерге қол 
жеткізу Компания үшін шүбәсіз құндылық 
болып табылады. Бизнес-процестерді 
жетілдіру, шығындарды оңтайландыру, 
жабдықтарды жаңғыртуға деген бағдар 
және өндірісті дамытуға инвестициялау 
Компанияның орнықты және тұрақты 
жұмысын қамтамасыз етеді.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау 
Компания өндірістік объектілердің 
авариясыз жұмыс режимін 
қамтамасыз етуге ұмтылады, қауіпсіз 
еңбек жағдайларын жасайды және 
сақтап тұрады және қызметкерлер 
денсаулығының қамын ойлайды.

Экспорт және транзит үшін мұнай жеткізу бағыттары

ҚЫРҒЫЗСТАН

ТӘЖІКСТАНТҮРІКМЕНСТАН

ӘЗІРБАЙЖАН

АРМЕНИЯ

ГРУЗИЯ

ТҮРКИЯ

РЕСЕЙ

РЕСЕЙ

УКРАИНА

ҚЫТАЙ

БАЛҚАШ 
ТЕҢІЗІ

ӨЗБЕКСТАН

АРАЛ 
ТЕҢІЗІ

КАСПИЙ 
ТЕҢІЗІ

Кеңқияқ БМАС

Бестамақ ҚТП

Құмкөл БМАС
Б. Жұмағалиев атындағы БМАС

Атасу БМАС

Павлодар БМАС
ПМХЗ

Шымкент БМАС

НҰР-СҰЛТАН

ПАВЛОДАР

ОМСК

АҚТАУ

ТБИЛИСИ

АТЫРАУ

ҚАРАҒАНДЫ

ӨСКЕМЕН

АЛМАТЫ

ШЫМКЕНТ

Алашанькоу ҚТП

Шағыр МҚП

ПКОП

АМӨЗ

САМАРА

ЮРГАМЫШ

КОНДЕНСАТ

Ақтау порты

Баку порты

Новороссийск порты

Оңтүстік Озереевка

Тихорецк

915 км

Адамның заставасы

Усть-Луга порты Приморск порты

Өзен БМАС

БТД

Махачкала порты

Қаламқас БМАС

АПЗ

Т. Қасымов атындағы МАС

КҚК Құлсары МАС

Ресей мұнайы
Сібір жеңіл мұнайы

Қазақстандық мұнайы

Қазақстандық жеңіл мұнайы
Юралс

ПАЙЫМЫ
«ҚазТрансОйл» АҚ – орнықты даму, өндірістік 
қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған 
ортаны қорғау және өндірістік активтерді басқа-
ру саласындағы үздік тәжірибеге сәйкес келетін 
қазіргі заманғы, әртараптандырылған құбыр жүй-
есі арқылы мұнай тасымалдау жөніндегі қызмет-
тердің кең спектрін ұсынатын бәсекеге қабілетті 
және серпінді дамып келе жатқан компания.

Компания магистральдық мұнай құбыры бойынша 
ұлттық оператор бола отырып, Қазақстан Респуб-
ликасындағы және одан тысқары жерлердегі ірі 
мұнай тасымалдау жобаларына қатыса отырып, 
саладағы көшбасшылық орындарды ұстап тұруға 
ұмтылатын болады.

КОРПОРАТИВТІК ҚҰНДЫЛЫҚТАР
102-16
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«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-ДЫ ДАМЫТУДЫҢ 
2025 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
БАҒЫТТАРЫ

2016 жылғы желтоқсанда Директорлар кеңесі 
Компанияның нарықтық құнын ұлғайтуға (капи-
талдандыруға) және мемлекеттің мұнайды маги-
стральдық мұнай құбыры арқылы тасымалдау 
саласындағы стратегиялық мүдделерін сақтауға 
бағытталған «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2025 жылға 
дейінгі даму стратегиясын (Даму стратегиясы) 
бекітті. Даму стратегиясы Компанияның қызметіне 
елеулі ықпал еткен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ұсы-
нымдарына және 2015–2016 жылдардағы ішкі және 
сыртқы ортаның өзгеруіне сәйкес әзірленді.

2019 жылы Компания Даму стратегиясы шеңберін-
де мақсаттар мен міндеттерді табысты іске асыру-
ды жалғастырды.

2020 жылы Компания «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 
2028 жылға дейінгі жаңа даму стратегиясын 
әзірлеу ді жоспарлап отыр. Осыған байланысты 
Компания мүдделі тараптар арасында сауалнама 
жүргізу, Компанияның құрылымдық бөлімше-
лерінің басшыларымен және жас мамандарымен 
кездесулер мен сұхбат өткізу, Басқарма, Директор-
лар кеңесі мүшелерімен стратегиялық сессия өткі-
зу және т. б. сияқты бірқатар іс-шаралар әзірледі.

МҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУ

Орындалды Орындалған жоқ

2025 жылға дейінгі стратегиялық 
бағыттар және нысаналы міндеттер

2019 жылғы негізгі  
іс-шаралардың орындалуы

2020 жылға арналған  
негізгі іс-шаралар

 ■ Мұнайды сапалы, сенімді, үздіксіз 
және тиімділігі жоғары тасымалдау-
ды қамтамасыз ету

 ■ Жаңа жүк жөнелтушілерді тарту 
есебінен мұнай тасымалдау және жүк 
айналымы көлемін ұлғайту:

 – Мұнай жүк айналымын арттыру 
(>2025 жылға қарай 50 млрд тон-
на-км)

 – «Атырау – Самара» мұнай құбыры 
арқылы мұнай тасымалдау үшін 
Теңіз, Қашаған және Қарашығанақ 
кен орындарынан қосымша көлем 
тарту

 – «Кеңқияқ – Атырау» мұнай құбыры-
ның реверсі және кеңейту, «Қа-
зақстан – Қытай» мұнай құбырының 
өткізу қабілетін арттыру

 – Саланың даму серпінін және компа-
нияның инвестициялық қажеттілігін 
ескеретін икемді және тиімді тарифтік 
саясатты қамтамасыз ету

 Компания бойынша мұнай-
ды бөлек тасымалдау 
көлемі 44 463 мың тоннаны 
құрады, мұнайдың шоғыр-
ландырылған жүк айналы-
мы – 45 580 млн тонна-км 
(Компания бойынша жеке – 
37 657 млн тонна-км)

 Новороссийск порты арқылы 
тиеумен сібір жеңіл мұнайы 
азкүкіртті қоспамен одан әрі 
тасымалдау үшін «Атырау – 
Самара» арқылы азкүкіртті 
қазақстандық мұнайды 
бөлек айдау 1 млн тоннаны 
құрады

 «Кеңқияқ БМАС пен Құмкөл 
БМАС-тағы МСӨЖ-дің өткізу 
қабілетін арттыру» жоба-
лары бойынша 2019 жылға 
жоспарланған іс-шаралар 
аяқталды

 ■ 43 202 мың тонна көлемінде мұнай 
тасымалдауды (Компания бойынша 
жеке) және 46 179 млн тонна-км 
(Компания бойынша жеке – 
36 469 млн тонна-км) мұнайдың 
шоғырландырылған жүк айналы-
мын қамтамасыз ету

 ■ Қытай бағытында жылына 
10 млн тоннаға дейін «Роснефть» 
ҰК» ЖАҚ мұнай транзитін қамтама-
сыз ету

 ■ «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры 
құрылысының екінші кезеңінің 
екінші кезегі. Жылына 20 млн тон-
наға дейін мұнай өнімділігін артты-
ру» жобасы бойынша 2020 жылға 
арналған іс-шараларды орындау

 ■ Қазақстан Республикасының ішкі 
нарығына мұнай айдау жөніндегі 
қызметке 2020–2025 жылдарға 
арналған тарифтерді бекітуге 
ТМРжБҚК-ға өтінім беру

ОПЕРАТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

2025 жылға дейінгі стратегиялық 
бағыттар және нысаналы міндеттер

2019 жылғы негізгі  
іс-шаралардың орындалуы

2020 жылға арналған  
негізгі іс-шаралар

 ■ Сырт ұйымдарға тиесілі маги-
стральдық құбырларды пайда-
лану және техникалық қызмет 
көрсету жөніндегі қызметті жүзе-
ге асырудан алынатын кірістерді 
ұлғайту

 «Торғай Петролеум» АҚ мұнай құ-
бырын пайдалануға 2020 жылға 
арналған шарт жасалды

 «Магистральдық Суағызғы» ЖШС 
жабдығына техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу бойынша 
2020 жылға арналған шарт жа-
салды

 ■ 2020 жылғы операторлық қыз-
меттер сапасына тұтынушы-
лардың қанағаттануын 95 %-дан 
төмен емес деңгейде бағалауды 
қамтамасыз ету

 ■ «Кеңқияқ-Атырау» мұнай құбыры 
учаскесі реверсінің бірінші кезеңі» 
жобасын іске асыру шеңберінде 
құрылыс аяқталғаннан кейін 
өнімділігі жылына 6 млн тоннаға 
дейін «Аман» МАС-ты пайдала-
нуға қабылдау

СУ БЕРУ

2025 жылға дейінгі стратегиялық 
бағыттар және нысаналы міндеттер

2019 жылғы негізгі  
іс-шаралардың орындалуы

2020 жылға арналған  
негізгі іс-шаралар

 ■ Су беру жөніндегі қызметтің 
тиімділігін арттыру және эконо-
микалық тиімділік болған кезде 
магистральдық суағызғылардың 
қазіргі жүйесін дамыту

 Су беру көлемі – 28 900 мың м3 
(жоспар кезінде 30 628 мың  м3) 
құрады

 «Астрахань-Маңғышлақ» маги-
стральдық суағызғысы бойынша 
су жеткізуді арттыру үшін ССС-5 
қайта құру» жобасы аяқталды

 ■ «Астрахань-Маңғышлақ» маги-
стралдық суағызғысын қайта 
жаңарту және кеңейту жөніндегі 
жобаның техникалық-экономи-
калық негіздемесін (ТЭН) әзірлеу 
және бекіту

 ■ «Астрахань-Маңғышлақ» маги-
стральдық суағызғысын қайта 
жаңарту және кеңейту жөніндегі 
жобаны қаржыландыру мәселе-
сін пысықтау

102-2
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БАСҚАРУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ

ШЫҒЫНДАРДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЖӘНЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕСТЕРДІ 
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ

2025 жылға дейінгі стратегиялық 
бағыттар және нысаналы міндеттер

2019 жылғы негізгі  
іс-шаралардың орындалуы

2020 жылға арналған  
негізгі іс-шаралар

 ■ Бизнес-процестерді оңтайлан-
дыру, жетілдіру және тиімділігін 
арттыру, сондай-ақ шығындарды 
оңтайландыру жөніндегі іс- шара-
ларды іске асыру:

 – «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 
шығындарын басқарудың 
2017–2021 жылдарға арналған 
бағдарламасының іс-шараларын 
іске асыру

 – «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес-про-
цестерді трансформациялау және 
оңтайландыру жөніндегі бағдар-
ламасын іске асыру

 Компанияның бизнес-процес-
терін трансформациялау және 
оңтайландыру бағдарламасы 
шеңберіндегі іс-шаралар іске 
асырылды

 «ҚазТансОйл» АҚ ТМҚ логистика-
сын және қоймалық үй-жайларын 
оңтайландыру жөніндегі жоба 
жабылды

 «ҚазТрансОйл» АҚ цифрлық тех-
нологияларды дамыту бағдарла-
масы бекітілді

 ■ Компанияның бизнес-процес-
терін трансформациялау және 
оңтайландыру бағдарламасы 
шеңберінде жоспарланған іс- ша-
раларды іске асыру

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ цифрлық 
технологияларды дамыту бағдар-
ламасы Жол картасының жобала-
рын іске асыру

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
2025 жылға дейінгі стратегиялық 

бағыттар және нысаналы міндеттер
2019 жылғы негізгі  

іс-шаралардың орындалуы
2020 жылға арналған  

негізгі іс-шаралар

 ■ Корпоративтік басқару жүйесін 
жетілдіру және корпоративтік 
басқарудың әлемдік үздік практи-
касын басшылыққа алу:

 – Дивидендтік төлемдердің 
тұрақты деңгейін қолдау

 – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл, мүдделер қақтығысын 
реттеу практикасын жетілдіру

 Компанияның корпоративтік 
басқару жүйесіне бағалау жүр-
гізілді

 ISO 45001:2018 талаптарына 
сәйкестігін бағалау үшін Компани-
яның ҚжЕҚМЖ диагностикалық 
аудиті өткізілді

 «Сыбайлас жемқорлыққа жол 
жоқ» арнайы желісі құрылды

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 
2028 жылға дейінгі даму стратеги-
ясын бекіту

 ■ Жаңартылған «ҚазТрансОйл» АҚ 
корпоративтік этика кодексін 
бекіту

 ■ ISO 45001:2018 талаптарына сәй-
кес ҚжЕҚМЖ-ге көшу

АКТИВТЕРДІ БАСҚАРУ

2025 жылға дейінгі стратегиялық 
бағыттар және нысаналы міндеттер

2019 жылғы негізгі  
іс-шаралардың орындалуы

2020 жылға арналған  
негізгі іс-шаралар

 ■ Компания активтерін басқару 
жүйесінің тиімділігін қамтамасыз 
ету және жетілдіру:

 – Компания мен ЕББҰ активтерін 
қоса алғанда, активтерді басқару 
жүйесін жетілдіру

 ISO 55000:2014 Активтерді 
басқару стандарты енгізу және ол 
бойынша сертификаттау

 ■ Компания активтері мен ЕББҰ-ны 
қоса алғанда, активтерді басқару 
жүйесін жетілдіру

 ■ «ҚҚҚ» ЖШС және «МұнайТас» 
ЖШС біріктіру нұсқасын таңдау

2025 жылға дейінгі стратегиялық 
бағыттар және нысаналы міндеттер

2019 жылғы негізгі  
іс-шаралардың орындалуы

2020 жылға арналған  
негізгі іс-шаралар

 ■ Қоршаған ортаны сақтаумен және 
қорғаумен, қолайлы еңбек жағдай-
ларын жасаумен, жұмыс орында-
рындағы қауіпсіздікті қамтамасыз 
етумен және Компания қызметін 
жүзеге асыратын жергілікті 
қоғамдастықтардың дамуына үлес 
қосумен қатар бизнесті дамыту:

 – Энергия үнемдеу жүйесін 
дамыту және энергия тиімділігін 
арттыру

 – Өндірістік жарақаттануды азайту
 – Қоршаған ортаға теріс әсерді 

азайту
 – ҚНК жүйесін дамыту арқылы 

персоналды бағалау жүйесін 
жетілдіру

 Отын-энергетикалық ресурстарды 
тұтыну көлемі 458 ш.о.т.-ға немесе 
ақшалай мәнде 2019 жылы 39 млн 
теңгеге төмендетілді

 Алматы қаласында ХМТҚ XII оты-
рысы өткізілді

 «Үздік маман» халықаралық кон-
курсы өткізілді

 Тауарлар сатып алудағы жергілікті 
қамту үлесі 52 %, жұмыстар мен 
қызметтер – 75 % құрады

 Компанияның инженерлік-тех-
никалық персоналының 1 459 
қызметкері аттестаттаудан өтті

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ стейкхолдерлер 
картасын жаңарту

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ 2020–2024 жыл-
дарға арналған кадр саясатын 
бекіту

 ■ 2015–2019 жылдарға энерге-
тикалық талдау жүргізу және 
2020 жылға энергетикалық мақ-
саттарды бекіту

 ■ Қауіпсіздік жылы шеңберінде 
Қауіпсіздік мәдениетін және еңбек 
пен қоршаған ортаны қорғауды 
кешенді дамыту жөніндегі жол 
картасын іске асыру

ОРНЫҚТЫ ДАМУ
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КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ 
КӨРСЕТКІШТЕРІ

2012 жылдан бастап Компанияның нәтижелері 
қызметтің негізгі көрсеткіштері (ҚНК) негізінде 
бағаланады. ҚНК Компанияның стратегиялық 
мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу деңгейін 
айқындайтын көрсеткіштердің жиынтығын, сон-
дай-ақ оның қызметінің тиімділігін білдіреді.

Компанияның ҚНК жүйесі:
 ■ Компанияның Даму стратегиясы мен Биз-

нес-жоспарын орындауға;
 ■ Компанияның қауіпсіз және авариясыз қызметін 

қамтамасыз етуге;
 ■ Компания қызметінің қаржылық және өндірістік 

нәтижелерін үнемі жақсартуға;
 ■ «жоғарыдан төменге қарай» қағидаты жөніндегі 

тиімділік көрсеткіштерін каскадтауға және деком-
позициялауға бағдарланған.

Компанияда ҚНК жүйесі қолданылады, ол:
 ■ тұтастай алғанда Компанияның ҚНК (корпора-

тивтік ҚНК);
 ■ басшы қызметкерлердің (Басқарма мүшелерінің) 

ҚНК;
 ■ басқарушы қызметкерлердің ҚНК;
 ■ департаменттер мен орталық аппарат қызметтері 

басшыларының, оқшауландырылған құрылым-

дық бөлімшелер (ОҚБ), филиалдар мен өкілдіктер 
басшыларының ҚНК;

 ■ орталық аппарат қызметкерлерінің ҚНК 
қамтиды.

Корпоративтік ҚНК мен басшы қызметкерлердің 
ҚНК Компанияның Директорлар кеңесі бекітеді. 
Басқарушы қызметкерлердің, департаменттер 
мен орталық аппарат қызметтері басшыларының, 
ОҚБ, филиалдар мен өкілдіктер басшыларының 
ҚНК Компанияның Басқармасы бекітеді. Орталық 
аппарат қызметкерлерінің ҚНК бас директордың 
жетекшілік ететін орынбасарлары және басқарушы 
директорлар бекітеді.

Есепті жылдың алты және тоғыз айларының қоры-
тындылары бойынша корпоративтік ҚНК мен бас-
шы қызметкерлердің ҚНК орындалу мониторингі 
жүзеге асырылады. Есепті жыл аяқталғаннан кейін 
барлық деңгейлердің ҚНК нақты мәндерін есептеу 
жүзеге асырылады.

2019 жылғы 29 қаңтарда «ҚазТрансОйл» АҚ Ди-
ректорлар кеңесі Компания қызметі тиімділігінің 
қаржы-экономикалық көрсеткіштерін, өндірістік 
көрсеткіштерін және еңбекті қорғау саласындағы 
көрсеткіштерді көздейтін корпоративтік ҚНК және 
олардың 2018 жылға арналған нысаналы мәндерін 
бекітті. 2019 жылдың қорытындылары бойынша 
барлық корпоративтік ҚНК орындалды.

2019 жылға арналған корпоративтік ҚНК

№ ҚНК атауы Өлшем бірлігі Факт 2019 Мақсаты 2019
1 Дивидендтер төлеу млн теңге 40 001 35 739
2 EBITDA* млн теңге 115 766 105 811
3 Мұнайдың жүк айналымы (шоғырландырылған) млн тонна*км 46 857 45 216

4 ҚжЕҚ бойынша индекс («ҚазТрансОйл» АҚ бойын-
ша жеке) коэффициент 0,08 0,07

5

«Қазақстан-Қытай» мұнай құбыры құрылысының 
екінші кезеңінің екінші кезегі» жобасы шең-
берінде өнімділігі жылына 6 млн тоннаға дейінгі 
«Кеңқияқ-Атырау мұнай құбыры учаскесін ревер-
сінің бірінші кезеңі жобасы бойынша 2019 жылға 
арналған іс- шараларды орындау

күні 2019 жылғы 
31 желтоқсан

2019 жылғы 
31 желтоқсан

* «ҚазТрансОйл» АҚ компаниялар тобының есеп саясатына сәйкес дайындалған қаржылық есептілік деректері 
бойынша
** Толық мәлімделмеген және/немесе толық жеткізілмеген міндетті ең аз көлемді ескере отырып

Компанияның орнықты даму қағидаттарын 
ілгерілету мақсатында басшы және басқарушы 

қызметкерлердің ҚНК қатарында орнықты даму 
мәселелеріне қатысты көрсеткіштер енгізілген.

Орнықты даму мәселелеріне байланысты 2019 жылға арналған негізгі ҚНК

№ ҚНК атауы Өлшем бірлігі Факт 2019 Мақсаты 
2019

1 Жұмыстар мен қызметтерді сатып алудағы жер-
гілікті қамту үлесі % 75 74 

2 Әлеуметтік тұрақтылық рейтингі % 75 76 

3
Мұнайды тасымалдау кезінде өндірісті тоқтатуға 
немесе экологиялық залал келтіруге әкеп соққан 
авариялардың саны

дана 0 0

4
Компанияның магистральдық құбырлары 
арқылы мұнай жүк айналымына энергияның 
үлестік шығысының нысаналы мәнін орындау

ш.о.т./млн тонна*км 4,43 4,85

5
Жұмыс уақытын жоғалтумен жазатайым оқиға-
лардың коэффициенті млн адам -сағатқа (LTIR) 
(«ҚазТрансОйл» АҚ бойынша жеке)

саны/млн  
адам- сағат 0,26 0,23

Компанияның 2020–2024 жылдарға арналған биз-
нес-жоспарының көрсеткіштеріне, «ҚазМұнайГаз» 
ҰК АҚ бекітілген 2020 жылға арналған корпора-
тивтік ҚНК сәйкес, сондай-ақ жаңа ҚНК көрсет-
кіштерін енгізу бөлігінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 

ұсынымдарына сәйкес 2020 жылғы 31 қаңтарда 
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2020 жылға 
арналған корпоративтік ҚНК және олардың ныса-
налы мәндерін бекітті.

2020 жылға арналған корпоративтік ҚНК

№ ҚНК атауы Өлшем бірлігі Мақсаты 
2020

1 Дивидендтер төлеу млн теңге 28 990
2 EBITDA* млн теңге 86 605
3 Мұнайдың жүк айналымы (шоғырландырылған түрде)** млн тонна-км 46 640
4 Өндірістік жарақаттану коэффициентін төмендету (LTIR) % 30 

5

«Қазақстан-Қытай мұнай құбыры құрылысының екінші ке-
зеңінің екінші кезегі. Мұнай өнімділігін жылына 20 млн тоннаға 
дейін арттыру» инвестициялық жобасы бойынша 2020 жылға 
арналған іс-шараларды орындау

коэффициент 1

* «ҚазТрансОйл» АҚ компаниялар тобының есеп саясатына сәйкес дайындалған қаржылық есептілік деректері бойынша
** Толық мәлімделмеген және/немесе толық жеткізілмеген міндетті ең аз көлемін ескере отырып
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БИЗНЕСТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМ

2019 жылғы 31 желтоқсандағы «ҚазТрансОйл» АҚ ұйымдық құрылымы

Самара қ.  
өкілдік

Омбы қ.  
өкілдік

Ақтөбе мұнай 
құбыры 

басқармасы 

Атырау мұнай 
құбыры 

басқармасы

Мәскеу қ.  
өкілдік

Батыс операторлық 
қызметтер 

басқармасы 

Құлсары 
мұнай құбыры 

басқармасы

Маңғыстау 
мұнай құбыры 

басқармасы

«ҚазТрансОйл» АҚ ҒТО 
филиалы 

Шығыс операторлық 
қызметтер 

басқармасы

Қарағанды 
мұнай құбыры 

басқармасы 

Шымкент 
мұнай құбыры 

басқармасы 

Жезқазған 
мұнай құбыры 

басқармасы

Павлодар 
мұнай құбыры 

басқармасы

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ 
ОРТАЛЫҚ АППАРАТЫ

КОМПАНИЯНЫҢ ЕНШІЛЕС ЖӘНЕ БІРЛЕСІП БАҚЫЛАНАТЫН ҰЙЫМДАРЫ

«ҚазТрансОйл» АҚ ЕБҚҰ құрылымы 

51 %
«МұнайТас» ЖШС  

(Қазақстан)

100 %
«Магистральдық 
суағызғы» ЖШС 

(Қазақстан)

100 %
«Батуми мұнай 

терминалы» ЖШҚ 
(Грузия)

50 %
«Қазақстан-Қытай 

Құбыры» ЖШС 
(Қазақстан)

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ

100 %
Petrotrans Limited  
(Abu Dhabi Global 

Market) 

«Батуми теңіз порты» ЖШҚ, 
100% үлесті басқаруға 

айрықша құқық (Грузия)

«МҰНАЙТАС» ЖШС

«МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі («МұнайТас» 
ЖШС) – «ҚазТрансОйл» АҚ-ның (51 %) және CNPC 
Exploration and Development Company Ltd компания-
сының (49 %) бірлескен кәсіпорны, «Кеңқияқ- 
Атырау» мұнай құбырын жобалау, қаржыландыру, 
салу және пайдалану жөніндегі жобаны іске асыру 
мақсатында құрылған.

«МұнайТас» ЖШС-ның негізгі қызметі – мұнайды 
магистральдық құбыр арқылы тасымалдау бой-
ынша қызмет көрсету. «Кеңқияқ-Атырау» мұнай 
құбырының ұзындығы 448,85 км, резервуарлық 
парктің көлемі – 40 мың м3 құрайды.

«МұнайТас» ЖШС қызметінің негізгі нәтижелері

Көрсеткіш 2017 2018 2019
Қаржылық нәтижелері
Таза кіріс, млн теңге 3 358 3 235 1 848
Операциялық нәтижелері
Мұнай тасымалдау көлемі, мың тонна 3 660 3 878 3 232
Мұнайдың жүк айналымы, млн тонна-км, тонна 1 437 1 522 1 232
Санкцияланбаған ойым, дана 2 0 0
Орнықты даму көрсеткіштері
Персоналдың саны, адам 85 102 114
Атмосфераға шығарындылар, тонна 70 39 10,5
Кәдеге жаратылған қалдықтар көлемі, тонна 3 2 12
Жазатайым оқиғалар, дана 0 0 0
Электр энергиясын тұтыну, мың кВт*сағ 385 358 343

2019 жылы «МұнайТас» ЖШС мұнай тасымалдау 
көлемі 2018 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 
жүк жөнелтушілердің мұнай тапсыруының азаюы-
на байланысты 16,7 %-ға азайды.

2018 жылғы фактімен салыстырғанда 2019 жылы 
таза табыстың 42,9 %-ға төмендеуі мұнай тасымал-
дау көлемінің азаюына, сондай-ақ ішкі нарыққа 
уақытша өтемдік тарифтің (қолданылу мерзімі 
2018 жылғы 1 шілдеден бастап 2019 жылғы 30 мау-
сымға дейін) қолданылуына байланысты.

«МұнайТас» ЖШС 2020 жылға арналған негізгі мін-
деттері мыналар болып табылады:

 ■ «Кеңқияқ – Атырау» мұнай құбыры арқылы 
мұнайды қауіпсіз және үздіксіз тасымалдауды 
қамтамасыз ету;

 ■ «Қазақстан-Қытай» мұнай құбырының өткізу 
қабілетін арттыру. «Кеңқияқ – Атырау» мұнай 
құбыры учаскесінің өнімділігі жылына 6 млн тон-
наға дейін реверсінің бірінші кезеңі» жобасын 
уақытында аяқтау;

 ■ «Кеңқияқ – Атырау» мұнай құбыры арқылы Қа-
зақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай 
айдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызмет-
терді көрсетуге 2020–2024 жылдарға арналған 
тариф пен тарифтік сметаны бекіту.

https://www.munaitas.kz/

102-4 102-7 102-10
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«ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ» ЖШС

«ҚҚҚ» ЖШС – «Атасу – Алашанькоу» мұнай құбы-
рын жобалау, салу және пайдалану мақсатында 
құрылған «ҚазТрансОйл» АҚ (50 %) және China 
National Oil and Gas Exploration and Development 
Company Ltd (50 %) бірлескен кәсіпорны.

«ҚҚҚ» ЖШС-ның негізгі қызметі – мұнайды маги-
стральдық құбыр арқылы тасымалдау бойынша 
қызмет көрсету. «ҚҚҚ» ЖШС «Қазақстан – Қытай» 

мұнай құбырлары жүйесінің бөліктері болып табы-
латын «Атасу – Алашанькоу» және «Кеңқияқ – Құм-
көл» магистральдық мұнай құбырларының меншік 
иесі болып табылады.

«Атасу – Алашанькоу» магистральдық мұнай құбы-
рының ұзындығы  965,1 км, «Кеңқияқ – Құмкөл» – 
794,26 км құрайды.

«ҚҚҚ» ЖШС қызметінің негізгі нәтижелері

Көрсеткіш 2017 2018 2019
Қаржылық нәтижелері
Таза кіріс/шығын, млн теңге 12 451 –7 452 25 392
Операциялық нәтижелері
Мұнай тасымалдау көлемі, мың тонна 16 538 15 997 16 200
Мұнайдың жүк айналымы, млн тонна-км, тонна 15 609 14 607 14 590
Санкцияланбаған ойым, дана 0 0 0
Орнықты даму көрсеткіштері
Персоналдың саны, адам 183 187 184
Атмосфераға шығарындылар, тонна 200 183 183
Кәдеге жаратылған қалдықтар көлемі, тонна 14 40 54
Жазатайым оқиғалар, дана 0 0 0
Электр энергиясын тұтыну, мың кВт*сағ 54 42 40

2019 жылы мұнайды «ҚҚҚ» ЖШС магистральдық 
мұнай құбырларымен тасымалдау көлемі ішкі 
нарыққа жеткізілімдердің ұлғаюына байланысты 
2018 жылмен салыстырғанда 1,3 %-ға артты.

2018 жылғы фактімен салыстырғанда 2019 жылы 
таза табыстың ұлғаюы 2018 жылы пайда болған 
бағамдық айырмаға байланысты, сондай-ақ мұнай 
тасымалдаудан түсетін кірістердің 25 %-ға ұлғаюы-
на байланысты.

2020 жылы «ҚҚҚ» ЖШС өз алдына келесі міндет-
терді қояды:

 ■ «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры құрылысының 
екінші кезеңінің екінші кезегі. Мұнай өнімділігін 
жылына 20 млн тоннаға дейін ұлғайту» жобасы 
шеңберінде «Кеңқияқ БМАС пен Құмкөл БМАС-
тағы МСӨЖ-дің өткізу қабілетін ұлғайту» инвести-
циялық жобасын іске асыруды аяқтау;

 ■ компанияның қаржылық тұрақтылығын қамта-
масыз ету;

 ■ мұнай тасымалдаудың қосымша көлемін тарту.

«БАТУМИ МҰНАЙ ТЕРМИНАЛЫ» ЖШҚ

«Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ (БМТ) 
«ҚазТрансОйл» АҚ-ның 100 % еншілес ұйымы болып 
табылады. БМТ арқылы Грузиядағы өндірістік 
активтерді тікелей иелену және басқару жүзеге 
асырылады.

БМТ негізгі қызметі мұнайды, мұнай өнімдері мен 
газды, сондай-ақ өз айлақтарын, технологиялық 
құбырлар мен резервуарларды пайдалана отырып, 

оларды қайта тиеу, айдау, сақтау жөніндегі қызмет-
терді ұсыну болып табылады.

БМТ-ның бәсекелестік артықшылығы мұнай мен 
мұнай өнімдерінің (оның ішінде сұйытылған көмір-
сутек газының) 22 түрге дейін әртүрлі сұрыптарын 
сақтау мен ауыстырып тиеудің икемділігі болып 
табылады. БМТ қуатына 135 резервуар, техноло-
гиялық құбырлар жүйесі, 6 ағызу эстакадасы, 3 
айлақ және шығарылатын айлақ құрылғысы кіреді.

БМТ қызметінің негізгі нәтижелері

Көрсеткіш 2017 2018 2019
Қаржылық нәтижелері
Таза кіріс/шығын, млн теңге –4 248 - 4 804 –14 414
Операциялық нәтижелері
Мұнай мен мұнай өнімдерін ауыстырып тиеу көлемі, 
мың тонна 2 109 1 030 857

Санкцияланбаған ойым, дана 0 0 0
Орнықты даму көрсеткіштері
Персоналдың саны, адам 1 415 1 255 1 246
Атмосфераға шығарындылар, тонна 383 150 487
Сарқынды суларға ағызу, тонна – 49 53
Кәдеге жаратылған қалдықтар көлемі, тонна 6 660 2 455 1 339
Жазатайым оқиғалар, дана 3 5 2
Электр энергиясын тұтыну, млн кВт*сағ 14 9 9,3

2018 жылғы көрсеткішке қатысты БМТ қызметінің 
нәтижелері бойынша мұнай және мұнай өнімдерін 
ауыстырып тиеу көлемінің 16,8 %-ға төмендеуі жүк 
жөнелтушілерден номинациялардың (өтінімдердің) 
болмауына байланысты.

БМТ таза шығынының 2019 жылы 3 есе ұлғаюы 
компанияның негізгі құралдарының құнсыздануы 
бойынша шығыстарды есептеуге байланысты.

БМТ-ның 2020 жылға арналған басты міндеттері:
 ■ өндірістік қызметтің қауіпсіздігін және қоршаған 

ортаны қорғауды қамтамасыз етуді ескере оты-
рып, бизнес-жоспардың өндірістік-қаржылық 
көрсеткіштерін орындау;

 ■ қосымша бағыттарды дамыту және қызметті 
әртараптандыру.

http://www.kcp.kz/ http://www.batumioilterminal.com/ru/
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«МАГИСТРАЛЬДЫҚ СУАҒЫЗҒЫ» ЖШС

«ҚазТрансОйл» АҚ «Магистральдық Суағызғы» 
ЖШС жарғылық капиталындағы 100 % қатысу 
үлесіне ие.

Компанияның негізгі қызметі – халыққа, ауыл 
шаруашылығы тауар өндірушілеріне, мұнай-газ 
өндіру, өнеркәсіп және коммуналдық кәсіпорын-
дарға суды магистральдық құбырлар арқылы беру 
бойынша қызметтер көрсету, жылу энергиясын 
өндіру, беру және тарату бойынша қызметтер көр-

сету, сондай-ақ электр энергиясын беру бойынша 
қызметтер көрсету.

«Магистральдық Суағызғы» ЖШС «Астрахань – 
Маңғышлақ» магистральдық суағызғысының мен-
шік иесі болып табылады. «Астрахань-Маңғышлақ» 
магистральдық су құбырының тәулігіне 125 мың м3 
(бағалау) орташа жылдық өткізу қабілетімен ұзын-
дығы 1 945,1 км.

«Магистральдық Суағызғы» ЖШС қызметінің негізгі нәтижелері

Көрсеткіш 2017 2018 2019
Қаржылық нәтижелері
Таза кіріс/шығын, млн теңге – 825 6 815
Операциялық нәтижелері
Су беру көлемі, мың м3 – 14 805 28 900
Санкцияланбаған ойым, дана – 0 0
Орнықты даму көрсеткіштері
Персоналдың саны, адам – 391 381
Атмосфераға шығарындылар, тонна 6,9 16,5
Сарқынды суларға ағызу, тонна – 5 6,7
Кәдеге жаратылған қалдықтар көлемі, тонна – 219 134
Жазатайым оқиғалар, дана – 0 0
Электр энергиясын тұтыну, млн кВт*сағ – 55 106

2019 жылы су беру көлемі 28 900 мың м3 құрады, 
оның ішінде су жеткізудің негізгі үлесі комму-
налдық кәсіпорындарға – 48 % және мұнай – газ 
өндіруші компанияларға – 44,5 % тиесілі. Өнеркәсіп 
кәсіпорындарына су беру 6,5 %, ауыл шаруашылығы 
тауар өндірушілеріне – 0,6 % және халыққа, бюд-
жеттік ұйымдарға – 0,4 % құрады.

2019 жылғы таза шығын «Магистральдық Суағы-
зғы» ЖШС-нің негізгі құралдарына қайта бағалау 
жүргізілуіне байланысты, бұл қорытынды қаржы- 
экономикалық көрсеткіштерге теріс әсер етті.

2020 жылы компания өз алдына келесі міндеттерді 
қояды:

 ■ «Астрахань-Маңғышлақ» магистралдық суағы-
зғысын қайта құру және кеңейту жобасы бойын-
ша ТЭН әзірлеу және бекіту;

 ■ «Астрахань-Маңғышлақ» магистралдық су-
ағызғысын қайта құру және кеңейту жобасын 
қаржыландыру мәселесін пысықтау.

«PETROTRANS LIMITED» КОМПАНИЯСЫ

«Petrotrans Limited» (PTL) компаниясы 
«ҚазТрансОйл» АҚ-ның 100 % еншілес ұйымы болып 
табылады.

PTL Кавказ дәлізі бойынша жүктерді жөнелту бой-
ынша қызметтер көрсетеді.

PTL Каспий өңірінен Грузия арқылы көлік қызмет-
терін ұсынады және мұнай мен мұнай өнімдерін 
жөнелту бойынша қызмет көрсетумен байланысты 

кәсіпкерлік және операциялық қызметті жүзеге 
асырады.

Клиенттерге кешенді қызмет көрсету ұсынылады – 
мұнай мен мұнай өнімдерін грузин-әзірбайжан 
шекарасынан Батуми мұнай терминалына дейін 
теміржол арқылы жеткізу, жеткізілім мониторингі 
және диспетчерлендіру, мұнай өнімдерін вагон-ци-
стерналардан құю, резервуарлардан өнімдерді 
түсіру және оларды «Батуми мұнай терминалы» 
ЖШҚ аумағында сақтау.

PTL қызметінің негізгі нәтижелері

Көрсеткіш 2017 2018 2019
Қаржылық нәтижелері
Таза кіріс, млн теңге 928 54 744
Операциялық нәтижелері
Су жеткізу көлемі, мың м3 999 401 301
Ойым, дана – – –
Орнықты даму көрсеткіштері
Персоналдың саны, адам 3 8 12

2018 жылдың көрсеткішіне қатысты 2019 жылғы 
PTL қызметінің нәтижелері бойынша мұнай мен 
мұнай өнімдерін ауыстырып тиеу көлемінің 25 %-ға 
төмендеуі жүк жөнелтушілерден номинациялар-
дың (өтінімдердің) болмауына байланысты.

PTL-дің 2020 жылға арналған басты міндеті өн-
дірістік қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді 
және қоршаған ортаны қорғауды ескере отырып, 
бизнес-жоспардың өндірістік-қаржылық көрсет-
кіштерін орындау болып табылады.

http://www.msq.kz/ru http://petrotrans.kz/
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Бизнес-процестерді трансформациялау 
және оңтайландыру

Бизнесті трансформациялау және шығындарды 
оңтайландыру «ҚазТрансОйл» АҚ үшін маңызды 
міндеттер болып табылады. Осы басымдықтар 
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025 жылға дейінгі даму 
стратегиясында негізгі басымдықтар ретінде 
бекітілген.

«ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ 
бизнес-процестерін трансформациялау және 
оңтайландыру жөніндегі бағдарламада, сондай-ақ 
«ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің тиімділігін арттыру 
жөніндегі іс-шаралар жоспарында көзделген іс-ша-
раларды іске асыруды жалғастырды.

Есепті жылы «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің не-
гізгі бағыттары бизнес-процестерді модельдеу 
жөніндегі іс-шараларды іске асыру, сондай-ақ 
«ҚазТрансОйл» АҚ операциялық қызметімен 
байланысты шығындарды азайтқан қызметтің 
тиімділігін арттыру саласындағы бірқатар жоба-
ларды іске асыру болды.

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ ОРТАЛЫҚ 
АППАРАТЫНДАҒЫ БАСПА СЕРВИСІНІҢ 
АУТСОРСИНГІ» ЖОБАСЫ 
(іске асыру мерзімі: 2019 жылғы маусым – 
2020 жылғы мамыр)

Жоба Компанияның орталық аппаратының қыз-
метінен бейінді емес функцияларды шығаруға 
бағытталған және «ҚазТрансОйл» АҚ орталық 
аппаратында кеңселік баспа техникасын басып 
шығаруға және күтіп ұстауға арналған бизнес-про-
цестер мен шығыстарды оңтайландыруды көздей-
ді. Экономикалық тиімділік 5 жыл ішінде шамамен 
230 млн теңге мөлшерінде болжанып отыр.

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ ТАУАРЛЫҚ-
МАТЕРИАЛДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 
(ТМҚ) МЕН ҚОЙМА ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНЫҢ 
ЛОГИСТИКАСЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ» 
ЖОБАСЫ 
(іске асыру мерзімі: 2017 жылғы шілде – 
2019 жылғы сәуір)

Жоба компания активтерінің құрамынан қажетті 
алаңдарды кейіннен жалға ала отырып, аз іске 
қосылған өндірістік-техникалық қамтамасыз ету 
және жабдықтарды жасақтау базасын (ӨТҚжЖЖБ) 
шығаруға бағытталған. Жобада Атырау және Пав-
лодар қалаларында ӨТҚжЖЖБ сату көзделген.

2018 жылы Компания Атырау қаласындағы 
ӨТҚжЖЖБ-ны жабу туралы шешім қабылдады.

2019 жылғы қаңтарда тендерге қатысуға ұсыныс-
тардың болмауы себебінен компания Павлодар 
қаласындағы ӨТҚжЖЖБ активтерін сатудан бас 
тарту жөнінде шешім қабылдады және 2019 жылғы 
1 сәуірден бастап осы базаны жабу жөнінде кейінгі 
шешім қабылдады.

2019 жылғы сәуірде «ҚазТрансОйл» АҚ Бас дирек-
торының (Басқарма төрағасының) бұйрығымен 
осы жоба жабылды және оны аяқтау бойынша 
есеп бекітілді.

Өз кезегінде, операциялық шығындарды төмен-
дету мақсатында «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы 
Атырау қаласындағы (2018 жылғы 4 желтоқсаннан 
бастап) және Павлодар қаласындағы (2019 жылғы 
1 сәуірден бастап) ӨТҚжЖЖБ-ны жабу және адам 
санын 66 штаттық бірлікке оңтайландыру туралы 
шешім қабылдады.

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ ПЕРСОНАЛЫН 
БАСҚАРУДАҒЫ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТӘСІЛ» 
ЖОБАСЫ 
(іске асыру мерзімі: 2019 жылғы маусым – 
2020 жылғы желтоқсан)

Жоба Компания персоналын басқаруда құзырет-
тілік тәсілді енгізуге бағытталған. Жобаны іске 
асыру персоналды басқару саласындағы барлық 
процестерді бірыңғай жүйеге кіріктіру, осы процес-
тердегі басшылардың рөлі мен жауапкершілігін 
күшейту, лауазымдар бойынша құзыреттердің ны-
саналы жиынтығын анықтау сияқты сапалы пайда 
алуды күтуге мүмкіндік береді.

Осы жобаны іске асыру шеңберінде мынадай құ-
жаттар әзірленді:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ персоналын басқарудағы 
құзыреттілік тәсіл тұжырымдамасы;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ лауазымдарға қойылатын 
талаптардың корпоративтік стандарты. Әзірлеу 
және ресімдеу бойынша әдістемелік ұсынымдар.

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ БИЗНЕС-
ПРОЦЕСТЕРІН МОДЕЛЬДЕУ» ЖОБАСЫ 
(іске асыру мерзімі: 2018 жылғы тамыз – 
2020 жылғы маусым)

2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ бизнес-процестерін 
модельдеу» жобасы бойынша жұмыстар жалғас-
тырылды.

Жоба ARIS Architect & Designer жүйесінде процестік 
тәсіл негізінде Компанияның қосылған құнын құру 
тізбегін қалыптастыру жолымен жүзеге асырыла-
ды және келесі мақсаттарды қамтиды:

 ■ Компанияның 1-2-3-ші деңгейдегі бизнес-процес-
терінің карталарын қалыптастыру;

 ■ Компанияның бизнес-процестерінің архитектура-
сын қалыптастыру;

 ■ ARIS жүйесінен Компанияның реттеуші құжатта-
рын түсіру бойынша функционалды күйге келтіру;

 ■ бизнес-процестерді басқару әдіснамасын 
қалыптастыру;

 ■ бизнес-процестерді оңтайландыру жобаларын 
басқару әдіснамасын қалыптастыру;

 ■ бизнес-процестерді оңтайландыру бойынша жо-
балар тізімін қалыптастыру.

Жобаны іске асыру мынадай сапалы пайда алуға 
мүмкіндік береді:

 ■ Компанияның соңғы тұтынушысы үшін құндылық 
жасайтын бизнес-процестерді анықтау;

 ■ Компания қызметінің тиімділігін арттыру мақса-
тында оңтайландыруды және/немесе реинжини-
ринг жүргізуді талап ететін бизнес-процестерді 
анықтау.

2019 жылы 27 бизнес-процесс бойынша «осы 
күйінде» 1-2-3 деңгейдегі «ҚазТрансОйл» АҚ биз-
нес-процестерінің карталары бекітілді, сондай-ақ 
«ҚазТрансОйл» АҚ бизнес-процестерінің «осы 
күйінде» архитектурасы бекітілді.

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

2020 жылы трансформациялау саласындағы 
жобалар бойынша белсенді жұмысты жалғастыру 
жоспарлануда, оның ішінде:

 ■ Компанияның бизнес-процестерін оңтайландыру 
және модельдеу бойынша іс-шараларды іске асы-
ру және персоналды басқарудағы құзыреттілік 
тәсілді әзірлеу;

 ■ баспа сервисінің аутсорсингі бойынша жобаны 
аяқтау.

Сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің тиімділігін 
арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына енгізу 
үшін жобалардың тізбесін қалыптастыру жөніндегі 
іс-шараларды жалғастыру жоспарланып отыр.

Бұдан басқа, Компания осы жобалардан жоспар-
ланған пайдаға қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін 
қызметтің тиімділігін арттыру жөніндегі іске асы-
рылған жобалардың жобадан кейінгі мониторингін 
жүргізуді жалғастырады.

27 БИЗНЕС-ПРОЦЕСС БОЙЫНША

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ БИЗНЕС-
ПРОЦЕСТЕР  КАРТАСЫ БЕКІТІЛДІ

3938

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ 2019 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП



Мемлекеттік реттеу және қызметтерге 
арналған тарифтер

Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар 
туралы заңнамасына сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ мы-
надай салаларда табиғи монополия субъектісі болып 
табылады:

 ■ олардың Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы транзиті және Қазақстан Республикасынан 
тыс экспорт мақсатында тасымалдауды қоспаған-
да, магистральдық құбырлар арқылы мұнай және 
(немесе) мұнай өнімдерін тасымалдау қызметтері;

 ■ электр энергиясын беру жөніндегі қызметтер;
 ■ жылу энергиясын өндіру, беру, және тарату жөнінде-

гі қызметтер;
 ■ сумен жабдықтау және (немесе) су тарту жөніндегі 

қызметтер.

КОМПАНИЯНЫҢ МАГИСТРАЛЬДЫҚ 
ҚҰБЫРЛАР ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ МҰНАЙ 
ТАСЫМАЛДАУ ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН 
ТАРИФТЕР

Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар 
туралы заңнамасына сәйкес, реттеліп көрсетілетін 
қызметтерге тарифтер қызметтерді ұсыну үшін 
қажетті шығындар құнынан төмен болмауға және 
табиғи монополия субъектісінің тиімді жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін пайданы алу мүмкіндігін ескеруге 
тиіс.

Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай та-
сымалдау қызметтеріне арналған тарифтерді табиғи 
монополиялар саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай та-
сымалдау қызметтеріне арналған тарифтерді есептеу 
үшін уәкілетті орган бекіткен магистральдық құбыр-  
лар арқылы мұнай тасымалдау жөніндегі табиғи 
монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне арналған тарифтерді (бағаларды, алым 
мөлшерлемесін) есептеу әдістемесі қолданылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министр-
лігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсеке-
лестікті қорғау комитеті төрағасының  2015 жылғы 21 
тамыздағы № 347/НҚ бұйрығымен «ҚазТрансОйл» АҚ 
магистральдық құбырлар жүйесі арқылы мұнайды 
Қазақстан Республикасының ішкі нарығына айдау 
жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметіне 2019 жылға 

арналған тариф 1000 км 1 тонна үшін 4 721,72 теңге 
мөлшерінде (ҚҚС-сыз) бекітілді.

2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2020 жылғы 31 
тамызға дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Табиғи монополияларды 
реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті төрағасы-
ның міндетін атқарушының 2019 жылғы 31 шілдедегі 
№ 204-НҚ бұйрығымен «ҚазТрансОйл» АҚ магистраль-
дық құбырлар жүйесі арқылы мұнайды Қазақстан 
Республикасының ішкі нарығына айдау жөніндегі 
реттеліп көрсетілетін қызметіне 1000 км 1 тонна үшін 
4 716,62 теңге мөлшерінде (ҚҚС-сыз) уақытша өтемдік 
тариф қолданылды.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 
жылғы 21 тамыздағы №546 және Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монопо-
лияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті 
төрағасының 2015 жылғы 18 тамыздағы №333-НҚ 
бірлескен бұйрығымен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ 
2015–2019 жылға арналған инвестициялық бағдар-
ламасына да  2019 жылдың көрсеткіштерін түзету 
бөлігінде өзгерістер енгізді. 2019 жылы бекітілген 
инвестициялық бағдарламаның орындалуы жоспарға 
102%-ды құрады.

Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге 
экспорт және Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы транзит мақсатында мұнай тасымалдау 
қызметтеріне арналған тарифтерді Компания дербес 
бекітеді.

Мұнайды экспортқа және транзитке тасымалдау қы-
зметтеріне арналған тарифтерді есептеу үшін Компа-
нияда Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге 
экспорт және Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы транзит мақсатында «ҚазТрансОйл» АҚ 
магистральдық құбырлар арқылы мұнай тасымалдау 
қызметтеріне арналған тарифтерді есептеу әдістемесі 
әзірленді және қолданылады.

Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ҚХР-на 
транзит мақсатында ресейлік мұнайды тасымалдау 
құнын Қазақстан Республикасының Энергетика мини-
стрлігі бекітеді.

2019–2023 жылдар кезеңіне Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2018 жылғы 28 желтоқсан-
дағы № 545 бұйрығымен Ресей Федерациясының 
шекарасы – Қазақстан Республикасының шекарасы 
(Прииртышск) – Атасу (Қазақстан Республикасы) 

учаскесінде Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы ҚХР-на Ресей мұнайын тасымалдау құны ҚҚС 
есебінсіз 1 тонна үшін 4,23 АҚШ доллары мөлшерінде 
бекітілді.

«ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2019 жылы магистральдық мұнай құбырлары жүйесі арқылы мұнай айдау 
жөніндегі қызметтеріне тарифтер

Бағыты Өлшем бірлігі 01.01.2019 – 
31.08.2019

01.09.2019 – 
31.12.2019

Қазақстан Республикасының ішкі 
нарығына теңге/1000 тонна-км 4 721,72 4 716,62

Қазақстан Республикасынан тысқа-
ры жерлерге экспортқа теңге/1000 тонна-км 6 398,92 6 398,92

«ТОН-2» магистральдық құбырының 
қазақстандық учаскесі бойынша 
транзит

теңге/1000 тонна-км 4 292,4 4 292,4

ҚХР-на транзит АҚШ доллары/тонна 4,23 4,23
Өзбекстан Республикасына транзит АҚШ доллары/тонна 25,12 25,12
Қырғыз Республикасына транзит АҚШ доллары/тонна 25,12 25,12

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

2020 жылы Компания «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020–
2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарла-
масын бекітуге өтініш және Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополия-
ларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетіне 
Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай 
айдау жөніндегі қызметке 2020–2025 жылдарға 
арналған тарифтерді бекітуге өтінім беруді жоспарлап 
отыр.
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 АТЫРАУ 
ОБЛЫСЫ

Атырауда Жайық өзені арқылы өтетін, 
«Әлемдегі ең ұзын жаяу жүргіншілер 
көпірі» ретінде Гиннесс рекордтар 
кітабына енгізілген жалғыз аспалы жаяу 
жүргіншілер көпірі орналасқан. Ол 
2001 жылы салынған және ұзындығы  
551 метр. Көпір қаланың еуропалық және 
азиялық бөліктерін қосады.

Энергия тұтынудың 
төмендеуі

4,9 %

МАС-дың  
саны

11
дана

Жөнелтушілердің 
саны

23
дана

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-НЫҢ 
АЙМАҚТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ



Мұнай тасымалдау

Мұнай тасымалдау «ҚазТрансОйл» АҚ-ның тұрақты 
жұмыс істеуін қамтамасыз ететін дамудың негізгі 
стратегиялық бағыты және Компанияның негізгі 
профит-орталығы болып табылады.

Компанияның магистральдық мұнай құбырлары 
жүйесі арқылы мұнай тасымалдау Қазақстан 
Республикасының Энергетика министрлігі бекі-
тетін мұнай жеткізу кестелеріне сәйкес, мынадай 
бағыттар бойынша тұтынушылармен жасалған 
шарттарға сәйкес жүзеге асырылады:

 ■ «Атырау-Самара» мұнай құбыры арқылы (Ресей 
Федерациясының аумағы арқылы) мұнай жеткізу;

 ■ мұнайды ішкі нарыққа жеткізу: «Атырау мұнай 
өңдеу зауыты» ЖШС-ге (АМӨЗ), ПҚОП-қа, ПМХЗ-
ға және «CASPI BITUM» ЖШС-не;

 ■ мұнайды Ақтау қ. портындағы танкерлерге тиеу;
 ■ «КҚК-Қ» АҚ, «МұнайТас» ЖШС және «ҚҚҚ» ЖШС 

жүйесіне мұнайды ауыстырып құю;
 ■ «Шағыр» МҚП және Т. Қасымов атындағы МАС 

теміржол эстакадасынан вагон-цистерналарға 
мұнай құю.

ЕББҰ бойынша бөлуде мұнай тасымалдау көлемі, мың тонна

Көрсеткіш 2017 2018 2019 2020 (жоспар) Өзгеріс, %

«ҚазТрансОйл» АҚ 46 293 45 309 44 463 43 202  –1,9

БМТ (мұнай және мұнай 
өнімдері) 2 109 1 030 857 1 050  –16,8

«ҚҚҚ» ЖШС 16 538 16 301 16 420 20 499  –0,6

«МұнайТас» ЖШС 3 660 3 878 3 232 3 397  –16,7

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТТІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ

2019 жылғы ЕББҰ бойынша бөлуде мұнай 
тасымалдау көлемі, мың тонна 

2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ мұнай тасымалдау 
көлемі 44 463 мың тоннаны құрады, бұл 2018 жыл-
дың ұқсас көрсеткішінен 1,9 %-ға төмен. Мұнай 
тасымалдау көлемінің негізгі төмендеуі Құмкөл кен 
орындары тобының «ҚазТрансОйл» АҚ магистраль-
дық мұнай құбырлары жүйесіне мұнай берудің 
төмендеуіне байланысты.

«ҚҚҚ» ЖШС магистральдық мұнай құбырлары 
арқылы мұнай тасымалдау көлемінің 2018 жылмен 
салыстырғанда 0,6 %-ға азаюы ішкі нарыққа мұнай 
жеткізудің азаюына байланысты.

2019 жылы «МұнайТас» ЖШС мұнай тасымалдау 
көлемі 2018 жылдың көрсеткішімен салыстыр-
ғанда жүк жөнелтушілердің мұнай тапсыруының 
азаюына байланысты 16,7 %-ға азайды.

2018 жылғы көрсеткішке қатысты БМТ қызметінің 
нәтижелері бойынша мұнай және мұнай өнімдерін 
ауыстырып тиеу көлемінің 16,8 %-ға төмендеуі жүк 
жөнелтушілерден номинациялардың (өтінімдердің) 
болмауына байланысты.

ЕББҰ бойынша бөлуде мұнайдың шоғырландырылған жүк айналымы*, млн тонна-км

Көрсеткіш 2017 2018 2019 2020 (жоспар) Өзгеріс, %

Мұнайдың жүк айналымы, 
млн тонна-км, оның ішінде: 48 360 46 120 45 580 46 179  –1,2

«ҚазТрансОйл» АҚ 39 823 38 040 37 657 36 469  –1,0

«ҚҚҚ» ЖШС 15 609 14 607 14 590 18 055  –0,1

«МұнайТас» ЖШС 1 437 1 522 1 232 1 338  –19,1

* Мұнайдың жүк айналымы «ҚазТрансОйл» АҚ-ның ЕББҰ-дағы қатысу үлесін ескере отырып есептелген

ЕББҰ бойынша бөлуде мұнайдың 
шоғырландырылған жүк айналымы,  
млн тонна-км

«ҚазТрансОйл» АҚ
БМТ (мұнай және мұнай 
өнімдері)

«ҚҚҚ» ЖШС
«МұнайТас» ЖШС

44 463

857
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3 232
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–16,5%

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

2017

2018

2019

2020
(жоспар)

48 360

46 120

45 580

46 179

–1,2%

Көрсеткіш

БМТ (мұнай және мұнай өнімдері)
«ҚҚҚ» ЖШС
«МұнайТас» ЖШС

«ҚазТрансОйл» АҚ
БМТ (мұнай және мұнай 
өнімдері)

«ҚҚҚ» ЖШС
«МұнайТас» ЖШС

44 463

857

16 200

3 232

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
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(жоспар)
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52 814,5
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–16,5%
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2017
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2020
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–1,2%

Көрсеткіш

БМТ (мұнай және мұнай өнімдері)
«ҚҚҚ» ЖШС
«МұнайТас» ЖШС

2019 жылғы мұнайдың шоғырландырылған 
жүк айналымы өткен жылдың көрсеткішімен 
салыс тырғанда 1,2 %-ға азайып, 45 580 млн тон-
на-км құрады. Осы көрсеткіштің азаюы 
«ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық мұнай құбыр-
лары жүйесіне мұнай берудің жалпы төмендеуіне 
байланысты.
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«ҚазТрансОйл» АҚ магистральлық мұнай құбырлары арқылы бағыттар мен тұтынушылар 
бойынша мұнай тасымалау көлемі, мың тонна

Бағыты 2017 2018 2019 2020 (жоспар) Өзгеріс, %

мұнай өңдеу зауыттарына

АМӨЗ 4 629 5 237 5 296 5 400  1,1

ПҚОП 4 686 4 759 5 391 5 400  13,3

ПМХЗ 4 732 5 334 5 298 5 400  –0,7

«CASPI BITUM» ЖШС 718 819 897 850  9,5

Ресей Федерациясының аумағы арқылы транзиті

«Атырау – Самара» мұнай құбыры 15 913 14 757 14 328 10 645  –2,9

Ақтау порты арқылы тиелім

«Ақтау» БМАС танкерлеріне тиелім 1 192 2 002 2 020 2 204  0,9

құбыр компанияларына мұнайды ауыстырып құю

«ҚҚҚ» ЖШС («Атасу-Алашанькоу» 
мұнай құбыры)

12 289  
(о.і. транзит 

9 989)

11 373 
(о.і. транзит 

9 989)

10 846 
(о.і. транзит 

9 989)

12 151 
(о.і. транзит 

10 000)
 –4,6

«КҚК-Қ» АҚ (КҚК мұнай құбыры) 2 884 2 143 1 770 2 504  –17,4

«МұнайТас» ЖШС 3 306 3 485 2 880 3 079  –17,4
«ҚҚҚ» ЖШС («Кенқияқ-Құмкөл» 
мұнай құбыры) 4 683 4 559 5 156 7 927  13,1

теміржол эстакадалары
Т. Қасымов атындағы МАС теміржол 
эстакадасы 0 26 32 0  23,1

«Шағыр» МҚП теміржол эстакадасы 261 308 94 150  –69,5

2019 жылы Қазақстан Республикасының МӨЗ-деріне 
мұнай жеткізу көлемі 4,5 %-ға ұлғайды және 16 883 
мың тоннаны құрады, бұл Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің ай сайынғы бекітілген 
кестесіне сәйкес жеткізу көлемінің ұлғаюына байла-
нысты.

2018 жылдың көрсеткішімен салыстырғанда  
«Атырау-Самара» мұнай құбыры арқылы мұнай  
жеткізудің 2,9 %-ға азаюы «ҚазТрансОйл» АҚ маги-
стральдық мұнай құбырлары жүйесіне мұнай беру-
дің төмендеуіне және Ақтөбе өңірінің  
мұнайының «Кеңқияқ-Құмкөл» мұнай құбырына  
қайта бөлінуіне байланысты. Ресей Федерация-
сының аумағы арқылы қазақстандық жүк жөнел-
тушілердің мұнайын жеткізудің негізгі бағыттары 
Усть-Луга порты және Новороссийск порты болып 
табылады.

Ақтау порты арқылы 2019 жылы 2 020 мың тонна 
мұнай жөнелтілді, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 
0,9 %-ға артық. Ақтау портында танкерге мұнай құю 

оны одан әрі Махачкала және Баку порттары бағы-
тында жеткізу үшін жүргізілді.

2019 жылы «Шағыр» МҚП эстакадасынан Өзбекстан 
Республикасына мұнай жөнелту жалғастырылды, 
ол 94 мың тоннаны құрады. Сондай-ақ ішкі нарыққа 
мұнай жеткізу үшін Т. Қасымов атындағы МАС құю 
эстакадасынан жөнелту 32 мың тонна мөлшерінде 
жүргізілді.

2018 жылға қатысты «КҚК-Қ» АҚ жүйесіне мұнай-
ды ауыстырып тиеу көлемінің төмендеуі мұнайды 
тапсырудың азаюына және «Атырау-Самара» мұнай 
құбыры арқылы жеткізуді қайта бөлуге байланысты.

Көрсетілетін қызметтердің сапасын үздіксіз арттыру 
мақсатында  2019 жылы Компания тұтынушыларды 
100 % қамтумен мұнай тасымалдау жөніндегі қыз-
меттерді тұтынушылардың қанағаттанушылығын 
бағалау бойынша сауалнама жүргізді. Сауалнама 
нәтижесі бойынша қанағаттанудың жалпы коэффи-
циенті 100 %-ды құрады.

Пайдалану және сенімділігін  
қамтамасыз ету

Компания кірісінің негізгі үлесін қамтамасыз ететін 
«ҚазТрансОйл» АҚ-ның негізгі активі бүкіл елді 
қамтитын магистральдық мұнай құбырларының 
желісі болып табылады. Мұнай тасымалдау жөнін-
дегі табысты қызметтің маңызды шарты маги-
стральдық құбырларды, сондай-ақ негізгі және 
қосалқы мақсаттағы өндірістік объектілерді авари-
ясыз және қауіпсіз пайдалану болып табылады.

Осы мақсаттар үшін Компанияда құбырларға 
техникалық қызмет көрсету, жөндеу және диагнос-
тикалау бойынша барлық қажетті іс-шараларды 
жоспарлау және іске асыру, оның ішінде:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның өндірістік бағдарламасын 
қалыптастыру;

 ■ магистральдық құбырлардың өндірістік объ-
ектілері жұмысының сенімділігін қамтамасыз 
ету, жылдың су тасқыны және күзгі-қысқы 
кезеңдерінде жұмысқа дайындау бойынша 
ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар жоспары-
ның жасалуына және орындалуына бақылауды 
ұйымдастыру;

 ■ магистральдық құбыр объектілерінің коррозия-
дан тиімді қорғалуын қамтамасыз етуді бақылау-
ды жүзеге асыру;

 ■ өндірістік объектілерде және магистральдық құ-
бырлардың технологиялық жабдықтарында диа-
гностикалық жұмыстарды уақытында жүргізу;

 ■ магистральдық құбырларды әуемен патрульдеу 
жұмыстарын ұйымдастыру және бақылау;

 ■ магистральдық құбырлар жұмысының оңтайлы 
жылу-гидравликалық режимдерінің сақталуын, 
қазандық-пеш отынының шығынын бақылауды 
жүзеге асыру;

 ■ өнімділікті арттыруға, өзіндік құнын төмендетуге 
және пайдаланудың басқа техникалық-экономи-
калық көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған 
ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың 
енгізілуін бақылауды жүзеге асыру;

 ■ авариялар мен оқиғаларды болдырмау, жою бой-
ынша шаралар қабылдау жүзеге асырылады.

Осы саладағы жұмысқа пайдалану департаменті 
жетекшілік етеді.

ҚҰБЫРЛАР ПАРКІ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК 
ОБЪЕКТІЛЕР

«ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық мұнай құ-
бырларының жалпы ұзындығы 5 378,5 км 
құрайды. Желінің жас құрылымында негізгі 
үлесті – 2 538,04 км (47,2 %) – 30 жылдан астам 
жастағы құбырлар құрайды. Компанияда құбыр-
ларды қайта жаңарту және ауыстыру жұмыстары 
«ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2015–2019 жылдарға ар-
налған өндірістік бағдарламасына сәйкес жүр-
гізілуде.

Кондицияланбаған мұнай үшін өтемақы төлеу 
туралы келісімдерге қол қою

2019 жылғы сәуір-мамырда «Транснефть» ЖАҚ магистральдық мұнай 
құбырлары жүйесінде тасымалданатын мұнайда хлорорганикалық 
қосылыстардың жоғары концентрациясының болуына байланысты төтенше 
жағдай қалыптасты, бұл қазақстандық жүк жөнелтушілердің 699 мың тоннаға 
жуық кондициялық емес мұнайын Усть-Луга портындағы танкерлерге тиеуге 
алып келді. Бұл оқиғаны Ресей тарапы мойындады және келіссөздер процесі 
барысында жедел шешілді.
Аталған оқиғаны реттеу шеңберінде «Дружба» магистральдық мұнай құбыры 
жүйесінде 38 қазақстандық мұнай компаниясының атынан әрекет ететін 
«ҚазТрансОйл» АҚ «Транснефть» ЖАҚ-мен зардап шеккен қазақстандық мұнай 
компанияларының пайдасына кондицияланбаған мұнай үшін өтемақы төлеу 
туралы келісімдерге қол қойды.
Барлық 38 жүк жөнелтуші өтемақы алды.
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Мұнайды магистральдық мұнай құбырлары 
арқылы тасымалдауды 36 мұнай айдау станциясы, 
67 мұнай жылыту пеші, жалпы көлемі 1 386 мың м3 
мұнай сақтауға арналған резервуарлық парктер-
мен қамтамасыз етеді.

Мұнайды ауыстырып тиеу Ақтау портының теңіз 
мұнай құю терминалының 3 айлағында орна-
тылған 4 ағызу-құю теміржол эстакадаларымен, 
танкерлерге мұнайды құю жөніндегі тиісті жаб-
дықтармен қамтамасыз етіледі.

Мұнай айдау станцияларын электрмен жабдықтау 
35-220 кВ шағын станциясынан 15 бірлік және 46 
бірлік ЗРУ-6-10 кВ жабық тарату құрылғыларынан 
жүзеге асырылады.

Пайдалануда 218 бірлік сорғы агрегаты, 4 бірлік 
азот станциясы, 11 бірлік компрессорлық қондыр-
ғы, 905 бірлік автокөлік құралы (тіркемесіз) бар.

Өндірістік үй-жайларды жылыту үшін қысқы кезең-
де 93 су жылытатын және 3 бу қазандығы бар 42 
қазандық пайдаланылады.
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2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
магистральдық құбырлардың жас 
құрылымы

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
резервуарлық парктің жас құрылымы

2019 жылғы 31 желтоқсандағы мұнай 
жылыту пештерінің жас құрылымы

2019 жылғы 31 желтоқсандағы сорғы 
жабдығының жас құрылымы

Компанияның өндірістік қуаттары

ОПЕРАТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

МҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУ

5 378,5 км
Магистральдық мұнай құбырлары

3 322 км
техникалық қызмет көрсетілетін 
және пайдаланатын мұнай 
құбырлары

1 386 мың м3
Мұнай сақтауға арналған 
резервуарлық парк

36
Мұнай айдау 
станциялары11

Мұнайды есепке алу 
тораптары 67

Мұнай жылыту 
пештері

7
Мұнайды жылыту 
станциялары

4
Төгу-құю теміржол 
эстакадалары

Ақтау портының 
теңіз мұнай 
терминалы
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ӨНДІРІСТІК ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ 
СЕНІМДІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Өндірістің апатсыз болуын қамтамасыз ету және 
өндірістік процестердің тиімділігін арттыру мақ-
сатында есепті кезеңде Компанияда мынадай 
жұмыстар жүргізілді:

 ■ калибрлеу, профильиметрия, құбырішілік маг-
нитті снаряд, ультрадыбыстық снаряд сияқты 
әдістермен, сондай-ақ құбырішілік магнитті және 
ультрадыбыстық снарядты қолдану әдісімен 
1 044 км магистральдық құбырларды құбы-
рішілік диагностикалау;

 ■ 1 644 магистральдық мұнай құбырлары құбырла-
рының ақауларын жою (жоспарда 1 577 ақау);

 ■ өзінің нормативтік қызмет ету нормативін өтеген 
2 бірлік негізгі сорғысын техникалық куәландыру;

 ■ 5 бірлік негізгі сорғы жабдығын ауыстыру;
 ■ 36 бірлік резервуарларды тексеру;
 ■ резервуарларды коррозияға қарсы қорғау бойын-

ша жұмыстар. 5 резервуарда сыртқы коррозияға 
қарсы жабын, ал 16 резервуарда – ішкі коррози-
яға қарсы жабын салынған;

 ■ 10 мұнай қыздыру пешін коррозияға қарсы 
қорғау жұмыстары;

 ■ 17 мұнай қыздыру пешін техникалық диагности-
калау және сараптамалық тексеру;

 ■ жалпы ұзындығы 46 км «Прорва-Құлсары» маги-
стральдық мұнай құбыры учаскелеріндегі құбыр-
ларды ауыстыру.

Қоршаған ортаға ықтимал теріс әсерді азайту мақ-
сатында, сондай- ақ 6-10 кВ ЭӘЖ күрделі жөндеу 
жүргізу кезінде электр берудің әуе желілерінде 
(ЭӘЖ) қысқа тұйықталу тәуекелдерін азайту мақ-
сатында Компания АС маркалы жалаңаш сымдар-
ды ӨОС-3 маркалы өзін көтеретін оқшауланған 
сымдарға ауыстыруды жүзеге асырады.

Есепті жылы Компания өндірістік объектілердегі 
оқыс оқиғалар санының төмендеуіне, сондай-ақ 
құбырдың өзінің герметикалығының немесе бекіту 
және реттеу арматурасының бұзылуы немесе 
құбырдың бітелуі себебінен құбырдың кенеттен 
толық немесе ішінара тоқтауына байланысты тір-
келген істен шығулардың болмауына қол жеткізді.

Өндірістік объектілерді күзгі-қысқы және көктемгі 
кезеңдерге дайындау жоспары да толық іске асы-
рылды.

2019 жылы Компанияның өндірістік объектілеріндегі оқыс оқиғалар

Оқыс оқиғалар тобы 2017 2018 2019 Өзгеріс, %
Негізгі қызметтің механикалық-энергетикалық 
және технологиялық жабдықтарының ақаулықтары 55 65 57  –12,3

Негізгі қызметтің автоматика жүйесі жабдығының 
ақаулықтары 27 36 16  –55,6

Негізгі қызметтің өндірістік-технологиялық байла-
ныс жабдықтарының ақаулықтары 24 64 52  –18,8

Цифрлық рентгенді қолдану

«ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық мұнай құбырларында монтаждау жұмыстары 
кезінде цифрлық рентгенді пайдаланған. Жаңа технологияны қолдану нәтижесінде 
құбырдағы дәнекерленген жіктердің сапасы бойынша сараптамалық қорытынды алу 
мерзімі 36-дан 2 сағатқа дейін қысқарды.
Мұнай құбырларындағы дәнекерленген қосылыстарды радиографиялық бақылау 
әдісі құбыр учаскесін рентген сәулелерімен, медицинаға ұқсас етіп жарықтандыру 
қағидатына негізделеді. Дәнекерленген түйіспеде сәуле түсетін пленка жатыр. 
Кейіннен пленканы шығарады, кептіреді, дефектоскоп арқылы айдайды және 
дәнекерленген тігісте ақаудың бар не жоғы туралы қорытынды береді.
Мамандардың пікірінше, мұнай құбырларындағы дәнекерленген қосылыстарды 
радиографиялық бақылау әдісі ең дәл болып табылады.

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

2020 жылға Компания өндірістік нысандарды 
сенімді және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету 
саласында мынадай іс-шараларды жоспарлады:

 ■ өндірістік объектілердің апатсыз жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету бойынша тұрақты техникалық 
және технологиялық іс-шаралар жүргізу;

 ■ диагностикалық, жөндеу жұмыстарын жүргізу 
және өндірістік ғимараттарды, құрылыстар мен 
жабдықтарды реконструкциялау;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2020–2024 жылдарға ар-
налған өндірістік бағдарламасына сәйкес құбыр 
учаскелерін ауыстыру;

 ■ жаңа заманауи технологияларды қолдана оты-
рып, электрмен жабдықтау жүйесін жаңғыртуды 
жүргізу;

 ■ аварияға қарсы қорғаныс жүйесін үздіксіз элек-
трмен жабдықтау жүйесін жаңғырту.
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Операторлық қызметтер көрсету жөніндегі 
қызмет

«ҚазТрансОйл» АҚ операторлық қызметтері 
бөгде ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай 
құбырларын пайдалану жөніндегі, оның ішінде 
техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті, 
сондай-ақ «ҚазМұнайГаз ҰК АҚ компаниялар тобы 
шеңберінде суағызғыларды техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу жөніндегі қызметті білдіреді. 
Операторлық қызметтер бөгде ұйымдардың мұнай 
құбырларына қызмет көрсету шекарасын кеңей-
туге бағытталған қызметтің негізгі бағыттарының 
бірі болып табылады.

Компанияда көрсетілген қызмет түрлерін басқару-
ды операторлық қызметтер департаменті жүзеге 
асырады. Компанияның өндірістік бағдарламасын 
орындау операторлық қызметтерді көрсету шең-
берінде Батыс операторлық қызметтер басқарма-
сының (БОҚБ) және Шығыс операторлық қыз-
меттерді басқармасы (ШОҚБ) персоналы жүзеге 
асырады.

«ҚазТрансОйл» АҚ мынадай компанияларға опера-
торлық қызметтер көрсетеді:

 ■ «ҚҚҚ» ЖШС;
 ■ «МұнайТас» ЖШС;
 ■ «Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.» 

(ҚПО);
 ■ «Торғай Петролеум» АҚ;

 ■ «КҚК-К» АҚ;
 ■ «Магистральдық Суағызғы» ЖШС.

Компанияның жұмылдырылған персоналының 
жалпы саны – 1 227 адам болғанда қызмет көр-
сетілетін мұнай құбырларының жалпы ұзындығы 
3 322 км құрайды, оның ішінде БОҚБ – 572 адам, 
ШОҚБ – 655 адам. 

Операторлық қызметтерді көрсету бойынша 
қызметтен түскен кіріс 2019 жылы 2018 жылдың 
көрсеткішімен салыстырғанда 27,5 %-ға артып, 
16 878 млн теңгені құрады. Көрсеткіштің айтар-
лықтай өсуі көбінесе «КҚК-Қ» АҚ-пен шарт жа-
сасумен, сондай-ақ «Қарашығанақ Петролиум 
Оперейтинг Б.В.»-мен жасалған шарт бойынша 
бағалардың жаңартылуына байланысты.

Операторлық қызметтің ұйымдық құрылымы

«Астрахань-
Маңғышлақ» 

магистральдық 
суағызғысы*

«КҚК-Қ» АҚ мұнай 
құбыры жүйесі 

0-466 км

«Атасу-
Алашанькоу» 

магистральдық 
мұнай құбыры  
0-962,9 км

«Кеңқияқ-
Құмкөл» 

магистральдық 
мұнай құбыры 

231,39- 
794,263 км

«Қарашығанақ-
Үлкен Шаған-

Атырау» 
экспорттық 

құбыры  
0-635,5 км

«Кеңқияқ-Атырау» 
магистральдық 
мұнай құбыры  
0-448,85 км

«Торғай-
Петролеум» АҚ 
мұнай құбыры 

0-14,5 км

«Кеңқияқ-
Құмкөл» 

магистральдық 
мұнай құбыры  
0-231,39 км

БОҚБ  
(572 адам)

Мұнай құбырларының 
ұзындығы – 
1 781,74 км

МАС – 6 бірл.
Резервуарлық парк –  

255, 2 мың м3

ШОҚБ  
(655 адам) 

Мұнай құбырларының 
ұзындығы –  

1 540,27 км

МАС – 4 бірл.

Атырау, Қарағанды, 
Маңғыстау мұнай құбыры 

басқармаларының персоналы

Суағызғылардың ұзындығы –  
1 582,1 км*

ССС – 4 бірл., СТҚ – 1 бірл.
Резервуарлық парк –  

135 мың м3

«ҚазТрансОйл» АҚ операциялық 
қызметтер департаменті   

(21 адам)

*«Астрахань-Маңғышлақ» магистральдық суағызғысының 
учаскесіне 0 км- ден 285 км-ге дейін, Лупинг 207 км-ден 
285 км-ге дейін «Магистральдық суағызғы» ЖШС қызмет 
көрсетеді

«ҚазТрансОйл» АҚ-ның қызметтерді тұтынушылар бөлінісінде операторлық қызметтер 
көрсету жөніндегі қызметтен түскен кірістері, млн теңге

№ Қызметтерді тұтынушылар 2017 2018 2019* Өзгеріс, %

1 «ҚҚҚ» ЖШС 7 767 7 937 8 016  1,0

2 «КҚК-Қ» АҚ – 2 179 4 495  106,3

3 «Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.» 1 289 1 568 1 895  20,8

4 «МұнайТас» ЖШС 1 345 1 340 1 450  8,2

5 «Торғай Петролеум» АҚ 198 210 221  5,4

6 «Магистральдық Суағызғы» ЖШС – – 801 –

Жиыны: 10 599 13 233 16 878  27,5

2019 ЖЫЛЫ ОПЕРАТОРЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН ТАБЫС 

27,5%-ға
АРТТЫ

* Деректер «Магистральдық Суағызғы» ЖШС-ның қызметтер көрсетуден түскен кірістер сомасын қамтиды

5352

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 2019 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП



«ҚазТрансОйл» АҚ-ның операторлық 
қызметтер көрсету жөніндегі қызметтен 
түскен кірістері, млн теңге

* Деректер «Магистральдық Суағызғы» ЖШС-ның қызмет-
тер көрсетуден түскен кірістер сомасын қамтиды

Компанияның операторлық қызметтерін тұты-
нушылар персоналдың біліктілігіне, өнеркәсіптік 
қауіпсіздік және еңбекті қорғау деңгейіне, сон-
дай-ақ техникалық жарақтандыруға жоғары 
талаптар қояды. Тұтынушылардың талаптарына 
сәйкестігін қамтамасыз ету үшін Компания осы 
бағытты дамытуға айтарлықтай қаражатты инвес-
тициялайды.

Сондай-ақ әрбір өндірістік объектіде Компания-
ның өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
саласындағы қызметтерін тұтынушылар талапта-
рының нақты сақталуын бақылау жүзеге асыры-
лады. Объектілерде бұзушылықтар және/немесе 
қақтығыстар туындаған жағдайда тиісті хабарлама 
Бас диспетчерлік басқармаға (БДБ) түседі. Ден қою 

жылдамдығын қамтамасыз ету үшін хабарлама-
ларды жіберу тәулік бойы жүзеге асырылады.

Жыл сайын Компания бөгде ұйымдарға тиесілі 
өндірістік объектілердің сенімділігін қамтамасыз 
ету бойынша және объектілерді күзгі-қысқы және 
су тасқыны кезеңдерінде жұмысқа дайындау 
бойынша ұйымдастыру-техникалық іс-шараларын 
орындайды. 2019 жылы магистральдық мұнай 
құбырларының құбырішілік диагностикасының 
нәтижелері бойынша операторлық қызметтер 
басқармаларының күшімен магистральдық мұнай 
құбырларының 152 ақауы жойылды, оның ішінде 
«Теңіз-Новороссийск» мұнай құбырында – 98 ақау, 
«Кеңқияқ-Атырау» мұнай құбырында – 40 ақау, 
«Кеңқияқ-Құмкөл» мұнай құбырында – 13 ақау, 
«Атасу – Алашанькоу» мұнай құбырында – 1 ақау.

Бұл ретте есепті кезеңде пайдаланылатын ма-
гистральдық мұнай құбырлары бойынша негізгі 
жабдықтың істен шығуына, апаттар мен оқыс 
оқиғаларға жол берілген жоқ.

2019 жылы ISO 9001:2015 талаптарына сәйкес опе-
раторлық қызметтерді көрсету сапасының деңгей-
ін бағалау мақсатында тұтынушыларға сауалнама 
жүргізілді. Сауалнама нәтижелері бойынша жалпы 
бағалау 96,7 %-ды құрады, бұл 2018 жылдың деңгей-
інен жоғары.

Сауалнама шеңберінде «КҚК-К» АҚ бойынша баға-
лаудың төмендеу себептерін талдау нәтижелері 
бойынша көрсетілген қызметтерге ақы төлеудің 
белгіленген айлық құнын төмендету негізінде 
«КҚК-К» АҚ магистральдық мұнай құбырларын 
пайдалану бойынша қызметтер көрсету сапа-
сын сипаттайтын БОҚБ бастығының ҚНК әзірлеу 
жоспарланған.

«Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.» 
күрделі жөндеуді аяқтау

«Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.» компаниясы 2019 жылы 
«Қарашығанақ-Атырау» көлік жүйесін жоспарлы-алдын алу жөндеуді сәтті 
аяқтады, оған «ҚазТрансОйл» АҚ мамандары қатысты. ҚПО тарихындағы ең ірі 
күрделі жөндеу қоршаған ортаға зиян келтірмей және қауіпсіздік техникасының 
барлық талаптарын сақтай отырып жүргізілді.
ҚПО Компанияның БОҚБ мамандарының үйлесімді жұмысын атап өтті, солардың 
кәсіби тәжірибесі мен ынтасы арқасында қойылған барлық мақсаттар мен 
міндеттерді уақытылы, сапалы және қауіпсіз іске асырды.
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Тұтынушылардың 2019 жылғы операторлық қызметтер сапасымен қанағаттануын бағалау 
нәтижелері

«Торғай 
Петролеум» АҚ

«МұнайТас» 
ЖШС

«ҚҚҚ» 
ЖШС ҚПО «КҚК-Қ» АҚ «Магистральдық 

Суағызғы» ЖШС
Жалпы 
бағалау

100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 100 % 96,7 %

2019 жылдың қыркүйегінде Компания «КҚК-К» АҚ 
құрылымдық бөлімшелерінің және мердігерлік ұй-
ымдардың қатысуымен «КҚК-Қ» АҚ ұйымдастыр-
ған «Safety day event» іс-шарасына қатысты. Осы 
іс-шара аясында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғауды қамтамасыз ету, HSE саласындағы 
инновациялар мәселелерін талқылау бойынша 
дөңгелек үстел өткізілді. Сондай-ақ «Safety day 
event» іс-шарасы аясында конкурстық бағдарлама 
ұйымдастырылып, нәтижесінде Компанияның ко-
мандасы «Лабиринт стихии» конкурсында бірінші 
орынды, «12 стихия» конкурсында үшінші орынды, 
«Усмири стихию» конкурсында бесінші орынды 
иеленді.

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

2020 жылы Компания мынадай іс-шараларды 
өткізуді қоса алғанда, жасалған шарттарға сәй-

кес операторлық қызметтерді одан әрі көрсетуді 
жоспарлап отыр:

 ■ «Торғай Петролеум» АҚ мұнай құбырын пайдала-
нуға 2021 жылға келісім жасасу;

 ■ «Магистральдық Суағызғы» ЖШС жабдығына 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойын-
ша 2021 жылға келісім жасасу;

 ■ тұтынушылардың 2020 жылғы операторлық 
қызмет сапасына қанағаттанушылығын 95 %-дан 
төмен емес деңгейде қамтамасыз ету;

 ■ «Өнімділігі жылына 6 млн тоннаға дейін «Кеңқи-
яқ-Атырау» магистральдық мұнай құбыры 
учаскесі реверсінің бірінші кезеңі» жобасын іске 
асырғаннан кейін «Аман» МАС-ты пайдалануға 
қабылдау.

96,7% 

ОПЕРАТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САПАСЫНА 
ҚАНАҒАТТАНУ ДЕҢГЕЙІ
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Инвестициялық қызмет

«ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2015–2019 жылдарға ар-
налған инвестициялық бағдарламасы (Инвестици-
ялық бағдарлама) 2015 жылғы тамызда Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрлігі мен Қа-
зақстан Республикасы Ұлттық экономика министр-
лігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті 
және тұтынушылардың құқықтарын қорғау коми-
тетінің бірлескен бұйрығымен жыл сайын түзете 
отырып, бекітілді.

Инвестициялық бағдарлама күрделі салымдар 
жоспарының, Өндірістік бағдарламаның және 
Компанияның Инвестициялық комитетінің шешім-
дерінің негізінде қалыптастырылады.

Инвестициялық бағдарламаның негізгі мақсатта-
ры перспективалы инвестициялық жобаларды іске 
асыру және өндірістің ағымдағы деңгейін қолдау 
болып табылады.

Инвестициялық бағдарламаны іске асыру бағыттары

Инвестициялық жобалар бойынша шешімді қабылдау кезеңдері

Мұнай құбыры жүйесінің 
өндірістік объектілерінің 

жобалық сипаттамаларын 
жақсарта отырып, қолданы-

стағы өндірісті қайта жаңарту, 
кеңейту және жаңғырту

Жұмыс істеп тұрған өндірістік 
объектілерді олардың 

жобалық қуатының өзгеруіне 
әкелмейтін күрделі жөндеу

Жаңа өндіріс 
құрылысы

Инвестициялық бағдарламаны 
іске асыру бағыттары 

Бірінші кезеңде инвестициялық жобаны жүзеге 
асыру мүмкіндігі мен орындылығы туралы шешім 
қабылданады. Келесі кезеңде экономикалық тар-
тымдылықты талдау үшін есептеулер жүргізіледі. 
Соңғы кезеңде инвестициялық өтелімділіктің, жо-
баның компанияның қаржылық жағдайына және 
бизнес-жоспардың ҚНК-ге әсерін, сондай-ақ адами 
ресурстарды жоспарлауды егжей-тегжейлі есептеу 
жүргізіледі.

Бұдан басқа, әрбір кезеңде шешім қабылдау кезін-
де жобаның тәуекел деңгейі және оның еңбекті 
қорғау мен қоршаған ортаға әсері сияқты фактор-
лар ескеріледі.

Инвестициялық бағдарлама инвестициялық 
шығыс тарды бес жылдық кезең ішінде біркелкі 
бөлуді көздейді, бұл Компанияға оны қаржылан-
дыру көздерінің теңгерімді құрылымын сақтауға 
мүмкіндік береді.

Өтінімді мақұлдау және 
техникалық-экономикалық 

негіздемені (ТЭН) 
қаржыландыру туралы 

шешім қабылдау 

ТЭН мақұлдау және жобалау-
сметалық құжаттаманы 

(ЖСҚ) қаржыландыру туралы 
шешім қабылдау

ЖСҚ мақұлдау және жобаны 
іске асыру туралы шешім 

қабылдау

Компания немесе ЕББҰ бастамашылық ететін әрбір 
инвестициялық жоба мұқият сараптамадан өтеді. 
Жоба бойынша шешім қабылдауды Компанияның 

Инвестициялық комитеті Компанияның белгілен-
ген талаптары мен корпоративтік рәсімдеріне 
сәйкес үш кезеңде жүзеге асырады.

Күрделі салымдардың жалпы сомасы, млн теңге 

Көрсеткіш 2017 2018 2019 2020 * 
(жоспар) Өзгеріс,%

«ҚазТрансОйл» АҚ-ның күрделі 
салымдары**, оның ішінде: 52 814,5 51 313 42 858 54 082,5  –16,5

жаңа жобаларға 1 563,6 8 054 70 13,7  –99,1

өндірістің ағымдағы деңгейін 
қолдау үшін 42 753,7 43 257 42 761 54 064  –1,1

әкімшілік сипаттағы 8 497,2 3 27 4,6 –

* Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 15 қарашадағы шешімімен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ 2020–2024 жылдарға арналған 
бизнес-жоспарына сәйкес
** Компанияның күрделі салымдарының шоғырландырылған көлемі (үлестік әдіс) көрсетілген

«ҚазТрансОйл» АҚ күрделі салымдардың 
жалпы сомасы, млн теңге 

«ҚазТрансОйл» АҚ
БМТ (мұнай және мұнай 
өнімдері)

«ҚҚҚ» ЖШС
«МұнайТас» ЖШС

44 463

857

16 200

3 232

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

2017

2018

2019

2020
(жоспар)

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

52 814,5

51 313

42 858

54 082,5

–16,5%

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

2017

2018

2019

2020
(жоспар)

48 360

46 120

45 580

46 179

–1,2%

Көрсеткіш

БМТ (мұнай және мұнай өнімдері)
«ҚҚҚ» ЖШС
«МұнайТас» ЖШС

2019 жылғы күрделі салымдар бойынша нәтиже-
лер Компанияның негізгі ресурстары өндірістің 
ағымдағы деңгейін қолдауға бағытталғанын көр-
сетеді. Мәселен, 2019 жылы осы бағытқа күрделі 
салымдардың жалпы көлемінің 99,8 %-ы бөлінді.
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ 
АСЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ

«Қазақстан-Қытай» мұнай құбырын 
кеңейту

Компания үшін ғана емес, Қазақстан Республикасы 
үшін де ірі және стратегиялық маңызды инвестици-
ялық жобалардың бірі «Қазақстан – Қытай» маги-
стральдық мұнай құбырлары жүйесінің құрылысы 
болып табылады. Жобаны іске асыру кезең-ке-
зеңмен жүзеге асырылады.

Бірінші кезең шеңберінде 2006 жылы ұзындығы 
965,1 км «Атасу – Алашанькоу» мұнай құбыры 
салынып, пайдалануға берілді. 2009 жылы-ұзын-
дығы 794,26 км «Кеңқияқ – Құмкөл» мұнай құбыры 
салынып, пайдалануға берілді.

Жобаға қатысушылар: «ҚазТрансОйл» АҚ, «Мұнай-
Тас» ЖШС және «ҚҚҚ» ЖШС, олардың әрқайсысы 
«Қазақстан – Қытай» мұнай құбырының тиісті 
учаскесінің меншік иесі болып табылады. Қаржы-
ландыру жобаға қатысушылардың өз қаражаты 
есебінен жүзеге асырылады.

«Қазақстан-Қытай» мұнай құбырының құрылысын 
іске асырудың келесі кезеңі «Қазақстан-Қытай» 
мұнай құбыры құрылысының екінші кезеңінің 
екінші кезегі. Өнімділікті жылына 20 млн тонна 
мұнайға дейін ұлғайту біртұтас жобасына (Жоба) 
біріктірілген мынадай жобаларды іске асыру 
болды: «Қазақстан-Қытай» мұнай құбыры құрылы-
сының екінші кезеңінің екінші кезегі. Өнімділігі 
жылына 6 млн тоннаға дейінгі «Кеңқияқ-Атырау» 
мұнай құбыры учаскесі реверсінің бірінші кезеңі» 
(Реверс жобасы) және мақсаты мұнай тасымал-
дау бағыттарын әртараптандыру және Қазақстан 
Республикасының көмірсутектерін тасымалдау-
дың көпвекторлы жүйесін құру болып табылатын 
«Кеңқияқ-Атырау» БМАС және Құмкөл БМАС-та 
МСӨЖ өткізу қабілетін ұлғайту» (МСӨЖ жобасы). 
Жоба жаңа мұнай айдау станцияларын салу және 
жұмыс істеп тұрған қайта жаңарту, сондай-ақ тиісті 
учаскелерде мұнай құбырын ауыстыру жолымен 

ішкі нарыққа және ҚХР-ға экспортқа тасымалдау 
көлемінің өсуіне қарай барлық учаскелер бойынша 
мұнай құбырының өткізу қабілетін кезең-кезеңмен 
ұлғайтуды болжайды.

2019 жылы бірінші іске қосу кешені бойынша 
Реверс жобасын іске асыру шеңберінде «Кеңқи-
яқ-Атырау» мұнай құбырын Н. Шманов атындағы 
МАС-пен қосу үшін екі желілік бөгет салу мен кесуді 
қоса алғанда, жабдықтарды жеткізу және жұмыс-
тарды механикалық аяқтау жүзеге асырылды, 
сондай-ақ «Кеңқияқ-Атырау» мұнай құбырының 
бойында орналасқан бірқатар өзге де объектілерді 
қайта жаңарту жүзеге асырылды.

Екінші іске қосу кешені шеңберінде «Аман» МАС 
құрылысы жүзеге асырылуда.

Барлығы 11 087 млн теңге игерілді, оның ішінде 
2019 жылы – 8 413 млн теңге.

МСӨЖ жобасын іске асыру шеңберінде 2019 жылға 
жоспарланған жабдықтарды жеткізу толық көлем-
де жүзеге асырылды.

2019 жылғы 19 желтоқсанда МСӨЖ жобасының 
ЖСҚ бойынша кешенді ведомстводан тыс сарапта-
маның оң қорытындысы алынды.

Құбырды ауыстыра отырып, 
магистральдық мұнай құбырларын 
қайта жаңарту

Өндірістік объектілерді сенімді және қауіпсіз 
пайдалануды қамтамасыз ету үшін 2019 жылы 
Компания оларды күрделі жөндеу бойынша келесі 
іс-шараларды жүргізді:

 ■ «Прорва-Құлсары» магистральдық мұнай құбы-
рының 0-3 км, 4-6 км, 9-12 км, 13-15 км, 21-33 км, 
37-38 км, 39-43 км, 46-50 км, 60-64 км, 73-76 км, 
90-95 км, 100-101 км учаскелеріндегі құбырлар-
ды тазалау және диагностика құралдарын іске 
қосу камерасымен ауыстыру (1 және 2-кезектер). 
Объект 2019 жылғы желтоқсанда пайдалануға 
қабылданды;

 ■ «Өзен-Атырау-Самара» мұнай құбырының 801-
807 км, 813-824 км, 830-831 км, 851-853 км, 857-
859 км, 862-867 км (1-кезеңі) учаскелеріндегі 
құбырды ауыстыру;

 ■ «Қиғаш» бас тазарту құрылысының учаскесінде-
гі – 0 км, «Астрахань-Маңғышлақ» суағызғысы-
ның 0-56 км учаскесіндегі құбырларды ауыстыру.

«Құлсары-Теңіз» суағызғысының бірінші 
кезегінің құрылысын аяқтау

Компания суағызғының желілік бөлігі бойынша құрылыс-монтаж 
жұмыстарын аяқтады, гидравликалық сынақтар жүргізілді. Жобаның 
резервуарлық паркі, инженерлік жүйелері мен құрылыстары бар су сорғы 
станциясын салуды көздейтін екінші кезегінің жұмысы аяқтауды талап 
етеді.
Ұзындығы 104,2 км және өткізу қабілеті 13 200 м3/тәулік жаңа 
су құбыры «Теңізшевройл» ЖШС өндірістік және техникалық 
қажеттіліктеріне техникалық су беруге арналған.

«Астрахань-Маңғышлақ» магистралдық 
суағызғысын қайта жаңарту және 
кеңейту

Атырау және Маңғыстау облыстарының тұрғын-
дарына, сондай-ақ мұнай өндіру және өнеркәсіп 
кәсіпорындарына су беру үшін «Астрахань-
Маңғыш лақ» магистральдық суағызғысының 
үздіксіз, қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету және 
өнімділігін арттыру үшін «ҚазТрансОйл» АҚ мына-
дай іс-шараларды іске асырды:

 ■ № 5 су сорғыш станциясын (ССС-5) қайта 
жаңарту;

 ■ «Астрахань-Маңғышлақ» магистральдық суағы-
зғысының 0-56 км учаскесіндегі желілік бөлігінде-
гі құбырды ауыстыру;

 ■ № 8 су сорғыш станциясын (ССС-8) электрмен 
жабдықтауды қайта жаңғырту.

Жоғарыда көрсетілген іс-шараларды орындау 
нәтижесінде «Астрахань-Маңғышлақ» магистраль-
дық суағызғысының өткізу қабілеті қолданыстағы 
95 мың м3/тәуліктен 125 мың м3/тәулік (бағалау) 
дейін артты.

Сондай-ақ, «Магистральдық суағызғы» ЖШС 
«Астрахань-Маңғышлақ» магистральдық суағыз-
ғын қайта құру және кеңейту бойынша жобаның 
ТЭН-ін әзірлеуде. ТЭН шеңберінде су тұтынудың 
қолданыстағы және болжамды көлемдерін зерде-
леу жөніндегі жұмыстарды орындау және маги-
стральдық суағызғының өткізу қабілетін арттыру 
бойынша, оның ішінде Маңғыстау облысы бойын-
ша тұтынудың болжамды көлемдерін қамтамасыз 
ету үшін оңтайлы техникалық және технологиялық 
шешімдер әзірлеу жоспарлануда.

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

Компания 2020 жылы инвестициялық қызмет бой-
ынша мынадай іс-шараларды жоспарлады:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2020–2025 жылдарға 
арналған инвестициялық бағдарламасын ТМРК-
ның бекітуі;

 ■ «Қазақстан – Қытай» мұнай құбыры құрылысы-
ның екінші кезеңінің екінші кезегі. Мұнай өнімділі-
гін жылына 20 млн тоннаға дейін ұлғайту» жоба-
сын аяқтау;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2020–2024 жылдарға ар-
налған өндірістік бағдарламасына сәйкес құбыр-
лардың учаскелерін ауыстыру;

 ■ «Астрахань – Маңғышлақ» магистралдық суағыз-
ғысын қайта жаңарту және кеңейту бойынша 
жобаның ТЭН-ін әзірлеу және бекіту;

 ■ «Астрахань – Маңғышлақ» магистралдық су-
ағызғысын қайта құру және кеңейту жобасын 
қаржыландыру мәселесін пысықтау.

42,9 МЛРД ТЕҢГЕ

2019 ЖЫЛЫ КОМПАНИЯНЫҢ КҮРДЕЛІ 
САЛЫМДАРЫНЫҢ СОМАСЫ
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СОЛТҮСТІК 
ҚАЗАҚСТАН 
ОБЛЫСЫ

Солтүстік Қазақстан облысы – қазақ 
әдебиеті классиктерінің отаны. Мұнда 
ұлы Мағжан Жұмабаев, Ғабит Мүсірепов, 
Сәбит Мұқанов дүниеге келді. Сонымен 
қатар, бұл жерде әлемге әйгілі ертегінің 
авторы – Петр Ершов балалық шағын 
өткізді.

Мұнай құбырлардың 
ұзындығы

186,2 
км

ӘЭЖ-дің 
ұзындығы

196
км

Персоналдың 
саны

103
адам

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-НЫҢ 
АЙМАҚТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ



«ҚазТрансОйл» АҚ-ның цифрландыру тұжырымдамасы

1-ші мақсат: Процестерді тиімді басқару және цифрлық технологияларды пайдалану 
есебінен әлемдік даму қарқындарына сәйкес келу

Цифрландыру саласындағы мақсаттар

Цифрлық зияткерлік 
қауіпсіздік жүйесін 

құру

 ■ Штаттан тыс 
жағдайларды мо-
ниторингілеу және 
басқарудың ахуал-
дық орталығын құру

 ■ Автокөлікті бақыла-
удың автоматтан-
дырылған жүйесін 
дамыту

 ■ Бірыңғай кіру нүк-
тесінің жүйесін құру 
(Single Sign On)

 ■ Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау 
бойынша электрон-
дық жұмыс орнын 
құру

 ■ Экшн-камераларды 
пайдалану

Персоналды 
басқарудағы цифрлық 
түрленулер, заманауи 

жұмыс орындарын 
құру

 ■ Қызмет көрсету 
орталығын құру

 ■ Web-технология-
ларға негізделген 
құжат айналымы-
ның орталықтан-
дырылған жүйесін 
енгізу

Технологиялық 
процестерді 

цифрландыру

 ■ Магистральдық 
мұнай құбырлары 
учаскелері бойынша 
апаттық тоқтаулар 
алгоритмдерін іске 
асыру

 ■ Мобильді құрылғы-
лардан WebNavigator 
қатынауды 
ұйымдастыру

 ■ Өздігінен диагности-
калау функциясы 
бар автоматтан-
дырудың техника-
лық құралдарын 
пайдалану

Өндірістік процестерді 
басқарудың цифрлық 

технологияларына 
көшу

 ■ Өндірістік проце-
стерді басқару 
жүйесін енгізу

 ■ Диагностикалық 
жүйелерді енгізу

 ■ 3D-модельдеу 
жүйесі негізінде 
өндірістің «Цифрлық 
қосарлы» активтерін 
цифрлық модельдеу

 ■ Smart Grid (ақылды 
электр желісі) негіз-
гі компоненттерін 
енгізу 

 ■ Жобаларды басқару-
дың корпоративтік 
жүйесін енгізу

1 2 3 4

Процестерді цифрландыру және 
автоматтандыру
Ақпараттық технологиялар және процестерді 
автоматтандыру кез келген табысты ұйым үшін 
заманауи бизнес-ортаның ажырамас бөлігі болып 
табылады.

«ҚазТрансОйл» АҚ өзінің бизнес-процестеріндегі 
цифрлық технологиялардың өзектілігін сезінеді 
және осы мәселеде Компанияны ілгерілету үшін 

айтарлықтай күш-жігер жұмсайды. Атап айтқанда, 
Компания цифрлық технологиялар және компани-
ядағы процестерді автоматтандыру саласындағы 
даму бағытын анықтайтын мынадай тұжырымда-
малық құжаттарды әзірлеп, бекітті:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ цифрландыру 
тұжырымдамасы;

Цифрландыру саласындағы мақсаттар

2-ші мақсат: Үздік әлемдік іс-тәжірибелерді және бастамаларды енгізу есебінен еңбек 
қауіпсіздігі және оны қорғау деңгейін арттыру

Цифрландырудың күтілетін нәтижелері:
 ■ өндірістік процестерді технологиялық жаңғыртудың жоғары деңгейі;
 ■ негізгі қызмет көрсеткіштері бойынша жедел және сенімді ақпарат алу арқылы корпоративтік басқару 

жүйесінің сапасын арттыру;
 ■ жұмыс орнының тиімділігін, қызметкерлердің цифрлық сауаттылығын арттыру;
 ■ цифрлық инфрақұрылымның қолжетімділігі мен қауіпсіздігін арттыру;
 ■ еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәдениетінің деңгейін арттыру.

Тауар-көлік 
операциялары 
үшін жүйелерді 

дамыту

 ■ Тауар-көлік 
операция-
лары үшін 
жүйелерді 
дамыту

Негізгі қызмет 
көрсеткіштерін 
басқарудың за-

манауи тетіктерін 
енгізу

 ■ Бизнес-
процес терді 
басқару жүй-
есін енгізу

Қаржы-
қаражатты 

цифрлық 
мониторингтеу

 ■ Корпоративтік 
есептілік жүй-
есін енгізу 

 ■ ERP-жүйесін 
дамыту

Сатып алу және 
материалдық 

ағындарды 
басқару саласында 

процестерді 
дамыту

 ■ Материалдық 
ағындарды 
басқару 
бойынша 
ERP-жүйесін 
дамыту

5 6 7 8

Сенімді цифрлық 
инфрақұрылымды 

қамтамасыз ету

 ■ Деректерді 
беру және 
сақтау жүйесін 
дамыту

9

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ цифрлық технологияларды 
дамыту бағдарламасы, соның ішінде жобалардың 
Жол картасы.

Компанияда бейінді департаменттер жұмыс істей-
ді, олардың жауапкершілік аймағында Компания-
ның қызметін цифрландыру және автоматтандыру 
саласындағы жобаларды іске асыру жатыр: ақпа-
раттық технологиялар департаменті, телекоммуни-
кациялар департаменті, ТПБАЖТҚ3 департаменті *.

ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН 
БАҒЫТТАРЫ

2018 жылы әзірленген «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 
цифрландыру тұжырымдамасы (Цифрланды-
ру тұжырымдамасы) қазіргі заманғы цифрлық 
технологияларды енгізу және тиімді ақпарат-
тық-коммуникациялық инфрақұрылымды өрістету 
есебінен Компания қызметін жетілдірудің негізгі 
бағыттарын айқындап берді. Екі негізгі мақсаттар 
мен дамудың тоғыз негізгі бағыттары анықталды, 
олардың әрқайсысы түрлі бастамаларды қамтиды.

* Технологиялық процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесі және метрологиялық қамтамасыз ету
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ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Цифрландыру тұжырымдамасының негізінде 
2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ-ның цифрлық тех-
нологияларын дамыту бағдарламасы (цифрлық 
технологияларды дамыту бағдарламасы) әзірленіп, 
бекітілді, ол Компанияның стратегиялық мақсатта-
рына қол жеткізу мақсатында бір-бірімен байланы-
сты жобалардың жиынтығын білдіреді.

Цифрлық технологияларды дамыту бағдарлама-
сы ITIL және COBIT халықаралық әдістемелерінің 
негізгі ережелеріне сәйкес әзірленді. Бұл бағдар-
ламаны әзірлеу компанияның АТ-ландшафтын кең 

түрде диагностикалаудың алдында болды, оған 
сауалнама жүргізу және АТ-аудит жүргізу енгізілді. 
АТ-аудит шеңберінде SAP, ЭҚЖ, СЭА, SCADA, SQUID 
және т. б. сияқты Компанияның қырық АТ-жүйесіне 
зерттеу жүргізілді.

Компанияның АТ-ландшафтын диагностикалау 
жақсарту үшін көптеген облыстарды анықтады 
және сандық технологияларды дамыту саласын-
дағы ең өзекті жобаларды анықтауға көмектесті. 
Ең маңызды елу бір жоба цифрлық технологиялар-
ды дамыту бағдарламасының Жол картасының 
негізін құрады, ол ұйымдық және функционалдық 
белгілері бойынша жобалардың бірнеше тобына 
бөлінген.

Цифрлық технологиялар картасы

Қолданыстағы 
технологияларды 

дамыту

(7 жоба)

Технологияларды 
тарату 

(4 жоба)

Цифрландыруға 
дайындық 

(4 жоба)

Жаңа 
технологияларды 

енгізу 

(36 жоба)

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 

(51 ЖОБА)

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛМЕЙТІН БАЙЛАНЫС 
ТОРАПТАРЫ

Өндірістік процестерді цифрландыру шеңберінде 
Компания бірнеше жылдан бері қызмет көрсетіл-
мейтін байланыс тораптарын (ҚКмБТ) салу бойын-
ша жобаны дамытып келеді.

ҚКмБТ-телекоммуникациялық жабдықты орнатуға 
арналған жеке шағын үй-жайлар. Егер бұрын бай-
ланыс тораптары тәулік бойы қызметкерлер кезек-
шілік ететін үй-жайларды білдіретін болса, бүгінгі 
күні ҚКмБТ құрылысы байланыс инженерлерінің 
тәулік бойы қатысуынан бас тартуға, орталықтан-
дырылған бақылау мен қашықтықтан басқаруды 
ұйымдастыруға мүмкіндік берді. ҚКмБТ қазіргі 
заманғы жүйесі климатты бақылаудың, өрт сөн-
дірудің, бейнебақылау, сондай-ақ қолжетімділікті 

бақылаудың жаңғыртылған жүйелерін қамтиды. 
Қызметтің үздіксіздігі мақсатында ҚКмБТ-ға бала-
ма қоректену көздері табысты енгізілді.

Жаңа жабдық пайдалануға берілген сәттен бастап 
үш жыл ішінде, бөгде операторлардан үй-жайлар-
ды жалға алу шығындарын азайту және байланыс 
жүйелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша 
жоспарлы-алдын алу жұмыстарының кезеңділігін 
азайту есебінен Компания 430 млн теңгеден астам 
экономикалық нәтиже алды.

ҚКмБТ жабдығы ай сайын қызмет көрсетуді талап 
етпейді, қашықтықтан мониторинг жүйелерімен 
жарақтандырылған және штаттан тыс жағдайлар 
болған жағдайда, жедел ден қоюға және ақаулар-
ды уақтылы жоюға мүмкіндік береді.

ТРАНКИНГТІК БАЙЛАНЫС ЖЕЛІСІН 
ЖАҢҒЫРТУ

«ҚазТрансОйл» АҚ қызметі магистральдық мұнай 
құбырларына, оның ішінде ұялы немесе басқа бай-
ланыс түрлері жоқ шалғай жерлерге қызмет көр-
сетумен байланысты. Осыған байланысты тран-
кингтік радиобайланыстың меншікті желісін құру 
және дамыту негізгі көңіл аударылған Компания 
үшін техникалық және экономикалық тұрғыдан 
алғанда жалғыз қолайлы шешім болып табылады.

2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық 
мұнай құбырлары бойындағы қолданыстағы тран-
кингтік байланыс желісін жаңғырту бойынша жұ-
мыстың негізгі кезеңін аяқтады. 20 жылдан астам 
жұмыс істеген МРТ-1327 стандартының аналогтық 
транкингтік жүйесі DMR Tier-III Pro стандартты 
радиобайланыстың цифрлық кәсіби транкингтік 
жүйесіне ауыстырылды. Нәтижесінде Компания 
80 базалық станциядан тұратын Қазақстандағы 
транкингтік радиобайланыстың ең үлкен цифрлық 
кәсіби жүйесін пайдалануға енгізді.

Транкингтік радиобайланысты технологиялық қай-
та жарақтандыру магистральдық мұнай құбырла-
рын пайдаланатын персоналдың одан әрі үздіксіз 
жұмысын, радиобайланысты пайдалана отырып, 
магистральдық мұнай құбырлары объектілерінде 
барлық жоспарлы және жоспардан тыс жұмыс-
тарды орындауды қамтамасыз етуге мүмкіндік 
берді. Ол қолданыстағы қамту аймағын 89 %-дан 
94 %-ға дейін ұлғайтты, бұл ретте радиобайланыс 
толығымен жоқ тек 6 % аймақ қалдырылды. Байла-
ныс толығымен жоқ учаскелердің болуының негізгі 
себебі жергілікті жердің күрделі рельефі және 
осындай учаскелердің қазіргі базалық станциялар-
дан алыстығы болып табылады.

Транкингтік радиобайланыстың кәсіби желісін 
жаңғырту бойынша жұмыстың келесі кезеңі 
«ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық мұнай құбыр-
ларының бүкіл ұзындығы бойынша транкингтік 
радиобайланыспен (автомобиль радиостанцияла-
ры үшін) 100 % жабуды қамтамасыз ету бойынша 
жұмыстарды көздейді.

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

2020 жылы Компания цифрландыру және автомат-
тандыру шеңберінде келесі іс-шараларды жоспар-
лады*:

 ■ Компанияның ақпараттық жүйелерін сүйемел-
деуді қамтамасыз ету, сондай-ақ серверлік жаб-
дықтар мен компьютерлік техникаға техникалық 
қызмет көрсету бойынша одан әрі жұмыстарды 
жүзеге асыру;

 ■ Компанияның орталық аппаратында баспасөз 
қызметін қамтамасыз ету;

 ■ түгендеу бойынша жедел есепке алу және бақы-
лаудың автоматтандырылған жүйесін әзірлеуді 
және енгізуді қамтамасыз ету;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ цифрлық технологияларды 
дамыту бағдарламасының Жол картасына сәйкес 
жобаларды іске асыру.

* Компанияның 2020-2024 жылдарға арналған бизнес-
жоспарында қаражат бөлу кезінде

51 ЖОБА ЦИФРЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ДАМЫТУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖОЛ  
КАРТАСЫНА КІРДІ
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ҒЗТКЖ БАҒДАРЛАМАСЫ

Магистральдық 
құбырлар жүйесінің 
сенімділігін арттыру 

Энергия және 
ресурс үнемдеуші 
технологияларды 

енгізу

Шығыстарды қысқар-
ту және пайдалану 

шығындарының 
тиімділігін арттыру

 Автоматтандыру жүйе-
лерін арттыру, объек-
тілердің қауіпсіздігін 

арттыру

Инновациялық-технологиялық даму, ҒЗТКЖ және 
«ҚазТрансОйл» АҚ ҰҒО филиалының (ҰҒО филиа-
лы) жұмысын үйлестіру саласындағы қызметке 
техникалық саясат департаменті жетекшілік етеді. 
ҒЗТКЖ бағдарламасына сәйкес жұмыстарды ҰҒО 
филиалының орталық зертханасы қызметкер-
лерінің күшімен де, мердігерлік ұйымдарды тарта 
отырып та орындалады.

ҒЗТКЖ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК-
ӨНЕРКӘСІПТІК СЫНАҚТАРДЫ 
ОРЫНДАУ

Компанияда 2019 жылы жалпы алғанда 20 тақы-
рып бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары іске 
асырылды мен тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар 
жүргізілді, сондай-ақ ғылыми-техникалық ақпа-
ратқа талдау жасалды, оның нәтижесінде ҒЗТКЖ 
жаңа тақырыптарын әзірлеу және перспективаға 
мұнай тасымалдау саласында инновациялық тех-
нологияларды енгізу жөнінде ұсыныстар топтасты-
рылды.

2019 жылы сондай-ақ SmartTranPro бағдарламалық 
кешенін пайдалана отырып, Қазақстанның мұнай 
және мұнай қоспаларының құбыр көлігі технологи-
ялық режимдерін оңтайландыру бойынша ғылыми 
жұмыстар жалғастырылды.

Іске асырылған басқа жобалардың қатарында 
мұнай құбырын қауіпсіз пайдалану ұзақтығын 
анықтау мақсатында «Павлодар–Шымкент» ма-
гистральдық мұнай құбырының екі учаскесіндегі 
қалдық ресурсты бағалау жөніндегі жұмыстарды, 
Б. Жұмағалиев атындағы БМАС – «Жуантөбе» МАС 
мұнай құбыры бағыты бойынша мұнай тасымалдау 
процестерін жақсарту үшін магнитті активаторлар-
ды (магниттердің ішкі және сыртқы орналасуымен) 
зерттеу жөніндегі жұмыстарды атап өтуге болады.

Инновациялық-технологиялық даму

«ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің технологиялық 
ерекшеліктері салмақты және ғылыми негіз-
делген шешімдерді қамтамасыз етуге қабілетті 
ғылыми-техникалық әлеуетке үлкен қажеттілікті 
болжайды. Технологиялық тәуекелдер мұнайдың 
ерекше қасиеттерімен, климаттық және ландшаф-
тық жағдайлармен, сондай-ақ мұнай құбырын пай-
далану режимдерімен байланысты болуы мүмкін.

Ғылыми және инновациялық-технологиялық даму 
саласындағы өзекті міндеттерді шешу үшін ҒЗТКЖ 
әзірлеу және жаңа техника мен инновациялық-тех-
нологиялық шешімдерді трансферттеу жөніндегі 
2019–2023 жылдарға арналған бағдарлама (ҒЗТКЖ 
бағдарламасы) тұрақты негізде іске асырылуда.

ҒЗТКЖ бағдарламасының міндеттері

Ғылым мен техника саласындағы  
мемлекеттік сыйлық

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 6 желтоқсандағы № 210 
Жарлығымен «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының авторлар ұжымына «Мұнай 
құбыры бағыттары бойынша мұнай мен мұнай қоспаларын тасымалдауды энергия 
үнемдеуді ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» тақырыбындағы жұмыстар 
циклына Әл-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы 2019 жылғы 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығы берілді. Осы жұмыстың 
авторларының құрамына «ҚазТрансГаз» АҚ техникалық саясат департаментінің 
қызметкерлері Берік Саяхов пен Ербол Махмотов, сондай-ақ профессорлар Ескендір 
Бейсембетов, Ұзақ Жапбасбаев, Бағдәулет Кенжалиев және басқалар кірді.

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ ЖАС МАМАНДАРЫ 
АРАСЫНДА ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТКІЗУ

Қазақстанда Жастар жылы деп жарияланған 
2019 жылы жас мамандардың екінші форумында 
есепті жылдың тамыз айында Ақтау қаласында 
жас мамандар арасында ғылыми-практикалық 
конференция өтті. Конференцияға қатысушылар 

мұнай құбыр көлігін дамыту мәселелері мен пер-
спективаларын талқылады. Бұдан басқа, төменгі 
температура жағдайында мұнайды тиімді тасы-
малдауға, коррозиялық процестерді зерттеуге 
және т. б. арналған баяндамалар ұсынылды.
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МҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ СУ БЕРУ 
САЛАСЫНДАҒЫ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК

Компания соңғы 15 жылда мұнай тасымалдау 
саласындағы ғылыми-техникалық ақпаратқа 
талдау және жеті жетекші елдің ақпараттық база-
лары бойынша патенттік іздестіру жүргізуде. Осы 
талдау нәтижелері бойынша  2019 жылы зияткерлік 
меншік объектілеріне құжаттар беруге үш өтінім 
жасалып, белгіленген тәртіппен берілді. Барлық үш 
өтінімді Қазақстан Республикасы Әділет министр-
лігінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК 
қабылдады.

НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚҰЖАТТАМАНЫ ӘЗІРЛЕУ

Нормативтік техникалық құжаттар базасын 
жетілдіру «ҚазТрансОйл» АҚ басым міндеттерінің 
бірі болып табылады. Технологиялық процестерді 
оңтайландыру, автоматтандыру, жабдықтың жаңа 
түрлерін, энергия (ресурс) үнемдейтін (оның ішінде 
ғылымды көп қажетсінетін) технологияларды ен-
гізу саласындағы соңғы жетістіктер Компанияның 
нормативтік техникалық құжаттарына өзгерістер 
енгізуді талап етеді.

Компанияда ғылыми-техникалық құжаттарды 
әзірлеу мердігерлік ұйымдарды тарта отырып, 
сондай-ақ ҰҒО филиалының өз күшімен жүзеге 
асырылады. Мәселен, 2019 жылы соның ішінде 
Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция 
министрлігінің Техникалық реттеу және метроло-
гия комитеті төрағасының бұйрығымен бекітілген 
«Магистральдық мұнай құбырлары. Техникалық 
пайдалану» ұлттық стандартын қоса алғанда, 
Компанияның өндірістік қызметіне қатысты алты 
стандарт әзірленді.

ЭКСПО-2017 КӨРМЕСІНЕ ҰСЫНЫЛҒАН 
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 
ЖӨНІНДЕГІ ЖОЛ КАРТАСЫНА СӘЙКЕС 
ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ

2019 жылғы маусымда энергия үнемдейтін «Эко-
капсула» («ECOCAPSULE» компаниясы, Словакия 
Республикасы шығарған) автономды электрмен 
жабдықтау көздерімен (күн панельді энергия гене-
рациялайтын батарея, жел генераторы) модульдік 
орындауды жеткізу және Компанияның Атырау 
мұнай құбыры басқармасының «Үлкен Шаған» 
МАС-та орнату жүзеге асырылды.

«Экокапсула» сфералық түрде жасалған, күн 
батареяларымен және жел генераторларымен 
жабдықталған алаңы 8 м2 жылжымалы шағын 
модульдік құрылысты білдіреді. Керек-жарақтар 
жиынтығына, сондай-ақ ұзақ өмір сүруге қажетті 
заттар, шағын ас үй, унитаз және себезгі бар сани-
тариялық торап, жылжымалы кереуеттер, сон-
дай-ақ заттарды сақтауға және түрлі тұрмыстық 
қажеттіліктерге арналған қосымша бөліктер кіреді. 
Бұл қондырғы электрмен жабдықтаудың тұрақты 
көздері болмаған кезде магистральдық мұнай 
құбырлары объектілеріндегі технологиялық про-
цестердің мониторингі, уақытша немесе тұрақты 
күзет бекеті ретінде қолдануға ыңғайлы.

КОМПАНИЯНЫҢ 2 ҚЫЗМЕТКЕРІНЕ

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ТЕХНИКА 
САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК 
СЫЙЛЫҚ БЕРІЛДІ

«ҚазТрансОйл» АҚ объектілеріне қол 
сұғушылықтың алдын алу және қарсы тұру үшін 
Компания, аумақтық ішкі істер органдары және 
«KMG-Security» ЖШС күзет ұйымы арасында 
ынтымақтастық және өзара іс-қимыл туралы 
меморандумдар жасалды, оларға сәйкес тараптар 
тиісті ақпаратпен жедел алмасады, объектілердегі 
қылмыстарға қарсы күрес стратегиясын бірлесіп 
әзірлейді, мұнай құбырларына қатысты мәселелер 
бойынша заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар 
қалыптастырады.

Құбырларды қорғау жүйесін жетілдіру 
«ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің активтердің қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы басты 
басымдығы болып табылады. Компания «Терро-
ризмге қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Заңының нормаларын ескере отырып 
әзірленген Компанияның объектілерін инже-
нерлік-техникалық күзет құралдарымен (ИТКҚ)  

2024 жылға дейінгі жарақтандыру жоспарына сәй-
кес ИТКҚ енгізу жөніндегі іс-шараларды белсенді 
іске асырады. Осы Жоспарға сәйкес Компанияның 
өндірістік және технологиялық объектілерінде 
күзет-периметрлік сигнал беру және бейнебақылау 
жүйесін енгізу жүзеге асырылуда.

2019 жылы Компания «Шымкент» БМАС, «Жуантө-
бе» МАС және «Прорва» МАС күзет-периметрлік 
сигнал беру және бейнебақылау жүйелерін енгізді.

Ұйымдастырушылық және техникалық іс-шара-
лардан басқа, Компания корпоративтік қауіпсіздік 
процестерін нормативтік реттеу мәселелеріне көп 
көңіл бөледі. Мәселен, Компанияда 2019 жылы 
«ҚазТрансОйл» АҚ-да қызметтік тергеу жүргізу 
регламенті әзірленіп, бекітілді, оған сәйкес Ком-
панияның мүліктік және мүліктік емес құқықтары 
мен мүдделерін бұзу фактілері бойынша қызметтік 
тергеулерді жүргізудің бірыңғай тәртібі белгіленген.

Корпоративтік қауіпсіздік

«ҚазТрансОйл» АҚ басқаратын магистральдық 
мұнай құбырлары жүйесі Қазақстанның МӨЗ-дерін 
шикізатпен және мұнайдың көптеген экспорттық 
бағыттарын қамтамасыз ете отырып, стратеги-
ялық маңызға ие. Бұл жағдайлар корпоративтік қа-
уіпсіздікке және активтерді қорғауға байланысты 
мәселелерге жоғары талаптар қояды. Компанияда 
корпоративтік қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақ-
сатында магистральдық құбырды тұрақты күзету 
және мұнайдың ағып кетуін анықтау жүйелеріне 
және мұнай құбырын қорғау жүйелеріне тәулік 
бойы мониторинг жүргізу ұйымдастырылған.

Корпоративтік қауіпсіздік мәселелерін басқаруды 
корпоративтік қауіпсіздік департаменті жүзеге 
асырады. Құбырдың күзет аймағына құқыққа қар-
сы әрекеттер мен басып кіруді анықтау орталық ап-
парат деңгейінде, сондай-ақ «ҚазТрансОйл»АҚ-ның 
ұтқыр күзет топтары мен авариялық қызметтерін 
қоса алғанда, барлық ӨБП-ның өзара іс-қимылы 
процесінде жүзеге асырылады.

Компания активтерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінің қатысушылары

Мұнай құбырларын 
мониторингтеу қызметі

Күзет ұйымының кезекші 
операторы БДБ

ӨБП 
 (жауапты қызметкер)
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МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ 
ҚҰБЫРЛАРЫНА КІРУ ЖӘНЕ ТАУАР-
МАТЕРИАЛДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ 
ҰРЛАУ

2019 жылы «Өзен-Жетібай-Ақтау» және «Қа-
ламқас-Қаражанбас-Ақтау» магистральдық мұнай 
құбырларына 2 рет рұқсатсыз кіру анықталды, 
оның жиынтық шығыны 6,4 млн теңгені құрады, 
бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 6 есе жоғары.

Рұқсат етілмеген кесулер саны және залал мөлшері

2017 2018 2019 Өзгеріс

Кесулер саны, дана 6 1 2 2 есе артқан

Залал мөлшері, млн теңге 5,7 1,09 6,4 6 есе артқан

Құқыққа қарсы әрекеттер санын азайту мақ-
сатында 2019 жылы Компания құқық қорғау 
органдарымен және ұлттық қауіпсіздік орган-
дарымен бірлесіп, Компания активтерінің қауіп-
сіздігін қамтамасыз ету саласындағы жұмысты 
жалғастыр ды. Компанияның және көрсетілген 
органдардың үйлесімді және үйлестірілген іс- 
қимылдары нәтижесінде 2019 жылғы 11 ақпан-
да Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Маңғыстау облысы бойынша депар-
таментінің және өңірлік Экономикалық тергеу 

департаментінің қызметкерлері арнайы операция 
барысында Компанияның құбырынан мұнай  
ұрлаған ұйымдасқан қылмыстық топтың 10 
мүшесін ұстады. Қылмыстық істің материалдары 
Маңғыстау облысының сотында қаралуда.

2019 жылы «KMG-Security» ЖШС күзететін объ-
ектілерде 8 ұрлық және 1 ТМҚ-ның зақымдануы 
тіркелді, шығынның жалпы сомасы 4,7 млн теңгені 
құрады, оның ішінде 2,7 млн теңгесі «KMG-Security» 
ЖШС-ге өтелді.

ТМҚ құндылықтарды ұрлау саны және залал мөлшері

2017 2018 2019 Өзгеріс, %

Ұрлықтар саны, дана 6 9 8  –11,1

Залал мөлшері, млн теңге 3,9 5,1 4,7  –7,8

ТМҚ құндылықтарды ұрлау саны, дана 

 
Компания оқу-жаттығу және алдын алу күзет-ре-
жимдік іс-шараларын, сондай-ақ өндірістік объек-
тілердің қызметкерлерін тарта отырып, болжалды 
қауіп-қатерлерді іске асыруға байланысты модель-
деуші жағдайлар тұрғысынан сабақтарды үнемі 
өткізіп отырады.

0 2 4 6 8 10

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

0 1 2 3 4 5 6 7

5,7

1,09

6,4

0 1 2 3 4 5 6

3,9

5,1

4,3

6

9

8–15,7 -11,1%

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

Компания өз активтерінің қауіпсіздігін арттыруға 
бағытталған іс-шараларды, оның ішінде:

 ■ «Өзен – Атырау – Самара» магистральдық мұнай 
құбырында ағып кетуді анықтаудың гидроакусти-
калық жүйесін енгізу»;

 ■ «Мартыши-Атырау» магистральдық мұнай құ-
бырында мұнай құбырын қорғау жүйесін енгізу 
(2020–2021 жылдары);

 ■ Б. Жұмағалиев атындағы БМАС-та күзет-пери-
метрлік сигнал беру және бейнебақылау жүйесін 
енгізу;

 ■ ИТКҚ объектілерін жарақтандыру жоспарын, 
сондай-ақ іске асыру көлемдері мен мерзімдерін 
жаңарту (Қазақстан Республикасының терро-
ризмге қарсы іс-қимыл талаптарына сәйкес және 
Компания объектілерінің қорғалуын күшейту 
мақсатында);

 ■ ИТКҚ объектілерін олардың санаттары мен Ком-
панияның бекітілген жоспарлары мен стандарт-
тарына сәйкес жарақтандыру жөніндегі іс-шара-
ларды орындауды жалғастыру.

Ақпараттық қауіпсіздік

Цифрлық технологиялардың серпінді дамуы және 
оларды Компанияның бизнес-процестерінде 
қолдану ақпараттық қауіпсіздік мәселелеріне 
үлкен назар аударуды талап етеді. Ақпараттық 
қауіпсіздік тәуекелдерін басқару үшін Компанияда 
Қазақстан Республикасы заңнамасының және ISO/
IEC 27001:2013 халықаралық стандартының та-
лаптарына сәйкес ұйымдастырылған Ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйесі (АҚБЖ) енгізілді және 
жұмыс істейді.

Компания АҚБЖ жетілдіру бойынша ішкі корпора-
тивтік жоспарды іске асыра отырып, ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйесін дамытуға ұмтылады. 
Осы саладағы жұмысты корпоративтік және ақпа-
раттық қауіпсіздік департаменті үйлестіреді. 

АҚБЖ-ны регламенттейтін негізгі ішкі құжаттар:
 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету саласындағы саясаты;
 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Ақпараттық қауіпсіздікті 

басқару жүйесі жөніндегі нұсқаулық;
 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Ақпараттық қауіпсіздік тәуе-

келдерін басқару қағидалары;
 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Ақпараттық қауіпсіздік инци-

денттерін басқару қағидалары;
 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ ақпаратты ашу жөніндегі 

нұсқаулық;
 ■ АТ-сервистеріне, ақпаратты өңдеу жүйелеріне, 

«ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік-технологиялық бай-
ланыс жүйелеріне қолжетімділікті басқару тәртібі.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобының ақпа-
раттық қауіпсіздігін басқару жүйесін енгізу» жоба-
сы шеңберінде 2019 жылы Компания ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйесін жетілдіру бойынша 
талдау жүргізді, оның барысында Компанияның 
ақпараттық ресурстарына қолжетімділікті басқару 
рәсімі жаңартылды.

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК 
САЛАСЫНДАҒЫ ТАЛАПТАРДЫ САҚТАУ 
ЖӘНЕ ҚАҚТЫҒЫСТАРҒА ДЕН ҚОЮ

Компанияда ақпараттық қауіпсіздікті бұзу жағдай-
лары есепке алынады. Қақтығыстардың сыни-
лығының үш деңгейі бар: жоғары, орташа және 
төмен.

КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ 

ӘСЕР ЕТКЕН 0 ОҚЫС ОҚИҒА
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Осы оқыс оқиға бизнесті жүргізудің үздіксіздігіне елеулі әсер етті, персоналға 
және/немесе ақпараттық активтерге елеулі залал келтірілді

Жоғары 
деңгейдегі 
сынилық

Осы оқыс оқиға бизнесті жүргізу үздіксіздігіне елеулі әсер етуі мүмкін (бірақ 
әсер еткен жоқ) немесе бизнесті жүргізу үздіксіздігіне елеусіз әсер етті, 
персоналға және/немесе ақпараттық активтерге елеусіз залал келтірілді

Орташа 
деңгейдегі 
сынилық

Осы оқыс оқиға бизнесті жүргізу үздіксіздігіне әсер етпеген, персоналға және/
немесе ақпараттық активтерге залал келтірілді 

Төмен 
деңгейдегі 
сынилық

Оқыс оқиғаға ден қою процесі сынилық деңгейі-
не байланысты ерекшеленеді. Егер оқыс оқиға 
жоғары немесе орта деңгейдегі санатқа түссе, 
онда ол тіркеліп, ден қою схемасына сәйкес одан 

әрі жіберіледі. Егер оқыс оқиға сынилықтың төмен 
деңгейіне жататын болса, онда ол тіркеледі, бірақ 
тексерілмейді.

Сынилығы жоғары және орташа деңгейдегі оқыс оқиғаға ден қою схемасы

ОҚЫС ОҚИҒАНЫ  
ЗЕРТТЕУ

5

ОҚИҒАНЫ/ОҚЫС  
ОҚИҒАНЫ ТІРКЕУ

2

ОҚЫС ОҚИҒАНЫ  
ЖІКТЕУ

3
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕ БАСШЫСЫН  
ОҚЫС ОҚИҒА ТУРАЛЫ ХАБАРДАР ЕТУ

4

ОҚЫС ОҚИҒАНЫҢ  
САЛДАРЫН ЖОЮ

6

Оқыс оқиғалардың сынилық деңгейлерінің жіктелуі

1
ЖАУАПТЫНЫ ОСАЛДЫҚТАР ТУРАЛЫ 

ХАБАРДАР ЕТУ

Компания барлық қолданыстағы және енгізілетін 
АТ-жүйелерде ақпараттық қауіпсіздік талапта-
рының сақталуына тұрақты бақылауды жүзеге 
асырады және АҚБЖ жетілдіру бойынша жыл 
сайынғы жоспарға сәйкес ақпараттық қауіпсіздік 
мәселелерін басқару шеңберінде іс-шаралардың 
кең тізбесін іске асырады, оның ішінде:

 ■ ақпараттық қауіпсіздікке байланысты тәуекел-
дерді тоқсан сайын бағалауды жүргізу және тәуе-
келдерді басқару жөніндегі іс-шараларды әзірлеу;

 ■ АҚБЖ-ның халықаралық талаптарға сәйкестігіне 
қадағалау аудитін жүргізу;

 ■ ОҚБ корпоративтік регламенттер мен тәсілдерге 
сәйкестігіне ішкі аудит өткізу;

 ■ әлемдік үздік тәжірибелер мен технологиялар не-
гізінде вирусты қауіп-қатерден қорғауды қамта-
масыз ету;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлері арасында 
ақпараттық қауіпсіздік мәдениетін дамыту.

2019 жылы оқыс оқиғалардың сынилығы жоға-
ры және орташа деңгейдегі жағдайлар – бизнес 
жүргізудің үздіксіздігіне айтарлықтай әсер еткен 
немесе әсер етуі мүмкін жағдайлар тіркелген жоқ.

Желілік қауіпсіздік қатерінен қорғау үшін есепті 
жылы Qradar ақпараттық қауіпсіздік оқыс оқиғала-
рын басқару жүйесі енгізілді, ол журнал оқиғала-
рының және желілік ағындар туралы деректердің 
нақты уақытында үздіксіз жиналуын жүзеге 
асырады.

2019 жылғы тамызда Компания ISO/IEC 27001:2013 
стандартының талаптарына сәйкестігіне Бри-
тандық стандарттар институты (BSI Management 
Systems) жүргізген қадағалау аудитін сәтті өткізді. 
Аудит шеңберінде ақпаратты қорғау бойынша 
қолданыстағы корпоративтік процестер тиімді деп 
танылды. Сондай-ақ Компанияның ҚОЖ АҚБЖ ISO/
IEC 27001:2013 халықаралық стандартының талап-
тарына және корпоративтік құжаттардың ереже-
леріне сәйкестігіне ішкі аудит жүргізілді.

Компания қызметкерлердің ақпараттық қауіпсіздік 
мәселелері бойынша хабардар болуын арттыру 
және ақпараттық қауіпсіздік талаптарын регла-
менттейтін ішкі құжаттардағы өзгерістер туралы 
хабардар ету үшін нұсқаулықтар жүргізеді. Есепті 
жылы компанияның 115 қызметкерлеріне және 
мердігерлік ұйымдардың өкілдеріне, практика-
дан өтіп жатқан студенттерге және компанияның 
АТ-жүйелерін пайдалануға рұқсат алатын басқа 
тұлғаларға кіріспе нұсқаулық өткізілді.

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

Компания барлық қолданыстағы және дамып келе 
жатқан АТ-жүйелерінде ақпараттық қауіпсіздік 
саласындағы талаптардың сақталуына бақылауды 
жүзеге асыруды, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік 
және ықтимал тәуекелдер мәселелері бойынша 
өз қызметкерлерінің хабардар болуын арттыруды 
жалғастырады.

2020 жылға ТПБАЖ, телекоммуникациялар және 
АТ бөлігінде ақпараттық қауіпсіздік өнімдері-
не бірқатар тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар 
жоспарланған. Бұдан басқа, Компания 2020 жылға 
арналған АБЖ жетілдіру жөніндегі жұмыс жоспа-
рына сәйкес жаңа технологияларды белсенді 
енгізуді жалғастыруды көздеп отыр, оның ішінде:

 ■ ISO/IEC 27001:2013 халықаралық стандартының 
талаптарына сәйкестікке корпоративтік АҚБЖ 
қайта сертификаттау аудитін жүргізу;

 ■ АҚБЖ тәуекелдерін бағалау;
 ■ Компанияның құрылымдық бөлімшелерінде 

АҚБЖ жыл сайынғы ішкі аудиттерін өткізу;
 ■ 2022 жылға дейін киберқауіпсіздік («Қазақстан-

ның киберқалқаны») тұжырымдамасын іске асы-
ру бойынша іс-шаралар жоспарында белгіленген 
іс-шараларды іске асыру;

 ■ ақпараттық қауіпсіздік мәселелерін басқару 
саласындағы негізгі құжаттаманы жаңарту;

 ■ Security Operation Centre дамыту жөніндегі 
2019–2024 жылдарға арналған Жол картасында 
көзделген іс-шараларды іске асыру.

КОМПАНИЯНЫҢ ІТ-ЖҮЙЕЛЕРІ

БОЙЫНША 115 
КІРІСПЕ НҰСҚАУЛЫҚ ӨТКІЗІЛДІ
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БАТЫС 
ҚАЗАҚСТАН 
ОБЛЫСЫ

Қазақстан – Ресей шекарасының  
1 532 км ең ұзын учаскесі бола тұра, 
Батыс Қазақстан облысының бірегей 
географиялық орналасуы бар. Облыс 
орталығы – Орал қаласы екі құрлықтың –  
Еуропа мен Азияның тоғысында 
орналасқан және оны шындығында 
Қазақстанның «батыс қақпасы» деп 
атайды.

Жергілікті 
қамту үлесі

79 %

Мұнай құбырлардың 
ұзындығы

353,7 
км

Мұнай жылыту 
пештердің саны

13
дана

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-НЫҢ 
АЙМАҚТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ



ЭКОНОМИКАЛЫҚ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ

ӘЛЕУМЕТТІК

ОРНЫҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ 
БАСЫМДЫҚТАР

НЕГІЗГІ КОРПОРАТИВТІК ҚҰЖАТТАРҒА БЕКІТІЛУ

 ■ Әлеуметтік жауапкершілік кодексі
 ■ Кадр саясаты
 ■ Энергетикалық саясаты
 ■ Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы жаңартылған 

«Алтын қағидалар» кодексі
 ■ Еңбекті қорғау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саясаты және 

т.б.

КОМПАНИЯНЫҢ 
ОРНЫҚТЫ ДАМУ МОДЕЛІ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР

Акционерлер 
және әсер ету 

ұйымдары

Мемлекеттік 
органдар

Персонал

Клиенттер және 
серіктестер

ЕБҚҰ

Жеткізушілер

Жұртшылық және 
БАҚ

Қаржы  
ұйымдары

Бәсекелестер

Бизнес қызметінің тиімділігі мен 
үздіксіздігін қамтамасыз ету

Қоршаған ортаға теріс әсерді азайту
Табиғи ресурстарды тиімді және ұтымды 

пайдалану

Қызметкерлерді кәсіби дамыту және 
әлеуметтік қолдау

Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

БҰҰ БАСТАМАЛАРЫН КОЛДАУ ЖӘНЕ ҰСТАНУ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРГЕ БЕЙІЛДІЛУ

ОРНЫҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСТАМАЛАР 2019 ЖЫЛҒЫ НӘТИЖЕЛЕРІ

ПЕРСОНАЛДЫ БАҒАЛАУ 
ЖӘНЕ ДАМЫТУ ЖҮЙЕСІН 

ЖЕТІЛДІРУ

ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ 
ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ЖӘНЕ 

ЭНЕРГИЯНЫҢ ТИІМДІЛІГІН 
АРТТЫРУ

ӨНДІРІСТІК 
ЖАРАҚАТТАНУДЫ 

АЗАЙТ

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА 
ТЕРІС ӘСЕРДІ 

АЗАЙТУ

39 млн теңге – отын-энергетика ресурстарын 
тұтынудың төмендеу көлемі 
4,44 ш.о.т. / млн тонна * км – мұнай 
тасымалдаудың энергия сыйымдылығы 
7 468 ш.о.т. – табиғи газды тұтынудың азаюы
Компанияда ISO 50001: 2011 сәйкестігіне 
инспекциялық аудит жүргізілді

3 – өндірістегі жазатайым оқиғалардың саны
6 577 қызметкер өнеркәсіптік қауіпсіздік 
мәселелері бойынша оқудан өтті
9 қызметкер оқудан өтіп, IOSH сертификатын 
алды
1,9 млрд теңге – өнеркәсіп қауіпсіздігі мен 
еңбекті қорғауға инвестиция көлемі 
0,053 – LTIFR

2,3 млрд теңге – табиғат қорғау іс-шараларына 
жұмсалған шығындар
11% – атмосфераға ластаушы заттардың 
шығарылуын төмендету
1,78 га бүлінген жерлерді қалпына келтіру 
жұмыстары жүргізілді 
53 524 тонна – қалдықтардың жалпы пайда 
болу көлемі

608 млн теңге  – қызметкерлерді оқытуға 
инвестициялар көлемі 
1 459 қызметкер аттестаттаудан өтті 
22 қызметкер ротация рәсімінен өтті
400 студент пен оқушы Компанияда кәсіби 
тәжірибеден өтті
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ОРНЫҚТЫ ДАМУ 
САЛАСЫНДАҒЫ 
НӘТИЖЕЛЕР

Орнықты дамуды басқару 

Орнықты даму қағидаттарын ұстану 
«ҚазТрансОйл» АҚ ұзақ мерзімді дамуының ажыра-
мас бөлігі болып табылады. Экономикаға, эколо-
гияға және қоғамға өз әсерінің маңыздылығын 
түсіне отырып, Компания орнықты даму мәселе-
лерін басқару саласындағы озық тәжірибелерге 
ұмтылады.

Орнықты даму қағидаттары корпоративтік мәдени-
еттің ажырамас бөлігі болып табылады және Ком-
панияның басқару жүйесіне біріктірілген. Компани-
яның орнықты даму саласындағы басымдықтары:

 ■ бизнес қызметінің тиімділігі мен үздіксіздігін 
қамтамасыз ету;

 ■ қоршаған ортаға теріс әсерді азайту;
 ■ табиғи ресурстарды тиімді және ұтымды 

пайдалану;
 ■ қызметкерлерді кәсіби дамыту және әлеуметтік 

қолдау;

 ■ өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету болып 
табылады.

Орнықты дамуды басқару – «ҚазТрансОйл» АҚ-
ның 2025 жылға дейінгі Даму стратегиясы бағыт-
тарының бірі болып табылады. Осы саладағы 
нәтижелілікті арттыру Компания үшін басымдық 
болып табылады. Осыған байланысты Компания 
орнықты даму саласында әртүрлі стратегиялық 
бастамаларды жоспарлады, олардың әрқайсысы 
үшін нақты іс-шаралар, мерзімдер және оларды 
іске асыруға жауапты тұлғалар анықталды.

Компанияның орнықты даму саласындағы стратегиялық бастамалары

Орнықты даму мәселелерін басқару Компанияны 
басқарудың барлық ұйымдастырушылық деңгей-
лерінде жүзеге асырылады. 

Компанияның Директорлар кеңесі мен менедж-
менті Компания қызметінің экологиялық, әлеу-
меттік және экономикалық аспектілерін басқару 
процесіне белсенді тартылған және Орнықты даму 
мәселелерін жүйелі түрде қарастырады.

Орнықты даму қағидаттарына сүйене отырып, 
Компания Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік 
және қоршаған ортаны қорғау комитетін (ЕҚ, ӨҚ 
және ҚОҚ жөніндегі комитет) құрды. ЕҚ, ӨҚ және 
ҚОҚ жөніндегі комитет өз құзыреті шегінде Компа-
ния Басқармасы жанындағы өнеркәсіптік, өрт және 
көлік қауіпсіздігі, еңбек пен денсаулықты қорғау, 
ресурстарды ұтымды пайдалану, қоршаған орта-
ны қорғау және өзге де іс-шаралар саласындағы 
тұрақты жұмыс істейтін консультативтік-кеңесші 
орган болып табылады.

Компанияның орталық аппараты деңгейінде ор-
нықты дамудың жекелеген мәселелерін басқаруды 
бейінді департаменттер жүзеге асырады, ҚОЖ дең-
гейінде персоналмен жұмыс істеу, еңбекті қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік, сондай-ақ қоршаған 
ортаны қорғау сияқты орынқты дамудың нақты са-
лаларына жетекшілік ететін қызметтер мен бөлім-

дер жұмыс істейді. Қызметтер мен бөлімдердің 
жұмысы Компанияның орталық аппаратымен 
тікелей өзара іс-қимыл шеңберінде үйлестіріледі 
және келісіледі.

Компанияның қызметтің экономикалық, эколо-
гиялық және әлеуметтік аспектілерін басқаруға 
деген көзқарасы негізінде орнықты даму саласын-
дағы үздік халықаралық тәжірибелерге бейілділік 
жатыр. Атап айтқанда, Компания мынадай құжат-
тарда:

 ■ ISO 26000: 2010 «Әлеуметтік жауапкершілік жөнін-
дегі нұсқаулық» стандартында;

 ■ АА1000 APS (АА1000 Accountability Principles 
Standard) есептілік қағидаттарының 
стандартында;

 ■ АА1000ЅЕЅ (АА1000 Stakeholder Engagement 
Standard) мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 
жасау жөніндегі стандартта;

 ■ орнықты даму саласындағы есептілік бойын-
ша Есептіліктің Жаһандық Бастамасының (GRI 
Standards) стандарттарында;

 ■ Компанияның корпоративтік интернет-ресурсында 
көпшілікке қол жеткізуге орналастырылған ор-
нықты даму саласындағы қызметтің жекелеген 
бағыттары бойынша Компанияның корпоративтік 
құжаттарында бекітілген қағидаттар мен ереже-
лерге бағдарланады.

Персоналды бағалау 
және дамыту жүйесін 

жетілдіру 
Персоналды басқару 

бөлімін қараңыз

Қоршаған ортаға теріс 
әсерді азайту

Қоршаған ортаны қорғау 
бөлімінің қараңыз

Энергия үнемдеу  
жүйесін дамыту және 

энергияның тиімділігін 
арттыру

Энергия тұтыну және 
энергияны сақтау бөлімін 

қараңыз

Өндірістік 
жарақаттануды азайту 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік 

және еңбекті қорғау бөлімін 
қараңыз

КОМПАНИЯНЫҢ ОРНЫҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСТАМАЛАРЫ

102-12
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2019 жылғы 31 желтоқсандағы «ҚазТрансОйл» АҚ орнықты дамуды басқарудың ұйымдық 
құрылымы 

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ комитеті

ОҚБ деңгейіндегі қызметтер мен бөлімдер

Технологиялық 
режимдер және 
энергоменедж-
мент департа-

менті 

Энергия 
үнемдеу 

және энергия 
тиімділігін 

арттыру 
мәселелерін 

басқару

Адами 
ресурстарды 
басқару және 

еңбекақы төлеу 
департаменті

Кадрларды есеп-
ке алу, еңбекті 
ұйымдастыру 

және еңбекақы 
мәселелері, 

сондай-ақ адами 
ресурстарды да-
мыту және әлеу-
меттік қолдауды 

басқару

Корпоративтік 
басқару 

департаменті 

Орнықты 
дамудың 
жүйелік 

мәселелерін 
басқару

Келісімшарттар 
және жергілік 

қамтуды 
дамыту 

департаменті

Сатып алу 
қызметін 
басқару 

Бизнес-
жоспарлау 

департаменті

Нарықтық 
құнды 

арттыру және 
компанияның 

пайдасын 
және оның 

ЕББҰ арттыру 
мәселелерін 

басқару

Жұртшылықпен 
байланыс және 
ішкі коммуника-
циялар департа-

менті

Сыртқы және ішкі 
коммуникаци-

ялар мәселесін 
басқару

Өнеркәсіптік 
және өрт 

қауіпсіздігі, еңбек 
және қоршаған 
ортаны қорғау 
мәселелерін 

басқару

Өнеркәсіптік 
қауіпсіздік, 

еңбекті қорғау 
және ТЖ 

департаменті 

БАС ДИРЕКТОР  
(БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ)

 БАСҚАРМА

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ БҰҰ-НЫҢ 

12 ОДМ
 ҰСТАНАДЫ

БҰҰ-НЫҢ БАСТАМАЛАРЫН ҚОЛДАУ

Компания өз қызметінің шеңберінде БҰҰ-ның 
орнықты дамумен байланысты бастамаларын 
ұстанады.

Атап айтқанда, Компания БҰҰ-ның Адам құқықта-
ры, еңбек қатынастары, қоршаған ортаны қорғау 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саласындағы жаһандық шартының қағидаттарын 
ұстанады. БҰҰ Жаһандық шартының қағидаларын 
ұстану туралы егжей-тегжейлі ашу Есепке 2-қосым-
шада берілген.

Компания сондай-ақ БҰҰ-ның басқа да бастама-
ларын қолдайды. Сонымен, 2015 жылы БҰҰ Бас 
Ассамблеясы 2030 жылға дейінгі кезеңде орнықты 
даму саласындағы әлемдік қоғамдастықтың күн 
тәртібін айқындайтын маңызды экономикалық, 
әлеуметтік және экологиялық мәселелерді шешуге 
бағытталған орнықты даму саласында 17 мақсат 
(ОДМ) қабылдады.

«ҚазТрансОйл» АҚ БҰҰ-ның аталған бастамасын 
бөліседі және бизнесті жауапты жүргізу, корпо-
ративтік басқарудың озық тәжірибесін қолдану, 
қоршаған ортаға әсер етуді барынша азайту және 
персоналды тиімді басқару арқылы жеке ОДМ-ға 
қол жеткізуге өз үлесін қосуға тырысады. Ком-
панияның БҰҰ-ның орнықты даму мақсаттарына 
бейімділігі туралы егжей-тегжейлі ақпарат Есепке 
2-қосымшада берілген.

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА  
ІС-ҚИМЫЛ

Мүдделі тараптармен тиімді өзара іс-қимыл – 
«ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің ажырамас бөлігі. 
Компания ашықтық пен сенім қағидаттарының не-
гізінде өздерінің мүдделі тараптарымен қарым-қа-
тынас жасайды, бұл олардың мүдделерін түсінуге 
және сақтауға және үміттерін ақтауға мүмкіндік 
береді.

102-12

102-40 102-42 102-43 102-44
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Мүдделі тараптарды  
анықтау

Стейкхолдерлер Картасын  
жаңарту

Мүдделі тараптардың тізбесін 
жандандыру

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 
жасау жөнінде тәсілдерді, нысандарды 

және жоспарларды анықтау

Мүдделі тараптардың талаптары 
мен болжалдарын анықтау

Мүдделі тараптардың мәнділігін 
бағалау

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл процесі

«ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің ауқымын ескере 
отырып, Компания мүдделі тараптарға елеулі 
ықпал ету қабілетін сезінеді, бұл олармен өзара 
іс-қимыл мәселелеріндегі жауапкершіліктің жоға-
ры деңгейін айқындайды. Қазақстанның негізгі 
магистральдық мұнай құбырларымен мұнай 
тасымалдау, магистральдық мұнай құбыры бой-
ынша ұлттық оператордың мәртебесі, KASE – дегі 
акциялар листингі, қызметкерлердің көп штаттық 
саны, – бұл Компания ұстануға ұмтылатын мүдделі 
тараптармен өзара іс-қимыл саласындағы жоғары 
стандарттарды анықтайтын факторлардың толық 
тізбесі емес.

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың негізгі 
қағидаттары «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік 
этика кодексінде тұжырымдалған. Бұл қағидаттар 
адалдықты, әділдікті, ұждандылықты, ашықтық 
пен жауапкершілікті қамтиды.

Компанияда мүдделі тараптардың топтарын 
анықтау, бағалау және жүйелеу мақсатында 
«ҚазТрансОйл» АҚ стейкхолдерлер картасы 
бекітілді. Стейкхолдерлер картасын қалыптастыру 
кезінде Компания стейкхолдерлердің компанияға 
әсерін бағалауды және өзара іс-қимылдың нақты 
параметрлері негізінде олардың Компанияға деген 
қызығушылығының дәрежесін бағалауды жүргі-
зеді. Осылайша, «ҚазТрансОйл» АҚ стейкхолдерлер 
картасы мүдделі тараптардың маңыздылығына 

жүргізілген бағалаудың нәтижесі болып табылады. 
Карта кемінде үш жылда бір рет жаңартылады. 
2020 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ стейкхолдерлер 
картасын жаңарту жоспарланған.

Компанияда құрылған мүдделі тараптармен өзара 
іс-қимыл процесі мүдделі тараптардың түрлі топ-
тарының мүдделерін уақытылы анықтауға және 
бағалауға мүмкіндік береді.

Мүдделі тараптардың талаптары мен болжалда-
рын анықтау мүдделі тараптармен әртүрлі диалог-
тар өткізу кезінде, оның ішінде:

 ■ сұрақ-жауап алу және әртүрлі сауалнама жүргізу;
 ■ ашық кеңестерде, жұмыс топтарында және дөң-

гелек үстелдерде мәселелерді талқылау;
 ■ қоғамдық тыңдаулар өткізу;
 ■ ашық есік күндерін, сондай-ақ мүдделі тараптар-

дың талаптары мен күтулерін анықтауға мүмкін-
дік беретін өзге де іс-шаралар өткізу.

Мүдделі тараптардың талаптары мен болжалда-
рын анықтау нәтижесінде компания мүдделі тарап-
тармен тиімді өзара іс-қимыл жасау үшін қажетті 
іс-шаралардың тұтас көрінісін алады.

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ 

9 НЕГІЗГІ ТОБЫ

Мүдделі тараптармен 2019 жылғы өзара іс-қимыл 

Персонал

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА  
ІС-ҚИМЫЛ ТЕТІГІ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ  
МЕН БОЛЖАЛДАРЫ

 ■ Басшылықтың қызметкерлермен кездесуі
 ■ Ұжымдық шарт
 ■ Сауалнамалар, сұрақ-жауап
 ■ Қызметкерлерді оқыту мен дамытудың корпо-

ративтік жүйесі
 ■ Бірлескен жұмыс топтары
 ■ Жедел желі
 ■ Мәдени және спорттық іс-шаралар
 ■ Корпоративтік БАҚ жүйесі
 ■ Компанияның Интернет-ресурстары

 ■ Бәсекеге қабілетті жалақы деңгейі
 ■ Қауіпсіз және жайлы еңбек жағдайлары
 ■ Кәсіби даму және мансаптық өсу үшін мүмкіндіктер беру
 ■ Қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерін, сондай-ақ арда-

герлер мен зейнеткерлерді әлеуметтік қолдау
 ■ Жұмыс беруші ретінде Компанияның тұрақтылығы
 ■ Іскерлік этика нормаларын сақтау

2019 ЖЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛҒАН ІС-ШАРАЛАР

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директорының (Басқарма төрағасының) жас мамандармен бизнес-таңғы асында кездесуі өтті
 ■ Әлеуметтік тұрақтылық рейтингі 75 %-ды құрады, қызметкерлердің тартылу индексі – 68 %
 ■ Кадрлардың тұрақтамау коэффициенті 2,3 %-ды құрады
 ■ Компанияның 11 275 қызметкері оқытылды
 ■ Бас директордың орынбасарының Компанияның өндірістік персоналына еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін түсіндіру 

бойынша ОҚБ қызметкерлерімен кездесуі өткізілді
 ■ Ерікті медициналық сақтандыруға арналған шығыстарды қоса алғанда, Компанияның әлеуметтік төлемдері 2,1 млрд 

теңгені құрады
 ■ ОҚБ басшылық құрамы мен Компанияның орталық аппараты құрылымдық бөлімшелерінің 22 қызметкері ротация-

дан өтті
 ■ Корпоративтік теледидар және Компанияның мобильді қосымшасы іске қосылды
 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Жас мамандар форумы өткізілді
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Мемлекеттік органдар

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА 
ІС-ҚИМЫЛ ТЕТІГІ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ  
МЕН БОЛЖАЛДАРЫ

 ■ Компанияның мүдделерін қозғайтын норма-
тивтік құқықтық актілердің жобаларымен 
жұмыс

 ■ Корпоративтік есептілік
 ■ Үкіметаралық комиссиялар
 ■ Жұмыс және сараптамалық топтар, кеңестер, 

дөңгелек үстелдер
 ■ Форумдар, конференциялар, көрмелер
 ■ Салық міндеттемелерін орындау

 ■ Қолданыстағы заңнаманы сақтау
 ■ Салықтар мен міндетті төлемдерді төлеу
 ■ Компания қызметінің қоршаған ортаға теріс әсерін азайту
 ■ Қатысу өңірлеріндегі экономикалық және әлеуметтік 

тұрақтылық
 ■ Ақпараттық ашықтық және айқындылық

2019 ЖЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛҒАН ІС-ШАРАЛАР

 ■ Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы, Әзірбайжан Республикасы, Грузия және т. б. арасындағы үкімета-
ралық комиссиялардың отырыстарына қатысу

 ■ 2019 жылғы 29 сәуірде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен «ҚазТрансОйл» АҚ арасында 
өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды

 ■ Салық және мемлекет бюджетіне төленетін басқа да міндетті төлемдер 39 390,9 млн теңге
 ■ 2019 жылғы 22 қарашада ТМРК-де Компанияның 2020–2024 жылдарға арналған магистральдық құбыр жүйесі бой-

ынша Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай тасымалдау жөніндегі қызметтерге тарифтер мен тарифтік 
сметаны бекітуге арналған өтінімін қарау бойынша жария тыңдаулар өтті

Еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдар

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА  
ІС-ҚИМЫЛ ТЕТІГІ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ  
МЕН БОЛЖАЛДАРЫ

 ■ ЕБҚҰ басқару органдарына қатысу
 ■ ЕБҚҰ-да басшы лауазымдарға тағайындауды 

келісу және бекіту
 ■ Стратегияларды, бюджеттерді, ҚТК мен ЕБҚҰ 

есептілігін қарау және бекіту
 ■ ЕБҚҰ аудитін өткізу
 ■ Форумдар, конференциялар, көрмелер
 ■ Келіссөздер, кездесулерt

 ■ Компанияның тұрақтылығы мен қаржылық тұрақтылығы
 ■ Корпоративтік басқару қағидаттарын сақтау
 ■ Ақпараттық ашықтық және айқындылық
 ■ Іскерлік этика нормаларын сақтау

2019 ЖЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛҒАН ІС-ШАРАЛАР

 ■ Жұмыс топтарына, кеңестерге, кездесулерге, үкіметаралық комиссияларға қатысу
 ■ ЕБҚҰ Қадағалау кеңестеріне қатысу
 ■ «ҚҚҚ» ЖШС, «Магистральдық Суағызғы» ЖШС, «МұнайТас» ЖШС қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі 

тексеру комиссиясына қатысу
 ■ 2019 жылдың тамызында Нұр-Сұлтан қаласында «HSE пайда көзі ретінде» еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

жөніндегі жыл сайынғы екінші Форум өтті

Қызметтерді тұтынушылар және серіктестер

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА  
ІС-ҚИМЫЛ ТЕТІГІ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ  
МЕН БОЛЖАЛДАРЫ

 ■ МТХҚ отырыстарына қатысу
 ■ Шарттар жасасу
 ■ Тұтынушыларға сауалнама және сұрақ жауап 

жүргізу
 ■ Өтініштермен жұмыс жүйесі
 ■ Корпоративтік есептілік
 ■ Форумдар, конференциялар, көрмелер
 ■ Келіссөздер, кездесулер
 ■ Корпоративтік БАҚ жүйесі
 ■ Компанияның Интернет-ресурстары

 ■ Ұсынылатын қызметтердің уақтылығы және жоғары сапасы
 ■ Тарифтік саясат бөлігіндегі кез келген өзгерістерді толық және 

уақтылы ашу
 ■ Бизнестің тұрақтылығы
 ■ Ақпараттық ашықтық және айқындылық
 ■ Іскерлік этика нормаларын сақтау
 ■ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

2019 ЖЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛҒАН ІС-ШАРАЛАР

 ■ 2019 жылдың сәуір-мамыр айларында «Транснефть» АҚ-мен қазақстандық мұнай компанияларына кондициялан-
баған мұнай үшін өтемақы төлеу туралы келісімдерге қол қойылды

 ■ Операторлық қызмет көрсету мәселесі бойынша мұнай құбырларының иелерімен ай сайынғы кеңестер
 ■ Қызметтерді тұтынушылардың қанағаттанушылығына сауалнама жүргізілді: мұнай тасымалдау бойынша – 100 %; 

операторлық қызметтер бойынша – 96,7 %
 ■ 2019 жылдың қыркүйек айында Алматы қаласында ХМТҚ-ның XII отырысы өтті
 ■ 2019 жылдың қазан айында «ҚазТрансОйл» АҚ мамандары ҚПО-мен бірлесіп, «Қарашығанақ – Атырау» көлік жүйесі-

не күрделі жөндеу жұмыстарын аяқтады
 ■ Бекітілген тарифтік сметаны, инвестициялық бағдарламаны орындау, реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік 

көрсеткіштерін сақтау және тұтынушылар мен мүдделі тұлғалар алдында табиғи монополиялар субъектілері қыз-
метінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу мәселелері бойынша есептік кездесулер өткізілді

Акционерлер және әсер ету ұйымдары

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА  
ІС-ҚИМЫЛ ТЕТІГІ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ 
МЕН БОЛЖАЛДАРЫ

 ■ Акционерлердің жалпы жиналысы
 ■ Корпоративтік есептілік
 ■ Конференц-қоңыраулар
 ■ Электрондық пошта арқылы хат алысу
 ■ Корпоративтік БАҚ жүйесі

 ■ Акционерлердің құқықтарын қамтамасыз ету
 ■ Пайданың өсуі және дивидендтерді уақтылы төлеу
 ■ Акционерлік құнның өсуі және бизнестің тұрақтылығы
 ■ Ақпараттық ашықтық және айқындылық
 ■ Қолданыстағы заңнаманы сақтау
 ■ Үздік халықаралық тәжірибеге жауап беретін тиімді корпора-

тивтік басқару

2019 ЖЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛҒАН ІС-ШАРАЛАР

 ■ 2019 жылғы 28 қаңтарда және 5 наурызда Компания Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілді
 ■ 2019 жылғы 28 қаңтарда Компанияның Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды
 ■ 2019 жылғы 28 мамырда Компания Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтті
 ■ 2019 жылғы 5 наурызда «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2019–2021 жылдарға арналған аудитін жүзеге асыратын аудиторлық 

ұйым деп «Эрнст энд Янг» ЖШС-ні белгілеу туралы шешім қабылданды
 ■ 2019 жылғы 7 наурызда KASE-де «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2018 жылғы қаржылық есептілігі жөніндегі аудиторлық есеп 

жарияланды
 ■ 2019 жылғы 3 шілдеде дивидендтерді төлеу басталды
 ■ 2019 жылдың 4-тоқсанында Компанияның ІАҚ корпоративтік басқару жүйесіне бағалау жүргізді
 ■ Акционерлерден келіп түскен барлық сұрауларға жауаптар ұсынылды
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Қаржы ұйымдары

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА  
ІС-ҚИМЫЛ ТЕТІГІ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ  
МЕН БОЛЖАЛДАРЫ

 ■ Корпоративтік есептілік
 ■ Екінші деңгейдегі банктермен кездесулер мен 

келіссөздер және шоттар ашу
 ■ Рейтинг агенттіктерінің өкілдері үшін кездесу-

лер және тұсаукесерлер өткізу

 ■ Ақпараттық ашықтық және ашықтық
 ■ Қызметтің оң операциялық және қаржылық нәтижелері
 ■ Корпоративтік басқару тәжірибесі
 ■ Компанияның тұрақтылығы мен қаржылық тұрақтылығы
 ■ Іскерлік этика нормаларын сақтау

2019 ЖЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛҒАН ІС-ШАРАЛАР

 ■ Екінші деңгейдегі банктермен кездесулер мен келіссөздер жүргізу
 ■ Екінші деңгейдегі банктерде шоттар ашу
 ■ Рейтинг агенттіктерінің өкілдері үшін кездесулер мен тұсаукесерлер өткізу
 ■ 2019 жылғы тамызда Moody’ s Investors Service «ҚазТрансОйл» АҚ ұзақ мерзімді кредит рейтингін «Baa3» деңгейінде 

растады және рейтинг бойынша болжамды «Тұрақтыдан» «Позитивтіге» өзгертті
 ■ 2019 жылғы қарашада Fitch «ҚазТрансОйл» АҚ ұзақ мерзімді рейтингін «ВВВ» – деңгейінде, болжам – «Тұрақты» деп 

растады

Бәсекелестер

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА  
ІС-ҚИМЫЛ ТЕТІГІ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ  
МЕН БОЛЖАЛДАРЫ

 ■ Келіссөздер, кездесулер, форумдар, 
конференциялар

 ■ Жұмыс топтарына, көрмелерге, форумдарға 
қатысу

 ■ Корпоративтік БАҚ жүйесі

 ■ Қызметтің бәсекелестігін қамтамасыз ету
 ■ Ақпараттық ашықтық және айқындылық
 ■ Іскерлік этика нормаларын сақтау

2019 ЖЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛҒАН ІС-ШАРАЛАР

 ■ 2019 жылғы қыркүйекте Компания «КҚК-Қ» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің және мердігерлік ұйымдардың қаты-
суымен ұйымдастырылған «Safety day event» іс-шарасына қатысты

 ■ 2019 жылғы 9 шілдеде Атырау қаласында «КҚК-Қ» АҚ және «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік объектілеріне бірлескен 
баспасөз туры өтті

Жұртшылық және БАҚ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА  
ІС-ҚИМЫЛ ТЕТІГІ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ  
МЕН БОЛЖАЛДАРЫ

 ■ Корпоративтік есептілік
 ■ Компанияның қызметі туралы ақпаратты 

оның корпоративтік интернет-ресурсында 
және KASE интернет-ресурсында жариялау

 ■ Қоғамдық тыңдаулар, кездесулер, баспасөз 
конференциялары, компания басшыларымен 
сұхбат

 ■ Салалық комиссиялар және қоғамдық 
бірлестіктер

 ■ Жұмыс орындарын құруды қоса алғанда, Компанияның өңір-
лердің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесі

 ■ Жергілікті халықтың өмір сүру сапасын арттыру
 ■ Компанияның тұрақтылығы мен қаржылық тұрақтылығы
 ■ Ақпараттық ашықтық және ашықтық
 ■ Компания қызметінің өндірістік экологиялық қауіпсіздігі, та-

биғатты қорғау шаралары
 ■ Коммуникацияның тиімді арналары, жедел кері байланыс
 ■ Іскерлік этика нормаларын сақтау

2019 ЖЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛҒАН ІС-ШАРАЛАР

 ■ Компанияның корпоративтік интернет-ресурсында 97 баспасөз релизі, республикалық және өңірлік БАҚ-та 769 ақпа-
раттық-имидждік материалдар жарияланды

 ■ Kazakhstan Energy Week-2019 шеңберінде 2019 жылдың қыркүйегінде Нұр-Сұлтан қаласында Компания Қазақстан 
мұнайының 120 жылдығына арналған интерактивті голографиялық шоу ұйымдастырды

 ■ Компания басшыларымен республикалық және корпоративтік БАҚ-та сұхбат жарияланды

Жеткізушілер мен мердігерлер

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА  
ІС-ҚИМЫЛ ТЕТІГІ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ  
МЕН БОЛЖАЛДАРЫ

 ■ Сатып алуды өткізу және шарттар жасасу
 ■ Тұтынушылардың өтініштерімен және 

шағымдарымен жұмыс жүйесі
 ■ Іскерлік хат алысуды жүзеге асыру
 ■ Жеткізушілер үшін келіссөздер, кездесулер, 

ашық есік күндері
 ■ Корпоративтік есептілік
 ■ Форумдар, конференциялар, көрмелер
 ■ Корпоративтік БАҚ жүйесі

 ■ Шарттық міндеттемелерді сақтау
 ■ Сатып алудың ашық конкурстық рәсімдері
 ■ Компанияның тұрақтылығы мен қаржылық тұрақтылығы
 ■ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
 ■ Іскерлік этика нормаларын сақтау

2019 ЖЫЛЫ ІСКЕ АСЫРЫЛҒАН ІС-ШАРАЛАР

 ■ 2019 жылғы 18 желтоқсанда Нұр-Сұлтан қаласында Компания жеткізушілерге арналған ашық есік күнін өткізді
 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ жеткізушілермен жасаған шарттардың сомасы 65 076 млн теңгені құрады
 ■ Компанияның сатып алуларындағы жергілікті қамту үлесі 71 %
 ■ Электрондық шарттар жүйесі енгізілді
 ■ Әлеуетті жеткізушілердің барлық сұрауларына жауаптар берілді
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ПАВЛОДАР 
ОБЛЫСЫ

Қазақстанда 33 жыл бұрын ашылған 
тұңғыш Баянауыл ұлттық табиғи паркі 
Павлодар өңірінің інжу-маржаны болып 
табылады. Мұнда Сабындыкөл, Жасыбай, 
Торайғыр және Біржанкөл төрт тұщы су 
көлдері орналасқан. Баянауыл –  
даланың ортасында орналасқан 
Павлодар облысының керемет көрікті 
аймағы, оны Қазақстанның табиғи 
кереметі деп те атайды. Баянауыл 
таулары батыстан шығысқа қарай  
40-50 км, солтүстіктен оңтүстікке қарай 
20-25 км созылып жатыр.

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-НЫҢ 
АЙМАҚТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Персоналдың 
саны

406
адам

Әлеуметтік 
тұрақтылық рейтиггі

85 %

Резервуарлық 
паркі

160
мың м3



ҚАУЫМДАСТЫҚТАРҒА МҮШЕЛІК

Компания салалық деңгейге ие кәсіби тәжірибе алмасуға және міндеттерді шешуге ықпал ететін түрлі кәсі-
би және салалық бастамаларға белсенді түрде қатысады.

Компанияның 2019 жылы қауымдастықтарға және өзге бірлестіктерге қатысуы

Қазақстан салық төлеушілер қауымдастығы

Қазақстан салық төлеушілері қауымдастығының негізгі 
міндеті салық төлеушілердің заңды құқықтары мен мүд-
делерін қорғауға жәрдемдесу, салық заңнамасындағы 
өзгерістер туралы уақтылы хабардар ету болып табы-
лады. Компания өкілдері осы қауымдастықтың жұмыс 
топтарына қатысады және Компанияның салық заңна-
масына жоғарыда көрсетілген өзгерістер мен толықты-

руларды әзірлеуге қатысуын қамтамасыз етеді.

«KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және 
энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы

Компания магистральдық мұнай құбыры бойынша ұлт-
тық оператор ретінде ұсынылған. Компания өкілдері осы 
қауымдастық жанындағы Қазақстан Республикасының 
мұнай-газ саласын дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесінің 

мүшелері болып табылады.

«Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы

«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Кәсіпкерлер палатасы іскерлік, инвестициялық ахуал-

ды, тұрақтылықты жақсарту, ұлттық және шетелдік 
инвесторлар үшін елде бизнес жүргізу шарттарын 

дамыту үшін құрылған. Аталған ұйымға қатысу бизнестің 
құқықтары мен мүдделерін қорғауды, барлық кәсіпкер-

лердің бизнес жұмысының заңнамалық және өзге де 
нормативтік ережелерін қалыптастыру процесіне кеңінен 

қамтылуын және тартылуын қамтамасыз етеді.

«Достық капсуласы»

2019 жылғы тамызда «Үздік маман» халықаралық конкурсының шеңберінде ХМТҚ-
ға қатысушы компаниялардың бірінші басшыларының мұнай құбыршыларының 
болашақ буынына мұнай құбыры саласындағы жаңа технологиялар туралы 
8 жолдауы бар «Дружба» стеласына футурологиялық капсула салынды. Жолдау 
2023 жылы ХМТҚ-ның онжылдығына жарияланатын болады.
Т. Қасымов атындағы МАС пен Н. Шманов атындағы МАС-та «Достық» 
капсуласын іске қосу рәсімі өтті. Капсула бағыты «Дружба» құбырындағы 
негізгі автокөлік артериялары арқылы өтіп, ХМТҚ-ға қатысушы 8 елді: 
«ҚазТрансОйл» АҚ, «Транснефть» ЖАҚ, МЕРО, «Гомельтранснефть Дружба» ААҚ, 
«Укртранснафта» АҚ, «Транспетрол» АҚ, MOL және CNPC біріктірді. Персоналды 
басқару және әлеуметтік саясат

 

Персоналды басқару және әлеуметтік 
саясат

ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ 
ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ

Қазақстан Республикасының 11 өңірінде жұ-
мыс істейтін ірі жұмыс беруші бола отырып, 
«ҚазТрансОйл» АҚ өз алдына адами ресурстар-
ды нығайту және дамыту, өз қызметкерлерінің 
кәсібилігі мен тиімділігін арттыру, ұжымдағы және 
орын алған аймақтардағы әлеуметтік қорғалу мен 
тұрақтылық үшін жағдай жасау міндетін қойып 
отыр.

Компания қызметкерлері оның негізгі стратеги-
ялық капиталы болып табылатынын түсіне оты-
рып, «ҚазТрансОйл» АҚ еңбек жағдайын, сыйақы 
мен ынталандыру жүйесін үнемі жетілдіріп отыра-
ды, сондай-ақ өз қызметкерлерін оқытуды дамы-
туға және әлеуметтік қолдау деңгейін арттыруға 
ықпал етеді.

Персоналды іріктеу, жалақыны анықтау кезінде, 
сондай-ақ кадрлық және әлеуметтік саясатты іске 
асыру кезінде Компания жасы, мәдени, діни, нәсіл-
дік немесе басқа белгілері бойынша кемсітушілікке 
жол бермейді. Компания кемсітушіліктің кез келген 
түрін болдырмауға, балалар мен мәжбүрлі еңбек-
ті пайдалануға, сондай-ақ кадрларды тек кәсіби 
қабілеттер, білім мен дағдылар негізінде іріктеуге 
және жылжытуға жәрдем көрсетеді.

ПЕРСОНАЛДЫҢ ТІЗІМДІК САНЫ

6 773 АДАМ

102-12 102-13

103

Халықаралық мұнай тасымалдаушылар 
қауымдастығы

Халықаралық мұнай тасымалдаушылар қауымдастығы 
(ХМТҚ) қатысушы компаниялардың мұнай тасымал-
дау жүйелерін тиімді дамыту жөніндегі күш-жігерді 

үйлестіру және мұнайды халықаралық тасымалдаудың 
тұрақтылығын нығайту үшін құрылған. Таяу және алыс 

шетелдердің 8 ірі халықаралық мұнай тасымалдау 
ұйымы және бақылаушы ретінде бір компания ХМТҚ 

мүшелері болып табылады. Қауымдастық мүшелерінің 
өкілдерінен 4 сараптамалық жұмыс тобы құрылды: энер-
гия тиімділігі, заң мәселелері және мұнай жеткізу бойын-
ша және магистральдық құбыр жүйелер тиімді, сенімді 

және қауіпті пайдалану бойынша. Тұрақты сараптамалық 
топтардың жұмысынан басқа, қауымдастық жұмысының 
негізгі тетіктері Басқарма кеңесінің жартыжылдық оты-
рыстары, конференциялар, көрмелер мен семинарлар, 
сондай-ақ техникалық сапарлар мен тәжірибе алмасу 

болып табылады. 
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Байланыс іс-шараларын іске асыру, бағалаудың 
ашық жүйесі мен негізгі персоналдың, сондай-ақ 
басшылардың жұмыс нәтижелері бойынша кері 
байланыс құралдары арқылы ішкі корпоративтік 
коммуникацияларды дамытуға және қызметкер-
лер мен басшылық арасындағы сенімді қарым-қа-
тынасты құруға ерекше назар аударылады.

«ҚазТрансОйл» АҚ кадр саясатының негізгі басым-
дықтары:

 ■ еңбек ұжымдарында жоғары кәсіби қызметкер-
лерді тарту, дамыту және бекіту;

 ■ Компания қызметкерлерін басқарудың озық 
әдістерін енгізу;

 ■ қызметкерлерді әлеуметтік қорғау, олардың мүд-
делері мен құқықтарын толық көлемде сақтау, 
жұмыс орындарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету;

 ■ Компанияның кадр резервін басқару;
 ■ Компаниядағы инновациялар мен өзгерістерді 

қолдау;
 ■ еңбек тиімділігі мен сапасын арттыруға ықпал 

ететін уәждеменің тиімді жүйесін құру және іске 
асыру.

Компанияның кадрлық әлеуетін дамыту мақса-
тында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Президенті жариялаған 2019 жыл – Жастар жылы-
на қолдау көрсету аясында Компания ішінде және 
мұнай-газ секторында жас мамандарды қолдауға 
бағытталған түрлі іс-шаралар көзделген.

Басқару құрылымы және құралдары

Персоналды және әлеуметтік саясат мәселелерін 
басқару екі деңгейде жүзеге асырылады. Орталық 
аппаратта жұмысты адам ресурстарын басқару 
және еңбекақы төлеу департаменті, ОҚБ деңгейін-
де – кадр қызметтері үйлестіреді.

Корпоративтік мәдениет пен ішкі коммуникация-
ларға қатысты мәселелер жұртшылықпен байла-
ныс және ішкі коммуникациялар департаментінің 
жауапкершілік аймағында болады.

Компания кадрлық және әлеуметтік мәселелерді 
басқару шеңберінде іс-шаралар мен бастамалар-
дың кең тізбесін іске асырады, оның ішінде:

 ■ ҚНК-ның нақты орындалу дәрежесі негізінде қыз-
меткерлерге сыйақы беру және бағалау тиімді 
жүйесі;

 ■ қызметкерлерді кәсіби оқыту бойынша бағдарла-
маларды іске асыру;

 ■ қызметкерлер мен олардың отбасылары үшін 
материалдық және материалдық емес сипаттағы 
өтемақылардың құрылымын қамтитын әлеумет-
тік пакет;

 ■ кәсіподақ ұйымдарымен өзара іс-қимыл;
 ■ өзара іс-қимылдың цифрлық арналарын пайда-

лана отырып құрылған ішкі коммуникацияның 
прогрессивті жүйесі;

 ■ әртүрлі деңгейдегі қызметкерлер үшін мансапты 
дамытудың кең мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге 
бағытталған кадрлық резерв бағдарламасы;

 ■ ОҚБ басшы қызметкерлерін, сондай-ақ орталық 
аппараттың құрылымдық бөлімшелерінің басшы-
ларын ротациялау бағдарламасы;

 ■ Компанияның өндірістік объектілеріндегі кәсіптік 
практика;

 ■ Компания басшылығының персоналмен тұрақты 
кездесуі;

 ■ жыл сайын әкімшілік-басқару қызметкерлері ара-
сында тартылу дәрежесіне және өндірістік персо-
нал арасында әлеуметтік тұрақтылық дәрежесіне 
зерттеу жүргізу.

ПЕРСОНАЛДЫҢ САНЫ МЕН 
ҚҰРЫЛЫМЫ

Есепті кезеңде персоналдың тізімдік саны 
2018 жылмен салыстырғанда 2,2 % төмендеді және 
6 773 адамды құрады. Персонал санының азаюы 
Компанияның бизнес-процестерін оңтайландыру 
жөніндегі іс-шараларды жүргізумен байланысты.

Адам санының немесе қызметкерлер штатының 
қысқаруына байланысты еңбек шарттарын бұзу 
кезінде қызметкерлерді хабарландырудың ең 
қысқа мерзімі Компанияның Ұжымдық шартында 
көзделген және Қазақстан Республикасының Ең-
бек кодексіне сәйкес бір айды құрайды. Бұл ретте, 
2019 жылы Компания қызметкерлері тарапынан 
еңбек заңнамасының осы талабының сақталмаға-
ны туралы талап-арыздар берілген жоқ.
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Орталық аппарат

Самара, Омск, Мәскеу қалаларындағы 
өкілдіктер

ҒТО филиалы
ОҚБ

2019 жылғы персоналдың тізімдік санының 
серпіні, адам

Компания гендерлік теңдік қағидаттарын ұстанады 
және Компанияның барлық деңгейінде гендерлік 
әртүрлілікті қамтамасыз етуге ұмтылады. Компа-
ния қызметінің өндірістік ерекшелігіне байланысты 
қызметкерлер арасындағы ерлер саны дәстүрлі 
түрде көп бөлігін құрайды. Есепті кезеңде қызмет-
керлердің жалпы санынан еркек жынысты қызмет-
керлердің үлесі 82 %-ды құрады.

ПЕРСОНАЛДЫҢ ОРТАША ЖАСЫ 

43 жыл

Персоналдың тізімдік санының серпіні, адам

Атауы 2017 2018 2019 Өзгеріс, %

Орталық аппарат 237 455 452  –0,7

ОҚБ – 6 269 6 106  –2,6

Батыс филиалы 3 950 – – –

Шығыс филиалы 2 375 – – –

ҒТО филиалы 145 151 161  6,6

Магистральдық суағызғы басқармасы 397 – – –

Самара, Омск, Мәскеу қалаларындағы 
өкілдіктер 48 48 54  12,5

Барлығы 7 152 6 923 6 773  –2,2

* 2018 жылы Мәскеу қаласында «ҚазТрансОйл» АҚ өкілдігі ашылды

102-7 102-8 402-1 405-1
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Жынысы бойынша бөле отырып, персоналдың сандық құрылымы, адам

Атауы
2017 2018 2019

ер әйел ер әйел ер әйел

Орталық аппарат 132 105 279 176 272 180

ОҚБ – – 5 299 970 5 181 925

Батыс филиалы 3 256 694 – – – –

Шығыс филиалы 2 036 339 – – – –

ҒТО филиалы 69 76 70 81 75 86

Магистральдық су-
ағызғы басқармасы 310 87 – – – –

Самара, Омск, Мәскеу 
қалаларындағы өкіл-
діктер

23 25 22 26 26 28

Барлығы 5 826 1 326 5 670 1 253 5 554 1 219

* 2018 жылы Мәскеу қаласында «ҚазТрансОйл» АҚ өкілдігі ашылды
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Әкімшілік-басқару персоналы, адам Өндірістік персонал, адам

Компания персоналының негізгі үлесін 30-дан 
50 жасқа дейінгі қызметкерлер құрайды (58,4 %). 
2019 жылы персоналдың орташа жасы 43,4 жасты 
құрады.

Мерзімсіз еңбек шарттары жағдайында Компания 
қызметкерлерінің үлесі 99 %-ға жуықты құрайды. 
Есепті кезеңде толық жұмыспен қамтылған қыз-
меткерлердің үлесі 100 %-ды құрады.
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2019 жылғы 31 желтоқсанда Компанияның 
басқару органдарының құрамы, адам

Гендерлік әртүрлілік қағидаттары Компанияның 
басқару органдарында да байқалады. Мәселен, 
2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 

құрамына ерлер (8 қызметкерлер) де, әйелдер  
(1 қызметкер) де кірді.

ПЕРСОНАЛДЫ ІРІКТЕУ

Компанияда персоналды іріктеу рәсімі тестілеу 
элементтерін қолдана отырып, ашықтық, мерито-
кратия қағидаттарын сақтай отырып және кем-
сітушілікке жол бермей, «ҚазТрансОйл» АҚ-дағы 
бос лауазымдарға және жұмысшы кәсіптеріне 
конкурстық іріктеу қағидаларына сәйкес жүзеге 
асырылады.

2019 жылы қандай да бір белгілер бойынша жұмыс 
орындарына үміткерлерді немесе қызметкерлерді 
кемсітуге байланысты жағдайлар тіркелген жоқ.

Есепті жылы Компанияға 350 жаңа қызметкер 
қабылданды, оның ішінде 33 – орталық аппарат 
қызметкерлері, 317 – ОҚБ қызметкерлері. Жаңадан 
жалданған қызметкерлердің басым бөлігінің жасы 
31-ден 50 жасқа дейін (180 адам), 155 жаңа қызмет-
кер 30 жасқа дейін және 15 қызметкер 50 жастан 
жоғары жас санатына жатады.

КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ 
АРАСЫНДАҒЫ ОРТАША ЕҢБЕК ӨТІЛІ 

13 жыл

2019 жылы тұрақты және уақытша қызметкерлердің саны, адам

2019

Ерлер Әйелдер

Персоналдың тізімдік саны, оның ішінде: 5 554 1 219

тұрақты 5 510 1 177

уақытша* 44 42

* Уақытша болмаған қызметкерлердің орнын алмастыру уақытында еңбек шарттары жасалған қызметкерлер көрсетілген

401-1 406-1
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Жасы бойынша бөле отырып, 2019 жылы жалға алынған қызметкерлер, адам

Атауы
Барлық 

қабылданғаны 
(адам)

оның ішінде жасы бойынша (адам)

30 жасқа дейін 30-дан 50 жасқа 
дейін

50 жылдан 
жоғары

«ҚазТрансОйл» АҚ 350 155 180 15

Орталық аппарат 33 11 21 1

ОҚБ 317 144 159 14

КАДРЛАРДЫҢ ТҰРАҚТАМАУЫ

Тұрақтамау деңгейінің төмендігі Компанияның 
лайықты еңбек жағдайларын ұсыну жолымен 
кадрлық құрамның тұрақтылығын қамтамасыз ету 
қабілетінің индикаторы болып табылады.

2019 жылы кадрлардың тұрақтамау коэффициенті 
2018 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 25,8 %-ға 
төмендеуді көрсете отырып, 2,3 %-ды құрады. 
Көрсеткіштің төмендеуіне Компанияның лайықты 
еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, материал-
дық және материалдық емес ынталандыру жүй-
есін ұйымдастыру, кәсіби оқыту мен мансаптық 
өсу мүмкіндіктерін ұсыну жөніндегі іс-әрекеттері 
ықпал етті.

Компания қызметкерлерінің арасындағы орташа 
еңбек өтілі – 13 жыл.

Кадрлардың тұрақтамауы коэффициентінің 
серпіні*, %
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* Кадрлардың тұрақтамау көрсеткіші өз бастамасы 
бойынша және теріс себептер бойынша жұмыстан 
босатылған қызметкерлер санының Компания 
персоналының бір жыл ішіндегі орташа тізімдік санына 
қатынасы ретінде айқындалады. СЫЙАҚЫ ЖӘНЕ ЫНТАЛАНДЫРУ

«ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлерінің сыйақы 
деңгейі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті 
болып табылады. Компания сондай-ақ еңбекке 
ақы төлеу жөніндегі нормативтік актілерді әзірлеу 
кезінде кәсіподақ ұйымдарының пікірін ескереді. 
Қолданыс тағы еңбекақы төлеудің корпоративтік 
жүйесі:

 ■ Қазақстанның ірі компанияларының деңгейіне 
сәйкес келетін лайықты сыйақы деңгейі;

 ■ тұрақты және ауыспалы (сыйлықақы) бөліктер-
ден тұратын екі компонентті еңбекақы төлеу 
жүйесі;

 ■ Қазақстандағы инфляция деңгейін негізге ала 
отырып, өндірістік бөлімшелер қызметкерлерінің 
жалақысын индекстеу.

2019 ЖЫЛЫ КАДРЛАРДЫҢ 
ТҰРАҚТАМАУ КОЭФФИЦИЕНТІ 

25,8%-ға 
АЗАЙДЫ

Еңбекақының тұрақты бөлігін анықтау кезінде 
өңірлерде ауыр табиғи-климаттық жағдайларды 
ескеретін коэффициенттер, экологиялық қолайсыз 
жағдайларда тұрғаны үшін коэффициенттер, зиян-
ды еңбек жағдайлары үшін қосымша төлем және 
басқа да тұрақты төлемдер қолданылады.

«ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлерінің ең төменгі жа-
лақы деңгейі жыл сайын жұмыс істейтін өңірлерде-
гі ең төменгі еңбекақыдан тұрақты түрде жоғары. 
2019 жылы Компанияда ең төменгі жалақы деңгейі 
55,45 мың теңгені құрады, бұл жұмыс істейтін өңір-
лердегі осыған ұқсас көрсеткіштен 30 %-ға жоғары. 
Компанияның кадр саясатына сәйкес ерлер мен 
әйелдердің ең төменгі жалақысы бір деңгейде.

Компанияның жұмыс істейтін өңірлердегі бастапқы деңгейдегі қызметкерлердің стандартты 
жалақысының және белгіленген ең төменгі жалақының қатынасы

2017* 2018** 2019** Өзгеріс, %

Жұмыс істейтін өңірлердегі ең төменгі 
еңбекақы, мың теңге 24,46 28,28 42,50  50,3

Ерлер

Компаниядағы бастауыш деңгей қыз-
меткерінің еңбекақысы, мың теңге* 57 52,3 55,45  6

Жұмыс істейтін өңірлердегі еңбекақыға 
Компаниядағы ең төменгі еңбекақы-
ның қатынасы, есе

2,3 1,85 1,3 –

Әйелдер

Компаниядағы бастауыш деңгей қыз-
меткерінің еңбекақысы, мың теңге 49,3 52,3 55,45  6

Жұмыс істейтін өңірлердегі еңбекақыға 
Компаниядағы ең төменгі еңбекақы-
ның қатынасы, есе

2,02 1,85 1,3 –

* 2017 жылы қазандық операторының деректері алынды

** 2018–2019 жылдары ерлер бойынша «Қаражанбас» ЖӨДС қосалқы жұмысшы еңбекақысы көрсетілді, әйелдер бойынша 
«Өзен» БМАС қосалқы жұмысшы жалақысы көрсетілді

Компанияда 2019 жылы Компанияның өндірістік 
персоналына еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі әзір-
ленді, ол мыналарды көздейді:

 ■ негізгі өндіріс жұмысшылары жалақысының өсуі;
 ■ Компанияның ОҚБ қызметкерлеріне еңбекақы 

төлеудегі бар сәйкессіздіктерді қысқарту;
 ■ жұмыс кәсіптерін негізгі өндіріске, көлік саласына 

және қызмет көрсетуші персоналға бөлу;
 ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобы қыз-

меткерлеріне бірыңғай еңбекақы төлеу жүйесінің 
(БЕТЖ) жекелеген элементтерін енгізу.

Компанияның өндірістік персоналына еңбекақы 
төлеудің жаңа жүйесін енгізу 2020 жылдың бірінші 
тоқсанында жоспарланып отыр.

ҚНК ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ

2018 жылдан бастап орталық аппараттың барлық 
қызметкерлеріне және ОҚБ басшыларына жыл қо-
рытындысы бойынша Компанияның стратегиялық 
мақсаттарына қол жеткізуді және жеке нәтижелілік 
көрсеткіштерін ескере отырып бекітілген ҚНК-ны 
орындау бойынша сыйақы төленеді.

Сондай-ақ Компанияда «ҚазТрансОйл» АҚ орта-
лық аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің 
өзара іс-қимылының тиімділігін сипаттайтын  
«360 градус» кешенді бағалау жүйесі енгізілді. Осы 
бағалау шеңберінде әрбір бөлімше өзара іс-қимыл 
жасайтын құрылымдық бөлімшелердің шеңберін, 
сондай-ақ бағалау жүргізілетін көрсеткіштерді/та-
лаптарды анықтады.
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2019 жылдың қорытындысы бойынша енгізілген 
жүйе орталық аппараттың бағаланатын құрылым-
дық бөлімшелерінің бизнес-процестерін жақсар-
туға, сондай-ақ өзара іс-қимылдың тиімділігін одан 
әрі арттыру үшін әдістер мен жолдарды анықтауға 
мүмкіндік берді.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ АТТЕСТАТТАУ

Қызметкерлерді аттестаттау қызметкерлер 
біліктілігінің олардың атқаратын лауазымдарына 
сәйкестігін бағалау, қызметкерлерді оқыту мен 
дамытуға қажеттілікті айқындау, сондай-ақ қыз-
меткерлердің еңбекақы төлеу деңгейінің олардың 
біліктілік деңгейіне сәйкестігін айқындау үшін 
Компания пайдаланатын персоналды басқарудың 
маңызды құралы болып табылады.

Есепті жылы «ҚазТрансОйл» АҚ инженерлік-техни-
калық қызметкерлер аттестаттаудан өтті. Аттес-
таттау қорытындысы бойынша Компанияның 1 459 
қызметкері арасында орташа балл мүмкін болатын 
100 %-дың 97 %-ын құрады. Аттестаттау нәтижелері 
бойынша әрбір қызметкер үшін жеке даму жоспа-
ры жасалды, оның негізінде оның жеке және кәсіби 
дағдыларын жетілдіру бойынша кәсіптік оқуы 
жоспарланған.

БАСШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТТЕРІН 
БАҒАЛАУ

Орталық аппарат пен ОҚБ құрылымдық бөлім-
шелері, оның ішінде Компанияның операторлық 
қызметтер департаменті басшыларының құзырет-
терін бағалау талдамалық таныстырылым, топтық 
жаттығу, құзыреттілік бойынша сұхбат, сондай-ақ 
«360 градус» бағалау әдісі сияқты ассессмент-ор-
талық құралдарын қолдана отырып, жеке (іскерлік) 
құзыреттердің үлгілік моделіне сәйкес жүргізіледі. 
Бағалау мақсаты бағаланатын басшыларды да-
мыту үшін күшті жақтар мен салаларды анықтау 
болып табылады. Мұндай бағалау анағұрлым сал-

мақты кадрлық шешімдерді қабылдауға және одан 
әрі оқытудың неғұрлым дәл мақсаттарын айқында-
уға мүмкіндік береді.

2019 жылы Компанияның құрылымдық бөлімше-
лерінің 59 басшысы құзыреттерін бағалаудан өтті.

Құрылымдық бөлімшелер басшыларының бағала-
натын құзыреттері:

 ■ көшбасшылық (команданы қалыптастыру және 
уәждемелеу, міндеттерді тиімді бөлу және өкілет-
тілікті беру);

 ■ әсері (нақты коммуникация, қарым-қатынас құру, 
идеяларды айғақтау және ілгерілету);

 ■ бизнесті дамыту/түсіну (ұйымдастыру ерекшелік-
терін түсіну, сыртқы бизнес ортадағы өзгерістерді 
бақылау және бизнесті дамыту бойынша баста-
маларды қалыптастыру);

 ■ нәтижеге жету/бағытталу (нәтижеге жауапкер-
шілік, шешім қабылдау, мақсатқа жетудегі табан-
дылық және бастама);

 ■ процестерді тиімді басқару (ықтимал өзгерістерді 
ескере отырып жоспарлау, ресурстарды анықтау 
және жоспарлардың орындалуын бақылау);

 ■ ашық коммуникация (ашық адал коммуникация, 
өз жұмысында басқа адамдардың пікірлері мен 
қажеттіліктерін есепке алу).

Орталық аппараттың құрылымдық бөлімшелерінің 
басшылары құзыреттеріне жүргізілген бағалау 
нәтижелері бойынша:

 ■ өзінің күшті жақтары мен дамыту үшін салаларын 
түсіне алды;

 ■ бағалау қорытындысы бойынша анықталған 
«даму аймақтарын анықтап, жақсарта алды;

 ■ басқарушылық құзыреттерді күшейте алды;
 ■ кадр резервін қалыптастыру мақсатында басшы-

лардың іскерлік және мінез-құлық сипаттамала-
ры бойынша жеке есеп ала алды;

 ■ оқыту мен дамытудың кешенді бағдарламасын 
қамтитын жеке даму жоспарларын әзірлей алды.

ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ 
ПЕРСОНАЛДЫҢ 

1 459 ҚЫЗМЕТКЕРІ 
АТТЕСТАТТАУДАН ӨТТІ

ПЕРСОНАЛДЫ РОТАЦИЯЛАУ

Ротацияны ішкі көздерден персоналды іріктеу әдісі 
ретінде пайдалану өзінің тиімділігі мен перспек-
тивалылығын көрсетті. Компания ОҚБ басшы 
қызметкерлерін, сондай-ақ орталық аппараттың 
құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын ротаци-
ялауды тәжірибеленеді.

Сапалы жүргізілген ротацияның қорытындысы 
қолданыстағы басқару тетіктеріне инновациялар 
ағыны, Компания кадрларын оңтайлы пайдалану, 
Компанияның құрылымдық бөлімшелері арасын-
дағы өзара іс-қимылды нығайту, қызметкерлердің 
басқа бөлімшелердің қажеттіліктерін түсінуі сал-
дарынан перспективалы және ағымдағы өндірістік 
міндеттерді бірлесіп шешуді жеңілдету және 
нәтижесі ретінде – тұтастай алғанда, Компанияның 
ұйымдық-шаруашылық құрылымының жұмыс 
істеу тиімділігін арттыру болып табылады.

2019 жылы ОҚБ басқарушы құрамының және 
Компанияның орталық аппаратының құрылымдық 
бөлімшелерінің 22 қызметкері ротациядан өтті.

ОҚЫТУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ

Қызметкерлерді оқыту және біліктілік деңгейін арт-
тыру «ҚазТрансОйл» АҚ-ның басым бағыттарының 
бірі болып табылады. Кәсіби даярлықтың жоғары 
деңгейі – Компания жұмысының сенімділігі мен 
тиімділігінің негізгі факторы.

Компания қызметкерлердің дамуын тұтас жоба 
ретінде қарастырады, ол өндірістік міндеттерді 
шешу үшін қажетті қызметкерлердің біліктілік 
деңгейін қамтамасыз етеді, Компания қызметкер-
лерінің адалдығының өсуіне ықпал етеді, ұжымда 
қолайлы әлеуметтік ахуал жасайды және корпора-
тивтік мәдениеттің дамуына тікелей ықпал етеді.

Компанияда персоналды оқытудың қолданыстағы 
жүйесі Компанияның әрбір қызметкеріне біліктілік-
ті арттыру курстарынан тұрақты (әрбір қызметкер 
үшін жылына кемінде 1, бірақ жылына кемінде 
3 оқыту іс-шарасы) өту арқылы кәсіби дамуына 
тең мүмкіндіктер беруге және қолдау көрсетуге 
негізделеді. Бұл жүйе қызметкерлердің алдына 
қойылған міндеттерді іске асыру үшін қажетті білім 
мен дағдыларды тиімді алуға және дамытуға мүм-
кіндік береді.

ПЕРСОНАЛДЫ ОҚЫТУҒА 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР КӨЛЕМІ

35%-ға АРТТЫ

Персоналды оқыту және дамыту бағыттары

Кәсіби дағдылар мен біліктіліктерді дамыту 
жөніндегі бағдарламалар

Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау, 
өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, экология 

мәселелері жөніндегі заңнамасының 
талаптарына сәйкес өткізілетін оқыту

Персоналды оқыту және дамыту бағыттары
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Оқыту және біліктілікті арттыру 
бағдарламаларын қаржыландыру, млн теңге

2019 жылы Компанияда персоналды оқыту және 
дамыту бағдарламалары бойынша 668 іс-шара 
өткізілді. 2019 жылы оқудың жалпы құны 608 млн 
теңгені құрады, бұл 2018 жылдың көрсеткішінен 
35 %-ға жоғары.

«ҚазТрансОйл» АҚ-да Ақтау қаласында ҰҒО фили-
алының Оқу орталығы жұмыс істейді, ол бейінді 
оқыту жүйесінде үйлестіруші қызметін атқарады, 
өндірістік оқыту және дамыту жөніндегі бағдар-
ламаларды іске асыру үшін база мен жағдайлар 
жасайды. Мәселен, 2019 жылы Оқу орталығы база-
сында өндірістік қызметкерлер қатарынан 11 275 
қызметкер, оның 8 840-ы – жұмысшы персонал 
даярлаудан, қайта даярлаудан өтті.

Компанияда кадрларды қайта даярлау қызмет-
керлердің біліктілік деңгейін арттыруға ғана емес, 
сондай-ақ басқа жұмысқа ауыстырылған жағдай-
да одан әрі жұмысқа орналасу мүмкіндігін арттыру, 
қызметкерлер санын немесе штатын оңтайлан-
дыру үшін олардың аралас мамандық алуына да 
бағытталған.

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-ДАҒЫ СТУДЕНТТЕР 
МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ КӘСІБИ 
ПРАКТИКАСЫ

Қазақстанда 2019 жыл – Жастар жылы деп жа-
риялануына байланысты Компания еліміздің 11 
өңірінде орналасқан Компанияның өндірістік объ-
ектілерінде студенттер мен оқушылардың ақылы 
кәсіптік практикасын ұйымдастыру және өткізу 
туралы бастама көтерді.

2019 жылғы 29 сәуірде Қазақстан Республи-
касының Білім және ғылым министрлігі мен 
«ҚазТрансОйл» АҚ арасында Өзара түсіністік пен 
ынтымақтастық туралы бесжылдық меморан-
думға қол қойылды. Сондай-ақ Компанияның 
өндірістік объектілерінде 21 білім беру ұйымымен, 
оның ішінде 11 ЖООмен және 10 колледжбен сту-
денттердің ақылы кәсіптік практикасын ұйымда-
стыру және өткізу туралы келісімдер жасалды.

Есепті жылы құбыр көлігімен байланысты ма-
мандықтар бойынша 400-ден астам студенттер 
мен оқушылар кәсіптік тәжірибеден өтті. Ақылы 
кәсіптік практикаға, бірінші кезекте, халықтың 
әлеуметтік осал топтарының студенттері тартыл-
ды. Әрбір практикантқа Компанияның жоғары 
білікті мамандары мен инженерлік-техникалық 
қызметкерлері арасынан тәлімгер бекітілді. Әр 
практикантқа студенттер үшін 100 000-нан 120 000 
теңгеге дейін және оқушылар үшін 70 000-нан 
80 000 теңгеге дейін стипендия белгіленді.

Өндірісте кәсіби практикадан өту студенттер мен 
оқушыларға нақты жұмыс жағдайында теориялық 
білімді бекіту және кәсіби дағдылар мен іскерлікті 
пысықтауға бірегей мүмкіндік берді.

«ҚазТрансОйл» АҚ жас мамандарының форумы

Қазақстанда Жастар жылын өткізу аясында «ҚазТрансОйл» АҚ өз қызметкерлері 
арасынан Жас мамандар форумын өткізді. Форум Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, 
Құлсары, Маңғыстау, Павлодар, Шымкент мұнай құбыры басқармаларынан, БОҚБ-
дан, ШОҚБ-дан, ҒТО филиалынан, «Магистральдық Суағызғы» ЖШС-нен 100 жас 
маманды біріктірді.
Компанияның жас мамандар форумы аясында Ақтау қаласында «Болашақ бүгіннен 
басталады» атты конференция өтті. Конференцияға қатысушылар құбыр көлігін 
дамыту проблемалары мен перспективаларын талқылады.
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Орталық аппарат

Самара, Омск, Мәскеу қалаларындағы 
өкілдіктер

ҒТО филиалы
ОҚБ

КАДРЛЫҚ РЕЗЕРВ

2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ кадрлық резервін 
қалыптастыру қағидалары жаңартылды.

Кадр резервін қалыптастырудың негізгі мақсатта-
ры:

 ■ Компанияның ұзақ мерзімді кадрлық қорғалуын, 
сондай-ақ басқару сабақтастығын қамтамасыз 
ету;

 ■ Компанияның стратегиялық мақсаттары мен 
міндеттеріне қол жеткізу үшін олардың әлеуетін 
барынша пайдалану мақсатында перспективалы 
қызметкерлерді анықтау және дамыту;

 ■ қызметкерлердің мансаптық өсу және даму мүм-
кіндігімен уәждемесін қамтамасыз ету;

 ■ даму және мансаптық өсу мүмкіндіктерін қамта-
масыз ету есебінен жоғары білікті қызметкер-
лерді тартуға және ұстап тұруға ықпал ететін 
жұмыс беруші ретінде Компанияның имиджін 
қалыптастыру.

«ҚазТрансОйл» АҚ кадрлық резервін қалыптастыру 
қағидаларына сәйкес кадр резервін қалыптасты-
ру үшін лауазымдардың төрт санаты (A, B, C және 
D) белгіленген. Алғашқы үш санат Компанияның 
әртүрлі басқару деңгейіндегі басшыларын қамти-
ды. Төртінші санат желілік басшылар болып та-
былмайтын ОҚБ инженерлік-техникалық қызмет-
керлерінің лауазымдарын қамтиды. Кадр резервін 
құру Компанияны қызметкерлерді іздеу уақытын 
азайта отырып, даярланған уәждемеленген қыз-
меткерлермен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

2019 жылы жұмысшы кәсіптері қызметкерлерінен 
Компаниядағы инженерлік-техникалық лауа-
зымдарға 88 қызметкер ауыстырылды.

ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ

Қызметкерлер мен қоғам алдындағы өз жау-
апкершілігін сезіне отырып, «ҚазТрансОйл» АҚ 
бизнестің тұрақтылығына, орын алған өңірлердегі 
әлеуметтік тұрақтылыққа және қызметкерлердің 
еңбек жағдайына қанағаттануына бағытталған 
салмақты және теңгерімді әлеуметтік саясатты 
жүргізеді.

«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның қызметкерлері ара-
сында жасалатын Ұжымдық шарт әлеуметтік сая-
сатты іске асырудың өзгермейтін іргетасы болып 
табылады.

2019 жылы 2020–2022 жылдарға арналған жаңа 
Ұжымдық шарттың жобасын талқылау бойынша 
келіссөздер басталды.

Компания өз қызметкерлеріне персоналдың 
100 %-ы қамтылған Ұжымдық шартта көзделген 
қызметкерлердің және олардың отбасы мүше-
лерінің өмір сүру жағдайларын жақсартуға бағыт-
талған кепілдендірілген әлеуметтік пакет ұсынады.

Компанияның әлеуметтік пакетіне мыналар кіреді:
 ■ әлеуметтік және оқу демалыстары;
 ■ бала тууына байланысты демалыс;
 ■ жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға 

байланысты демалыстар;
 ■ төленетін қысқа мерзімді демалыстар: қызмет-

кер некеге тұрған кезде, қызметкердің бала тууы-
на байланысты (әкесіне), қызметкердің жақын 
туыстарының қайтыс болуына байланысты;

 ■ ата-аналарын қоса алғанда, қызметкер мен 
оның отбасы мүшелері үшін ерікті медициналық 
сақтандыруды ресімдеу мүмкіндігі.

Компания 2019 жылы Ұжымдық шартта бекітілген 
барлық міндеттемелерді орындады. Компанияның 
өз қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелерін 
әлеуметтік қолдауға бағытталған шығындары ерік-
ті медициналық сақтандыруға арналған шығыс-
тарды қоса алғанда,шамамен  2,1 млрд теңгені 
құрады.

400-ден 
АСТАМ СТУДЕНТТЕР МЕН ОҚУШЫЛАР 
КОМПАНИЯДА КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕДЕН 
ӨТТІ
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Біздің әлеуметтік саясатымыздың маңызды мәсе-
лесі – қоғамның әлеуметтік қорғалмаған мүше-
лерінің – балалардың, олардың аналарының өмірін 
лайықты қамтамасыз ету. Сонымен, Компанияда 
негізгі әлеуметтік жеңілдіктер мен төлемдерден 
басқа, сондай-ақ мыналар көзделген:

 ■ бала 1,5 жасқа толғанға дейін бала күтімі бойын-
ша демалыстағы қызметкерлерге ай сайынғы 
жәрдемақы төлеу;

 ■ ұжымның әйел бөлігіне қосымша қолдау көр-
сету – Компания жас балалары бар әйелдерге 
жұмыс уақытының икемді кестесімен қамтама-
сыз етеді;

 ■ 1,5 жастан 6 жасқа дейінгі баланы (балаларды) 
күтіп-ұстауға ай сайынғы төлемдер 15 мың теңге 
сомасында;

 ■ қызметкерлердің 12 жасқа дейінгі балаларына 
жаңа жылдық сыйлықтар тапсыру;

 ■ демалыс кезінде лагерьдегі балалардың дема-
лыс құнын бір ауысым үшін 40 еселенген айлық 
есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде өтеу.

Әлеуметтік қолдаудың жоғары деңгейінің және 
әлеу меттік пакеттің тұрақты жақсаруының арқа-
сында Компанияда бала үш жасқа толғанға дейін 
оның күтіміне байланысты демалыс аяқталғаннан 
кейін жұмысқа шыққан қызметкерлердің көрсет-
кіші жоғары (100 %).

2019 жылы бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты демалыс аяқталған соң 
жұмысқа шыққан қызметкерлердің коэффициенті

Атауы

Бала үш жасқа 
толғанға дейін оның 
күтіміне байланысты 
демалыс алған қыз-
меткерлердің саны

Бала үш жасқа толғанға 
дейін оның күтіміне 

байланысты демалысы 
аяқталғаннан кейін жұ-
мысқа оралған қызмет-

керлер саны

Бала үш жасқа 
толғанға дейін 
оның күтіміне 
байланысты 
демалысы 

аяқталғаннан 
кейін жұмысқа 

шыққан қызмет-
керлер үлесі, %ерлер әйелдер ерлер әйелдер

Орталық аппарат – 8 – 13 19

ОҚБ 5 50 2 47 73

ҒТО филиалы – 4 – 5 8

Самара,Омск, Мәскеу 
қалаларындағы өкіл-
діктер

– – – – –

Жиыны 5 62 2 65 –

Жалпы саны 67 67 100

2,1 МЛРД ТЕҢГЕ

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУҒА АРНАЛҒАН 
ШЫҒЫНДАР

Компания сала ардагерлеріне қамқорлық көрсе-
туде. Қолданыстағы «ҚазТрансОйл» АҚ-да жұмыс 
істемейтін зейнеткерлерді және мүгедектерді әлеу-
меттік қолдау регламентінің шеңберінде зейнет-
керлікке шығу кезінде міндетті материалдық көр-
сетумен қатар, Компаниядағы 1 671 зейнеткер үшін 
жұмыс өтіліне байланысты ай сайынғы ақшалай 
төлемдер және ұлттық, мемлекеттік және кәсіби 
мерекелерге материалдық көмек көзделген.

2019 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бастама-
сымен Мұнай-газ кешені қызметкерлері күніне 
арналған салтанатты іс-шаралар шеңберінде 
«ҚазТрансОйл» АҚ барлық ардагерлері «Қазақстан 
мұнайына 120 жыл» мерейтойлық медальдарымен 
марапатталды.

Бұдан басқа, Компания өзінің денсаулық жағдайы 
бойынша өзінің еңбек қызметін өндірісте жалға-
стыруға мүмкіндігі жоқ қызметкерлерге, зейнет-
керлік алдындағы жастағы қызметкерлерге көңіл 
бөледі. Осы мақсатта тараптардың келісімі бойын-
ша «ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлерімен жасалған 
еңбек шарттарын бұзу кезінде өтемақы төлеу 
қағидалары әзірленді, олар тараптардың келісімі 
бойынша зейнеткерлік алдындағы жастағы 
қызметкерлермен және қосалқы бизнес-функ-
цияларды шығару шеңберінде еңбек шарттарын 
бұзу кезінде төленетін өтемақы мөлшерін анықтау 
тәртібін белгілейді. 

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ

Компанияда салауатты өмір салтын насихаттау 
жүргізілуде. Компания спортшыларының есебінде 
қызықты оқиғалар, кездесулер, әрине, лайықты 
жеңістер аз емес. Бөлімшелер, өңірлер мен компа-
ниялар арасындағы спорттық жарыстар дәстүрге 
айналды.

Мәселен, 2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ-да Қа-
зақстан мұнайының  120 жылдығына орай Спар-
такиада өткізілді, оған 16 команда, Компанияның 
құрылымдық бөлімшелерінің және оның ЕББҰ-ның 
326 қызметкері спорттың алты түрі: мини-футбол, 
баскетбол, үстел теннисі, гір спорты, арқан тарту, 
жеңіл атлетика бойынша қатысты.

Жеңімпаздар «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ спартакиада-
сына қатысып, онда волейболдан (бірінші орын), 
шахматтан (бірінші орын) және жүзуден (екінші 
орын) жүлделі орындарға ие болды.

Салауатты өмір салтын ілгерілету мақсатында 
Компания қызметкерлерді фитнес-залдарға жыл-
дық абонементтермен қамтамасыз етеді немесе 
олар болмаған жағдайда спортпен айналысуға 
арналған үй-жайларды жалға алады.

Нұр-Сұлтан қаласындағы орталық офисте үш 
спорт аймағынан тұратын жеке фитнес-зал бар. 
Әрбір аймақ белгілі бір спорт түрімен айналысуға 
арналған: йога мен пилатес залы, жекпе-жек залы 
және жаттығу залы.

«Үздік маман» халықаралық конкурсы

2019 жылдың тамыз айында Атырау және Ақтау қалаларында «ҚазТрансОйл» АҚ, 
«Транснефть» АҚ, «Укртранснафта» АҚ, «Гомельтранснефть Дружба» ААҚ, 
«Транспетрол» АҚ, МОL және CNPC ірі мұнай тасымалдаушы компаниялардың 
жетекші мамандарының арасында «Үздік маман» халықаралық конкурсы өтті. Бұл 
конкурс ХМТҚ аясында өтті.
Конкурсқа мұнай тасымалдаушы компаниялардың 44 жоғары білікті маманы 
қатысты, олар өздерінің кәсіби шеберліктерін 8 жұмысшы мамандығы бойынша 
көрсетті.
Жарыс қорытындысы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ конкурсқа қатысушылары 
барлық 8 кәсіп бойынша бірінші жүлделі орындарға ие болды, 2 мамандық бойынша 
бірінші орындар «Транснефть» ЖАҚ қатысушыларымен бөлісілді.

403-6
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2019 жылы марапатталған «ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлері

 2019 ЖЫЛЫ МАРАПАТТАЛҒАН «ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ

Мемлекеттік және қоғам-
дық қызметтегі еңбегі, елдің 
әлеуметтік-экономикалық 
және мәдени дамуына елеулі 
үлес қосқаны үшін Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
Жарлығымен «III дәрежелі 
Еңбек Даңқы» орденімен 
төмендігелер марапатталды:

 ■ Тарасова Алла Евгеньевна;
 ■ Максимова Зулфия 

Исатаевна.

«Ерен еңбегі үшін» медалімен

 ■ Субочев Сергей Иванович;
 ■ Құсайынов Мұхтар 

Сейтмағзұмұлы.

Қазақстан Республикасы-
ның құбыр көлігін дамы-
туға қосқан елеулі үлесі 
2019 жылы «Қазақстан 
мұнайына 120 жыл» мерекелік 
медалімен Компанияның 
503 қызметкері, сондай-ақ 
Компанияның 1 710 ардагері 
марапатталды

Қазақстан Республикасының 
құбыр желісі көлігін дамы-
туға қосқан зор үлесі үшін 
2019 жылы Компанияның 
211 қызметкері мемлекеттік 
наградалармен, Қазақстан 
Республикасы Энергетика 
министрлігінің, «Самұрық-Қа-
зына» АҚ, «ҚазМұнайГаз» 
ҰК АҚ наградаларымен, 
«KAZENERGY» қазақстандық 
мұнай-газ және энергетика ке-
шені ұйымдарының қауымда-
стығы, «ҚазТрансОйл» АҚ на-
градаларымен марапатталды

КОНКУРСТЫҚ ЖӘНЕ МАРАПАТТАУ 
САЯСАТЫ

Компания «ҚазТрансОйл» АҚ және оның ЕБҚҰ қыз-
меткерлерін, «ҚазТрансОйл» АҚ ардагерлерін мара-
паттау және көтермелеу тәртібі туралы қағидалар-

ды әзірледі, олар қызметкерлердің жоғары еңбек 
көрсеткіштеріне жетуге қызығушылығын артты-
руға, кәсіби қызметке ынталандыруға, қызмет-
керлер мен ардагерлердің еңбектерін жариялау ға 
бағытталған.

«ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЫНА  
120 ЖЫЛ» МЕРЕКЕЛІК МЕДАЛІМЕН 
КОМПАНИЯНЫҢ

 1 710 АРДАГЕРІ 
МАРАПАТТАЛДЫ

75% 

ӘЛЕУМЕТТІК ТҰРАҚТЫЛЫҚ РЕЙТИНГІ

ПЕРСОНАЛДЫҢ ТАРТЫЛУ ДӘРЕЖЕСІН 
ЗЕРТТЕУ

Компания персоналының қанағаттанушылық және 
уәждемелеу деңгейін бағалау үшін Әлеуметтік 
өзара іс-қимыл және коммуникациялар орталығы 

тұрақты негізде өндірістік персонал арасында 
әлеуметтік тұрақтылылық рейтингі мен тартылу 
дәрежесіне және әкімшілік-басқарушылық персо-
нал арасында жұмысқа тарту дәрежесіне зерттеу 
жүргізеді.

Әлеуметтік тұрақтылық рейтингінің құрылымы

ӘЛЕУМЕТТІК ТҰРАҚТЫЛЫҚ РЕЙТИНГІ

ӘКІМШІЛІК-БАСҚАРУШЫЛЫҚ ПЕРСОНАЛ ӨНДІРІСТІК ПЕРСОНАЛ

Тартылу индексі Әлеуметтік тыныштық индексі

Әлеуметтік әл-ауқат индексі

Тартылу индексі

Әлеуметтік-демографиялық  
сипаттама

Еңбек жағдайлары

Бейілділігі

Коммуникациялар

Әлеуметтік тұрақтылық рейтингін құрайтын 
индекстер персоналдың жалпы қанағаттануы-
на әсер ететін өндірістік қызметкерлер үшін де, 
әкімшілік-басқару персоналы үшін де материалдық 

және психологиялық ынталандыруларды анықтау-
ға ықпал етеді.
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Әлеуметтік тұрақтылық рейтигінің серпіні, % Тарту индексінің серпіні, %

* Осы көрсеткіштердің өзгеруі проценттік тармақтарда (п.т.) көрсетіледі және есепті және өткен жылғы деректер арасын-
дағы айырма ретінде есептеледі.

Digital Energy Exhibition «ҚазТрансОйл» АҚ 
Интерактивті голографиялық экспозицияның 
тұсаукесері

Нұр-Сұлтан қаласында 2019 жылғы 23-29 қыркүйек аралығында өткен Kazakhstan 
Energy Week-2019 іс-шарасы шеңберінде Компания қазақстан мұнайының 
120 жылдығына арналған интерактивті голографиялық шоу ұйымдастырды.
3D-технологиялардың көмегімен қазақстан мұнайының пайда болу тарихы, 
Қазақстанның мұнай тасымалдау жүйесін дамытудың негізгі сәттері туралы шоу 
жасалды. Елдің негізгі көрнекті орындары – Ұлы Жібек жолы, Қожа Ахмет Яссауи 
кесенесі, Байқоңыр ғарыш айлағы, Бәйтерек астанасының символы арқылы көрме 
Қазақстанның тарихи мұрасы туралы айтып берді.
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Әлеуметтік тұрақтылық рейтингі 2019 жылы 
2018 жылмен салыстырғанда 8 п.т. өсіп, 75 %-ды 
құрады, ал Компания қызметкерлерінің тартылу 
индексі 68 %-ды құрады, бұл 2018 жылдың көрсет-
кішінен 9 п. т. төмен.

Алынған мәліметтер негізінде Компания әл-
сіз жақтарын анықтап, «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 
2020 жылға арналған әлеуметтік тұрақтылық 
индексін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын 
бекітті.

СЫРТҚЫ КОММУНИКАЦИЯЛАР

Мүдделі тараптармен тиімді өзара іс-қимыл жасай 
отырып, «ҚазТрансОйл» АҚ Компанияға мүдделі та-
раптардың үміттері мен сұрауларына аса сезімтал 
әрекет етуге, сондай-ақ бедел тәуекелдерінің көп 
бөлігін жоюға мүмкіндік беретін сыртқы коммуни-
кациялар мәселелеріне үлкен көңіл бөледі. БАҚ-пен 
белсенді өзара іс-қимыл және дағдарысқа қарсы 
коммуникацияларды басқарудың регламенттел-
ген рәсімдерінің болуы Компанияның оң имиджін 
қолдауға оң әсер етеді.

KTOnews корпоративтік телеарнасы

2019 жылғы 17 маусымда пилоттық режимде қазақстандық компаниялар арасында 
бірегей жоба болып табылатын «ҚазТрансОйл» АҚ – KTOnews корпоративтік 
телеарнасы іске қосылды. KTOnews-тің телевизиялық желісі барлық ОҚБ-ны, оның 
ішінде алыс МӨЗ және басқа да өндірістік объектілерді қамтиды. Корпоративтік 
теледидардың мақсаты – Компания қызметкерлерінің ең көп санына қол жетімді, 
ақпаратты берудің атаулылық және жедел режимі бар бейнеформатта қабылдау 
үшін оңтайлы коммуникациялар арнасын құру.
KTOnews хабар тарату торына өткен оқиғалар, ұжымдармен кездесулер туралы 
репортаждар, басшылармен сұхбат, қауіпсіздік техникасы бойынша ақпараттық 
роликтер мен нұсқаулықтар, әріптестердің шығармашылығы және Компания өмірінің 
басқа да сәттері енгізілген. Бүгінгі күні KTOnews телеарнасы ОҚБ-дағы және ішкі 
корпоративтік порталдағы жаңа мониторларда көру үшін қол жетімді.

2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ-да БАҚ үшін айтар-
лықтай ақпараттық себептер жасалды, соның 
арқасында ақпараттық жұмыс белсенділік пен 
өнімділіктің жоғары дәрежесіне ие болды.

2019 жылы компания БАҚ-та мыналарды жарияла-
ды:

 ■ Компанияның корпоративтік интернет-ресурсын-
да 97 баспасөз релизі.

 ■ республикалық және өңірлік БАҚ-та 769 ақпарат-
тық-имидждік материал, оның ішінде 703-і – тегін 
негізде. Оның ішінде:
– республикалық және өңірлік теледидарда 36 
сюжет;
– «Хабар 24» телеарнасындағы «Транзитный 
Казахстан», «Цифровой Казахстан» телебағдар-
ламалары, Atameken Business телеарнасындағы 
арнайы репортаж;
– республикалық және өңірлік газеттерде 90 
материал;
– ақпараттық агенттіктердің жаңалықтар лента-
ларында 643 материал.

ІШКІ КОММУНИКАЦИЯЛАР

Компанияда мүдделі тараптар арасында коммуни-
кациялардың тиімді арналарын құру мәселелерін-
дегі маңызды құрал сондай-ақ ішкі коммуникация-
лар болып табылады.

Ішкі коммуникациялар басқарудың стратегиялық 
құралы ретінде екі бағыт – ақпараттандыру және 
өзара іс-қимыл бойынша іске асырылады.

Қызметкерлер ұжымын ақпараттандыру үшін бес 
ішкі коммуникация арнасы құрылды және тиімді 
пайдаланылады:

 ■ ішкі портал;
 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ мобильдік ақпараттық 

қосымшасы;
 ■ бірыңғай тарату КТОinfo;
 ■ Munaiqubyrshy хабаршысы;
 ■ КТОnews корпоративтік телеарнасы.

Қазіргі уақытта Компания қызметкерлерінің 
барынша көп саны ақпараттық ағынға тартылған 
және ішкі коммуникация арналарымен қамту арқа-
сында түпнұсқа дереккөзден алынған ақпаратқа 
қол жеткізе алады.

2019 жылы ішкі коммуникациялар – «Ашық есік 
күні және «18.30» бойынша жобаларды іске асыру 
жалғастырылды.

«Ашық есік күні» жобасы қызметкерлердің Ком-
панияның бизнес-үдерістері мен негізгі қызметі 
туралы хабардар болуын арттыруға, өзара іс-қи-
мылдың «әлсіз жерлерін» анықтауға және оларды 
жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеуге, ұжымдағы 
коммуникацияларды нығайтуға, жанды қарым-қа-
тынасқа түсуге, орта буын басшыларында көпшілік 
алдында сөз сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға 
бағытталған. Есепті кезеңде 25 кездесу өткізілді.

«18.30» жобасы қызметкерлердің тәртіптілігін арт-
тыруға, жұмыс уақытын тиімді пайдалануға, еңбек 
тиімділігі мен өнімділігін арттыруға бағытталған.
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Компания үшін ішкі өзара іс-қимылдың маңызды 
құралы «ҚазТрансОйл» АҚ мобильді ақпараттық 
қосымшасы – Компанияның барлық қызметкер-
лерінге қолжетімді коммуникациялардың жалғыз 
құралы болып табылады. Есепті кезеңде аталған 
қосымшада 169 жаңалық материал мен 30 бейне-
ролик орналастырылды.

2019 жылдың қорытындысы бойынша 
«ҚазТрансОйл» АҚ мобильді ақпараттық қосымша-
сы «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының 
корпоративтік БАҚ арасында Samuryq Sam�a кон-
курсын «Үздік электрондық жоба» номинациясын-
да жеңімпаз атанды.

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ДАМЫТУ

«ҚазТрансОйл» АҚ мемлекеттік тілді дамыту мәсе-
лелеріне көп көңіл бөледі.

Мемлекеттік тілді дамыту мақсатында Компанияда 
2019 жылғы қыркүйекте «ҚазТрансОйл» АҚ-дағы 
мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі комиссия ту-
ралы ереже бекітілді, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ 
орталық аппаратында 2019–2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік тілді дамыту және қолдану 
бағдарламасы (Бағдарлама) бекітілді.

Бағдарламаның мақсаты «ҚазТрансОйл» АҚ орта-
лық аппаратында іс жүргізуді мемлекеттік тілге 
кезең-кезеңмен көшіруді қамтамасыз ету болып 
табылады.

Бағдарламаны жүзеге асыру шеңберінде 
2019 жылы мынадай іс-шаралар өткізілді:

 ■ Компания орталық аппаратының қызметкерлерін 
ҚАЗТЕСТ қазақ тілін білу деңгейін бағалау жүйесі 
бойынша тестілеу жүргізілді;

 ■ тестілеу қорытындысы бойынша мемлекеттік 
тілді білу деңгейі бойынша топтар құрылды және 
2020 жылғы қаңтардан бастап Қазақстан Респуб-
ликасының ұлттық стандарттарына (ҚР СТ 1928-
2015, ҚР СТ 1929-2015, ҚР СТ 1925-2015) сәйкес 
оқыту курстары ұйымдастырылатын болады;

 ■ электрондық құжаттардың жалпы түрін (интер-
фейс) мемлекеттік тілге аудару бөлігінде жұмыс-
тар жүргізілді, оның ішінде мемлекеттік тілде Құ-
жаттардың үлгілерін іздеу бойынша электрондық 

каталог және хаттардың, қызметтік жазбалардың 
үлгілік үлгілері жасалды;

 ■ «Кел, қазақша сөйлесейік!» сөйлесу клубы 
құрылды;

 ■ бос лауазымдарға кадрларды конкурстық іріктеу 
шеңберінде өткізілетін кәсіби білімді тестілеуге 
қолдану үшін мемлекеттік тілді білуге арналған 
тест сұрақтары әзірленді.

Бағдарламада қабылданған мерзімге сәйкес, 
2025 жылға қарай Компанияда құжат айналымы-
ның мемлекеттік тілге толық көшуі жоспарланған.

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

Орнықты даму қағидаттарына сүйене отырып, 
2020 жылы Компания мынадай іс-шараларды іске 
асыруды қоса алғанда, әлеуметтік мәселелерге, 
персоналды басқару мәселелеріне және коммуни-
кациялардың ашықтығын арттыруға үлкен көңіл 
бөлуді жоспарлап отыр:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2020–2024 жылдарға 
арналған кадр саясатын бекіту;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының еңбек-
ақы төлеу қағидаларын әзірлеу;

 ■ 2020–2022 жылдарға арналған Ұжымдық шартқа 
қол қою;

 ■ студенттер мен білім алушылар үшін төленетін 
өндірістік тәжірибені ұйымдастыру;

 ■ Компания ішінде және одан тыс жерлерде аса 
маңызды іс-шараларды іске асыру және ақпарат-
тық сүйемелдеу;

 ■ Компанияда мемлекеттік тілді одан әрі дамыту.

Есепті күннен кейінгі оқиға

2020 жылғы 27 ақпанда «ҚазТрансОйл» АҚ Бас 
директоры (Басқарма төрағасы) және Компания-
ның барлық қызметкерлерінің мүддесін білдіретін 
5 жергілікті кәсіподақ өкілдері алдағы үш жылға 
жаңартылған ұжымдық шартқа қол қойды.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ 
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ 
МӘСЕЛЕЛЕРДІ БАСҚАРУ ТӘСІЛІ

«ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық мұнай құбыры 
бойынша ұлттық оператор және Қазақстан Респуб-
ликасының ірі құбыр компаниясы бола отырып, 
өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты қызмет-
керлердің өмірі мен денсаулығының басымдығын 
мойындайды. Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамта-
масыз ету және өндірістік қызметке байланысты 
тәуекелдерді азайту «ҚазТрансОйл» АҚ Даму 
Стратегиясының басты бағыттарының бірі болып 
табылады.

Көрсетілген бағыт шеңберінде Компания өз алды-
на мынадай міндеттерді қояды:

 ■ өндірістік объектілердің апатсыз жұмыс істеу 
режимін қамтамасыз ету;

 ■ жазатайым оқиғалардың алдын алу;
 ■ кәсіби ауруға жол бермеу;

 ■ барлық жұмыс орындарының қауіпсіз және эр-
гономикалық ұйымдастырылуын және санитар-
лық-гигиеналық жағдайын қамтамасыз ету.

Жеке және заңды тұлғалардың, қоршаған ортаның 
қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінен 
қорғалу жағдайын қолдау мақсатында Компания 
қолданыстағы заңнамада көзделген өнеркәсіптік 
қауіпсіздік саласындағы барлық іс-шараларды 
қабылдады.

Төтенше жағдайлар кезінде жағымсыз салдарды 
болдырмау үшін Компанияда өндірістік объек-
тілердің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қоса 
алғанда, уақтылы ден қою бойынша шаралар жүй-
есі ұйымдастырылған.

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті және еңбекті қорғауды 
басқару жүйесі Компанияның барлық қызметкер-
лерін қамтиды және OHSAS 18001: 2007 стандар-
тының талаптарына сәйкестігіне сертификат-
талған. Жүйе «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған 

103 403-1 403-2 403-7 403-8
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менеджмент жүйесінің бір бөлігі болып табылады. 
2019 жылы Компанияның ISO 45001:2018 «Ден-
саулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін басқару 
жүйесі. Талаптар және қолдану бойынша ұсыныс-
тар» стандартына көшуі жолында үлкен жұмыс 
жүргізілді. Атап айтқанда, диагностика жүргізілді, 
ол жаңа стандартқа сәйкестік деңгейін көрсетті 
және қауіпсіздік пен еңбекті қорғауды басқару жүй-
есін одан әрі жетілдіру үшін қажетті қадамдарды 
анықтауға көмектесті.

Басқару құрылымы мен құралдары

Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
мәселелерін басқару екі деңгейде жүзеге асыры-
лады. Орталық аппаратта жұмысты өнеркәсіптік 
қауіпсіздік, еңбекті қорғау және ТЖ департаменті, 
ОҚБ деңгейінде – өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті 
қорғау және қоршаған ортаны қорғау бөлімдері 
үйлестіреді. Бұл ретте орталық аппарат деңгейінде 
2019 жылдан бастап Басқарма жанындағы ЕҚ, ӨҚ 
және ҚОҚ жөніндегі Комитет жұмыс істейді.

Компания өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау мәселелерін басқару шеңберінде іс-шара-
лар мен бастамалардың кең тізбесін іске асырады, 
ол мыналарды қамтиды:

 ■ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласын-
дағы Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарын орындау, халықаралық және ұлттық 
стандарттарды орындау;

 ■ мінез-құлық бақылауларын жүргізу және 
«Қорғау» картасын қолдану;

 ■ OHSAS 18001:2007 стандартынан ISO 45001:2018-
ге көшу бойынша кешенді іс-шаралар өткізу;

 ■ қажетті арнайы киіммен, аяқ киіммен және жеке 
қорғану құралдарымен (ЖҚҚ) қамтамасыз ету;

 ■ еңбек қауіпсіздігі тәуекелдерін бағалау, өндірістік 
жарақаттану жағдайларын алдын алу және 
ескерту;

 ■ қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қа-
уіпсіздік декларациясына сәйкес сенімділік және 
қауіпсіздік саласындағы іс-шаралар кешенін 
орындау;

 ■ ОҚБ-дағы өндірістік кеңестердің жұмыс істеуі;
 ■ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, сондай-ақ 

қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша 
қызметкерлермен ай сайынғы жиналыстар 
өткізу;

 ■ «Қауіпсіздік техникасы бойынша минут» өткізу;
 ■ қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және қорғау 

мәселелері бойынша, өрт-техникалық минимум 
көлемінде өрт қауіпсіздігі және өнеркәсіптік қа-
уіпсіздік шараларына оқыту.

Өндірістік қауіптер мен тәуекелдерді 
бағалау

«ҚазТрансОйл» АҚ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау саласындағы тәуекелдерді басқару қағи-
даларына сәйкес Компанияда қызметкерлер мен 
басқа да мүдделі тараптар үшін қауіптерді сәй-
кестендіру бойынша жұмыс жүзеге асырылуда, 
сондай-ақ байланысты тәуекелдер бағаланады. Ең-
бек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы 
қатерлерді анықтау және бағалау компанияның 
орталық аппараты мен ОҚБ-де жүргізіледі.

ҚАУІПТЕРДІҢ ТІЗБЕЛЕРІН ЖАСАУ/
ӨЗЕКТІ ЕТУ

ҚАУІПТІҢ ТУЫНДАУЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ЫҚТИМАЛ 
ТӘУЕКЕЛДЕР ТІЗБЕСІН АНЫҚТАУ

ӘРБІР ТӘУЕКЕЛДІҢ САНДЫҚ ШАМАСЫН 
АНЫҚТАУ

ЖОҒАРЫ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ  
АНЫҚТАУ

2

3 4

1 «Қорғау» картасы

Есепті кезеңде «Қорғау» картасын қолдану жаңа бастамасы енгізілді. 
Компанияның кез келген қызметкері немесе келушісі сәйкессіздікті немесе 
қауіпсіздікке ықтимал қауіп төндіретін оқиғаны тауып, картаны толтырып, 
қауіпсіздік жағдайын жақсарту бойынша өз ұсыныстарын енгізе алады. 
Айталық, есепті жылы 1 690 «Қорғау» картасы толтырылды, оның 416-
сы орындалды. Карталар компанияның барлық өндірістік және кеңселік 
бөлмелерінде орналасқан.
«ҚазТрансОйл» АҚ-да «Қорғау» картасын қолдану регламентінің 
талаптарына сәйкес «Қорғау» картасын қолдануға қызметкерлерді 
ынталандыру мақсатында тоқсан сайынғы негізде «Үздік Қорғау» картасы» 
сертификаттарын және ақшалай сыйлықақы беру арқылы қызметкерлерді 
көтермелеу қолданылды.

Тәуекелдерді бағалау 2 жылда кемінде бір рет 
жүргізіледі. Бағалау процесіне еңбекті қорғау 
қызметінің қызметкерлері мүдделі бөлімшелермен 
бірлесіп қатысады. Анықталған тәуекелдер оқиға 
немесе жазатайым оқиға туындаған жағдайда, 
сондай-ақ өндірістік қызметте елеулі өзгерістер 
болған кезде қайта бағалауға жатады. Тәуекел-
дерді бағалау нәтижелері бойынша еңбек қа-
уіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы жоға-
ры тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шараларды 
әзірлеу жүзеге асырылады.

Компания сондай-ақ рәсімді орындаудың сапасы 
мен дәлдігін арттыру мақсатында тәуекелдерді 
бағалау процесіне тартылған персоналды оқытуды 
тұрақты түрде жүргізеді.

Басқару жүйесін дамыту

Компания 2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 
еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қор-
шаған ортаны қорғау саласындағы менеджмент 
жүйесін кешенді жетілдіру бойынша қабылданған 
2025 жылға дейінгі жол картасына сәйкес түрлі 
іс-шараларды іске асыра отырып, қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, еңбекті қорғау және денсаулықты 
қорғау жүйесін дамытуды жалғастырды.

Есепті жылы мыналар әзірленді және бекітілді:
 ■ Ұйымның «Магистральдық мұнай құбырлары. От, 

газ қауіпті жұмыстарды және қауіптілігі жоғары 
жұмыстарды ұйымдастыру тәртібі» стандарты;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-дағы оқиғаларға ішкі тергеу 
жүргізу регламенті.

Сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау саласындағы жаңартылған 
«Алтын қағидалар» кодексі бекітілді.

2019 жылы Компанияның өндірістік объектілерінде 
6 483 жұмыс қауіпсіздігін мінез-құлықтық бақы-
лау және 5 099 жүру қауіпсіздігін мінез-құлықтық 
бақылау жүргізілді. Бақылаулар жұмыстардың 
94 %-ы қауіпсіз орындалатынын көрсетті. Жұ-
мыстарды қауіпсіз емес ұйымдастырудың және 
орындаудың барлық анықталған фактілері бойын-
ша орын алған сәйкессіздіктерді көрсете отырып, 
қызметкерлермен әңгіме жүргізілді.

2019 жылы жүргізілген қауіпсіздіктің мі-
нез-құлықтық бақылауларын талдау нәтижелері 
Компания қызметкерлерінің ЖҚҚ киюіне байла-
нысты талаптарды жиі бұзғанын көрсетеді. Бұл 
қорытынды бұрын жүргізілген сауалнамалардың 
нәтижелерін толықтырды, олар қызметкерлер 
қолданатын ЖҚҚ ыңғайсыз болғанын және қажетті 
сапалы және тұтынушылық қасиеттерге жауап 
бермегенін көрсетті.

Жүргізілген зерттеулер негізінде 2019 жылы компа-
ния ЖҚҚ сатып алуға қатысты өз саясатын айтар-
лықтай өзгертті. Атап айтқанда, ЖҚҚ-ға қойыла-
тын жоғары тұтынушылық талаптары бар жаңа 
техникалық ерекшелік әзірленді. ЖҚҚ жеткізушісін 
анықтау кезінде пайдалану барысында осы ЖҚҚ 
қызмет көрсету бойынша оның мүмкіндіктері 
ескерілді. Аккредиттелген зертхана жеткізетін 
ЖҚҚ-ны сараптау және сынау бойынша рәсімдер 
жеке қарастырылды.

Еңбек қауіпсіздігі және қорғау саласында тәуекелдерді бағалау сатылары
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2019 жылда бақылау үлгісі бойынша «Қорғау» 
карталарының саны, дана

Дағдарыс ахуалдарын басқару 
командасы

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар Компания активтеріне орны толмас 
зиян келтіруі мүмкін. Туындаған төтенше жағдай-
лардың алдын алу және жедел әрекет ету үшін 
Компанияда Дағдарыстық жағдайларды басқару 
жөніндегі команда (ДЖБК) құрылды, оның міндеті 
төтенше жағдайлардың салдарын жоюға барлық 
күштерді жедел жұмылдыру, оның ішінде зардап 
шеккен аймақтан адамдарды көшіру, аварияны 

жоюға қосымша құралдар мен материалдарды 
жеткізу, мемлекеттік органдармен және т. б. өзара 
іс-қимыл болып табылады.

2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директоры 
(Басқарма төрағасы) ДЖБК оқу-жаттығуларын 
өткізу кестесін бекітті. Аталған кестеге сәйкес 
2019 жылы оқу-жаттығулар өткізілді:

 ■ 2019 жылғы 24 сәуірде Маңғыстау мұнай құбыры 
басқармасының «Ақтау» МҰТС резервуарлық 
паркіндегі өрт» тақырыбында;

 ■ 2019 жылғы 10 қыркүйекте «Атырау мұнай құ-
быры басқармасы  Т. Қасымов атындағы МАС 
резервуарлық паркінде өрт» тақырыбында;

 ■ 2019 жылғы 13 желтоқсанда «Павлодар мұнай 
құбыры басқармасы аумағындағы мердігерлік 
ұйым қызметкерлерінің ереуілі» тақырыбында.

Барлық оқу-жаттығулар сценарийді имитация-
лаумен және барлық жұмылдырылған қызмет-
керлердің іс-әрекеттерін талдаумен сәтті өтті. 
2020 жылы штаттық оқу-жаттығулардан басқа 
дағдарыстық және штаттан тыс жағдайларда әре-
кет ету бойынша бейне оқыту жоспарланған.

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ 
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР

Компания жыл сайын елеулі қаржы ресурстарын 
өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғауды 
басқару жүйесін дамытуға инвестициялайды. 
2019 жылы осы салаға инвестициялардың жалпы 
көлемі 1 880,9 млн теңгені құрады, бұл 2018 жылғы 
көрсеткіштен 0,5 %- ға кем. Бұл ретте «Еңбекті 
қорғау» бағыты бойынша инвестиция 14,8 %-ға 
ұлғайды.

Өнеркәсіптік қауіпсіздікке және еңбекті қорғауға салынатын инвестициялар көлемі,  
млн теңге

Атауы 2017 2018 2019 Өзгеріс, %

Еңбекті қорғау 177,1 163,9 188,2  14,8

Денсаулықты қорғау 509,1 673,9 573,3  –14,9

Өнеркәсіптік қауіпсіздік 32,5 137,7 120,4  –12,6

Өрт қауіпсіздігі 822,0 914,6 999,0  9,2

Жиыны: 1 540,8 1 890,1 1 880,9  –0,5

 

1 690 дана

Қауіпсіз емес шарттар 433
Қауіпсіз емес мінез-құлық 102
Қауіпсіз емес іс-әрекет158
Қауіпті жағдай21
Қауіпті фактор137
Жақсы іс-тәжірибе666
Ұсыныс173
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ӨНДІРІСТІК ЖАРАҚАТ

Еңбек қауіпсіздігі мен еңбек жағдайын жақсартуға 
бағытталған іс- шаралардың үлкен кешеніне қара-
мастан, 2019 жылы Компанияда еңбек қызметіне 
байланысты 3 жазатайым оқиға орын алды. Бар-
лық жазатайым оқиғалар Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына және Компанияның 
ішкі рәсімдеріне сәйкес тексеріліп-тергелді.

Барлық жағдайларда мамандығы бойын-
ша жүргізуші ер адамдар жарақат алды. Өн-
дірістік қызметтің ерекшелігін ескере отырып, 
«ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлер арасында 
жарақаттанудың негізгі түрлерінің бірі аяқ-қол 
жарақаты болып табылады.

Жүргізілген тексерулердің нәтижесінде аталған 
жағдайларда жарақат алудың шешуші факторла-
ры қызметкерлердің жеке абайсыздығы, жұмыс 
жүргізу алдында тәуекелдің жеткіліксіз бағалануы 
болғаны анықталды.

ОӨЖ-ға оқиғалар шолуы жіберілді, олар ақпаратты 
ақпараттық тақталарға орналастыру, «Қауіпсіздік 
техникалар жөнінде аңдатпалар» өткізу, әңгіме-
лесу, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бой-
ынша жиналыстар өткізу кезінде осы ақпаратты 
пайдалану арқылы әрбір қызметкерге жеткізілді. 
Сондай-ақ тәуекелдер қайта қаралып, осындай 
жағдайларға жол бермеу бойынша тиісті іс-шара-
лар әзірленді.

Компания жұмыскерлері арасында өндірістегі жазатайым оқиғалар саны

Көрсеткіштер 2017 2018 2019 Өзгеріс, %

Өндірістегі жазатайым оқиғалардың жалпы саны 3 2 3  50

Зардап шеккен адамдардың жалпы саны, оның 
ішінде 3 2 3  50

жеңіл жарақаттар саны 2 2 0 –

ауыр жарақаттар саны 1 0 3 3 есеге 
ұлғаю

өндірістік жарақаттану себебі бойынша өлім-
жітімінің саны 0 0 0 –

1 000 адамға шаққанда жазатайым оқиғалар 
жиілігінің коэффициенті 0,39 0,29 0,44  51,7

Еңбек қабілетінен уақытша айырылған 
өндірістегі жазатайым оқиғалар жиілігінің 
коэффициенті

0,05 0,034 0,053  55,9

МЕРДІГЕР ҰЙЫМДАР 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЖАРАҚАТТАНУЫ

Мердігер ұйымдардың қызметкерлеріне Компания 
қызметкерлеріне сияқты өнеркәсіптік қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау саласындағы қатаң талаптар 
қойылады. Атап айтқанда, «ҚазТрансОйл» АҚ еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы «Ал-
тын қағидалар» кодексі Компанияның өндірістік 
объектілерінің аумағында болатын мердігер ұй-
ымдардың өкілдеріне де қолданылады.

Компанияда нормативтік құжат – АҚ СТ «Мердігер 
ұйымдарға қойылатын талаптар» қабылданды, 
онда Компанияның мердігер ұйымдарына қойы-
латын еңбек қауіпсіздігі және қорғау мәселелері 
жөніндегі талаптар бөлек жазылған.

«ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ» БАҒЫТЫ 
БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛАР 

14,8%-ға 

АРТТЫ

403-2 403-9

403-9
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Медициналық тексерулердің электрондық 
жүйесі

2019 жылдың тамыз айында Павлодар мұнай құбыры басқармасының 
базасында «МТЭЖ медициналық тексерулердің электрондық жүйесі» 
аппараттық-бағдарламалық кешені сынақтан өтті. Осы жүйені енгізу 
созылмалы аурудың жіті немесе өршу белгілері, алкогольдік, есірткілік және/
немесе уытқұмарлық мас болу белгілері бар қызметкерлерді өндірістік 
объектіге жіберуді болдырмауға, осылайша өндірісте денсаулығының 
кенеттен нашарлау қауіпін төмендетуге мүмкіндік береді. Өткізілген 
сынақтар жүйе жұмысының жоғары тиімділігін, оның ішінде тексеру жүргізу 
уақытын 210 секундтан 70 секундқа дейін қысқартуды көрсетті.

Мердігер ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау деңгейін арттырудың маңызды 
құралы шартта міндетті бөлім болып табылады, 
онда мердігер ұйымның еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау мәселелеріндегі нақты міндеттеме-
лері жазылады. Ұйғарылған міндеттемелерді бұзу 

шаралар қолдануға және айыппұл санкцияларын 
қолдануға құқық береді.

2019 жылы мердігер ұйымдарда жарақаттану 
немесе еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын елеулі 
бұзу жағдайлары тіркелген жоқ.

Компанияның мердігер ұйымдарының жұмыскерлері арасында өндірістегі жазатайым 
оқиғалар саны

2017 2018 2019

«Медикер-ПМ» ЖШС

Еңбекке қабілетін уақытша жоғалта отырып зардап 
шеккендер саны

0 1 0

«Dos Support» ЖШС

Еңбекке қабілетін уақытша жоғалта отырып зардап 
шеккендер саны

0 1 0

ДЕНСАУЛЫҚТЫ ҚОРҒАУ

«ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлердің денсаулығын 
сақтауға және қолдауға ерекше көңіл бөледі. Ком-
панияда жұқпалы және жұқпалы емес аурулардың, 
оның ішінде кәсіби аурулар мен жарақаттанудың 
алдын алу бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Қазақстан Республикасы заңнамасының талапта-
рына сәйкес Компания қызметкерлеріне мынадай 
медициналық қызметтер көрсетіледі:

 ■ санитариялық авиация және жедел медициналық 
көмек нысанындағы шұғыл медициналық көмек;

 ■ күндізгі медициналық пункттегі дәрігерге дейінгі 
медициналық көмек;

 ■ вахталық жұмыс режимі бар медициналық пункт-
тегі білікті медициналық көмек;

 ■ қызметкерлерді міндетті медициналық тексеру, 
оның ішінде күн сайынғы ауысым алдындағы 
және жыл сайынғы мерзімдік тексеру.

Компанияда 2019 жылы міндетті жыл сайынғы 
медициналық тексеруден өткен қызметкерлердің 
саны 5 995 адамды құрады, оның нәтижелері 
бойынша диспансерлік бақылауды қажет ететін 
1 021 қызметкер анықталды, бұл 2018 жылмен 
салыстыр ғанда 91 қызметкерге артық. Аталған 
көрсеткіш бейінді мамандарды тарта отырып, 

қызметкерлерді тексерудің кеңейтілген зертхана-
лық-аспаптық әдістері бөлігінде сапалы медицина-
лық қызмет көрсету нәтижесін көрсетеді. Компа-
нияда жыл сайын емдеу-алдын алу шараларының 
жоспары әзірленеді. Есептік кезеңде санитарлық-э-
пидемиологиялық және емдеу-алдын алу іс-шара-
ларын өткізуге 573,3 млн теңге жұмсалды.

Санитарлық-эпидемиологиялық және 
емдеу-алдын алу іс-шараларын жүргізуге 
арналған шығыстар, млн теңге

Шұғыл медициналық көмекті уақтылы көрсету 
үшін өндірістік объектілерде күндізгі және тәулік 
бойы жұмыс істейтін, қажетті дәрілік заттармен, 
медициналық мақсаттағы бұйымдармен және 
медициналық техникамен жабдықталған медици-
налық пункттер жұмыс істейді.

2019 жылы өрт-тактикалық оқу-жаттығулар мен 
медициналық оқу дабылдары бойынша 52 сабақ 
өткізілді.

Өндірістік объектілер үнемі салауатты өмір салты 
тақырыбына буклеттермен, брошюралармен және 
постерлермен қамтамасыз етіледі.

ӨНЕРКӘСІПТІК ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ

Компаниядағы өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігін 
басқару жүйесі қауіпті өндірістік объектілердегі 
апаттар мен инциденттердің алдын алу, апаттар-
дың салдарын оқшаулау және жою мақсатында 
жүзеге асырылатын ұйымдастырушылық және 
техникалық іс-шаралармен кешенді өзара байла-
нысты.

Магистральдық мұнай құбырларын және Компа-
нияның басқа да өндірістік объектілерін пайдала-
ну процесінде 2019 жылы техногендік сипаттағы 
апаттар немесе өрттер тіркелген жоқ.

Қауіпсіздік деңгейінің жоғары болуына өнер-
кәсіптік және өрт қауіпсіздігін басқару жүйесін 
жетілдіруге бағытталған іске асырылған іс-шара-
лар кешенінің арқасында қол жеткізілді:

 ■ 2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ жабдығында тех-
никалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыс-
тарын жүргізу кезінде қауіпті энергия көздерін 
оқшаулауға қойылатын бірыңғай талаптарды 
белгілейтін «ҚазТрансОйл» АҚ-да қауіпті энергия 
көздерін оқшаулау тәртібі бекітілді;

 ■ Компанияның қауіпті өндірістік объектілеріне 
кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару 
қызметін көрсетуге шарт жасалды;

 ■ көбікті өрт сөндірудің тұрақты қондырғыларының 
жұмысқа қабілеттілігін және өрт дабылының 
техникалық жағдайын, сондай-ақ өндірістік объ-
ектілердегі өрт-техникалық жабдықтарды тексеру 
тұрақты түрде жүргізілді;

 ■ ықтимал өрт туындаған жағдайда практикалық 
және теориялық іс-әрекет дағдыларын алу үшін 8 
өрт-тактикалық оқу-жаттығу, 566 өрт-техникалық 
сабақ, 18 469 өрт қауіпсіздігі шаралары туралы 
кіріспе нұсқаулық өткізілді, 435 ерікті өртке қарсы 
құралымдардың мүшесі дайындалды, 253 өрт қа-
уіпсіздігі шаралары бойынша нұсқаулық өңделді;

 ■ Компанияның өндірістік объектілерін өрттен 
қорғау бойынша қызмет көрсеткен «Семсер-Өрт 
сөндіруші» ЖШС мемлекеттік емес өртке қарсы 
қызметінің өрт сөндіру бекеттеріне тексеру жүр-
гізілді. Компания объектілерінде 25 бірлік жолға 
шығатын техникасы бар 20 өрт сөндіру бекеті 
құрылды.

 

1 690 дана

Қауіпсіз емес шарттар 433
Қауіпсіз емес мінез-құлық 102
Қауіпсіз емес іс-әрекет158
Қауіпті жағдай21
Қауіпті фактор137
Жақсы іс-тәжірибе666
Ұсыныс173
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ШЫМКЕНТ

Теміржол эстакадалардың 
саны

1
дана

Шығарындылардың 
көлемі

2,8 
тонна

Шымкент Қарасу тармағы бар Бадам 
және Қошқар ата өзендерінің арнасы, 
сондай-ақ қаланы шығыстан батысқа 
қарай кесіп өтетін жасанды су ағындары: 
Бадам, Шымкент, Жаңа-шек және 
Текесу арналары қала аумағынан ағып 
өтетін су арналарының көлемі үлкен 
Қазақстанның жалғыз қаласы болып 
табылады.

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-НЫҢ 
АЙМАҚТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ



ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ 
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
БОЙЫНША ОҚЫТУ ЖӘНЕ 
АҚПАРАТТАНДЫРУ

«ҚазТрансОйл» АҚ-да өнеркәсіптік қауіпсіздік және 
еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік талап-
тарда көзделген барлық оқыту бағдарламалары 
бар.

2019 жылы Компанияның қызметкерлері үшін 
мынадай корпоративтік курстар ұйымдастырылды:

 ■ өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына оқыту бой-
ынша – 6 577 қызметкер;

 ■ өрт-техникалық минимумға оқыту бойынша – 
4 444 қызметкер;

 ■ медициналық білімі жоқ адамдарды даярлау 
бойынша – 1 627 қызметкер;

 ■ «Қорғалған жүргізу» тақырыбына – 977 жүргізуші.

Бұдан басқа, 9 қызметкер «Managing safely» бағдар-
ламасы бойынша оқып, IOSH халықаралық серти-
фикатын алды, 2 қызметкер NEBOSH курсы бойын-
ша оқып, өндірісте еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
техникасы бойынша халықаралық сертификат 
алды.

Есепті жылы «ҚазТрансОйл» АҚ-да әрбір қыз-
меткердің электрондық адресіне өрт қауіпсіздігі 
және денсаулықты қорғау, қауіпсіз жүріс-тұрыс 
тақырыптарына және басқа тақырыптар бойынша 
бюллетеньдер жіберу арқылы қауіпсіздік мәде-
ниетін арттыру бойынша үлкен жұмыс жүргізілді. 
Барлығы 69 бюллетень дайындалып, жіберілді.

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

2020 жыл Компанияда Қауіпсіздік жылы деп 
жария ланды. Осыған байланысты Компания 
2020 жылы және орта мерзімді перспективада өн-
дірістік қауіпсіздік деңгейін арттыруға бағытталған 
бірқатар маңызды іс-шараларды жоспарлап отыр:

 ■ OHSAS 18001:2007 стандартының талаптарына 
сәйкес келетін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау менеджменті жүйесінен ISO 45001:2018 
талаптарына сәйкес келетін еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау менеджменті жүйесіне көшу 
жөніндегі жобаны іске асыру;

 ■ ұжымдық жауапкершілік рәсімдерін дамыту, 
оның ішінде Басқарма мүшелерінің жеке жауап-
кершілігін қабылдау және өндірістік объектілер 
басшыларының жеке келуі;

 ■ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі III 
жыл сайынғы форум өткізуді ұйымдастыру;

 ■ персоналды өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау саласында, оның ішінде IOSH халықара-
лық стандарты бойынша оқыту және біліктілігін 
арттыру жөнінде одан әрі іс-шаралар өткізу;

 ■ арнайы киім мен ЖҚҚ сапасын сатып алу және 
мониторингтеу;

 ■ бейне жазу құрылғыларын қолдана отырып, Ком-
пания объектілерінде жоғары қауіптілік жұмыста-
рын жүргізу мониторингі жүйесін енгізу;

 ■ медициналық тексеру процесін кезең-кезеңмен 
автоматтандыру;

 ■ Компанияның корпоративтік ақпараттық пор-
талында от, газ қауіпті жұмыстар мен қауіптілігі 
жоғары жұмыстарды жүргізуге рұқсат беру на-
рядтарын тіркеу бойынша функционалды әзірлеу;

 ■ Т. Қасымов атындағы МАС-та әдісті пилотты қол-
дана отырып, тәуекелді HAZOP әдісімен бағалау 
рәсімін енгізу.

«HSE пайда көзі ретінде» форумы

2019 жылғы тамызда Нұр-Сұлтан қаласында «ҚазТрансОйл» АҚ ұйымдастырған «HSE 
пайда көзі ретінде» еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі жыл сайынғы ІІ 
форумы өтті, оның шеңберінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басшылығы, «Теңізшевройл» ЖШС, 
AGIP, ҚПО, «Аrм Wind» ЖШС (Eni тобы) өкілдері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
жетекші мердігерлік және сервистік ұйымдары қатысты.
Форум қатысушылары өндірістік жарақаттануды төмендету, HSE цифрландыруды 
және 5S үнемді өндіріс жүйесін енгізу бойынша тәжірибе алмасып, қауіпті факторларды 
анықтау әдістемесін қауіптілік пен жұмысқа қабілеттілікті талдау әдісімен (HAZOP) 
талқылады, сондай-ақ жаңартылмалы энергия көздерін пайдаланудың, менталитеттің 
және қызметкерлердің қауіпсіздік мәдениетінің деңгейін өзгертудің жаңа тәсілдерін 
зерттеді.

Қоршаған ортаны қорғау

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 
САЛАСЫНДА МӘСЕЛЕЛЕРДІ 
БАСҚАРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТӘСІЛ

Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық 
қауіпсіздік «ҚазТрансОйл» АҚ орнықты дамуының 
маңызды құрамдас элементтері болып табылады. 
Компанияның тәжірибесі өндірістік міндеттерді 
шешу мен оның қоршаған ортаға ықтимал теріс 
әсер ету деңгейі арасындағы теңгерімді сақтауға 
бағытталған.

Компанияның қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы қызметі Қазақстан Республикасы заңнама-
сының талаптарымен, Халықаралық және Ұлттық 
Стандарттармен және Компанияның қолданыс-
тағы саясаты мен басқа да ішкі басшылық құжат-
тардың ережелерімен реттеледі.

Басқару құрылымы мен құралдары

Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін басқару 
(ҚОҚ) екі деңгейде жүзеге асырылады. Орталық ап-
паратта жұмысты өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті 
қорғау және ТЖ департаменті, ОҚБ деңгейінде – 
тиісті бөлімдер үйлестіреді.

ҚОҚ мәселелерін басқару жүйесі компанияның өн-
дірістік қызметінің барлық бағыттарын қамтиды. 
Компания ҚОҚ мәселелерін басқару шеңберінде 
іс-шаралар мен бастамалардың кең тізбесін, оның 
ішінде: мыналарды қоса ала отырып, іске асырады:

 ■ Қазақстан Республикасының ҚОҚ саласындағы 
заңнамасының талаптарын орындау, халықара-
лық және ұлттық стандарттарды орындау;

 ■ интеграцияланған менеджмент жүйесінің бір бөлі-
гі ретінде экологиялық менеджмент жүйесінің 
(ISO 14001:2015) талаптарын орындау;

 ■ экологиялық аспектілерді сәйкестендіру және 
бағалау, инвестицияларды экологиялық аспек-
тілерді басқару жөніндегі шараларды іске асы-
руға бағыттау;

2,3 МЛРД ТЕҢГЕ

ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ ІС-ШАРАЛАРЫНА 
АРНАЛҒАН ШЫҒЫСТАР СОМАСЫ
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 ■ мердігер ұйымдарды (зертханаларды) тарта 
отырып, өндірістік экологиялық бақылау жүргізу 
шеңберінде өндірістің экологиялық тиімділігін 
бағалау;

 ■ апаттық ластану жағдайында міндетті экологи-
ялық сақтандыру бойынша жыл сайынғы шарт-
тар жасасу;

 ■ Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес қоршаған ортаға әсерді 
бағалау;

 ■ Компания қызметкерлері арасында экологиялық 
мәдениетті дамыту және ілгерілету.

Басқару жүйесін дамыту

Компания табиғат қорғау қызметін басқару, эколо-
гиялық тәуекелдерді басқару әдістері мен тәсіл-
дерін тұрақты негізде жетілдіреді және қоршаған 
ортаны қорғауға қажетті ресурстарды бөледі.

2019 жылы Компанияның экологиялық жауапкер-
шілігін арттыру шеңберінде «ҚазТрансОйл» АҚ-да 
су ресурстарын басқару қағидалары әзірленді, ол 
су ресурстарына ұқыпты қараудың негізгі қағидат-
тарын анықтады.

Сонымен қатар, қоршаған ортаны қорғау жүйесін 
және экологиялық мәдениетті дамыту мақсатында 
Компанияда 2019 жылы өнеркәсіптік қауіпсіздік, 
еңбекті қорғау және ТЖ департаментінің қызмет-
керлері үшін ISO 14001:2015 стандартының талапта-
рына оқыту жүргізілді.

ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ТАБИҒАТ 
ҚОРҒАУ ТӨЛЕМДЕРІ

«Қоршаған ортаны қорғау» бабы бойынша шығыс-
тар мыналарды құрайды:

 ■ атмосфераға ластаушы заттардың шығарын-
дылары, ағынды сулар құрамындағы ластаушы 
заттардың төгінділері, өндіріс және тұтыну қал-
дықтарын орналастырғаны үшін төлемдер;

 ■ Қазақстанның қоршаған ортасын жақсартуға 
бағытталған бастамашылық тәртіппен іске асы-
рылатын табиғат қорғау іс-шараларына жұмсала-
тын шығындар.

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды 
іске асыруға 2019 жылы 2 277 млн теңге инвести-
цияланды, бұл 2018 жылдың осыған ұқсас көрсет-
кішінен 84,8 %-ға артық. Табиғатты қорғау іс-шара-
ларына жұмсалған ағымдағы шығындардың өсуі 
«Өзен – Атырау – Самара» магистральдық мұнай 
құбыры бойындағы бүлінген жерлерді қалпына 
келтіру жөніндегі іс-шараларды орындауға, сон-
дай-ақ Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының 
«Бейнеу» МАС және «Жетібай» МАС-та болған оқыс 
оқиғалардың нәтижесінде пайда болған мұнаймен 
ластанған топырақты әкетуге және кәдеге жара-
туға байланысты.

2019 жылы Компания эмиссиясы үшін төлемдер 
99,1 млн теңгені құрады, бұл 2018 жылғы көрсет-
кіштен 3,3 %-ға жоғары және айлық есептік көрсет-
кіш мәнінің өсуіне байланысты.

Табиғатты қорғау іс-шараларына арналған 
ағымдағы шығындар, млн теңге 

Экологиялық төлемдер, млн теңге

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

0

0

0 500 1000 1500 2000 2500

669,4

1 232

2 27784,8%

0 20 40 60 80 100

87,9

95,9

99,13,3%

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

0

0

0 500 1000 1500 2000 2500

669,4

1 232

2 27784,8%

0 20 40 60 80 100

87,9

95,9

99,13,3%

2019 жылы экологиялық талаптарды және қор-
шаған орта сапасының нормативтерін бұзу жағдай-
лары тіркелді, соның салдарынан Компанияға 
мемлекеттік органдар салған әкімшілік айыппұл-
дардың жалпы сомасы 1,01 млн теңгені құрады.

Мәселен, 2019 жылғы 1 сәуірде «Өзен-Атырау-Са-
мара» магистральдық мұнай құбырының желілік 
бөлігін айналып өту кезінде Маңғыстау мұнай 
құбыры басқармасының «Бейнеу» МАС апат-
тық-қалпына келтіру пунктінің 274,9 км желілік 
құбыр өткізгіштерімен мұнай шығумен газданудың 
мазасыздануы анықталды.

2019 жылы 2 маусымда Маңғыстау мұнай құбыры 
басқармасының «Жетібай» МАС-та мұнай шығуы 
табылды. Мұнаймен ластанған барлық топырақ 
тез жиналып, кәдеге жаратуға шығарылды, бұл 
экологиялық залал келуін және оны өтеу үшін та-
лаптар қоюды болдырмауға мүмкіндік берді.

2019 жылы мұнай тасымалдау кезінде эколо-
гиялық залал келтірген авариялық жағдайлар 
тіркелмеген.

АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАҒА ӘСЕРІ

Компания тарапынан атмосфералық ауаға әсер 
ететін негізгі фактор мұнай тасымалдауға арналған 
жылыту пештерінен шығарындылар, Қазандық 
қондырғылар мен мұнайды сақтауға арналған 
резервуарлар болып табылады.

Атмосфералық ауаға жағымсыз әсердің алдын 
алу және азайту мақсатында Компания мұнайды 
жылыту пештерінің, су жылыту қазандықтарының 
оттықтарында жану процесін оңтайландыру және 
атмосфераға ластаушы заттар шығарындылары-
ның мониторингі бойынша іс- шаралар жүргізеді.

Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының көлемі, тонна

Көрсеткіш 2017 2018 2019 Өзгеріс, %

Атмосфераға ластаушы заттар шығарынды-
ларының көлемі оның ішінде: 31 100 29 951 26 665  –11,0

NOx 816 919 928  1,0

SOx 105 104 89  –14,4

СОх 316 283 285  0,7

атмосфераға шығарылатын 
шығарындылардың өзге де санаттары 29 863 28 645 25 363  –11,5

Атмосфераға ластаушы заттар 
шығарындыларының көлемінің серпіні, 
тонна  

 
2019 жылы атмосфераға ластаушы заттар шыға-
рындыларының жалпы көлемі белгіленген норма-
тивтердің мәндерінен аспады: ластаушы заттар 
шығарындыларының өткен жылмен салыстырған-
да 11 %-ға төмендеуі мұнай айдау көлемінің азаюы-
на байланысты.

Компанияда парниктік газдар шығарындылары-
ның көздері қазандық, мұнайды жылыту пештері, 
парниктік газдар шығарындыларының жылжыма-
лы және тұрақты көздері, дизельдік электр стан-
циялары, дәнекерлеу агрегаттары және басқа да 
жабдықтар болып табылады.

 

1 690 дана

Қауіпсіз емес шарттар 433
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«ҚазТрансОйл» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің көздерінен парниктік газдар 
шығарындыларының көлемін есептеу

Көрсеткіш 2017 2018 2019 Өзгеріс, %

Парниктік газдардың жалпы тікелей 
шығарындылары, мың тонна СО2-экв. қоса алғанда, 186,7 164,7 163,9  –0,5

көмірқышқыл газы (СО2), мың тонна 185,7 163,7 163,0  –0,4

метан (СН4), мың тонна СО2- экв. 0,1 0,08 0,09  12,5

азот қышқылы (N2О), мың тонна СО2-экв. 0,96 0,87 0,84  –3,4

Парниктік газдардың жалпы тікелей шығарындыларының  
серпіні, мың тонна СО2-экв.
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Есепті кезеңде су тұтыну көлемі 536 мың м3 құра-
ды, бұл 2018 жылы су тұтыну көлемінен 96,4 %-ға 
аз. 2019 жылы су тұтыну көрсеткішінің төмендеуі 
осы қызмет түрін «Магистральдық Суағызғы» 
ЖШС көрсетуіне байланысты.

Суды тұтыну кезінде Компания экологиялық 
жабдықты пайдалануға және суды қайта пайда-
лану көлемін барынша арттыруға ұмтылады. Атап 
айтқанда, автокөлікті жууға арналған жабдықтар-

ды пайдалану кезінде 75 %-ға дейін суды қайта 
пайдалануға мүмкіндік беретін «Мойдодыр» кешені 
қолданылады. 2019 жылы Компания 1 412,4 м3 
суды пайдаланды, оның ішінде шамамен 1 130 м3 
тазартылған (қайта пайдаланылған) су.

2019 жылы сарқынды сулардың төгінділерінің 
көлемі 274,5 мың м3 құрады және су тұтынудың аз 
көлеміне байланысты 53,6 %-ға азайды және Ком-
панияның рұқсат етілген лимитінен аспады.

Ағызу объектілері бойынша бөлінген сарқынды су төгінділерінің көлемі, мың м3*

Көрсеткіш 2017 2018* 2019 Өзгеріс, %

Төгінділердің жалпы көлемі, оның ішінде: 918,0 591,5 274,5  –53,6

буландырғыш тоғандарға 
(жинақтағыштарға), сүзу алаңдарына 223,4 201,3 183,0  –9,1

бөгде ұйымдардың суларында 112,6 94,7 91,1  –3,8

батпақты, өзендерді, көлдерді қоса алғанда, 
жер үсті суларына 582,0 295,5 0,4  –99,9

* 2018 жылғы төгінділер көлемі магистральдық суағызғы басқармасының 2018 жылғы қаңтар-маусым жұмыстарын есепке 
ала отырып берілді

Компанияның қоршаған ортаға әсерін бақылау 
үшін судың зертханалық зерттеулерін жүргізе 
отырып, жерасты, жерүсті және сарқынды сулар-
дың мониторингі, сондай-ақ төгінділерді тазарту 
дәрежесінің мониторингі жүзеге асырылады.

ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ

Компанияның өндірістік қызметі барысында 
шикізат, материалдар, бұйымдар мен өнімдер 
қалдықтарын қоса алғанда, қалдықтар пайда бо-

лады. Түзілетін қалдықтардың жалпы көлеміндегі 
қалдықтардың негізгі үлесін құрамында мұнай бар 
топырақтар, мұнай шламдары және қатты-тұрмыс   
тық қалдықтар құрайды.

Қазақстан Республикасының Экологиялық ко-
дексіне сәйкес Компания қалдықтарды қауіпсіз 
пайдалану және кәдеге жарату бөлігінде белгілен-
ген экологиялық және санитарлық-эпидемиологи-
ялық талаптарды сақтайды. Компанияның ОҚЖ-да 
қалдықтарды басқару бағдарламалары жұмыс 
істейді.

Су ресурстарын басқару қағидалары

2019 жылы су ресурстарын қорғау бөлігіндегі негізгі оқиға «ҚазТрансОйл» АҚ-да су 
ресурстарын басқару қағидаларын бекіту болды, олар су ресурстарын басқаруға 
қойылатын тәсілді жүйеге келтіретін 8 «Су» қағидаттарын анықтады. «Су» 
қағидаттары елдің су ресурстарына, оның ішінде тұщы суға ұқыпты және ұтымды 
қарым-қатынастың, ауыз суды өндірістік мақсаттарда пайдаланбауға ұмтылудың, су 
жинау мен су бұруды барынша аспаптық есепке алудың, су айналым және су үнемдеуші 
технологияларды енгізу есебінен таза су алуды барынша қысқартуға ұмтылудың, 
сондай-ақ суды барынша қайта пайдаланудың маңыздылығын айқындады.

СУ РЕСУРСТАРЫ

Су – Компанияның өндірістік қызметі мен тұрмыс-
тық қажеттіліктері үшін қажетті маңызды ресурс 
(шаруашылық-ауыз су қажеттілігі, өрт сөндіру 
жүйелерін толтыру, жылыту жүйелеріндегі жылу 
тасымалдаушы).

«ҚазТрансОйл» АҚ жасалған шарттарға, сондай-ақ 
арнайы су пайдалануға рұқсаттарға сәйкес су алу-
ды жүзеге асырады және су объектілеріне елеулі 
әсер етпейді.

Көздер бойынша алынатын судың жалпы саны, мың м3*

Көрсеткіш 2017 2018 ** 2019** Өзгеріс, %
Су жинау көлемі, оның ішінде: 29 076 15 055 536  –96,4

жер үсті сулары 28 719 14 727 14  –99,9
жерасты сулары (артезиан ұңғымалары) 264 240 221  –7,9
муниципалдық және басқа да сумен 
жабдықтау жүйелері (бөгде ұйымдардан 
сатып алу)

93 88 301 3 есе

* 2018 жылғы су тұтыну көлемі магистральдық суағызғы басқармасының 2018 жылғы қаңтар- маусым аралығындағы 
жұмысын есепке ала отырып берілген
** 2018 жылғы шілдеден бастап бұл қызмет түрін «Магистральдық Суағызғы» ЖШС жүзеге асырады.

Парниктік газдар шығарындыларының көлемін 
есептеу және парниктік газдарды түгендеу туралы 
есепті дайындау «ҚазТрансОйл» АҚ құрылымдық 
бөлімшелері ұсынатын есепті жылда тасымалдана-
тын мұнай көлемі, отын шығыны бойынша дерек-
тер негізінде жүргізіледі.

303-1 303-2 303-3 303-4 306-1

306-2
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Компанияда «ҚазТрансОйл» АҚ-да Қалдықтарды 
басқару қағидалары әрекет етеді, олардың мақ-
саты Компанияның өндірістік қызметі барысында 
пайда болатын қалдықтарды басқару процесінде 
талаптарды белгілеу және жауапкершілікті бөлу 

болып табылады. Осы қағидалар қалдықтарды жи-
наудан, сұрыптаудан бастап және одан әрі жоюға, 
кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге беруге дейін қал-
дықтармен жұмыс істеудің барлық циклін реттейді.

Қалдықтардың пайда болуының жалпы көлемі, тонна

Көрсеткіш 2017 2018 2019 Өзгеріс, %

Қалдықтардың пайда болу көлемі, оның ішінде: 11 037 42 219 53 524  26,8

құрамында мұнай бар топырақ 5 790 36 870 42 477  15,2

мұнай шламы 1 029 1 443 5 890 4 есе

қатты тұрмыстық қалдықтар 2 486 2 240 2 875  28,3

өзге қалдықтар 1 732 1 666 2 282  37,0

Қалдықтардың пайда болуының жалпы 
көлемінің серпіні, тонна

2019 жылы қалдықтардың пайда болуының жиын-
тық көлемі өткен жылғы деңгейден 26,8 %-ға асып 
түсті, бұл тарихи ластанған жерлерді қайта құнар-
ландыру және 984-985 км-ге және «Өзен – Аты-
рау – Самара», «Орал» ЛПДС магистральдық мұнай 
құбырының 1 016,3 км-ге мазутталған топырақты 
кәдеге жаратуға, сондай-ақ резервуарларды та-

зартқаннан кейін мұнай шламының пайда болуына 
байланысты.

ЖЕР РЕСУРСТАРЫ

Компания өзінің өндірістік қызмет орындарында 
жер ресурстарын алғашқы түрде сақтауға жауап-
ты болады және басқа тәуелсіз аккредиттелген 
ұйымдарды тарта отырып, жерді қайта құнарлан-
дыру, топырақтың ластануына мониторинг жүргізу 
жөніндегі қызметті жүзеге асырады.

Компания ХХ ғасырдың 50-60 жылдары ластанған 
жерлерді қалпына келтіру бойынша өзіне міндет-
теме алды. Бүлінген жерлерді қалпына келтірудің 
келісілген жобасына сәйкес тарихи ластанған жер-
лерді қалпына келтіру бойынша кезең-кезеңмен 
жұмыс жүргізілуде.

Жұмыстар 2017 жылы басталды. 2019 жылы 
«Объектілердегі бүлінген жерлерді қалпына келтіру 
(магистральдық мұнай құбырлары)» жобасына 
сәйкес «Өзен – Атырау – Самара» магистраль-
дық мұнай құбыры бойындағы тарихи ластанған 
жерлерді қалпына келтіру жұмыстары жалғасты-
рылды. Есепті жылы 1,78 га бүлінген жер қалпына 
келтірілді.
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2019 ЖЫЛЫ 

1,78 га 
БҮЛІНГЕН ЖЕРЛЕР ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРІЛДІ

БИОАЛУАНТҮРЛІЛІККЕ ӘСЕРІ

«ҚазТрансОйл» АҚ-да бүгінгі таңда орташа қуаты 
6-10 кВ ӘЭЖ едәуір ұзындығы бар, олар маги-
стральдық құбырлардың көп бөлігін алып жүреді, 
олардың катодтық қорғанысын қамтамасыз етеді. 
Белгілі бір жағдайларда ӘЭЖ-дегі деректер және 
оларда пайдаланылатын траверстер мен оқша-
улағыштар ірі және орта, оның ішінде Қазақстан 
Рес публикасының қызыл кітабына енгізілген 
құстардың өлу көзі болып табылады. Өлу негізінен 
құстың ӘЭЖ ток өткізуші элементтерімен түйіскен 
кезде электр тогының зақымдануы себебінен 
болады.

6-10 кВ ӘЭЖ өлім-жітімге ұшырайтын құстардың 
негізгі түрлері дала қыраны, үкі, сондай-ақ аз дәре-
жеде бүркіт, ителгі және басқалар болып табыла-
ды.

2019 жылы «Өмірзақ – СПН – 112 км» (30 км) 
және «Жетібай – СПН – 112 км» 65-112 км (57 км) 
учаскесіндегі ӘЭЖ қайта жабдықтаумен және 
өздігінен жүретін оқшауланған сымдарды қолдану-
мен 6 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жүргізілді, бұл осын-
дай үлгідегі ӘЭЖ отырғызу кезінде құстардың өлу 
ықтималдығын айтарлықтай азайтады.

Компания өзінің өндірістік объектілерінде 
биоәртүрлілікті сақтау мәселелеріне одан әрі де 
назар аударуды жоспарлап отыр.

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

Компания экологиялық аспектілерді анықтау, 
бағалау және басқару жөніндегі өзінің тұрақты 
қызметін жалғастырады, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының экологиялық заңнамасының 
талаптарына сәйкестіктің жоғары деңгейін қамта-
масыз етуге ұмтылатын болады. 2020 жылға мына-
дай іс- шаралар жоспарланған:

 ■ топырақтың тарихи ластануын жою, атап айт-
қанда Атырау мұнай құбыры басқармасы объ-
ектілерінде бүлінген жерлерді қалпына келтіру 
жұмыстарын жалғастыру;

 ■ Құлсары және Маңғыстау мұнай құбыры басқар-
маларының объектілерінде бүлінген жерлерді 
(тарихи ластану) қалпына келтіру жобаларын 
әзірлеу;

 ■ құстарға қауіпті ӘЭЖ 6-10 кВ оқшаулағыштар мен 
траверс құрылымдарын қауіпсіз (аспалы) етіп 
ауыстыру, сондай-ақ оларды құс қорғау құрылғы-
ларымен жарақтандыру.
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ҚЫЗЫЛОРДА  
ОБЛЫСЫ

Қызылорда облысы ең алдымен 
Байқоңыр ғарыш айлағымен 
байланысты. Дәл осы жерден Юрий 
Гагарин адамзат тарихында ғарышқа 
алғаш ұшты. Ғарыш айлағы –  
ұшыру саны бойынша рекордшы, 
«Байқоңырдан» 50 жылдан астам 
уақыт ішінде 1,5 мыңнан астам ғарыш 
аппараттары ұшырылды.

МАС-дың  
саны

1
дана

Энергия тұтынудың 
төмендеуі

4,5 %

Жөнелтушілердің 
саны

11
дана

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-НЫҢ 
АЙМАҚТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ



Энергия тұтыну және энергия үнемдеу

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ САЛАСЫНДАҒЫ 
МӘСЕЛЕЛЕРДІ БАСҚАРУ ТӘСІЛІ

Пайдаланылатын энергия ресурстарын оңтай-
ландыру «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің негізгі 
бағыттарының бірі болып табылады, оның шең-
берінде Компания өндірістік процестердің энергия 
тиімділігін арттыруға ерекше назар аударады. Осы 
бағыт бойынша міндеттерді іске асырудың стра-
тегиялық маңыздылығы 2017 жылы әзірленген 
«ҚазТрансОйл» АҚ энергетикалық саясатында 
бекітілді:

 ■ Компанияның қолданылатын энергия үнемдеу 
және энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
талаптарды сөзсіз орындауы;

 ■ энергоменеджмент жүйесінің нәтижелілігі мен 
тиімділігін арттыру;

 ■ энергия үнемдеуді ынталандыру жүйесін дамыту;
 ■ энергетикалық тиімділікті арттыру үшін, оның 

ішінде жаңартылатын немесе баламалы энергия 
көздерін пайдалану үшін басымдықтар мен мүм-
кіндіктерді анықтау;

 ■ энергия үнемдеу қызметі есебінен қоршаған 
ортаға теріс әсерді төмендету;

 ■ энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арт-
тыру саласындағы ақпараттың қолжетімділігін 
қамтамасыз ету;

 ■ Компания қызметкерлерінің энергия үнемдеу 
және энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
білім деңгейін арттыру.

Жыл сайын «ҚазТрансОйл» АҚ-ның Бас директоры 
(Басқарма төрағасы) ОҚБК және тұтастай алған-
да Компания үшін энергия тиімділігінің мынадай 
нысаналы көрсеткіштерін бекітеді:

 ■ энергияның барлық түрлерінің үлес шығынын 
төмендету (мұнай жүк айналымына);

 ■ электр энергиясының үлестік шығынын төменде-
ту (мұнай жүк айналымына);

 ■ газды үлестік тұтынудың төмендеуі (мұнайды 
жылытуға);

 ■ энергия ресурстарын жалпы тұтынуды 
төмендету.

Басқару құрылымы мен құралдары

Энергетикалық мақсаттарға жету үшін Компани-
яда ISO 50001:2011 халықаралық стандартының 
талаптарына сәйкес сертификатталған энергия ме-
неджменті жүйесі жұмыс істейді. Оның іс-әрекеті 
мен шекаралары барлық деңгейлерде: орталық 
аппараттың құрылымдық бөлімшелерінен бастап 
ОҮП-мұнай құбыры басқармалары мен МАС-ға 
дейін белгіленген.

Энергия тиімділігі мәселелерімен айналысатын 
жауапты бөлімше «ҚазТрансОйл» АҚ Техноло-
гиялық режимдер және энергия менеджменті 
департаменті болып табылады, ол нысаналы көр-
сеткіштерді әзірлейді және қойылған міндеттерге 
қол жеткізуді уақытылы және тиімді бақылауды 
қамтамасыз ете отырып, олардың орындалуына ай 
сайынғы мониторинг жүргізеді.

Басқару жүйесін дамыту

2019 жылы корпоративтік жүйені дамыту саласын-
дағы маңызды оқиға Компанияда энергия аудитін 
өткізу болды, оның қорытындысы бойынша энер-
готиімділікті арттыру бойынша негізгі бағыттар 
мен ұсыныстар айқындалды, атап айтқанда:

 ■ «Павлодар» БМАС, «Екібастұз» МАС және «Степ-
ное» МАС НМ 3600-230 сорғы агрегаттарын НМ 
1250-260-ға ауыстыру қажеттілігі анықталды, бұл 
сорғы агрегаттарының пайдалы әсер ету коэф-
фициентін 11 %-ға, нақты 66 %-дан 77 %-ға дейін 
ұлғайтуға мүмкіндік береді, бұл ретте болжамды 
үнемдеу ақшалай түрде жылына 69 млн теңгені 
құрауы мүмкін.

 ■ энергия үнемдеу және энергия тиімділігін артты-
ру бойынша 2020–2025 жылдарға арналған жаңа 
іс-шаралар жоспары бекітілді.

Сондай-ақ 2019 жылы Компания инспекциялық ау-
диттен табысты өтті, оның қорытындысы бойынша 
«ҚазТрансОйл» АҚ Энергия менеджменті жүйесінің 
ISO 50001:2011 халықаралық стандартының талап-
тарына сәйкестігін растау алды.

Есепті кезеңде орталық аппарат және ОҚБ қызмет-
керлерін «Гидравлика және магистральдық мұнай 
құбырларын пайдалану режимдері. Мұнайдың фи-
зикалық-химиялық және геологиялық қасиеттері» 
тақырыбында сырттай оқыту жүргізілді.

ЭНЕРГИЯ РЕСУРСТАРЫН ТҰТЫНУ

2015 жылдан бастап Компания «ҚазТрансОйл» АҚ 
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асырады, ол 
Компанияның бизнес-процестеріне сәйкес келу 
үшін жыл сайын өзекті етіледі.

2019 жылдың қорытындысы бойынша Компания 
энергия тиімділігі саласындағы барлық қойылған 
мақсаттарды орындады, бұл мұнай құбырының 
барлық учаскелері жұмысының технологиялық 
режимдерін оңтайлы жоспарлау, сондай-ақ 
2019 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ энергия 
үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөнінде-
гі іс-шаралар жоспарын орындау есебінен мүмкін 
болды. 2019 жылға арналған отын-энергетика 
ресурстарын тұтынуды төмендету көлемі физика-
лық мәнде 458 м.т. және ақшалай мәнде – 39 млн 
теңгені құрады.

Атап айтқанда, есепті кезеңде энергия тұтынуды 
оңтайландыруға бағытталған мынадай негізгі 
іс-шаралар іске асырылды:

 ■ күш трансформаторларын неғұрлым энергиялық 
тиімді трансформаторларға ауыстыру;

 ■ объектілерді жарықтандыру жүйелерінде қозға-
лыс датчиктерін орнату (жалпы пайдалану орын-
дарында қосу/ажырату автоматикасы);

 ■ Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының 
әкімшілік-тұрмыстық ғимараттарында болат 
конвекторларды анағұрлым тиімді алюминий 
конвекторларға ауыстыру;

 ■ Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы орталық 
қоймасының алаңішілік жылу желілерін жөндеу;

 ■ магистральдық сорғы агрегаттарының пайдалы 
әсер ету коэффициентін арттыру және «Ақтау» 
БМАС, «Атасу» БМАС, Б. Жұмағалиев атындағы 
БМАС-да, «Жуантөбе» МАС мұнай құбырларының 
жұмыс істеу режимдерін оңтайландыру.

«ҚазТрансОйл» АҚ-ның энергия тұтыну құрылы-
мына энергия ресурстарының әр түрлері кіреді, 
олардың ішіндегі ең маңыздысы мұнай тасымал-
дау үшін пайдаланылатын энергияның барлық түр-
лерін тұтынудың жалпы көлемінің 92 %-ын жиын-
тық құрайтын табиғи газ және электр энергиясы 
болып табылады.

«ҚазТрансОйл» АҚ-ның өндірістік процестері жет-
кілікті энергия сыйымды болып табылады, осыған 
байланысты Компания үшін энергия ресурстарын 
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тұтынуды қысқарту жөніндегі шешімдерді іздестіру 
және іске асыру өзекті міндет болып табылады.

2019 жылы 2018 жылдың нәтижелерімен 
салыстыр ғанда табиғи газды тұтынуды 5,9 %-ға 
және электр энергиясын 2,2 %-ға төмендету  
есебінен мұнайды айдау кезінде энергия тұтыну 
деңгейін 6,3 %-ға төмендету мүмкін болды.

Энергия ресурстарын тұтынудың төмендеуі 
2018 жылмен салыстырғанда мұнайлы жүк айна-
лымының 1,2 %-ға төмендеуі шеңберінде мұнай 
құбырлары жұмысының оңтайлы режимдерін 
қолдануға байланысты болды.

Мұнай айдау үшін бастапқы жаңартылмайтын энергия көздерін пайдалану құрылымы

Энергия көзі
2017 2018** 2019**

Өзгеріс, %
ш.о.т.* үлес, % ш.о.т. үлес, % ш.о.т. үлес, %

Табиғи газ 130 110 65,4 125 735 70,5 118 267 70,7  –5,9

Электр энергиясы 38 788 19,5 36 301 20,3 35 496 21,2  –2,2

Дизель отыны 7 531 3,8 7 231 4,1 6 606 3,9  –8,6

Шикі мұнай 4 874 2,4 5 262 2,9 4 292 2,6  –18,4

Жылу энергиясы 3 381 1,7 3 041 1,7 1 819 1,2  –40,1

Моторлы бензин 1 283 0,6 834 0,5 666 0,4  –20,1

Автомобиль газы 26 0 0 0 0 0 –

* ш.о.т. – шартты отынның тоннасы
** Компанияның 2018 және 2019 жылдардағы жалпы энергия тұтынуы «Магистральдық Суағызғы» ЖШС су беру бойынша 
функцияны шығаруға және беруге байланысты суды беруге жұмсалған энергияны есепке алмай ұсынылған

2019 жылы мұнай айдау үшін бастапқы 
жаңартылмайтын энергия көздерін 
пайдалану құрылымы, ш.о.т.

Операциялық шығындарды төмендету мақсатында 
Компания сондай-ақ мұнай айдау энергия сыйым-
дылығы көрсеткішінің серпінін қадағалайды.

2019 жылы Компания бойынша мұнайлы жүк ай-
налымы 2018 жылдың көлемімен салыстырғанда 
1,2 %-ға азайды, ал жалпы энергия тұтыну 6,3 %-ға 
төмендеді, бұл өткен жылмен салыстырғанда энер-
гия сыйымдылығын 5,3 %-ға төмендету нәтижесі 
болды.

Энергия сыйымдылығының төмендеуі мұнайды 
жылыту пештері үшін газды тұтынудың азаюына 
байланысты, бұл мұнай құбырлары жұмысының 
температуралық режимдерін оңтайландыру жөнін-
дегі жұмыстың нәтижесі болып табылады.
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Энергия сыйымдылығы көрсеткішінің серпіні

Көрсеткіш 2017 2018 2019 Өзгеріс, %

Энергетикалық ресурстарды жиынтық тұтыну 
көлемі, ш.о.т. 198 987 178 404 167 146  –6,3

Мұнайды айдауға арналған энергетикалық ресур-
старды жиынтық тұтыну көлемі, ш.о.т. 185 993 178 404 167 146  –6,3

Суды айдауға арналған энергетикалық ресурстар-
ды жиынтық тұтыну көлемі 12 995 0 0 –

Мұнайдың жүк айналымы («ҚазТрансОйл» АҚ 
бойынша жеке), ш.о.т./ млн тонна*км 39 823 38 040 37 657  –1,0

Су айдау көлемі, мың м3 26 225 0 0 –

Мұнай тасымалдаудың энергия сыйымдылығы, 
ш.о.т./ млн тонна*км 4,67 4,69 4,44  –5,3

* «ҚазТрансОйл»АҚ энергия сыйымдылығын есептеу әдістемесіне сәйкес мұнайдың жүк айналымы базалық көрсеткіш 
болып саналады. Есептеу кезінде Компания қолданатын энергия ресурстарының барлық түрлері ескерілді

Энергетикалық ресурстарды жиынтық 
тұтыну көлемінің серпіні, ш.о.т.  

Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудың 
экологиялық құндылығы мен тиімділігін түсіне 
отырып, Компания болашақта күн батареяларына 
негізделген электр станциясының құрылысын 
жоспарлап отыр. Пилоттық объект ретінде «Шым-
кент» БМАС айқындалған.

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

Компания энергия үнемдеу және энергия тиімділі-
гін арттыру саласындағы жұмысты:

 ■ Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арт-
тыру жөніндегі 2020–2025 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту;

 ■ 2015–2019 жылдарға энергетикалық талдау жүр-
гізу және 2020 жылға арналған энергетикалық 
мақсаттардың орындалуын қамтамасыз ету;

 ■ Компанияның негізгі сорғы жабдықтарының 
пайдалы әсер ету коэффициентін арттыру;

 ■ Компанияның энергетикалық менеджмент 
жүйесінің ISO 50001:2018 халықаралық стандар-
тының талаптарына сәйкестігіне көшуін қамта-
масыз ету жолымен жалғастыруды жоспарлап 
отыр.
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Сатып алу жүйесі және жергілікті қамтуды 
дамыту

САТЫП АЛУ ЖҮЙЕСІН БАСҚАРУҒА 
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТӘСІЛ

«ҚазТрансОйл» АҚ ашықтық, бәсекелестік және не-
гізділік қағидаттарында сатып алу жүйесін құрады.

Сонымен қатар, Компания еңбекті және қоршаған 
ортаны қорғау мәселелеріндегі ең аз қажетті 
талаптарды ұстанатын өнім берушілерге ар-
тықшылық береді. Мұндай талаптар әлеуетті өнім 
берушілердің біліктілік алдындағы іріктеуден өтуін 
регламенттейтін құжаттарда нақты жазылған.

«ҚазТрансОйл» АҚ сатып алу жүйесінің 
қағидаттары:

 ■ сатып алу процесінің жариялылығы мен 
ашықтығы;

 ■ сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтай-
лы және тиімді жұмсау;

 ■ сапалы тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді 
сатып алу;

 ■ әлеуетті өнім берушілер арасындағы адал 
бәсекелестік;

 ■ сатып алу процесіне делдалдардың қатысуын 
азайту.

Басқару құрылымы мен құралдары

Келісімшарттар және жергілікті қамтуды дамыту 
департаменті Компанияның барлық бөлімше-
лерінің сатып алу процестеріне бақылауды жүзеге 
асырады. 2018 жылы жүргізілген қайта ұйымда-
стыру сатып алу қызметінің функциясын орта-
лықтандыруға мүмкіндік берді.

Сатып алу рәсімдері «Самұрық-Қазына Контракт» 
ЖШС электрондық алаңында өткізіледі және мына-
дай кезеңдерді қамтиды:

 ■ сатып алу жоспарларын әзірлеу және бекіту
 ■ тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қыз-

меттерді жеткізушілерді таңдау
 ■ сатып алу шарттарын жасасу және пайдалану 

САТЫП АЛУ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

2019 жылы Компания сатып алуды автоматтан-
дыру және электрондық шарттар жүйесін енгізу 
жөніндегі жоспарларды іске асырды, бұл сатып алу 
процесінің әрбір кезеңінде уақытша шығындарды 
айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік берді.

2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ жеткізушілермен 
жасасқан келісімшарт сомасы 65 076 млн теңгені 
құрады, оның ішінде:

 ■ орталық аппарат 64 995 млн теңге сомаға;
 ■ ҰҒО филиалы 81 млн теңге сомаға.

Бәсекелесті сатып алу рәсімдерін жүргізу нәтиже-
сінде 2019 жылдың қорытындысы бойынша жалпы 
үнемдеу 2 603 млн теңгені құрады. 2019 жылы 
өткізілген сатып алу бойынша егжей-тегжейлі 
ақпарат Есепке 3-қосымшада келтірілген.

2019 жылғы санаттары бойынша бөлінген 
жеткізушілер саны
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ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУДЫ ДАМЫТУ

Ұлттық экономика мен жергілікті қамтуды дамыту 
жөніндегі мемлекеттің саясатын іске асыра отырып, 
«ҚазТрансОйл» АҚ қазақстандық өндірушілер мен ұй-
ымдардан және холдингішілік кооперацияны дамыту 
мақсатында «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ұйымдарынан 
сатып алынатын тауарлардың үлесін арттыруға ұмты-
лады.

Сатып алу қорытындысы бойынша отандық тауар 
өндірушілермен және мүгедектер ұйымдарымен 
жалпы сомасы 500 млн теңгеге 2019–2023 жылдарға 
арналған ұзақ мерзімді шарттар жасалды. 2019 жылы 
қосымша 3 008 млн теңге сомаға отандық тауар өн-
дірушілермен 1 жыл мерзімге шарттар жасалды, олар 
100 %-ға іске асырылды.

2019 жылдың қорытындысы бойынша 
«ҚазТрансОйл» АҚ сатып алуларында жергілікті қамту 
үлесі 71 %-ды құрады, оның ішінде тауарлар бойынша – 
52 %, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойын-
ша – 75 %. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін 
қызметтерді сатып алудағы жергілікті қамту үлесінің 
мониторингі «Самұрық-Қазына» АҚ уәкілетті органы-
ның – http://www.kmks.kz интернет-ресурсында «Сатып 
алудағы қазақстандық қамту мониторингінің карта-
сы» порталында жүзеге асырылады.

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН ЖОСПАРЛАР

Келесі есепті кезеңде Компания «ҚазТрансОйл» АҚ-
ның 2020 жылға арналған тауарларды, жұмыстар мен 
қызметтерді сатып алу жоспарын іске асыруды қоса 
алғанда, корпоративтік қағидаттар мен стандарттарға 
сәйкес сатып алу қызметінің практикасын жалғасты-
руды жоспарлап отыр.

Сондай-ақ тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтерді сатып алудағы жергілікті қамту үлесінің 
мониторингі жөніндегі қызмет жалғасатын болады. 
2020 жылға тауарларды сатып алуда – 52 %, жұмыстар 
мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуда – 75 % жер-
гілікті қамту үлесін қамтамасыз ету жоспарлануда.

2019 жылғы тауарларды, жұмыстарды және 
көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы 
жергілікті қамту үлесі туралы ақпарат*,  
млн теңге

* «Самұрық-Қазына Келісімшарт» ЖШС деректері
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71% «ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ 
САТЫП АЛУДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ  
ҚАМТУ ҮЛЕСІ

Жеткізушілерге арналған ашық есік күні

2018 жылғы 18 желтоқсанда Нұр-Сұлтан қаласында «ҚазТрансОйл» АҚ жеткізушілер 
үшін ашық есік күнін өткізді, онда Компания өкілдері мен тауарларды, жұмыстар мен 
қызметтерді әлеуетті жеткізушілер сатып алу саласындағы проблемалық мәселелер 
мен мүмкіндіктерді талқылады.
Кездесуде әлеуетті жеткізушілер өздерінің тауарларын, жұмыстарын және 
көрсетілетін қызметтерін таныстырды, сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 
компаниялар тобының компанияларына қызмет көрсетуге өз мүдделіліктерін білдірді.
Әлеуетті өнім берушілер Компанияда сатып алу мәселелеріне жетекшілік ететін 
басшыларға тікелей сұрақтар қоюға, жедел және толық жауап алуға мүмкіндік алды.
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АЛМАТЫ 
ОБЛЫСЫ

«Жетісу» жері – Алматы облысының 
аумағы – бұл ғасырлық тарихы бар 
тамаша және ғажайып өлке. «Жетісу» 
сөзі осы жерде ағып жатқан және 
Балқаш көліне құятын жеті өзенді 
білдіреді. Облыстың әкімшілік  
орталығы – Талдықорған Орта Азия 
өркениетінің бесігі ортасында – Қаратал 
өзенінде, теңіз деңгейінен 600 метрден 
жоғары жерде орналасқан.

Жергілікті қамту 
үлесі

84,7 %

Шығарындылардың 
көлемі

2,3 
тонна

ҒТО филиалы 
персоналының саны

161
адам 

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-НЫҢ 
АЙМАҚТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ



КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ

«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқаруды Ком-
пания құнының өсуінің, оның бәсекеге қабілеттілігі 
мен инвестициялық тартымдылығының негізгі 
факторы ретінде қарастырады. Осыған байланыс-
ты корпоративтік басқару жүйесін үнемі жетілдіру 
және акционерлердің мүдделері мен құқықтарын 
сақтау Компания үшін басымдық болып табылады.

«ҚазТрансОйл» АҚ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына, KASE талаптарына, Компания 
жарғысына және корпоративтік басқару кодексіне 
сәйкес Компанияның корпоративтік басқару жүй-
есін құрады.

Корпоративтік басқару кодексінде тиісті корпора-
тивтік басқарудың мынадай негізгі қағидаттары 
айқындалған:

 ■ акционерлердің құқықтары және акционерлерге 
әділ қарым-қатынас;

 ■ кәсіби Директорлар кеңесі және атқарушы орган;
 ■ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау;
 ■ орнықты даму;
 ■ қызметтің ашықтығы.

Бұл қағидаттар корпоративтік басқарудың озық 
тәжірибелеріне сәйкес келеді және Компанияның 
ұзақ мерзімді құнын, инвестициялық тартым-
дылығын және тұтастай алғанда орнықты дамуын 
арттыру үшін маңызды.

2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі 
дауыс беретін акцияларының елу проценттен 
астамы «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе 
жанама тиесілі заңды тұлғалардағы корпоративтік 
басқаруды диагностикалау әдістемесіне сәйкес 
Компанияның корпоративтік басқару жүйесіне 
бағалау жүргізді.

Корпоративтік басқаруды жүргізілген бағалау 
Компанияның корпоративтік басқаруының мықты 
жақтарын ғана емес, сондай-ақ жақсартуды талап 
ететін мынадай бағыттарды да анықтады:

 ■ Директорлар кеңесі мен атқарушы органның 
тиімділігі;

 ■ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау;
 ■ орнықты даму;
 ■ айқындылық.

Ішкі аудит қызметінің ұсынылған ұсынымдарына 
сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару 
жүйесін жетілдіру жөніндегі 2020–2021 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспары әзірленді, ол бойын-

ша үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес корпо-
ративтік басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған 
одан әрі жұмыс жүргізу көзделген.

Компанияның корпоративтік басқару жүйесі

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ 
(Компанияның қарапайым  

акцияларының 90 %-ы)

МИНОРИТАРЛЫҚ АКЦИОНЕРЛЕР
(Компанияның 10 % қарапайым акциялары 

минус 1 акция)

Акционерлердің 
жалпы жиналысы

Директорлар кеңесі

Басқарма

Тәуекелдер комитеті

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ комитеті

Корпоративтік хатшы  
қызметі

Стратегиялық жоспарлау 
комитеті

Кадр және сыйақылар 
комитеті

Ішкі аудит комитеті

Ішкі аудит қызметі

Омбудсмен

Басқарма хатшысы

Компания қызметінің негізгі мәселелері бойынша 
шешім қабылдайтын және жалпы басшылықты 
жүзеге асыратын Компанияның органдары:

 ■ Акционерлердің жалпы жиналысы (жоғары 
орган);

 ■ Директорлар кеңесі (басқару органы);
 ■ Басқарма (атқарушы орган) болып табылады.

«ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылғы корпоративтік 
басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін 
сақтау туралы есеп Есепке 5-қосымшада келтіріл-
ген.
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Акционерлердің жалпы жиналысы

Акционерлердің жалпы жиналысы өз қызметін «Ак-
ционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республи-
касының Заңына, Компанияның Жарғысына және 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналы-
сы туралы ережеге сәйкес жүзеге асыратын Компа-
нияның жоғары басқару органы болып табылады.

Компанияны басқаруға қатысу құқығын іске асыру 
кезінде Компания барлық акционерлерге тең және 
әділ қарым-қатынасты қамтамасыз етуге ұмтыла-
ды. Акционерлердің өз құқықтарын іске асырудың 
негізгі тәсілі акционерлердің жылдық жалпы жина-
лысына және акционерлердің кезектен тыс жалпы 
жиналыстарына қатысу болып табылады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу рәсімі 
акционерлердің құқықтарының сақталуын қамтама-
сыз етуге бағытталған және қолданыстағы заңнама-
ның барлық талаптарына, сондай-ақ корпоративтік 
басқарудың үздік әлемдік практикаларына жауап 
береді.

АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛДЫҢ 
ҚҰРЫЛЫМЫ

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Компаниялардың 384 635 599 қарапайым акциясы 
орналастырылды және төленді, оның ішінде:

 ■ 346 172 040 қарапайым акция немесе шығарылған 
және орналастырылған акциялардың барлық са-
нының 90 %-ы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ға тиесілі;

 ■ 38 463 559 қарапайым акция немесе 10 % минус 
бір акция KASE жазылу әдісімен орналастырылды, 
оның ішінде 7 500 қарапайым акцияны акцио-
нердің талабы бойынша Компания сатып алды;

 ■ Компанияның 1 (бір) қарапайым акциясы 
орналастырылмаған.

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ 
2019 ЖЫЛЫ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН 
ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы 
жиналыстары

2019 жылғы 28 қаңтарда Компания акционер-
лерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті, онда 
мынадай мәселелер қарастырылды:

 ■ «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғы-
сына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық 
құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның 
мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің 
төрағасын сайлау туралы;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның тәуелсіз директорла-
рына өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы 
және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын 
анықтау туралы;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық 
құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның 
мүшелерін сайлау туралы.

2019 жылғы 5 наурызда Компания Акционерлерінің 
кезектен тыс жалпы жиналысы сырттан дауыс 
беру арқылы өтті, онда:

 ■ «Қазтрансойл» АҚ 2019–2021 жылдары аудитін 
жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау 
және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен 
сатып алу туралы мәселе қаралды.

Акционерлердің жылдық Жалпы 
жиналысы

2019 жылғы 28 мамырда Компания акционер-
лерінің жылдық Жалпы жиналысы өткізілді, онда 
мынадай:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ 2018 жылғы жылдық 
қаржылық есептілігі мен шоғырландырылған 
жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ 2018 жылғы таза табысын 
бөлу тәртібін бекіту, өткен жылдардың бөлін-
беген табысы, қарапайым акциялар бойынша 
дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 
«ҚазТрансОйл» АҚ бір қарапайым акциясына 
шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ 2018 жылы атқарылған жұ-
мыстар туралы Директорлар кеңесінің жылдық 
есебін бекіту туралы;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 
«ҚазТрансОйл» АҚ мен оның лауазымды адамда-
рының 2018 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштер 
және оларды қарау қорытындылары туралы 
мәселелер қаралды.
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Ресей мұнайын ҚР арқылы ҚХР-ға 
тасымалдау құны бекітілді

«Қарашығанақ-Атыраумен» 
келісімшарт жасалды

2018 жылғы 
өндірістік 
көрсеткіштер

Акционерлердің 
кезектен тыс жалпы 
жиналысы

Акционерлердің сырттай 
кезектен тыс жиналысы

2018 жылғы қаржылық 
есептілік жарияланды

2019 жылдың 1-жартыжылдығындағы 
өндірістік көрсеткіштер жарияланды

«Достық» мұнай құбыры 
арқылы транзит тоқтатылды

2018 жылғы дивиденд мөлшері 
бойынша Директорлар кеңесінің 
ұсынымдары жарияланды

Акционерлердің жылдық 
жалпы жиналысы

2019ж. 1-тоқсандағы қаржылық 
есептілік жарияланды

Компания акционерлерінің 
тізілімі бекітілді

2018 ж. үшін дивидендтерді 
алу құқықтарының ауысуы

2018 жылдың қорытындысы бойынша 
дивидендтерді төлеуді бастау

2019 жылдың 1 жартыжылдығындағы 
өндірістік көрсеткіштер жарияланды.

Өтемдік 
тарифті бекіту

2019 ж. 1-жартыжылдығына 
қаржылық есептілік 
жарияланды

Moody's Компанияның 
рейтингін растады 
және «Позитивті» 
болжамына өзгертті

2019 ж.9 айдағы өндірістік 
көрсеткіштер жарияланды. 

«Капитал» үшін 
Д.Ғ. Досановпен сұхбат

Fitch Компанияның 
рейтингін растады

Компанияның тарифтік 
өтінімі бойынша ТМРК-дегі 
тыңдаулар туралы мақала 

2020ж.01.01 бастап ішкі 
нарыққа мұнай айдау 
жөніндегі тарифтің өзгеруі 
туралы хабарлама

1. KASE ASTS+жаңа жүйесін енгізді
2. 2019ж. 9 айдағы қаржылық 

есептілік жарияланды

ЖАБЫЛУ БАҒАСЫ, ТЕҢГЕ/АКЦИЯ АҚШ ДОЛЛ. БАҒАМЫ, KZT/USD 

«ҚазТрансОйл» АҚ акциялары нарықтық құнының 2019 жылы өзгеруі, теңге

Күні 31.01 28.02 29.03 30.04 31.05 28.06 31.07 29.08 30.09 31.10 29.11 31.12

Жабылу 
бағасы, 
теңге

1 405,5 1 400 1 395 1 254,3 1 175 1 071,16 1 049,99 1 012,77 994 1 036,11 1 010,93 1 035,9

ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ

2012 жылғы шілдеде бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ 
дивидендтік саясаты Компаниялар және оның 
акционерлері мүдделерінің теңгерімін сақтау, 
акционерлер мен барлық мүдделі тараптар үшін 
анағұрлым көп айқындылықты қамтамасыз ету, 
дивидендтер мөлшерін анықтау тәртібін және олар-
ды төлеу тәртібін сақтау мақсатында әзірленді.

Дивидендтік саясат Компанияның таза табысының 
40 %-ынан кем емес дивидендтер төлеуге соманы 
белгілейді. Дивидендтердің іс жүзіндегі мөлшері, 
егер бұл Компанияның міндеттемелеріне қайшы 
келмесе, Компанияның таза табысының 100 %-ына 
жетуі немесе артуы мүмкін.

Дивидендтерді есептеу мақсатында шоғырланды-
рылған немесе жеке таза табыстың ең үлкен мөл-
шері қолданылады. Компания Басқармасы тиісті 
қаржы жылындағы Компания қызметінің нақты 
нәтижелеріне, дамудың жалпы салалық серпініне 
және күрделі (инвестициялық) шығындар бағдар-
ламасына сүйене отырып, 40 % нормативінен төмен 
дивидендтерді төлеу деңгейін ұсыну құқығын өзіне 
қалдырады.

102-5
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Дивидендтер төлеу серпіні

Дивидендтер төленетін кезең Дивидендтерді 
төлеуді бастау күні

Бір акцияға диви-
денд мөлшері, теңге

Төлем сомасы, 
теңге

01.01.2016-31.12.2016 27.06.2017 155 59 617 355 345

01.01.2017-31.12.2017 26.06.2018 160 61 540 495 840

01.01.2018-31.12.2018 03.07.2019 104 40 001 322 296

2019 жылы дивидендтік төлемдердің жалпы 
сомасы 2018 жылдың қорытындысы бойынша 
40 001 322 296 теңгені немесе Компанияның бір 
қарапайым акциясына 104 теңгені құрады. Диви-
дендтерді төлеуге Компанияның 2018 жылдың қо-
рытындысы бойынша алынған таза кірісінің 100 % 
құрайтын 38 484 983 000 теңге мөлшеріндегі сома 
және өткен жылдардың бөлінбеген пайдасының 
1 516 339 296 теңге мөлшеріндегі бөлігі жіберілді.

АҚПАРАТТЫ АШУ

Компанияның ақпаратты ашуы осы ақпаратты алу 
мақсаттарына қарамастан, оның барлық мүдделі 
тараптарға қолжетімділігін қамтамасыз етеді. 
Ақпаратты ашу «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына, «Акционер-
лік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына, «Қазақстан қор биржасы» АҚ Листингтік 
ережелеріне, Компанияның Жарғысына, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы заңнамасының басқа да 
талаптарына және Компанияның ішкі құжаттарына 
сәйкес жүзеге асырылады.

2019 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақстан 
қор биржасы» АҚ «ҚазТрансОйл» АҚ «Ашықтыққа 
ұмтылу үшін» дипломымен марапаттады. Компа-
ния листингілік талаптарға қосымша ақпаратты 
ашу жағдайларының саны бойынша көшбасшылар-
дың бірі болды.

Ақпараттық ашықтық және өзара құрмет қағидат-
тарына негізделген акционерлермен тиімді өзара 
іс-қимыл жасау компанияның басымдықтарының 
бірі болып табылады. Компания мен оның акци-
онерлері, әлеуетті инвесторлар, талдаушылар, 
бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушы-
лары және инвестициялық қоғамдастық өкілдері 
арасындағы кері байланысты қамтамасыз ету 
мақсатында жалпы алғанда Компанияда инвестор-
лармен байланыс жөніндегі қызмет жұмыс істейді.

2019 жылы инвесторлармен байланыс қызметі 
өндірістік және қаржылық қызметтің нәтижелері-
не, Компанияның басқару органдарының шешім-
деріне, корпоративтік оқиғаларға, акционерлердің 
компанияны басқаруға қатысу және дивидендтер 
алуға құқықтарын іске асыруға байланысты мәсе-
лелер бойынша түсініктемелер берді.

Компания ақпараттық ашықтықты қолдау бойын-
ша жұмысты жалғастыруды жоспарлап отыр.

40 МЛРД ТЕҢГЕ

2018 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 
БОЙЫНША 2019 ЖЫЛЫ ДИВИДЕНДТІК 
ТӨЛЕМДЕР СОМАСЫ

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі Компанияның стратегиялық 
басқаруын және өз құзыреті шеңберінде Компания 
басқармасының қызметін бақылауды қамтамасыз 
ететін Компанияның басқару органы болып табы-
лады. Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы 
жиналысына есеп береді және қолданыстағы 
шешімдер қабылдау жүйесіне сәйкес Компанияның 
қызметін тиімді басқару және тиісті бақылау үшін 
жауапты болады.

Директорлар кеңесі өз қызметінде «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңын, Қазақстан Республикасының өзге де 
заңнамалық актілерін, акционерлердің жалпы 
жиналысының шешімдерін, Компанияның Жарғы-
сын, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ 
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы 
ережені басшылыққа алады.

Директорлар кеңесі өз құзыретіне сәйкес Компа-
ния дамуының стратегиясы мен басым, оның ішін-
де мынадай салаларда бағыттарын анықтайды:

 ■ корпоративтік басқару;
 ■ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау;
 ■ орнықты даму;
 ■ ірі инвестициялық және басқа да негізгі Стратеги-

ялық жобаларды іске асыру.

Директорлар кеңесі сондай-ақ Компания да-
муының басым бағыттарының іске асырылуын 
тұрақты бақылауды жүзеге асырады, Компани-
яның даму жоспары қызметінің түйінді көрсет-
кіштерін белгілейді және олардың орындалуын 
қадағалайды.

2019 ЖЫЛҒЫ 28 ҚАҢТАРДА 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖАҢА 
ҚҰРАМЫ САЙЛАНДЫ
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

2019 жылғы 28 қаңтарда Компания акционер-
лерінің кезектен тыс жалпы жиналысында Ком-
панияның Директорлар кеңесінің қолданыстағы 
құрамының өкілеттік мерзімінің аяқталуына 
байланысты алты адамнан тұратын Директорлар 
кеңесінің жаңа құрамы анықталды және директор-
лар кеңесінің мүшелері, оның ішінде Компанияның 
Директорлар кеңесінің төрағасы сайланды.

Акционерлік капитал құрылымына сәйкес (қа-
рапайым акциялардың жалпы санының 90 %-ы 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тиесілі) Компанияның 
Директорлар кеңесінің екі мүшесі ірі акционер – 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілдері болып табылады. 
Компанияның Директорлар кеңесінің үш мүшесі 
тәуелсіз директорлар болып табылады, бұл корпо-
ративтік басқарудың үздік әлемдік тәжірибесіне 
сәйкес миноритарлық акционерлердің құқықтары 
мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге мүм-
кіндік береді. Сондай-ақ компанияның Бас дирек-
торы (Басқарма төрағасы) Директорлар кеңесінің 
мүшесі болып табылады.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі Данияр Берлібаев Ком-
панияның Директорлар кеңесінің төрағасы болып 
табылады.

Компанияның Директорлар кеңесінің барлық 
мүшелері жоғары кәсіби беделге және салада 
айтарлықтай жұмыс тәжірибесіне ие. Директорлар 
кеңесінің барлық мүшелері стратегиялық жоспар-
лау, қаржылық есептілік пен аудит, бизнес-жоспар-
лау және жобаларды басқару саласында қажетті 
білім мен құзыреттерге ие.

БІЛІМІ 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «Құқықтану» 
мамандығы бойынша бітірген, біліктілігі – заңгер.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2016–2017 жж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тасымалдау, өңдеу және 
маркетинг жөніндегі атқарушы вице-президенті.
2017–2019 ж. ақпан – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының 
кеңесшісі.
2019 ж. 7 ақпанынан бастап – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма 
төрағасының мұнай тасымалдау, халықаралық жобалар және  
«Сарыарқа» газ құбырын салу жөніндегі орынбасары.
2016 жылғы 29 қаңтардан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасы, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі.
KMG International N. V және «АстанаГаз ҚМГ»АҚ Директорлар 
кеңесінің төрағасы болып табылады.

Саны 9 655 дана Компания акцияларына немесе орналастырылған 
акциялардың жалпы санының 0,00251 %-ына иелік етеді.
ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.
Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырған жоқ.

Данияр БЕРЛІБАЕВ
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар 

кеңесінің төрағасы

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі 
Азаматтығы: Қазақстан 

Республикасы.
1968 жылы 21 желтоқсанда 

туылған.

БІЛІМІ 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «Халықаралық 
қатынастар» мамандығы бойынша бітірген, біліктілігі – халықа-
ралық қатынастар бойынша маман, Т. Рысқұлов атындағы Қа-
зақ экономика университетін «Қаржы және кредит» мамандығы 
бойынша бітірген, біліктілігі – экономист. АҚШ, Вашингтон қаласы, 
Джорджтаун Университеті, Іскерлік әкімшілік магистрі (MBA) дәре-
жесі бар.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2016 ж. қаңтар-тамыз аралығында – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас дирек-
торының бірінші орынбасары.
2016 ж. 6 тамыздан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директоры 
(Басқарма төрағасы).
2016 жылғы 20 қазаннан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі.
«КҚК-Р» АҚ және «КҚК-К»АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Компания мен ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.
Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырған жоқ.

Димаш ДОСАНОВ
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі,
«ҚазТрансОйл» АҚ Бас директоры 

(Басқарма төрағасы)
Азаматтығы: Қазақстан 

Республикасы.
1981 жылы 2 қарашада туылған.

БІЛІМІ  
Уфа мұнай институтын «Мұнай-газ құбырларын, газ қоймаларын 
және мұнай базаларын жобалау және пайдалану» мамандығы 
бойынша бітірген, біліктілігі-инженер-механик, ҚазМБА жанындағы 
Нарық институтын «Қаржы және кредит» мамандығы бойынша 
бітірген, біліктілігі – экономист. Іскерлік әкімшілік магистр (МВА), 
мұнай-газ саласының басшыларына арналған арнайы курс бітірген, 
Массачусетс университеті, Бостон қаласы, АҚШ.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2016–2018 жж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жөніндегі 
аға вице-президенті.
2018–2019 ж. желтоқсан – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау 
жөніндегі басқарушы директоры.
2016 ж. 29 қаңтардан бастап 2020 ж. 13 наурызға дейін – 
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

«ҚазТрансОйл» АҚ-ның 9 655 дана көлемінде акцияларын немесе 
орналастырылған акциялардың жалпы санының 0,00251 %-ына ие.
ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
Компанияның жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына 
иелік етпейді.
Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырған жоқ.

Нұртас ШМАНОВ
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі

Азаматтығы: Қазақстан 
Республикасы.

1956 жылы 24 желтоқсанда 
туылған.
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ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОРЛАР

Компанияның Директорлар кеңесінің құрамына 
үш тәуелсіз директор кіреді, бұл корпоративтік 
басқарудың үздік халықаралық тәжірибесіне 
сәйкес миноритарлық акционерлердің құқықтары 
мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге ықпал 
етеді.

Компанияның Директорлар кеңесінің құрамында 
тәуелсіз директорлардың қатысуы Компанияның 
Директорлар кеңесі мүшелерінің тәжірибесінің, дағ-
дыларының және біліктілігінің ең үздік теңгерімі-
не ұмтылуға байланысты. Тәуелсіз директорлар 
Директорлар кеңесінің жұмысына корпоративтік 
басқару, тәуекел-менеджмент саласындағы құнды 
тәжірибені, сондай-ақ халықаралық тәжірибені, 
стратегиялық пайымын және мұнай тасымалдау 
саласының ерекшелігін терең түсінуді алып келеді.

Директорлар кеңесінің жұмысына қатысудан басқа 
тәуелсіз директорлар Директорлар кеңесінің Коми-
теттерін басқарады, отырыстардың күн тәртібін-
дегі мәселелерді талқылауға белсенді қатысады, 

сондай-ақ барлық акционерлердің мүдделерін 
ескере отырып, объективті шешімдер әзірлеуді 
қамтамасыз етеді.

Есепті кезеңнің ішінде Компанияның тәуелсіз 
директорлары Қазақстан Республикасының 
заңнамасында, Компанияның Жарғысында және 
Компанияның Директорлар кеңесі туралы ережеде 
анықталған тәуелсіздік өлшемшарттарына толық 
сәйкес келді.

Тәуелсіз директорларды сайлау тәртібі туралы қо-
сымша ақпарат Компанияның интернет-ресурсын-
да «Корпоративтік басқару» бөлімінде қол жетімді.

Винишиус АГОСТИНИ
Тәуелсіз директор

Азаматтығы: Бразилия 
Федеративтік Республикасы.

1981 жылы 8 наурызда туылған.

БІЛІМІ 
Universidade Federal de Minas Gerais (Бразилия) бітірген, дәрежесі – биз-
нес әкімшілендіру бакалавры, McDonough Georgetown University бизнес 
мектебін (АҚШ), ESADE бизнес мектебін (Испания) бітірген. Іскерлік 
әкімшілік магистрі (MBA) дәрежесі бар.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

Киберқауіпсіздік, болат өндірісі, тау-кен ісі, логистика, телекоммуника-
ция және басқару консалтингі сияқты салаларда стратегиялық даму-
дың үлкен тәжірибесіне ие. Қазіргі уақытта Escеda компаниясындағы 
Стратегия және маркетинг бөлімінің басшысы қызметін атқарады 
(Латын Америкасындағы және АҚШ-тағы бұлтты есептеулерді және 
веб-қауіпсіздікті жеткізуші), аймақтың жеті елінде операцияларды іске 
қосуды үйлестіреді.
Usiminas (Бразилия) компаниясындағы жұмыс кезінде компанияның 
ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарын басқармамен және негізгі 
акционерлермен (Nippon Steel, Ternium / Tenaris groups) үйлестірді.
2019 жылғы 28 қаңтардан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз дирек-
торы.
Басқа ұйымдардың басқару органдарының құрамына кірмейді.

Компания және ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.
Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырған жоқ. 

Алмасбек МҰХАШОВ
Тәуелсіз директор

Азаматтығы: Қазақстан 
Республикасы.

1980 жылы 5 маусымда туылған.

БІЛІМІ 
Рим америкалық университетін бітірген, Бизнес әкімшілендіру бой-
ынша бакалавр дәрежесі бар.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

Мұнай-газ саласында халықаралық жұмыс тәжірибесі бар. Әр жыл-
дары Eni S.p.A., Agip Caspian Sea B.V., Eni Exploration and Production, 
Agip Kazakhstan North Caspian Offshore Operating Company жұмыс 
істеген.
2019 жылғы 28 қаңтардан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз 
директоры.
Басқа ұйымдардың басқару органдарының құрамына кірмейді.

Компания және ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.
Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырған жоқ.

Адриан ФРЕЙСИНЕ
Тәуелсіз директор

Азаматтығы: Швейцария 
Конфедерациясы.

1979 жылы 13 желтоқсанда туылған.

БІЛІМІ 
Wheaton College (АҚШ, Массачусетс штаты) бакалавр және 
Джорджтаун университетінің (АҚШ, Колумбия округі) және ESADE 
Бизнес мектебінің (Испания) іскерлік әкімшілік магистрі  (МВА) 
дәрежесі бар.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

Тікелей инвестициялар мен экономиканың түрлі секторларында 
консультациялар  беру саласында елеулі халықаралық тәжірибесі 
бар. Өсу мүмкіндіктерін анықтауға, сондай-ақ қосылған құнды 
алуға бағытталған стратегияларды айқындауға маманданған. 
Rothschild&Co компаниясындағы өзінің мансабының басынан 
бастап Baring Vostok Capital Partners және халықаралық қаржы кор-
порациясында басшылық қызметтерді атқарды, Дүниежүзілік банк 
тобының мүшесі болды, онда Африкада, Азияда, Латын Америка-
сында, Ресейде және ТМД елдерінде инвестициялармен айналысты 
және оларды басқарды.
2019 жылғы 28 қаңтардан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз 
директоры.
Басқа ұйымдардың басқару органдарының құрамына кірмейді.

Компания және ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.

Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырған жоқ. 
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 
ҚҰРАМЫНА ІРІКТЕУ ЖӘНЕ САЙЛАУ 
ӨЛШЕМШАРТТАРЫ

Директорлар кеңесінің мүшелерін, оның ішінде тәу-
елсіз директорларды және Директорлар кеңесінің 
төрағасын іріктеу және сайлау өлшемшарттары 
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Заңында, Компанияның Жарғысында, 
корпоративтік басқару кодексінде және Компания-
ның Директорлар кеңесі туралы ережеде белгілен-
ген.

Акционерлердің жалпы жиналысы кандидаттар-
дың құзыретін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік 

беделі мен кәсіби тәжірибесін ескере отырып, 
анық және айқын рәсімдер негізінде Директор-
лар кеңесінің мүшелерін сайлайды. Директорлар 
кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның толық 
құрамын жаңа мерзімге қайта сайлаған кезде 
олардың Компанияның Директорлар кеңесі қыз-
метінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.

Компанияның Директорлар кеңесі мен оның коми-
теттерінде Компания мен акционерлердің мүд-
десінде тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдер 
қабылдауды, ұзақ мерзімді құнның өсуін және 
Компанияның орнықты дамуын қамтамасыз ететін 
дағдылар, тәжірибе мен білім теңгерімі сақталады.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

2019 жылы Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу

Директор
Отырыстарға қатысу Есепті кезеңде Директор-

лар кеңесінің құрамында 
болу кезеңі

Барған отырыстар 
саны

Барған отырыстар 
проценті

Данияр Берлібаев 10-нан 10 100 % 01.01.2019 – 31.12.2019

Винишиус Агостини 10-нан 10 100 % 28.01.2019 – 31.12.2019

Димаш Досанов 10-нан 10 100 % 01.01.2019 – 31.12.2019

Алмасбек Мұхашов 10-нан 10 100 % 28.01.2019 – 31.12.2019

Адриан Фрейсине 10-нан 10 100 % 28.01.2019 – 31.12.2019

Нұртас Шманов 10-нан 10 100 % 01.01.2019 – 31.12.2019

2019 жылы Директорлар кеңесінің 10 күндізгі 
отырысы өткізілді, онда 124 мәселе қаралды және 
шешімдер, оның ішінде Компания қызметінің мына-
дай негізгі бағыттары бойынша қабылданды:

Стратегиялық дамыту:

 ■ 2018 жылғы Бизнес-жоспарды іске асыру туралы 
есепті қарау;

 ■ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тари-
хи құны бойынша 2020–2024 жылдарға арналған 
бизнес-жоспарларды бекіту;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2025 жылға дейінгі даму 
стратегиясын іске асыру туралы 2018 жылғы 
есепті қарау.

Қаржы-шаруашылық қызмет:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жылдық жал-
пы жиналысын шақыру туралы;

 ■ Компанияның 2018 жылғы жылдық қаржылық 
есебін және шоғырландырылған жылдық 
қаржылық есебін алдын ала бекіту;

 ■ Директорлар кеңесінің Компания акционерлерінің 
жалпы жиналысына Компанияның 2018 жылғы 
таза табысын, өткен жылдардың бөлінбеген 
пайдасын бөлу тәртібі және Компанияның бір 
қарапайым акциясына есептегенде 2018 жылғы 
дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

 ■ жасалуына Компания мүдделі мәмілелерді 
жасасу.

Корпоративтік басқару:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ 2018 жылғы жылдық есебін 
бекіту;

 ■ 2019 жылға Компанияның басшы қызметкер-
лерінің, корпоративтік хатшысы қызметінің 
уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың 
нысаналы мәндерін бекіту;

 ■ Компанияның 2018 жылғы корпоративтік басқа-
ру кодексінің қағидалары мен ережелерін сақта-
уы туралы есепті бекіту;

 ■ 2018 жылғы атқарылған жұмыс туралы 
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің жыл-
дық есебін қарау;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік 
ету және пайдалану бойынша ішкі бақылау қағи-
даларын бекіту.

Ішкі аудит:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020–
2022 жылдарға арналған стратегиялық жоспа-
рын бекіту;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 
2020 жылға арналған жылдық аудиторлық 
жоспарын бекіту;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы 
ережені бекіту;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 
2020 жылға арналған бюджетін бекіту;

 ■ Ішкі аудит қызметінің есептерін тыңдау.

Тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес және 
бірлесіп бақыланатын ұйымдарының өндірістік 
және өндірістік емес тәуекелдері бойынша тоқсан 
сайынғы есептерді бекіту;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес және 
бірлесіп бақыланатын ұйымдарының 2020 жылға 
арналған өндірістік және өндірістік емес тәуекел-
дерін сәйкестендіру және бағалау нәтижелерін 
бекіту.

Орнықты даму саласында:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының 
құрылымын бекіту;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлерінің қызметтік 
іссапарлары туралы ережені бекіту.

Директорлар кеңесі сондай-ақ Компанияның 
еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдары-

ның қатысушыларының/акционерлерінің жалпы 
жиналысының құзыретіне жатқызылған бірқатар 
мәселелерді қарады.

Компанияның Директорлар кеңесінің 
отырыстарында қаралған мәселелердің 
саны, дана

2019 жылы қабылданған Директорлар кеңесінің 
шешімдері туралы қосымша ақпарат Компанияның 
интернет-ресурсында «Корпоративтік басқару» 
бөлімінде қолжетімді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТТЕРІ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Арнайы құзыреттерді талап ететін аса маңызды 
мәселелерге қатысты ұсыныстарды қарау және 
дайындау арқылы Директорлар кеңесі жұмысы-
ның тиімділігін арттыру мақсатында Директорлар 
кеңесінің жанынан үш комитет құрылды: Стратеги-
ялық жоспарлау комитеті, Кадрлар және сыйақы-
лар жөніндегі комитет, Ішкі аудит комитеті. Комитет 
мүшелері компанияның директорлар Кеңесінің 
шешімімен тағайындалады.

Комитеттердің функциялары, құқықтары мен мін-
деттері, құрылу тәртібі және жұмысын ұйымдас-
тыру тиісті ішкі құжаттармен: «ҚазТрансОйл» АҚ 
Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау 
комитеті туралы ережемен, «ҚазТрансОйл» АҚ 
Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар 
жөніндегі ережесімен және «ҚазТрансОйл» АҚ 
Директорлар кеңесінің Ішкі аудит комитеті туралы 
ережемен белгіленген. Осы құжаттармен Ком-
панияның интернет-ресурсында «Корпоративтік 
басқару»бөлімінде танысуға болады.
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Стратегиялық жоспарлау комитеті

КОМИТЕТТІҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫ

Стратегиялық жоспарлау комитетінің негізгі 
міндеті Компанияның даму стратегиясы мәсе-
лелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыны-
старды алдын ала қарау және дайындау, оның 
ішінде қызметтің басым бағыттарын айқындау 
болып табылады.

Комитеттің отырыстары қажеттілігіне қарай, 
бірақ кемінде алты айда бір рет өткізіледі.

Комитет Директорлар кеңесінің мүшелерінен және Комитетте жұ-
мыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. 
Стратегиялық жоспарлау комитетінің сандық құрамын Компани-
яның Директорлар кеңесі айқындайды, бұл ретте Компанияның 
ішкі құжаттарына сәйкес Комитеттің төрағасы тәуелсіз директор 
болуы тиіс.

Стратегиялық жоспарлау комитетінің құрамы (Компанияның 
Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен 
сайланды):

 ■ Винишиус Агостини- тәуелсіз директор, төраға;
 ■ Алмасбек Мұхашов – тәуелсіз директор;
 ■ Адриан Фрейсине – тәуелсіз директор;
 ■ Нұртас Шманов – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі.

КОМИТЕТ 2019 ЖЫЛЫ ҚАРАҒАН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР

2019 жыл ішінде Стратегиялық жоспарлау комитетінің 5 күндізгі отырысы өткізілді, онда мынадай негізгі мәселелер 
бойынша ұсыныстар қаралды және әзірленді:

 ■ 2019 жылға арналған бюджет бөлігінде «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2019–2023 жылдарға арналған түзетілген биз-
нес-жоспарларын негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша қарау;

 ■ Директорлар кеңесінің Акционерлердің жалпы жиналысына Компанияның 2018 жылғы таза табысын, өткен жылдар-
дың бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібі және «ҚазТрансОйл» АҚ бір қарапайым акциясына есептегенде 2018 жылғы 
дивидендтің мөлшері туралы ұсынысы;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру туралы 2018 жылғы есепті қарау;
 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ цифрлық технологияларды дамыту бағдарламасының жобасын қарау;
 ■ негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ 2020–2024 жылдарға арналған 

бизнес-жоспарларын қарау.

Кадр және сыйақылар жөніндегі комитет

КОМИТЕТТІҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫ

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 
негізгі мақсаты Директорлар кеңесінің мүше-
лерін, Бас директорды (басқарма төрағасын) 
және басқарма мүшелерін, корпоративтік 
хатшыны іріктеуге, тағайындауға (сайлауға), 
бағалауға және сыйлықақы беруге байланысты 
оның өкілеттіктерін іске асыру кезінде Дирек-
торлар кеңесіне көмек көрсету болып табыла-
ды.
Комитеттің отырыстары қажеттілігіне қарай, 
бірақ жылына кемінде екі рет өткізіледі.

Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес Комитет мүшелерінің 
көпшілігі, оның ішінде Комитет төрағасы тәуелсіз директорлар бо-
луы тиіс. Компанияның Директорлар кеңесінің төрағасы және Бас 
директоры (Басқарма Төрағасы) Комитет мүшелері болмауы тиіс.

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамы (Ком-
панияның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 қаңтардағы 
шешімімен сайланды):

 ■ Алмасбек Мұхашов – тәуелсіз директор, төраға;
 ■ Винишиус Агостини – тәуелсіз директор;
 ■ Адриан Фрейсине – тәуелсіз директор.

КОМИТЕТ 2019 ЖЫЛЫ ҚАРАҒАН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР

2019 жыл ішінде Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 6 күндізгі отырысы өткізілді, онда мынадай негізгі мәселелер 
бойынша ұсыныстар қаралды және әзірленді:

 ■ Компанияның кейбір басшы қызметкерлері қызметінің 2019 жылға арналған түзетілген уәждемелік түйінді көрсеткіштерін 
және олардың нысаналы мәндерін бекіту;

 ■ 2019 жылдың алты айының қорытындысы бойынша Компанияның басшы қызметкерлері қызметінің уәждемелік негізгі көр-
сеткіштерінің орындалуы туралы есепті қарау;

 ■ 2019 жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша Компанияның басшы қызметкерлері қызметінің уәждемелік негізгі 
көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті қарау;

 ■ 2019 жылдың алты айының қорытындысы бойынша Компанияның корпоративтік хатшысы қызметінің уәждемелік негізгі 
көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті қарау;

 ■ Компанияның басқарушы қызметкерлері мен Корпоративтік хатшысына 2018 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы;
 ■ тағайындалуын Компанияның Директорлар кеңесі жүзеге асыратын лауазымға кандидаттарды келісу.

Ішкі аудит комитеті

КОМИТЕТТІҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫ

Ішкі аудит комитетінің қызметі Компанияның Дирек-
торлар кеңесіне сыртқы және ішкі аудит, қаржылық 
есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, 
активтерді бағалау, Қазақстан Республикасының 
заңнамасын сақтау мәселелері, сондай-ақ Компанияның 
Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша басқа да 
мәселелер бойынша көмек көрсетуге бағытталған.
Ішкі аудит комитетінің отырыстары қажеттілігіне қарай, 
бірақ тоқсанына кемінде бір рет өткізіледі. 

Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес Комитет құрамы-
на кіретін Директорлар кеңесінің мүшелері, оның ішінде 
Комитет төрағасы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Ішкі аудит комитетінің құрамы (Компания Директорлар 
кеңесінің 2019 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен сайлан-
ды):

 ■ Адриан Фрейсине – тәуелсіз директор, төраға;
 ■ Винишиус Агостини – тәуелсіз директор;
 ■ Алмасбек Мұхашов – тәуелсіз директор.

Қажет болған жағдайда Комитет төрағасының шақыруы 
бойынша Комитет отырыстарына аудит нәтижелерін бір-
лесіп қарау мақсатында жетекші серіктес және/немесе 
Компанияның сыртқы аудиторы – «Эрнст энд Янг» ЖШС 
басқа да өкілдері қатыса алады.

КОМИТЕТ 2019 ЖЫЛЫ ҚАРАҒАН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР

Есепті кезеңде Ішкі аудит комитеті 7 күндізгі отырыс және сырттай дауыс беру арқылы 2 отырыс өткізді, онда мына-
дай негізгі мәселелер бойынша ұсынымдар әзірленді:

 ■ Компанияның 2018 жылғы жылдық қаржылық есебін және шоғырландырылған қаржылық есебін алдын ала 
мақұлдау;

 ■ Компанияның инсайдерлік ақпаратына иелік ету және пайдалану бойынша Ішкі бақылау ережелерін және 2018 жылы 
жүргізілген Компанияның инсайдерлерін оқыту нәтижелері бойынша есепті сақтау мәселесі жөніндегі ақпаратты 
қарау;

 ■ Компанияның Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын алдын ала мақұлдау;
 ■ Компанияның Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған бюджетін алдын ала мақұлдау;
 ■ Компанияның Ішкі аудит қызметінің 2020–2022 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарын алдын ала мақұлдау;
 ■ Компанияның ішкі аудит қызметі туралы ережені алдын ала мақұлдау;
 ■ Компанияның Ішкі аудит қызметінің сыртқы бағалау нәтижелері бойынша Есепті алдын ала мақұлдау.

Директорлар кеңесі жанындағы Комитеттердің 
құрамына, міндеттері мен құзыретіне қойылатын 
талаптар және Комитеттер отырыстарын өткізу 
тәртібі туралы қосымша ақпарат Компанияның 

корпоративтік интернет-ресурсында «Корпора-
тивтік басқару» бөлімінде қолжетімді.
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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ 
СЫЙАҚЫСЫ

Тәуелсіз директорлардың сыйақы төлеу және 
шығыстарын өтеу тәртібі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 
акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директор-
ларының сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу 
қағидаларында белгіленген.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілдері, сондай-ақ Компа-
нияның Директорлар кеңесінің құрамындағы Бас 
директор (Басқарма төрағасы) осы органдағы 
жұмысы үшін сыйақы алмайды.

Компанияның Директорлар кеңесі мүшелерінің мін-
деттерін орындағаны үшін тәуелсіз директорлар:

 ■ жылына 80 000 АҚШ доллары мөлшерінде тіркел-
ген сыйақы;

 ■ Директорлар кеңесі жанындағы Комитеттердің 
күндізгі отырыстарына қатысқаны үшін 1 000 
АҚШ доллары мөлшерінде қосымша сыйақы.

Тәуелсіз директорларға сондай-ақ Тәуелсіз дирек-
тордың тұрақты тұратын жерінен тыс өткізілетін 
Компанияның Директорлар кеңесі мен Директор-
лар кеңесі комитеттерінің отырыстарына баруға 
байланысты шығыстар (жол жүру, тұру, тәуліктік) 
өтеледі.

Компанияның тәуелсіз директорларына олардың 
2019 жылғы жұмысының нәтижелері бойынша 
есептелген сыйақының жалпы мөлшері салықтар-
ды қоса алғанда 117 231 мың теңгені құрады.

2019 жылы компанияның тәуелсіз директорларына есептелген сыйақы, мың теңге

Тәуелсіз директор Жылдық сыйақы
Комитеттердің 

іштей отырысына 
қатысқаны үшін

Салықтарды 
шегергенде 

жиыны

Жиыны, 
салықтарды 
қоса алғанда

Винишиус Агостини 28 307 6 525 34 832 38 714

Алмасбек Мұхашов 28 307 6 525 34 832 39 803

Адриан Фрейсине 28 307 6 525 34 832 38 714

Жиыны: 84 921 19 575 104 496 117 231

Компанияның тәуелсіз директорларына 
сыйақы мөлшерінің серпіні, мың теңге

 
 
 
 
 
 
Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу 
шарттары бойынша қосымша ақпарат Компания-
ның корпоративтік интернет-ресурсында «Корпора-
тивтік басқару» бөлімінде қолжетімді.
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Басқарма

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы Компанияның 
ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыра-
тын алқалы атқарушы орган болып табылады.

Басқарма қызметінің негізгі мақсаттары Компа-
ния алдында тұрған міндеттерді тиімді орындау-
ды қамтамасыз ету және Даму стратегиясын 
іске асыру болып табылады. Осы мақсаттарды 
орындау кезінде Басқарма мынадай негізгі қағи-
даттарды басшылыққа алады: әділдік, адалдық, 
парасаттылық, сақтаушылық, тұрақтылық, сон-
дай-ақ Компания акционерлерінің құқықтары мен 
мүдделерін барынша сақтау және акционерлердің 
жалпы жиналысы мен Компанияның Директорлар 
кеңесінің шешімдеріне есеп беру.

Басқарма қызметі Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен, Компанияның Жарғысымен, кор-
поративтік басқару кодексімен, Басқарма туралы 
ережемен және Компанияның өзге де ішкі құжатта-
рымен реттеледі.

Басқарманы Директорлар кеңесі қалыптастыра-
ды және Компанияның мақсаттарына қол жеткізу 

бойынша атқарған жұмысы үшін Директорлар 
кеңесінің алдында есеп береді. Басқарманы оның 
жұмысын ұйымдастыратын және үйлестіретін Бас 
директор (Басқарма Төрағасы) басқарады.

Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен 
Директорлар кеңесі қойған мақсаттарды жүзеге 
асыру үшін қаржылық және адами ресурстарды 
бөлуге жауапты болады.

Компания Басқармасы қызметінің өкілеттіктері 
мен нәтижелері туралы қосымша ақпарат Компа-
нияның корпоративтік интернет-ресурсында «Кор-
поративтік басқару» бөлімінде қолжетімді.

БАСҚАРМА ҚҰРАМЫ

2019 жылы Басқарма құрамына тоғыз мүше кірді. 
Басқарма мүшелерін қайта сайлау (Басқарма мү-
шелерін 3 жылға сайлау) 2018 жылғы 23 мамырда 
өтті.

2019 жылы Басқарма құрамы

Аты, тегі Лауазымы

Димаш Досанов Бас директор (Басқарма төрағасы)

Сәбит Арынов Бас директордың орынбасары

Болат Отаров Бас директордың орынбасары

Әліби Құлтумиев (08.07.2019 жылға дейін) Бас директордың орынбасары

Ален Таңатаров (09.07.2019 жылдан бастап) Бас директордың орынбасары

Жайық Махин Бас директордың орынбасары

Шыңғыс Сейсекенов Бас директордың орынбасары

Орал Ыдырысов Бас директордың орынбасары

Шара Әділова Бас директордың орынбасары

Жайдарман Исақов Басқарушы директор

БАСҚАРМАНЫҢ 9 МҮШЕСІ
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Димаш ДОСАНОВ
«ҚазТрансОйл» АҚ Бас директоры 

(Басқарма төрағасы)
Азаматтығы: Қазақстан 

Республикасы.
1981 жылы 2 қарашада туған.

БІЛІМІ 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «Халықаралық 
қатынастар» мамандығы бойынша бітірген, біліктілігі – халық-
аралық қатынастар жөніндегі маман, Т.Рысқұлов атындағы Қазақ 
экономикалық университетін «Қаржы және кредит» мамандығы 
бойынша бітірген, біліктілігі – экономист. Іскерлік әкімшілік жүргізу 
магистрі (Executive MBA) дәрежесі бар, Джорджтаун университеті, 
Вашингтон қаласы, АҚШ.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2016 ж. қаңтар мен тамыз аралығында – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас 
директорының бірінші орынбасары.
2016 ж. 6 тамыздан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директоры 
(Басқарма төрағасы).
2016 ж. 6 тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма төрағасы.
2016 ж. 20 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының мүшесі.
«КҚК-Р» АҚ және «КҚК-Қ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Компанияның және ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.
Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырмады. 

Сәбит АРЫНОВ
«ҚазТрансОйл» АҚ Бас 

директорының орынбасары
Азаматтығы: Қазақстан 

Республикасы.
1977 жылы 29 маусымда туған.

БІЛІМІ 
Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін 
«Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы, техника-
сы» мамандығы бойынша бітірген, біліктілігі – тау-кен инженері. 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2009–2017 жж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Пайдалану департаментінің 
директоры.
2017 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының директоры.
2018 ж. 3 қаңтардан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директорының 
орынбасары.
2018 ж. 3 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының мүшесі.
«Магистральдық Суағызғы» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі.

Компанияның 7 567 дана санындағы немесе орналастырылған 
акцияларының жалпы санының 0,00197% -на ие.
ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.
Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырмады.

Болат ОТАРОВ
«ҚазТрансОйл» АҚ Бас 

директорының орынбасары
Азаматтығы: Қазақстан 

Республикасы.
1966 жылы 23 ақпанда туған.

БІЛІМІ 
В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын «Машина 
жасау технологиясы, металл кесетін станоктар және құрал-сайман-
дар» мамандығы бойынша бітірген, біліктілігі – инженер-механик.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2007–2017 жж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директорының тасымалдау 
жөніндегі орынбасары.
2018 ж. 3 қаңтардан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директорының 
орынбасары.
2008 ж. 20 ақпаннан бастап 2020 ж. 1 ақпанға дейін – 
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының мүшесі.
Басқа ұйымдардың басқару органдарының құрамына кірмейді.

Компанияның 135 дана санындағы немесе орналастырылған акци-
яларының жалпы санының 0,00004 % -на ие.
ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.
Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырмады. 

Ален ТАҢАТАРОВ
«ҚазТрансОйл» АҚ Бас 

директорының орынбасары
Азаматтығы: Қазақстан 

Республикасы.
1981 жылы 23 тамызда Алматы 

қаласында туған.

БІЛІМІ 
Талсы университетін (АҚШ) «Мұнайшы инженер» мамандығы 
бойынша аяқтаған. Іскерлік әкімшілендіру магистрі (МВА) дәрежесі 
бар, Саффолк Университеті (АҚШ). 2016 жылы «Басқарушы буын 
өкілдеріне арналған бағдарламасы» бойынша Гарвард бизнес мек-
тебінде оқыды.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2016–2019 жж. – «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Бас директоры.
2019 ж. 9 шілдеден бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директорының 
орынбасары.
2019 ж. 9 шілдеден бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының мүшесі.
«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы.

Компанияның және ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.
Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырмады.
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Жайық МАХИН
«ҚазТрансОйл» АҚ Бас 

директорының орынбасары
Азаматтығы: Қазақстан 

Республикасы.
1982 жылы 30 маусымда туған.

БІЛІМІ 
Ресей Федерациясының сыртқы істер министрлігінің Мәскеу мемле-
кеттік халықаралық қатынастар институтын (Университет) «Қаржы 
және кредит» мамандығы бойынша бітірген, дәрежесі – экономика 
бакалавры, 2005 жылы – «Әлемдік экономика» бағыты бойынша 
шет тілдерін білетін экономика магистрінің дәрежесі бар. 2014 жылы 
Ресей Федерациясының Президенті жанындағы Ресей халық шару-
ашылығы және мемлекеттік қызмет академиясын «МВА: менедж-
мент – халықаралық бизнес» бағдарламасы бойынша бітірген, 
іскерлік әкімшілік жүргізу магистрі (МВА) дәрежесі бар.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2016–2017 жж. – «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Бас директоры-
ның экономика жөніндегі орынбасары.
2017 ж. желтоқсан – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директорының экономи-
ка және қаржы жөніндегі орынбасары.
2018 жылғы 3 қаңтардан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директоры-
ның орынбасары.
2017 жылғы 20 желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының мүшесі.
«Батумский мұнай терминалы» ЖШҚ Байқаушы кеңесінің төрағасы, 
«Магистральдық Суағызғы» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі.

Компанияның және ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.
Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырмады.

Шара ӘДІЛОВА
«ҚазТрансОйл» АҚ Бас 

директорының орынбасары
Азаматтығы: Қазақстан 

Республикасы.
1978 жылы 30 қарашада туған.

БІЛІМІ 
Массачусетс университетін «Бухгалтерлік есеп және қаржы» ма-
мандығы бойынша бітірді. Массачусетс университетінің іскерлік 
әкімшілік жүргізу магистрі (МВА) дәрежесі бар. 2009 жылы халықа-
ралық басқару мектебін бітірді, экономика ғылымдарының док-
торы ғылыми дәрежесі (PhD) берілген.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2016–2017 жж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директорының корпора-
тивтік даму және активтер жөніндегі орынбасары.
2018 ж. 3 қаңтардан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директорының 
орынбасары.
2016 ж. 24 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының мүшесі.
«Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқаушы кеңесінің мүшесі, 
«Petrotrans Limited» Директорлар жиналысының мүшесі, «МұнайТас» 
ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі.

Компанияның және ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.
Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырмады.

Орал ЫДЫРЫСОВ
«ҚазТрансОйл» АҚ Бас 

директорының орынбасары
Азаматтығы: Қазақстан 

Республикасы.
1959 жылы 12 ақпанда туған.

БІЛІМІ 
Алматы халық шаруашылығы институтын бітірген, біліктілігі – 
еңбек жөніндегі экономист.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2016–2017 жж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Адами ресурстарды басқару 
және еңбекке ақы төлеу департаментінің директоры.
2017 ж. маусымнан бастап – «ҚазТрансОйл» Бас директорының 
трансформациялау жөніндегі орынбасары.
2018 ж. 3 қаңтардан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директорының 
орынбасары.
2017 ж. 1 маусымнан бастап қазіргі уақытқа – «ҚазТрансОйл» АҚ 
Басқармасының мүшесі.
«Батумский мұнай терминалы» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі.

Компанияның және ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
«ҚазМұнайГаз»БӨ» АҚ-ның 4 дана санындағы немесе орналасты-
рылған акцияларының жалпы санының 0,00000538 % -на ие.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.
Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырмады.

Шыңғыс СЕЙСЕКЕНОВ
«ҚазТрансОйл» АҚ Бас 

директорының орынбасары
Азаматтығы: Қазақстан 

Республикасы.
1981 жылы 11 сәуірде туған.

БІЛІМІ 
Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетін «Ха-
лықаралық экономикалық қатынастар, халықаралық валюта-
лық-қаржылық қатынастар» мамандығы бойынша бітірген, біліктілі-
гі – халықаралық валюталық-қаржылық қатынастар. 2005 жылы 
Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің аспи-
рантурасын «Қаржы, ақша айналымы және кредит» мамандығы 
бойынша бітірген. Экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми 
дәрежесі бар. 2019 жылы Нью-Йорк университетінің Леонард Н. 
Штерн атындағы бизнес мектебін, Лондон экономика және саяси 
ғылымдар мектебін және Париждің НЕС жоғары коммерциялық мек-
тебін бітірді. Іскерлік әкімшілік магистрі (MBA) дәрежесі бар.

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2016–2017 жж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директорының бизнесті қол-
дау жөніндегі орынбасары.
2018 ж. 3 қаңтардан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директорының 
орынбасары.
2016 ж. 24 қазаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚазТрансОйл» АҚ 
Басқармасының мүшесі.
«Батумский мұнай терминалы» ЖШҚ Байқаушы кеңесінің мүшесі, 
«Petrotrans Limited» Директорлар жиналысының мүшесі, «Маги-
стральдық Суағызғы» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі.

Компанияның және ЕББҰ акцияларына иелік етпейді.
Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік 
етпейді.
Компания акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырмады.
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Жайдарман ИСАҚОВ
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқарушы 

директоры
Азаматтығы: Қазақстан 

Республикасы.
1965 жылы 29 қазанда туған.

БІЛІМІ 
С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін «Құқықта-
ну» мамандығы бойынша бітірген, біліктілігі – заңгер. 2003 жылы 
Ресей Федерациясы Үкіметінің жанындағы Халық шаруашылығы 
академиясынан оқудан өткен, мамандану тақырыбы «Мұнай-газ 
саласының заңгері».

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

2014–2017 жж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Құқықтық қамтамасыз ету 
жөніндегі басқарушы директоры.
2018 ж. 3 қаңтардан бастап – «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарушы дирек-
торы.
2003 ж. 12 мамырдан бастап қазіргі уақытқа дейін – 
«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының мүшесі.
«Батумский мұнай терминалы» ЖШҚ Байқаушы кеңесінің мүшесі.

Компанияның және ЕББҰ акцияларына ие емес.
Компания жеткізушілерінің және бәсекелестерінің акцияларына ие 
емес.
Компанияның акцияларымен мәмілелерді жүзеге асырған жоқ.

БАСҚАРМА ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

2018 жылы Компания Басқармасы 25 бетпе-бет 
отырыс өткізді. Сырттай түрдегі отырыстар өткізіл-
меді.

Компания Басқармасы барлығы 227 қарасты-
рылған мәселе бойынша шешімдер қабылдады, 
219 тапсырма берілді, бұл ретте 2019 жылғы 
31 желтоқсанға дейінгі жағдай бойынша орындал-
маған тапсырмалар жоқ. Басқарманың жұмыс 
нәтижелері бойынша 86 мәселе Директорлар 
кеңесінің қарауына шығарылды, ал соның 8-і 
Компания акционерлерінің жалпы жиналысының 
қарауына шығарылды.

Компания Басқармасының отырыстарында 
қаралған мәселелер саны, дана
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2019 жылы Компания Басқармасының отырыстарына қатысушылар саны

Басқарма мүшесі
Отырысқа қатысулар

Есептік кезеңде Басқарма 
құрамында болу кезеңіҚатысқан  

отырыстар саны
Қатысқан  

отырыстар проценті

Димаш Досанов 25-тен 25 92 % 01.01.2019 – 31.12.2019

Сәбит Арынов 25-тен 18 72 % 03.01.2019 – 31.12.2019

Болат Отаров 25-тен 14 56 % 01.01.2019 – 31.12.2019

Әліби Құлтумиев 12-ден 11 85 % 01.01.2019 – 08.07.2019

Ален Таңатаров 13-тен 11 92 % 09.07.2019 – 31.12.2019

Жайық Махин 25-тен 23 92 % 01.01.2019 – 31.12.2019

Шыңғыс Сейсекенов 25-тен 19 76 % 01.01.2019 – 31.12.2019

Орал Ыдырысов 25-тен 22 88 % 01.01.2019 – 31.12.2019

Шара Әділова 25-тен 24 96 % 01.01.2019 – 31.12.2019

Жайдарман Исақов 25-тен 23 92 % 01.01.2019 – 31.12.2019

Өткізілген отырыстар шеңберінде өзге де мәселе-
лер қаралған және келесі негізгі бағыттар бойын-
ша шешімдер қабылданды:

Стратегиялық даму:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2025 жылға дейінгі Даму 
стратегиясын іске асыру туралы 2018 жылғы 
Есебін мақұлдау;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2018 жылғы Биз-
нес-жоспарының іске асырылуы туралы Есепті 
мақұлдау;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің тиімділігін арттыру 
жөніндегі Іс-шаралар жоспарын бекіту;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ «бар күйінде» 1-2-3 дең-
гейдегі бизнес-процестер карталарын және 
«ҚазТрансОйл» АҚ Бизнес-процестер архитекту-
расын «бар күйінде» бекіту;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Цифрландыруды дамыту 
бағдарламасын бекіту.

Корпоративтік басқару:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ 2018 жылғы Жылдық есебін 
мақұлдау;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылға арналған қыз-
метінің корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және 
олардың нысаналы мәндерін мақұлдау;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ басшы қызметкерлерінің 
2019 жылға арналған қызметінің уәждемелік 
негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы 
мәндерін мақұлдау;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының 
құрылымдық бөлімшелері басшыларының, ҒТО 
Филиалы, өкілдіктері мен өзге де ОҚБ басшы-
ларының, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ опера-
торлық қызметтер басшысының 2018 жылғы іс 
жүзіндегі мәндерімен және жиынтық нәтижелі-
гімен қызметінің функционалдық негізгі көрсет-
кіштерін бекіту;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы қызметкерлерінің 
2019 жылға арналған қызметінің уәждемелік 
негізгі көрсеткіштері мен олардың нысаналы 
мәндерін бекіту.

Қаржылық-шаруашылық қызмет:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2017 жылдың ішіндегі 
жылдық қаржылық есептілігін және шоғыр-
ландырылған жылдық қаржылық есептілігін 
мақұлдау;

 ■ еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың 
жылдық қаржылық есептілігін және шоғыр-
ландырылған жылдық қаржылық есептілігін 
мақұлдау;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2019 жылдың ішіндегі 
бюджет бөлігінде негізгі құралдардың қайта 
бағаланған және тарихи құндары бойынша 
2019–2023 жылдарға арналған түзетілген Биз-
нес-жоспарларын мақұлдау;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның жасасуға мүдделігі бар 
мәмілелерді «Самұрық-Қазына» АҚ тобына енетін 
ұйымдармен жасасу.
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Тәуекелдерді басқару және ішкі бақы-
лау:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Тәуекелдер жөніндегі коми-
тетінің 2018 жылдың ішіндегі Есебін қарау;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылдың ішіндегі 
Тәуекелдер жөніндегі комитеті жұмысының 
жоспарын бекіту;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның және оның еншілес және 
бірлесіп бақыланатын ұйымдарының маңыз-
ды тәуекелдерін басқару жөніндегі Іс-шаралар 
жоспарының орындалу барысы және маңызды 
тәуекелдер серпіні туралы оқсан сайынғы Есепті 
мақұлдау;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның және оның еншілес және 
бірлесіп бақыланатын ұйымдарының өндірістік 
және өндірістік емес тәуекелдері бойынша тоқсан 
сайынғы есептерді алдын ала қарау. 

ТӘУЕКЕЛДЕР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Компанияның тәуекелдерді басқару мәселелерін 
алдын ала қарау мақсатында Басқарма жанын-
дағы жеке консультативті-кеңес беру органы – Тәу-
екелдер жөніндегі комитет құрылды. Комитеттің 
функционалы Компания және оның ЕББҰ тәуекел-
дерін басқарумен байланысты мәселелерді жан-
жақты пысықтауды және тәуекел-менеджмент 
саласында салмақты шешімдерді Басқарманың 
қабылдауына мүмкіндік туғызатын ұсыныстар 
дайындауды енгізеді.

Тәуекелдер жөніндегі комитет өзінің қызметінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, Компа-
ния Жарғысын, Корпоративтік басқару кодексін, 
«ҚазТрансОйл» АҚ-ның Тәуекелдер жөніндегі ко-
митеті туралы ережені және Компанияның өзге де 
ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

Тәуекелдер жөніндегі комитеттің негізгі міндеттері:
 ■ Компанияның тәуекелдерін басқару саласындағы 

шешімдер қабылдау кезінде Компания Басқарма-
сына жәрдем көрсету;

 ■ Компанияның тәуекелдерді басқарудың тиімді 
корпоративтік жүйесін ұйымдастыру мен қол-
дау бойынша ұсыныстар мен ұсынымдарды 
дайындау;

 ■ Компания тәуекелдерін анықтауды, өлшеуді, 
қадағалауды және бақылауды танытатын процес-
терді дамыту;

 ■ Компанияның тәуекелдерді басқару жөніндегі 
жұмыстарды үйлестіруді бақылау бойынша 

ұсыныстар мен ұсынымдарды дайындау болып 
табылады.

Тәуекелдер жөніндегі комитеттің төрағасы бас 
директор (Басқарма төрағасы) болып табылады.

Тәуекелдер жөніндегі комитеттің отырыстары Ком-
пания Басқармасы бекіткен Тәуекелдер жөніндегі 
комитеті жұмысының жоспарына сәйкес жүр-
гізіледі.

Компанияның Басқарма төрағасының 2019 жылғы 
21 қаңтардағы шешімімен (№ 2 отырыс хаттамасы) 
бекітілген Тәуекелдер жөніндегі комитеттің жоспа-
рына сәйкес есепті кезеңде Тәуекелдер жөніндегі 
комитет 5 жоспарлы, сондай-ақ 2 жоспардан тыс 
отырыстар өткізді, оларда:

 ■ Компанияның және оның еншілес және бірлесіп 
бақыланатын ұйымдарының өндірістік және өн-
дірістік емес тәуекелдері бойынша 2018 жылдың 
4 тоқсаны және 2019 жылдың 1-3 тоқсандары 
үшін тоқсан сайынғы есептер келісілді;

 ■ Компанияның орталық аппаратының 2019 жылға 
арналған Бизнес-процестер жіктеуішінің және 
Компанияның орталық аппаратының 2019 жылға 
арналған тәуекелдер матрицалары мен бақылау-
лары мен блок-схемаларын әзірлеу және/немесе 
өзектендіру бойынша жұмыстардың Күнтізбелік 
жоспар-кестесінің жобалары келісілді;

 ■ жеке бизнес-процестер бойынша Компанияның 
орталық аппаратының Тәуекел матрицаларының 
және бақылауының жобалары келісілді;

 ■ Компанияның және оның еншілес және бірлесіп 
бақыланатын ұйымдарының 2020 жылға ар-
налған өндірістік және өндірістік емес тәуекел-
дерін сәйкестендіру және бағалау нәтижелері 
келісілді;

 ■ Компанияның және оның еншілес және бірлесіп 
бақыланатын ұйымдарының сыни (елеулі) тәуе-
кел-факторлары бойынша, сондай-ақ Компания-
ның өндірістік процестерінің тиімділігін арттыру 
бойынша алдын алу шараларының қабылданған 
және жоспарланған шаралары туралы ақпарат 
тыңдалды. Олар бойынша жұмыс жалғасуда, 
орындалу жағдайы тәуекелдер бойынша тоқсан 
сайынғы есептерде тіркеліп отырады.

Есепті кезеңде тәуекелдер жөніндегі комитет қа-
раған барлық жоспарлы мәселелер Компанияның 
тиісті органдарына немесе лауазымды тұлғалары-
на одан әрі қарауға және/немесе бекітуге белгілен-
ген тәртіппен шығарылды.

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ, ӨНЕРКӘСІПТІК 
ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН 
ОРТАНЫ ҚОРҒАУ КОМИТЕТІ

Компания еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік 
және қоршаған ортаны қорғау комитетін (ЕҚ, ӨҚ 
және ҚОҚ жөніндегі комитет) құрды, ол өз құзыреті 
шегінде Компанияның Басқармасы жанындағы 
өнеркәсіптік, өрт және көлік қауіпсіздігі, еңбек пен 
денсаулықты қорғау, ресурстарды ұтымды пайда-
лану, қоршаған ортаны қорғау және өзге де іс-ша-
ралар саласында тұрақты жұмыс істейтін консуль-
тативтік-кеңесші орган болып табылады.

2019 жылы ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі комитет 
отырыстар өткізген жоқ. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөнін-
дегі комитеттің белсенді жұмысының басталуы 
2020 жылы жоспарланып отыр.

БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ 
БЕРУ

Компанияда қолданыстағы Басқарма мүшелеріне 
сыйақы беру тәсілі біліктілігі жоғары мамандарды 
тартуға және ұстап тұруға және олардың Компания 
алдында тұрған міндеттерді тиімді орындаулары 
үшін материалдық қызығушылықтарын қамтама-
сыз етуге бағытталады.

Компания Басқармасы мүшелеріне еңбек-
ақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі 
«ҚазТрансОйл» АҚ-ның Басқармасы туралы ере-
жемен, «ҚазТрансОйл» АҚ-ның басқарушы және 
басшы қызметкерлерінің, корпоративтік хатшының 
қызметінің тиімділігін бағалау қағидаларымен, 
сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның басқарушы және 
басшы қызметкерлеріне, ішкі аудит қызметінің бас-
шысына және корпоративтік хатшыға сыйақы беру 
төлемдері қағидаларымен белгіленген.

Басқарма төрағасына және оның мүшелеріне 
еңбекке ақы төлеу жүйесі өткен жылдың жұмыс 
қорытындысы бойынша еңбекақы төлемдерін 
және сыйақының тұрақты бөлігін енгізеді.

2019 жылдың ішінде «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 
Басқарма мүшелеріне жалпы сомасы 770 573 мың 
теңгеге сыйақы есептелген.

Компанияның шоғырландырылған жыл-
дық қаржылық есептілігі бекітілгеннен кейін 
«ҚазТрансОйл» АҚ-ның басқарушы қызметкерлері-
не өткен жылдың жұмыс қорытындысы бойынша 
сыйақы «ҚазТрансОйл» АҚ-ның бюджетінде осы 
мақсаттарға қарастырылған ақшалай қаражат 
шегінде төленеді.

Өткен жылдың жұмыс қорытындысы бойынша 
сыйақыны төлеу үшін негізгі шарттар:

 ■ есептік жылы ішіндегі шоғырландырылған қоры-
тынды пайданың болуы;

 ■ жылдың жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы 
төлеу үшін уәждемелік ҚНК орындау;

 ■ қызметкерлердің орындаушылық және еңбек 
тәртібін сақтау болып табылады.

Басшы қызметкерлердің қызметін бағалау кезінде 
уәждемелік ҚНК қолданылады, бұған «ҚазМұнай-
Газ» ҰК АҚ және «ҚазТрансОйл» АҚ стратегиялық 
мақсаттарын реттеу арқылы әзірленетін корпора-
тивтік және функционалды ҚНК енгізеді.

Жылдың жұмыс қорытындысы бойынша басшы 
қызметкерге сыйақы беру мөлшері есептік мерзім 
ішінде нақты атқарылған жұмыс уақыты ішінде 
басшы қызметкердің лауазымдық еңбекақысының 
үш есе жылдық сомасынан асып кетпеуі тиіс.

Басшы қызметкерлердің ҚНК нақты орындалуы 
деректерді тексеру және келісудің белгіленген 
рәсімдерін ескере отырып Директорлар кеңесімен 
бекітіледі.

КОМПАНИЯ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 

25 КҮНДІЗГІ ОТЫРЫСЫ  
2019 ЖЫЛ ІШІНДЕ ӨТКІЗІЛДІ
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АҚТӨБЕ 
ОБЛЫСЫ

Метеорологиялық кратер Жаманшин – 
Ақтөбе облысындағы тағы бір ерекше 
орын. Мұнда бір миллион жыл бұрын 
құлаған метеорит Ырғыз ауданының 
табиғи қорығы болып табылатын 
диаметрі 13 км үлкен кратер қалдырды. 
Кратер туристер арасында үлкен 
танымалдыққа ие, ол тіпті Ақтөбе 
облысының көрікті жеріне айналып 
үлгерді.

Резервуарлардың 
саны

11
дана

Жөнелтушілердің 
саны

8
дана

Әлеуметтік 
тұрақтылық рейтингі

72 %

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-НЫҢ 
АЙМАҚТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ



Компанияның корпоративтік хатшысының 
рөлі және қызметі

Корпоративтік хатшы өз қызметін Қазақстан 
Республикасының заңнамасына, Компанияның 
Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне, 
«ҚазТрансОйл» АҚ-ның Корпоративтік хатшы 
туралы ережесіне, Компанияның өзге де ішкі құ-
жаттарына, сондай-ақ Компанияның Директорлар 
кеңесінің және Акционерлердің жалпы жиналысы-
ның шешімдеріне сәйкес жүзеге асырады.

Компанияның Корпоративтік хатшысы өзінің 
қызметінде Директорлар кеңесіне есеп береді 
және бағынады. Корпоративтік хатшының негізгі 
міндеттеріне:

 ■ Компания органдары мен лауазымды тұлғалары-
ның корпоративтік басқару нормаларын сақтау-
ды қамтамсыз ету, сондай-ақ корпоративтік 
басқару саласындағы саясатты және практиканы 
жетілдіру;

 ■ Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің 
тиімді қызметін қамтамасыз ету;

 ■ Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуді 
қамтамасыз ету;

 ■ маңызды ақпаратты қамтамасыз ету, ашу және 
ұсыну, сондай-ақ ақпараттық ашықтықтың 
жоғарғы деңгейін қолдау;

 ■ Компания мен оның акционерлері, сондай-ақ 
Компанияның органдары арасындағы анық және 
тиімді өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету.

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 
2018 жылғы 2 шілдедегі шешімімен Айрат Махам-
бетұлы Шманов үш жыл өкілдеттік мерзімімен 
«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы болып 
тағайындалды.

Компанияның корпоративтік хатшысының міндет-
тері, функциялары, құқықтары, міндеттері және жа-
уапкершілігі «ҚазТрансОйл» АҚ-ның корпоративтік 
басқару кодексінде және Корпоративтік хатшы 
туралы ережесінде бекітілген.

Корпоративтік хатшы туралы ережемен Компани-
яның корпоративтік интернет-ресурсының «Корпо-
ративтік басқару» бөлімінде танысуға болады.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

«ҚазТрансОйл» АҚ мұнай тасымалдау компаниясы 
ретіндегі қызметі Компанияның операциялық және 
стратегиялық мақсаттарға табысты қол жеткізуге 
әсерін тигізуге қабілетті әртүрлі тәуекелдер мен 
мүмкіндіктермен тоғысқан. Осыған байланысты 
Компанияда тәуекелдерді басқару жүйесі ұйымдас-
тырылған және жұмыс істейді, бұл қойылған мақ-
саттарға қол жеткізуге саналы сенімділікті қамта-
масыз етуге, Компания қызметінің тәуекелдеріне 
келеңсіз әсер етуді азайтуға бағытталған.

Тәуекелдерді басқару жүйесі кешенді болып та-
былады және екі ішкі жүйені: тәуекелдерді басқа-
рудың корпоративтік жүйесін (ТБКЖ) және ішкі 
бақылау жүйесін (ІБЖ) енгізеді.

ТБКЖ және ІБЖ тиімді жұмыс жасауын ұйымдас-
тыру және қадағалау бөлігіндегі маңызды рөлге 
Компанияның Директорлар кеңесі ие болады. Ішкі 
бақылау және тәуекелдерді басқару саясаты мен 

рәсімдерін әзірлеу мен қолдану үшін жауапкершілік 
Компания Басқармасына жүктеледі.

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ 
КОРПОРАТИВТІК ЖҮЙЕСІ

Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі 
Компанияны және оның ЕТБҰ басқарудың барлық 
деңгейлерінде тәуекелдерді басқару процесін ұй-
ымдастыруды және тиімді жұмыс істеуін қамтама-
сыз ететін қағидаттардың, әдістер мен рәсімдердің 
жиынтығын білдіреді, ТБКЖ Компанияны корпора-
тивтік басқару жүйесінің ажырамас бөлігі болып 
табылады.

ТБКЖ негізгі мақсаттары тәуекел оқиғаларының 
ықтималдығын және оларды іске асыру салдарын 
төмендету жөніндегі іс-шараларды уақытылы 

анықтау, талдау, бағалау, мониторингілеу және 
әзірлеу болып табылады.

Компанияның Тәуекелдерді басқаруға деген тәсілі 
сыртқы және ішкі контексі есебінен әзірленеді, 
ISO 31000:2018 мен COSO ERM:2017 қоса алғанда, 
тәуекелдерді басқару жөніндегі халықаралық стан-
дарттарда баяндалған қағидаттарға сәйкес келеді.

ТБКЖ жұмысын реттейтін маңызды ішкі құжат 
«ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерді басқарудың кор-
поративтік жүйесі жөніндегі саясат болып табы-
лады. Компанияда тәуекелдерді басқару процесін 
регламенттейтін құжаттардың және т. б. бірыңғай 
әдіснамалық база пайдаланылады:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік және өндірістік емес 
тәуекелдерді басқару процесін ұйымдастыру 
қағидалары;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-дағы тәуекелдерді сәйкестен-
діру және бағалау, тәуекелдерді басқару әдістерін 
таңдау әдістемесі.

ТБКЖ құрылымы Компанияның барлық ұйымдас-
тырушылық тігінен біріктірілген болып табылады 
және барлық ұйымдастырушылық деңгейіндегі тәу-
екелдерді қамтуға мүмкіндік береді. Директорлар 
кеңесі және Басқармасы тұлғасындағы Компания 
басшылығы белсенді ұстанымды ұстанады және 
ТБКЖ жұмысының тиімділігін қамтамасыз етеді.

Басқарма жанындағы Тәуекелдер жөніндегі ко-
митет тәуекелдерді басқару процесінің тиімділігін 

ретке келтіру және қадағалауда маңызды рөлге ие 
болып келеді. Тәуекелдер жөніндегі комитет өзінің 
құзыреттілігі шеңберінде Басқармаға тәуекелдерді 
басқару мәселелеріне қатысты толық ұсыныстар-
ды ұсынады және Компанияның барлық тәуекел-
дері жағдайы туралы есептілікті талдайды.

Тәуекелдер жөніндегі комитеті жұмысының 
нәтижелері туралы ақпарат Есептің «Басқарма» 
бөлімінде берілген.

Тәуекелдерді басқару процесін үйлестіру және 
тұрақты әдіснамалық қолдауды тәуекелдерді 
басқару департаменті және ИБЖ жүзеге асыра-
ды. Департамент Компанияның ОҚБ және ЕББҰ 
тәуекелдерді сәйкестендіру, талдау және бағалау 
мәселелері бойынша тұрақты консультациялық 
және әдіснамалық қолдау көрсетеді.

Компанияның орталық аппараты, ОҚБ және ЕББҰ 
тәуекелдерді басқару процесіне белсенді тар-
тылған. Компанияның орталық аппаратының әрбір 
құрылымдық бөлімшесінде тәуекел-үйлестіруші – 
маман тағайындалған, ол құрылымдық бөлімше-
лерде тәуекелдерді басқару жөніндегі қызметті 
ұйымдастыру және үйлестіру, тәуекелдерді басқару 
департаментімен және ИБЖ өзара әрекеттесуге 
жауапты болады. Компанияның ОҚБ және ЕББҰ-да 
тәуекел-менеджерлер – маман тағайындалған, 
ол тәуекелдерді басқару процесін ұйымдастыруға 
және үйлестіруге жауапты болады.

Компанияның ТБКЖ ұйымдық құрылымы

Бағыныштылық

Өзара іс-қимыл
Акционерлер

Директорлар кеңесі

Басқарма

Мақсаттардың 
иелері

Басқарманың Тәуекелдер 
жөніндегі комитеті

Тәуекелдерді басқару 
және ИБЖ департаменті

Тәуекелдер 
иелері

Тәуекел-
факторлардың иелері

Директорлар кеңесінің ішкі 
аудит жөніндегі комитеті

Ішкі аудит қызметі

102-11
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Тәуекелдерді басқару процесінің негізгі кезеңдері

Директорлар кеңесі

Басқарма және 
Тәуекелдер жөніндегі 

комитет

Тәуекелдерді басқару 
және ИБЖ департаменті   

Тәуекелдер мен тәуекел-
факторлар иелері 

Стратегиялық мақсаттарды 
анықтау, ТБКЖ ұйымдастыру, 

тәуекел-шыңын анықтау

Тәуекелдерді басқару жөніндегі 
саясаттар мен рәсімдерді  

әзірлеу 

Тәуекелдерді басқару  
процесін үйлестіру және 

әдістемелік қолдау

Тәуекелдерді сәйкестендіру және 
бағалау, тәуекелдерді басқару 

жөніндегі іс-шараларды әзірлеу 
және іске асыру

Есептілікті бекіту, ТБКЖ 
тиімділігін қадағалау

Есептілікті қарау және  
мақұлдау

Тәуекелдердің жай-күйі және 
іске асырылған тәуекелдер 

туралы жиынтық есептілікті 
қалыптастыру

Тәуекелдер мониторингі және 
тәуекелдердің жай-күйі және іске 

асырылған тәуекелдер туралы 
тоқсан сайынғы есептілікті 

дайындау

Тәуекелдерді басқару процесі

Компанияда тәуекелдерді басқару процестерін 
ұйымдастыру ақпараттың үздіксіз ағыны мен 
ақпарат алмасуды, сондай-ақ барлық басқару 
деңгейінде, тіпті ОҚБ дейін тәуекелдерді басқару 
мәселелері бойынша өзара әрекеттесуді қамтама-
сыз етеді.

«Жоғарыдан төмен қарай» вертикаль бойынша 
берілетін ақпарат стратегиялық мақсаттарға 
қол жеткізуге, тәуекел-бедел деңгейін арттыруға, 
тәуекелдер деңгейіне дейін тәуекелдерді басқа-
ру тәсілдеріне мүмкіндік туғызады. «Төменнен 
жоғарыға қарай» берілетін ақпарат ағыны Компа-
нияның басшылығына Компанияның анықталған 

тәуекелдерінің жағдайы туралы, оларды іске асыру 
кезіндегі әсер етулер мен ықтималдылықты баға-
лаудағы өзгерістер туралы уақытылы және дәйекті 
мәліметтерді ұсынады.

Стратегияны әзірлеу кезінде Компания бас-
шылығымен қойылған мақсаттарға қол жеткізуге 
әсер етуге қабілетті тәуекелдерді бағалау мен 
баламалы нұсқаларды мұқият пысықтауды жүзеге 
асырады.

Мақсат қоюға аталған тәуекел-бағдарланған тәсіл 
Компания дамуына барынша оңтайлы бағыттарды 
таңдауға және сонымен тоғысатын тәуекелдер мен 
мүмкіндіктерді бағалауға мүмкіндік береді.

1

2

3

4 5
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7
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ТБКЖ Компания тәуекелдерін анықтауды, сон-
дай-ақ Компанияның барлық тәуекелдерін бағалау-
ды және басымдық танытуды қамтамасыз етеді. 
Тәуекелдерді бағалау шеңберінде сапалы және 
сандық әдістер пайдаланылады. Компания қыз-
метін жартылай немесе толықтай тоқтатып қоюға 
әкелетін тәуекелдер үшін үздіксіз қызметті қамта-
масыз ету жоспарлары әзірленеді.

2018 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бастамашылық 
жасаған ТБКЖ жөніндегі жаңа әдіснаманың 
енгізілуіне байланысты 2020 жылға жоспар-
ланған тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес және 
тәуелді ұйымдарының тәуекелдерінің жаңартылған 
бірыңғай жіктегіші бойынша жүргізіледі. Осы-
лайша, компанияның барлық тәуекелдері екі ірі 
санатқа бөлінді – өндірістік және өндірістік емес 
тәуекелдер, олардың көздері тиісті тәуекел-фак-
торлар (себептер) болып табылады. 2020 жылы 
күтілетін тәуекелдерді сәйкестендіру қорытын-
дыларын 2019 жылғы желтоқсанда Компанияның 
Директорлар кеңесі бекітті.

Компанияда жұмыс істеп тұрған тәуекелдер жөнін-
дегі есептілік жүйесі ТБКЖ жұмыс істеуін қолдай-
ды және салмақты басқарушылық шешімдерді 
қабылдауға мүмкіндік береді. Компанияның тәу-
екелдер серпіні туралы тоқсан сайынғы есептілік 
Тәуекелдер жөніндегі комитетке, Директорлар 
кеңесіне және Басқармасына ұсынылады.

Компанияда іске асырылған тәуекелдер туралы 
деректерді есепке алу және бұдан әрі қарайғы 
талдау мақсатында корпоративтік порталда іске 
асырылған тәуекелді оқиғалар бойынша дерек-
терді бірыңғай электрондық базасы құрылған. 
Электрондық базаны енгізу тәуекелдер мен 
тәуекел-факторларды сандық бағалауды жүргізу 
үшін қажетті статистиканы жинақтауға, сондай-ақ 
тәуекелдер туралы аналитикалық есептілікті дай-
ындауға мүмкіндік береді.

Есептік мерзім ішінде өндірістік және өндірістік 
емес тәуекелдердің және оларға тән тәуекел-фак-
торлардың жағдайын, оларды басқару жөніндегі 
іс-шаралардың орындалуын тұрақты монито-
рингтеу, сондай-ақ іске асырылған тәуекелді оқиға-
лар бойынша деректердің электрондық базадағы 
іске асырылған тәуекелдерін есепке алу және Ком-
пания басшылығы үшін тоқсан сайынғы есептілікті 
дайындау жүзеге асырылады.

Компанияның 2019 жылғы тәуекелдері

Компанияда тәуекелдер тізбесі құрастырылған, 
бұл Компанияның қаржылық жағдайына және 
стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге барын-
ша маңызды әсерін тигізеді. Компания осындай 
тәуекелдерге тұрақты баға береді. 2019 жылы тәу-
екелдерді бағалау нәтижелері «ҚазТрансОйл» АҚ 
тәуекелдер картасында берілген және олардың 
Компания қызметіне әсер ету дәрежесін айқын 
көрсетеді. Үлкен сандық мән бағаланатын өл-
шемшартының үлкен мәніне сәйкес келеді. Тәу-
екелдерді бағалау Директорлар кеңесі бекіткен 
«ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерді сәйкестендіру 
және бағалау, тәуекелдерді басқару әдістерін 
таңдау әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

100% ТӘУЕКЕЛДЕРДІ 

БАСҚАРУ БОЙЫНША ЖҰМЫС 2019 
ЖЫЛЫ ТОЛЫҚ КӨЛЕМДЕ ОРЫНДАЛДЫ
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Тәуекелдер картасын ашып жазу. Тәуекелдер мен тәуекел-факторлар

№ ТӘУЕКЕЛ/ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОР жоғары орта төмен

Технологиялық режимнің сақталмауы

4 ТПБАЖ техникалық және бағдарламалық құралдарының іркілісі және істен 
шығуы: техникалық құралдар, бағдарламалық жасақтама (БЖ)

120 Сыртқы электрмен жабдықтауды берудегі іркілістер

254 Персоналдың бұрыс/дұрыс емес әрекеттері

Жабдықты уақытылы емес/сапасыз жөндеу

46 Технологиялық жабдықты жөндеу үшін ТМҚ жеткізуге шарттарды уақытылы 
жасамау

49 Сенімсіз өнім берушіні/жосықсыз қатысушыны/жалған кәсіпкерді таңдау

57 Жұмыстар өндірісін қанағаттанарлықсыз ұйымдастыру

Технологиялық жабдықты уақытылы емес/сапасыз ауыстыру

92 Жабдықты уақытылы жеткізбеу

144 Жаңа жабдықта оны пайдалану кезінде анықталған зауыттық ақаудың болуы

Кірістердің азаюы
300 

(БМТ) Қызметтерге/өнімге сұраныстың төмендеуі (БМТ)

305 Дебиторлық берешектің уақытында қайтарылмауы

162 Бекітілген жоспарлардың сапасының төмен болуы (инвестициялық бағдарла-
маны дұрыс жоспарламау)

301 Мұнай жеткізудің азаюы немесе тоқтатылуы

291 Стратегиялық әріптестермен қарым-қатынастар жағдайының өзгеруі

Ә
се

рi
 (ш

ы
ғы

нн
ы

н 
м

өл
ш

ер
i)

Жиiлiгi (ықтималдылық)

5 300 (БМТ), 162

4 357

3 254, 57

2 257 304, 324, 360 172, 312, 254

1 188, 288, 239, 262, 
268 (жаңа) 224, 213

4, 46, 49, 92, 144, 210, 
204, 291, 300 (ОҚД), 
301, 244, 245, 275, 

249, 256

155, 311, 246, 247, 
263, 276, 277, 308

120, 305 (БМТ), 310, 
261, 260

1 2 3 4 5

«ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдер картасы № ТӘУЕКЕЛ/ТӘУЕКЕЛ-ФАКТОР жоғары орта төмен

300 
(ОҚД) Қызметке/өнімге сұраныстың азаюы (ОҚД)

304 Контрагент банктердің өз міндеттемелерін орындамауы

172 Тарифтік сметаның уақытылы түзетілмеуі

155 Өндірістік өнімнің дұрыс емес есептелуі

210 Негізгі қызмет бойынша сапасыз қызмет көрсетілуі

188 Мәмілелердің тиісті түрде заң жүзінде ресімделмеуі

204
БАҚ-та компания қызметі туралы оның беделіне теріс әсер ететін көріну 
жалған немесе бұрмаланған мәліметтердің пайда болуын болдырмау тетік-
терінің болмауы

Шығыстардың өсуі

312 Тарифтік реттеу саласындағы уәкілетті органның шешімдер қабылдауы

311 Мемлекеттік органдардың қажетті келісімдері мен рұқсаттарын алу 
ұзақтығы

261 Қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманың сақталмауы

310 Үшінші тұлғалар тарапынан қасақана заңға қарсы әрекеттер

213 Күрделі салымдарды жоспарлау кезінде экономикалық тиімділіктің дұрыс 
есептелмеуі

257 Компанияның қолданылатын құқық талаптарын сақтамауы

228 Қаржылық есептіліктің дұрыс жасалмауы

224 Қаржылық есептілікті уақытылы ұсынылмауы

239 Компанияда қаржылық / қаржылық емес ковенанттардың сақталмауы

262 Салық заңнамасы талаптарының сақталмауы

244 Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жыл-
дық жоспарының уақытылы бекітілмеуі

245
Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алудың 
бекітілген жылдық жоспарына қажетті өзгерістер мен толықтырулардың 
уақытылы енгізілмеуі

246 Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алудың 
уақытылы өткізілмеуі

247 Сенімсіз өнім берушіні/жосықсыз қатысушыны/жалған кәсіпкерді таңдау

254 Персоналдың бұрыс / дұрыс емес әрекеті

260 Еңбек заңнамасы талаптарының сақталмауы

256 Жұмыскерлердің ереуілдері, митингілері, наразылықтары

249 Персоналдың біліктілігінің жеткіліксіз болуы

263 Ақпаратты қорғау саласындағы ішкі құжаттардың талаптарының сақталма-
уы

275 Ақпараттық жүйеге рұқсатсыз қол жеткізу

276 Қолданыстағы БЖ істен шығуы (жоғалуы)

277 Қолданыстағы серверлік жабдықтың істен шығуы

357 Табиғи әсерлер, апаттар

308 Сот талап-арыздары

324 Сырттан корпоративтік желіге рұқсатсыз кіру

268  
(жаңа) Сыбайлас жемқорлық сипатындағы заңға қарсы әрекеттер

360 «Жеткізулердің нәзік тізбегі»
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Тәуекелді оқиғаларды іске асыру ықтималдығын 
азайту мақсатында ОҚБ және ЕББҰ басшылары 
2019 жыл ішінде алдын алу сипатындағы қажетті 
іс-шараларды орындады. Компания сондай-ақ ықти-
мал қаржылық шығындарды азайту мақсатында 
іске асырылған тәуекелдерге түзету іс-қимылдары-
ның тиісті іс-шараларын қабылдады. Компанияның 
тәуекелдерін басқару бойынша жоспарланған бар-
лық жұмыстар 2019 жылы толық көлемде орын-
далды. «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдері және оларды 
басқару жөніндегі іс-шаралар туралы егжей-тегжей-
лі ақпарат есепке 6-қосымшада берілген.

Оқуты және тәуекел-мәдениетті дамыту

Компания қызметкерлердің тәуекелдер туралы 
жоғары деңгейде хабардар болуға және тәуекел-
дерді басқару процесіне тартылуына негізделген 
тәуекелді-бағдарланған мәдениетті дамытуға жеке 
назар аударады. Жұмысқа қабылдау кезінде бар-
лық қызметкерлер «ҚазТрансОйл» АҚ тәуекелдерді 
басқарудың корпоративтік жүйесі жөніндегі сая-
сатта баяндалған, ТБКЖ ұйымдастыру және жұмыс 
істеу қағидаттары, міндеттері мен негізгі мақсатта-
ры бойынша нұсқамадан өтеді.

Тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау, олардың 
серпінін мониторингілеу және тәуекелдер бойынша 
тоқсан сайынғы есептілікті дайындау процесінде 
жүйелі түрде түсіндіру жұмысы және онлайн ре-
жимінде консультациялар жүргізіледі, Компанияның 
корпоративтік порталында ТБКЖ бойынша оқыту 
тұсаукесерлері мен әдіснама орналастырылған. ТБЖ 
бойынша саясаттың, ІБЖ регламентінің, мақсаттар 
мен міндеттердің, тәуекелдерді басқару қағидат-
тарының және тәуекелдер бойынша терминологи-
яның негізгі талаптары Компания қызметкерлерін 
аттестациялау кезінде, сондай-ақ белгілі бір лауа-
зымдарға жұмысқа қабылдау кезінде тестілеудің 
жалпы сұрақтарының тізбесіне енгізілген.

Тәуекелдерді басқару және ИМЖ департаментінің 
үш қызметкері ұйымды тәуекелге бағдарланған 
басқару бойынша оқудан өтті, ISO 31000: 2009 бой-
ынша сертификат алды, сондай-ақ Қазақстандағы 
тәуекел-менеджмент жөніндегі алғашқы форумға 
қатысты. 2020 жылы ТБКЖ және ІБҚ саласында 
қызметкерлердің хабардарлығын арттыру бойынша 
онлайн курс өткізу, сондай-ақ қосымша нұсқама-
ларға қажеттілікті анықтау немесе тәуекелдер бой-
ынша оқудан өту үшін ТБКЖ және ӘАҚЖ саласында 
Компания қызметкерлерін жыл сайынғы автомат-
тандырылған корпоративтік тестілеуді практикаға 
енгізу мүмкіндігін қарастыру жоспарлануда.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің 
тиімділігін бағалау

ТБКЖ тиімділігін қолдау және тұрақты жетілдіру 
Компания басымдықтарының бірі болып табылады. 
ТБКЖ тиімділігін тәуелсіз бағалау, ішкі және/сыртқы 
аудиттер нәтижелерімен расталады, сондай-ақ Ком-
пания органдарымен, басшылығымен, рейтингілік 
агенттіктермен және өзге де мүдделі тараптармен 
мойындалуы мүмкін. ТБКЖ тиімділігін бағалау нәти-
желері бойынша анықталған сәйкессіздіктерді жою 
және тәуекелдерді басқару практикасын дамыту 
бойынша жоспар әзірленген.

ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

Ішкі бақылау жүйесі Компанияның барлық биз-
нес-процестерін қамтиды және Компания қызметіне 
тән процестік деңгейдегі тәуекелдерді уақытылы 
анықтау мен талдауға сондай-ақ келесі үш маңызды 
саладағы аталған тәуекелдерді басқару бойынша 
бақылау рәсімдерін анықтау мен талдау ға бағыт-
талған:

 ■ операциялық қызметі;
 ■ қаржылық есептілікті дайындау;
 ■ заңнамалық және нормативтік талаптардың 

сақталуы.

ІБЖ жұмыс істеуі «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі бақылау 
жүйесінің саясатымен және «ҚазТрансОйл» АҚ 
Ішкі бақылау жүйесінің регламентімен реттеледі. 
Жұмысқа қабылдаған кезде барлық қызметкерлер 
«ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі бақылау жүйесінің саясатын 
іске асыру шеңберінде ІБЖ жұмыс істеуінің қағидат-
тарымен таныстыру бойынша стандартты рәсімдер-
ден өтеді.

Компания ІБЖ жетілдіру, сондай-ақ қызметті жүр-
гізудің тәуекел-бағдарланған жүйесін дамыту бойын-
ша тұрақты жұмыстар жүргізеді. Аталған жұмыстар 
шеңберінде 2019 жылы келесі маңызды іс-шаралар 
іске асырылған:

 ■ Компанияның орталық аппаратының және ОҚБ 
бизнес-процестерінің жіктегішіне өзекті сипат 
берілген;

 ■ Компанияның орталық аппаратының жеке биз-
нес-процестері бойынша бақылау және тәуекел-
дердің блок-схемалары мен матрицаларына өзекті 
сипат берілген;

 ■ Компанияның ОҚБ жеке бизнес-процестері бой-
ынша бақылау және тәуекелдердің матрицалары 
әзірленген және бекітілген.

Интеграцияланған менеджмент жүйесі

Компанияда сапа, денсаулық пен қауіпсіздік, эколо-
гия және энергиялық тиімділікті арттыру мәселе-
лері бойынша бизнестің тұрақтылығын және тиімді 
басқаруды қамтамасыз ету мақсатында интеграци-
яланған менеджмент жүйесі (ИМЖ) енгізілген және 
жұмыс істейді.

ИМЖ Компанияны басқару жүйесінің ажырамас 
бөлігі болып табылады және келесі халықаралық 
стандарттардың талаптарына сәйкес келеді:

 ■ ISО 9001:2015 – сапа менеджментінің жүйесі;
 ■ ISO 14001:2015 –экологиялық менеджмент жүйесі;
 ■ OHSAS 18001:2007 – денсаулықты қорғау және 

қауіпсіздік менеджменті жүйесі;
 ■ ISO 50001:2011 – энергиялық менеджмент 

жүйелері.

2019 жылы Компанияда инспекциялық аудит 
табысты өткізілді, соның нәтижелері бойынша SGS 
(Societe Generale de Surveillance) сертификаттау жөнін-
дегі халықаралық орган Компанияның ИСМ көрсетіл-
ген халықаралық стандарттарының талаптарына 
сәйкестігін растады.

Компания ИБЖ жақсарту мәселесі бойынша айрық-
ша көңіл бөледі. Мәселен, жыл сайынғы негізде ішкі 
аудит жүргізіледі, соның негізінде анықталған сәй-
кессіздіктерді жою бойынша іс-шаралар және ИБЖ 
жақсарту жөнінде ұсынымдар әзірленуде. Бұл ретте, 
барлық анықталған сәйкессіздіктер мен ИБЖ жақ-
сарту бойынша ұсыныстар Компанияның корпора-
тивті порталындағы деректер базасында бекітіледі.

Сонымен қатар, халықаралық стандарттар ереже-
леріне сәйкес Компанияда жыл сайын басшылық та-
рапынан ИБЖ талдау жыл сайын жүзеге асырылады, 
соның нәтижесі бойынша ИБЖ жетілдіру бойынша 
шешімдерді қалыптастырады.

Компанияның еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау 
менеджменті жүйесін (ЕҚ және ҚМД) жақсарту, 
сондай-ақ Компанияның 2025 жылға дейінгі даму 
стратегиясын іске асыру бойынша 2019 жылға 
арналған іс-шаралар жоспарын орындау, өндірістік 
жарақаттануды төмендету, Компанияның имиджін 
арттыру мақсатында ISO 45001:2018 талаптарына ЕҚ 
және ҚМД бейімдеу бойынша жоба іске асырылуда. 
Осы жоба шеңберінде ISO 45001:2018 талаптарына 
сәйкестігін бағалау үшін (диагностикалық аудит) ЕҚ 
және ҚМД диагностикалық аудиті өткізілді, оның 

нәтижелері бойынша ЕҚ және ҚМД жетілдіру бойын-
ша ұсынымдар әзірленді. Сондай-ақ жоба аясында 
компанияның 238 қызметкері оқытылды.

Компания қызметінің бірі интеграциялау және ИМЖ-
ны жетілдіру бөлігіндегі басым бағыттарының бірі 
қызметкерлердің хабардар болуын және олардың 
ИМЖ саласындағы құзыреттілігін арттыру мақса-
тында оқыту іс-шараларын өткізу болып табылады. 
Осы жұмыс шеңберінде 2019 жылы ИМЖ әкімшілері 
Компания қызметкерлерін келесі тақырыптар бой-
ынша оқытуды ұйымдастырды:

 ■ «ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 және 
ISO 50001:2011 бойынша интеграцияланған 
басқару жүйесінің менеджері/ ішкі аудиторы» – 22 
қызметкер;

 ■ «Жаңа ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
22000:2018, ISO 45001:2018, ISO 50001:2011 стан-
дарттарымен басқару жүйесіндегі ойлауды өзгер-
ту» – 49 қызметкер.

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

2020 жылға арналған ИБЖ жақсарту және орташа 
мерзімді перспектива бойынша, сондай-ақ халық-
аралық стандарттардың талаптарына толық сәй-
кестікте ИБЖ қолдау бойынша жұмыстардың негізгі 
келесі кезеңдерден тұратын ISO 45001:2018 талапта-
рына сәйкес келетін қауіпсіздік менеджменті және 
еңбекті қорғау жүйесіне ауысуды жалғастыру болып 
табылады:

 ■ ISO 45001: 2018 талаптарына сәйкес қажетті құжат-
таманы әзірлеу/өзектендіру;

 ■ ISO 45001:2018 талаптарына сәйкес келетін ЕҚ 
және ҚМД енгізу;

 ■ ЕҚ және ҚМД ISO 45001: 2018 талаптарына сәй-
кестігін анықтау мақсатында ішкі аудит жүргізу.

2019 ЖЫЛЫ 

300-ден 

АСТАМ ҚЫЗМЕТКЕР ИСМ САЛАСЫНДА 
ОҚУДАН ӨТТІ
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Ішкі аудит қызметі

Компанияның ішкі аудит қызметі 2013 жылғы 
8 тамызда Директорлар кеңесінің шешімімен 
құрылған, Директорлар кеңесіне тікелей бағына-
тын және есеп беретін Компанияның органы болып 
табылады.

Ішкі аудит қызметінің негізгі мақсаты тәуекелдерді 
басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару 
процестерін жетілдіруде жүйелік тәсілдерді енгізу 
арқылы Компанияның тиімді басқаруын қамта-
масыз етуге арналған тәуелсіз және объективті 
ақпаратты Директорлар кеңесіне ұсыну болып 
табылады.

Ішкі аудит қызметі өзінің функционалдық міндет-
терін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республи-
касының заңнамасын, Компанияның Жарғысын, 
сондай-ақ келесі ішкі құжаттардың ережелерін 
басшылыққа алады:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы 
ереже;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-та ішкі аудит қызметін ұй-
ымдастыру жөніндегі нұсқама.

Ішкі аудит қызметінің негізіне Ішкі аудиторлар 
институтымен әзірленген Этика кодексінің және 
Халықаралық ішкі аудит кәсіптік стандарттарының 
(ХІАКС) базалық қағидаттары алынады.

2019 жылы Ішкі аудит қызметінің жылдық ауди-
торлық жоспарына сәйкес 7 аудиторлық тексеру 
өткізілді. Атап айтқанда, ҒТО Филиалында, «Ма-
гистральдық Суағызғы» ЖШС, «МұнайТас» ЖШС, 
сондай-ақ Компанияның Ақтөбе және Қарағанды 
мұнай құбыры басқармаларында өндірістік, опе-
рациялық және қаржылық процестеріне кешенді 
аудит жүргізілді.

Бұдан басқа, есепті кезеңде Компанияның корпо-
ративтік басқаруына бағалау жүргізілді, сондай-ақ 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметімен 
бірлесіп күрделі құрылыс және күрделі жөндеу 
процесіне аудит жүргізілді.

Сондай-ақ 2019 жылы Ішкі аудит қызметінің қыз-
метіне ХІАКС-ның, мүдделі тараптардың үміттері 
мен үздік халықаралық тәжірибелерге сәйкестігіне 
бағалау жүргізілді. Аталған бағалау «КПМГ Такс 
энд Эдвайзори» ЖШС ХІАКС 1312 «Сыртқы баға-
лар» талаптарына сәйкес өткізілді.

2019 жылы Ішкі аудит қызметі жүргізген тексе-
рулердің нәтижелері бойынша 73 сәйкессіздік 
анықталып, 96 ұсыныс берілді. Компанияның кор-
поративтік басқаруын бағалау нәтижелері бойын-
ша Ішкі аудит қызметі 24 ұсыныс берді.

2019 жылы берілген Ішкі аудит қызметінің бар-
лық ұсыныстары бойынша аудит объектілері 
анықталған сәйкессіздіктер бойынша түзету іс-қи-
мылдарының жоспарларын әзірлеп, бекітті.

2020 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ 
ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР 

2020 жылы Ішкі аудит қызметінің шеңберінде 
жоспарланған:

 ■ Компания қызметінің негізгі бағыттары бойын-
ша бизнес-процестерді, саясатты, рәсімдерді, 
тиімділікті бағалауды өткізу;

 ■ Компанияның Ішкі аудит қызметі, «ҚазМұнай-
Газ» ҰК АҚ және Компанияның Ішкі аудиторлары 
берілген ұсыныстарды орындау мониторингісін 
жүзеге асыру болып табылады.

2019 ЖЫЛЫ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ 

7 АУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРУ ЖҮРГІЗДІ

Сыртқы аудитор

Компания қаржылық есептіліктің дәйектілігін 
растау мақсатында тәуелсіз аудиторлық ұйымдар-
ды тартады.

Компанияның сыртқы аудитормен өзара әре-
кеттесуі Компанияның Директорлар кеңесінің 
2013 жылғы 17 мамырдағы шешімімен бекітілген 
аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту сала-
сында «ҚазТрансОйл» АҚ саясатымен реттеледі. 
Аталған Саясаттың мақсаты аудиторлық ұйымдар-
дың қызметтерін (аудиторлық ұйымдары қызмет 
көрсететін аудиторлық қызметтерді қоса алғанда) 
тарту бойынша тиімді қызметті ұйымдастыру, 
оларды таңдау бойынша бірыңғайландырылған 
рәсімдерді енгізу, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ 
аудиторларының аудиторлық және аудиторлық 
емес қызметтер көрсету және мүдделер қақтығы-
старына жол бермеу кезінде тәуелсіздік мәртебесін 
сақтауды қамтамасыз ету болып табылады.

Аудиторлық ұйымды таңдау кезінде пайдаланыла-
тын негізгі критерийлері:

 ■ қызметтер сапасы;
 ■ қызметтер көрсету оперативтілігі мен 

уақыттылығы;
 ■ қызметтер құны болып табылады.

Бұл ретте аудиторлық ұйым қызметтерінің сапасы 
келесі факторлармен:

 ■ аудиторлық ұйым мамандарының біліктілік 
деңгейімен;

 ■ қазақстандық және халықаралық нарықта 
аудиторлық ұйым мамандарының жұмыс 
тәжірибесімен;

 ■ мұнай-газ саласында аудиторлық ұйым маманда-
рының білімімен;

 ■ Қазақстанда техникалық қолдау мамандан-
дырылған тобының (экономиканың мұнай-газ 
секторында ХҚЕС сәйкестікте есепке алу мәселе-
лері жөніндегі сарапшылар) болуы және осындай 
топтың құрылуы туралы міндеттемелерді ауди-
торлық ұйымға ұсынумен анықталады.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылғы 
5 наурыздағы кезекті жалпы жиналысында 
«ҚазТрансОйл» АҚ 2019–2021 жылдары аудитін жү-
зеге асыратын «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық 
ұйым болып табылатындығын, «ҚазТрансОйл» АҚ 
қаржылық есептілігінің аудиті үшін оның қызмет-
терінің мөлшері ҚҚС-ты есепке алғанда 253 018 594 
теңге сомасында белгілеу туралы шешім қабыл-
данды.

Аудиторлық ұйым қаржылық есептілік аудитінің 
қызметтері үшін төлейтін 2019, 2020 және 
2021 жылдары ішіндегі ҚҚС-ты есепке алғанда жыл 
сайынғы сыйақы мөлшері тиісінше 81 599 217 тең-
ге, 84 328 801 теңге,  87 090 576 теңге құрайды.

«Эрнст энд Янг» ЖШС есептік мерзімі ішінде 
қаржылық есептілік аудитімен байланысты емес 
консультациялық қызметтер көрсетпейді.

Компанияның сыртқы аудиторы туралы, сондай-ақ 
2019 жылы көрсетілген қызметтер туралы ег-
жей-тегжейлі ақпарат Компанияның корпоративтік 
интернет-ресурсында «Корпоративтік басқару» 
бөлімінде ұсынылған.
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Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

Компания өзінің күнделікті қызметінде ашық, адал 
және этикалық іскерлік мінез-құлық қағидаттарын 
басшылыққа алады, сондай-ақ кез-келген көрініс-
теріндегі сыбайлас жемқорлық пен алаяқтықты 
анықтау мен қарсы тұру жөніндегі жүйелі жұмыс-
ты жүргізеді.

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы саясатын іске асыру шеңберінде және 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Ком-
пания сыбайлас жемқорлықты ескерту, сыбайлас 
жемқорлық мәдениетін қалыптастыру, мүдделер 
қақтығыстарының алдын алу және рұқсат ету 
жөніндегі жұмыстарды жүргізеді.

Компанияда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл жөніндегі саясатты іске асыру корпоративтік 
қауіпсіздік департаментімен жүзеге асырылады.

Компанияда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл мәселелерін реттейтін негізгі ішкі құжаттар 
болып табылады:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік этика кодексі;
 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қар-

сы стандарттары;
 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ сыбайлас жемқорлыққа мо-

ниторингтеу жүргізу және сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін ішкі талдау регламенті;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ бұзушылықтардың пайда болу 
тәуекелдерін басқару жөніндегі саясаты;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ лауазымды тұлғаларының 
және қызметкерлерінің қақтығыстарын реттеу 
жөніндегі саясаты.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақ-
сатында Компанияда пайдаланылатын негізгі 

құрал-саймандар және механизмдер болып табы-
лады:

 ■ сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтеу;
 ■ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау, 

бағалау және басқару;
 ■ сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабардар 

ету және кері байланыс үшін арналардың жұмыс 
істеуі;

 ■ Компанияның контрагенттермен жасасқан шарт-
тарының барлық нысандары бойынша «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» бөлімін енгізу 
(2019 жылдан бастап қолданылады);

 ■ қызметкерлерді және контрагенттерді 
ақпараттандыру;

 ■ Компанияның корпоративтік этика кодексінің 
негізгі ережелерін білу мәніне қызметкерлерге 
тұрақты тестілеу жүргізу.

Компанияда ішкі коммуникация жүйесі дамыған, 
соның көмегімен Компания басшылығына кез кел-
ген қызметкерден және өзге де мүдделі тараптар-
дан сыбайлас жемқорлыққа байланысты күдікті 
фактілер туралы, сондай-ақ өзге де теріс пайдала-
ну және бұзушылықтар туралы оперативті ақпарат 
келіп түседі. Компанияға келіп түсетін өтініштерді 
қабылдау үшін келесі арналар жұмыс істейді:

 ■ Компания корпоративтік интернет-ресурсындағы 
Бас директорының (Басқарма төрағасы) блогы;

 ■ сенім телефоны +7 (7172) 555-210;
 ■ электрондық пошта.

Сенім телефоны және электрондық пошта арқылы 
ақпаратты өңдеуді омбудсмен жүзеге асырады. 
Бас директорының (Басқарма төрағасының) бло-
гына келіп түсетін өтініштерді ол жеке өзі қарайды. 
Өтініштерге жауапты жұртшылықпен байланыс 
және ішкі коммуникациялар департаменті дайын-
дап, Компанияның Бас директорымен (Басқарма 
төрағасымен) келіседі.

Сондай-ақ, 2019 жылы арнайы бөлінген «Сыбайлас 
жемқорлыққа жол жоқ» желісі құрылды:  
5213@kaztransoil.kz сыбайлас жемқорлық көріні-
стері фактілерін қамтитын хабарламаларды 
қабылдауға арналған. Келіп түскен хабарлама-
лар өңделеді және одан кейін «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
қаралады. «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» 
желісі тәулік бойы жұмыс істейді. Өтініштер жұмыс 

2019 ЖЫЛЫ 

«Сыбайлас 
жемқорлыққа 
жол жоқ» 
АРНАЙЫ БӨЛІНГЕН ЖЕЛІСІ ҚҰРЫЛДЫ

күндері сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін қаралады 
және корпоративтік қауіпсіздік департаментінің 
директорына тікелей түседі.

Компанияда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мә-
дениетті қалыптастыру мақсатында 2019 жылы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат қағидатта-
ры және оны іске асыру рәсімдері туралы қызмет-
керлерді ақпараттандыру жөніндегі жұмыстар 
жүргізілді.

Мәселен, Компанияның ОҚБ қызметкерлері 
«Квазимемлекеттік және жеке секторлардағы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» және 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін 
арттыру» тақырыптарына таныстыру дәрістеріне 
(бейне-конференцбайланыс арқылы) қатысты. Ал 

орталық аппарат қызметкерлері үшін Нұр-Сұлтан 
қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл департаментінің және «Нұр Отан» партия-
сының «Бірлік» филиалының өкілдерімен тақырып-
тық кездесу өткізілді.

2019 жылы Компания ішінде сыбайлас жемқорлық 
пен алаяқтық фактілері анықталған жоқ.

Компанияның 2020 жылға арналған жоспарлары 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты басқа-
рудың тиімділігін арттыруды, сондай-ақ қызмет-
керлердің заңға қарсы әрекеттерге төзбеушілік 
көзқарасын қалыптастыруға бағытталған ақпарат-
тық-түсіндіру жұмыстарын жалғастыруды қамти-
ды.

Корпоративтік этика, Корпоративтік 
дауларды және мүдделер қақтығыстарын 
реттеу

Компания бизнесті адал, әділ, ашық, шынайы және 
жауапты жүргізу қағидаттарын басшылыққа ала-
ды. «ҚазТрансОйл» АҚ маңызды корпоративтік құн-
дылықтары қызметкерлердің әдептілігі, сенімділігі, 
кәсібилігі және тиімділігі, өзара көмек көрсетуі, 
сондай-ақ тұтастай алғанда мүдделі тараптарды 
және қоғамды, бір-бірін құрметтеуі болып табыла-
ды.

Компанияда іскерлік тәртіптің құндылықтары, 
қағидаттары және нормалары «ҚазТрансОйл» АҚ 
корпоративтік этика кодексінде бекітілген.

МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСТАРЫН БАСҚАРУ

Мүдделер қақтығыстарын реттеу жөніндегі шара-
ларды уақытылы анықтау мен қабылдау Компа-
нияның және оның қызметкерлерінің мүдделерін 
қорғауды қамтамасыз етудің маңызды факторы 
болып табылады.

Компаниядағы қолданыстағы мүдделер қақтығыс-
тарының алдын алу және бұзушылықтардың пайда 
болу тәуекелдерін басқару жөніндегі рәсімдер 
келесі ішкі құжаттармен:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ бұзушылықтардың пайда болу 
тәуекелдерін басқару жөніндегі саясатымен;

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ лауазымды тұлғаларының 
және қызметкерлерінің қақтығыстарын реттеу 
жөніндегі саясатымен регламенттелген.

Көрсетілген құжаттар барлық қатысушылар-
ды бұзушылықтардың пайда болу тәуекелдерін 
басқару процесімен таныстыру және қолдану үшін 
міндетті болып табылады, сондай-ақ Компания 
лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің 
мүдделер қақтығыстарының пайда болуын алдын 
алу жөніндегі міндеттерді және оларды реттеу 
рәсімін белгілейді. Мүдделер қақтығыстарының 
пайда болуын шұғыл декларациясы Компанияның 
ішкі құжаттарымен қарастырылған тәртіппен 
лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің бар-
лығынан да күтіледі. Демек, Компанияның лауа-
зымды тұлғалары мүдделер қақтығыстарының 
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болуы немесе пайда болуы туралы, яғни осындай 
қақтығыстарды реттеу жөніндегі шешімдерді 
Директорлар кеңесі қабылдау үшін Директорлар 
кеңесінің төрағасына дереу хабарлауға міндетті. 
Компанияның қалған қызметкерлері өзінің тара-
пынан мүдделер қақтығыстарының болуы немесе 
пайда болуы туралы өзінің тікелей басшысына 
дереу хабарлауға міндетті.

ОМБУДСМЕН ИНСТИТУТЫ

Корпоративтік этика қағидаттарын алға жылжы-
ту және корпоративтік дауларды және этикалық 
бұзушылықтарды мүлтіксіз реттеуді қамта-
масыз ету мақсатында 2016 жылдан бастап 
«ҚазТрансОйл» АҚ-да омбудсмен институты жұмыс 
істеп келеді.

Омбудсмен қызметі Қазақстан Республикасы-
ның заңнамасымен, Компания Жарғысымен, 
«ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмен туралы ережемен, 
корпоративтік басқару кодексімен және өзге де 
ішкі құжаттармен реттеледі.

Омбудсмен өзінің құзыреттілігі шеңберінде келесі 
маңызды міндеттерді:

 ■ Компания қызметкерлерінің, лауазымды тұлға-
ларының корпоративтік этика кодексінің талапта-
рын және Бұзушылықтардың пайда болу тәуекел-
дерін басқару жөніндегі саясаты талаптарының 
сақталуын қамтамасыз ету;

 ■ Компания лауазымды тұлғалары мен қызметкер-
леріне мүдделер қақтығыстарының алдын алу 
және реттеуге жәрдем көрсету;

 ■ мүдделі тараптарға Компаниямен өзара әрекетте-
су барысында пайда болған этикалық мәселелер 
бойынша, сондай-ақ корпоративтік этика кодексін 
және Бұзушылықтардың пайда болу тәуекелдерін 
басқару жөніндегі саясатты бұзушылық фактілері 
бойынша жәрдем көрсетуді орындайды.

Омбудсмен өз қызметі шеңберінде шыншылдық, 
тәуелсіздік, бейтараптық және риясыздық, адал-
дық, құпиялылық, әділдік, парасаттылық және 
объективтілік қағидаттарын ұстанады.

Омбудсмен Директорлар кеңесінің шешімімен 
тағайындалады және аталған органға есеп береді, 
ал бұл оның жұмысының тәуелсіздігін, бейтарап-
тығын және құпиялылығын қамтамасыз етеді. 
Омбудсмен Александар Михайлович Черепанов-
тың өкілеттіктер мерзімінің аяқталуына байла-
нысты «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 
2019 жылғы 18 қазандағы шешімімен Компания-
ның жаңа омбудсмені болып Серік Ишанбекұлы 
Ақбергенов екі жылға тағайындалды.

Компанияда омбудсменмен тікелей байланыс 
механизмдері кіріктірілген және жұмыс істейді, бұл 
байланыс түрін Компанияның қызметкерлері де 
және мүделлері тараптар да пайдалана алады:

 ■ сенім телефоны : +7 (7172) 555-041;
 ■ сенім поштасы: doverie@kaztransoil.kz;
 ■ қағаз тасымалдағыштағы өтініштер: 010000, 

Нұр-Сұлтан қ., «Есіл» ауданы, Тұран даңғылы, 20, 
12 тұрғын емес үй-жай мекенжайы бойынша кон-
вертте (пакетте) «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені-
не» деген белгісімен, оған ашылмай беріледі.

2019 жылы омбудсменнің құзыреттілігі шеңберінде 
белсенді жұмыс, мысалы, келіп түскен өтініштерді 
өңдеу, өтінім берушілерді жеке қабылдау, кор-
поративтік этика кодексінің және Компанияда 
бұзушылықтардың пайда болу тәуекелдерін 
басқару жөніндегі саясаты ережелерін түсіндіру, 
сондай-ақ қызметкерлерге және басқа өтініш 
берген тұлғаларға консультация беру жұмыстары 
жүргізілді.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ омбудсменімен бірлесіп 
2019 жылғы 22 қарашада Атырау қаласында Аты-
рау мұнай құбыры басқармасы және Операторлық 
қызметтердің батыс басқармасы аппараттарының 
ұжымдарымен кездесу өткізілді. Кездесу бары-
сында омбудсменнің функционалдық міндеттері 
бойынша түсініктемелер берілді және «ҚазМұнай-
Газ» ҰК АҚ іскерлік этика кодексі мен Компанияның 
корпоративтік этика кодексі ережелерін сақтау 
мәселелері талқыланды.

Қызметкерлерді ақпараттандыру мақсатында 
қазан айында «Munaiqubyrshy» корпоративтік ақпа-
раттық хабаршысында омбудсмен жүргізіп жатқан 
жұмыс туралы материал жарияланды.

Жалпы 2019 жылы қайталанғандарды қоса алған-
да әртүрлі коммуникация арналары бойынша 
Компания омбудсменіне 65 өтініш келіп түсті.

2019 ЖЫЛЫ ОМБУДСМЕНГЕ 

65 ӨТІНІШ ТҮСТІ

Коммуникация арналары арқылы омбудсменге келіп түскен өтініштер саны, дана

Коммуникация 
арнасы

2017 2018 2019

Барлық 
өтініштер

соның ішінде 
омбудсмен 

құзыреттілігі-
нен тыс

Барлық 
өтініштер

соның ішінде 
омбудсмен 

құзыреттілігі-
нен тыс

Барлық 
өтініштер

соның ішінде 
омбудсмен 

құзыреттілігі-
нен тыс

Сенім телефоны 45 40 17 3 11 –
Сенім поштасы 6 – 33 25 37 29
Жазбаша өтініш – – 1 – 3 –
Жеке қабылдау 1 – 9 – 6 –
Қалалық теле-
фон – – 4 4 6 2

Электрондық 
пошта – – 6 1 2 –

Жиынтығы: 52 40 70 33 65 31

Есепті кезеңде өңірлік бөліністе өтініштер Ақтөбе, 
Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан, Павлодар және 
Маңғыстау облыстарынан, Нұр-Сұлтан, Алматы 
және Шымкент қалаларынан келіп түсті.

Орталық аппарат, ОҚБ және ҒТО Филиалының қыз-
меткерлерінен 21 өтініш келіп түсті (2018 жылы – 
29), оның ішінде әлеуметтік-еңбек даулары бойын-
ша – 13 өтініш. Жеке қабылдау 6 жағдайда өткізілді.

2019 жылы омбудсменмен коммуникация арна-
лары арқылы өтініштердің негізгі тақырыптары 
тағылған тәртіптік жазамен келіспейтіні, әдепсіз 
мінез-құлқымен, аутсорсингке ауысумен келіспей-
тіні, сенбілікке қатысудан бас тартқаны үшін мүм-
кін болатын жазаның заңдылығы туралы ақпарат-
тандырумен және т. б. байланысты болды.

Коммуникацияның арналары арқылы омбудсменге 
келіп түскен барлық өтініштер оперативті түрде 
тіркеледі және омбудсменмен мұқият талданады. 
Егер мәселенің сипатты ерекшелігі талап етілетін 
болса, жеке өтініштерді қарауға Компанияның ОҚБ 
тартылады. Өтініштерді қарау нәтижелері бойынша 
өтініш берушілерге түсіндірулері бар кері байланыс 
ұсынылады.

2019 жылдың ішінде қызметтік жағдайларын қа-
сақана пайдалануды растау фактілері мен қандай 
да бір күрделі дау-дамайлы оқиғалар, сондай-ақ 
Компанияда корпоративтік этика кодексін және 
бұзушылықтардың пайда болу тәуекелдерін 
басқару жөніндегі саясатын дөрекі бұзушылықтар 
туралы анықталған жоқ.

КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУ

Компанияда комплаенс-бақылау қызметі жұмыс 
істейді, оның негізгі міндеті Компанияда Қазақстан 
Республикасы заңнамасының, реттегіш актілердің 
талаптарын сақтау, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ 
және листингілік компанияға қойылатын талап-
тарды бұзушылықтарының әлеуетті қатерлерінің 
алдын алу мақсатында Компания және инсайдер-
лік ақпарат туралы ақпаратты ашу бөлігінде ішкі 
құжаттарды сақтау болып табылады.

2019 жылы KASE-де Компания қызметіндегі корпо-
ративтік оқиғалар мен өзгерістер туралы ақпараты 
бар 80 жарияланым орналастырылды. Қаржылық 
есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында 
Компания қызметіндегі корпоративтік оқиғалар 
мен өзгерістер туралы ақпараты бар 11 жарияла-
ным орналастырылды.

2019 жылы Компанияның инсайдерлері болып та-
былатын 225 қызметкер, оның ішінде 178 қызмет-
кер «Инсайдерлік ақпарат: қоғамның және оның 
қызметкерлерінің – инсайдерлердің құқықтық 
реттеу және жауапкершілігі мәселелері» тақыры-
бында оқудан өтті.

Оқыту барысында инсайдерлік ақпаратты ашу 
ерекшеліктері, инсайдерлік ақпаратты заңсыз 
пайдалануға байланысты ықтимал тәуекелдер, осы 
саладағы бұзушылықтар үшін Қазақстан Республи-
касының заңнамасында көзделген жауапкершілік 
түрлері қарастырылды, сондай-ақ күнделікті жұ-
мыс барысында туындайтын нақты практикалық 
жағдайлар талқыланды.

175174

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ 2019 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП

mailto:doverie%40kaztransoil.kz?subject=


ҚАРАҒАНДЫ 
ОБЛЫСЫ Қарағанды тарихы 185 жыл бұрын, 

бақташы Апат Байжанов өзінің 
қойларымен жүріп, кездейсоқ тас 
көмірінің алғашқы кесегіне тап болған 
кезде басталды. Осылайша, білімқұмар 
бақташы көтерген тас қазақ даласында 
нағыз төңкеріс жасады. Қазақстанның 
көмір өнеркәсібі пайда болды. Қазір 
Қарағандыда Қарағанды кен орнын 
ашуға арналған ескерткіш орнатылған.

Шығарындылардың 
көлемі

7 104 
тонна

Персоналдың 
саны

609
адам

Мұнай құбырлардың 
ұзындығы

1 493 
км

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-НЫҢ 
АЙМАҚТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ



БАСШЫЛЫҚТЫҢ ЕСЕБІ

Аталған бөлім Компания менеджменті тарапынан 
талқылау мен талдау нәтижесін білдіреді және 
«ҚазТрансОйл» АҚ ағымдағы қаржылық ережелері 
туралы ақпараттың ашылуына, өндірістік қызмет-
тің нәтижелерінің және сыртқы ортаның Компа-
нияның қаржылық көрсеткіштеріне әсер етуіне 
бағытталған.

Осы шолу ХҚЕС сәйкес дайындалған 
«ҚазТрансОйл» АҚ аудиттелген жылдық шоғыр-
ландырылған қаржылық есептілігіне негізделген 
және оны жылдық шоғырландырылған қаржылық 
есептілігімен және ілеспелі ескертулермен, сон-
дай-ақ Есептің басқа бөлімдерінде берілген өзге де 
ақпараттармен бірге оқу ұсынылады.

Жиынтықты кіріс туралы шоғырландырылған 
есеп Компанияның және оның еншілес ұйымдары-
ның – БМТ, «Petrotrans Limited», «Магистральдық 
Суағызғы» ЖШС (бұдан әрі бірге – Топ) кірістері 
мен шығыстарын енгізеді. «ҚҚҚ» ЖШС және 
«МұнайТас» ЖШС бірлескен-бақылау ұйымдары-
ның қаржылық нәтижелері «Бірлескен-бақылау 
ұйымдарының пайдасындағы/(шығынындағы) 
үлесі» бабы бойынша қатысу үлесінің әдісі бойын-
ша көрсетіледі.

НЕГІЗГІ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН 
ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР

2018 жылғы нәтижелермен салыстырғанда Топтың 
2019 жылы қол жеткізген қаржылық нәтижесінің 
өзгеруі келесі негізгі факторларға:

 ■ транзит және экспорт мақсатында ішкі нарыққа 
мұнай тасымалдау тарифтерінің ұлғайтылуына;

 ■ сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай 
құбырларын пайдалану және оларға техникалық 
қызмет көрсету бойынша қызметтің кеңейтілуіне;

 ■ негізгі құралдардың құнсыздануынан болатын 
шығындарға, сондай-ақ операциялық шығыс-
тардың өсуіне байланысты шоғырландырылған 
шығыстардың көбеюіне;

 ■ бірлесіп бақыланатын ұйымдардың пайдасын-
дағы үлестің өсуіне байланысты.

2019 жылғы шоғырландырылған түсім көрсеткіші 
239 626 млн теңгені құрады. Топтың шоғырланды-
рылған таза пайдасы 2019 жылдың қорытындысы 
бойынша 45 121 млн теңгені құрады.

ҚАРЖЫЛЫҚ-
ШАРУАШЫЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 

Топтың қаржылық көрсеткіштері, млн теңге

Шоғырландырылған көрсеткіштер 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл Өзгеріс, %

Түсім 222 450 225 400 239 626  6,3

Сатудың өзіндік құны –146 599 –152 394 –159 872  4,9

Жалпы пайда 75 851 73 006 79 754  9,2

Жалпы және әкімшілік шығыстар –16 021 –16 871 –17 878  6,0

Өзге операциялық кіріс 2 447 1 113 1 558  40,0

Өзге операциялық шығыс –963 –3 151 –3 707  17,6

Негізгі құралдар мен материалдық емес 
активтердің құнсыздануы –38 –2 649 –13 185  397,7

Операциялық пайда 61 277 51 448 46 542  –9,5

Бағамдық айырмадан түскен кіріс (залал), 
нетто –652 2 594 104  –96,0

Қаржылық кіріс 4 938 2 820 2 675  –5,1

Қаржылық шығындар –3 082 –2 590 –3 884  50,0

Облигацияларға инвестициялардың 
құнсыздануы –3 640 – – –

Бірлесіп бақыланатын ұйымдардың 
пайдасындағы / (шығынындағы)/ үлесі 7 101 –2 076 13 638  –756,9

Салық салынғанға дейінгі пайда 65 942 52 196 59 075  13,2

Табыс салығы бойынша шығыстар –15 824 –13 711 –13 954  1,8

Кезеңдегі шоғырландырылған пайда 50 118 38 485 45 121  17,2

Кіріс құрылымы (бірлесіп бақыланатын кәсіпорындардағы үлесті есепке алмағанда), %

Шоғырландырылған көрсеткіштер 2017 2018 2019

Түсім 96,8 97,2 98,2

Қаржылық кіріс 2,1 1,2 1,1

Өзге кіріс* 1,1 1,6 0,7

* Өзге операциялық табыс және бағамдық айырмадан түскен кіріс, нетто

2019 жылы жалпы кірістегі түсім үлесі 98,2 % құрады, ал 2018 жылы түсім үлесі 97,2 % құрады.
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Түсім құрылымы, млн теңге

Шоғырландырылған көрсеткіштер 2017 2018 2019 Өзгеріс, %

Түсім 222 450 225 400 239 626  6,3

Шикі мұнайды тасымалдау * 184 818 189 600 199 874  5,4

Құбырды пайдалану және техникалық 
қызмет көрсету бойынша қызметтер 10 599 13 233 16 077  21,5

Мұнай мен мұнай өнімдерін ауыстырып 
тиеу және темір жол арқылы тасымалдау 8 201 3 002 4 438  47,8

Суды беру 7 046 7 536 7 577  0,5

Мұнай және теңіз портының көлік 
экспедициясының қызметтері 5 376 6 145 5 637  –8,3

Жеткізілмеген мұнай көлемі үшін төлем 5 198 4 853 5 249  8,2

Өзге түсім 1 212 1 031 774  –24,9

* «Шикі мұнайды тасымалдау» бөлімі «ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық мұнай құбыры жүйесі бойынша жүзеге асырылатын 
мұнайды айдау, ағызу, құю және ауыстырып тиеу қызметтерін қамтиды.

2019 жылғы түсім 239 626 млн теңгені құрады, бұл 
2018 жылғы көрсеткіш деңгейінен 6,3 % немесе 
14 226 млн теңгеге жоғары.

Шикі мұнайды тасымалдау

2019 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ шикі мұнайын тасы-
малдаудан түсімі 2018 жылғы фактімен салыстыр-
ғанда, 10 274 млн теңгеге ұлғайды, бұл, негізінен 
төмендегілерге байланысты:

 ■ «ҚазТрансОйл» АҚ-ның мұнайды магистральдық 
құбыр арқылы Қазақстан Республикасының ішкі 
нарығына айдау бойынша қызметіне тарифті 
көтеруге: 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап ішкі 
нарыққа тариф 1000 км-ге 1 тонна үшін 4 721,72 
теңгені (ҚҚС-ны есептемегенде) құрады, бұл ретте 
2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап ішкі нарыққа 
уақытша өтемдік тариф 1000 км-ге 1 тонна үшін 
4 716,62 теңгені (ҚҚС-ны есептемегенде) құрады 
(2018 жылы 1000 км-ге 1 тонна үшін 4 292,40 тең-
ге (ҚҚС-ны есептемегенде) тариф қолданылды);

 ■ Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге экс-
порттау мақсатында мұнайды магистральдық 
құбыр арқылы айдау бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ 
қызметіне тарифті көтеруге: 2018 жылғы 1 сәуір-
ден бастап экспорт тарифі 1000 км-ге 1 тонна 
үшін 6 398,92 теңгені құрады (ҚҚС-ны есептеме-
генде) (2018 жылдың 1 сәуіріне дейін 1000 км 
1 тонна үшін 5 817,2 теңге (ҚҚС есепке алмаған-
да) құрады;

 ■ Қазақстан Республикасының аумағы арқылы 
Туймазы-Омск-Новосибирск-2 магистральдық 
құбырының қазақстандық учаскесі бойынша 
транзит мақсатында Ресей мұнайын тасымалдау 
тарифін көтеруге: 2018 жылғы 1 сәуірден бастап 
тариф 1000 км 1 тонна үшін 4 292,4 теңгені құра-
ды (ҚҚС-сыз) (2018 жылғы 1 сәуірге дейін 1 км-ге 
1 тонна үшін 1 727,1 теңге тарифі қолданылды 
(ҚҚС-ны есептемегенде);

 ■ «Атасу» БМАС мұнайды ауыстырып тиеуді қоса 
алғанда, Ресей Федерациясы және Қазақстан 
Республикасы шекарасы (Прииртышск) – Атасу 
(Қазақстан Республикасы) учаскесінде мұнай 
тасымалдау жөніндегі қызметке тарифтің кө-
терілуімен: 2019 жылға тариф 1 тонна үшін 4,23 
АҚШ долларын (ҚҚС-ны есептемегенде) құрады 
(2019 жылғы 1 қаңтарға дейін 1 тонна үшін 3,11 
АҚШ доллары (ҚҚС-ны есептемегенде) тарифі 
қолданылды).

Бөгде ұйымдарға тиесілі 
магистральдық мұнай құбырларын 
пайдалану және оларға техникалық 
қызмет көрсету жөніндегі қызмет

Магистральдық мұнай құбырларды пайдалану 
және техникалық қызмет көрсету бойынша түсім 
21,5 % немесе 2 844 млн теңгеге ұлғайды.

Түсім көрсетілген қызметтерді ұсынуға байланы-
сты өтелетін шығыстардың өсуі салдарынан артты. 
Құбырларды пайдалану және оларға техникалық 
қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді ұсынуға 
байланысты барлық шығыстарды магистральдық 
мұнай құбырларының меншік иелері өтейді.

Сонымен қатар, 2018 жылғы 1 шілдеден бастап 
компания «КҚК-К» АҚ магистральдық мұнай құ-
быры объектілеріне техникалық қызмет көрсете 
бастады.

Мұнай мен мұнай өнімдерін ауыстырып 
тиеу және теміржол арқылы 
тасымалдау

2019 жылы компанияның еншілес шетелдік кәсіпо-
рындары (БМТ және «Petrotrans Limited») бойынша 
мұнай мен мұнай өнімдерін ауыстырып тиеуден 
және тасымалдаудан түскен кіріс өткен жылдың 
ұқсас кезеңімен салыстырғанда 47,8 % немесе 
1 436 млн теңгеге азайды.

Бұл ұлғаю газды ауыстырып тиеу көлемінің өсуіне 
байланысты.

Суды беру

Су беруден түскен түсім 0,5 % немесе 41 млн теңгеге 
артты, бұл су беру көлемінің өсуімен байланысты 
(2019 жылы көлемі 28 900 мың м3, 2018 жылы 
28 730 мың м3).

Мұнай және теңіз портының көлік 
экспедициясы қызметтері

Түсім 8,3 % немесе 508 млн теңгеге азайды, бұл 
2018 жылдың іс жүзіндегісімен салыстырғанда 
құрғақ жүктерді ауыстырып тиеу көлемінің азаюы-
на байланысты.

Жеткізілмеген мұнай көлемі үшін төлем

Есепті кезең ішінде жете жеткізілмеген мұнай 
көлемі үшін төлем 4 853 млн теңгеден 4 853 млн 
теңгеге дейін, яғни 396 млн теңгеге (8,2 %) ұлғай-
ды. Жете жеткізілмеген мұнай көлемі үшін түсім 
«айда немесе төле» талабымның негізінде мұнай 
тасымалдауға жасалған шарттар негізінде қабыл-
данады. 2019 жылы жүк жөнелтушілер мәлімдеген 
2 234 мың тонна мұнайдың 2 133 мың тоннасы 
жеткізілмеді.

Өзге түсім

Өзге түсім 2019 жылы 24,9 % немесе 257 млн теңге-
ге төмендеді, бұл, негізінен, «Батуми теңіз порты» 
ЖШҚ демердж бойынша кірістердің азаюына 
байланысты.

Қаржылық кірістер

2019 жылы қаржы кірістері 2 675 млн теңгені 
құрады және, негізінен, 2019 жыл ішінде компани-
яның операциялық қызметінен түскен бос ақша 
қаражатын орналастырудан болған сыйақыға 
негізделген. Есепті кезеңде банктік салымдар мен 
ағымдағы шоттар бойынша проценттік кіріс сома-
сы 2 357 млн теңгені құрады, 2018 жылы осындай 
кіріс 2 672 млн теңгені құраған. Азаю сыйақы мөл-
шерлемесінің төмендеуімен байланысты.

Шығыстар

2019 жылғы жалпы шығыстар 198 526 млн теңгені 
құрады (бірлесіп бақыланатын кәсіпорындардағы 
үлесті есепке алмағанда), бұл 2018 жылғы жалпы 
шығыстардан 11,7 % жоғары (177 655 млн теңге).
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Шығыстар құрылымы, %

Шоғырландырылған көрсеткіштер 2017 2018 2019

Өткізудің өзіндік құны 85,7 85,8 80,5

Жалпы және әкімшілік шығыстар 9,4 9,5 9,0

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің 
құнсыздануы

– 1,5 6,6

Облигацияларға инвестициялардың құнсыздануы 2,1 – –

Қаржылық шығыстар 1,8 1,5 2,0

Өзге шығыстар* 1 1,8 1,9

* Бағамдық айырмадан болған өзге операциялық шығыс пен залал, нетто

2019 жылы іске асырудың өзіндік құны 159 872 млн 
теңгені құрайды, бұл 2018 жылдың көрсеткішінен 
4,9 % немесе 7 478 млн теңгеге артық. Мұндай өсу 
келесі факторларға байланысты:

 ■ 2018 жылдың соңында пайдалануға енгізілген 
аяқталмаған құрылыс объектілерінің тозуы мен 
амортизациясы бойынша шығыстардың ұлғаюы-
на, негізгі құралдарды қайта бағалау, сондай-ақ 
есепті кезеңде пайдалану құқығы нысанындағы 
активтерді тануға;

 ■ өндірістік персоналдың еңбекақысының индек-
сациясына байланысты персоналға жұмсалатын 
шығындардың өсуіне;

 ■ Грузияда газ тасымалдау көлемінің ұлғаюына 
байланысты темір жол қызметтері бойынша 
шығыстардың ұлғаюына;

 ■ қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған ағымдағы 
шығындардың өсуіне, бұл магистральды мұнай 
құбыры бойындағы бүлінген жерлерді (тарихи 
ластануларды) қалпына келтіру жөніндегі іс-ша-
раларды жүргізумен байланысты.

Бұл ретте, 2019 жылы операциялық жалдау бойын-
ша көлік шығыстары мен шығыстардың төмендеуі 
байқалады, бұл 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 
ХҚЕС 16 «Жалдау» жаңа стандартының енгізуілуіне 
байланысты, оған сәйкес осы шығындар пайдала-
ну құқығы нысанында активтерді танумен жалдау 
ретінде қарастырылады. Сондай-ақ есепті кезеңде 
авиациямен қарауылдауға арналған шығыстар 
төмендеді, бұл 2019 жылғы 2-тоқсаннан бастап 
ұшудың уақытша тоқтатылуына байланысты.

Өткізудің өзіндік құнының құрылымы, %

Шоғырландырылған көрсеткіштер 2017 2018 2019

Персонал шығындары 35,0 33,7 34,2

Тозу және амортизация 32,5 33,3 32,8

Отын және материалдар 5,5 5,4 5,5

Электроэнергия 5,0 4,8 4,3

Табыс салығынан басқа салықтар 5,0 5,5 5,4

Негізгі құралдарды күтіп ұстауға, жөндеуге және қызмет 
көрсетуге арналған шығыстар 3,9 4,5 5,2

Күзет бойынша қызметтер 2,9 3,3 3,3

Газ шығындары 2,5 1,9 1,7

Авиапатрульдеу қызметтері 0,8 0,7 0,1

Шоғырландырылған көрсеткіштер 2017 2018 2019

Темір жол қызметтері 1,9 0,2 1,0

Басқа 5,0 6,7 6,5

Жалпы және әкімшілік шығыстар 2019 жылы 17 878 млн теңгені құрады, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 6 % 
артық (16 871 млн теңге).

Жалпы және әкімшілік шығыстардың құрылымы, %

Шоғырландырылған көрсеткіштер 2017 2018 2019

Персонал шығындары 54,3 53,4 53,7

Тозу және амортизация 7,9 9,8 7,8

Өтемдік тариф бойынша резервті есептеу – 6,2 1,8

Күтілетін кредиттік шығындар бойынша резервті есептеу 10,1 4,6 1,2

Офиске қызмет көрсету 3,1 3,4 2,9

Жөндеу және техникалық қызмет көрсету 1,8 2,5 1,6

Консультациялық қызметтер 3,2 2,1 2,0

Өтеуге ҚҚС-ты есептен шығару бойынша шығыстар 0,6 2,1 0,6

Іссапар шығыстары 1,8 1,9 1,9

Табыс салығынан басқа салықтар 2,2 1,7 2,2

Аутстаффинг қызметтері 3,1 1,3 1,4

Ақпараттық қамтамасыз ету 0,7 0,8 0,7

Байланыс қызметі 0,6 0,8 0,9

Материалдар және отын 0,8 0,6 0,3

Жарнама бойынша шығындар 0,4 0,5 0,6

Банк қызметтері 0,7 0,5 0,4

Сақтандыру және қауіпсіздікті қамтамасыз ету 0,8 0,4 0,3

Қайырымдылық шығындары 0,3 0,2 12,5

Басқа 7,6 7,2 7,2

2019 жылы 2018 жылғы фактімен салыстырғанда 
шоғырландырылған жалпы және әкімшілік шығыс-
тардың ұлғаюы негізінен Түркістан қаласында 
нысан құрылысына демеушілік (қайырымдылық) 
көмек көрсетумен байланысты. Бұл ретте ұлғаю 
жекелеген баптар шығыстарының азаюымен ішіна-
ра өтелді.

Қаржылық шығындар 3 884 млн теңгені құрады. 
Қаржылық шығындар негізінен активтерді пайда-
ланудан шығару және жерді қайта құнарландыру 
жөніндегі міндеттемелер дисконтының амортиза-
циясы және қызметкерлерге ұзақ мерзімді сый-
ақылар бойынша таза проценттік шығыстар болып 
табылады.
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Негізгі құралдар мен материалдық 
емес активтердің құнсыздануы

2018 жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда 
2019 жылдың қорытындылары бойынша құнсызда-
нудан болған залалдың едәуір ұлғаюы 2019 жылы 
жүргізілген негізгі құралдардың құнын қайта баға-
лау кезіндегі құнсызданумен байланысты.

Бірлесіп бақыланатын ұйымдардың 
пайдасындағы/(шығынындағы) үлесі

«ҚазТрансОйл» АҚ бірлескен-бақыланатын ұй-
ымдардың қаржылық нәтижесіндегі пайданың 
танылған үлесі 2018 жылы 2 076 млн теңге таза 
шығыннан 2019 жылы 13 638 млн теңге мөлшерін-
де пайдаға дейін ұлғайды.

«ҚазТрансОйл» АҚ бірлесіп бақыланатын ұйымдардың таза пайдасындағы/
(шығысындағы) үлесі, млн теңге

Көрсеткіштер 2017 2018 2019 Өзгеріс, %

«МұнайТас» ЖШС таза пайдасындағы үлес 1 712 1 650 943  –42,8

«ҚҚҚ» ЖШС таза (шығысындағы)/пайдасындағы 
үлес 5 389 –3 726 12 696  440,7

Барлығы 7 101 –2 076 13 638  756,9

«ҚҚҚ» ЖШС. «ҚҚТ» ЖШС 2019 жылғы таза табысы 
25 392 млн теңгені құрады, Компанияның тиісті 
үлесі – 12 696 млн теңгені құрады. 2018 жылмен 
салыстырғанда өсім 2018 жылы «ҚКТ» ЖШС 
валюталық қарызы бойынша доллардың теңгеге 
айырбастау бағамының өсуі салдарынан теріс 
бағамдық айырмашылық қалыптасуымен байла-
нысты. Бұдан басқа, Атасу – Алашанькоу учаскесін-
де мұнай тасымалдау қызметіне тарифтің өсуі әсер 
етті: 2019 жылға тариф 1 тонна үшін 10,77 АҚШ дол-
ларын құрады (ҚҚС есептемегенде) (2019 жылғы 
1 қаңтарға дейін 1 тонна үшін 8,25 АҚШ доллары 
(ҚҚС есептемегенде) тарифі қолданылды).

«МұнайТас» ЖШС. «МұнайТас» ЖШС-нің 
2019 жылғы таза табысы 1 848 млн теңгені құра-

ды, Компанияның тиісті үлесі – 943 млн теңге, 
бұл 2018 жылдың көрсеткішінен 42,8 %-ға төмен 
(1 650 млн теңге). Төмендеу Қазақстан Респуб-
ликасы Энергетика министрлігі бекіткен мұнай 
жеткізу кестелері негізінде «Кеңқияқ-Құмкөл» ма-
гистральдық мұнай құбыры («ҚКТ» ЖШС) арқылы 
жеткізу бағытының өзгеруіне байланысты.

Табыс салығы

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыс-
тар 2019 жылы 13 954 млн теңгені құрады, бұл 
2017 жылдың қорытындысы бойынша қалыптас-
қан көрсеткіштен 1,8 % жоғары (13 711 млн теңге).

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар, млн теңге

Шоғырландырылған көрсеткіштер 2017 2018 2019 Өзгеріс, %

Ағымдағы табыс салығы бойынша шығыстар 16 785 20 452 18 191  –11,1

Кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша 
үнем –961 –6 741 –4 237  37,1

Табыс салығы 15 824 13 711 13 954  1,8

АКТИВТЕР, КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Активтер, капитал және міндеттемелер, млн теңге

Шоғырландырылған көрсеткіштер
31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

2017 2018 2019 Өзгеріс, %

Активтер 764 227 803 441 912 813  13,6

Ұзақ мерзімді активтер 662 622 712 479 808 124  13,4

Ағымдағы активтер 101 605 90 962 104 689  15,1

Меншікті капитал және міндеттемелер 764 227 803 441 912 813  13,6

Меншікті капитал 599 691 625 416 702 979  12,4

Ұзақ мерзімді міндеттемелер 98 710 109 869 135 135  23,0

Ағымдағы міндеттемелер 65 826 68 156 74 699  9,6

2019 жылы Компания активтері 13,6 %-ға ұлғайды. 
Ұлғаю негізінен 2019 жылы жүргізілген негізгі 
құралдарды қайта бағалаумен, бірлесіп бақы-
ланатын ұйымдарға ағымдағы кезеңдегі пайда 

есебінен инвестициялардың өсуімен, сондай-ақ 
«ҚазТрансОйл» АҚ операциялық қызметі нәтиже-
сінде ақша қаражаты көлемінің өсуіне байланысты 
банк салымдары бойынша өсумен байланысты.

Негізгі құралдардың құрылымы, млн теңге

Шоғырландырылған көрсеткіштер 2017 жыл 2018 жыл 
факт

2019 жыл 
факт Өзгеріс, %

Құбырлар 207 303 199 530 227 757  14,1

Технологиялық мұнай 102 840 160 975 166 122  3,2

Машиналар мен жабдық 128 986 131 007 155 519  18,7

Ғимараттар мен құрылыстар 100 842 94 044 85 201  –9,4

Аяқталмаған құрылыс 35 879 36 097 49 264  36,5

Жер 19 890 21 751 23 949  10,1

Көлік активтері 11 817 18 152 18 118  –0,2

Басқалар 11 704 10 218 8 492  –16,9

Жиыны 619 261 671 774 734 422  9,3

Негізгі құралдар құнының ұлғаюы негізгі құралдар-
дың мынадай топтары бойынша байқалады:

 ■ аяқталмаған құрылыс 36,5 % – ға немесе 
13 167 млн теңгеге және келесі өндірістік нысан-
дарды қамтиды:
- «Астрахань-Маңғышлақ» магистральды 
суағыз ғы құбырындағы құбыр учаскесін  
ауыстыру;

- «Өзен-Атырау-Самара», «Прорва-Құлсары» 
магистральды мұнай құбырының учаскелерін 
ауыстыра отырып күрделі жөндеу;
- магистральдық мұнай құбырларының объек-
тілерін ауыстыру және қайта құру (байланыс 
желілері, автоматика жүйесін электрмен жаб-
дықтау және басқалар).
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 ■ машиналар мен жабдықтар 18,7 % немесе 
24 512 млн теңгеге, олардың қайта бағалануына 
байланысты.

 ■ құбырлар 14,1 % немесе 28 227 млн теңгеге қайта 
бағалауға байланысты.

Меншікті капитал 12,4 % немесе 77 563 млн теңгеге 
өсті, бұл негізінен активтерді және бөлінбеген пай-
даны қайта бағалау бойынша резервтер сомасы-
ның өсуімен байланысты.

2019 жылдың қорытындысы бойынша Компания-
ның ағымдағы міндеттемелері 74 699 млн теңгені 
құрады, 2018 жылмен салыстырғанда 6 543 теңге-
ге өсу (68 156 млн теңге) негізінен:

 ■ «МұнайТас» ЖШС-нің жарғылық капиталына 
салым бойынша 5 000 млн теңгеге міндеттеме-
лердің ұлғаюымен;

 ■ 2 226 млн теңгеге сауда және өзге де креди-
торлық берешектің ұлғаюымен байланысты 
«Прор ва-Құлсары» магистральды мұнай құбыры, 
«Астрахань-Маңғышлақ» суағызғы учаскелерін 
ауыстыру және талшықты-оптикалық байланыс 
желісі желісін жаңғырту бойынша күрделі сипат-
тағы жобалармен байланысты;

 ■ 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап ХҚЕС 16 «Жал-
дау» жаңа стандартын енгізуге байланысты жал-
дау бойынша міндеттемелердің 1 912 млн теңге 
сомасына ұлғаюына байланысты.

Тиімділік көрсеткіштері

Негізгі тиімділік көрсеткіштері

Негізгі қаржылық көрсеткіштер 2017 2018 2019 Өзгеріс

EBITDA, млн теңге 108 796 108 544 115 766  6,7 %

EBITDA маржасы (EBITDA түсімге қатысы), % 48,9 48,2 48,3  0,1 п.т.

Жалпы пайданың нормасы (жалпы пайданың 
түсімге қатынасы), % 34,1 32,4 33,3  0,9 п.т.

Таза пайда нормасы (таза пайданың түсімге 
қатынасы), % 22,5 17,1 18,8  1,7 п.т.

Төменде көрсетілген кестеде есепті жылдағы пайда бойынша деректерді ескере отырып, EBITDA операци-
ялық көрсеткішін құрайтын ақпарат берілген.

EBITDA көрсеткішін есептеу, млн тенге

Көрсеткіштер 2017 2018 2019 Өзгеріс, %

Есепті жылдағы пайда 50 118 38 485 45 121  17,2

+ табыс салығы бойынша шығыстар 15 824 13 711 13 954  1,8

Салық салынғанға дейінгі пайда 65 942 52 196 59 075  13,2

- бағамдық айырмадан түскен кіріс (нетто) – –2 595 –104  –96,0

+ бағамдық айырмадан шығын (нетто) 652 – – –

+ қаржылық шығындар 3 082 2 590 3 884  50,0

- қаржылық кіріс –4 938 –2 820 –2 675  –5,1

+ облигацияларға ұзақ мерзімді 
инвестициялардың құнсыздануы 3 640 – – –

Көрсеткіштер 2017 2018 2019 Өзгеріс, %

+ бірлесіп бақыланатын кәсіпорындардың 
шығынындағы үлестер – 2 076 – –

- бірлесіп бақыланатын кәсіпорындардың 
пайдасындағы үлесі –7 101 – –13 638 –

Операциялық пайда 61 277 51 447 46 542  –9,5

+ тозу және амортизация 48 966 52 410 53 890  2,8

+ өзге операциялық шығыс 963 3 151 3 707  17,6

- өзге операциялық табыс –2 447 –1 113 –1 558  40,0

+ негізгі құралдар мен материалдық емес 
активтердің құнсыздануы 37 2 649 13 185  –397,7

EBITDA 108 796 108 544 115 766  6,7

Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері, %

Атауы 2017 2018 2019

ROA (таза пайда/активтердің орташа айлық сомасы) 6,6 4,9 5,3

ROE (таза пайда/меншікті капиталдың орташа айлық сомасы) 8,4 6,3 6,8

Өтімділік және қаржылық тұрақтылық 
көрсеткіштері

Компанияның өтімділік пен қаржылық 
тұрақтылығының басты көзі негізгі қызмет нәти-
жесінде алынатын ақша қаражаты болып табыла-
ды.

Өтімділік көрсеткіші компанияның өзінің ағымдағы 
активтеріне сүйене отырып, өзінің қысқа мерзімді 
міндеттемелерін орындау қабілетін сипаттай-
ды. Жалпы (ағымдағы) өтімділік коэффициенті 
ағымдағы міндеттемелердің ағымдағы активтер-
мен қандай дәрежеде жабылғанын сипаттайды. 
Төмендегі кестеден көрініп тұрғандай, орташа 
есеппен ағымдағы міндеттемелердің 1 теңгесі 
ағымдағы активтердің 1,34 теңгесімен жабылады.

Өтімділік коэффициенттері

Шоғырландырылған көрсеткіштер Нормативтік 
өлшемшарттар 2017 2018 2019

Жалпы өтімділік коэффициенті (ағымдағы 
активтер / ағымдағы міндеттемелер) 1,5 – 2,5 1,54 1,33 1,40

Жылдам өтімділік коэффициенті ((Ағымдағы 
активтер – ТМЗ) / Ағымдағы міндеттемелер) 1,5 – 2,5 1,48 1,26 1,32

Жылдам өтімділік коэффициенті Компанияның 
қолда бар ақша қаражаты есебінен ғана емес, 
сондай-ақ көрсетілген қызметтер үшін күтілетін 
түсімдер есебінен де (ақша қаражаты мен олардың 
баламалары және қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек) өтелетін ағымдағы міндеттемелердің сол 

бөлігін сипаттайды. Осылайша, есепті кезеңде осы 
жылдам өтімділік коэффициенті ағымдағы міндет-
темелердің 1 теңгесінің оңай сатылатын актив-
тердің 1,32 теңгесімен өтелетінін көрсетеді.
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Ақша қаражаты және олардың баламалары

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың ақша қаражаты және оның баламалары 
28 649 млн теңгені құрады.

Ақша қаражатының айналымы, млн теңге

Шоғырландырылған көрсеткіштер
31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Өзгеріс, %
2017 2018 2019

Операциялық қызметтен таза ақша ағындары 98 945 97 452 94 363  –3,2

Инвестициялық қызметте пайдаланылған 
таза ақша ағындары –67 271 –44 854 –57 336  27,8

Қаржылық қызметте пайдаланылған таза 
ақша ағындары –59 617 –61 540 –41 853  –32,0

Ақша қаражатындағы және олардың балама-
ларындағы таза өзгеріс –27 943 –8 942 –4 826  –46,0

Таза бағамдық айырмашылық –481 1 367 208  –84,8

Күтілетін кредиттік шығындарға резервтегі 
өзгеріс – –17 –11,42  –32,8

Кезең басындағы ақша қаражаты және олар-
дың баламалары 69 294 40 871 33 279  –18,6

Кезең соңындағы ақша қаражаты және олар-
дың баламалары 40 871 33 279 28 649  –13,9

Топтың операциялық қызметінен алынған ақша қа-
ражатының таза оң ағыны 2019 жылы 94 363 млн 
теңгені құрады, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 3,2 % 
төмен. Осы көрсеткіштің төмендеуіне әсер еткен 
басты факторлар төленген табыс салығының өсуі, 
сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердегі салымдар 
мен ағымдағы шоттар бойынша алынған процент-
тердің төмендеуі болып табылады.

2019 жылы Топтың инвестициялық қызметін-
де пайдаланылған ақша қаражатының таза 
теріс ағымдары 57 336 млн теңгені құрады, бұл 
2018 жылғы көрсеткіштен 27,8 % өзгеше. Бұл өз-
герістер негізінен салымдарды екінші деңгейдегі 
банктерге орналастыруға және негізгі құралдарды 
сатып алуға байланысты.

2019 жылы Топтың қаржылық қызметінде пайдала-
нылған ақша қаражатының таза ағыны 41 853 млн 
теңгені құрады, бұл 2018 жылдың көрсеткішінен 
32 % төмен. Өзгерістер 2018 жылдың нәтижелері 
бойынша 2019 жылы дивидендтерді төлеуге байла-
нысты («ҚазТрансОйл»АҚ 1 акциясы үшін 104 теңге 
есебінен). 2018 жылы 2017 жылдың нәтижелері 
бойынша төленген дивидендтер 61 540 млн теңгені 
құрады («ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына 160 
теңге есебінен).
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ТҮРКІСТАН 
ОБЛЫСЫ

Түркістан облысын шындығында 
Қазақстанның тарихи және танымдық 
туризм орталықтарының бірі деп 
есептеуге болады. Облыста  
ЮНЕСКО-ның мәдени мұрасына 
енген Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, 
Отырар ауданындағы Отырар және 
Сауран ежелгі қалашықтары, Арыстан 
Баба кесенесі, Бәйдібек Ата, Домалақ 
Ана мавзолейлері және Бәйдібек 
ауданындағы Ақмешіт үңгірі,  
сондай-ақ Ақсу-Жабағылы, Қаратау 
қорықтары, Сайрам-Өгем мемлекеттік 
ұлттық табиғи паркі орналасқан.

Мұнай құбырлардың 
ұзындығы

501,4
км

ӘЭЖ-дің 
ұзындығы

485 
км

Персоналдың 
саны

390
адам

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-НЫҢ 
АЙМАҚТЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ



1-қосымша.  
GRI көрсеткіштері кестесі

Көрсеткіш 
индексі Көрсеткіш атауы Комментарийлер Есептегі бөлім және бет

ЕСЕПТІЛІКТІҢ ЖАЛПЫ СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

Ұйымның бейіні

102-1 Ұйымның атауы Компания туралы, Саланы және Компанияның 
нарықтағы ұстанымын сипаттау, 22 бет

102-2
Өнімге, сондай-ақ 
қызметтерге негізгі 
брендтер

Бизнес-модель, 20-21 бет 

Компания туралы, Компанияның 2025 жылға 
дейінгі даму стратегиясы, 26 бет

102-3
Ұйымның штаб-пә-
терінің орналасқан 
жері

Байланыс ақпараты, 328 бет

102-4

Компания өз қызметін 
жүзеге асыратын 
елдер саны

«КазтТансОйл» АҚ магистральдық құбырла-
рының схемасы, 12-13 бет

Компания туралы, Саланы және Компанияның 
нарықтағы ұстанымын сипаттау, 22 бет

Компанияның еншілес және бірлесіп бақыла-
натын ұйымдары, 32 бет

102-5

Меншік сипаты және 
ұйымдық-құқықтық 
нысан

Даму тарихы, 14-15 бет

Корпоративтік басқару, Акционерлердің 
жалпы жиналысы, Акционерлік капиталдың 
құрылымы, 138 бет

102-6 Ұйым жұмыс істейтін 
нарықтар

Компания туралы, Саланы және Компанияның 
нарықтағы ұстанымын сипаттау, 22 бет

ҚОСЫМШАЛАР

102-55

Көрсеткіш 
индексі Көрсеткіш атауы Комментарийлер Есептегі бөлім және бет

102-7

Ұйымның ауқымы Бизнес-модель, 20-21 бет

Компания туралы, Бизнестің құрылымы, Ұй-
ымдық құрылым, 32 бет

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
Персоналдың саны мен құрылымы, 92 бет

102-8
Қызметкерлер саны Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 

Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
Персоналдың саны мен құрылымы, 92 бет

102-9

Ұйымның жеткізу 
тізбегі

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Сатып алу жүйесі және жергілікті қамтуды 
дамыту, Сатып алу жүйесін басқаруға қолда-
нылатын тәсіл, 132 бет

102-10

Ауқымның, құрылым-
ның меншіктің елеулі 
өзгерістері

Есепті кезеңде Компания 
құрылымы, меншігі неме-
се жеткізу тізбегі ауқымы-
ның елеулі өзгерістері 
болған жоқ

Компания туралы, Ұйымдық құрылым, 32 бет

102-11

Сақтық қағидаты Компания сақтық қағида-
тының негізгі ережелері-
не қосылады

(15 Қағидат Рио-де-Жа-
нейро Қоршаған ортаны 
қорғау және даму жөнін-
дегі декларациясы БҰҰ, 
1992 жыл)

Корпоративтік басқару, Тәуекелдерді басқару 
және ішкі бақылау, Тәуекелдерді басқарудың 
корпоративтік жүйесі, 162 бет

102-12

Ұйым қосылған 
немесе қолдайтын 
экономикалық, 
экологиялық және 
әлеуметтік хартиялар, 
қағидаттар немесе 
басқа да бастамалар

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Ор-
нықты дамуды басқару, 78 бет

БҰҰ-ның бастамаларын қолдау, 81 бет

Қауымдастықтарға мүшелік, 90 бет

102-13
Қауымдастықтардағы 
мүшелік

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Орнықты дамуды басқару, Қауымдастықтарға 
мүшелік, 90 бет

Стратегия және талдау

102-14

Ең жоғары басшының 
мәлімдемесі

Директорлар кеңесі төрағасының үндеуі, 
2-3 бет

Бас директордың (Басқарма төрағасының) 
үндеуі, 4-5 бет

Этика және адалдық

102-16

Мінез-құлық кодек-
стері және этика 
кодекстері сияқты ұй-
ымның құндылықта-
ры, стандарттары 
және мінез-құлық 
нормалары

Компания туралы, Миссиясы, пайымы, құн-
дылықтары, 25 бет

Корпоративтік басқару, Корпоративтік этика, 
Корпоративтік дауларды және мүдделер 
қақтығыстарын реттеу, 173 бет
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Көрсеткіш 
индексі Көрсеткіш атауы Комментарийлер Есептегі бөлім және бет

Корпоративтік басқару

102-18
Ұйымды корпо-
ративтік басқару 
құрылымы

Корпоративтік басқару, 137 бет

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасасу

102-40
Мүдделі тараптар 
тобының тізімі

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Ор-
нықты дамуды басқару, Мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимыл, 81-87 бет

102-41

Ұжымдық шарттар-
мен қамтылған бар-
лық қызметкерлердің 
пайызы

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
Әлеуметтік саясат, 101 бет

102-42
Мүдделі тараптарды 
анықтау және іріктеу 
қағидаттары

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Ор-
нықты дамуды басқару, Мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимыл, 81-87 бет

102-43

Ұйымның мүдделі 
тараптармен өзара 
іс-қимыл жасасуға 
қатысты тәсілі

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Ор-
нықты дамуды басқару, Мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимыл, 81-87 бет

102-44

Ұйыммен өзара іс-қи-
мыл жасасу шеңберін-
де мүдделі тараптар 
көтерген негізгі тақы-
рыптар мен қауіптер, 
сондай-ақ осы негізгі 
тақырыптар мен 
қауіптерге ұйымның 
қалай ден қоюы

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Ор-
нықты дамуды басқару, Мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимыл, 81-87 бет

Есептілік практикасы

102-45
Есептілігі есептілік-
ке енгізілген заңды 
тұлғалар

Есеп туралы, Есеп тақырыптарының шекара-
лары, 8 бет

102-46

Есептің мазмұнын 
және тақырыптар 
шекарасын анықтау 
әдістемесі

Есеп туралы, Есеп тақырыптарының шекара-
лары, 8 бет

102-47 Барлық елеулі тақы-
рыптар тізімі

Есеп туралы, Есепті дайындау процесі және 
елеулі тақырыптарды анықтау, 6 бет

102-48

Алдыңғы есептерде 
жарияланған көрсет-
кіштерді барлық қайта 
тұжырымдау салдары

Есеп туралы, Есеп тақырыптарының шекара-
лары, 8 бет

Көрсеткіш 
индексі Көрсеткіш атауы Комментарийлер Есептегі бөлім және бет

102-49

Алдыңғы есепті 
кезеңдермен салы-
стырғанда тақырып-
тардың қамтылуы 
мен шекараларының 
елеулі өзгерістері

Есеп туралы, Есеп тақырыптарының шекара-
лары, 8 бет

102-50 Есепті кезең Есеп туралы, Есепті дайындау тәсілі, 6 бет

102-51 Алдыңғы есептің 
жарияланған күні

Есеп туралы, Есепті дайындау тәсілі, 6 бет

102-52 Есептілік циклі Есеп туралы, Есепті дайындау тәсілі, 6 бет

102-53 Байланысуға болатын 
тұлға

Есеп туралы, Байланыс ақпараты, 9 бет

102-54
GRI нұсқамасына 
«сәйкес» есепті дай-
ындау нұсқасы

Есеп туралы, Есепті дайындау тәсілі, 6 бет

102-55 GRI көрсеткіштері 
кестесі

1-қосымша. GRI көрсеткіштері кестесі, 192 бет

102-56

Ұйымның есептілікті 
сыртқы куәландыру-
ды қамтамасыз етуге 
қатысты практикасы

Есеп туралы, Тәуелсіз растау, 9 бет

ЕСЕПТІЛІКТІҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӨЗІНЕ ТӘН СТАНДАРТТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

САНЫ: ЭКОНОМИКАЛЫҚ

201 – Экономикалық нәтижелілік

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

7-қосымша. Шоғырландырылған қаржы 
есептілігі, 225 бет

201-1

Құрылған және бөлін-
ген тікелей экономи-
калық құн

Ақпарат шоғырланды-
рылған түрде қаржы 
есептілігінде және оның 
ашып жазылуында көр-
сетілген кірістермен және 
шығыстармен, сондай-ақ 
төленген дивидендтер-
мен

7-қосымша. Шоғырландырылған қаржы 
есептілігі, 225 бет

202 – Нарықтарға қатысу

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
91 бет
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Көрсеткіш 
индексі Көрсеткіш атауы Комментарийлер Есептегі бөлім және бет

202-1

Ұйым қызметінің 
елеулі өңірлерінде 
әртүрлі жыныстағы 
қызметкерлердің 
бастапқы деңгейінің 
стандартты жалақы-
сының белгіленген ең 
аз жалақыға қаты-
насы

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
Сыйақы және ынталандыру, 96 бет

204 – Сатып алу практикалары

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Сатып алу жүйесі және жергілікті қамтуды 
дамыту, Сатып алу жүйесін басқаруға қолда-
нылатын тәсіл, 132 бет

204-1

Қызмет жүзеге асы-
рылатын елеулі өңір-
лерде жергілікті өнім 
берушілерге арналған 
шығыстар үлесі

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Сатып алу жүйесі және жергілікті қамтуды 
дамыту, Жергілікті қамтуды дамыту, 133 бет

205 – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

Корпоративтік басқару, Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл, 172 бет

205-1

Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы тұру са-
ясаттары мен әдістері 
туралы хабардар ету 
және оларға оқыту

Корпоративтік басқару, Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл, 172 бет

205-2

Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл 
саясаты мен әдістері

туралы хабарлау және 
оларды оқыту

Корпоративтік басқару, Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл, 172 бет

205-3

Сыбайлас жемқор-
лықтың расталған 
жағдайлары және 
қабылданған іс-әре-
кеттер

Корпоративтік басқару, Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл, 172 бет

САНАТЫ: ЭКОЛОГИЯЛЫҚ

302 – Энергия

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Энер-
гия тұтыну және энергия үнемдеу, Энергия 
тиімділігі саласындағы мәселелерді басқару 
тәсілі, 128 бет

Көрсеткіш 
индексі Көрсеткіш атауы Комментарийлер Есептегі бөлім және бет

302-1
Ұйымның ішіндегі 
энергияны тұтыну

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Энер-
гия тұтыну және энергия үнемдеу, Энергия 
ресурстарын тұтыну, 129 бет

302-3
Энергияның сыйым-
дылығы

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Энер-
гия тұтыну және энергия үнемдеу, Энергия 
ресурстарын тұтыну, 129 бет

302-4
Энергияны тұтынуды 
қысқарту

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Энер-
гия тұтыну және энергия үнемдеу, Энергия 
ресурстарын тұтыну, 129 бет

303 – Су

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Қоршаған ортаны қорғау, Қоршаған ортаны 
қорғау саласында мәселелерді басқаруға 
қойылатын тәсіл, 119 бет

303-1 Суды ортақ ресурс 
ретінде пайдалану

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Қор-
шаған ортаны қорғау, Су ресурстары, 122 бет

303-2
Суды ағызумен бай-
ланысты әсерлерді 
басқару

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Қор-
шаған ортаны қорғау, Су ресурстары, 122 бет

303-3 Алынатын судың жал-
пы саны

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Қор-
шаған ортаны қорғау, Су ресурстары, 122 бет

303-4 Су ағызу Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Қор-
шаған ортаны қорғау, Су ресурстары, 122 бет

305 – Шығарындылар

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Қоршаған ортаны қорғау, Қоршаған ортаны 
қорғау саласында мәселелерді басқаруға 
қойылатын тәсіл, 119 бет

305-1
Парниктік газдардың 
тікелей тасталуы (1 
Қамту аумағы)

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Қор-
шаған ортаны қорғау, Атмосфералық ауаға 
әсері, 121 бет

305-7

Атмосфераға шыға-
рындылар NOx, және 
басқа да маңызды 
ластағыш заттардың 
SOx

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Қор-
шаған ортаны қорғау, Атмосфералық ауаға 
әсері, 121 бет

306 – Тасталымдар мен қалдықтар

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Қоршаған ортаны қорғау, Қоршаған ортаны 
қорғау саласында мәселелерді басқаруға 
қойылатын тәсіл, 119 бет

306-1

Ағынды сулардың 
сапасын және қабыл-
дайтын объектіні көр-
сетіп, тасталымның 
жалпы көлемі

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Қор-
шаған ортаны қорғау, Су ресурстары, 122 бет
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306-2

Айналым түрлері мен 
әдістері бойынша 
бөлінген қалдықтар-
дың жалпы массасы

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Қор-
шаған ортаны қорғау, Қалдықтарды басқару, 
123 бет

306-3
Елеулі төгілудің жал-
пы саны және көлемі

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Қор-
шаған ортаны қорғау, Қалдықтарды басқару, 
120 бет

307 – Экологиялық заңнаманың талаптарына сәйкес келу

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Қоршаған ортаны қорғау, Қоршаған ортаны 
қорғау саласында мәселелерді басқаруға 
қойылатын тәсіл, 119 бет

307-1

Экологиялық заңна-
маның және норма-
тивтік талаптардың 
сақталмағаны үшін 
салынған елеулі айып-
пұлдардың ақшалай 
мәні және қаржылық 
емес санкциялардың 
жалпы саны

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, Қор-
шаған ортаны қорғау, Инвестициялар және 
табиғат қорғау төлемдері, 120 бет

САНАТЫ: ӘЛЕУМЕТТІК

401- Жұмыспен қамту

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
91 бет

401-1

Жас тобы, жынысы 
және өңірі бойынша 
жаңадан жалданған 
қызметкерлердің жал-
пы саны және пайызы, 
сондай-ақ кадрлар-
дың тұрақтамауы

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
Персоналды іріктеу, 95 бет

Кадрлардың тұрақтамауы, 96 бет

401-2

Ұйымның қызметі 
жүзеге асырылатын 
елеулі өңірлер бойын-
ша бөлінген уақытша 
немесе жұмыспен 
толық қамтылмау 
жағдайында жұмыс 
істейтін қызметкер-
лерге берілмейтін, 
жұмыспен толық 
қамтылған жағдайда 
жұмыс істейтін қыз-
меткерлерге берілетін 
жеңілдіктер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
Әлеуметтік саясат, 101 бет

Көрсеткіш 
индексі Көрсеткіш атауы Комментарийлер Есептегі бөлім және бет

401-3

Жыныс белгісі бой-
ынша аналық/әкелік 
бойынша демалыстан 
кейін қайтып келген 
қызметкерлер үлесі, 
сондай-ақ аналық/
әкелік бойынша дема-
лыстан шыққан кейін 
ұйымда қалғандар-
дың үлесі

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
Әлеуметтік саясат, 101 бет

402 – Қызметкерлер мен басшылықтың өзара іс-қимыл жасауы

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
91 бет

402-1

Ұйымның қызметінде-
гі елеулі өзгерістерге 
қатысты хабардар 
етудің ең аз кезеңі, 
сондай-ақ ол ұжым-
дық келісімде бел-
гіленген бе

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
Персоналдың саны мен құрылымы, 92 бет

403- Денсаулық және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
саласындағы мәселелерді басқару тәсілі, 
109 бет

403-1

Ресми бірлесіп 
басқарудағы қызмет-
керлердің өкілдігі – 
еңбекті қорғау және 
қауіпсіздік жөніндегі 
комитет

Өндірістік кеңес Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
саласындағы мәселелерді басқару тәсілі, 
109 бет

403-2

Өңірлер және жыны-
сы бойынша бөліп, 
өндірістік жарақат-
танудың түрлерді 
және деңгейі, кәсіби 
аурулардың деңгейі, 
жоғалған күндер 
коэффициенті және 
жұмыс орнында 
болмау коэффициенті, 
сондай-ақ жұмысқа 
байланысты өлімге 
алып келген жағдай-
лар саны

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
саласындағы мәселелерді басқару тәсілі, 
109 бет

Өндірістік жарақат, 113 бет

403-3

Еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік қа-
уіпсіздік саласындағы 
іс-шаралар саны

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, 
Денсаулықты қорғау, 114 бет
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Көрсеткіш 
индексі Көрсеткіш атауы Комментарийлер Есептегі бөлім және бет

403-4

Қызметкерлердің 
қатысуы, еңбекті 
қорғау және жұмыс 
орнындағы қауіпсіздік 
мәселелері бойынша 
консультациялар және 
коммуникациялар

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
саласындағы мәселелерді басқару тәсілі, 
109 бет

Өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, 115 бет

Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
мәселелері бойынша оқыту және ақпараттан-
дыру, 118 бет

403-5

Еңбекті қорғау және 
жұмыс орнындағы 
қауіпсіздік мәселе-
лері бойынша кәсіби 
дайындық

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, 
Денсаулықты қорғау, 114 бет

403-6

Қызметкерлердің ден-
саулығын жақсарту

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
Әлеуметтік саясат, 101 бет

Салауатты өмір салты, 103 бет

403-7

Іскерлік қатынастар-
мен тікелей байланы-
сты денсаулық пен 
еңбек қауіпсіздігі үшін 
салдарларды болдыр-
мау және жеңілдету

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
саласындағы мәселелерді басқару тәсілі, 
109 бет

403-8

Еңбекті қорғау және 
жұмыс орнындағы қа-
уіпсіздік мәселелерін 
басқару жүйесімен 
қамтылған қызмет-
керлер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
саласындағы мәселелерді басқару тәсілі, 
109 бет

403-9

Өндірістік жарақаттар 100 адамға шаққандағы 
жазатайым оқиғалар 
жиілігінің коэффициенті

= (өндіріске байланысты 
жазатайым оқиғалар 
саны) / (өндірістік персо-
налдың орташа тізімдік 
саны) * 1000

LTIFR = (алынған жа-
рақаттар нәтижесінде 
жоғалтылған жиынтық 
жұмыс уақыты) *200 000 / 
(жиынтық жұмыс істелген 
жұмыс уақыты)

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, 
Өндірістік жарақат, 113 бет

Мердігер ұйымдар қызметкерлерінің жарақат-
тануы, 113 бет

403-10
Кәсіптік аурулар Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 

Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау, 
Денсаулықты қорғау, 114 бет

Көрсеткіш 
индексі Көрсеткіш атауы Комментарийлер Есептегі бөлім және бет

404- Даярлау және оқыту

103
Менеджмент са-
ласындағы жалпы 
мәліметтер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
91 бет

404-2

Қызметкерлердің 
жұмыс істеу қабілетін 
қолдауға, сондай-ақ 
мансапты аяқтаған-
нан кейін оларға 
қолдау көрсетуге 
арналған өмір бойы 
дағдыларды дамы-
ту және білім беру 
бағдарламасы

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
Оқыту және дамыту, 99 бет

405 – Әртүрлілік және тең мүмкіндіктер

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
91 бет

405-1

Жынысы, жас топта-
ры, азшылық топта-
рына тиесілігі және 
басқа да әртүрлілік 
белгілері бойынша 
бөлінген ұйымның 
басшылық органда-
рының және персона-
лының негізгі санатта-
рының құрамы

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
Персоналдың саны мен құрылымы, 92 бет

406 – Кемсітушілікке жол бермеу

103

Менеджмент сала-
сындағы тәсілдер 
туралы жалпы 
мәліметтер

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
91 бет

406-1
Кемсіту жағдайлары 
және қабылданған 
түзету әрекеттері

Орнықты даму саласындағы нәтижелер, 
Персоналды басқару және әлеуметтік саясат, 
Персоналды іріктеу, 95 бет
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2-қосымша.  
БҰҰ жаһандық шартының қағидаттары  
және орнықты даму мақсаттары

БҰҰ жаһандық шартының қағи-
даттары БҰҰ орнықты дамуының тиісті мақсаттары (ОДМ) «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің қағидаттарға және ОДМ сәйкестік куәлігі Есептің бөлімі мен беті

АДАМ ҚҰҚЫҒЫ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАҒИДАТТАР

1-қағидат. Іскерлік топтар халық-
аралық деңгейде жария етілген 
адам құқықтарын қорғауды қолдау-
ға және құрметтеуге тиіс.

ОДМ 16 Бейбітшілік, сот төрелігі және тиімді институттар

Орнықты даму мүддесінде бейбіт сүйгіш және ашық қоғам құруға 
жәрдемдесу, барлығы үшін сот әділдігіне қол жеткізуді қамтама-
сыз ету және барлық деңгейлерде тиімді, есеп беретін және оған 
негізделген мекемелер құру

 ■ Компанияның корпоративтік этикасында бекітілген іскерлік этика 
нормалары

 ■ Байланыс деректері Компанияның корпоративтік интернет-ресурсында 
орналастырылған омбудсмен институты

Орнықты дамуды басқару, 

78 бет

Персоналды басқару және 
әлеуметтік саясаты, 91 бет

2-қағидат. Іскерлік топтар адам 
құқықтарының бұзылуына қатысы 
болмауы тиіс.

ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАҒИДАТТАР

3-қағидат. Іскерлік топтар бірігу 
еркіндігін және ұжымдық шарттар 
жасасу құқығын нақты мойындауды 
қолдауы тиіс.

ОДМ 1 Кедейшілікті жою

Барлық түрдегі кедейшілікті жаппай жою

ОДМ 8 Лайықты жұмыс және экономикалық өсу

Барлық адамдар үшін үдемелі, жан-жақты және орнықты эко-
номикалық өсуге, толық және өнімді жұмыспен қамтуға және 
лайықты жұмысқа жәрдемдесу

ОДМ 4 Сапалы білім

Барлығын қамтитын және әділ сапалы білімді қамтамасыз ету 
және барлығы үшін өмір бойы оқу мүмкіндігін қолдау

ОДМ 3 Жақсы денсаулық және игілік

Салауатты өмір салтын қалыптастыру және кез келген жаста 
барлығы үшін игілікке жәрдем көрсету

 ■ Компанияның 100 % қызметкерін қамтитын ұжымдық шарт

 ■ Әлеуметтік жауапкершілік кодексі

 ■ Компанияның кадрлық саясаты

 ■ Компанияның әлеуметтік саясаты

 ■ Компанияның «Алтын ережелер» қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласын-
дағы кодексі

 ■ Компанияның Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған орта-
ны қорғау саласындағы саясаты

 ■ Халықаралық аккредиттелген орган расталған OHSAS 18001:2007 
Сертификаты

 ■ 2019 жылы 1 880,9 млн теңге мөлшерінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау мәселелеріне инвестиция көлемі

Персоналды басқару және 
әлеуметтік саясаты, 91 бет

Өнеркәсіптік қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау, 109 
бет4-қағидат. Іскерлік топтар мәжбүр-

лі және міндетті еңбектің барлық 
нысандарын жою үшін әрекет етуге 
тиіс.

5-қағидат. Іскерлік топтар балалар 
еңбегін толық жою үшін әрекет етуі 
тиіс.

6-қағидат. Іскерлік топтар еңбек 
және жұмыспен қамту саласындағы 
кемсітушілікті жою үшін әрекет етуі 
тиіс.
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БҰҰ жаһандық шартының қағи-
даттары БҰҰ орнықты дамуының тиісті мақсаттары (ОДМ) «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің қағидаттарға және ОДМ сәйкестік куәлігі Есептің бөлімі мен беті

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАҒИДАТТАР

7-қағидат. Іскерлік топтар сақтық 
қағидатына негізделген эколо-
гиялық мәселелерге көзқарасты 
қолдауы тиіс.

ОДМ 13 Климаттың өзгеруімен күресу

Климаттың өзгеруіне және оның салдарына қарсы күрес жөнінде 
шұғыл шаралар қабылдау

ОДМ 15 Құрлықтың экожүйелерін сақтау

Құрлықтың экожүйелерін қорғау және қалпына келтіру және 
оларды ұтымды пайдалануға жәрдемдесу, орманды ұтымды 
пайдалану, шөлейттенуге қарсы күрес, жердің тозуы процесін 
тоқтату және айналым жасау және биологиялық әртүрлілікті 
жоғалту процесін тоқтату

ОДМ 6 Таза су және санитария

Су ресурстары мен санитарияның болуын және ұтымды пайдала-
нылуын қамтамасыз ету

ОДМ 17 Орнықты даму мүдделеріндегі әріптестік

Орнықты дамуға қол жеткізу құралдарын нығайту және орнықты 
даму мүддесінде жаһандық әріптестік тетіктерінің жұмысын 
жандандыру

ОДМ 7 Арзан және таза энергия

Арзан, сенімді, тұрақты және заманауи энергия көздеріне жал-
пыға бірдей қол жеткізуді қамтамасыз ету

ОДМ 9  Индустрияландыру, инновациялар және инфрақұрылым

Тұрақты инфрақұрылым құру, толық және тұрақты индустриялан-
дыру мен инновацияларға жәрдемдесу

ОДМ 12 Жауапты тұтыну және өндіріс

Тұтыну мен өндірістің ұтымды модельдерін қамтамасыз ету

 ■ Компанияның еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған орта-
ны қорғау саласындағы саясаты

 ■ Су ресурстарын басқару қағидалары

 ■ Экологиялық аспектілерді басқару қағидалары

 ■ Қалдықтарды басқару қағидалары

 ■ Халықаралық аккредиттелген орган расталған ISO 14001:2015 
Сертификаты

 ■ 2019 жылы 2 277 млн теңге мөлшерінде табиғатты қорғау іс-шараларына 
инвестиция көлемі

Қоршаған ортаны қорғау, 
119 бет

8-қағидат. Іскерлік топтар қоршаған 
ортаның жай-күйі үшін жауапкер-
шілікті арттыруға бағытталған 
бастамалар қабылдауы тиіс.

9-қағидат. Іскерлік топтар эколо-
гиялық қауіпсіз технологияларды 
дамытуға және таратуға жәрдемде-
суі тиіс.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ТҰРУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАҒИДАТТАР

10-қағидат. Іскерлік топтар бопса-
лау мен парақорлықты қоса 
алғанда, сыбайлас жемқорлықтың 
барлық түрлеріне қарсы тұруы тиіс.

ОДМ 16 Бейбітшілік, сот төрелігі және тиімді институттар

Орынқты даму мүддесінде бейбітсүйгіш және ашық қоғам құруға 
жәрдемдесу, барлығы үшін сот әділдігіне қол жеткізуді қамтама-
сыз ету және барлық деңгейлерде тиімді, есеп беретін және оған 
негізделген мекемелер құру

 ■ Компанияның корпоративтік этика кодексі
 ■ Компанияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттары
 ■ Компанияда бұзушылықтардың туындау тәуекелдерін басқару жөніндегі 

саясаты
 ■ Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері мүдделерінің 

қақтығысын реттеу саясаты
 ■ Компанияның корпоративтік интернет-ресурсындағы Бас директордың 

(Басқарма төрағасының)
 ■ сенім телефоны +7 (7172) 555-210;
 ■ 5213@kaztransoil.kz «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» арнайы бөлінген 

желісі және Компанияның интернет-ресурсының жеке бөліміндегі сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелеріне арналған басқа да 
ақпарат

 ■ Есепті 2019 жылы Компанияда Қазақстан Республикасының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнамасының бұзылу фактілерінің болмауы

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл, 172 бет
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3-қосымша.  
2019 жылғы өткізілген сатып алу бойынша 
есеп, млн теңге

Орталық аппарат ҒТО филиалы ЖИЫНЫ

АШЫҚ ТЕНДЕР

Саны 1 938 – 1 938

Бюджет 29 003,49 – 29 003,49

Сатып алу нәтижелері бойынша жаса-
сылған шарттар сомасы 27 422,22 – 27 422,22

БІР КӨЗДЕН

Саны 3 589 72 3 661

Бюджет 37 373,31 78,70 37 452,01

Сатып алу нәтижелері бойынша жаса-
сылған шарттар сомасы 36 827,58 78,04 36 905,62

БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН СҰРАТУ ТӘСІЛІМЕН САТЫП АЛУ

Саны 2 191 2 2 193

Бюджет 1 225,94 2,97 1 228,91

Сатып алу нәтижелері бойынша жаса-
сылған шарттар сомасы 745,09 2,70 747,78

Бюджеттің барлығы 67 602,74 81,67 67 684,41

Сатып алу нәтижелері бойынша 
жасасылған шарттардың жиынтық 
сомасы

64 994,89 80,74 65 075,63

Сатып алу нәтижелері бойынша үнем 2 601,95 0,93 2 602,89

4-қосымша.  
2019 жылы жасасқан «ҚазТрансОйл» АҚ 
жасалуына мүдделі мәмілелердің тізбесі

№ Мәміленің атауы «ҚазТрансОйл» АҚ органының шешімі

«ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ

1 «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ мұнай құбырын 
пайдалануға арналған келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
29 қаңтардағы шешімі  
(№ 1/2019 отырыс хаттамасы)

2 Мұнай жеткізуге арналған шарт «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
4 наурыздағы шешімі  
(№ 2/2019 отырыс хаттамасы)

3 2018 жылғы 23 қарашадағы №TR 25/2019//
KZ-18-8100-0500 Мұнай тасымалдау бойынша 
қызметтерді көрсетуге арналған шартқа № 1 
Қосымша келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
18 қазандағы шешімі  
(№ 7/2019 отырыс хаттамасы)

4 «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ мұнай құбырын 
пайдалануға арналған келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
11 желтоқсандағы шешімі  
(№ 10/2019 отырыс хаттамасы)

«СП «ЮГХК» ЖШС

5 Әкімшілік-тұрмыстық кешеннің байланыс 
торабы үй-жайының бір бөлігін жалдау шарты

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
29 қаңтардағы шешімі  
(№ 1/2018 отырыс хаттамасы)

6 Әкімшілік корпустың байланыс торабы 
үй-жайының бір бөлігін жалдау шарты

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
11 желтоқсандағы шешімі  
(№ 10/2019 отырыс хаттамасы)

«КМG Automation» ЖШС

7 Тәжірибелік-өнеркәсіптік сынау туралы 
келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
28 маусымдағы шешімі  
(№ 5/2019 отырыс хаттамасы)

«Теңізшевройл» ЖШС, « GAZ stroy montazh KZ» ЖШС

8 2018 жылғы 22 қаңтардағы № 1612814/6/2018 
«Құлсары-Теңіз» техникалық суын беру 
суағызғысын жобалауға, сатып алуға, салуға 
және пайдалануға беруге арналған үш жақты 
шартқа № 2 Түзету

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
28 маусымдағы шешімі  
(№ 5/2019 отырыс хаттамасы)

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ

9 «ҚазТрансОйл» АҚ «Қаламқас» БМАС және 
«Қаражанбас» МАС қажеттіліктері үшін су 
жеткізуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
4 наурыздағы шешімі  
(№ 2/2019 отырыс хаттамасы)

10 Мұнай тасымалдау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 
2019 ж.18 қазандағы шешімі  
(№ 7/2019 отырыс хаттамасы)
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№ Мәміленің атауы «ҚазТрансОйл» АҚ органының шешімі

11 Басқа мемлекеттердің аумағы арқылы мұнай 
тасымалдауды ұйымдастыру бойынша қыз-
меттер көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
11 желтоқсандағы шешімі 
(№ 10/2019 отырыс хаттамасы)

«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС

12 «Шымкент» қабылдау-тапсыру пунктінде су 
беру және ағынды суды қабылдау бойынша 
қызметтерді көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
4 наурыздағы шешімі  
(№ 2/2019 отырыс хаттамасы)

«СНПС-АМГ» АҚ

13 Мұнай тасымалдау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
18 қазандағы шешімі  
(№ 7/2019 отырыс хаттамасы)

14 Басқа мемлекеттердің аумағы арқылы мұнай 
тасымалдауды ұйымдастыру бойынша қыз-
меттер көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
11 желтоқсандағы шешімі 
(№ 10/2019 отырыс хаттамасы)

«Қазақойл – Ақтөбе» ЖШС

15 Мұнай тасымалдау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
18 қазандағы шешімі  
(№ 7/2019 отырыс хаттамасы)

16 Басқа мемлекеттердің аумағы арқылы мұнай 
тасымалдауды ұйымдастыру бойынша қыз-
меттер көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
11 желтоқсандағы шешімі 
(№ 10/2019 отырыс хаттамасы)

«Уранэнерго» ЖШС

17 110/35/6 кВ «ГПП-Мыңқұдық» Төмендету стан-
циясындағы мүлікті жалдау шарты

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
11 желтоқсандағы шешімі 
(№ 10/2019 отырыс хаттамасы)

«Қазгермунай» БК» ЖШС

18 Мұнай тасымалдау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
18 қазандағы шешімі  
(№ 7/2019 отырыс хаттамасы)

«ҚҰМК Қазақстан Б.В.»

19 2018 жылғы 10 желтоқсандағы №TR 20/2019 
Мұнай тасымалдау бойынша қызметтер көр-
сетуге арналған шартқа № 1 Қосымша келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
18 қазандағы шешімі  
(№ 7/2019 отырыс хаттамасы)

20 Басқа мемлекеттердің аумағы арқылы мұнай 
тасымалдауды ұйымдастыру бойынша қыз-
меттер көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
11 желтоқсандағы шешімі 
(№ 10/2019 отырыс хаттамасы)

«ПетроҚазақстан ҚұмкөлРесорсиз» АҚ

21 Мұнай тасымалдау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
18 қазандағы шешімі  
(№ 7/2019 отырыс хаттамасы)

«Теңізшевройл» ЖШС

22 Мұнай тасымалдау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
18 қазандағы шешімі  
(№ 7/2019 отырыс хаттамасы)

№ Мәміленің атауы «ҚазТрансОйл» АҚ органының шешімі

23 Басқа мемлекеттердің аумағы арқылы мұнай 
тасымалдауды ұйымдастыру бойынша қыз-
меттер көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
11 желтоқсандағы шешімі 
(№ 10/2019 отырыс хаттамасы)

«Қаражанбасмұнай» АҚ

24 Мұнай тасымалдау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
18 қазандағы шешімі  
(№ 7/2019 отырыс хаттамасы)

25 Басқа мемлекеттердің аумағы арқылы мұнай 
тасымалдауды ұйымдастыру бойынша қыз-
меттер көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
11 желтоқсандағы шешімі 
(№ 10/2019 отырыс хаттамасы)

«ҚМГ М» АҚ

26 2018 жылғы 21 карашадағы №TR 03/2019 
мұнай тасымалдау бойынша қызметтер көр-
сетуге арналған №1 келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
18 қазандағы шешімі  
(№ 7/2019 отырыс хаттамасы)

27 Басқа мемлекеттердің аумағы арқылы мұнай 
тасымалдауды ұйымдастыру бойынша қыз-
меттер көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 ж. 
11 желтоқсандағы шешімі 
(№ 10/2019 отырыс хаттамасы)

«KMG-Security» ЖШС

28 Тұрғынжай ұсыну бойынша қызметтер көрсе-
туге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж. 31 
қаңтардағы шешімі (№ 4 отырыс хаттамасы)

«Объектілер құрылысы жөніндегі компания» корпоративтік қоры

29 Демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсету 
туралы шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж.18 
ақпандағы шешімі (№ 5 отырыс хаттамасы)

30 2019 жылғы 18 ақпандағы № 174/2019 Де-
меушілік (қайырымдылық) көмек көрсету 
туралы шартқа № 1 Қосымша келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж. 15 
мамырдағы шешімі (№ 10 отырыс хаттамасы)

«Магистральдық Суағызғы» ЖШС

31 Магистральдық суағызғыларға техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу бойынша қыз-
меттер көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж.  
18 ақпандағы шешімі  
(№ 5 отырыс хаттамасы)

32 Қызметтерді тұтынушылармен жеткізу шарт-
тарына қосымша келісімдер

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж.  
12 маусымдағы шешімі  
(№ 11 отырыс хаттамасы)

33 «Магистральдық Суағызғы» ЖШС жарғылық 
капиталына қосымша салым ретінде мүлікті 
беру туралы шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж.  
04 шілдедегі шешімі  
(№ 13 отырыс хаттамасы)

34 «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі 
мәміле – «Магистральдық Суағызғы» ЖШС 
жарғылық капиталына ақшамен қосымша 
салым енгізу

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж.  
04 шілдедегі шешімі  
(№ 13 отырыс хаттамасы)

35 Құқықтар мен міндеттерді бере отырып (қы-
зметті тұтынушылармен) «ҚазТрансОйл» АҚ 
жасақан шарттар бойынша міндеттемелерде-
гі тұлғаларды ауыстыру туралы келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж.  
04 шілдедегі шешімі  
(№ 13 отырыс хаттамасы)
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№ Мәміленің атауы «ҚазТрансОйл» АҚ органының шешімі

36 Магистральдық суағызғыларға техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу бойынша қыз-
меттерді көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж. 
26 желтоқсандағы шешімі  
(№ 25 отырыс хаттамасы)

«Mangystau Service Company» ЖШС

37 2017 жылғы 29 тамыздағы №АDМ 
397/2017 Бизнес-процестер аутсорсин-
гі («ҚазТрансОйл» АҚ Маңғыстау мұнай 
құбыры басқармасының объектілерінде 
«ҚазТрансОйл» АҚ қызмткерлерді тамақтан-
дыруды ұйымдастыру) қызметтерін көрсетуге 
арналған шартқа № 3 Қосымша келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж.  
15 мамырдағы шешімі  
(№ 10 отырыс хаттамасы)

38 2018 жылғы 30 наурыздағы №АDМ 526/2018 
шартқа № 2 Қосымша келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж.  
15 мамырдағы шешімі (№ 10 отырыс хаттамасы)

«IC group service» ЖШС, «Dos support» ЖШС

39 Ғимараттарды/үй-жайларды/аумақты/көлікті 
және ұқсас объектілерді жинау бойынша қыз-
меттер көрсету бойынша қызметтер көрсету-
ге арналған шартқа Қосымша келісімдер

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж.  
15 мамырдағы шешімі  
(№ 10 отырыс хаттамасы)

«Қазақтүрікмұнай» ЖШС

40 2016 жылғы 09 желтоқсанғы №TR 11/2017 
мұнай тасымалдау бойынша қызметтер көр-
сетуге арналған №1 келісім 

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 
23 қыркүйектегі шешімі  
(№ 17 отырыс хаттамасы)

«Өзенмұнайгаз» АҚ

41 Мұнай тасымалдау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 
23 қыркүйектегі шешімі  
(№ 17 отырыс хаттамасы)

42 Басқа мемлекеттердің аумағы арқылы мұнай 
тасымалдауды ұйымдастыру бойынша қыз-
меттер көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 
26 желтоқсандағы шешімі  
(отырыс хаттамасы № 25)

«Ембімұнайгаз» АҚ

43 Мұнай тасымалдау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж.  
23 қыркүйектегі шешімі  
(№ 17 отырыс хаттамасы)

44 2019 жылғы 23 қыркүйектегі №TR 
01/2020//1904-117 Мұнай тасымалдау бойын-
ша қызметтер көрсетуге арналған шартты 
бұзу туралы келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 
26 желтоқсандағы шешімі  
(№ 25 отырыс хаттамасы)

«ҚазМұнайТеңіз» ТМК ЖШС

45 Мұнай тасымалдау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж. 
23 қыркүйектегі шешімі  
(№ 17 отырыс хаттамасы)

«ҚМГ Қашаган Б.В.» ЖЖШК

46 Мұнай тасымалдау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж. 
23 қыркүйектегі шешімі  
(№ 17 отырыс хаттамасы)

№ Мәміленің атауы «ҚазТрансОйл» АҚ органының шешімі

47 Басқа мемлекеттердің аумағы арқылы мұнай 
тасымалдауды ұйымдастыру бойынша қыз-
меттер көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж. 
26 желтоқсандағы шешімі 
(№ 25 отырыс хаттамасы)

«Өзенмұнайгаз» АҚ, «Су өндіру және тасымалдау басқармасы» ЖШС

48 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 2867-203//
WPA111/2017 Магистральдық құбыр бойынша 
«ҚазТрансОйл» АҚ Маңғыстау мұнай құбыры 
басқармасының «Ақтау» БМАС объектісінен 
өндірістік-ағынды суларды (тауар суын) тасы-
малдау және қабылдау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шартқа № 3 Қосымша 
келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж. 
23 қыркүйектегі шешімі  
(№ 17 отырыс хаттамасы)

«МұнайТас» ЖШС

49 «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі 
мәміле – «МұнайТас» ЖШС жарғылық капита-
лына ақшамен қосымша салым енгізу

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж.  
30 қазандағы шешімі  
(№ 20 отырыс хаттамасы)

«Ембімұнайгаз» АҚ – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тұлғасында, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС «ҚазМұнайГаз» ҰК 
АҚ тұлғасында

50 Мұнай тасымалдау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж. 
26 желтоқсандағы шешімі 
(№ 25 отырыс хаттамасы)

51 Басқа мемлекеттердің аумағы арқылы мұнай 
тасымалдауды ұйымдастыру бойынша қыз-
меттер көрсетуге арналған шарт

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж. 
26 желтоқсандағы шешімі 
(№ 25 отырыс хаттамасы)

«МАЭК-Казатомөнеркәсіп» ЖШС

52 2017 жылғы 27 желтоқсандағы №К003-Д//
ЕХ86/2018 Дистиллятты жіберуге және тұты-
нуға арналған шартқа № 4 Қосымша келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 
2019 ж.26 желтоқсандағы шешімі 
(№ 25 отырыс хаттамасы)

53 2017 жылғы 27 желтоқсандағы №К003Т//
ЕХ81/2018 Жылумен жабдықтау шартына № 6 
қосымша келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж. 
26 желтоқсандағы шешімі  
(№ 25 отырыс хаттамасы)

«МАЭК-қазатомөнеркәсіп» ЖШС, «Каспий жылу су арнасы» МҚК

54 2017 жылғы 26 желтоқсандағы №Ю08009-Т//
ЕХ52/2018 Жылумен жабдықтау шартына № 6 
Қосымша келісім

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж. 
26 желтоқсандағы шешімі 
(№ 25 отырыс хаттамасы)

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ

55 Тауар газын бөлшек саудада өткізу шартына 
қосымша келісімдер

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж. 
26 желтоқсандағы шешімі 
(№ 25 отырыс хаттамасы)

56 Тауар газын бөлшек саудада өткізу шартына 
қосымша келісімдер

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының 2019 ж. 
26 желтоқсандағы шешімі 
(№ 25 отырыс хаттамасы)
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5-қосымша.  
2019 жылғы корпоративтік басқару 
кодексінің қағидаттарымен ережелерін 
сақтау туралы есеп

2016 жылғы 27 мамырдағы «ҚазТрансОйл» АҚ 
акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімімен 
бекітілген корпоративтік басқару кодексіне 
(№ 3/2016 хаттама) (Кодекс) сәйкес Корпоративтік 
хатшы ай сайын Кодекстің қағидаттары мен ереже-
лерін сақтау/сақтамау туралы есеп дайындайды.

Кодекстің мақсаты «ҚазТрансОйл» АҚ-да кор-
поративтік басқаруды жетілдіру, басқарудың 
ашықтығын қамтамасыз ету, Компанияның тиісті 
корпоративтік басқару стандарттарын ұстануға 
бейілділігін растау болып табылады. Кодекстің 
қағидаттары:

1. «Самұрық-Қазына» АҚ акционері ретіндегі 
Үкімет.

2. «Самұрық-Қазына» АҚ мен ұйымдардың өзара 
іс-қимылы. «Самұрық-Қазына» АҚ-тың ұлттық 
басқарушы холдинг ретіндегі рөлі.
3. Орнықты даму.
4. Акционерлердің құқықтары және акционерлерге 
әділ қарау.
5. Директорлар кеңесі мен атқарушы органның 
тиімділігі.
6. Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит.
7. Ашықтық болып табылады.

Компания корпоративтік басқарудың маңыз-
дылығын түсіне отырып, Компанияның ішкі құ-
жаттары мен тәжірибесінің корпоративтік басқару 
принциптеріне сәйкес келу қажеттілігіне көп көңіл 
бөледі.

1 Кодекстің бірінші принципі ерекше сипатқа ие және «Самұрық-Қазына» АҚ басқару ерекшеліктеріне, «Самұрық-Қазына» АҚ 
мен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасындағы өзара іс-қимылға жатады.

№

Корпоративтік 
басқару ко-
дексінің нор-
масы /корпора-
тивтік басқару 
қағидаты

Сақталады/
Сақталмай-
ды

Нормаларды сақтау үшін орындалған іс-шаралар / корпоративтік 
басқару қағидаттары

1 «Самұрық-Қа-
зына» АҚ пен 
ұйымдардың 
өзара іс-қимылы. 
«Самұрық-Қазы-
на» АҚ-тың Ұлт-
тық басқарушы 
холдинг ретіндегі 
рөлі

Сақталады «ҚазТрансОйл» АҚ-дағы корпоративтік басқару жүйесі оның қыз-
метін тиісінше басқаруды және бақылауды қамтамасыз етеді және 
ұзақ мерзімді құнның өсуіне және орнықты дамуға бағытталған.

Компания және оның лауазымды тұлғалары ұзақ мерзімді құнның 
өсуі және орнықты даму үшін және Қазақстан Республикасының 
заңнамасында және ішкі құжаттарда белгіленген тәртіппен қа-
былданатын шешімдер мен әрекеттер/әрекетсіздік үшін жауапты 
болады.

№

Корпоративтік 
басқару ко-
дексінің нор-
масы /корпора-
тивтік басқару 
қағидаты

Сақталады/
Сақталмай-
ды

Нормаларды сақтау үшін орындалған іс-шаралар / корпоративтік 
басқару қағидаттары

2 Орнықты даму Ішінара 
сақталады

Орнықты даму мақсаты қоршаған ортаны сақтау және қорғау, қолай-
лы еңбек жағдайларын жасау, жұмыс орындарындағы қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету және Компания қызметін жүзеге асыратын жер-
гілікті қоғамдастықтардың дамуына үлес қосу арқылы бизнесті 
дамыту болып табылатын Компания қызметінің басымдығы болып 
табылады.

Компания орнықты даму саласындағы халықаралық стандарттарға 
сәйкес өндірісте қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау 
және қамтамасыз ету, өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулар-
дың алдын алу, қоршаған ортаның қолайлы жағдайларын жасау 
және қамтамасыз ету, адамның биоәртүрлілігі мен тіршілік әрекеті 
жөніндегі құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-техника-
лық, санитарлық-эпидемиологиялық, оңалту, емдеу-профилактика-
лық іс-шаралар кешенін әзірлеуді және жүзеге асыруды қамтамасыз 
етеді.

Компанияның 2019 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің Жылдық 
аудиторлық жоспарына сәйкес Дауыс беретін акцияларының елу 
проценттен астамы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қа-
зына» АҚ-қа тиесілі заңды тұлғалардағы корпоративтік басқаруды 
диагностикалау әдістемесі негізінде Компанияның корпоративтік 
басқаруына бағалау жүргізілді.

Корпоративтік басқаруды жүргізілген бағалау нәтижелері бойынша 
жақсарту үшін аса маңызды салалар анықталды және Компания-
дағы корпоративтік басқарудың тиімділігін арттыру бойынша, оның 
ішінде орнықты даму бойынша ұсынымдар берілді.

Бұдан басқа, Компания 2020–2021 жылдарға арналған 
«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөнін-
дегі іс-шаралар жоспарын дайындады, оны іске асыру Компанияның 
Директорлар кеңесі мен менеджментін орнықты даму мәселелерін 
басқару процесіне белсенді тартуға, орнықты даму саласындағы, 
оның ішінде персоналды басқару, табиғатты қорғау қызметі, ме-
неджменттің интеграцияланған жүйесінің жұмыс істеуі бөлігінде 
Компания жұмысының негізгі нәтижелерін тұрақты негізде қарауға 
және талдауға мүмкіндік береді.

2.1 Қоршаған орта-
ны қорғау

Сақталады Компания өз қызметінің қоршаған ортаға теріс әсерін азайту және 
табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану принциптерін енгізу жөнін-
дегі шараларға үлкен көңіл бөледі.

Компания Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің, 
алдыңғы қатарлы халықаралық стандарттар мен ішкі корпоративтік 
құжаттардың ережелерін қатаң ұстанады, экологиялық аспектілерді 
сәйкестендіруді және бағалауды жүргізеді, сондай-ақ қоршаған ор-
таны қорғау саласындағы өз іс-қимылдарының айқындылығы мен 
ашықтығын қамтамасыз етеді.

Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін басқару жүйесі Компанияның 
өндірістік қызметінің барлық бағыттарын қамтиды және ISO 14001: 
2015 стандартының талаптарына сәйкестігіне сертификатталған.
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№

Корпоративтік 
басқару ко-
дексінің нор-
масы /корпора-
тивтік басқару 
қағидаты

Сақталады/
Сақталмай-
ды

Нормаларды сақтау үшін орындалған іс-шаралар / корпоративтік 
басқару қағидаттары

2.2 Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті 
қорғау

Сақталады Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздік Компани-
яның орнықты дамуының маңызды құрамдас элементтері болып 
табылады.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында компания өн-
дірістік объектілердің авариясыз жұмыс режимін қамтамасыз етуге 
ұмтылады, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасайды және қолдайды, 
қызметкерлердің денсаулығына қамқорлық жасайды және Қа-
зақстан Республикасы заңнамасының, халықаралық және ұлттық 
стандарттардың, Компанияның ішкі құжаттарының ережелерінің 
талаптарын нақты ұстанады

2.3 Кадрлық және 
әлеуметтік сая-
сат

Сақталады «ҚазТрансОйл» АҚ кадрлық саясатын жетілдіру компанияның ұзақ 
мерзімді орнықты дамуы үшін маңызды факторлардың бірі ретінде 
қарастырылады.

Компанияның кадрлық саясатының басымдықтары жалақының 
лайықты деңгейін қамтамасыз ету және қызметкерлерді әлеуметтік 
қолдау жүйесін құру, кәсіби даму және мансаптық өсу үшін мүмкін-
діктер беру, персоналды ынталандырудың тиімді жүйесін құру және 
іске асыру, сондай-ақ персоналдың қанағаттануын арттыру болып 
табылады.

Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына және ком-
пания қызметкерлерінің ұжымымен жасалған ұжымдық шартқа 
сәйкес кадрлық және әлеуметтік саясатты қалыптастырады.

2.4 Сатып алу жүйесі 
және жергілікті 
қамту

Сақталады Компания бизнесінің орнықты дамуы үшін оның ауқымын ескере 
отырып, сатып алудың тиімді жүйесі және Компанияны сапалы тау-
арлармен, жұмыстармен және қызметтермен уақтылы қамтамасыз 
ету маңызды мәнге ие.

Жеткізушілерді таңдау кезінде Компания «Самұрық-Қазына» ұлт-
тық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының 
(қатысу үлестерінің) елу және одан да көп проценті меншік немесе 
сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей 
немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және 
қызметтерді сатып алу қағидаларын басшылыққа алады.

3 Акционерлердің 
(қатысушылар-
дың) құқықтары 
және акционер-
лерге (қаты-
сушыларға) әділ 
қарау

Сақталады Акционерлермен барынша ашық және тиімді өзара іс-қимыл Компа-
ния қызметінің негізгі принциптерінің бірі болып табылады. Акцио-
нерлердің негізгі құқықтарын іске асыру заңнамалық актілерге және 
«ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысына (Жарғы) сәйкес жүзеге асырылады.

Компанияның Директорлар кеңесі барлық акционерлерге әділ 
қарауға кепілдік береді, оларға Компанияны басқаруға қатысуға, 
Компанияның қызметі туралы ақпарат алуға және дивидендтерді 
алуға өзінің құқығын іске асыруға мүмкіндік береді. Акционерлердің 
жалпы жиналысын өткізу тәртібі мен рәсімдері барлық акционерлер-
ге тең қарауды қамтамасыз етеді.

№

Корпоративтік 
басқару ко-
дексінің нор-
масы /корпора-
тивтік басқару 
қағидаты

Сақталады/
Сақталмай-
ды

Нормаларды сақтау үшін орындалған іс-шаралар / корпоративтік 
басқару қағидаттары

4 Директорлар 
кеңесі мен атқа-
рушы органның 
тиімділігі

Сақталады Директорлар кеңесі Компанияның стратегиялық басқаруын қамта-
масыз ететін, өз құзыреті шегінде Компания Басқармасының 
қызметін бақылауды жүзеге асыратын және Компанияның қызметін 
тиімді басқару және тиісті бақылау үшін Акционерлердің жалпы 
жиналысы алдында жауапты болатын Компанияның басқару органы 
болып табылады.

Аса маңызды мәселелерді алдын ала қарау және Директорлар 
кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін компанияда Директорлар 
кеңесінің комитеттері жұмыс істейді.

Компания Директорлар кеңесі мен оның комитеттері жұмысының 
тиімділігіне кешенді бағалау, үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес 
директорлар қызметіне жеке бағалау жүргізеді.

Компанияның ағымдағы қызметін басқаруды алқалы атқарушы 
орган болып табылатын Басқарма жүзеге асырады.

5 Тәуекелдерді 
басқару, ішкі 
бақылау және 
аудит

Сақталады Қоғамның корпоративтік басқару жүйесінің маңызды элементтері 
тәуекелдерді басқару жүйесі болып табылады, ол тәуекелдерді 
басқарудың корпоративтік жүйесін (ТБКЖ) және ішкі бақылау жүй-
есін (ІБЖ) қамтиды.

ТБКЖ Компанияның стратегиялық және операциялық мақсаттары-
на қол жеткізуге теріс әсер етуі мүмкін әлеуетті тәуекел оқиғаларын 
уақтылы сәйкестендіруге, бағалауға, мониторинг жүргізуге және 
азайтуға бағытталған.

ІБЖ процесс деңгейінің тәуекелдерін уақтылы анықтауға және тал-
дауға, сондай-ақ ІБЖ негізгі салаларында осы тәуекелдерді басқару 
жөніндегі бақылау рәсімдерін айқындауға және талдауға бағыт-
талған.

Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге 
асыру, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалау, 
корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды орындау және қыз-
метті жетілдіру мәселелері бойынша кеңес беру мақсатында Компа-
нияда, сондай-ақ, Ішкі аудит қызметі жұмыс істейді

6 Ашықтық Сақталады Компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама-
сын, реттеуші органдардың талаптарын, листинг қағидалары және 
Компанияның ішкі құжаттарын басшылыққа ала отырып, мүдделі 
тараптарға өз қызметінің барлық аспектілері бойынша ақпараттың 
уақтылы және толық ашылуын қамтамасыз етеді

«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару кодексінің 2019 жылғы принциптері мен ережелерін сақтау 
туралы егжей-тегжейлі есеп Компанияның корпоративтік интернет-ресурсының «Корпоративтік басқару» 
бөлімінде қолжетімді.
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6-қосымша.  
2019 жылдағы «ҚазТрансОйл» АҚ 
тәуекелдерінің тізбесі

Тәуекелдің 
атауы Тәуекел-факторлар Тәуекелді басқару жөніндегі іс-шаралар

2019 жылы 
тәуекелді  
іске асыру

Өндірістік тәуекелдер

Техноло-
гиялық 
режимді 
сақтамауы

 ■ Сыртқы электр жаб-
дықтауды берудегі 
іркілістер;

 ■ ТПБАЖ техникалық 
және бағдарлама-
лық құралдары 
кешенінің іркілістері 
мен істен шығуы;

 ■ Персоналдың 
дұрыс емес/қате 
әрекеттері

 ■ Магистральдық мұнай құбырлары жұмы-
сының әзірленген оңтайлы технологиялық 
режимдерінің орындалуын іске асыру және 
бақылануын қамтамасыз ету;

 ■ Нормативтік құжаттардың, оның ішінде ре-
зервтік жабдықтың талаптарына сәйкес 
техникалық қызмет көрсету және ағымдағы 
жөндеуді уақтылы және сапалы жүргізілуін 
қамтамасыз ету;

 ■ Жауапты бөлімшелерді белгілей отырып, 
аварияға қарсы қорғау жүйесінің іркілістерін 
ескерту жөніндегі іс-шаралар жоспарын 
әзірлеу;

 ■ Жабдықты технологиялық пайдалану және 
қызмет көрсету бойынша жоспарланған нұсқа-
маларды жүргізу;

 ■ Жұмыстарды жүргізу журналдарына жазбалар 
жасау;

 ■ Аварияға қарсы жаттығуларды өткізу;
 ■ Басшы тарапынан жұмыстарды бақылау;
 ■ Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласын-

дағы ішкі бақылау/өндірістік бақылау.
 ■ Персоналдың оқудан және қайта даярлаудан 

уақтылы өтуін бақылау;
 ■ «Қорғау» картасын қолдану регламентін енгізу

Иә

Тәуекелдің 
атауы Тәуекел-факторлар Тәуекелді басқару жөніндегі іс-шаралар

2019 жылы 
тәуекелді  
іске асыру

Жабдықты 
(оның ішінде 
технологи-
ялық) кешік-
тіріп/ сапа-
сыз жөндеу

 ■ Технологиялық 
жабдықты жөндеу-
ге арналған ТМҚ 
жеткізуге шарт-
тарды уақтылы 
жасамау;

 ■ Сенімсіз өнім бе-
рушіні/жосықсыз 
қатысушыны/ 
жалған кәсіпкерді 
таңдау

 ■ Жұмыстар өндірісін 
қанағаттанарлық-
сыз ұйымдастыру

 ■ Қосалқы бөлшектер мен материалдарды 
уақтылы жеткізбеген жағдайда жеткізушілерге 
айыппұл санкцияларын ұсыну;

 ■ Бірінші кезектегі ретпен технологиялық жаб-
дықты жөндеу үшін тауарлық-материалдық 
қорларды жеткізуге тендерлер өткізу және 
шарттар жасасу;

 ■ ТЖҚ сатып алу қағидаларының талаптарына 
сәйкес тендерлік құжаттаманы (техникалық 
тапсырма/техникалық ерекшелік, шарттың 
жобасы) сараптау;

 ■ ЭСАЖ 2.0 (электрондық сатып алудың ақпа-
раттық жүйесі) арқылы өнім берушілерді 
анықтау;

 ■ ТЖҚ сатып алу әкімшісінің тарапынан тау-
арлар, жұмыстар және қызметтер бойынша 
шарттардың орындалуын бақылау және 
мониторингілеу;

 ■ Холдингтің алдын ала біліктілік іріктеуінен 
өткен жеткізушілермен шарттар жасасу;

 ■ От, газ қауіпті жұмыстар және қауіптілігі жоға-
ры жұмыстар кезінде наряд-рұқсаттарды, 
нұсқамаларды қалыптастыру;

 ■ Жұмыстарды жүргізу журналдарына жазбалар 
жасау;

 ■ Аварияға қарсы жаттығуларды өткізу;
 ■ Басшы тарапынан жұмыстарды бақылау;
 ■ Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласын-

дағы ішкі бақылау/өндірістік бақылау.
 ■ Персоналдың оқудан және қайта даярлаудан 

уақтылы өтуін бақылау;
 ■ «Қорғау» картасын қолдану регламентін енгізу

Жоқ

Жоқ

Иә

Техноло-
гиялық 
жабдықты 
кешіктіріп/ 
сапасыз 
ауыс тыру

 ■ Жабдықты уақтылы 
жеткізбеу;

 ■ Оны пайдалану 
кезінде анықталған 
жаңа жабдықтағы 
зауыт ақауының 
болуы

 ■ Бірінші кезекте технологиялық жабдықты жет-
кізуге тендерлер өткізу және шарттар жасасу;

 ■ Дайындаушы зауыттармен тікелей жабдықты 
жеткізу беру шарттарын жасау;

 ■ Холдингтің алдын ала біліктілік іріктеуінен 
өткен жеткізушілермен шарттар жасасу;

 ■ Жабдықты уақтылы жеткізбеген жағдайда 
жеткізушілерге айыппұл санкцияларын ұсыну;

 ■ Жеткізушінің жауапкершілігі мәнінде жаңа 
жабдықты жеткізуге, кепілдік міндеттемелерін 
енгізуге арналған шарттардың сараптамасы

Жоқ
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Тәуекелдің 
атауы Тәуекел-факторлар Тәуекелді басқару жөніндегі іс-шаралар

2019 жылы 
тәуекелді  
іске асыру

Өндірістік емес тәуекелдер

Кірістердің 
азаюы

Қызметке/өнімге сұра-
нысты азайту (БМТ/
ДОУ)

 ■ Нарық жағдаяты өзгерістеріне мониторинг 
жасау;

 ■ Жүктердің жаңа көлемдерін/қосымша жүк 
ағындарын тарту;

 ■ Икемді, тиімді тарифтік саясатты қолдану;
 ■ Грузияның мемлекеттік органдарымен және 

шаруашылық жүргізетін субъектілерімен 
жұмыс;

 ■ Маркетингтік қызмет, әлеуетті серіктестермен 
келіссөздер

Иә (БМТ 
бойынша)

Кірістердің 
азаюы

Дебиторлық берешек-
ті уақтылы қайтармау 
(БМТ)

 ■ Жасалатын шарттардың құқықтық сараптама-
сын жасау;

 ■ Контрагенттерден БМТ шарттарын жасасу 
кезінде салық берешегінің жоқ екендігі туралы 
анықтаманы ұсынуын талап ету;

 ■ БМТ бизнес-жоспарының көрсеткіштерін орын-
дау мониторингін тұрақты негізде жүргізу және 
оны уақтылы түзетуді қамтамасыз ету

Жоқ

Кірістердің 
азаюы

Бекітілген жоспарлар-
дың төмен сапасы

 ■ Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларын 
жоспарлау сапасын арттыру;

 ■ Қазақстан Республикасының табиғи монопо-
лияларды реттеу жөніндегі уәкілетті органын-
да инвестициялық бағдарламаны уақтылы 
түзету;

 ■ Инвестициялық бағдарламаны және күрделі 
жұмсалымды жоспарлау сапасын арттыру 
жөніндегі іс-шаралар бөлігінде Компанияның 
реттелетін қызметтеріне уақытша өтемақы 
төленетін тарифтерді енгізу тәуекелін мейлінше 
азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу 
және іске асыру

Иә

Кірістердің 
азаюы

Мұнайды жеткізуді 
азайту немесе тоқтату

 ■ Жүк жөнелтушілермен ұзақ мерзімді шарттар 
жасасу;

 ■ Жаңа жүк жөнелтушілерді тарту;

Жоқ

Кірістердің 
азаюы

Стратегиялық серікте-
стермен қарым-қаты-
настардың шарттарын 
өзгерту

 ■ Стратегиялық серіктестермен мұнай тасы-
малдау бойынша қызметтерді көрсетуге ұзақ 
мерзімді шарттар жасасу

Жоқ

Кірістердің 
азаюы

Контрагент-банктердің 
өз міндеттемелерін 
орындамауы

 ■ «Самұрық-Қазына» АҚ талаптарын орындау;
 ■ Рейтингі жоғары контрагент банктерге қара-

жатты инвестициялау;
 ■ Орналастырылатын уақытша бос ақша қара-

жатын әртараптандыру;
 ■ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа тоқсан сайынғы 

есептілікті жасау және жіберу жолымен 
қаржылық тәуекелдерді мониторингілеу

Жоқ

Тәуекелдің 
атауы Тәуекел-факторлар Тәуекелді басқару жөніндегі іс-шаралар

2019 жылы 
тәуекелді  
іске асыру

Кірістердің 
азаюы

Тарифтік сметаны 
уақтылы түзетпеу

 ■ Тарифтік сметаларды орындау бойынша 
ақпаратты және негіздеуші құжаттарды ұсыну 
уақтылылығын бақылау және мониторингілеу, 
талдау;

 ■ Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі 
уәкілетті органға түзетілген тарифтік сметалар-
дың (өтінімдердің) уақтылы жіберілуін қамта-
масыз ету;

 ■ Қазақстан Республикасының табиғи монопо-
лияларды реттеу жөніндегі уәкілетті органында 
тарифтік сметаларды (өтінімдерді) келісу және 
қорғау. Тарифтік сметаларды орындау бойын-
ша ақпаратты және негіздеуші құжаттарды 
ұсыну уақтылылығын бақылау және монито-
рингілеу, талдау;

 ■ Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі 
уәкілетті органға түзетілген тарифтік сметалар-
дың (өтінімдердің) уақтылы жіберілуін қамта-
масыз ету;

 ■ Қазақстан Республикасының табиғи монопо-
лияларды реттеу жөніндегі уәкілетті органында 
тарифтік сметаларды (өтінімдерді) келісу және 
қорғау

Иә

Кірістердің 
азаюы

Өндірістік өнімді 
дұрыс есепке алмау

 ■ Мұнай көлемін өлшеу құралдарына метрологи-
ялық қызмет көрсету;

 ■ Магистральдық мұнай құбырлары жұмысы-
ның негізгі технологиялық параметрлерін, 
мұнай балансын жедел бақылау, тіркеу, талдау;

 ■ Мұнайдың орындаушылық балансын жүргізу

Жоқ

Кірістердің 
азаюы

Негізгі қызмет бойын-
ша сапасыз қызмет-
тер көрсету

 ■ Мұнайды тасымалдау бойынша қызметтерді 
және мұнайды қабылдау, тасымалдау және 
тапсыру тәртібі туралы техникалық келісім-
дерді ұсынуға жасалған шарттардың талапта-
рына сәйкестігіне қабылданатын, айдалатын 
және тапсырылатын мұнайдың сапасын 
бақылау;

 ■ Магистральдық мұнай құбырлары жұмысы-
ның негізгі технологиялық параметрлерін, 
мұнай балансын жедел бақылау, тіркеу, талдау;

 ■ Қызметтерді тұтынушылардың қанағатта-
нушылығын жыл сайын бағалау және тұты-
нушылардың қанағаттанушылығының жалпы 
қорытынды коэффициентін есептеу;

 ■ Қажет болған жағдайда олардың нәтижелілі-
гін кейін талдай отырып, түзету және/немесе 
ескерту іс-қимылдарын әзірлеу;

 ■ Сертификаттау жөніндегі халықаралық ор-
ганның ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007 және ISO 50001:2011, сондай-ақ ISO 
27001:2013 халықаралық стандарттарының 
талаптарына сәйкестігіне тәуелсіз аудиттен өту

Жоқ
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Тәуекелдің 
атауы Тәуекел-факторлар Тәуекелді басқару жөніндегі іс-шаралар

2019 жылы 
тәуекелді  
іске асыру

Кірістердің 
азаюы

Бұрмаланған гнемесе 
тиімсіз түрде компа-
ниялардың қызметі 
туралы ақпаратты 
ұсынатын теріс жари-
яланымдарға ден қою 
тетіктерінің болмауы

 ■ Ішкі тексерулер негізінде ақпаратты шұғыл 
дайындау, Компанияның мүдделі құрылымдық 
бөлімшелерімен келіскеннен кейін оны дереу 
орналастыру және оны БАҚ-та теріс жария-
ланымдар пайда болғанға дейін ақпараттық 
агенттіктерде Компания басшылығымен 
бекіту;

 ■ Компанияның қызметіне байланысты әртүр-
лі оқиғалар туралы БАҚ-қа хабардар ету 
мақсатында Компания басшылығының бри-
фингтерін, баспасөз-конференцияларын, сөз 
сөйлеуін ұйымдастыру

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

Тарифтік реттеу 
саласында уәкілетті 
органның шешімдерді 
қабылдауы

 ■ Тарифтік сметаларды орындау бойынша 
ақпаратты және негіздеуші құжаттарды ұсыну 
уақтылылығын бақылау және мониторингілеу, 
талдау;

 ■ Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі 
уәкілетті органға түзетілген тарифтік сметалар-
дың (өтінімдердің) уақтылы жіберілуін қамта-
масыз ету;

 ■ Қазақстан Республикасының табиғи монопо-
лияларды реттеу жөніндегі уәкілетті органында 
тарифтік сметаларды (өтінімдерді) келісу және 
қорғау

Иә

Шығыстар-
дың өсуі

Қажетті келісулер 
мен рұқсаттарды алу 
ұзақтығы

 ■ Бөлек есепке алу бойынша Компанияның ішкі 
құжаттарына өзгерістердің уақтылы енгізілуін 
қамтамасыз ету;

 ■ Қазақстан Республикасының табиғи моно-
полияларды реттеу жөніндегі уәкілетті орга-
нымен бөлек есепке алу бойынша Компани-
яның ішкі құжаттарының уақтылы келісілуін 
қамтамасыз ету

Иә

Шығыстар-
дың өсуі

Қоршаған ортаны 
қорғау саласында 
заңнаманы сақтамау

 ■ Эмиссиялар нормативтерінің жобаларын 
уақтылы әзірлеуді және мәлімделген көлемде 
алуды қамтамасыз ету;

 ■ Қоршаған ортаға эмиссияға лимиттердің 
сақталуын бақылау;

 ■ Жабдықтарды пайдалану қағидаларының 
сақталуын бақылау;

 ■ Объектілерде жабдықтау жұмыстарының тех-
нологиялық режимдерін әзірлеу;

 ■ Міндетті экологиялық сақтандыру;
 ■ Өндірістік экологиялық бақылау

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

Үшінші тұлғалар тара-
пынан қасақана заңға 
қарсы жасалған әре-
кеттер (магистраль-
дық мұнай құбырлары 
жүйесіндегі оймалар, 
ТМҚ ұрлануы)

 ■ Күзет ұйымымен Компанияның объектілерін 
күзету жөніндегі қызметтерді көрсетуге шарт-
тар жасасу;

 ■ Магистральдық мұнай құбырларын қорғаудың 
техникалық жүйелері мен құралдарын енгізу 
және пайдалану;

 ■ Компания активтерінің физикалық қорғалуы-
ның тиімді жүйесінің болуын қамтамасыз ету

Иә

Тәуекелдің 
атауы Тәуекел-факторлар Тәуекелді басқару жөніндегі іс-шаралар

2019 жылы 
тәуекелді  
іске асыру

Шығыстар-
дың өсуі

Күрделі салымдарды 
жоспарлау кезін-
де экономикалық 
тиімділікті дұрыс 
есептемеу

 ■ Компанияның құрылымдық бөлімшелерімен 
бірге кіріс деректерін пысықтау;

 ■ Инвестициялық жобаларды Компанияның 
Инвестициялық комитетінің қарауына шығару

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

Компанияның қолда-
нылатын құқық талап-
тарын сақтамауы

 ■ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының, үлестес тұлғалар 
туралы, сондай-ақ Компанияның инсайдерлері 
туралы ақпаратты ашу бөлігінде Компанияның 
Листингтік қағидаларының және ішкі құжатта-
рының сақталуын бақылау

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

Қаржылық есептілік 
уақтылы/дұрыс ұсын-
бау

Компанияның 
қаржылық/қаржылық 
емес ковенанттарын 
сақтамау

 ■ Қаржылық кезеңді жабу күнтізбесін жасау;
 ■ Қаржылық кезеңді жабу күнтізбесінде бекітіл-

ген мерзімдерге сәйкес есепке алу жүйесіндегі 
қаржылық кезеңнің жабылу процесін бақылау;

 ■ Қаржылық есептілікті уақтылы ұсынуды жау-
апты қызметкерлердің ҚНК-не енгізу

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

Салық заңнамасының 
талаптарын сақтамау

 ■ Компанияның салық қызметтерімен салық 
есептілігін жасаудың дұрыстығын және оны 
Қазақстан Республикасының салық органда-
рына ұсынудың уақтылылығын бақылау;

 ■ Компанияның қызметкерлеріне Қазақстан Ре-
спубликасының салық заңнамасы саласында 
әдіснамалық қолдау көрсету;

 ■ Салықтар бойынша дербес шоттардың дерек-
терімен салықтар бойынша бухгалтерлік есеп 
деректерін салыстырып тексеруді жүргізу;

 ■ Қосымша салық есептілігі (бұрын ұсынылған 
салық есептілігін талдау, дайындау және қайта 
есептеу және Қазақстан Республикасының 
салық органдарына ұсыну үшін оған өзгерістер 
енгізу);

 ■ Компанияның салықтық тәуекелдерін жыл 
сайын салықтық шолу/тексеру/талдау;

 ■ Қазақстан Республикасының салық заңнама-
сы және бухгалтерлік есеп туралы заңнамасы 
саласында салық мамандарының біліктілігін 
жыл сайын арттыру;

 ■ Қазақстан Республикасы салық заңнамасы-
ның өзгерістері мен толықтырулары бойынша 
ақпараттық ресурсқа жазылу

Жоқ

221220
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Тәуекелдің 
атауы Тәуекел-факторлар Тәуекелді басқару жөніндегі іс-шаралар

2019 жылы 
тәуекелді  
іске асыру

Шығыстар-
дың өсуі

 ■ Тауарлар, жұмыс-
тар және қызмет-
терді сатып алудың 
жылдық жоспарын 
уақтылы бекітпеу/
тауарлар, жұмыстар 
және қызметтерді 
сатып алудың 
бекітілген жылдық 
жоспарына қажет-
ті өзгерістер мен 
толықтыруларды 
уақтылы енгізбеу

 ■ Тауарлар, жұмыс-
тар мен қызмет-
терді сатып алуды 
уақтылы өткізбеу

 ■ Сенімсіз өнім бе-
рушіні /жосықсыз 
қатысушыны/
жалған  кәсіпкерді 
таңдау

 ■ Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып 
алуды уақтылы жоспарлау, жыл сайынғы Тау-
арлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу 
жоспарын (МСЖ) қалыптастыру және бекіту;

 ■ МСЖ сәйкес белгіленген мерзімде сатып алу-
дың уақтылы жүзеге асырылуын бақылау;

 ■ МСЖ уақтылы түзету жүргізу;
 ■ сатып алу қағидаларының талаптарына сәйкес 

тендерлік құжаттаманы (техникалық тапсыр-
ма/техникалық ерекшелік, шарттың жобасы) 
сараптау;

 ■ ЭСАЖ 2.0 (электрондық сатып алудың ақпа-
раттық жүйесі) арқылы өнім берушілерді 
анықтау;

 ■ ТЖҚ сатып алу әкімшісінің тарапынан тау-
арлар, жұмыстар және қызметтер бойынша 
шарттардың орындалуын бақылау және 
мониторингілеу;

 ■ Холдингтің алдын ала біліктілік іріктеуінен 
өткен жеткізушілермен шарттар жасасу

Жоқ

Кірістердің 
азаюы

Мәмілелердің тиісінше 
заңды ресімделмеуі

 ■ Шарттарды заңды (құқықтық) сараптау;
 ■ Шарттарды жасауға, өзгертуге, орындауға 

және тоқтатуға байланысты мәселелер бойын-
ша Компанияның контрагенттерімен келіссөз-
дерге қатысу

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

Персоналдың дұрыс 
емес/қате әрекеттері

 ■ Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау сала-
сында Компания қызметкерлерінің хабардар 
болуын арттыру;

 ■ Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойын-
ша нұсқамалар өткізу және ішкі бақылау;

 ■ Жұмыстардың басшысы тарапынан өндірістік 
бақылау.

Иә (өн-
дірістік тәу-
екелдерді 
қараңыз)

Шығыстар-
дың өсуі

Еңбек заңнамасының 
талаптарын сақтамау

 ■ Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойын-
ша ішкі бақылау;

 ■ Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойын-
ша селекторлық кеңестер өткізу;

 ■ Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау сала-
сында Компания қызметкерлерінің хабардар 
болуын арттыру;

 ■ Қызметкерлерді еңбек қызметіне байланысты 
жазатайым оқиғалардан сақтандыру;

 ■ Ауырған жағдайда жыл сайынғы медициналық 
тексеріп қарауды және сақтандыруды қамта-
масыз ету

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

Қызметкерлердің 
ереуілдері, митингтері, 
наразылықтары

 ■ Персоналмен түсіндіру жұмысы;
 ■ Корпоративтік рухын арттыру (тимбилдингтер, 

спартакиадалар, конкурстар және т.с.с.);
 ■ Персоналды ынталандыруды арттыру;
 ■ Компания мен қызметкерлер арасында ұжым-

дық шартты жасасу және сүйемелдеу

Жоқ

Тәуекелдің 
атауы Тәуекел-факторлар Тәуекелді басқару жөніндегі іс-шаралар

2019 жылы 
тәуекелді  
іске асыру

Шығыстар-
дың өсуі

Персоналдың жет-
кіліксіз біліктілігі

 ■ Кәсіби құзыреттілік пен қызметкерлердің 
құзыреттерінің жұмыс орындарының талапта-
рына сәйкестігіне талдау жасау;

 ■ Бос лауазымға орналасуға конкурстық іріктеу 
жүргізу;

 ■ Компания қызметкерлерінің лауазымдық 
нұсқаулықтарын әзірлеу қағидаларының та-
лаптарының, басшылар, мамандар лауазымда-
рының біліктілік анықтамалығының талапта-
рының орындауды сақтауын бақылау;

 ■ Персоналдың атқарып отырған лауазымға 
сәйкестігіне аттестаттау

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

Ақпаратты қорғау 
саласында ішкі құжат-
тардың талаптарын 
сақтамау

 ■ Қызметкерлердің бәрінің қызметтік немесе 
коммерциялық құпияны жарияламауы туралы 
міндеттемелерге қол қоюы;

 ■ Коммерциялық, қызметтік құпияны құрайтын 
ақпарат тізбесін айқындау;

 ■ Ақпаратқа қол жеткізудің үшінші тұлғаларға 
берілуін бақылау

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

Жұмыс істеп тұрған 
бағдарламалық жа-
сақтаманың (БЖ) істен 
шығуы (жоғалтуы)

 ■ БЖ техникалық қолдауды қамтамасыз ету;
 ■ Зиянды БЖ-дан бағдарламалық және аппарат-

тық қорғау;
 ■ БЖ резервтік көшірмелерін жасау

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

Жұмыс істеп тұрған 
серверлік жабдықтың 
істен шығуы

 ■ Жабдықты қосқан кезде қоректену көздерінің 
қуатына талдау жасау;

 ■ Сыни жүйелер үшін үздіксіз қоректендіру көз-
дерінің бар болуы;

 ■ Электрмен жабдықтаудың резервтік көз-
дерінің бар болуын қамтамасыз ету

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

Табиғи әсерлер, апат-
тар

 ■ Құрылыстар, құбырлар мен жабдықтардың 
техникалық жай-күйін тексеруді ұйымдастыру;

 ■ Аварияларды жою жоспарын әзірлеу, теори-
ялық сабақтар мен практикалық жаттығулар 
өткізу;

 ■ Магистральдық мұнай құбырлары тас жолда-
рын авиациялық патрульдеуді ұйымдастыру;

 ■ Су объектілері арқылы мұнай құбырла-
рының өткелдерінде бақылау бекеттерін 
ұйымдастыру;

 ■ Күзгі-қысқы, көктемгі су тасқыны кезеңдерін-
де магистральдық мұнай құбырларының 
сенімділігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шара-
лар жоспарларын әзірлеу;

 ■ Аварияларды жою жоспарларын әзірлеу, ава-
рияларды жою бойынша теориялық сабақтар 
мен практикалық жаттығулар өткізу;

 ■ Тұрған жерлерінде метеоқызметтермен 
және табиғатты қорғау қызметтерімен өзара 
іс-қимыл

Жоқ
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Тәуекелдің 
атауы Тәуекел-факторлар Тәуекелді басқару жөніндегі іс-шаралар

2019 жылы 
тәуекелді  
іске асыру

Шығыстар-
дың өсуі

Сот талаптары  ■ Компания қызметкерлеріне электрондық 
анықтамалық-құқықтық жүйеге, оның ішінде 
заңнама және Компанияның ішкі құжаттамасы 
бойынша деректер базасын қамтитын жүйеге 
қол жеткізуін қамтамасыз ету;

 ■ Компанияның құрылымдық бөлімшелеріне 
құқықтық қолдау көрсету

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

Сырттан корпора-
тивтік желіге рұқсат 
етілмеген қол жеткізу

 ■ Байланыс жүйелерін қорғау құралдарын енгізу;
 ■ Зиянды БЖ-дан қорғау құралдарын қолдану 

және вирусқа қарсы базаларды уақтылы 
жаңарту, олардың жаңартылуын бақылау;

 ■ Телекоммуникациялық арналар арқылы 
алынатын және берілетін кез келген ақпарат-
ты, сондай-ақ сыртқы алмалы тасығыштар-
дағы ақпаратты вирусқа қарсы тексеру;

 ■ Оларды орнатар алдында БЖ жаңартуларын 
тестілеу және вирусқа қарсы тексеру;

 ■ Компанияда лицензиялық емес БЖ пайдала-
нылуын бақылау;

 ■ Шабуылдарға тұрақты сәйкестендіру құралда-
рын қолдану

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

Сыбайлас жемқорлық 
сипатындағы заңға 
қарсы әрекеттер

 ■ Сыбайлас жемқорлыққа мүмкіндік туғызатын 
себептер мен шарттарды анықтау, ішкі аудит 
қызметімен жүргізілген, сондай-ақ омбудсмен-
нің атына «жедел байланыс желісі» байланыс 
арналары арқылы ішкі тексеру нәтижелері бой-
ынша тексеру нәтижелерін талдау. Мүдделер 
қақтығысының алдын алу және шешу;

 ■ Компанияда сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзір-
леу және уақтылы орындау;

 ■ Жаңадан қабылданған қызметкерлерді нұсқа-
ма жүргізу барысында Компанияның сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы стандарттарымен 
таныстыру;

 ■ Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы қолданылатын заңнамасының 
және Компанияның ішкі құжаттарының талап-
тарын сақтау бойынша, сондай-ақ алаяқтық 
пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
және ескерту мәселелері бойынша профилак-
тикалық, ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу. Қазақстан Республикасы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
қызметкерлерімен кездесулерді ұйымдастыру 
және өткізу

Жоқ

Шығыстар-
дың өсуі

«Жеткізудің осал тізбе-
гі»  ■ Жұмыстарды жүргізу кестесін бақылау және 

мониторингілеу;
 ■ Инвестициялық жобаны іске асыру мерзім-

дерінің бұзылуына жол бермеу;
 ■ Контрагенттерге қатысты айыппұл 

санкциялары;
 ■ Контрагенттермен қосымша келісімдерді 

жасасу

Жоқ

7-қосымша.  
Шоғырландырылған қаржы есептілігі

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 

Мың теңгемен Ескертпе 2019 жылғы 
31 желтоқсанға

2018 жылғы 
31 желтоқсанға

Активтер
Ұзақ мерзімді активтер
Негізгі құралдар 6 734.421.997 671.773.612
Пайдалану құқығы түріндегі активтер 7 3.902.044 –
Материалдық емес активтер 8 7.728.097 6.891.299
Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға инвестициялар 9 55.015.339 30.001.323
Негізгі құралдар үшін жеткізушілерге берілген алғытөлем-
дер 10 898.475 110.135

Өтелуге жататын ҚҚС 14 1.958.523 –
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 12 1.128.626 82.987
Банк салымдары 16 2.139.767 2.778.076
Облигацияларға инвестициялар 19 919.511 828.437
Өзге де ұзақ мерзімді активтер 11.866 12.585

808.124.245 712.478.454

Ағымдағы активтер
Қорлар 11 6.278.501 5.130.498
Сауда және өзге де дебиторлық берешек 12 5.858.238 5.627.598
Жеткізушілерге берілген алғытөлемдер 13 1.258.565 744.873
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем 1.823.885 961.849
Өтелуге жататын ҚҚС және өзге де салықтар бойынша 
алдын ала төлем 14 7.121.095 9.504.898

Өзге де ағымдағы активтер 15 6.859.636 7.883.154
Банк салымдары 16 45.960.400 25.424.203
Ақша қаражаттары және олардың баламалары 17 28.649.091 33.278.843

103.809.411 88.555.916
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 18 879.814 2.406.231

104.689.225 90.962.147
Активтер жиыны 912.813.470 803.440.601

Мың теңгемен Ескертпе 2019 жылғы 
31 желтоқсанға

2018 жылғы 
31 желтоқсанға

Меншікті капитал және міндеттемелер
Меншікті капитал
Жарғылық капитал 20 61.937.567 61.937.567
Ақционерлерден қайта сатып алынған меншікті акциялар 20 (9.549) (9.549)
Активтерді қайта бағалау бойынша резерв 20 299.585.499 243.588.977
Есептілік валютасын қайта есептеу бойынша резерв 20 37.737.309 39.572.764
Капиталдың өзге де резервтері 20 (1.893.432) (72.146)
Үлестірілмеген пайда 305.621.572 280.398.586
Меншікті капитал жиыны 702.978.966 625.416.199

Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер 21 15.756.306 12.940.911
Мерзімі ұзартылған салық бойынша міндеттемелер 36 80.564.703 67.394.342
Активтерді пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу 
бойынша міндеттемелерге резерв 27 27.780.887 21.109.397

Болашақ кезеңдер кірістері 22 8.141.994 8.423.897
Жалдау бойынша міндеттемелер 24 2.891.445 –

135.135.335 109.868.547

Ағымдағы міндеттемелер
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер 21 658.941 663.463
Төленуге жататын табыс салығы 1.187.559 1.348.926
Сауда және өзге де кредиторлық берешек 23 15.183.124 12.957.514
Жалдау бойынша міндеттемелер 24 1.912.220 –
Алынған алғытөлемдер 25 18.478.982 20.660.210
Төлемге өзге де салықтар 26 5.697.566 6.056.874
Резервтер 27 306.553 1.635.604
Бірлескен бақылаудағы кәсіпорынның жарғылық капита-
лына салымы бойынша міндеттеме 9 5.000.000 –

Өзге де ағымдағы міндеттемелер 28 26.274.224 24.833.264
74.699.169 68.155.855

Міндеттемелер жиыны 209.834.504 178.024.402
Меншікті капитал мен міндеттемелер жиыны 912.813.470 803.440.601

Бір жай акцияның теңгерімдік құны (теңгемен) 20 1.808 1.608

2020 жылғы 16 наурызда қол қойылды және шығаруға рұқсат етілді.

Бас директордың (Басқарма төрағасының) м.а.

С.Ә. Арынов

Бас бухгалтер

М.Қ. Сармағамбетова
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ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Мың теңгемен Ескертпе 2019 жылғы 2018 жылғы

Түсім 29 239.625.950 225.399.570
Өткізімнің өзіндік құны 30 (159.871.851) (152.393.686)
Жалпы пайда 79.754.099 73.005.884

Жалпы және әкімшілік шығыстар 31 (17.878.396) (16.871.021)
Өзге де операциялық кірістер 32 1.558.451 1.112.840
Өзге де операциялық шығыстар 33 (3.706.953) (3.150.563)
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің құн-
сыздануы, нетто 6, 8 (13.185.067) (2.649.261)

Операциялық пайда 46.542.134 51.447.879

Бағамдық айырмадан болған кіріс, нетто 103.827 2.594.699
Қаржылық кірістер 34 2.675.477 2.820.024
Қаржылық шығындар 35 (3.884.190) (2.590.261)
Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың кірісіндегі/(зала-
лындағы) үлесі 9 13.638.401 (2.075.937)

Салық салғанға дейінгі пайда 59.075.649 52.196.404

Табыс салығы бойынша шығыстар 36 (13.954.211) (13.711.421)
Есепті жылдағы таза пайда 45.121.438 38.484.983

Акцияға пайда (теңгемен) 20 117 100

Өзге де жиынтық кіріс
Кейінгі кезеңдерде пайда немесе залал құрамына қайта 
жіктеуге жататын өзге де жиынтық (залал)/кіріс
Топтың шетел бөлімшелерінің есептілігін қайта есептеу 
кезіндегі бағамдық айырмашылық

(1.835.455) 6.504.534

Кейінгі кезеңдерде пайда немесе залал құрамына қайта 
жіктеуге жататын таза өзге де жиынтық (залал)/кіріс

(1.835.455) 6.504.534

Кейінгі кезеңдерде пайда немесе залал құрамына қайта 
жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық кіріс
Топтың негізгі құралдарының қайта бағалануы және құн-
сыздануы, нетто

6 91.146.458 55.421.707

Табыс салығының әсері 36 (18.231.513) (11.494.525)
72.914.945 43.927.182

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Мың теңгемен Ескертпе 2019 жылғы 2018 жылғы

Топ бойынша активтерді пайдаланудан шығару және жерді 
қайта өңдеу бойынша міндеттемелер резервін есептеу

27 (3.334.156) (3.102.220)

Табыс салығының әсері 36 666.831 620.445
(2.667.325) (2.481.775)

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындар бойынша негізгі 
құралдарының қайта бағалануы

9.005.755 433.192

Табыс салығының әсері (1.801.151) (86.638)
9 7.204.604 346.554

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындар бойынша активтерді 
пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу резервін 
есептеу

(662.878) (3.195)

Табыс салығының әсері 132.576 638
9 (530.302) (2.557)

Топ қызметкерлеріне сыйақылар бойынша актуарлық 
(залалдар)/пайдалар

21 (1.872.560) 688.653

Табыс салығының әсері 36 51.467 (137.731)
(1.821.093) 550.922

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорынның қызметкерлеріне 
сыйақылар бойынша актуарлық (залалдар)/пайдалар

(242) 434

Табыс салығының әсері 49 (87)
9 (193) 347

Кейінгі кезеңдерде пайда немесе залал құрамына қайта 
жіктеуге жатпайтын таза өзге де жиынтық кіріс

75.100.636 42.340.673

Салықтарды шегергендегі өзге де жиынтық кіріс жиыны 73.265.181 48.845.207
Есепті жылға салықтарды шегергендегі жиынтық кіріс 
жиыны

118.386.619 87.330.190

2020 жылғы 16 наурызда қол қойылды және шығаруға рұқсат етілді.

 
 
 
 

Бас директордың (Басқарма төрағасының) м.а.

С.Ә. Арынов

Бас бухгалтер

М.Қ. Сармағамбетова
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АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП 

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Мың теңгемен Ескертпе 2019 жылғы 2018 жылғы

Операциялық қызметтен түскен ақша ағындары
Салық салынғанға дейінгі пайда 59.075.649 52.196.404

Салық салынғанға дейінгі таза ақша ағындарымен 
салыстыруға арналған ақшалай емес түзетулер
Тозу және амортизация 30, 31 53.890.388 52.409.550
Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың (пайдадағы)/ 
залалдағы үлесі 9 (13.638.401) 2.075.937

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің 
құнсыздануы, нетто 6, 8 13.185.067 2.649.261

Қаржы шығындары 35 3.884.190 2.590.261
Қаржы кірістері 34 (2.675.477) (2.820.024)
Активтерді пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу 
бойынша міндеттемелерді бағалауды қалпына келтіру және 
қайта қарау, нетто

33 1.445.338 1.162.914

Өтеуге жататын ҚҚС-ты есептен шығару бойынша шығыстар 31, 33 964.398 346.556
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануы 33 960.743 283.956
Еңбек қызметі аяқталуына байланысты қызметкерлерге 
сыйақылар, ағымдағы және өткен кезеңдердегі қызметтер құны 30, 31 352.387 568.282

Өзге де қысқа мерзімді резервтерді есептеу, нетто 31, 33 224.398 1.293.697
Күтілетін несиелік шығындар бойынша резервті есептеу, нетто 31 206.260 774.844
Ескірген қорлар бойынша резервті есептеу 31 201.231 11.562
Әрекетсіз тұрған өндірістік нысандарды жою бойынша 
шығыстар 33 134.212 106.084

Бағамдық айырмадан түскен пайда (103.827) (2.594.699)
Актуарлық залалдар/(пайдалар) 32, 33 77.964 (70.352)
Қорларды кіріске алудан кірістер 32 (74.338) (3.454)
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің шығуынан 
болған залал, нетто 33 73.809 1.228.319

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің шығуынан болған 
кіріс, нетто 32 (34.624) (254.756)

Өзге де (39.611) (41.345)
Айналым капиталының өзгерісіне дейінгі операциялық 
қызметтен түскен ақша ағындары 118.109.756 111.912.997

Операциялық активтердегі ұлғаю/(азаю)
Қорлар (2.270.498) (1.482.723)
Сауда және өзге де дебиторлық берешек (306.580) 318.366
Жеткізушілерге берілген алғытөлемдер (514.466) (214.002)
Өтеуге жататын ҚҚС және өзге де салықтар бойынша 
алғытөлемдер (319.360) (1.291.167)

Өзге де қысқа мерзімді активтер 876.057 (1.999.423)
Операциялық міндеттемелердегі ұлғаю/(азаю)
Сауда және өзге де кредиторлық берешек (664.295) 1.656.515

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Мың теңгемен Ескертпе 2019 жылғы 2018 жылғы
Алынған алғытөлемдер (2.180.689) 2.431.124
Төлемге өзге де салықтар (609.939) (680.487)
Өзге де ағымдағы және ұзақ мерзімді міндеттемелер және 
қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер (1.014.508) 1.249.592

Операциялық қызметтен түскен ақша ағындары 111.105.478 111.900.792

Төленген табыс салығы (18.777.492) (17.364.973)
Алынған пайыздар 2.035.120 2.917.095
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары 94.363.106 97.452.914

Инвестициялық қызметтен түскен ақша ағындары
Банк салымдарын алу 58.141.587 33.037.782
Негізгі құралдарды және сатуға арналған ұзақ мерзімді 
активтерді сатудан түскен түсім 1.929.361 5.491.706

Облигацияларды қайта сатып алудан түскен түсім 19 74.177 43.457
Банк салымдары орналастыру (78.395.261) (27.090.320)
Негізгі құралдарды сатып алу (38.955.906) (56.309.790)
Бірлескен бақылаудағы кәсіпорынның жарғылық капиталына 
салымдар 9 (100.000) –

Материалдық емес активтерді сатып алу (30.366) (27.164)
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша 
ағындары (57.336.408) (44.854.329)

Қаржылық қызметтен түскен ақша ағындары
Төленген дивидендтер 20 (40.001.322) (61.540.496)
Жалдау міндеттемелері бойынша төлемдер 24 (1.851.566) –
Қаржы қызметінде пайдаланылған таза ақша ағындары (41.852.888) (61.540.496)
Ақша қаражаттарындағы және олардың баламаларындағы 
таза өзгерістер (4.826.190) (8.941.911)

Таза бағамдық айырма 207.858 1.367.345
Күтілетін несиелік шығындар резервіндегі өзгерістер 17 (11.420) (17.118)
Жылдың басына ақша қаражаттары және олардың баламалары 33.278.843 40.870.527
Жылдың аяғына ақша қаражаттары және олардың 
баламалары 17 28.649.091 33.278.843

2020 жылғы 16 наурызда қол қойылды және шығаруға рұқсат етілді.

Бас директордың (Басқарма төрағасының) м.а.

С.Ә. Арынов

Бас бухгалтер

М.Қ. Сармағамбетова
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МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР   
ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

Мың теңгемен 
Жарғылық капитал 

Акционерледен қайта 
сатып алынған мен-

шікті акциялар 

Активтерді қайта 
бағалау бойынша 

резерв 

Есептілік валюта-
сын қайта есептеу 
бойынша резерв 

Капиталдың өзге де 
резервтері 

Үлестірілмеген 
пайда Жиыны

2018 жылғы 31 желтоқсанға 61.937.567 (9.549) 243.588.977 39.572.764 (72.146) 280.398.586 625.416.199

Есеп саясатындағы өзгерістер (4-ескертпе) – – – – – (822.530) (822.530)

2019 жылғы 1 қаңтарға (қайта есептелген) 61.937.567 (9.549) 243.588.977 39.572.764 (72.146) 279.576.056 624.593.669

Есепті жылдағы таза пайда – – – – – 45.121.438 45.121.438

Өзге де жиынтық кіріс/(залал) – – 76.921.922 (1.835.455) (1.821.286) – 73.265.181

Бір жылға жиынтық кіріс/(залал) жиыны – – 76.921.922 (1.835.455) (1.821.286) 45.121.438 118.386.619

Қайта бағаланған негізгі құралдардың амортизациясы – – (20.925.400) – – 20.925.400 –

Дивидендтер (20-ескертпе) – – – – – (40.001.322) (40.001.322)

2019 жылғы 31 желтоқсанға 61.937.567 (9.549) 299.585.499 37.737.309 (1.893.432) 305.621.572 702.978.966

2017 жылғы 31 желтоқсанға 61.937.567 (9.549) 226.395.595 33.068.230 (623.415) 278.922.619 599.691.047

Есеп саясатындағы өзгерістер (9, 12, 16 және 17-ескертпелер – – – – – (64.542) (64.542)

2018 жылғы 1 қаңтарға (қайта есептелген) 61.937.567 (9.549) 226.395.595 33.068.230 (623.415) 278.858.077 599.626.505

Есепті жылдағы таза пайда – – – – – 38.484.983 38.484.983

Өзге де жиынтық кіріс – – 41.789.404 6.504.534 551.269 – 48.845.207

Бір жылға жиынтық кіріс жиыны – – 41.789.404 6.504.534 551.269 38.484.983 87.330.190

Қайта бағаланған негізгі құралдардың амортизациясы – – (24.596.022) – – 24.596.022 –

Дивидендтер (20-ескертпе) – – – – – (61.540.496) (61.540.496)

2018 жылғы 31 желтоқсанға 61.937.567 (9.549) 243.588.977 39.572.764 (72.146) 280.398.586 625.416.199

2020 жылғы 16 наурызда қол қойылды және шығаруға рұқсат етілді.

Бас директордың (Басқарма төрағасының) м.а.

С.Ә. Арынов

Бас бухгалтер

М.Қ. Сармағамбетова
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ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЕСЕПТІЛІККЕ ЕСКЕРТПЕЛЕР 
2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

«Мұнай және Газ Көлігі» ұлттық компаниясы» ЖАҚ (бұдан әрі  − «МГК») Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2001 жылғы 2 мамырдағы қаулысына сәйкес құрылды. Осы қаулының негізінде Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті «ҚазТрансОйл» ҰМТК» ЖАҚ акцияларына меншік 
құқығын МГК-ға берді, осының нәтижесінде «ҚазТрансОйл» ҰМТК» ЖАҚ «ҚазТрансОйл» ЖАҚ болып қайта тіркелді 
және қайта аталды.

Бірігу арқылы қайта құрылған «Қазақойл» Ұлттық мұнай-газ компаниясы» және «Мұнай және газ тасымал-
дау» Ұлттық компаниясы» жабық акционерлік қоғамдары негізінде Қазақстан Республикасы Президентінің 
2002 жылғы 20 ақпандағы Жарлығымен «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» жабық акционерлік қоғамы құрыл-
ды, ол «ҚазТрансОйл» ЖАҚ-тың жалғыз акционері болды.

2004 жылғы 31 мамырда Қазақстан заңнамасының талаптарына сай «ҚазТрансОйл» ЖАҚ «ҚазТрансОйл» АҚ (бұ-
дан әрі − «Компания») болып қайта тіркелді.

2019 жылдың 31 желтоқсанына Компания акцияларының 10 %-ы «Халықтық ІРО» бағдарламасы аясында сатып 
алған миноритарлық акционерлерге тиесілі. «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ (бұдан әрі − «ҚМГ» немесе 
«Бас компания») Компанияның ірі акционері болып табылады, оған Компанияға қатысудың 90 % бақылау үлесі 
тиесілі. ҚМГ акцияларының 90 %-ы «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (бұдан әрі − «Самұрық-Қазына») 
тұлғасында Үкіметке тиесілі. ҚМГ акцияларының 10 %-ы Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне тиесілі.

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның келесі ұйымдарда қатысу үлесі 
болды:

Қатысу үлесі
Тіркелген 

жері Негізгі қызметі 2019 жылғы 
31 желтоқсан

2018 жылғы 
31 желтоқсан

«МұнайТас» ЖШС  
(бұдан әрі − «МұнайТас») Қазақстан Мұнай тасымалдау 51 % 51 %

«Қазақстан − Қытай Құбыры» 
ЖШС (бұдан әрі − «ҚҚҚ») Қазақстан Мұнай тасымалдау 50 % 50 %

«Батуми Мұнай Терминалы» 
ЖШҚ (бұдан әрі − «БМТ»)* Грузия

Мұнайды және мұнай 
өнімдерін экспедициялау, 

ауыстырып құю және сақтау, 
теңіз кемежайын пайдалану

100 % 100 %

«Petrotrans Limited»  
(бұдан әрі − «PTL»)**

Біріккен Араб 
Әмірліктері

Мұнайды және мұнай өнім-
дерін экспедициялау 100 % 100 %

«Магистралдық  Суағызғы-
сы» ЖШС (бұдан әрі − «Маги-
стралдық  Суағызғысы»)

Қазақстан Су тасымалдау 100 % 100 %

* БМТ «Батуми теңіз кемежайы» ЖШҚ-ның (бұдан әрі − «БТК») 100 % үлесін басқаруға айрықша құқыққа ие.
** PTL-дың Қазақстан Республикасында, Нұр-Сұлтан қаласында жұмыс істейтін филиалы бар.

Компания және оның еншілес ұйымдары бұдан әрі мәтін бойынша «Топ» ретінде қаралады.

Компанияның бас кеңсесі Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тұран даңғылы, 20 мекенжайы бойынша 
орналасқан.

Компанияның Қазақстан Республикасының Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар, 
Түркістан, Солтүстік Қазақстан облыстары мен Шымкент қаласында орналасқан өндірістік нысандары, Алматы 
(Ғылыми-техникалық орталық) қаласында орналасқан филиалы және Ресей Федерациясында (Мәскеу, Омбы 
және Самара) өкілдік кеңселері бар.

Компания Қазақстан Республикасының магистралды мұнай құбыры бойынша ұлттық операторы болып табыла-
ды. Топтың ұзындығы 5.378 км магистралды мұнай құбырлары және ұзындығы 1.945 км суағызғылар желілері 
бар.

Компания магистральдық мұнай құбырлары бойынша мұнай тасымалдау, қазақстандық мұнайды басқа мемле-
кеттердің құбырлары бойынша көлік экспедициясы қызметтерін, өзге ұйымдардың, соның ішінде Топтың бірлес-
кен бақылаудағы кәсіпорындарының магистральдық мұнай құбырларын пайдалану және техникалық қызмет 
көрсету жөніндегі қызметтерді көрсетеді. Топтың МұнайТас және ҚҚҚ бірлескен бақылаудағы кәсіпорындары 
негізінде Қазақстан мұнайын, сондай − ақ ресей мұнайын Қытайға транзитпен тасымалдау үшін пайдаланылатын 
Кеңқияқ − Атырау, Кеңқияқ − Құмкөл және Атасу − Алашаңқай құбырларына иелік етеді.

Компания табиғи монополист болып табылады және тиісінше Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау коми-
тетінің (бұдан әрі − «ТМРК» немесе «ТМРБжТҚҚК») реттеу нысаны болады. ТМРК тариф есеп-қисабының әдіснама-
сын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ішінде мұнай тасымалдау тарифтік ставкаларын бекіту үшін жауап-
ты.

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы транзиттеу мақсатында магистралдық құбырлармен мұнай тасымылдау қызметі және Қазақстан Рес-
публикасы төңірегінен шет аймаққа экспорттау табиғи монополиялық реттеу саласына кірмейді.

ТМРБжТҚҚК бұйрығына сәйкес ішкі нарыққа мұнай айдау жөніндегі шекті тариф 2019 жылы 1.000 километрге 
1 тонна үшін ҚҚС-сыз 4.721,72 теңге құрайды. ТМРК 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап 1.000 километрге 1 тонна 
үшін ҚҚС-сыз 4.716,62 теңге мөлшерінде уақытша өтемдік тарифті белгіледі.

2018 жылғы 1 сәуірден бастап қолданылатын Қазақстан Республикасынан тыс жерге экспортқа мұнай айдау та-
рифі 1.000 километрге 1 тонна үшін ҚҚС-сыз 6.398,92 теңге құрайды.

«Тұймазы − Омбы − Новосiбір-2» қазақстандық магистралды мұнай құбырының учаскесі арқылы транзит мақса-
тында мұнайды айдау тарифі 1.000 километрге 1 тонна үшін 4.292,4 теңгені 2018 жылғы 1 сәуірден бастап құрайды.

Ресей мұнайын Қазақстан Республикасы аумағы арқылы Қытай Халық Республикасына Ресей Федерациясы-
ның шекарасы − Қазақстан Республикасының шекарасы (Прииртышск) − Атасу (Қазақстан Республикасы) − Ала-
шаңқай (Қытай Халық Республикасы) бағыты бойынша тасымалдау тарифі 1 тоннаға 4,23 АҚШ долларын құрай-
ды (Прииртышск − Атасу учаскесінде) (2018 жылда: 1 тоннаға 3,11 АҚШ долларын).

Негізінде тарифтер іске қосылған активтерге капитал құнын қайтаруға негізделеді. Қазақстан Республикасы-
ның табиғи монополиялардың қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес тарифтер қызметтерді көрсету үшін 
қажетті шығындардың құнынан төмен бола алмайды және табиғи монополия субъектісінің тиімді қызмет етуін 
қамтамасыз ететін пайда алу мүмкіндігін есепке алу керек.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті Компанияның Директорлар Кеңесінің ішкі аудит Комитеті басып 
шығаруды мақұлдады және бас директордың (Басқарма төрағасының) міндетін атқарушысы мен бас бухгалтер 
2020 жылдың 16 наурызында қол қойды.
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2. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ дайындау негізі

Топтың осы шоғырландырылған қаржылық есептілігі Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына 
(бұдан әрі − «ҚЕХС») сәйкес Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары кеңесі (бұдан әрі − «ҚЕХС жөнін-
дегі кеңес») бекіткен редакцияда дайындалған.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік қайта бағаланған құны бойынша есептелетін негізгі құралдар-
ды және есеп саясатында және осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің ескертпелерінде көрсетілген 
басқа баптарды қоспағанда бастапқы құны бойынша бағалау қағидатына сәйкес дайындалған.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік теңгемен берілген, ал барлық сома басқаша көрсетілген жағдай-
ларды қоспағанда, тұтас мыңдыққа дейін дөңгелектеп алынған.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікте алдыңғы кезең үшін салыстырмалы ақпарат берілген.

3. ШОҒЫРЛАНДЫРУ НЕГІЗІ

Шоғырландырылған қаржылық есептілік Компанияның және оның еншілес кәсіпорындарының 2019 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық есептілігін қамтиды. Бақылау Топтың инвестиция объектісіне 
қатысудан түсетін кірістің өзгерісіне байланысты тәуекелге ұшыраған немесе осындай кірістерді алуға құқығы, 
сондай-ақ инвестиция объектісіне қатысты өз өкілеттіктерін жүзеге асыру арқылы кіріске ықпал етуге мүмкін-
дігі болған жағдайда жүзеге асырылады.

Атап айтқанда, Топ инвестиция объектісін мына шарттар орындалған жағдайда ғана бақылайды:
 ■ Топтың инвестиция объектісіне қатысты өкілеттігі болғанда (яғни инвестиция объектісінің маңызды қызметін 

басқарудың ағымдағы мүмкіндігін қамтамасыз ететін құқығы болған);
 ■ Топта инвестиция объектісіне қатысудан түсетін кірістің өзгеруіне байланысты шығынға ұшырағанда немесе 

осындай кірісті алуға құқығы болғанда;
 ■ Топта инвестиция объектісіне қатысты өз өкілеттіктерін жүзеге асыру көмегімен кіріске ықпал етуге мүмкіндігі 

болғанда.

Топта инвестиция объектісіне қатысты басым дауыс құқығынан кем немесе ұқсас құқық болған жағдайда, Топ 
осы инвестиция объектісіне қатысты өкілеттіктің болуын бағалау кезінде барлық ақылға қонымды фактілерді 
және жағдаяттарды ескереді:

 ■ инвестиция объектісінде өзге де дауыс беру құқығын ұстаушылармен келісім;
 ■ басқа келісімдермен негізделген құқықтар;
 ■ Топқа тиесілі дауыс құқығы және ықтимал дауыс құқығы.

Егер фактілер мен жағдаяттар бақылаудың үш құраушысының біреуінің немесе бірнешеуінің өзгергенін білдір-
се, Топ инвестиция объектісіне қатысты бақылаудың болуын қайта талдайды. Еншілес мекемені шоғырландыру 
Топ еншілес компанияны бақылауды алған кезден басталады және Топ еншілес мекемені бақылауды жоғалт-
қан кезде доғарылады.

Еншіліс мекеменің жыл ішінде сатып алған немесе шығарылған активтері, міндеттемелері, кірістері мен шығыс-
тары Топ бақылауды алған күннен бастап шоғырландырылған қаржылық есептілікке кіргізіледі және Топ ен-
шілес мекемеге бақылауды жоғалтқан күнге дейін көрсетіледі.

Пайда немесе залал және өзге де жиынтық табыстың әр құраушысы, егер бұл бақыланбайтын қатысу үлес-
терінің теріс сальдосына әкелген жағдайдың өзінде де Топтың бас компаниясының меншігі және бақыланбай-
тын қатысу үлесі болып табылады. Қажет болған жағдайда еншілес компаниялардың қаржы есептілігі Топтың 
есеп саясатымен сәйкестікке келтіру үшін осындай компаниялардың есеп саясаты түзетіледі. Топ ішінде опера-
цияларды жүзеге асыру нәтижесінде туындайтын барлық топ ішіндегі актив пен міндеттеме, капитал, кірістер, 
шығыстар мен ақша ағындары шоғырландыру кезінде толық алынып тасталады.

Бақылауды жоғалтпағанда еншілес кәсіпорындағы қатысу үлесінің өзгерісі капиталмен операция ретін-
де ескеріледі. Егер Топ еншілес кәсіпорынға бақылауды жоғалтса, ол тиісті активтер мен міндеттемелерді 
(оның  ішінде гудвилді), бақыланбайтын қатысу үлестерін және капиталдың өзге де құралымдарын тануды 
тоқтатады және туындаған пайданы немесе залалды пайда мен залал құрамында таниды. Қалған инвестиция-
ларды әділ құны бойынша таниды.

4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

4.1 Бірлескен қызметке қатысу

Топтың бірлескен бақылаудағы кәсіпорындар нысанында бірлескен қызметке қатысу үлесі бар.

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорын − бұл бірлескен қызмет туралы келісім, оған сай келісімге бірлескен бақы-
лауды жүзеге асырушы тараптардың бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың таза активтеріне құқығы бар. 
Бірлескен бақылау − шартпен негізделген бірлескен бақылауды жүзеге асыру, бұл маңызды қызметке қатысты 
шешім қабылдау бірлескен бақылауды жүзеге асырушы тараптардың бірауызды келісімін талап ететін жағдай-
ларда орын алады.

Бірлескен бақылауды анықтау кезінде ескерілетін факторлар еншілес компанияларға бақылаудың болуын ай-
қындау кезінде ескерілетін факторларға ұқсас. 

Топтың бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға инвестициялары үлестік қатысу әдісі бойынша ескеріледі. 
Үлестік қатысу әдісіне сәйкес бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға инвестициялар бастапқы құны бойынша 
танылады. Инвестициялардың теңгерімдік құны бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың таза активтеріндегі 
сатып алу күнінен кейін туындайтын өзгерістердегі үлесті тану салдарынан артылады немесе кемітіледі.

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға қатысты гудвилл инвестициялардың теңгерімдік құнына кіреді және 
амортизацияланбайды, сондай-ақ құнсыздану мәніне жеке тексеруге ұшырамайды.

Шоғырландырылған жиынтық кіріс туралы есеп Топтың бірлескен бақылаудағы кәсіпорын қызметінің 
қаржылық нәтижелеріндегі үлесін көрсетеді. Осындай объектілердің өзге де жиынтық табысындағы өзгерістер 
Топтың өзге де жиынтық табысының құрамында ұсынылады. Сонымен бірге, егер бірлескен кәсіпорынның мен-
шік капиталында тікелей танылған өзгерістер орын алса, Топ осындай өзгерістердегі өз үлесін мойындайды 
және бұл меншік капиталдың өзгерістері туралы есепте қолданылатын болса, осы фактіні ашады. Топтың бір-
лескен кәсіпорындармен операциялары бойынша туындайтын іске асырылмаған пайда мен залалдар Топтың 
бірлескен бақылаудағы кәсіпорынға қатысу үлесі болатын дәрежеде алынып тасталады.

Топтың бірлескен бақылаудағы кәсіпорынның пайдасындағы немесе залалындағы үлесі операциялық пайда 
шегінен тыс тікелей шоғырландырылған жиынтық табыс туралы есепте берілген. Ол бірлескен бақылаудағы 
кәсіпорынның салық салуды есепке алғаннан кейінгі пайдасын немесе залалын көрсетеді.

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың қаржылық есептілігі Топтың қаржылық есептілігі сияқты есепті ке-
зең үшін жасалады. Қажет болған ретте есеп саясатын Топтың есеп саясатымен сәйкестікке келтіру мақсатын-
да оған түзетулер енгізіледі.

Үлестік қатысу әдісін қолданғаннан кейін Топ бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға Топтың инвестицияла-
ры бойынша құнсызданудан болған қосымша залалдарды тану қажеттілігін айқындайды. Топ әр есепті күнге 
бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға инвестициялар құнсыздануының объективті айғақтарының болуын 
анықтайды. Осындай айғақтар болған жағдайда, Топ құнсыздану сомасын бірлескен бақылаудағы кәсіпорын-
ның өтеу құны мен оның теңгерімдік құны арасындағы айырма ретінде есептейді және осы соманы «Бірлескен 
бақылаудағы кәсіпорындардағы пайда/залалдардағы үлес» бабы бойынша шоғырландырылған жиынтық кіріс 
туралы есепте таниды.
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы) 

4.1 Бірлескен қызметке қатысу (жалғасы)

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорынға елеулі әсерді жоғалтқан жағдайда, Топ әділ құны бойынша қалған инвести-
цияны бағалайды және таниды. Бірлескен бақылаудағы кәсіпорынның бірлескен бақылауды жоғалту кезінде 
теңгерімдік құны мен қалған инвестициялардың әділ құны және есептен шығудан болатын түсімдер арасын-
дағы айырма пайда немесе залал құрамында танылады.

4.2 Шетел валютасын қайта есептеу

Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігі теңгемен берілген. Топтың әр компаниясы өзінің қызмет 
ететін валютасын айқындайды және әр компанияның қаржылық есептілігіне кіргізілген баптар осы қызмет 
ететін валютада бағаланады. Компанияның, «Магистралдық Суағызғысы» ЖШС-ның және бірлескен бақылау-
дағы кәсіпорындардың МұнайТас пен ҚҚҚ атқарымдық валютасы теңге болып табылады. PTL және БМТ-ның 
атқарымдық валютасы АҚШ доллары болып табылады, БТК-ның атқарымдық валютасы грузин лариі.

Операциялар мен қалдықтар

Топ компаниялары шетел валютасындағы операцияларды бастапқыда өздерінің қызмет ететін валютасында 
операция тану көрсеткіштеріне қанағаттандыратын күнге қолданылатын валюта бағамы бойынша есептейді.

Шетел валютасында бейнеленген монетарлық активтер мен міндеттемелер есепті күнге қолданыстағы қызмет 
ететін валюта спот-бағамымен қайта есептеледі.

Монетарлық баптарды өтеу және қайта есептеу кезінде туындайтын барлық бағамдық айырма шоғырланды-
рылған жиынтық кіріс туралы есепке кіргізіледі.

Тарихи құн негізінде шетел валютасында бағаланатын монетарлық емес баптар бастапқы мәмілелер жасау 
күніне қолданыстағы бағам бойынша қайта есептеледі. Әділ құн негізінде шетел валютасында бағаланатын мо-
нетарлық емес баптар әділ құнды айқындау күніне қолданыстағы бағам бойынша қайта есептеледі. Монетар-
лық емес баптарды қайта есептеу кезінде туындайтын пайда мен залал баптың әділ құны (яғни баптар бойынша 
бағамдық айырмалар, өзге де жиынтық кіріс немесе пайда не залал құрамында танылған әділ құнның өзгерісі-
нен болған пайдалар немесе залалдар да тиісінше өзге де жиынтық кіріс немесе пайда не залал құрамында 
танылады) өзгерісі нәтижесінде болған пайданы немесе залалды тану қағидаттарына сәйкес есептеледі.

Топ компаниялары

Шоғырландыру кезінде шетелдік бөлімшелердің активтері мен міндеттемелері есепті күніне қолданыстағы 
бағам бойынша теңгемен қайта есептеледі, осындай бөлімшелердің пайдасы мен залалдары орташа бағам 
бойынша қайта есептеледі. Осындай қайта есептеу кезінде пайда болатын бағамдық айырма өзге жиынтық 
кіріс құрамында танылады. Шетел бөлімшесі шыққан кезде осы шетел бөлімшесіне жататын өзге жиынтық 
кіріс құрамдастары пайда немесе залал құрамында танылады.

Шетелдік бөлімшені сатып алған ретте пайда болатын гудвил және активтер мен міндеттемелердің теңгерімдік 
құны олардың әділ құнына дейін шетелдік бөлімшенің активтері мен міндеттемелері ретінде ескеріледі және 
есепті күнге қолданыстағы валюта бағамы бойынша қайта есептеледі.

Валюта айырбастау бағамдары

Қазақстан қор биржасында (бұдан әрі − «ҚҚБ») белгіленген орташа өлшенген айырбас бағамдары Қазақстан 
Республикасындағы ресми айырбас бағамдары ретінде пайдаланылады.

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін орташа өлшенген айырбас бағамдары келе-
сіні құрады:

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
Теңге 2019 жылғы 2018 жылғы

АҚШ доллары 382,87 345,04
Ресей рублі 5,92 5,50
Еуро 428,61 406,88
Грузин лариі 136,8 136,98

31 желтоқсанға ҚҚБ белгілеген валюта айырбастау бағамдары келесіні құрады:

Теңге 2019 жыл 2018 жыл

АҚШ доллары 382,59 384,20
Ресей рублі 6,16 5,52
Еуро 429 439,37
Грузин лариі 134,48 144,44

4.3 Активтер мен міндеттемелерді айналымды/қысқа мерзімді және айналымнан 
тыс/ұзақ мерзімдіге жіктеу

Қаржы жағдайы туралы шоғырландырылған есепте Топ активтер мен міндеттемелерді айналымды/қысқа 
мерзімді және айналымнан тыс/ұзақ мерзімдіге жіктеу негізінде көрсетеді. Актив айналымды болып табыла-
ды, егер:

 ■ оны іске асыру болжанса немесе ол сатуға немесе қарапайым операциялық кезең аясында тұтынуға арналса;
 ■ ол негізінен сату мақсатына арналса;
 ■ оны есепті кезең аяқталғаннан кейін он екі ай ішінде іске асыру болжанса; немесе
 ■ есепті кезең аяқталғаннан кейін кемінде он екі ай ішінде міндеттемелерді өтеу үшін, оны айырбастауға немесе 

пайдалануға қатысты шектеулерді қоспағанда, ақша қаражаттарын немесе олардың баламаларын білдірсе.

Барлық өзге активтер айналымнан тыс ретінде жіктеледі.

Міндеттеме қысқа мерзімді болып табылады, егер:
 ■ оны қалыпты операциялық кезең аясында өтеу болжанса;
 ■ ол негізінен сауда мақсатында ұсталса;
 ■ ол есепті кезең аяқталғаннан кейін он екі ай ішінде өтеуге жатса; немесе
 ■ Топта есепті кезең аяқталғаннан кейін кемінде он екі ай ішінде міндеттемелерді өтеу мерзімін ұзарту сөзсіз 

құқығы болмаса.

Топ өзге барлық міндеттелерді ұзақ мерзімді ретінде жіктейді.

Мерзімі ұзартылған салық активтері мен міндеттемелері айналымнан тыс/ұзақ мерзімді активтер мен міндет-
темелер ретінде жіктеледі.
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

4.4 Айналымнан тыс активтер, сатуға арналған деп жіктелген активтер және 
тоқтатылған қызмет

Топ айналымнан тыс активтерді және шығатын топтарды, егер олардың теңгерімдік құны негізінен оларды ұзақ 
пайдалану нәтижесінде емес, оларды сату арқылы өтелуге жатса, сату үшін жіктейді. Айналымнан тыс актив-
тер және шығу топтары, сатуға арналған деп жіктелген, мына екі мәннің − теңгерімдік құнның және сатуға ар-
налған шығындарды шегергендегі әділ құнның кішісі бойынша бағаланады. Сатуға арналған шығындар қосым-
ша шығындар болып табылады, тікелей активтердің шығарылуына жататын (немесе топтың шығарылуы), өзіне 
қаржы шығындарын және пайдаға салынатын салық бойынша шығыстарды қамтымайды.

Объектіні сату үшін ұсталатын ретінде жіктеу өлшемі, егер сату мүмкіндігі жоғары, ал актив немесе шығу тобы 
өзінің ағымдағы күйінде жедел сатылуы мүмкін болған жағдайда сақталған болып есептеледі. Сатуды жүзе-
ге асыру үшін қажетті іс-әрекеттер сатуға байланысты елеулі өзгерістердің, сондай-ақ сатуды болдырмаудың 
шағын мүмкіндігін көрсетуі тиіс. Басшылық активтерді сату жоспарын іске асыру үшін жауапкершілікті өз мой-
нына алу керек және сатудың жіктелу күнінен бастап бір жыл ішінде аяқталатындығына ниеті болуы керек.

Сатуға арналған ретінде жіктелгеннен кейін негізгі құралдар мен материалдық емес активтер амортизациялау-
ға жатпайды.

Сатуға арналған ретінде жіктелген активтер мен міндеттемелер қаржы жағдайы туралы есепте айналымды/ 
қысқа мерзімді баптар ретінде жеке ұсынылады.

Шығатын топ тоқтатылған қызмет ретінде мына жағдайда жіктеу өлшемдерін қанағаттандырады, егер шығып 
қалған ұйымның құрамдасы болса не сатуға арналған ретінде жіктелсе және:

 ■ қызметтің жеке негізгі бағыты немесе қызмет жүзеге асырылған ірі географиялық өңірді білдірсе;
 ■ қызметтің жеке негізгі бағытын немесе қызмет жүзеге асырылған ірі географиялық өңірді шығаруды жүзеге 

асыру жөніндегі бірыңғай үйлестірілген жоспарға енгізілген; не
 ■ тек қана қайта сату үшін сатып алынған еншілес ұйым болса.

Тоқтатылған қызмет жалғастырылатын қызмет нәтижелерінен шығарылады және шоғырландырылған жиын-
тық кіріс туралы есепте тоқтатылған қызметтен салық салудан кейінгі пайда немесе залал ретінде жеке бап 
болып көрсетіледі.

Қосымша ақпаратты ашу 18-ескертпеде ұсынылған. Шоғырландырылған қаржылық есептілікке қатысты бар-
лық өзге ескертпелер өзіне ағымдағы қызметке жататын соммасын қамтиды, егер басқасы көрсетілмесе.

4.5 Әділ құнды бағалау

Әділ құн бағалау күніне нарық қатысушылары арасында қалыпты тәртіпте жасалатын мәміле аясында актив-
терді сату үшін алынатын немесе міндеттемелерді беру үшін төленетін баға болып табылады. Әділ құн бағасы 
активтерді сату немесе міндеттемелерді беру жөніндегі мәміле келесі түрде болып өтуін болжайды:

 ■ не осы актив немесе міндеттеме үшін негізгі нарықта;
 ■ не негізгі нарық болмаған жағдайда осы актив немесе міндеттеме үшін неғұрлым қолайлы нарықта.

Топ негізгі немесе неғұрлым қолайлы нарыққа қол жеткізуі тиіс. Активтің немесе міндеттеменің әділ құны жора-
малдарды пайдалану арқылы бағаланады, оларды нарық қатысушылары активтің немесе міндеттеменің баға-
сын айқындау кезінде пайдалануы мүмкін, бұл орайда нарық қатысушылары өзінің озық мүдделерінде әрекет 
етеді.

Қаржылық емес актив әділ құнының бағасы не активті ең жақсы және неғұрлым тиімді түрде пайдалану жо-
лымен немесе осы активті ең жақсы және неғұрлым тиімді түрде пайдаланатын нарықтың басқа қатысушысы-
на сату нәтижесінде нарық қатысушысының экономикалық пайдасын еселеу мүмкіндігін ескереді. Топ бағалау-
дың пайда болған жағдаяттарында қолайлы және әділ құнын бағалау үшін жеткілікті деректерге қол жетімді 
бағалау әдістемелерін пайдаланады, бұл орайда бақыланатын орынды бастапқы деректерді мейлінше көп және 
бақыланбайтын бастапқы деректерді мейлінше аз пайдаланады.

Әділ құны шоғырландырылған қаржылық есептілікте бағаланатын немесе шоғырландырылған қаржылық 
есептілікте көрсетілетін барлық активтер мен міндеттемелер тұтас алғанда әділ құнды бағалау үшін маңызды 
болып табылатын ең төменгі деңгейдегі бастапқы деректер негізінде әділ құн көздерінің төменде сипатталған 
сатылары аясында жіктеледі:

 ■ 1-деңгей − барабар активтер немесе міндеттемелер бойынша белсенді нарықтағы бағалардың нарықтық бел-
гіленуі бойынша (қандай да бір түзетулерсіз).

 ■ 2-деңгей  − сатының ең төменгі деңгейіне жататын әділ құнын бағалау үшін маңызды бастапқы деректер на-
рықта тікелей немесе жанама бақыланатын болып табылатын баға үлгісі.

 ■ 3-деңгей  − сатының ең төменгі деңгейіне жататын әділ құнын бағалау үшін маңызды бастапқы деректер на-
рықта бақыланабайтын болып табылатын баға үлгісі.

Шоғырландырылған қаржылық есептілігінде кезеңдік негізде қайта бағаланатын активтер мен міндеттемелер 
жағдайында әр есепті кезеңнің аяғына жіктемені (тұтас алғанда әділ құнды бағалау үшін маңызды болып табы-
латын ең төменгі деңгейдегі бастапқы деректер негізінде) қайтадан талдай отырып Топ оларды саты көздері 
деңгейлері арасында ауыстыру қажеттілігін анықтайды.

Әр есепті кезеңге Топтың есеп саясатына сәйкес қайта талдау және қайта бағалау қажет болатын активтер мен 
міндеттемелер құнының өзгерістерін Топ талдау жүргізеді. Осындай талдау аясында Топ соңғы бағалау кезінде 
қолданылған негізгі бастапқы деректерді бағалау кезінде пайдаланылатын ақпаратты шарттармен және өзге 
де орынды құжаттармен салыстыру жолымен тексереді. Топ және сыртқы бағалаушылар әр актив пен міндет-
теменің әділ құнының өзгерісін өзгерістің негізділігін айқындау мақсатында тиісті сыртқы көздермен салысты-
рады.

Әділ құн туралы ақпаратты ашу мақсатында Топ активтер мен міндеттемелерді олардың сипаты, оларға тән си-
паттама мен тәуекелдер, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген әділ құн көздері сатысының қолданылатын деңгейі 
негізінде жіктейді. 

Негізгі құралдардың әділ құнын талдау және оны анықтау әдістері туралы қосымша ақпарат 5-ескертпеде кел-
тірілген.
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

4.6 Негізгі құралдар

Негізгі құралдар бастапқыда өзіндік құны бойынша есепке алынады. Кейінгі есепке алу жинақталған аморти-
зацияны (жерден, технологиялық мұнайдан және аяқталмаған құрылыстан басқа) және қайта бағалау болған 
жағдайда, және танылған құнсызданудан болатын залалдарды шегергендегі әділ құны бойынша жүргізіледі.

Топ артық технологиялық мұнай анықтағанда, нәтижесінде алынған объект актив анықтамасын қанағаттанды-
ратындылығын анықтайды, және егер солай болса, пайда болған активті негізгі құрал ретінде таниды. Бастап-
қы тану кезінде негізгі құрал нөлдік құн бойынша бағаланады және әрбір есепті күнге қайта бағаланады.

Топ өзінің негізгі құралдарын оларды ауыстырудың нарықтық құнына дейін қайта бағалау жүргізу үшін ке-
зеңімен тәуелсіз сарапшыларды тартады. Негізгі құралдарды қайта бағалау есебін жүргізу саясатына сәйкес 
әр 3 жылда (әділ құнның өзгеруіне байланысты кезең бойында қайта бағаланатын технологиялық мұнайды 
қоспағанда) қайта бағаланған активтің әділ құны оның теңгерімдік құнынан елеулі айырмашылығы болмаға-
нына сенімділікті қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылады.

Қайта бағалаудан құнның өсуі өзге де жиынтық кіріс құрамында көрсетіледі және меншік капиталдың құра-
мына кіретін активтерді, оның осы активтің құнын қайта бағалау салдарынан болған және пайда немесе залал 
құрамында бұрын жасалған қайта бағалау салдарынан танылған мұндай активтерді қайта бағалаудан болған 
залалды қалпына келтіретін бөлікті қоспағанда, активтерді қайта бағалау резерві қорының артуына жатады. 
Қайта бағалаудан болатын залал оның бұрын активті қайта бағалау резерві қорының құрамында танылған осы 
актив бойынша оның қайта бағалауын тікелей кемітетін бөлігін қоспағанда пайда немесе залал құрамында 
танылады.

Активтің қайта бағаланған теңгерімдік құны негізінде есептелген амортизация мен активтің бастапқы құны 
негізінде есептелген амортизация арасындағы айырмашылық активтерді қайта бағалау резервінен жыл сайын 
бөлінбеген пайдаға ауыстырылады. Сонымен қатар қайта бағалау күніне жинақталған амортизация және құн-
сыздану активтің жалпы теңгерімдік құнын бір мезгілде азайта отырып алынып тасталады және одан кейін таза 
сома активтің қайта бағаланған құнына дейін жете бағаланады. Актив шығарылған кезде нақты шығарылатын 
активке жататын қайта бағалау резерві бөлінбейтін пайдаға көшіріледі.

Негізгі құралдардың құнына капиталдандыру белгісі орындалатын жабдықтар бөліктерін ауыстыру құны және 
ұзақ мерзімді құрылыс жобалары бойынша қарыз жөніндегі шығындар кіреді. Белгілі бір уақыт аралығында 
негізгі құралдардың маңызды құраушыларын ауыстыру қажет болған жағдайда, Топ осындай құраушыларды 
өздеріне сәйкес дербес пайдалы қолдану мерзімдері бар жеке активтер ретінде таниды. Солай сияқты басты 
техникалық тексеріс кезіндегі шығыстардың тану критерийлері болса, жабдықтарды ауыстыру ретінде негізгі 
құралдардың теңгерімдік құны бойынша танылады. Жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге арналған 
өзге барлық шығын пайда немесе залал құрамында танылады.

Актив пайдаланылғаннан кейін оны пайдаланудан шығару бойынша күтілетін шығындардың келтірілген бағасы 
келешек шығындарға резервті тану критерийлері орындалатын болса тиісті активтің бастапқы бағасына қосы-
лады. Активтерді пайдаланудан шығару және жерлерді қайта өңдеу бойынша танылған резерв туралы толық 
ақпарат 5 және 27-ескертпелерде ашылған.

Амортизация желілік әдіспен активтерді пайдалы қолданудың бағалау мерзімі ішінде келесі түрде есептеледі:

Жылдар

Ғимараттар мен құрылыс 5-50
Машиналар мен жабдық 3-30
Құбырлар мен өзге де көлік активтері 5-30
Өзге де 2-10

Топтың Есеп саясатына сәйкес технологиялық мұнай, аяқталмаған құрылыс және жер амортизацияланбайды.

Бұрын танылған негізгі құралдарды немесе олардың маңызды құрауыштарын тануды доғару олар шығарылған 
кезде немесе егер келешекте осы активті пайдаланудан немесе шығарудан экономикалық тиімділік алу күтіл-
меген жағдайда болады.

Активті тануды доғару нәтижесінде туындайтын кіріс немесе шығыс (активтің шығуынан және теңгерімдік құ-
нынан болатын таза түсімдер арасындағы айырмашылық ретінде есептелген) активті тану доғарылған есепті 
жыл үшін пайдаға және залалға кіргізіледі.

4.7 Материалдық емес активтер

Жеке сатып алынған материалдық емес активтер бастапқы танылған кезде бастапқы құны бойынша бағалана-
ды. Бизнесті біріктіру кезінде сатып алынған материалдық емес активтердің бастапқы құны сатып алу күніндегі 
әділ құны болып табылады. Бастапқы танудан кейін материалдық емес активтер жинақталған амортизацияны 
және құнсызданудан болған жинақталған залалды шегергенде (олар болған ретте) бастапқы құны бойынша 
есептеледі. Топ ішінде жүргізілген материалдық емес активтер өнім әзірлеуге арналған капиталдандырылған 
шығындарды қоспағанда, капиталдандырылмайды және тиісінше шығыс туындаған есепті кезең үшін пайда 
мен залал құрамында көрсетіледі.

Материалдық емес активтердің пайдалы қолдану мерзімі шектеулі.

Пайдалы қолдану шектеулі мерзімі бар материалдық емес активтер осы мерзім ішінде амортизацияланады 
және егер осы материалдық емес активтің құнсыздану белгілері болса, құнсыздану мәніне бағаланады. Амор-
тизация активтер қызметінің бағаланған пайдалы мерзімі үшін тік желілік әдіс негізінде есептеледі. Материал-
дық емес активтер негізінен жеті-он жыл ішінде амортизацияланады. Пайдалы қолдану мерзімі шектеулі мате-
риалдық емес актив үшін амортизацияны есептеу кезеңі мен әдісі кем дегенде әр есепті кезеңнің аяғында қайта 
қаралады. Активке кіргізілген келешек экономикалық тиімділікті пайдалы қолданудың болжалды мерзімінің 
немесе тұтынудың болжалды құрылымының өзгерісі тиісінше амортизация кезеңін немесе есептеу әдісін өз-
гертеді және есепке алу бағаларының өзгерісі ретінде ескеріледі. Пайдалы қолдану мерзімі шектеулі матери-
алдық емес активтің амортизациясына арналған шығындар шоғырландырылған жиынтық кіріс туралы есепте 
материалдық емес активтер қызметіне сәйкес шығыстар санатында танылады.

Материалдық емес активтерді танудың тоқтатылуынан болатын кіріс немесе шығыс активтің шығуынан бола-
тын таза түсім және активтің теңгерімдік құны арасындағы айырмашылық ретінде өлшенеді және осы активті 
тану тоқтатылған кездегі шоғырландырылған жиынтық кіріс туралы есепте танылады.

4.8 Қаржы емес активтердің құнсыздануы

Әрбір есепті кезеңге Топ активтің мүмкін болатын құнсыздану белгілері болуын айқындайды. Егер осындай бел-
гілер орын алса немесе егер активті құнсыздануға жыл сайынғы тексеру талап етілсе, Топ активтің өтеу құнына 
бағалау жүргізеді. Активтің немесе ақша ағынын туындатушы бөлімше (бұдан әрі − «ААТБ») өтеу құны − мына 
шамалардың ең үлкені: сатуға арналған шығындарды шегергенде активтің (ААТБ) әділ құны және активті (ААТБ) 
пайдалану құндылығы.

Актив негізінен басқа активтер немесе активтер тобы тудыратын ағындарға тәуелсіз ақша қаражаты ағында-
рын тудырмайтын жағдайларды қоспағанда, өтеу құны жеке актив үшін айқындалады. Егер активтің немесе 
ААТБ-ның теңгерімдік құны оның өтеу құнынан артып кетсе, актив құнсызданған деп саналады және өтеу құны-
на дейін есептен шығарылады. Пайдалану құндылығын бағалау кезінде келешек ақша ағындары активке тән 
ақшаның және тәуекелдің уақытша құнының ағымдағы нарықтық бағасын көрсететін салық салғанға дейінгі 
дисконттау мөлшерлемесі бойынша дисконтталады.
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

4.8 Қаржы емес активтердің құнсыздануы (жалғасы)

Сатуға арналған шығындарды шегергенде әділ құнын анықтау кезінде жуық арадағы нарықтық мәмілелер 
ескеріледі (егер ондайлар орын алса). Олар болмаған ретте бағалаудың тиісті үлгісі қолданылады. Бұл есептер 
бағалау коэффициенттерімен, акциялардың нарығында еркін айналыстағы бағаларды белгілеумен немесе әділ 
құнның өзге де қол жетімді көрсеткіштерімен расталады.

Топ құнсыздану сомасын Топтың жеке активтер жатқызылатын әр ААТБ үшін жеке дайындалатын нақты 
жоспарлар және болжау есептерін ескере отырып айқындайды. Бұл жоспарлар мен болжау есептері әдетте 
бес жылға жасалады. Неғұрлым ұзақ кезеңдер үшін өсудің ұзақ мерзімді қарқыны есептеледі, ол бесінші жыл-
дан кейінгі келешек болжауды ақша ағындарына қатысты қолданылады.

Жалғасып отырған қызметтің құнсыздануынан (қорлардың құнсыздануын қоса есептегенде) болатын за-
лалдар қайта бағалау өзге де шоғырландырылған жиынтық кіріс құрамында танылған, гудвилді қоспағанда, 
бұрынғы қайта бағаланған негізгі құралдарды қоспағанда, құнсызданған актив қызметіне сәйкес шығыстар 
санаты құрамындағы шоғырландырылған жиынтық кіріс туралы есебінде танылады. Бұл жағдайда құнсызда-
нудан болған залалдар да бұрын жүргізілген қайта бағалау сомасы шегінде өзге де жиынтық кіріс құрамында 
танылады.

Әрбір есепті күнге Топ бұрын активтің құнсыздануынан болған деп танылған залалдардың енді жоқ екендігінің 
немесе қысқарғандығының белгілері бар не жоқ екендігін анықтайды. Егер мұндай белгі бар болса, Топ ак-
тивтің немесе ААТБ-ның өтелу құнын есептейді. Кейінгі құнсызданудан болған деп танылған залалдардан бері 
активтің өтеу құнын анықтау үшін қолданылған жорамалдар өзгерілген жағдайда ғана бұрын құнсызданудан 
болған деп танылған залалдар қалпына келтіріледі. Қалпына келтіру активтің теңгерімдік құны оның өтеу құ-
нынан асып кетпеуімен, сондай-ақ амортизацияны шегеріп тастағанда теңгерімдік құнынан аспауымен шек-
телген, бұл актив егер алдыңғы жылдары құнсызданудан болған залал деп танылмаған жағдайда, теңгерімдік 
құны бойынша танылуы мүмкін. Құнды бұлайша қалпына келтіру актив қайта бағаланған құны бойынша есеп-
телген жағдайларды қоспағанда, пайдалар мен залалдарда танылады. Соңғы жағдайда, құнды қалпына келтіру 
құнның қайта бағалаудан болған өсуі ретінде ескеріледі.

Қаржы емес активтердің құнсыздануы туралы ақпарат 5, 6 және 8-ескертпелерде ашылған.

4.9 Қаржы активтері

Бастапқы тану және бағалау

Қаржылық активтер бастапқы тану кезінен кейін амортизацияланған құн бойынша, өзге жиынтық кіріс арқылы 
әділ құн бойынша және пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағаланатындар ретінде жіктеледі.

Бастапқы тану кезінде қаржылық активтерді жіктеу қаржылық актив бойынша ақша ағыны шартымен көздел-
ген сипаттамаға және осы активтерді басқару үшін Топ қолданатын бизнес-үлгіге байланысты болады. Қаржы-
ландырудың елеулі компонентін қамтымайтын немесе Топ практикалық сипаттағы ықшамдауды қолданған 
сау да дебиторлық берешекті қоспағанда, Топ бастапқыда қаржылық активтерді пайда немесе залал арқылы 
әділ құн бойынша бағаланбайтын қаржылық активтер жағдайында мәміле бойынша шығындар сомасына 
ұлғайтылған әділ құн бойынша бағалайды. Қаржыландырудың елеулі компонентін қамтымайтын немесе Топ 
практикалық сипаттағы ықшамдауды қолданған сауда дебиторлық берешек «Сатып алушылармен жасалған 
шарттар бойынша түсім» ҚЕХС (IFRS) 15 сәйкес айқындалған мәміле бағасы бойынша бағаланады.

Қаржылық активтерді амортизацияланған құн бойынша немесе өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша 
жіктеу және бағалау үшін бұл активтің шарттық талаптары қарыздың негізгі сомасының өтелмеген бөлігіне 
«қарыздың негізгі сомасы және проценттер есебіне ерекше төлемдер» болып табылатын ақша ағынын алуды 
қарастыруы қажет. Мұндай бағалау SPPI-тест деп аталады және әр құрал деңгейінде жүзеге асырылады.

Топ қаржылық активтерді басқару үшін қолданатын бизнес-модель ақша ағындарын өндіру мақсатында Топ 
өзінің қаржылық активтерін басқаратын тәсілді сипаттайды. Бизнес-модель ақша ағыны шартпен көзделген 
ақша ағынын алу, қаржылық активтерді сату немесе екеуінің де салдары бола алатындығын айқындайды.

Заңнамамен немесе белгілі бір нарықта қабылданған қағидалармен («стандарттық жағдайлардағы» сауда) 
белгіленетін мерзімде активтерді жеткізуді талап ететін қаржылық активтерді сатып алу немесе сату бойынша 
барлық мәмілелер мәміле жасалған күнге, яғни Топ активті сатып алу немесе сату міндеттемесін өзіне алған 
күнге танылады.

Топтың қаржылық активтері ақша қаражаттарын, банк салымдарын, сауда және өзге де дебиторлық берешекті 
және облигацияларға инвестицияны қамтиды.

Кейінгі бағалау

Кейінгі бағалау мақсатында қаржылық активтер төрт санатқа жіктеледі:
 ■ амортизацияланған құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер (борышқорлық құралдар);
 ■ жинақталған пайда мен залалды кейінгі қайта жіктеумен өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағала-

натын қаржылық активтер (борышқорлық құралдар);
 ■ тану тоқтатылған кезде жинақталған пайда мен залалды кейінгі қайта жіктеусіз өзге жиынтық кіріс арқылы ұй-

ымның қалауымен әділ құн бойынша бағаланатындар ретінде жіктелген қаржылық активтер (үлестік құралдар);
 ■ пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер.

Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер (борышқорлық құралдар)

Бұл санат Топ үшін ең орындысы болып табылады. Топ мынандай екі шарт орындалғанда қаржылық активтерді 
амортизацияланған құн бойынша бағалайды:

 ■ қаржылық активтер шартпен қарастырылған ақша ағынын алу мақсатында ұстап қалу болып табылатын биз-
нес-модель аясында ұсталынатын; және

 ■ қаржылық активтің шарттық талаптары бойынша борыштың негізгі сомасын және осы борыштың негізгі со-
маның өтелмеген бөлігіне пайыздар есебіне ерекше төлемдер болып табылатын ақша ағындарын көрсетілген 
күнде алуды көздегенде.

Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер кейін тиімді проценттік мөлшерлеме әдісін 
пайдаланумен бағаланады және оларға құнсыздануға қатысты талаптар қолданылады. Пайда немесе залал 
активті, оның модификациясын тану тоқтатылған немесе құнсызданған жағдайда пайда немесе залал құра-
мында танылады.

Топ амортизацияланған құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер санатына сауда және өзге де дебитор-
лық берешекті және кредит мекемелеріндегі құралдарды (банк салымдары, ақша қаражаттары және олардың 
баламалары) жатқызады.

Пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер

Пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер санаты саудаға арналған 
қаржылық активтерді, Топтың қалауы бойынша бастапқы тануда пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша 
немесе міндетті түрде әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтерді қамтиды.
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

4.9 Қаржы активтері (жалғасы)

Кейінгі бағалау (жалғасы)

Пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер (жалғасы)

Қаржылық активтер жақын болашақта сату мақсатында сатып алынған болса, онда олар саудаға арналғандар 
ретінде жіктеледі. Туынды құралдар, жеке кіріктірме туынды құралдарды қоса алғанда, олар Топтың қалауы 
бойынша тиімді хеджирлеу құралдары ретінде айқындалған жағдайларды қоспағанда, саудаға арналғандар 
ретінде жіктеледі. Ақша ағындары қарыздың негізгі сомасы және проценттер есебіне ерекше төлемдер болып 
табылмайтын қаржылық активтер пайдаланылған бизнес-үлгіге қарамастан пайда немесе залал арқылы әділ 
құн бойынша жіктеледі және бағаланады.

Пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер әділ құн бойынша қаржылық 
жағдай туралы есепте ескеріледі, ал олардың әділ құнын таза өзгерту пайда немесе залал туралы есепте таны-
лады.

Топ бұл санатқа «DSFK арнайы қаржы компаниясы» ЖШС-ның облигацияларын жатқызады (19-ескертпе).

Жинақталған пайда мен залалды кейінгі қайта жіктеумен өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағалана-
тын қаржылық активтер (борышқорлық құралдар)

Топ келесі екі шарт орындалғанда борышқорлық құралдарды өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша 
бағалайды:

 ■ мақсаты шартпен қарастырылған ақша ағынын алу да қаржылық активтерді сату да болып табылатын биз-
нес-модель аясында қаржылық актив ұстап қалынғанда; және

 ■ қаржылық активтің шарттық талаптары бойынша борыштың негізгі сомасын және осы борыштың негізгі со-
маның өтелмеген бөлігіне пайыздар есебіне ерекше төлемдер болып табылатын ақша ағындарын көрсетілген 
күнде алуды көздегенде.

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын борышқорлық құралдар жағдайында проценттік 
кіріс, валюталық бағамдарды қайта бағалау және құнсызданудан залалдар немесе осындай залалдарды қайта 
қалпына келтіру пайда немесе залал туралы есепте танылады және амортизацияланған құн бойынша бағала-
натын қаржылық активтер жағдайындағыдай есептеледі. Әділ құның қалған өзгерістері өзге жиынтық кіріс 
құрамында танылады. Тану тоқтатылған жағдайда өзге жиынтық кіріс құрамында танылған әділ құн өзгерісінің 
жинақталған сомасы пайда немесе залал құрамында қайта жіктеледі.

Топта бұл санаттағы қаржылық активтер жоқ.

Тану тоқтатылған кезде жинақталған пайда мен залалды кейінгі қайта жіктеусіз өзге жиынтық кіріс арқылы ұйым-
ның қалауымен әділ құн бойынша бағаланатындар ретінде жіктелген қаржылық активтер (үлестік құралдар)

Бастапқы тану кезінде Топ өз қалауы бойынша, кейін одан бас тарту құқығысыз, егер инвестицияларды үлестік 
құралдар «Қаржы активтері: ұсыну» ҚЕХС (IAS) 32 сай меншік капиталдың мәніне сәйкес келсе және сатуға ар-
налмаса оларды өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын ретінде жіктеу туралы шешім қа-
былдауы мүмкін. Осындай жіктеу туралы шешім әр құрал бойынша бөлек қабылданады.

Осындай қаржы активтері бойынша пайда мен залалдар ешқашан пайда немесе залал құрамына қайта жіктел-
мейді. Егер дивидендтерді алу құқығы белгілі болса, Топ осындай түсуден қаржы активі құнының бөлігін өтеп 
беру ретінде алатын пайданы қоспаған жағдайда дивидендтер пайда немесе залал туралы есепте өзге кіріс 
ретінде құпталады. Бұл жағдайда мұндай пайдалар өзге жиынтық кірістің құрамында көрсетіледі. Топтың қа-
лауы бойынша өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын ретінде жіктелген үлестік құралдар, 
құнсыздану мәніне бағаланбайды.

Топта бұл санаттағы қаржылық активтер жоқ.

Тануды тоқтату

Қаржы активінің (немесе қолданылу ретіне қарай – қаржы активінің бөлігі немесе осындай қаржы активтері то-
бының бөлігі) тануы доғарылады (яғни Топтың қаржылық жағдайы туралы шоғырландырылған есебінен шыға-
рылады), егер:

 ■ активтен ақша ағынын алу құқығының қолданылу мерзімі аяқталса;
 ■ Топ активтен ақша ағынын алуға өзінің құқығын берсе не алынатын ақша ағынын толық көлемде және «тран-

зиттік» келісім бойынша айтарлықтай кідіртусіз үшінші тарапқа төлеуге өзіне міндеттеме алса; және не (а) Топ 
активтен болатын барлық тәуекел мен табысты берсе, не (б) Топ активтен болатын барлық тәуекелдер мен та-
бысты бермесе және өзінде сақтамаса, бірақ осы активке бақылауды берсе.

Егер Топ активтен ақша ағынын алуға өзінің барлық құқығын берсе не транзиттік келісім жасаса, ол меншік 
құқығына байланысты тәуекелдер мен табысты сақтап қала алған-алмағанын және, егер сақтап қала алған 
болса, онда қандай көлемде екендігін бағалайды.

Егер Топ активтен болатын барлық тәуекелдер мен табысты бермесе және өзінде сақтамаса, сондай-ақ ак-
тивке бақылауды бермесе, берілген актив Топ берілген активке өзінің қатысуын жалғастыруы дәрежесінде әрі 
қарай танылады.

Бұл жағдайда Топ сонымен қатар тиісті міндеттемені таниды. Берілген актив пен тиісті міндеттеме Топ сақтаған 
құқық пен міндеттемені көрсететін негізде бағаланады. Берілген активке кепілдік нысанындағы жалғасқан қа-
тысу активтің бастапқы теңгерімдік құны немесе Топтан талап етілуі мүмкін төлемнің ең жоғары сомасы өл-
шемдердің ең кішісі бойынша танылады.

4.10 Қаржы активтерінің құнсыздануы

Сондай-ақ қаржы активтерінің құнсыздануы туралы толық ақпаратты ашу мына ескертпелерде берілген:
 ■ маңызды есепке алу пайымы, бағалау мәндері жорамалдар (5-ескертпе);
 ■ сауда дебиторлық берешек (12-ескертпе);
 ■ банк салымдары (16-ескертпе);
 ■ ақша қаражаттары және олардың баламалары (17-ескертпе).
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

4.10 Қаржы активтерінің құнсыздануы (жалғасы)

Топ пайда немесе шығын арқылы әділ құнмен бағаланбаған барлық қарыздар мен басқа да борыштық 
қаржылық активтер бойынша күтілетін несиелік шығындардың (КНШ) бағалау резервін көрсетеді. КНШ келісім-
шарт бойынша ұйымға тиесілі күтілетін ақша ағыны мен Топпен алынатын барлық ақша ағындарының арасын-
дағы айырма ретінде есептеледі. КНШ кредиттік рейтингісімен ұқсас құрал үшін бастапқы тиімді проценттік 
мөлшерлемеге тең келетін мөлшерлеме бойынша дисконтталады.

КНШ екі кезеңде танылады. Бастапқы тану кезінен несиелік тәуекелі едәуір ұлғаймаған қаржы құралдары үшін 
келесі 12 ай ішінде (12 айлық КНШ) дефолт салдарынан пайда болуы күтілетін несиелік шығындарға қатысты 
шығындар үшін бағалық резерв жасалады. Бастапқы тану кезінен несиелік тәуекелі едәуір ұлғайған қаржы 
құралдары үшін дефолттың басталу мерзіміне қарамастан осы қаржы құралының қалған қолдану мерзімінің 
ішінде күтілетін несиелік шығындарға қатысты (барлық мерзімге КНШ) залалдар үшін бағалық резерв жасала-
ды.

Топ шарт бойынша сауда дебиторлық берешектер мен активтерге қатысты КНШ-ты есептеген кезде жеңіл тәсіл 
қолданады. Яғни, Топ несиелік тәуекелдің өзгеруін бақыламайды, оның орнына барлық мерзімге КНШ-ға тең 
сомада шығындар үшін әр есептік күнге бағалау резервін мойындайды. Топ несиелік шығындардың пайда бо-
луындағы бұрыңғы тәжірибені ескеріп дайындалған, қарыз алушы үшін өзгеше факторларды және жалпы эко-
номикалық жағдайларды ескере отыра түзетілген бағалау резервінің үлгісін қолданды.

Кредиттік мекемелердегі қаражаттарға (ақша қаражаттары және олардың баламалары, банк салымдары) қа-
тысты Топ 12 айлық кезең ішінде күтілетін несиелік шығындарды есептеді. 12 айлық күтілетін несиелік шығын-
дар – есеп беру күнінен кейінгі 12 ай ішінде мүмкін болатын қаржы құралы бойынша дефолттарға байланысты 
туындайтын күтілетін несиелік шығындарды білдіретін бүкіл мерзімге күтілетін несиелік шығындардың бір 
бөлігі болып табылады. Алайда, бастапқы танудан кейін қаржы құралының несиелік тәуекелінің едәуір ұлғаюы 
жағдайында, бағаланған шығыс резерві барлық мерзім ішінде күтілетін несиелік шығындарға тең сомада баға-
ланады.

Топ, келісімшарт бойынша төлемдер 30 күннен астам уақытқа созылған жағдайда, несиелік тәуекелдің еле-
улі ұлғаюы орын алған деп есептейді. Келісімшарт бойынша төлемдер 90 күнге дейін мерзімі өткен жағдайда, 
қаржы активі бойынша дефолт бар деп есептеледі. Сонымен қатар, белгілі бір жағдайларда, Топ, егер ішкі неме-
се сыртқы ақпарат, Топтың қарызды көтеру тетіктерін ескерместен Топ келісімшартта көзделген қалған төлем-
дердің толық көлемін алуы екіталай деп болжайтын болса, қаржы активі үшін дефолт болды деп қорытынды 
жасауға болады.

4.11 Қаржылық міндеттемелер

Бастапқы тану және бағалау

Қаржылық міндеттемелер пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын, несиелер және қа-
рыз, кредиторлық берешек немесе тиімді хеджирлеу кезінде хеджирлеу құралы ретінде айқындалған туынды 
құралдар бастапқы тану кезінде қаржылық міндеттемелер ретінде жіктеледі. Топ қаржылық міндеттемелерді 
бастапқы тану кезінде жіктейді. Барлық қаржылық міндеттемелер бастапқыда олармен мәміле бойынша тіке-
лей байланысты шығындар шегеріліп (қарыздар, несиелер және кредиторлық берешек жағдайында) әділ құны 
бойынша танылады.

Топтың қаржылық міндеттемелері сауда және өзге де кредиторлық берешекті қамтиды.

Кейінгі бағалау

Қаржылық міндеттемелерді кейінгі бағалауы олардың жіктелуіне байланысты:

Сауда және өзге де кредиторлық берешектер

Бастапқы танудан кейін сауда және өзге де кредиторлық берешектер тиімді пайыздық мөлшерлеме қолданыла 
отырып, амортизацияланған құны бойынша бағаланады. Мұндай қаржылық міндеттемелер бойынша кірістер 
мен шығыстар оларды тану доғарылғаннан кейін, сондай-ақ тиімді пайыздық мөлшерлеме қолданыла отырып 
амортизация есептелуіне қарай танылады.

Тануды доғару

Егер міндеттеме өтелген, жойылған немесе оның қолданылу мерзімі біткен болса, қаржылық міндеттеменің 
тануы доғарылады.

Егер бар қаржылық міндеттеме елеулі айырмашылығы бар шарттарда сол кредитордың алдында басқа мін-
деттемемен ауыстырылатын болса немесе егер бар міндеттеменің шарттары елеулі өзгерсе, мұндай ауыстыру 
немесе өзгерту бастапқы міндеттемені тануды доғару және жаңа міндеттемені тану ретінде ескеріледі, ал олар-
дың теңгерімдік құнындағы айырма жиынтық кіріс туралы есепте кіріс немесе шығыс ретінде ескеріледі.

4.12 Қаржы құралдарын өзара есепке алу

Қаржы активтері мен қаржылық міндеттемелер өзара есепке алуға, ал қаржылық жағдай туралы шоғырлан-
дырылған есепте берілген таза сома ұсынуға болады егер қазіргі кезде заңды қорғаумен қамтамасыз етілген 
танылған сомаларды өзара есепке алуға құқық болған кезде, сондай-ақ таза негізде есеп айырысуға не актив-
терді өткізіп, сонымен бір мезгілде міндеттемелерді өтеуге ниет болғанда жүзеге асырылады.

4.13 Қорлар

Қорлар екі өлшемнің ең азы бойынша бағаланады: бастапқы сатып алу құны және өткізудің таза құны.

Қорлардың бастапқы құны қорларды орнына жеткізумен және оларды ағымдағы күйге келтірумен байланысты 
күнделікті қызмет барысында шеккен барлық шығынды өзіне қамтиды.

Сатудың таза мүмкін құны өндірісті аяқтауға арналған есепті шығыстар мен өткізуге кеткен есепті шығында-
рын шегеріп тастап, кәдімгі күнделікті қызмет барысында сатудың есепті бағасы ретінде анықталады.

Қорлардың өзіндік құны ФИФО әдісін пайдалану арқылы айқындалады.

4.14 Ақша қаражаттары және олардың баламалары

Қаржы жағдайы туралы шоғырландырылған есепте ақша қаражаттары және олардың баламалары касса-
дағы қолма-қол ақшаны, банктердегі ақша қаражаттарын, қысқа мерзімді банк салымдары, өтеудің бастапқы 
мерзімі үш айдан аспайтын басқа да қысқа мерзімді жоғары өтімді инвестицияларды қамтиды.

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы шоғырландырылған есептің мақсаттары үшін ақша қаражаттары 
және олардың баламалары өтелмеген банкілік овердрафтарды шегеріп тастағанда, жоғарыдағы анықтамаға 
сай ақша қаражаттарынан және қысқа мерзімді банк салымдарынан тұрады.
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4.15 Резервтер

Егер Топтың өткен оқиға нәтижесінде пайда болған ағымдық міндеттемесі болса (заңды немесе тәжірибеден 
шыққан); осы міндеттемені өтеу үшін қажет болатын экономикалық пайдадан айрылу ықтимал болса және 
осындай міндеттеме сомасының сенімді бағасын алу мүмкін болса, резервтер танылады. Егер Топ резервтің 
бір  бөлігінің немесе барлығының өтемін алуды болжаса, мысалы, сақтандыру шарты бойынша, өтеу дербес 
актив ретінде танылады, бірақ тек өтеуді алу күмән туғызбайтын жағдайда. Резервке жататын шығыстар өтеуді 
шегеріп тастап, пайдалар мен залалдарда көрсетіледі.

Топ активтерді пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу бойынша болашақ шығындарға қатысты резервті 
таниды. Активтерді пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу шығындары бойынша резервтер есепті ақша 
ағынын пайдалануды есеп алған міндеттемелерді реттеуге жұмсалатын күтілетін шығындардың дисконт-
талған бағасы бойынша ескеріледі және тиісті актив бағасының бөлігі ретінде танылады. Ақша ағындары ак-
тивтерді пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу бойынша міндеттемелерге тән тәуекелдерді көрсететін 
салық салуға дейінгі ағымдағы мөлшерлеме бойынша дисконтталады. Дисконттау әсері пайда болуына қарай 
шығындар шотына қарайды және шоғырландырылған жиынтық кіріс туралы есепте қаржы шығындары ретін-
де танылады.

Активтерді пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу бойынша болашақ шығындар жыл сайын қайта қа-
ралып отырады және қажеттілігіне қарай түзетіледі. Күтілетін болашақ шығындардағы немесе дисконттаудың 
қолданылатын мөлшерлемесіндегі өзгерістер актив бағасына қосылады немесе алынады (5, 27-ескертпелер).

4.16 Қызметкерлерге сыйақылар

Топ өз қызметкерлеріне Топ пен өз қызметкерлері арасындағы Ұжымдық шарттарға және Жұмыс істемейтін 
зейнеткерлер және мүгедектерді әлеуметтік қолдау қағидаларына сәйкес зейнеткерлікке шыққанға дейін де 
және кейін де ұзақ мерзімді сыйақы ұсынады. Ұжымдық шарттар, аталған қағидалар, зейнеткерлікке шыққанда 
біржолғы жәрдемақы төлеуді, еңбекке жарамсыздық, мерейтой және қаза болу жағдайында қызметкерлерге 
материалдық көмек көрсетуді көздейді. Жәрдемақы алу құқығы әдетте қызметкердің зейнеткерлікке шыққанға 
дейін жұмысты жалғастыру қажеттігімен байланыстырылады.

Біржолғы жәрдемақыларды төлеу бойынша күтіліп отырған шығыстарды есептеу еңбек қызметі аяқталуы бой-
ынша белгіленген төлемдері бар зейнетақылық жоспарларды есептеу кезінде қолданылатын әдіс бойынша 
қыз меткердің еңбек қызметі ішінде жүзеге асырылады. Белгіленген төлемдері бар жоспар бойынша сыйақы-
лар ұсыну құны «болжанатын шартты бірлік» әдісін пайдалана отырып айқындалады.

Актуарлық пайда мен залал актуарлық болжамдардағы өзгерістердің әсерін де, актуралық болжамдар мен 
нақты деректер арасындағы айырмашылықтарға байланысты өткен тәжірибенің әсерін де қамтиды. Басқа өз-
герістер ағымдағы қызметтер құнын, бұрынғы қызметтер құнын және кадрлар қысқаруын немесе жасалған 
есеп айырысуларды қоса алғанда ағымдағы кезеңде танылады.

Зейнетақылық міндеттемелерді есепке алғанда қолданылған аса елеулі болжамдар  − бұл дисконт мөлшер-
лемесі мен өлім-жітімді болжау. Дисконт мөлшерлемесі болашақ міндеттемелердің таза келтірілген құнын 
анықтау үшін қолданылады және әр жылы осындай міндеттемелер бойынша шегерім амортизациясы жиынтық 
кіріс туралы шоғырландырылған есепте пайыздық шығыстар ретінде көрсетіледі. Өлім-жітімді болжау сыйақы 
төлеудің болашақ ағынын болжамдау үшін қолданылады, ол сонан соң міндеттемелердің таза келтірілген құ-
нын алу үшін дисконтталады.

Актуарлық пайдалар мен залалдарды қамтитын қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелерді қайта 
бағалау нәтижелерін Топ былай көрсетеді:

 ■ еңбек қызметі аяқталғаннан кейінгі сыйақылар бойынша өзге де жинақталған кіріс арқылы. Одан кейінгі кезең-
дерде қайта бағалау нәтижелері пайдалар мен залалалдар құрамында қайта жіктеуге жатпайды;

 ■ пайда мен залалдар арқылы өзге ұзақ мерзімді сыйақылар.

Таза пайыздар белгіленген төлемдері бар жоспар бойынша таза-міндеттемелерге қатысты дисконттау став-
касын пайдалана отырып айқындалады. Топ жиынтық кіріс туралы есепте (функция бойынша жіктеле отырып) 
«Өткізімнің өзіндік құны», «Жалпы және әкімшілік шығыстар» және «Қаржылық шығындар» баптары құрамында 
белгіленген төлемдері бар жоспар бойынша таза міндеттемелердегі көрсетілген өзгерістерді таниды:

 ■ қызмет құны, ол өзіне ағымдағы қызмет құнын, өткен кезеңнің қызмет құнын қамтиды;
 ■ таза пайыздық шығындар немесе кірістер.

Қызметкерлерге берілетін сыйақылар, бір жолғы жәрдемақылардан басқа, басқа ұзақ мерзімді сыйақылар 
ретінде қарастырылады. Осы сыйақылар бойынша есептелген шығыстар белгіленген зейнетақы жоспарларын 
есептеу кезінде қолданылатын әдіснаманы пайдалана отырып, қызметкердің еңбек қызметі барысында есеп-
теледі.

Мұндай міндеттемелер жыл сайын тәуелсіз білікті актуарийлер тарапынан бағаланады.

Толығырақ ақпарат 5 және 21-ескертпелерде ашылған.

4.17 Түсімді және басқа да кірістерді тану

Топтың қызметі, негізінен, Қазақстан Республикасындағы магистральды мұнай құбырлары бойынша мұнай 
мен суды тасымалдауға, сондай-ақ Грузияда мұнай мен мұнай өнімдерін ауыстырып құюға байланысты.

Сатып алушылармен жасалған келісімшарттардан түсетін түсім тауарлар немесе қызметтерді бақылау сатып 
алушыға берілсе және Топ осындай тауарлар немесе қызметтерге айырбас құқығын алуды көздейтін өтемді 
көрсететін сомада бағаланады.

Топ пайда алуды көздейтін өзі жасаған шарттарды өзі принципал ма әлде агент пе дегенді анықтау мақсатында 
белгілі бір өлшемдерге сәйкес талдайды.

Топ өз қызметтеріне комиссияны табыс ретінде танитын, Топ агент ретінде қатысатын көліктік экспедициялау 
шарттарын қоспағанда барлық осындай шарт бойынша (шарт бойынша өзіне міндеттеме алатын негізгі тарап 
болғандықтан шартпен байланысты пайда мен тәуекелдерді қабылдайды) принципал ретінде әрекет етеді де-
ген қорытындыға келді.

Шоғырландырылған қаржы есептілігінде Топ жалпы түсімді төмендегі түрлер бойынша таниды:

Тасымалдау бойынша қызметтер көрсету

Тасымалдау және ауыстырып құю қызметтерінен алынған кіріс есепті кезеңде тасымалданған мұнай мен су-
дың нақты көлемі негізінде қызметтер көрсету кезінде белгілі бір уақыт мерзімінде танылады.

Құбырларды пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету

Құбырларды пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерден түсетін түсімдер кезең ішін-
де іске асу арқылы танылады, өйткені сатып алушы Топтың шарттық міндеттемелерін орындау барысында 
бір мезгілде тиімділікті алады және тұтынады.
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4.17 Түсімді және басқа да кірістерді тану (жалғасы)

Басқа да қызметтерді көрсету

Басқа да қызметтерді көрсетуден алынған кірістер оларды көрсету кезінде танылады.

Пайыздық кіріс

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын барлық қаржы құралы және пайда немесе шығын арқылы әділ 
құны бойынша бағаланатын, сондай-ақ өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын пайыздық 
кіріс немесе шығыс тиімді пайыздық ставка әдісін пайдалана отырып танылады. zТиімді пайыздық мөлшерле-
ме − бұл қаржы құралының болжалды пайдалану мерзімі бойына немесе егер бұл орынды болса қаржы активінің 
немесе міндеттемесінің таза теңгерімдік құнына дейінгі ұзақтығы кемдеу кезеңіне күтілетін келешек төлемдерді 
немесе ақша қаражатының түсімін дәл дисконттайтын мөлшерлеме. Пайыздық кіріс шоғырландырылған жиын-
тық кіріс туралы есепте қаржыландырудан алынған табыс ретінде көрсетіледі.

Дивидендтер

Дивидендтерден алынған кіріс Топтың төлемді алуға құқығы белгіленгенде танылады (дивидендтер бекітілген 
күнге).

Жеткізілмеген мұнай көлемі үшін төлемнен алынатын кіріс

Жеткізілмеген мұнай көлемі үшін төлемнен алынатын кіріс «айда немесе төле» шартында мұнай тасымалдау қыз-
меттерін көрсетуге арналған шарттарға сәйкес танылады.

ҚЕХС (IFRS) 15 қолдану кезінде Топ келесіні назарға алады:

Ауыспалы өтеу

ҚЕХС (IFRS) 15 түсімнің көтеріңкі сомасын тануды болдырмау үшін есептік ауыспалы өтеуді шектеуді талап етеді.

Жеңілдіктердің, несиелердің, баға шегерімінің, ынталандырмалардың, нәтижелер үшін бонустардың немесе басқа 
ұқсас баптардың жоқтығына байланысты сатып алушылармен жасалған шарттарда өтеудің ауыспалы бөлігі жоқ. 
Бұл жаңарту түсімді тануға әсер етпейді.

Принципал немесе агент рөлі

ҚЕХС (IFRS) 15 сәйкес, Топ ескерілген тауарды немесе қызметті олар сатып алушыға/қызметтердің тапсырыс бе-
рушінің сатып алушысына тапсырылғанға дейін бақылайтындығын бағалауы қажет.

Топ түсім алуды көздейтін барлық шарттар бойынша принципал ретінде болатынын анықтады (себебі ол уәде-
лескен қызметті оны тапсырыс берушінің немесе тапсырыс берушінің сатып алушысының қабылдауына дейін 
бақылайды), тек көлік экспедиторлық қызметтерін көрсету бойынша шарттарды қоспағанда, онда Топ қызмет-
терді сатып алушының қабылдағанына дейін оны бақыламайтынын анықтады. Демек, ол көлік жөнелту қызмет-
терін көрсету шарттары бойынша принципал емес, агент болып табылады.

Сатып алушылардан алынған алғытөлемдер

Сатып алушылардан алынған алғытөлемдер келісімшарт бойынша міндеттемелер болып табылады. Келісімшарт 
бойынша міндеттемелер – бұл сатып алушыдан алынған өтемақы үшін Топтың сатып алушыға тауар немесе қыз-
метті жеткізу міндеттемесі. Егер Топ сатып алушыға тауар немесе қызметті жеткізуден бұрын, сатып алушы өте-

мақыны төлесе, төлем жасалу кезінде немесе төлем төленуге тиіс болған кезде келісімшарт міндеттемесі таны-
лады (қайсысы бұрын болатынына қарай). Топ шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде, келісімшарт 
міндеттемелері түсім ретінде танылады.

ҚЕХС (IFRS) 15-ке сәйкес Топ келісімшарттарда қаржыландырудың елеулі компоненттерінің бар болуын бағалау 
тиіс.

Топ сатып алушылардан тек қысқа мерзімді аванс төлемдерін алады. Олар алынған аванстар құрамында көр-
сетіледі. Топ уәделескен қызметтерді сатып алушыларға беру уақытының аралығы мен сатып алушының осын-
дай қызметтерді төлеу мезеті біршама қысқа деп анықтады. Осылайша Топ осы шарттарда қаржыландырудың 
елеулі компоненттері жоқ деген қорытындыға келді.

Шоғырландырылған қаржы есептілігіне қойылатын талаптарға сәйкес Топ сатып алушылармен жасалған шарт-
тар бойынша танылған түсім туралы ақпараттың егжей-тегжейін түсім мен ақша ағынының пайда болу сипатына, 
көлеміне, мерзімдеріне және тұрлаусыздығына қалай әсер ететін экономикалық факторларды көрсететін катего-
риялар бойынша талдады. Тегжейлі түсімдерді ашып көрсету 29-ескертпеде келтірілген.

Тану мен бағалауға 15 ҚЕХС (IFRS) талаптары қаржы емес активтердің (мысалы, негізгі құралдар мен материал-
дық емес активтер объектілерінің) шығуынан, егер осындай шығу қалыпты қызметтің нәтижесі болмаған жағдай-
да, пайдалар мен залалдарды тануға әрі бағалауға қатысты қолданылады. Бұл өзгерістер Топтың шоғырланды-
рылған қаржы есептілігіне әсер етпеді.

4.18 Салықтар

Ағымдағы табыс салығы

Ағымдағы табыс салығы бойынша активтер және міндеттемелер салық органдарынан өтелуге немесе салық ор-
гандарына төлеуге болжанып отырған сома бойынша бағаланады.

Осы соманы есептеу үшін қолданылатын салық мөлшерлемелері және салық заңнамасы бұл есепті күнге Топ өз 
қызметін жүзеге асыратын және салық салынатын табыс алатын елдерде қабылданған немесе іс жүзінде қабыл-
данған мөлшерлемелер мен заңнама.

Тікелей меншік капиталда танылған баптарға жататын ағымдағы табыс салығы жиынтық кіріс пен залалда емес, 
меншік капитал құрамында танылады. Топ басшылығы салық декларацияларында көрсетілген көрсеткіштерді 
бағалауды мезгіл-мезгіл жүзеге асырады, тиісті салық заңнамасы оларға қатысты әртүрлі түсінілуі мүмкін, сөйтіп 
қажет болуына қарай резервтер жасалады.

Мерзімі ұзартылған салық

Мерзімі ұзартылған салық есепті күнге активтер мен міндеттемелердің салық базасы және олардың қаржылық 
есептілігі үшін теңгерімдік құны арасындағы уақыт айырмасын анықтау арқылы міндеттемелер әдісімен есепті 
күнге есептеледі. Мерзімі ұзартылған салық міндеттемелері барлық салық салынатын уақыт айырмалары бой-
ынша мына жағдайларды қоспағанда танылады:

 ■ мерзімі ұзартылған салық міндеттемесі гудвилді, активті немесе міндеттемелерді бастапқы тану нәтижесінде, биз-
несті біріктіру емес мәмілелер барысында пайда болады және операцияларды жасау кезінде бухгалтерлік пайдаға 
да, салық салынатын пайдаға немесе залалдарға әсер етпейді;

 ■ еншілес ұйымдарға, қауымдасқан компанияларға, сондай-ақ бірлескен қызметке үлестермен қатысуға инвес-
тициялармен байланысты салық салынатын уақыт айырмашылықтарына қатысты егер уақыт айырмасының 
уақыттың азайып бөлінуін бақылау мүмкін болса және уақыт айырмасы таяу болашақта азаймайтындығына 
елеу лі мүмкіндік бар болса.
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

4.18 Салықтар (жалғасы)

Мерзімі ұзартылған салық (жалғасы)

Мерзімі ұзартылған салық активтері барлық шегерілетін уақыт айырмалары, пайдаланылмаған салық жеңіл-
діктері және пайдаланылмаған салық залалдары бойынша салық салынатын пайда бар дәрежеде танылады, 
оған қарсы шегерілетін уақыт айырмалары, пайдаланылмаған салық жеңілдіктері және пайдаланылмаған са-
лық залалдары мына жағдайларды қоспағанда есептелуі мүмкін:

 ■ шегерілетін уақыт айырмасына жататын мерзімі ұзартылған салық активі бизнесті біріктіру салдарынан ту-
маған болса және ол операцияны жасау кезінде бухгалтерлік пайдаға да, салық салынатын пайдаға немесе 
залалдарға да әсер етпейтін активті немесе міндеттемелерді бастапқы тану нәтижесінде туындаса;

 ■ еншілес ұйымдарға, қауымдасқан компанияларға, сондай-ақ бірлескен қызметке үлестермен қатысуға инвес-
тициялармен байланысты шегерілетін уақыт айырмаларына қатысты салық активтері таяу болашақта уақыт 
айырмашылықтары пайдаланылуы және салық салынатын пайда болуы мүмкін екендігі елеулі бар дәреже ғана 
танылады, уақыт айырмашылықтары оған қарсы пайдаланылуы мүмкін.

Мерзімі ұзартылған салық активтерінің теңгерімдік құны әрбір есепті күнге қайта қаралады және мерзімі ұзар-
тылған салық активтерінің барлығы немесе бір бөлігі жеткілікті салық салынатын пайда деңгейінде кемітіледі. 
Танылмаған мерзімі ұзартылған салық активтері әрбір есепті күнге қайта қаралады және келешек салық са-
лынатын пайда мерзімі ұзартылған салық активтерін пайдалануға мүмкіндік беруі елеулі мүмкіндігі пайда бо-
латын дәрежеде танылады.

Мерзімі ұзартылған салық активтері және міндеттемелер есепті күнге жағдай бойынша қабылданған немесе іс 
жүзінде қабылданған активтер өткізілген, ал міндеттеме өтелген есепті жылы қолданылуы мүмкін салық мөл-
шерлемелері (және салық заңнамасы) бойынша бағаланады.

Пайда немесе залал құрамында танылмаған баптарға жататын мерзімі ұзартылған салық та пайда немесе за-
лал құрамында танылмайды. Мерзімі ұзартылған салықтар баптары олардың негізінде жатқан операцияларға 
сәйкес басқа жиынтық кіріс құрамында немесе тікелей меншік капитал құрамында танылады.

Мерзімі ұзартылған салық активтері және мерзімі ұзартылған салық міндеттемелері егер ағымдағы салық 
активтері мен міндеттемелерін есепке алудың заңдық бекітілген құқығы бар болса және мерзімі ұзартылған 
салықтар сол бір салық салынатын компанияға және салық органына жататын болса, бір-біріне қарама-қарсы 
есепке алынады.

Бизнесті біріктіру аясында сатып алынған, бірақ осы күнге жеке тану үшін өлшемді қанағаттандыра алмайтын 
салық пайдалары фактілер мен жағдаяттардың өзгерістері туралы жаңа ақпарат пайда болған жағдайда, кейін 
танылады. Түзету егер ол бизнесті сатып алудың бастапқы есебі аяқталғанға дейін жүзеге асырылған болса, 
гудвилдің азаюы (егер шамасы гудвил мөлшерінен аспаса) ретінде көрінеді, өзге жағдайларда ол пайда немесе 
залал құрамында танылады.

Қосылған құн салығы (ҚҚС)

Сату бойынша ҚҚС тауарларды жөнелту немесе қызметтер көрсету кезінде бюджетке төлеуге жатады. Сатып 
алу бойынша ҚҚС жеткізушіден салық шот-фактурасын алған кезде сату бойынша ҚҚС-пен бірге есептеуге жа-
тады.

Түсім, шығыстар мен активтер активтерді немесе қызметтерді сатып алу бойынша пайда болған ҚҚС-ты салық 
органдары өтемейтін жағдайларды қоспағанда, ҚҚС сомасы шегеріліп, танылады; бұл жағдайда ҚҚС тиісінше 
активті сатып алу шығыстарының бір бөлігі немесе шығыстар бабының бір бөлігі ретінде танылады.

Салық заңнамасы ҚҚС бойынша бюджетпен таза негізде есеп айырысу жүргізуге рұқсат етеді. Тиісінше, есепті 
күнге есеп айырысу жүргізілмеген сату және сатып алу бойынша ҚҚС қаржылық жағдай туралы шоғырланды-
рылған есепте таза негізде көрсетіледі.

Салық заңнамасының және Топ қызметінің ерекшелігіне қарай өтеуге жататын ҚҚС-тың белгілі бір бөлігі кей-
інгі жылдарға ауыстырылуы мүмкін. ҚҚС-тың мұндай бөлігі ұзақ мерзімді актив ретінде жіктеледі, құнсыздану 
мәніне бағаланады және бар ААТБ-ға бөлінген жеке актив ретінде қаралады.

Дебиторлық және кредиторлық берешек ҚҚС сомасы есебімен көрсетіледі.

Салық органы өтейтін немесе оған төленетін ҚҚС-тың таза сомасы өтелетін ҚҚС және өзге де салықтар бойын-
ша алдын ала төлем, сондай-ақ қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте көрінетін төлеуге жата-
тын өзге де салықтар құрамына кіргізіледі.

4.19 Меншікті капитал

Жарғылық капитал

Кәсіпорындарды біріктірген жағдайларды қоспағанда, жаңа акциялар шығарумен тікелей байланысты үшінші 
жақтарға қызметтеріне ақы төлеу шығындары осы эмиссия нәтижесінде алынған соманың кемуі ретінде өз 
капиталы құрамында көрсетіледі.

Акционерлерден қайта сатып алынған меншікті акциялар

Акционерлерден қайта сатып алынған меншікті акциялар бастапқы құны бойынша танылады және меншікті ка-
питалдан шегеріледі. Топтың меншікті үлестік құралдарын сатып алуға, сатуға, шығаруға немесе күшін жоюға 
байланысты пайда немесе залалда танылмайды. Қайта сатып алынған меншікті акциялардың баланстық құны 
мен оларды кейіннен сату үшін алынған өтем сомасы арасындағы айырма эмиссиялық кірістің бөлігі ретінде 
танылады.

Дивидендтер

Топ ақша қаражатын бөлу бекітілген және бұдан былай Компанияның қарау мәні болмағанда бас ұйым акцио-
нерлеріне бөлуге қатысты міндеттемені және ақшасыз активтерді таниды. Қазақстан Республикасы заңнама-
сына сәйкес бөлуді акционерлер бекітеді. Тиісті сома тікелей меншікті капитал құрамында танылады.

Ақшалай емес активтерді бөлу кезінде міндеттеменің теңгерімдік құны мен бөлінген активтердің теңгерімдік 
құны арасындағы айырмашылық шоғырландырылған жиынтық кіріс туралы есепте танылады.

Дивидендтер есепті күнге дейін ұсынылған болса, сондай-ақ есепті күннен кейін, бірақ шоғырландырылған 
қаржылық есептілік бекітілген күнге дейін ұсынылса немесе бекітілсе (жарияланса), олар туралы ақпарат 
шоғырландырылған есептілікте ашып жазылады.

4.20 Есеп жүргізу саясатындағы өзгерістер және ақпаратты ашу қағидаттары

Қабылданған есеп жүргізу саясаты 2019 жылғы 1  қаңтардан бастап күшіне кірген төменде келтірілген жаңа 
немесе қайта қаралған Стандартарды қоспағанда алдыңғы есеп беру жылында қолданылған есеп жүргізу са-
ясатына сәйкес келеді.
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

4.20 Есеп жүргізу саясатындағы өзгерістер және ақпаратты ашу қағидаттары 
(жалғасы)

Топ алғаш рет қолданған жаңа стандарттар, түсіндірмелер және оларға түзетулер

Топ алғаш рет 2019 жылғы 1 қаңтардан және осы күннен кейін басталатын жылдық кезеңдерге қатысты кейбір 
жаңа стандарттарды және қолданыстағы стандарттарға түзетулерді қолданды. Топ шығарылғанымен әлі күші-
не енбеген стандарттарды, түсіндірмелерді немесе түзетулерді мерзімінен бұрын қолданған жоқ.

Әрбір жаңа стандарттың/түзетудің сипаты мен әсері төменде сипатталған:

ҚЕХС (IFRS) 16 «Жалдау»

ҚЕХС (IFRS) 16 ҚЕХС (IAS) 17 «Жалдау», КРХҚЕ (IFRIC) 4 «Жалдау белгілері келісімінде қолдағы барды айқындау», 
ПКР (SIC) 15 «Операциялық жалдау − ынталандырулар» түсіндіруді және ПКР (SIC) 27 «Жалдаудың заңды нысаны 
бар операциялардың маңызын айқындау» түсіндіруді ауыстырады. Стандарт жалдау туралы ақпаратты тану, 
бағалау, ұсыну және ашу қағидаларын белгілейді және жалға алушылар барлық жалдау келісімдерін теңгерімде 
есепке алудың бірыңғай үлгісін пайдалана отырып көрсетуін талап етеді.

ҚЕХС (IFRS) 16-ға сәйкес жалға беруші үшін есепке алу тәртібі іс жүзінде қазіргі кезде қолданыстағы ҚЕХС (IАS) 
17 талаптарымен салыстырғанда өзгермейді. Жалға берушілер жалдауды ҚЕХС (IАS) 17-дегідей жіктеу қағидат-
тарын пайдаланып, бұл ретте жалдаудың екі түрін бөле отырып: операциялық және қаржылық, жіктеуді жалғас-
тырады. Осылайша, ҚЕХС (IFRS) 16 қолдану Топтың жалға беруші болып табылатын жалдау келісімдерін есепке 
алуына әсер етпеді.

Топ ҚЕХС (IFRS) 16-ны 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап түрлендірілген ретроспективті әдісін қолданды. Осы 
əдіске сəйкес стандартты бастапқы қолдану күніндегі стандартты бастапқы қолданудың жиынтық əсерін тану 
ретроспективті түрде қолданылады.

Стандартқа көшу кезінде Топ бастапқыда қолданылған күнде ҚЕХС (IAS) 17 және КРХҚЕ (IFRIC) 4 түсіндірмелерін 
қолдану арқылы жалдау келісімдері ретінде анықталған шарттарға ғана қолдануға мүмкіндік беретін практи-
калық жеңілдетуді қолдануға шешім қабылдады. Сонымен қоса, Топ, жалдау мерзімі басталған кезде 12 айдан 
аспайтын және сатып алу опционы жоқ (қысқа мерзімді жалдау), сондай-ақ базалық актив құнының төмендігі 
(төмен құнды активтерді жалдау) болатын жалдау келісімдері бойынша жеңілдетулерді қолдануға шешім қа-
былдады.

(а) ҚЕХС (IFRS) 16-ны қолдану ықпалының сипаты

Топ автокөлік құралдарына, ғимараттарға, талшықты-оптикалық байланыс желілеріне және өндірістік нысан-
дарға арналған жер учаскелеріне жалдау келісімдеріне ие. ҚЕХС (IFRS) 16-ны қолданбас бұрын, Топ әр жалдауды 
(ол жалға алушы болған) жалдау басталған күнде операциялық жалдау ретінде жіктеді.

Жалдаудың барлық төлемдері жалдау мерзімі ішінде пайда немесе залал құрамында жалдау төлемдері ретінде 
танылды. Жалға барлық алғытөлемдер және есептелген жалдау алғытөлемдері, тиісінше, «Берілген алғытөлем-
дер» және «Сауда және басқа да кредиторлық берешек» түрінде көрсетілді.

ҚЕХС (IFRS) 16-ны қолдану нәтижесінде Топ қысқа мерзімді жалдаудан және төмен құнды активтерді жалдаудан 
басқа барлық жалға алуды тануға және бағалауға бірыңғай тәсілді қолдануға кірісті. Топ стандартта көзделген 
арнайы өтпелі талаптар мен практикалық жеңілдетуді қолданды.

Бұрын операциялық жалдау ретінде жіктелген жалдау

Топ қысқа мерзімді жалдау және төмен құнды активтерді жалдауды қоспағанда, бұрын операциялық жалдау 
ретінде жіктелетін жалдау келісімдері бойынша пайдалану құқығы түріндегі активтерді және жалдау бойынша 
міндеттемелерді таныды. Топ пайдалану құқығы түріндегі активтерді бұрын танылған алғытөлемдер немесе 
есептелген жалдау төлемдер сомасына түзетілген жалдау бойынша міндеттемелерге тең құны бойынша таны-
ды. Жалдау бойынша міндеттемелер бастапқы қолдану күніндегі қосымша қарыз алу мөлшерлемесі бойынша 
дисконтталған қалған жалдау алғытөлемдерінің келтірілген құны бойынша танылды.

Топ қолданыстағы практикалық жеңілдетулерді қолданды, соның нәтижесінде:
 ■ ұқсас сипаттамалары бар жалдау келісімдер портфелі үшін бірыңғай дисконттау мөлшерлемесін қолданды;
 ■ бастапқы қолдану күніне дейін ауыртпалықты сипатты жалдау келісімдерінің өзінің талдауларына сүйенді;
 ■ жалдау мерзімі бастапқы қолдану күнінен бастап 12 ай ішінде аяқталатын қысқа мерзімді жалдау бойынша 

жалдау келісімдерін мойындаудан босатуды қолданды;
 ■ бастапқы қолданысқа енгізілген күні пайдалану құқығы түріндегі активті бағалаудан бастапқы тікелей шығын-

дарды есепке алмады;
 ■ егер келісімшарт, жалдауды тоқтату немесе ұзарту опционын қарастырса, өткен тәжірибеге сүйене отырып жал-

дау мерзімін анықтады.

ҚЕХС (IFRS) 16 қолдануы 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (ұлғаю/(азаю) әсері төменде көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы  

1 қаңтар

Активтер
Пайдалану құқығы түріндегі активтер (7-ескертпе) 4.983.284
Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға инвестициялар (9-ескертпе) (398.494)
Активтер жиыны 4.584.790

Міндеттемелер
Жалдау бойынша міндеттемелер (24-ескертпе) 5.513.329
Мерзімі ұзартылған салық бойынша міндеттемелер (36-ескертпе) (106.009)
Міндеттемелер жиыны 5.407.320

Меншікті капитал
Үлестірілмеген пайда (822.530)
Жиыны (822.530)

ҚЕХС (IFRS) 16-ның бастапқы қолдануы бірлескен бақылаудағы ұйымның (ҚҚҚ) қаржылық есептілігіне мына-
дай әсер етті: 2019 жылғы 1  қаңтардағы жағдай бойынша кәсіпорын пайдалану құқығы түріндегі активтерді 
1.503.395 мың теңге мөлшерінде және жалдау бойынша міндеттемелерді 2.300.383 мың теңге сомада таныды, 
бөлінбеген пайданы 796.988 мың теңгеге азайтты. Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындағы инвестиция құнының 
тиісті азаюы 398.494 мың теңгені құрады (9-ескертпе).
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

4.20  Есеп жүргізу саясатындағы өзгерістер және ақпаратты ашу қағидаттары 
(жалғасы)

Топ алғаш рет қолданған жаңа стандарттар, түсіндірмелер және оларға түзетулер (жалғасы)

ҚЕХС (IFRS) 16 «Жалдау» (жалғасы)

(а) ҚЕХС (IFRS) 16-ны қолдану ықпалының сипаты (жалғасы)

Төменде 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша операциялық жалдау бойынша шарттық міндеттеме-
лермен 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша міндеттемелерді салыстыру ұсынылды:

Мың теңгемен

2018 жылғы 31 желтоқсанға операциялық жалдау бойынша шарттық міндеттемелер 7.361.333
2019 жылғы 1 қаңтарға қосымша қарыз қаражатын тартудың орташа өлшемді мөлшер-
лемесі

13,46 %

2019 жылғы 1 қаңтарға операциялық жалдау бойынша дисконтталған шарттық мін-
деттемелер

5.513.329

Минус:
Қысқа мерзімді жалдаумен байланысты шарттық міндеттемелер –
Төмен құнды активтерді жалдаумен байланысты шарттық міндеттемелер –

Плюс:
Бұрын қаржылық жалдау ретінде жіктелген жалдаумен байланысты шарттық міндетте-
мелер

–

2018 жылғы 31 желтоқсанға танылмаған ұзартуға арналған опционымен көзделген ке-
зеңдердегі төлемдер

–

2019 жылғы 1 қаңтарға жалдау бойынша міндеттемелер (24-ескертпе) 5.513.329

(б)  Жаңа есеп саясатының негізгі ережелері

Төменде, бастапқы қолдану күнінен бастап қолданылған ҚЕХС (IFRS) 16 қолдану нәтижесінде Топтың жаңа есеп 
саясатының негізгі ережелері келтірілген:

Пайдалану құқығы түріндегі активтер

Топ жалдау басталу күні (яғни базалық актив пайдалану үшін қол жетімді болатын күн) пайдалану құқығы түрін-
дегі активтерді таниды. Пайдалану құқығы түріндегі активтер бастапқы құны бойынша жинақталған аморти-
зацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде, жалдау бойынша міндеттемелерді қайта бағалау 
үшін түзетілген құнмен бағаланады. Пайдалану құқығы түріндегі активтерді бастапқы құны жалдаудың баста-
лу күніне немесе ол күнге дейін жасалған жалдау кезінде алынған ынталандыру төлемдерін алып тастағандағы 
бастапқы жалдау алғытөлемдері мен жалдау төлемдері танылған жалдау бойынша міндеттемелерінің сомасын 
қамтиды. Егер Топ жалдау мерзімінің соңында жалға алынған активтің меншік құқығына ие болуға жеткілікті 
сенімді болмаса, пайдалану құқығы түрінде танылған актив келесі кезеңдердің қысқарақ мерзімінде тікелей 
әдіспен амортизацияланады: активтің болжалды пайдалы қызмет мерзімі немесе жалдау мерзімі. Пайдалану 
құқығы түріндегі активтер құнсыздануға сыналады.

Жалдау бойынша міндеттемелер

Жалдаудың басталу күнінде Топ жалдау мерзімі ішінде жасалатын жалдау төлемдерінің дисконтталған құны 
бойынша бағаланатын жалдау бойынша міндеттемелерін таниды. Жалдау төлемдері кез келген ынталандыра-
тын жалдау төлемдерін қоспағанда тіркелген төлемдерді, индекске немесе мөлшерлемеге байланысты айны-
малы жалдау төлемдерін және қалдық құнға кепілдік беру үшін төленуі күтілетін сомаларды қамтиды. Жалдау 
төлемдері сондай-ақ, егер Топ осы опцияны қолданатынына жеткілікті сенімділік болса, сатып алу опционының 
орындау бағасын және, егер жалға беру мерзімі Топтың жалдауды тоқтату туралы опционды әлеуетті жүзе-
ге асыруды көрсетсе, жалдауды тоқтату үшін айыппұлдар төлемдерін қамтиды. Индекс немесе мөлшерлеме-
ден тәуелсіз айнымалы жалдау төлемдері мұндай төлемдерді төлеуге алып келетін оқиға немесе жағдай орын 
алған кезеңде шығындар ретінде танылады.

Егер жалдау туралы келісімде белгіленген пайыздық мөлшерлеме оңай анықталмаса, Топ жалдау төлемдерінің 
дисконтталған құнын есептеу үшін жалдаудың басталу күніне қосымша қарыз қаражатын тарту мөлшерле-
месін пайдаланады. Бастапқы танудан кейін жалдау төлемдері пайыздық есептеуді көрсету үшін ұлғаяды және 
жалдау төлемдерін көрсету үшін азаяды. Бұдан басқа, келісім түрлендірілгенде, жалдау мерзімі өзгертілген бол-
са, тіркелген жалдау төлемдерінің елеулі түрде өзгеруі немесе базалық активті сатып алу опционының бағасы 
өзгерген жағдайда жалдау бойынша міндеттемелерінің теңгерімдік құны қайта бағаланады.

Төмен құнды активтерді жалға беру

Топ төмен құнды активтерді жалдау бойынша танудан босатуды қолданады. Төмен құнды активтерді жалдау 
бойынша жалдау төлемдері жалдау мерзімі ішінде біркелкі шығыстарға шығарылады.

Ұзарту опционымен келісімшарттардың жалдау мерзімін анықтауда елеулі пікір

Егер ұзарту опционының орындалуына жеткілікті сенімділік болса, Топ, жалдауды ұзарту опционы бар кезең-
дермен қатар, мерзімінен бұрын тоқтатуға жатпайтын жалдау мерзімі ретінде, немесе егер оның орындалмауы-
на жеткілікті сенімділік болса, жалдауды тоқтату туралы опционына сәйкес кезеңдері ретінде жалдау мерзімін 
анықтайды.

Топ ұзарту опционын қолданатынына жеткілікті сенімділік бар-жоқтығын анықтау үшін пайым шығарады. Бұл 
ретте, жалдауды ұзарту опционын жүзеге асыру үшін экономикалық ынталандыруды тудыратын барлық тиісті 
факторларды ескереді.

Жалдаудың басталу күнінен кейін Топ жалдау мерзімін Топтың бақылауында болатын маңызды оқиғалар неме-
се жағдайлардың өзгеруі орын алған кезде және жалдауды ұзарту опционын (мысалы, бизнестің стратегиясын 
өзгерту) іске асыру (немесе іске асырмау) мүмкіндігіне әсер еткен кезде қайта қарастырады.

Топ талшықты-оптикалық байланыс желілерінің бойынша жалдау келісімдері бойынша жалдау мерзімін 
анықтау кезінде ұзарту опционын ұсынатын кезеңдерді ескерді. Осы жалдау келісімдері қысқа мерзімді, олар 
мерзімінен бұрын тоқтатылмайды.

Келесі түсініктемелер мен түзетулер 2019 жылдың 1 қантарынан Топ үшін міндетті болды, бірақ шоғырланды-
рылған қаржылық есептілігіне әсер еткен жоқ.
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

4.20  Есеп жүргізу саясатындағы өзгерістер және ақпаратты ашу қағидаттары 
(жалғасы)

Топ алғаш рет қолданған жаңа стандарттар, түсіндірмелер және оларға түзетулер (жалғасы)

КРХҚЕ (IFRIC) 23 «Пайдаға салықты есептеу қағидаларына қатысты анықсыздық» түсініктемесі

Түсініктеме ҚЕХС (IFRS) 12 қолдануға әсер ететін, салық пайымдауларына қатысты анықсыздық болған жағдай-
ларда пайдаға салықты есепке алу тәртібін қарайды. Түсініктеме ҚЕХС (IFRS) 12 қолдану саласына жатпайтын 
салықтарға немесе алымдарға қолданылмайды, сондай-ақ анықталмаған салық пайымдауларына байланыс-
ты проценттер мен айыппұлдарға қатысты ерекше талаптарды қамтымайды. Атап айтқанда, түсіндіру келесі 
мәселелерді қарайды:

 ■ ұйым анықталмаған салық пайымдауларын бөлек қарай ма;
 ■ салық органдарының салық пайымдауларын тексеруге қатысты ұйым жасайтын жорамалдар;
 ■ ұйым салық салынатын пайданы (салық салынатын залалды), салық базасын, пайдаланбаған салық залалда-

рын, пайдаланбаған салық жеңілдіктері мен салық ставкаларын қалай айқындайды;
 ■ ұйым фактілер мен мән-жайлардың өзгеруін қалай қарастырады.

Ұйым мынаны шешуі қажет: әрбір анықталмаған салық пайымдауын бөлек қарайды ма немесе бір не бірне-
ше басқа анықталмаған салық пайымдауларымен бірге қарайды ма. Анықсыздықты шешудің неғұрлым дәл 
нәтижесін болжауға мүмкіндік беретін әдісті қолдану қажет. Бұл түсініктеме шоғырландырылған қаржылық 
есептілігіне әсер көрсеткен жоқ.

ҚЕХС (IFRS) 9 «Ықтимал теріс өтеммен мерзімнен бұрын өтеу шарттары»-на түзетулер

ҚЕХС (IFRS) 9 сәйкес шартта көзделген ақша ағындары «негізгі борыш сомасы мен негізгі борыш сомасының 
өтелмеген проценті есебіне ғана арналған төлем» болып табылуы (SPPI өлшемі) және құрал осылай жіктеу-
ге рұқсат беретін тиісті бизнес үрдісі шеңберінде ұсталуы шартымен, борыш құралы амортизацияланған құн 
бойынша немесе өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағалануы мүмкін. ҚЕХС (IFRS) 9-ға түзетулер 
шарттың мерзімнен бұрын бұзылуына әкеп соқтыратын оқиғаға немесе мән-жайға қарамастан, сондай-ақ 
шартты мерзімнен бұрын бұзғаны үшін негізді өтеу құнын қай тарап төлейтініне немесе алатынына қарамастан, 
қаржылық актив SPPI өлшеміне жауап береді деп түсіндіреді. Бұл түзетулер ретроспективті қолданылады.

ҚЕХС (IAS) 19 «Бағдарламаға өзгеріс енгізу, бағдарламаны қысқарту немесе бағдарлама бойынша міндеттемелерді 
өтеу»-ге түзетулер

ҚЕХС (IAS) 19-ға түзетулер бағдарламаға өзгеріс енгізу, бағдарламаны қысқарту немесе бағдарлама бойынша 
міндеттемелерді өтеу есепті кезең ішінде орын алған жағдайдағы есепке алу тәртібін қарастырады.

Түзетулер келесіні түсіндіреді, егер бағдарламаға өзгеріс енгізу, бағдарламаны қысқарту немесе бағдарлама 
бойынша міндеттемелерді өтеу есепті кезең ішінде орын алса, онда ұйым:

 ■ бағдарлама бойынша ұсынылатын сыйақыны және осы оқиғадан кейінгі бағдарламаға активтерін көрсететін, 
белгіленген төлемдермен бағдарламаның таза міндеттемесін (активін) қайта бағалау үшін қолданылған ак-
туарлық жорамалдарды басшылыққа ала отырып, бағдарламаға өзгеріс енгізуден, оны қысқартудан немесе 
бағдарлама бойынша міндеттемелерді толық өтеуден кейін кезеңнің қалған бөлігіне қатысты ағындағы кезең 
қызметтерінің құнын айқындауы;

 ■ бағдарлама бойынша ұсынылатын сыйақыны және осы оқиғадан кейінгі бағдарлама активтерін көрсететін 
белгіленген төлемдермен бағдарламаның таза міндеттемесін (активін); белгіленген төлемдермен бағдарлама-
ның осы таза міндеттемесін (активтерін) қайта бағалау үшін пайдаланған дисконттау ставкасын пайдаланып, 
бағдарламаға өзгеріс енгізуден, оны қысқартудан немесе бағдарлама бойынша міндеттемелерді толық өтеуден 
кейін кезеңнің қалған бөлігіне қатысты таза процент мөлшерін айқындау тиіс.

Сондай-ақ түзетулер ұйым алдымен өткен кезеңдердегі қызметтерің құнын немесе активтердің шекті шамасы-
ның әсерін еспке алмай, міндеттемелерді өтеуден пайданы немесе залалды айқындауы тиіс деп түсіндіреді. Бұл 
сома пайдада немесе залалда танылады. Осыдан кейін ұйым бағдарламаға өзгеріс енгізу, оны қысқарту немесе 
бағдарлама бойынша міндеттемелерді толық өтеуден кейінгі активтердің шекті шамасының әсерін айқында-
уы тиіс. Бұл әсердің өзгеруі, проценттердің таза шамасына енгізілген сомаларды қоспағанда, өзге жиынтық 
кірістің құрамында мойындалады.

Осы түзетулер бағдарламаға өзгеріс енгізу, оны қысқарту немесе бағдарлама бойынша міндеттемелерді толық 
өтеу пайда болған күні және Топтың болашақ бағдарламалары өзгергенде, оны қысқартқанда немесе бағдар-
лама бойынша міндеттемелерді өтеуге қатысты қолданады.

ҚЕХС  (IAS)  28 «Қауымдастырылған ұйымдарға және бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға ұзақ мерзімді са-
лымдар»-ға түзетулер

Түзетулер мәні бойынша қауымдастырылған ұйымдарға немесе бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға са-
лынатын таза инвестициялардың бөлігін құрайтын (ұзақ мерзімді салымдар), бірақ қатысу үлесінің әдісі қол-
данылмайтын қауымдастырылған ұйымдарға немесе бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға ұзақ мерзімді 
салымдарға ұйым ҚЕХС (IFRS) 9 қолданатынын түсіндіреді. Осы түсініктеме маңызды болып табылады, себебі 
ол осындай ұзақ мерзімді салымдарға ҚЕХС (IFRS) 9-ға күтілетін несиелік шығындарының үлгісі қолданатынын 
білдіреді.

Түзетулерде ҚЕХС (IFRS) 9 қолдану кезінде ұйым қауымдастырылған ұйымдар немесе бірлескен бақылаудағы 
кәсіпорындармен келтірілген залалдарды немесе ҚЕХС (IAS) 28 «Қауымдастырылған ұйымдарға және бірлес-
кен бақылаудағы кәсіпорындарға ұзақ мерзімді салымдар» қолданудың салдарынан туындайтын қауымдас-
тырылған ұйымдарға және бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға таза инвестициялардың түзетулері ретінде 
танылған таза инвестицияларды құнсыздануынан келтірілген залалдарды ескермейтіні түсіндіріледі.

Бұл түзетулер ретроспективті қолданылады. Топта қауымдастырылған ұйымдарға және бірлескен бақылау-
дағы кәсіпорындарға осындай ұзақ мерзімді салымдары болмау себебінен, бұндай түзетулер оның шоғырлан-
дырылған қаржылық есептілігіне әсерін тигізбейді.

ҚЕХС-ті жыл сайын жетілдіру, 2015–2017 жылдар кезеңі

ҚЕХС (IFRS) 3 «Бизнестердің бірлесуі»

Түсініктемеде егер ұйым бірлескен операция болып табылатын бизнесті бақылауға ие болса, онда ол активтер-
дегі және әділ құны бойынша бірлескен операцияның міндеттемелеріндегі бұрында бар қатысу үлесін қайта 
бағалаумен бірге, кезеңдеп жүзеге асырылатын бизнестерді біріктіруге қатысты талаптарды қолданады. Бұл 
ретте сатып алушы бірлескен операциялардағы бұрында бар қатысу үлесін қайта бағалауы тиіс. Бұл түзету-
лерді Топ болашақ бизнес бірлестіктерінде қолданады.

ҚЕХС (IFRS) 11 «Бірлескен кәсіпкерлік»

Бірлескен операциялардың қатысушысы болып табылатын, бірақ бірлескен бақылауға иелік етпейтін тарап 
ҚЕХС (IFRS) 3-те бұл термин анықталған бизнес аясында қызметі бірлескен операцияларға бақылауға иелік етуі 
мүмкін. Түзетулерде бұндай жағдайларда бұрында бар қатысу үлесі осындай бірлескен операцияларда қайта 
бағаланбайды деп түсіндіріледі. Қазіргі уақытта бұндай түзетулер Топқа қолданылмайды, алайда болашақтағы 
тиісті келісмдерге қолданылуы мүмкін.
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4. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ (жалғасы)

4.20  Есеп жүргізу саясатындағы өзгерістер және ақпаратты ашу қағидаттары 
(жалғасы)

Топ алғаш рет қолданған жаңа стандарттар, түсіндірмелер және оларға түзетулер (жалғасы)

ҚЕХС-ті жыл сайын жетілдіру, 2015-2017 жылдар кезеңі (жалғасы) 

ҚЕХС (IAS) 12 «Табыс салықтары»

Түзетулер дивидендтерге қатысты салық салдарының басым деңгейі меншіктенушілер арасына бөлінетін пай-
даларға қарағанда, бөлінетін пайданы басқарған бұрынғы операциялар мен оқиғаларға байланысты екенін 
түсіндіреді. Сондықтан ұйым ең бастан бұндай бұрынғы операциялар мен оқиғаларды мойындауға байланысты 
пайда мен залал, өзге де жиынтық табыс немесе өзіндік капитал құрамындағы дивидендтерге қатысты салық 
салдары деп тануы тиіс. Топтың қолданыстағы саясаты түзетулердің талаптарына сәйкес болғандықтан, олар-
дың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсер еткен жоқ.

ҚЕХС (IAS) 23 «Қарыздар бойынша шығындар»

Түзетулерде осы активті мақсаты бойынша пайдалануға немесе сатуға дайындау үшін қажетті барлық жұмыс-
тар іс жүзінде аяқталған кезде жіктелген активтерді сатып алу үшін алынған арнайы қарыздарды есепке алу 
тиіс екендігімен түсіндіріледі.

Топтың қолданыстағы саясаты түзетулердің талаптарына сәйкес болғандықтан, олардың шоғырландырылған 
қаржылық есептілігіне әсер еткен жоқ.

Шығарылған, бірақ әлі күшіне енбеген стандарттар

Төменде шығарылғанмен, 2019 жылдың 31 желтоқсанға әлі күшіне енбеген стандарттар мен түсіндірмелер кел-
тірілген. Топ осы стандарттар күшіне енген күннен бастап қолдануға ниетті.

ҚЕХС (IFRS) 17 «Сақтандыру шарттары»

2017 жылғы мамырда ҚЕХС жөніндегі кеңес ҚЕХС (IFRS) 17 «Сақтандыру шарттарын» шығарды, ол сақтандыру 
шарттарын есепке алу жөніндегі бірыңғай нұсқаулықты білдіреді, содай-ақ қаржылық есептілікте тиісті ақпа-
ратты ашуға қатысты барлық талаптарды қамтиды. Жаңа стандарт ҚЕХС (IFRS) 4 аттас стандартты ауыстыра-
ды. ҚЕХС (IFRS) 17 2021 жылғы 1 қаңтардан басталатын және одан кейінгі жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді. 
Аталған жаңа стандарт шоғырландырылған қаржылық есептілікке айтарлықтай әсер етпейді.

Егер ұйым ҚЕХС (IFRS) 17 бірінші пайдаланған күндегі жағдай бойынша немесе оған дейін ҚЕХС (IFRS) 9 және 
ҚЕХС (IFRS) 15 пайдаланған болса, мерзімнен бұрын қолдануға жол беріледі. Бұл стандарт Топқа қатысты қол-
данылмайды.

Қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық негіздерінің жаңа редакциясы

2018 жылғы наурызда ҚЕХС жөніндегі кеңес Қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық негіздерінің жаңа ре-
дакциясын шығарды. Атап айтқанда, активтер мен міндеттемелердің жаңа айқындамалары және кірістер 
мен шығыстардың нақтыланған айқындамалары енгізіледі. Құжаттың жаңа редакциясы міндетті қолдануға 
2020 жылғы 1 қаңтардан кейін басталатын жылдық кезеңдерге күшіне енеді. Аталған жаңа редакция шоғыр-
ландырылған қаржылық есептілікке айтарлықтай әсер етпейді.

«Бизнесті біріктіру» ҚЕХС (IFRS) 3 түзету

2018 жылға қазанда ҚЕХС жөніндегі кеңес «Бизнесті біріктіру» ҚЕХС (IFRS) 3 түзету енгізді. Түзету стандартта 
енгізілетін бизнес ұғымына нақтылау енгізеді. Түзету 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жасалатын бизнесті не-
месе активтер тобын сатып алу жөніндегі операциялар үшін күшіне енеді. Түзетуді мерзімнен бұрын қолдануға 
рұқсат етіледі. Түзету оны бірінші рет қолданған күннен кейін орын алатын операциялар мен өзге де оқиғаларды 
көрсетуге қатысты келешекте қолданатындықтан, түзету өтетін күндегі жағдай бойынша шоғырландырылған 
қаржылық есептілікке әсер етпейді.

«Маңыздылықты айқындау» ҚЕХС (IAS) 1 және ҚЕХС (IAS) 8 түзету

2018 жылғы қазаңда ҚЕХС жөніндегі кеңес «Қаржылық есептілікті ұсыну» ҚЕХС (IAS) 1 және «Есептік саясат, 
бухгалтерлік бағалаудағы өзгерістер және қателер» ҚЕХС (IAS) 8 түзетулер шығарды. ҚЕХС (IAS) 1 және ҚЕХС 
(IAS) 8 түзетулер маңыздылықтың жаңа айқындамасын енгізеді.

ҚЕХС (IAS) 1 және ҚЕХС (IAS) 8 түзетулер 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап немесе осы күннен кейін қолданыла-
ды. Мерзімнен бұрын қолдануға рұқсат етіледі.

Маңыздылық айқындамасына түзетулер Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне әсер етпейді деп 
күтілуде.

«Пайыздық мөлшерлемелер. Эталондар реформасы» атты «Қаржылық құралдар: ақпаратты ашу» 
ҚЕХС (IFRS) 7 және «Қаржылық құралдар» ҚЕХС (IFRS) 9 түзетулер

2019 жылғы қыркүйекте ҚЕХС жөніндегі кеңес «Пайыздық мөлшерлемелер. Эталондар реформасы» атты 
ҚЕХС  (IFRS)  7 «Қаржылық құралдар» және ҚЕХС  (IFRS)  9 «Қаржылық құралдар: ақпаратты ашу» түзетулер 
шығарды. Қабылданған түзетулер эталондық проценттік мөлшерлемелерді реформалау нәтижесінде туындай-
тын белгісіздікке байланысты орындалуы хеджирлеуді есепке алуды тоқтауға әкеп соқтыруы мүмкін хеджирле-
уді есепке алуға қойылатын кейбір талаптардан босатуды ұсынады. Түзетулер 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 
немесе осы күннен кейін қолданылады. Мерзімнен бұрын қолдануға рұқсат етіледі.

Аталаған түзетулер шоғырландырылған қаржылық есептілікке айтарлықтай әсер етпейді.

«Қысқа және ұзақ мерзімді ретіндегі қаржылық міндеттемелерді жіктеу» атты қаржылық есептілік-
ті беру» ҚЕХС (IAS) 1 түзету

2020 жылғы қаңтарда ҚЕХС жөніндегі кеңес «Қысқа және ұзақ мерзімді ретіндегі қаржылық міндеттемелерді 
жіктеу» атты қаржылық есептілікті беру» ҚЕХС (IAS) 1 түзету шығарды. Қабылданған түзету ұзақ мерзімді неме-
се қысқа мерзімді ретіндегі міндеттемелерді жіктеу өлшемдерін нақтылайды. Түзету 2022 жылғы 1 қаңтардан 
бастап қолданылады. Мерзімнен бұрын қолдануға рұқсат етіледі.

Аталаған түзету шоғырландырылған қаржылық есептілікке айтарлықтай әсер етпейді, себебі Топ нақтыланған 
өлшемдерді қолданып бастап қойған.

Топ пайдалану мүмкін қолданыстағы стандарттарға жоғарыда аталған жаңа стандарттар мен түзетулерді 
мерзімнен бұрын қолдануды жоспарламайды.
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5. МАҢЫЗДЫ ЕСЕП ЖҮРГІЗУ ПАЙЫМДАУЛАРЫ, БАҒАЛАУ МӘНДЕРІ ЖӘНЕ 
БОЛЖАУЛАР

Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігін дайындау оның басшылығынан есепті кезеңнің аяғында 
есептілікте ұсынылатын түсімдер, шығыстар сомасына, активтерге және міндеттемелерге, сондай-ақ міндет-
темелер шарттары туралы ақпаратты ашуға әсер ететін бағалау мәндерін және болжауларды пайымдау мен 
анықтау енгізуді талап етеді. Алайда осы болжаулар мен бағалау мәндеріне қатысты айқынсыздық келешекте 
осындай болжаулар мен бағалау қолданылатын активтер мен міндеттемелердің теңгерімдік құнын елеулі түзе-
туді талап етуі мүмкін.

Топтың тәуекелдерге бейімділігі туралы және белгісіздіктер туралы өзге ақпаратты ашу мына ескертпелерде 
ұсынылған:

 ■ қаржылық тәуекелдерді басқару мақсаты мен саясаты (40-ескертпе);
 ■ сезімталдықты талдау туралы ақпаратты ашу (40-ескертпе).

Бағалау мәндері және болжаулар

Болашақ туралы негізгі болжаулар және есепті күнге бағалаулардағы айқынсыздықтың басқа да негізгі көздері 
төменде қаралады, олар келесі қаржы жылы ішінде активтердің теңгерімдік құны мен міндеттемелерге елеулі 
түзетулердің себебі болуы мүмкін. Топтың болжаулары мен бағалау мәндері шоғырландырылған қаржылық 
есептілігін дайындау кезінде қолында болған бастапқы деректерге негізделген. Алайда ағымдағы жағдаяттар 
мен болашаққа қатысты болжаулар нарықтық өзгерістер мен Топ бақылауында емес жағдаяттарға байланыс-
ты өзгеруі мүмкін. Мұндай өзгерістер олардың пайда болуына қарай болжауларда көрініс табады.

Топтың негізгі құралдарының әділ құнын бағалау

Топ негізгі құралдарын қайта бағаланған құнымен есептейді. 2019 жылдың ішінде Топтың негізгі құралдардың 
қайта бағалауы үшін Топ тәуелсіз кәсіби бағалаушыларды жұмысқа тарты.

Әділ құнды бағалаған кезде Топ пайдаланған бағалау әдістері бағаланатын активті ең жақсы және ең тиімді 
пайдалану тұрғысынан қарастырылады. БМТ мен Магистралдық суағызғысын қоспағанда, Топ активтерін ең 
жақсы және ең тиімді пайдалану оларды операциялық қызметте пайдалану болып табылады. БМТ активтерін 
ең жақсы және ең тиімді пайдалану оларды сату болып табылады. Магистралдық суағызғысы активтерін ең 
жақсы және ең тиімді пайдалану оларды өңірдегі мұнай өндіруші компаниялардың активтерімен жиынтықта 
пайдалану болып табылады.

Қазақстан Республикасы қалаларындағы Топтың тиісті жер учаскелерімен бірге офистік ғимараттарының, Гру-
зиядағы жер учаскелерін (Батуми қ.), сондай-ақ көлік құралдарының және өзге де жеке амандандырылмаған 
активтердің әділ құнын бағалау үшін пайдаланған бастапқы деректер әділ құн иерархиясындағы 2 ші деңгейге 
жатады (бағасы белгіленетін байқалатын бастапқы деректер).

Топтың қалан негізгі құралдары мамандандырылған болып табылады және олардың әділ құнын айқындаған 
кезде әділ құн иерархиясындағы 3-ші деңгейге жататын бастапқы деректер пайдаланды (байқалмайтын бастап-
қы деректер).

БМТ қоспағанда, бағалау үшін пайдаланған әдіснама, алғаш кезде, ауыстырудың амортизацияланатын құнын 
бағалауға негізделген («шығынды әдіс»). Егер бағаланатын объект жаңа немесе құрылыс кезеңінде тұрса, олар-
дың ықтимал сату бағасы туралы ақпарат алу мүмкін болмайтын (белсенді нарық жоқ кезде) нарығы шектеулі 
объектілерге (арнайы объектілер) жататын болса, шығынды тәсіл қолданылады. БМТ негізгі құралдарының 
әділ құны нарық әдісін пайдаланумен айқындалды.

Әділ құнды бағалау шеңберінде  бағалаушы Топтың негізгі құралдары арнайы объектілерінің экономикалық 
тозу көлемін талдаған кезде кіріс әдісін пайдалана отырып баламалық кірістілігіне тест жүргізді. БМТ мен Ма-
гистралдық суағызғысын қоспағанда, Топ компанияларының негізгі құралдарының өтелетін құны пайдалану 
құндылығын бағалау жолымен айқындалды. Активтерді пайдалану бағалылығы таза айналымдағы капитал 
құнының және мамандандырылмаған негізгі құралдардың әділ құнына түзетілген бизнес құны ретінде айқын-
далған. Ақша ағындарын болжау Топ басшылығы мақұлдаған Топ компанияларының тиісінше 2019 жылға және 
2020–2024 жылдар кезеңіне бюджеттері мен бизнес жоспарларына негізделді. Болжамнан кейінгі кезеңдегі 
ақша ағындарының құны төмене көрсетілген дисконттау ставкаларының және ұзақмерзімді өсу қарқынының 
көрсеткіштерін пайдаланумен Гордонның формуласы бойынша айқындалды. Жоғарыда аталған активтер ақша 
ағындарын шоғырландыратын бөлімшелерге («ААШБ») топтастырылды – Мұнай тасымалдау (Компания) ААШБ 
және БТК ААШБ.

Пайдалану бағалылығын айқындаған кезде мынадай негізгі жол берулер қолданылды:

Ақша ағымдарын туындататын бөлімдер
Мұнайды тасымалдау (Компания) БТК

Дисконттау мөлшерлемесі (WACC) 13,94 % 11,82 %
Өсудің ұзақ мерзімді қарқыны 3,29 % 2 %

Пайдалану бағалылығы бойынша алынған нәтижелер амортизациялық ауыстыру құны бойынша айқындалған 
көрсеткіштерден төмен болды және, тиісінше, Топтың негізгі құралдарының әділ құны ретінде алынды. Пайда-
лану бағалылығын бағалау нәтижелері дисконттау мөлшерлемесінің және ұзақ мерзімді өсу қарқынының өзге-
руіне, сондай-ақ ұсынылатын қызметтерді сату көлемдеріне қатысты болжамдарға, ұсынылатын қызметтердің 
тарифтері деңгейіне, күрделі және ағымдағы шығындардың мөлшеріне сезімтал болды

Дисконттау мөлшерлемесінің және ұзақ мерзімді өсу қарқынының өзгеруіне негізгі құралдар құнының сезімтал-
дығын талдау келесі түрде көрсетілген:

Негізгі құралдардың құнының (төмендеуі)/өсуі

Мың теңгемен
Мөлшерлеменің 
(төмендеуі)/өсуі

Мұнайды тасымалдау 
ААТБ (Компания) БТК ААТБ

Дисконттау мөлшерлемесі –0,5 % 21.053.605 335.914
+0,5 % (19.176.879) (327.880)

Өсудің ұзақ мерзімді қарқыны –0,5 % (14.573.259) (604.110)
+0,5 % 16.009.748 665.707

Топтың негізгі құралдарының әділ құнын бағалау, сондай-ақ олардың құнсыздануы бөлігінде негізгі құралдарға 
жүргізілген талдау нәтижесінде, 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 12 айдың ішінде Топтың негізгі құралда-
рының теңгерімдік құны (технологиялық мұнайды қоспағанда) 71.339.490 мың теңгеге ұлғайды (6-ескерту). Бұл 
ретте қайта бағалау резерві арқылы нетто-жете бағалау 85.991.715 мың теңге құрады, ал арзандату пайда мен 
шығындар арқылы 14.652.225 мың теңге мөлшерінде мойындалды. Негізгі құралдардың арзандауы негізінен 
БМТ негізгі құралдарының құнсыздануына байланысты болды.

БТК жер пайдалану құқығының құнсыздануы

Олардың нарықтық құнына негізделген, БТК жер учаскелерінің әділ құнын тәуелсіз бағалау нәтижелері бойын-
ша Топ бұрын мойындалған БТК жер пайдалану құқығының 3.832 мың АҚШ долларына (1.467.158 мың теңгеге 
баламалы) құнсыздануын қалпына келтірді (8-ескерту).
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5. МАҢЫЗДЫ ЕСЕП ЖҮРГІЗУ ПАЙЫМДАУЛАРЫ, БАҒАЛАУ МӘНДЕРІ ЖӘНЕ БОЛЖАУЛАР 
(жалғасы)

Бағалау мәндері және болжаулар (жалғасы)

Технологиялық мұнайды қайта бағалау

Технологиялық мұнайды қайта бағалау мұнайдың әділ бағасының ауытқуы айтарлықтай жиі әрі елеулі болатындықтан, 
әр есеп күніне жүргізіледі. Технологиялық мұнай 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қайта бағаланды.

Технологиялық мұнайдың әділ құнын анықтауға арналған бастапқы деректер әділ құн сатында 2 деңгейге жатады 
(ауыстырылмайтын бақыланатын бастапқы деректер).

Топ басшылығы технологиялық мұнайдың әділ құнын анықтау кезінде келесі пайымдауларды назарға алды:
 ■ технологиялық мұнай құбырды пайдалану үдерісінің ажырағысыз бөлігі, онсыз тасымалдау мүмкін емес және тиісінше 

бағалау нысаны мамандандырылған актив болып табылады;
 ■ технологиялық мұнай ТМРК қойған шектеулер нәтижесінде сатыла да және өзгелей түрде пайдаланыла да алмайды;
 ■ ТМРК және Қазақстан Республикасының Үкіметі елдегі жалпы баға индексіне тарифтердің жағымсыз әсерінің алдын 

алу үшін оларды мұқият қадағалап отырады (экспорт үшін және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы тран-
зиттің тарифтарын қоспағанда), және тиісінше егер мұнай халықаралық нарық бағасы бойынша бағаланған болса, 
оның құнын өтеуге мүмкіндік бермейтін деңгейде белгіленуі мүмкін;

 ■ Топқа ҚМГ белгілеген қағида әсер етеді, және егер мұнайдың белгілі бір бөлігін сатуға шешім қабылданып, мұндай 
шешімді ТМРК бекіткен жағдайда, ол тек ҚМГ тобының сауда бөлімшесіне ғана ішкі баға бойынша сатылуы мүмкін;

 ■ және егер Топқа құбырдың жаңа бөліктерін толтыру үшін қосымша мұнай сатып алу қажет болса, ол оны осындай ішкі 
бағамен ҚМГ тобының кәсіпорнынан сатып алар еді.

Осы факторлардың бәрін ескере отырып, Топтың технологиялық мұнайының әділ құны бір тонна үшін 63.774  теңге 
бағасы ретінде анықталды (2018 жылғы 31 желтоқсанға: бір тонна үшін 63.015 теңге). Мұнайдың әділ құнының өзге-
руінің әсері 1.938.556 мың теңгені (2018 жылғы 31 желтоқсанға: 54.541.851 мың теңге) құрады, сондай-ақ 2019 жылдың 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша 3.216.187 мың теңге мөлшерінде (2018 жылғы 31 желтоқсанға: 3.678.627 мың теңге) 
артық мұнайдың қосымша бағалауы танылды, қайта бағалаудың жинақ нәтижесі 5.154.743 мың теңгені (2018 жылғы 
31 желтоқсанға: 58.220.478 мың теңге) құрады (6-ескертпе).

2019 жылғы 31 желтоқсанға құбырдағы мұнай көлемі 2.605 мың тоннаны құрады (2018 жылғы 31 желтоқсан: 2.555 
мың тонна). 2019 жылдың соңына жүргізілген түгендеу нәтижесі бойынша 50.431 тонна (2018 жылғы 31 желтоқсан: 
58.377 тонна) артық мұнай кіріске алынды, сондай-ақ есепті кезеңде 120 тонна (2017 жылғы 31 желтоқсанға: 1.457 тон-
на) мұнай есептен шығарылды.

Негізгі құралдардың пайдалы қызмет мерзімі

Топ негізгі құралдар қызметінің қалған пайдалы қызмет мерзімін ең әрі дегенде әрбір қаржы жылының соңына баға-
лайды және егер күтілетіні бұрынғы бағалаудан өзгеше болса, өзгерістер ҚЕХС (IAS) 8 «Есеп жүргізу саясаты, есептеу 
бағаларындағы өзгерістер мен қателіктерге» сәйкес есептеу бағаларындағы өзгерістер ретінде ескеріледі.

Активтерді пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу бойынша міндеттеме

2012 жылғы 4 шілдеде күшіне енген «Магистралдық құбыр туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Топ-
тың пайдалану аяқталғаннан кейін магистралдық құбырды (мұнай құбырын) жою және бұдан әрі қоршаған ортаны 
қалпына келтіру, соның ішінде жерді қайта өңдеу жөнінде іс-шаралар жүргізу бойынша заңды міндеттемесі бар. Құбыр-
лардың пайдалы қолдану мерзімі біткенде ауыстыруға байланысты, жерді қайта өңдеу бойынша міндеттеме іс-шара-
лары жүргізіледі.

Құбырларды жою және жерді қайта өңдеу бойынша міндеттемеге резерв Топ есептеген Қазақстан Республи-
касында қолданылатын техникалық ережелер мен нормаларға сәйкес бөлшектеу және жерді қалпына келтіру 

бойынша жұмыстарды жүргізу құнының негізінде бағаланады (1 км құбырды бөлшектеу бойынша шығын сома-
сы 5.954 мың теңгені құрайды (2018 жылы: 5.671 мың теңге)).

Сондай-ақ активтерді пайдаланудан шығару және жерлерді қайта өңдеу жөніндегі міндеттемелер құрамында 
қалдықтар орналастырылатын полигондарды жою бойынша резерв көрсетілген. Резерв Қазақстан Республи-
касының Экологиялық кодексі талаптарына сәйкес 2013 жылы құрылған, оған сай қалдықтарды орналастыру 
полигонының меншік иелеріне полигон жабылғаннан кейін жерлерді қайта өңдеу және қоршаған ортаға әсерді 
бақылау үшін жою қоры құрылады.

Есепті күнгі жағдай бойынша резервтер сомасы төменде берілген міндеттемені орындаудың күтілетін мерзімін, 
инфляция мөлшерлемесін және есепті кезеңнің аяғына дисконт мөлшерлемесін пайдалана отырып белгіленді:

Пайыз ретінде 2019 жыл 2018 жыл

Дисконттау мөлшерлемесі 7,46 % 8,91 %
Инфляция мөлшерлемесі 5,48 % 5,47 %
Міндеттемені орындаудың мерзімі 15 лет 16 лет

Қазақстан Республикасында жоғары өтімді корпоративтік облигациялардың белсенді нарығының болмауына 
және Қазақстан Республикасының мемлекеттік облигациялары бойынша мәмілелердің жеткіліксіздігіне байла-
нысты, Топ есептік дисконт мөлшерлемесі ретінде өтеу мерзімдері активтерді пайдаланудан шығару және жерді 
қайта өңдеу бойынша міндеттемелердің күтілетін мерзіміне сәйкес, елдік тәуекелді және Қазақстан Республи-
касының инфляция деңгейін ескере отырып түзетілген АҚШ-тың мемлекеттік қазынашылық облигациялары 
бойынша тәуекелсіз мөлшерлемесін пайдаланады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша активтерді пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу 
бойынша міндеттемелерге арналған резервтің теңгерімдік құны 27.780.887 мың теңгені құрады (2018 жылғы 
31 желтоқсанда: 21.109.397 мың теңге) (27-ескертпе).

Залалды жою кезіндегі шығындарды бағалау табиғатты қорғау талаптарындағы және заңнаманы түсіндірудегі 
әлеуетті өзгерістерге ұшырайды. Сондай-ақ, мұндай шығындарды бағалау кезіндегі айқынсыздықтар балама 
таңдаулардағы, бұзылған жерлерді жою мен қайта қалпына келтіру әдістеріндегі, дисконт деңгейлері мен ин-
фляция мөлшерлемесіндегі және осы міндеттеме күшіне енетін кезеңдегі әлеуетті өзгерістерді қамтиды.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша активтерді пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу бой-
ынша міндеттемелердің маңызды болжамдарының өзгерісіне сезімталдықты талдау келесідей берілген:

Мың теңгемен Мөлшерлеменің (төмендеуі)/өсуі Міндетемелердің (төмендеуі)/өсуі

Дисконттау мөлшерлемесі –0,5 % 1.996.206
+0,5 % (1.852.989)

Инфляция мөлшерлемесі –0,5 % (1.895.065)
+0,5 % 2.025.087

Жеткізушілерге берілген алғытөлемдердің құнсыздануы бойынша резервтері

Топ жеткізушілерге берілген ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді алғытөлемдердің құнсыздануына қатысты ре-
зервтерді мойындады. Резервті бағалау кезінде мердігерлердің қызметіндегі бұрынғы және күтілетін нәтиже-
лер есепке алынды. Экономикадағы, саладағы және нақты сипаттамалардың өзгерістері шоғырландырылған 
қаржы есептілігінде ескерілген резервтерге əсер етуі мүмкін.

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсанда осы резервтер 742.567 мың теңге, және 745.465 мың теңге сома-
сында қалыптасты (10 және 13-ескертпелер).
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5. МАҢЫЗДЫ ЕСЕП ЖҮРГІЗУ ПАЙЫМДАУЛАРЫ, БАҒАЛАУ МӘНДЕРІ ЖӘНЕ 
БОЛЖАУЛАР (жалғасы)

Бағалау мәндері және болжаулар (жалғасы)

Қаржылық активтер бойынша резервтер

Топ дебиторлық берешек және кредиттік мекемелердегі қаражаттар (ақша қаражаттары және олардың баламала-
ры, банк салымдары) бойынша күтілетін несиелік шығындарға резервтер құрайды.

Сауда және өзге де дебиторлық берешек бойынша күтілетін несиелік шығындарды бағалау кезінде Топ стандарт-
та көзделген жеңілдетілген тәсілді қолданды және күтілетін несиелік шығындарды аталған қаржы құралдарының 
бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде есептеді. Топ қарыз алушыларға тән факторларға және жалпы экономикалық 
жағдайларға түзетілген кредиттік шығындарды өтеу тәжірибесін ескере отырып дайындалған бағалау резервтер 
моделін пайдаланды.

Кредиттік мекемелердегі қаражаттарға (ақша қаражаттары және олардың баламалары, банк салымдары), бағалы 
қағаздардағы инвестицияларға қатысты Топ 12 айлық кезең ішінде күтілетін несиелік шығындарды есептеді. 12 ай-
лық несиелік шығындар – есеп беру күнінен кейінгі 12 ай ішінде мүмкін болатын қаржы құралы бойынша дефолт-
тарға байланысты туындайтын күтілетін несиелік шығындарды білдіретін бүкіл мерзімге күтілетін несиелік шығын-
дардың бір бөлігі болып табылады. Алайда, бастапқы танудан кейін қаржы құралының кредиттік тәуекелінің едәуір 
ұлғаюы жағдайында, бағаланған шығыс резерві барлық мерзім ішінде күтілетін несиелік шығындарға тең сомада 
бағаланады.

Топ, келісімшарт бойынша төлемдер 30 күннен астам уақытқа созылған жағдайда, кредиттік тәуекелдің елеулі ұлға-
юы орын алған деп есептейді. Келісімшарт бойынша төлемдер 90 күнге дейін мерзімі өткен жағдайда, қаржы активі 
бойынша дефолт бар деп есептеледі. Сонымен қатар, белгілі бір жағдайларда, Топ, егер ішкі немесе сыртқы ақпарат, 
Топтың қарызды көтеру тетіктерін ескерместен Топ келісімшартта көзделген қалған төлемдердің толық көлемін 
алуы екіталай деп болжайтын болса, қаржы активі үшін дефолт болды деп қорытынды жасауға болады.

Сонымен, 2019 және 2018 жылғы 31 желтоқсанда күтілетін несиелік шығындар бойынша резервтер 4.952.944 мың тең-
ге және 4.776.003 мың теңге көлемінде қалыптастырылды (12, 16 және 17-ескертпелер).

Салықтар бойынша резервтер

Күрделі салық заңнамасын түсіндіруге, салық заңнамасындағы өзгерістерге, сондай-ақ келешекте салық салы-
нынатын кірістерді алу мерзімі мен сомаларына қатысты айқындық жоқ. Шарттық қатынастардың ұзақ мерзімді 
сипатының күрделілігін ескергенде, нақты нәтижелер мен қабылданып рұқсат етілген нәтижелер арасында пайда 
болған айырма немесе мұндай рұқсат етілген нәтижелердің болашақтағы өзгеруі пайда салығы бойынша шығыс-
тар немесе кірістер сомасы есептілігінде көрсетілген болашақ түзетулерге әкелуі мүмкін. Негізделген болжауларға 
сүйене отырып, Топ салық органдары жүргізген салық тексеруінен болуы мүмкін салдарына арнап резерв жасай-
ды. Осындай резервтердің мөлшері түрлі факторларға, мысалы, алдыңғы тексерулердің және салық заңнамасын 
салық төлеуші компанияның және тиісті салық органының түсіндіруіне тәуелді болады.Талдаудағы мұндай айыр-
машылықтар мемлекеттегі басымды жағдайға байланысты көптеген сұрақтар туындайды.

Мерзімі ұзартылған салық бойынша активтер

Мерзімі ұзартылған салық активтері шегерілетін уақытша айырмашылықтар, пайдаланылмаған салық залалдары 
және салық жеңілдіктері бойынша оған қарағанда салық залалдары есептелуі мүмкін салық салынатын пайда алу 
мүмкін болатын мөлшерде танылады.

Болашақ салық салынатын пайданы алудың ықтимал мерзімі мен мөлшері негізінде шоғырландырылған қаржылық 
есептілігінде тануға болатын мерзімі ұзартылған салық активтері сомасын анықтау үшін басшылықтың елеулі 
пайымдауы қажет. 2019 жылғы 31 желтоқсанда мерзімі ұзартылған салық бойынша танылған активтер сомасы 

11.176.846 мың теңге болды (2018 жылғы 31 желтоқсанда: 7.702.677 мың теңге) (36-ескертпе). 2019 және 2018 жыл-
дардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың мерзімі ұзартылған салық бойынша танылмаған активтері 
болған жоқ.

Қызметкерлерге сыйақылар

Зейнеткерлікке шыққанға дейін және одан кейін қызметкерлерге ұзақ мерзімді сыйақылар құны және келтірілген 
міндеттемелер құны актуарлық әдіс қолданылып белгіленеді. Актуарлық әдіс келешекте нақты нәтижелерден ай-
ырмашылығы болуы мүмкін түрлі болжамдарды қолдануды білдіреді. Актуарлық әдіс дисконттау мөлшерлемелері, 
келешекте еңбекақының өсімі, өлім-жітім деңгейі және келешекте қызметкерлерге сыйақылар өсімі туралы бол-
жамдарды қамтиды.

Негізгі болжауларды бағалаудың күрделілігіне және еңбек қызметінің аяқталуы бойынша қызметкерлерге төле-
нетін сыйақылар бойынша міндеттемелердің ұзақ мерзімді сипатына байланысты мұндай міндеттемелер осындай 
болжаулардың өзгерістеріне аса сезімтал. Барлық болжау әрбір есепті күнге қайта қаралады.

Қазақстан Республикасында жоғары өтімді корпоративтік облигациялардың белсенді нарығының болмауына және 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік облигациялары бойынша мәмілелердің жеткіліксіздігіне байланысты, 
Топ есептік дисконт мөлшерлемесі ретінде өтеу мерзімдері қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелердің 
күтілетін мерзіміне сәйкес, елдік тәуекелді және Қазақстан Республикасының инфляция деңгейін ескере отырып 
түзетілген АҚШ-тың мемлекеттік қазынашылық облигациялары бойынша тәуекелсіз мөлшерлемесін пайдаланады.

Өлім-жітім деңгейі ашық қол жетімді өлім-жітім кестесіне негізделеді. Болашақ еңбекақы мөлшерінің көбеюі және 
зейнетақы мөлшерінің көбеюі күтіліп отырған болашақ инфляция қарқынына негізделеді.

2019 және 2018 жылдардың 31 желтоқсанына қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелерді бағалау үшін 
пайдаланылған негізгі актуарлық болжаулар келесі түрде көрсетілген:

2019 жыл 2018 жыл

Дисконттау мөлшерлемесі 7,28 % 8,91 %
Болашақта еңбекақының өсуі 5,0 % 5,0 %
Өлім-жітім пайызы 5,09 % 5,3 %

2019 жылғы 31 желтоқсанға еңбек қызметінің аяқталуынан кейін қызметкерлерге сыйақы бойынша міндетте-
менің орташа ұзақтығы 19,31 жылды құрады (2018 жылғы 31 желтоқсанда: 19,4 жыл).

2019 жылы жұмыс істемейтін зейнеткерлер мен мүгедектерді әлеуметтік қолдау туралы ережеге енгізілген кей-
бір өзгерістерге байланысты Компания өз міндеттемелерін қайта қарады және өзгерістерді өткен кезеңдегі 
қызмет көрсету құны ретінде көрсетті (21-ескертпе).

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелердің 
маңызды болжауларының өзгерісіне сезімталдықты талдау келесідей берілген:

Мың теңгемен

Мөлшерлеменің 
(төмендеуі)/өсуі

Міндетеме-
лердің өсуі/
(төмендеу)

Дисконттау мөлшерлемесі –0,5 % 1.019.231
+0,5 % (920.047)

Болашақта еңбекақының өсуі –0,5 % (928.279)
+0,5 % 1.023.214

Өмірдің ұзақтығы –1 год (160.918)
+1 год 172.737
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6. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша негізгі құралдар келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен Жер Құбырлар Көлік активтері Ғимараттар мен 
құрылыстар

Машиналар 
және  жабдық

Технологиялық 
мұнай Өзге де Аяқталмаған 

құрылыс Жиыны

2018 жылғы 31 желтоқсанға қайта 
бағаланған құны бойынша 21.750.408 234.950.826 23.621.024 111.687.588 182.703.715 160.974.494 20.900.293 36.402.095 792.990.443

Валютаны қайта есептеудің әсері (68.422) – (223.048) (860.836) (527.523) – (7.036) 47.384 (1.639.481)
Түсімдер – 75.434 2.711.868 18.209 2.277.559 – 769.665 36.413.000 42.265.735
Шығарылу (1.400.156) (910.442) (152.045) (182.024) (2.120.999) (7.310) (542.231) (89.674) (5.404.881)
Жете бағалау (активті қайта бағалаудан 
болған резерв) 3.760.170 40.974.514 1.401.903 5.125.188 31.622.144 5.154.743 1.974.108 1.141.096 91.153.866

(Құнсыздану)/жете бағалау (пайдалар мен 
залалдар арқылы), нетто (26.761) 664.400 (1.031.517) (5.883.295) (5.774.565) – (209.625) (2.350.763) (14.612.126)

Қайта бағалаудан болған жинақталған 
өтелім мен құнсыздануды алу – (43.990.419) (6.694.396) (21.263.640) (62.823.961) – (12.957.244) (321.557) (148.051.217)

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерге 
ауыстырылған (18-ескертпе) (73.519) – (339.155) (672.938) (31.483) – (604) – (1.117.699)

Аяқталмаған құрылыстан ауыстырылған 7.856 1.352.304 728.208 3.262.878 16.172.930 – 219.535 (21.743.711) –
Материалдық емес активтерге 
ауыстырылған (8-ескертпе) – – – – – – – (245.274) (245.274)

Ауыстырулар мен аударымдар – 26.464 (728.305) (3.413.930) 4.141.436 – (36.728) 11.063 –
2019 жылғы 31 желтоқсанға қайта 
бағаланған құны бойынша 23.949.576 233.143.081 19.294.537 87.817.200 165.639.253 166.121.927 10.110.133 49.263.659 755.339.366

2018 жылғы 31 желтоқсанға 
жинақталған тозу мен құнсыздану – (35.420.503) (5.469.079) (17.643.196) (51.697.315) – (10.682.006) (304.732) (121.216.831)

Валютаны қайта есептеудің әсері – – 66.207 72.951 99.573 – 4.478 – 243.209
Тозу – (14.748.940) (2.795.570) (6.519.063) (23.328.207) – (4.427.486) – (51.819.266)
Шығарылу – 793.849 136.384 122.789 2.066.580 – 528.911 21.411 3.669.924
Құнсыздану (пайдалар мен залалдар 
арқылы) – (268) – (1.588) – – – (38.243) (40.099)

Құнсыздану (активті қайта бағалаудан 
болған резерв) – (1.083) – (6.325) – – – – (7.408)

Қайта бағалаудан болған жинақталған 
өтелім мен құнсыздануды алу – 43.990.419 6.694.396 21.263.640 62.823.961 – 12.957.244 321.557 148.051.217

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерге 
ауыстырылған (18-ескертпе) – – 189.980 8.829 2.465 – 604 – 201.878

Материалдық емес активтерге 
ауыстырылған (8-ескертпе) – – – – – – – 7 7

Ауыстырулар мен аударымдар – 533 1.178 85.494 (87.118) – (87) – –
2019 жылғы 31 желтоқсанға 
жинақталған тозу мен құнсыздану – (5.385.993) (1.176.504) (2.616.469) (10.120.061) – (1.618.342) – (20.917.369)
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6. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР (жалғасы)

Мың теңгемен Жер Құбырлар Көлік активтері Ғимараттар мен 
құрылыстар

Машиналар 
және  жабдық

Технологиялық 
мұнай Өзге де Аяқталмаған 

құрылыс Жиыны

2017 жылғы 31 желтоқсанға қайта 
бағаланған құны бойынша 19.890.305 227.862.264 14.563.900 109.033.695 157.269.793 102.839.808 17.899.977 35.937.112 685.296.854

Валютаны қайта есептеудің әсері 2.159.089 – 567.027 3.391.865 1.885.786 – 63.744 108.610 8.176.121
Түсімдер – 38.026 6.500.021 41.517 4.786.484 – 2.089.359 37.535.779 50.991.186
Активтерді пайдаланудан шығару 
және жерді қайта өңдеу бойынша 
міндеттемелер резерві бойынша түсімдер 
(27-ескертпе)

– 106.229 – – – – – – 106.229

Сатуға арналған ұзақ мерзімді 
активтерден ауыстырылған (18-ескертпе) – − 22.498 – – – – – 22.498

Шығарылу (134.166) (1.173.251) (128.835) (970.256) (871.533) (85.792) (621.011) (67.237) (4.052.081)
Жете бағалау (активті қайта бағалаудан 
болған резерв) – – – – – 58.220.478 – – 58.220.478

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерге 
ауыстырылған (18-ескертпе) (168.288) – – (4.270.070) (578.375) – (29.015) – (5.045.748)

Аяқталмаған құрылыстан ауыстырылған 3.468 8.321.832 2.970.215 4.472.508 19.150.067 – 1.468.985 (36.387.075) –
Материалдық емес активтерге 
ауыстырылған (8-ескертпе) – – – – – – – (725.094) (725.094)

Ауыстырулар мен аударымдар – (204.274) (873.802) (11.671) 1.061.493 – 28.254 – –
2018 жылғы 31 желтоқсанға қайта 
бағаланған құны бойынша 21.750.408 234.950.826 23.621.024 111.687.588 182.703.715 160.974.494 20.900.293 36.402.095 792.990.443

2017 жылғы 31 желтоқсанға 
жинақталған тозу мен құнсыздану – (20.559.375) (2.747.072) (8.191.902) (28.283.381) – (6.196.923) (57.681) (66.036.334)

Валютаны қайта есептеудің әсері – – (125.185) (632.362) (459.136) – (20.943) – (1.237.626)
Тозу – (15.644.967) (2.366.527) (6.382.407) (22.084.104) – (5.045.533) – (51.523.538)
Шығарылу – 780.353 104.342 209.238 651.591 59.180 605.088 2.181 2.411.973
Құнсыздану (шығындар есебінен) – (2.185) (276.897) (841.411) (1.160.537) (8.586) (32.434) (249.232) (2.571.282)
Құнсыздану (активті қайта бағалаудан 
болған резерв) – (2.457) (58.448) (2.045.762) (633.919) (50.594) (7.591) – (2.798.771)

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерге 
ауыстырылған (18-ескертпе) – – – 237.984 283.028 – 17.735 – 538.747

Ауыстырулар мен аударымдар – 8.128 708 3.426 (10.857) – (1.405) – –
2018 жылғы 31 желтоқсанға 
жинақталған тозу мен құнсыздану – (35.420.503) (5.469.079) (17.643.196) (51.697.315) – (10.682.006) (304.732) (121.216.831)
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6. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР (жалғасы)

Мың теңгемен Жер Құбырлар Көлік активтері Ғимараттар мен 
құрылыстар

Машиналар 
және  жабдық

Технологиялық 
мұнай Өзге де Аяқталмаған 

құрылыс Жиыны

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша
Қайта бағаланған құны 23.949.576 233.143.081 19.294.537 87.817.200 165.639.253 166.121.927 10.110.133 49.263.659 755.339.366
Жинақталған тозу және құнсыздану – (5.385.993) (1.176.504) (2.616.469) (10.120.061) – (1.618.342) – (20.917.369)
Теңгерімдік құн 23.949.576 227.757.088 18.118.033 85.200.731 155.519.192 166.121.927 8.491.791 49.263.659 734.421.997

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша
Қайта бағаланған құны 21.750.408 234.950.826 23.621.024 111.687.588 182.703.715 160.974.494 20.900.293 36.402.095 792.990.443
Жинақталған тозу және құнсыздану – (35.420.503) (5.469.079) (17.643.196) (51.697.315) – (10.682.006) (304.732) (121.216.831)
Теңгерімдік құн 21.750.408 199.530.323 18.151.945 94.044.392 131.006.400 160.974.494 10.218.287 36.097.363 671.773.612

Егер жинақталған тозуды және жинақталған құнсыздануды шегергенде активтер бастапқы баға бойынша 
ескерілсе, шоғырландырылған қаржылық есептілікке қосылған негізгі құралдардың әрбір қайта бағаланған са-
натының теңгерімдік құны төмендегідей көрсетіледі:

Мың теңгемен Жер Құбырлар Көлік активтері Ғимараттар мен 
құрылыстар

Машиналар 
және  жабдық

Технологиялық 
мұнай Өзге де Аяқталмаған 

құрылыс Жиыны

2019 жылғы 31 желтоқсанға 17.966.615 154.981.672 15.537.915 59.764.353 112.835.701 30.407.824 6.273.128 49.777.755 447.544.962
2018 жылғы 31 желтоқсанға 18.437.634 157.523.347 15.720.849 69.988.280 110.237.099 30.409.139 8.162.817 37.152.464 447.631.629

2019 жылы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аяқталмаған құрылыс негізінен келесі өндірістік объектілерді 
қамтиды:

 ■ Астрахань-Маңғышлақ магистралды суағызғысында құбыр учаскесін ауыстыру;
 ■ Өзен-Атырау-Самара, «Прорва-Құлсары» магистралды мұнай құбырларының құбыр желісінінің учаскілерін 

ауыс тыруымен күрделі жөндеу;
 ■ магистралды мұнай құбыры объектілерін (байланыс желілері, электрмен жабдықтау, автоматика жүйесі және 

басқалары) ауыстыру және қайта құру.

2018 жылы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аяқталмаған құрылыс негізінен келесі өндірістік объектілерді 
қамтиды:

 ■ Астрахань-Маңғышлақ суағызғысы бойынша объектілерін, соның ішінде ССС-5 қайта құру;
 ■ «Прорва-Құлсары» магистралды мұнай құбырының құбыр желісін ауыстыруымен күрделі жөндеу;
 ■ өндірістік объектілеріндегі өрт сөндіру және электрмен жабдықтау жүйелерін қайта құру.

2019 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша:
 ■ толығымен амортизацияланған, бірақ әлі күнге дейін қолданыстағы негізгі құралдардың бастапқы құны мен 

тиісті жинақталған амортизациясы 1.030.764 мың теңгені құрады (2018 жылғы 31 желтоқсанға: 1.158.467 мың 
теңге);

 ■ аяқталмаған құрылыс 3.669.128 мың теңге көлемінде (2018 жылғы 31 желтоқсанда: 4.479.477 мың теңге) 
құрылыс жұмыстары үшін сатып алынған материалдар мен босалқы бөлшектерді қамтиды.

31 желтоқсанда аяқталған 2019 жыл үшін аяқталмаған құрылыс құнына кіргізілген тозу сомасы 26.734 мың 
теңгені құрады (2018 жыл үшін: 33.166 мың теңге).
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7. ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫ ТҮРІНДЕГІ АКТИВТЕР

2019 жылғы 31 жетоқсандағы жағдай бойынша пайдалану құқығы түріндегі активтер келесі түрде көрсетілген:

Пайдалану құқығы түріндегі активтер

Мың теңгемен

Жер Көлік актив-
тері

Ғимарат-
тар мен 

құрылыстар

Машиналар, 
жабдық 

және беріліс 
құрылғыла-

ры

Жиыны

2018 жылғы 31 желтоқсанға 
қалдық құн – – – – –

Есеп саясатындағы өзгерістер  
(4-ескертпе) 97.419 4.512.445 373.420 – 4.983.284

Түсімдер (24-ескертпе) – – – 341.652 341.652
Амортизация (10.951) (1.254.808) (84.932) (72.201) (1.422.892)
2019 жылғы 31 желтоқсанға 
қалдық құн 86.468 3.257.637 288.488 269.451 3.902.044

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша
Бастапқы құн 131.814 6.106.397 399.633 341.652 6.979.496
Жинақталған амортизация (45.346) (2.848.760) (111.145) (72.201) (3.077.452)
Қалдық құн 86.468 3.257.637 288.488 269.451 3.902.044

8. МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша материалдық емес активтер келесі түрде көр-
сетілген:

Мың теңгемен

Лицензия-
лар

Бағдарлама-
лық жа-
сақтама

Жерді пай-
далануға 
арналған 

құқықтар

Өзге де Жиыны

2018 жылғы 31 желтоқсанға 
қалдық құн 385.291 1.242.087 5.232.792 31.129 6.891.299

Түсімдер 169.893 21.119 – 3 191.015
Аяқталмаған құрылыстан ауысты-
рылған (6-ескертпе) 86.225 159.042 – – 245.267

Амортизация (128.506) (348.364) (193.732) (4.362) (674.964)
Құнсыздануды қайта қалпына кел-
тіру (5-ескертпе) – – 1.467.158 – 1.467.158

Валютаны қайта есептеу (5.851) – (323.192) – (329.043)
Шығарылу – (62.635) – – (62.635)
2019 жылғы 31 желтоқсанға 
қалдық құн 507.052 1.011.249 6.183.026 26.770 7.728.097

Мың теңгемен

Лицензия-
лар

Бағдарлама-
лық жа-
сақтама

Жерді пай-
далануға 
арналған 

құқықтар

Өзге де Жиыны

2017 жылғы 31 желтоқсанға 
қалдық құн 312.106 1.290.744 4.912.491 30.460 6.545.801

Түсімдер 12.087 7.639 – 22.768 42.494
Аяқталмаған құрылыстан ауыс-
тырылған (6-ескертпе) 133.827 591.267 – – 725.094

Амортизация (91.059) (647.563) (177.006) (3.550) (919.178)
Құнсыздану – – (77.979) – (77.979)
Валютаны қайта есептеу 18.330 – 575.286 – 593.616
Сатуға арналған ұзақ мерзімді 
активтерге ауыстырылған 
(18-ескертпе)

– – (18.549) – (18.549)

Аударымдар мен ауыстырулар – – 18.549 (18.549) –
2018 жылғы 31 желтоқсанға 
қалдық құн 385.291 1.242.087 5.232.792 31.129 6.891.299

2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша
Бастапқы құн 1.220.215 4.940.617 8.514.525 93.279 14.768.636
Жинақталған амортизация және 
құнсыздану (713.163) (3.929.368) (2.331.499) (66.509) (7.040.539)

Қалдық құн 507.052 1.011.249 6.183.026 26.770 7.728.097

2018 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша
Бастапқы құн 1.021.657 5.499.098 9.160.850 93.276 15.774.881
Жинақталған амортизация және 
құнсыздану (636.366) (4.257.011) (3.928.058) (62.147) (8.883.582)

Қалдық құн 385.291 1.242.087 5.232.792 31.129 6.891.299

9. БІРЛЕСКЕН БАҚЫЛАУДАҒЫ КӘСІПОРЫНДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға инве-
стициялар келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен ҚҚҚ МұнайТас Жиыны

2018 жылғы 31 желтоқсанға 10.513.603 19.487.720 30.001.323
Есеп саясатындағы өзгерістер (4-ескертпе) (398.494) – (398.494)
Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың пайда-
сындағы үлесі 12.695.882 942.519 13.638.401

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың өзге де 
жиынтық кірісіндегі/(залалындағы) үлесі 6.756.413 (82.304) 6.674.109

Жарғылық капиталына қосымша салымдар – 5.100.000 5.100.000
2019 жылғы 31 желтоқсанға 29.567.404 25.447.935 55.015.339
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9. БІРЛЕСКЕН БАҚЫЛАУДАҒЫ КӘСІПОРЫНДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР (жалғасы)

Мың теңгемен ҚҚҚ МұнайТас Жиыны

2017 жылғы 31 желтоқсанға 14.331.613 17.405.373 31.736.986
Есеп саясатындағы өзгерістер (3.844) (226) (4.070)
Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың (зала-
лындағы)/пайдасындағы үлесі (3.726.041) 1.650.104 (2.075.937)

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың өзге де 
жиынтық (залалындағы) / кірісіндегі үлесі (88.125) 432.469 344.344

2018 жылғы 31 желтоқсанға 10.513.603 19.487.720 30.001.323

2019 жылдың соңында қатысушылардың шешімімен МұнайТастың жарғылық капиталы  жалпы сомасы 
10.000.000 мың теңгеге ұлғайтылды, соның ішінде Компанияның үлесі 5.100.000 мың теңге құрады. Компани-
яның ақшалай қаражатпен енгізген салымының сомасы 100.000 мың теңге құрады, 5.000.000 мың теңге мөл-
шеріндегі қалған сома бірлескен бақылаудағы кәсіпорынның жарғылық капиталына салым бойынша міндетте-
ме ретінде танылды.

Төмендегі кестелерде бірлескен бақылаудағы кәсіпорындар туралы Топтың барабар үлесін қоса қаржы ақпа-
раты берілген:

ҚҚҚ
2019 жылғы 31 желтоқсан 2018 жылғы 31 желтоқсан

Мың теңгемен 50 % 100 % 50 % 100 %

Бірлескен кәсіпорындардың активтері мен мін-
деттемелері
Қысқа мерзімді активтер 26.652.051 53.304.102 18.224.069 36.448.138
Ұзақ мерзімді активтер 112.103.745 224.207.490 108.058.909 216.117.818
Қысқа мерзімді міндеттемелер (21.010.934) (42.021.868) (20.594.902) (41.189.804)
Ұзақ мерзімді міндеттемелер (88.177.458) (176.354.916) (95.174.473) (190.348.946)
Таза активтер / инвестицияның теңгерімдік 
құны 29.567.404 59.134.808 10.513.603 21.027.206

Анықтамалық
Ақша қаражаттары және олардың баламалары 15.968.565 31.937.129 8.754.456 17.508.912
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер, сауда 
және өзге де кредиторлық берешек және бағалау 
міндеттемелерін қоспағанда

(15.056.917) (30.113.834) (15.411.861) (30.823.722)

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер, сауда 
және өзге де кредиторлық берешек және бағалау 
міндеттемелерін қоспағанда

(75.869.231) (151.738.462) (89.400.397) (178.800.794)

ҚҚҚ-ның ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері 2018 жылғы 27 маусымдағы агент ретінде әрекет ететін «Алматы 
қаласындағы Қытай Сауда-Өнеркәсіптік Банкі»-мен бірлесе отырып Қытай Сауда-Өнеркәсіптік Банкімен қарыз 
туралы келісім бойынша міндеттемелер болып табылады. Несие сомасы 540 млн АҚШ долларын құрады (тар-
тылған күнге 191.756.400 мың теңгеге баламалы), несие мерзімі ертерек өтеу мүмкіндігімен 6 жылды құрайды. 
Бұл қарыздың мақсаты Қытайдың Сауда-Өнеркәсіптік Банкімен АйЭнДжи Н.В. Банкінің және Қытайдың Сау-
да-Өнеркәсіптік Банкімен «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-Өнеркәсіптік Банкі» АҚ-мен болған несиелерді 
қайта қаржыландыру. Бұл қайта қаржыландырудың нәтижесінде банктің маржасын 3,96 %-дан 2,375 %-ға дейін 
төмендетілді және негізгі қарызды өтеу мерзімін 2023 жылдан бастап 2024 жылға дейін кейінге қалдырды. 

Компания және ҚҚҚ-ның екінші үлестесі осы қарыздар бойынша қамтамасыз ету ретінде кепілдік берген жоқ.

2019 жылғы 31 желтоқсанға сыйақымен бірге қарыз сомасы 475.319 мың АҚШ долларын (181.852.296 мың тең-
геге баламалы) құрады. 2018 жылғы 31 желтоқсанға сыйақымен бірге алғандағы қарыз сомасы 545.613 мың 
АҚШ долларын (209.624.516 мың теңгеге баламалы) құрады.

МұнайТас
2019 жылғы 31 желтоқсан 2018 жылғы 31 желтоқсан

Мың теңгемен 51 % 100 % 51 % 100 %

Бірлескен кәсіпорындардың активтері мен міндет-
темелері
Қысқа мерзімді активтер 12.193.177 23.908.190 9.688.754 18.997.557
Ұзақ мерзімді активтер 17.450.072 34.215.827 14.019.921 27.490.041
Қысқа мерзімді міндеттемелер (1.471.757) (2.885.798) (1.634.263) (3.204.437)
Ұзақ мерзімді міндеттемелер (2.723.557) (5.340.308) (2.586.692) (5.071.945)

Таза активтер / инвестицияның теңгерімдік құны 25.447.935 49.897.911 19.487.720 38.211.216

Анықтамалық
Ақша қаражаттары және олардың баламалары 6.565.142 12.872.827 9.485.812 18.599.631
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер, сауда және 
өзге де кредиторлық берешек және бағалау міндетте-
мелерін қоспағанда

– – – –

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер, сауда және 
өзге де кредиторлық берешек және бағалау міндетте-
мелерін қоспағанда

– – – –

ҚҚҚ
31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
2019 жыл 2018 жыл

Мың теңгемен 50 % 100 % 50 % 100 %

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың жылдағы 
пайда мен залал және өзге де жиынтық кірісі тура-
лы ақпарат
Түсім 38.093.128 76.186.256 30.443.093 60.886.186
Жалғасатын қызметтен жылдағы пайда/(залал) 12.695.882 25.391.764 (3.726.041) (7.452.082)
Тоқтатылған қызметтен салықтан кейінгі жылдағы 
пайда/(залал) – – – –

Өзге де жиынтық кіріс/(залал) 6.756.413 13.512.826 (88.125) (176.250)
Жиынтық кіріс/(залал) жиыны 19.452.295 38.904.590 (3.814.166) (7.628.332)

Дивидендтер – – – –

Анықтамалық
Тозу және амортизация (6.753.476) (13.506.951) (5.996.100) (11.992.200)
Пайыздық кірістер 97.095 194.190 111.955 223.910
Пайыздық шығыстар (5.443.989) (10.887.978) (6.072.471) (12.144.942)
Бағамдық айырмадан түскен кіріс/(залал) 363.920 727.840 (12.668.632) (25.337.264)
Табыс салығы бойынша (шығыстар)/үнемділік (3.141.393) (6.282.786) 521.561 1.043.122
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9.  БІРЛЕСКЕН БАҚЫЛАУДАҒЫ КӘСІПОРЫНДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР (жалғасы)

МұнайТас
31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
2019 жыл 2018 жыл

Мың теңгемен 51 % 100 % 51 % 100 %

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың жылдағы 
пайда мен залал және өзге де жиынтық кірісі тура-
лы ақпарат
Түсім 3.690.358 7.235.996 4.542.842 8.907.533
Жалғасатын қызметтен жылдағы пайда 942.519 1.848.076 1.650.104 3.235.498
Тоқтатылған қызметтен салықтан кейінгі жылдағы 
пайда/(залал) – – – –

Өзге де жиынтық (залал)/кіріс (82.304) (161.380) 432.469 847.978
Жиынтық кіріс жиыны 860.215 1.686.696 2.082.573 4.083.476

Дивидендтер – – – –

Анықтамалық
Тозу және амортизация (1.028.403) (2.016.476) (906.649) (1.777.743)
Пайыздық кірістер 614.557 1.205.014 609.842 1.195.769
Табыс салығы бойынша шығыстар (231.209) (453.351) (420.663) (824.829)

10.  НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР ҮШІН ЖЕТКІЗУШІЛЕРГЕ БЕРІЛГЕН АЛҒЫТӨЛЕМДЕР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша негізгі құралдар үшін жеткізушілерге берілген 
алғытөлемдер келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Негізгі құралдар және құрылыс қызметтері үшін үшінші тараптарға 
алғытөлемдер 1.640.395 838.835

Негізгі құралдар және құрылыс қызметтері үшін байланысты 
тараптарға алғытөлемдер (38-ескертпе) – 16.118

1.640.395 854.953

Минус: құнсыздану бойынша резерв (741.920) (744.818)
Жиыны 898.475 110.135

Негізгі құралдар үшін жеткізушілерге берілген алғытөлемдердің құнсыздану резервінің қозғалысы келесі түрде 
көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жылғы 2018 жылғы

1 қаңтарға 744.818 661.754
Алғытөлемдерді есептен шығарудағы қолдану – (10.696)
Валютаны қайта есептеу (2.898) 93.760
31 желтоқсанға 741.920 744.818

11.  ҚОРЛАР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қорлар келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Босалқы бөлшектер 3.269.061 2.367.694
Отын 1.184.427 1.012.770
Құрылыс материалдары 815.171 562.323
Химиялық реагенттер 400.825 383.129
Арнайы киім 360.870 345.834
Тауарлар 78.972 98.814
Өзге де 408.064 408.241
Минус: құнсыздану бойынша резерв (238.889) (48.307)
Жиыны 6.278.501 5.130.498

12.  САУДА ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық 
берешек келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Үшінші тараптардың сауда дебиторлық берешегі 82.639 82.987
Үшінші тараптардың өзге де дебиторлық берешегі 1.123.472 –
Минус: күтілетін несиелік шығындар резерві (77.485) –
Жиыны 1.128.626 82.987

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек бойынша күтілетін несиелік шығындар резерв келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жылғы 2018 жылғы

1 қаңтарға – –
Жылдағы есептеу, нетто (31-ескертпе) 77.485 –
31 желтоқсанға 77.485 –

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қысқа мерзімді сауда және өзге де дебитор-
лық берешек келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Үшінші тараптардың сауда дебиторлық берешегі 7.406.294 7.163.458
Байланысты тараптардың сауда дебиторлық берешегі (38-ескертпе) 2.446.713 2.420.294
Үшінші тараптардың өзге де дебиторлық берешегі 767.842 725.594
Байланысты тараптардың өзге де дебиторлық берешегі (38-ескертпе) 509 19.761
Минус: күтілетін несиелік шығындар резерві (4.763.120) (4.701.509)
Жиыны 5.858.238 5.627.598
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12.  САУДА ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК (жалғасы)

Сауда және өзге де дебиторлық берешек бойынша күтілетін несиелік шығындар резервіндегі өзгерістер келесі 
түрде көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жыл 2018 жыл

1 қаңтарға 4.701.509 3.444.446
Есеп саясатындағы өзгерістер – 27.623
Жылдағы есептеу, нетто (31-ескертпе) 128.775 774.844
Резерв арқылы есептен шығару (3.066) –
Валюталарды қайта есептеу (64.098) 454.596
31 желтоқсанға 4.763.120 4.701.509

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың сауда және өзге де дебиторлық бере-
шегі мына валюталарда көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Теңгемен 5.152.735 4.935.286
АҚШ долларымен 693.253 673.886
Ресей рублімен 2.303 1.905
Өзге де валютада 9.947 16.521

Жиыны 5.858.238 5.627.598

Төменде бағалау резервтер моделін пайдалана отырып, сауда және өзге де дебиторлық берешек бойынша Топ-
тың кредиттік тәуекелге ұшырағыштығы туралы ақпарат келтірілген:

Мың теңгемен

Сауда және өзге де дебиторлық берешек
Төлемдердің мерзімінің кешіктірілуі

Мерзімі 
өтпеген

3 айдан 
кем

3-тен 
6 айға 
дейін

6-дан 
12 айға 

дейін

1 жылдан 
артық Жиыны

2019 жылдың 
31 желтоқсанына
Дефолт болған жағдайда 
есептелген жалпы 
теңгерімдік құн

6.136.378 558.655 254.038 230.709 4.647.689 11.827.469

Күтілетін несиелік 
шығындар (145.384) (2.043) (41.372) (12.065) (4.639.741) (4.840.605)

Мың теңгемен

Сауда және өзге де дебиторлық берешек
Төлемдердің мерзімінің кешіктірілуі

Мерзімі 
өтпеген

3 айдан 
кем

3-тен 
6 айға 
дейін

6-дан 
12 айға 

дейін

1 жылдан 
артық Жиыны

2018 жылдың 
31 желтоқсанына
Дефолт болған жағдайда 
есептелген жалпы 
теңгерімдік құн

3.931.434 341.864 164.353 343.815 5.630.628 10.412.094

Күтілетін несиелік 
шығындар (79.033) (2.444) (45.948) (69.582) (4.504.502) (4.701.509)

13. ЖЕТКІЗУШІЛЕРГЕ БЕРІЛГЕН АЛҒЫТӨЛЕМДЕР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жеткізішулерге берілген алғытөлемдер келесі 
түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Үшінші тараптарға алғытөлемдер 710.000 519.721
Байланысты тараптарға алғытөлемдер (38-ескертпе) 549.212 225.799

1.259.212 745.520

Минус: құнсыздану (647) (647)
Жиыны 1.258.565 744.873

14. ӨТЕЛУГЕ ЖАТАТЫН ҚҚС ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ САЛЫҚТАР БОЙЫНША АЛДЫН АЛА 
ТӨЛЕМ

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша өтелуге жататын ҚҚС және өзге де салықтар 
бойынша алдын ала төлем келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Өтелуге жататын ағымдағы ҚҚС 6.705.365 9.021.244
Өтелуге жататын ұзақ мерзімді ҚҚС 1.958.523 –
Өзге де салықтар бойынша алдын ала төлем 415.730 483.654
Жиыны 9.079.618 9.504.898
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15. ӨЗГЕ ДЕ АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша өзге де ағымдағы активтер келесі түрде көр-
сетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Мұнайды тасымалдау бойынша көлік экспедиция қызметтері үшін бе-
решек

6.726.960 7.653.717

Сақтандыру бойынша алдын ала төлем 35.760 128.906
Үшінші тараптардың болашақ кезеңдер шығыстары 34.805 47.352
Қызметкерлердің берешегі 31.905 13.986
Өзге де 30.206 39.193
Жиыны 6.859.636 7.883.154

16. БАНК САЛЫМДАРЫ

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша банк салымдары келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

АҚШ долларымен көрсетілген қысқа мерзімді банк салымдары 45.910.799 25.357.200
Теңгемен көрсетілген ұзақ мерзімді банк салымдары 2.158.180 2.802.206
Теңгемен көрсетілген салымдар бойынша есептелген пайыздар 39.791 53.150
АҚШ долларымен көрсетілген салымдар бойынша есептелген 
пайыздар

69.414 41.315

Минус: күтілетін несиелік шығындар резерві (78.017) (51.592)
Жиыны 48.100.167 28.202.279

Қысқа мерзімді банк салымдар бойынша күтілетін несиелік шығындар қозғалысы келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жылғы 2018 жылғы
1 қаңтарға 27.462 –
Есеп саясатындағы өзгерістер – 264
Жылдағы есептеу, нетто (35-ескертпе) 32.142 27.198
31 желтоқсанға 59.604 27.462

Қысқа мерзімді банк салымдар бойынша күтілетін несиелік шығындар қозғалысы келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жылғы 2018 жылғы
1 қаңтарға 24.130 –
Есеп саясатындағы өзгерістер – 31.251
Жылдағы есептеуді қайтару (35-ескертпе) (5.717) (7.121)
31 желтоқсанға 18.413 24.130

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша банк салымдары келесі түрде көрсетілді:
 ■ өтеу мерзімі 2020 жылдың қаңтарынан маусымға дейінгі кезеңде аяқталатын (2018 жылғы 31 желтоқсанға: 

2019 жылдың қаңтарынан маусымға дейінгі кезеңде), пайыздық жылдық мөлшерлемесі 0,5 %-дан (2018 жылғы 
31 желтоқсанға: жылдық мөлшерлемесі 0,5 %-дан 0,7 %-ға дейінгі) 3 айдан 12 айға дейінгі мерзімге АҚШ долла-
рында орналастырылған қысқа мерзімді салымдар;

 ■ Компания қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету аясында жеңілдетілген несиелеу мөлшерлемемен 
орналастырылған, сәйкесінше, 2028 жылға және 2027 жылға дейінгі мерзімге жылдық 2 %-дан 3,4 %-ға дейін 
пайыздық мөлшерлемемен пайдалануға шектелген ұзақ мерзімді банк салымдары (2018 жылғы 31 желтоқ-
санға: сәйкесінше, 2029 жылға және 2027 жылға дейінгі мерзімге жылдық 2 %-дан 3,5 %-ға дейін пайыздық 
мөлшерлемемен).

17. АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ақша қаражаттар және олардың баламалары 
келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Банктердегі теңгемен көрсетілген мерзімді салымдар 19.238.432 27.107.538
Банктердегі АҚШ долларымен көрсетілген ағымдағы шоттар 4.365.671 2.468.302
Банктердегі теңгемен көрсетілген ағымдағы шоттар 2.920.193 3.202.253
Банктердегі ларимен көрсетілген ағымдағы шоттар 2.080.907 461.040
Банктердегі Ресей рублімен көрсетілген ағымдағы шоттар 32.182 31.447
Банктердегі еуромен көрсетілген ағымдағы шоттар 22.573 8.452
Банктердегі өзге де ағымдағы шоттар 23.175 21.567
Кассадағы қолма-қол ақша 280 1.146
Минус: күтілетін несиелік шығындар резерві (34.322) (22.902)
Жиыны 28.649.091 33.278.843

Ақша қаражаттары және олардың баламалары бойынша күтілетін несиелік шығындар резервінің қозғалысы 
келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жылғы 2018 жылғы
1 қаңтарға 22.902 5.784
Есеп саясатындағы өзгерістер – 1.334
Жылдағы есептеу, нетто (35-ескертпе) 8.858 15.906
Валюталарды қайта есептеу 2.562 (122)
31 желтоқсанға 34.322 22.902

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша теңгемен орналасқан ағымдағы шоттар мен  3  айға дейін-
гі мерзімді салымдардың сыйақы 6,75 %-дан бастап 8,60 %-ға дейін жылдық мөлшерлеме бойынша есептелді 
(2018 жылғы 31 желтоқсанда: жылдық 6,55 %-дан бастап 7,50 %-ға дейін).

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша АҚШ долларымен орналасқан ағымдағы шот-
тардың сыйақы 0,25 %-дан бастап 4 %-ға дейін жылдық мөлшерлеме бойынша есептелді.
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18. САТУҒА АРНАЛҒАН ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР

2019 және 2018 жылдардың 31 желтоқсандағы аяқталған он екі айлық кезеңдегі сатуға арналған ұзақ мерзімді 
активтердің өзгерістері келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жыл 2018 жыл

1 қаңтарға 2.406.231 2.848.498
Негізгі құралдардан және материалдық емес активтерден 
ауыстырылған (6, 8-ескертпелер)

915.821 4.525.550

Сатылған (1.481.495) (4.661.363)
Жылдағы құнсыздануды есептеу (33-ескертпе) (960.743) (283.956)
Негізгі құралдарға ауыстырылған (6-ескертпе) – (22.498)
31 желтоқсанға 879.814 2.406.231

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердін құрамына Алма-
ты  қаласындағы кеңсе ғимараты, сондай-ақ пайдаланылмаған көлік құралдары көрсетілген. Топ өз құнын 
өтелімді пайдалану арқылы емес, сату арқылы өтемекші. Осы активтер олардың теңгерімдік және сату шығын-
дарын шегергендегі әділ құнының ең азы бойынша танылды және ағымдағы жағдай бойынша дереу сатуға 
дайын.

2018 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердін құрамында Пав-
лодар қаласындағы әкімшілік-тұрмыстық ғимараты, ол 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 12 ай ішінде он 
жылға бөліп төлеу шартымен сатылды, сондай-ақ жеке автокөлік құралдары көрсетілген. Көрсетілген актив-
терді сатудан түскен кірістің нетто-сомасы 34.624 мың теңгені құрады (32-ескертпе).

19. ОБЛИГАЦИЯЛАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР

2017 жылдың желтоқсан айында 2017 жылғы 7 қарашадағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен Топ 
«DSFK арнайы қаржылық компаниясы» ЖШС − нің (бұдан әрі – «DSFK облигациялары») облигацияларын сатып 
алды, сатып алынған облигацияларды «RBK банкі» − АҚ да (бұдан әрі − «RBK банкі») орналастырылған қаражат-
пен төледі. Облигациялардың номиналды сомасы 5.019.520 мың теңгені құрады, облигациялар саны 5.019.520 
мың дана. DSFK облигацияларының жылдық сыйақы мөлшерлемесі 0,01 % және өтеу мерзімі 15 жыл. Жоғары-
да аталған облигациялар «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС 1.379.913 мың теңге сомасында қаржы кепілдігімен 
қамтамасыз етілген. Топтың сұрауы бойынша, облигацияларды шығарған күннен бастап бес жыл өткеннен кей-
ін кепілдік талап етілуі мүмкін. Топ 12,4 % нарықтық несие мөлшерлемесін басшылыққа ала отырып, облигация-
лардың әділ құнын қайта қарады және нәтижесінде облигациялардың әділ құнын қайта қараудан кірісті 165.251 
мың теңге сомасында таныды (34-қосымша). Атап айтқанда, облигацияларға инвестициялардың теңгерімдік 
құны 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 919.511 мың теңге құрады (2018 жылғы 31 желтоқсан-
дағы жағдай бойынша: 828.437 мың теңге).

2019 және 2018 жылдардың ішінде эмитент 1  облигацияға 1  теңге бағасымен, сәйкесінше, 74.177 мың және 
43.457 мың облигацияларды қайта сатып алды. 2018 жылы облигациялардың әділ құнын қайта қараған нәти-
жесінде, 12,7 % несие берудің нарықтық мөлшерлемесіне сүйене отырып, 122.932 мың теңге сомасына облига-
циялардың әділ құнын қайта қараудан түскен кіріс танылды (34-ескертпе).

20. МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

Жарғылық капитал

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның жарғылық капиталы жария-
ланған, шығарылған және 62.503.284 мың теңге көлемінде толық төленген 384.635.600 жай акциядан құралды, 
жариялған бірақ шығарылмаған және төленбеген 1 акцияны қоспағанда.

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жарғылық капитал Компанияның акцияларды 
шығаруға байланысты 565.717 мың теңге мөлшерінде шеккен кеңес беру қызметтердің құны шегеріліп көрсетіл-
ді және 61.937.567 мың теңгені құрады.

Акционерлерден қайта сатып алынған меншікті акциялар

2016 жылдың ішінде Компания миноритарлық акционердің өтініші негізінде және директорлар Кеңесінің шешімі-
нен кейін 9.549 мың теңге көлемінде орналастырылған 7.500 жай акциясын қайта сатып алды.

Активтерді қайта бағалау бойынша резервтер

Активтерді қайта бағалау бойынша резерв Топтың негізгі құралдарының қайта бағалануы және құнсыздануы 
негізінде және бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың негізгі құралдарын қайта бағалау бойынша резервтегі 
үлесінен құралған.

Мың теңгемен
2019 жылғы  

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Топтың негізгі құралдарын қайта бағалау бойынша резерв 266.033.531 215.013.525
Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың негізгі құралдарын қайта 
бағалау бойынша резервтегі үлесі

33.551.968 28.575.452

Жиыны 299.585.499 243.588.977

Есептілік валютасын қайта есептеу резерві

2019 жылғы 31 желтоқсанға есептілік валютасын қайта есептеу резерві 37.737.309 мың теңгені құрады 
(2018 жылғы 31 желтоқсанға 39.572.764 мың теңге). Бұл резервтің өзгеруі ваюта айырбастау бағамының өзгеру 
салдарынан шетел кәсіпорындарының есептілігінің қайта есептелуімен байланысты (4.2-ескертпе).

Капиталдың өзге де резервтері

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша меншікті капиталдың өзге де резервтері 1.893.432 мың теңге 
мөлшерінде залалды құрады (2018 жылғы 31 желтоқсанға: 72.146 мың теңге). Осы резервтің белгіленген төлем-
дері бар жоспарлар бойынша қызметкерлерге сыйақылар бойынша өзгерісі Топтың және бірлескен бақылау-
дағы кәсіпорындардың міндеттемелерін қайта бағалаудан болатын актуарлық залалды танумен негізделген. 
Белгіленген төлемдері бар жоспарлар бойынша қызметкерлерге сыйақылар бойынша Топтың міндеттемелерін 
қайта бағалаудан болған актуарлық шығындар 1.872.560 мың теңгені (21-ескертпе) құрады, оның салықтық әсері 
51.467 мың теңгені (36-ескертпе) құрайды. 2018 жылдың ұқсас кезеңінде белгіленген төлемдері бар жоспарлар 
бойынша қызметкерлерге сыйақылар бойынша Топтың міндеттемелерін қайта бағалаудан болатын актуарлық 
пайда 688.653 мың теңгені құрады (21-ескертпе), салық тиімділігі 137.731 мың теңгені құрады (36-ескертпе).
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20. МЕНШІКТІ КАПИТАЛ (жалғасы)

Дивидендтер

2019 жылдың ішінде Компания, Акционерлер жалпы жиналысының 2019 жылғы 28 мамырдағы шешіміне сәйкес, 
2018 жылғы қызмет нәтижелері бойынша 40.001.322 мың теңге (бір акцияға 104 теңге есебімен) мөлшерінде ди-
видендтерді есептеді және төледі, оның ішінде 2018 жылғы қорытындылар бойынша 38.484.983 мың теңге мөл-
шерінде алынған таза кіріс есебінен және өткен жылдардың 1.516.339 мың теңге мөлшерінде бөлінбеген пайда 
есебінен, олардан ҚМГ-ға 36.001.892 мың теңге (38-ескертпе) және миноритарлық акционерлерге – 3.999.430 мың 
теңге төленді.

2018 жылдың ішінде Компания, Акционерлер жалпы жиналысының 2018 жылғы 24 мамырдағы шешіміне сәйкес, 
2017 жылғы қызмет нәтижелері бойынша 61.540.496 мың теңге (бір акцияға 160 теңге есебімен) мөлшерінде ди-
видендтерді есептеді және төледі, оның ішінде 2017 жылғы қорытындылар бойынша 50.117.856 мың теңге мөл-
шерінде алынған таза кіріс есебінен және өткен жылдардың 11.422.640 мың теңге мөлшерінде бөлінбеген пайда 
есебінен, олардан ҚМГ-ға 55.387.527 мың теңге (38-ескертпе) және миноритарлық акционерлерге – 6.152.969 мың 
теңге төленді.

Акцияға пайда

Акцияға базалық пайда сомалары Топтың бас компаниясы жай акцияларын ұстаушыларына тиісті кезеңдегі таза 
пайданы кезең ішіндегі айналымдағы жай акциялардың өлшенген орташа санына бөлу жолымен есептелген.

Компания Топтың бас компаниясы ретінде айырбасталымды қаржы құралдарын шығармайтындықтан бір акци-
яның базалық пайдасы акцияға таратылған пайдаға тең.

Төменде акцияға базалық пайда есептеуде пайдаланылған пайда мен акциялар саны туралы ақпарат келтірілген.

Мың теңгемен 2019 жыл 2018 жыл

Топтың бас компаниясының жай акцияларын ұстаушыларына тиісті 
таза пайда 45.121.438 38.484.983

Акцияға базалық пайданы есептеуге арналған жай акциялардың 
өлшенген орташа саны 384.628.099 384.628.099

Топтың бас компаниясы ретінде Компанияның жай акцияларын 
ұстаушыларына тиісті есепті жылдағы пайдаға қатысты акцияға 
базалық пайда (теңгемен)
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Жай акциялардың теңгерімдік құны

Төменде Топтың бас компаниясы үшін ҚҚБ талаптарына сәйкес бір жай акцияның теңгерімдік құны көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Активтер жиыны 912.813.470 803.440.601
Минус: материалдық емес активтер (8-ескертпе) (7.728.097) (6.891.299)
Минус: міндеттемелер жиыны (209.834.504) (178.024.402)
Жай акциялардың теңгерімдік құнын есептеуге арналған таза 
активтер

695.250.869 618.524.900

Жай акциялар саны 384.628.099 384.628.099
Бір жай акцияның теңгерімдік құны (теңгемен) 1.808 1.608

21. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ СЫЙАҚЫЛАР БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Негізінен, зейнетақыға қосымша төлемнен және барлық қызметкерлерге қатысты мерейтой күндеріне бай-
ланысты төлемнен тұратын Топтың қызметкерлерге берілетін сыйақылар бойынша міндеттемелері бар. 
Бұл төлемдер қамтамасыз етілмеген.

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндет-
темелердегі өзгерістер келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелердің қысқа 
мерзімді бөлігі

658.941 663.463

Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелердің ұзақ 
мерзімді бөлігі

15.756.306 12.940.911

Жиыны 16.415.247 13.604.374

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсанда аяқталған ағымдағы қызметкерлерге сыйақылар бойынша мін-
деттемелердегі өзгерістер келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жыл 2018 жыл

1 қантарға қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер 13.604.374 13.340.926
Таза пайыздық шығыстар (35-ескертпе) 1.182.087 1.163.566
Ағымдағы кезеңнің қызметтер құны (30, 31-ескертпелер) 721.869 568.282
Өткен кезеңнің қызметтер құны (5, 30, 31-ескертпелер) (369.482) –
Пайда және залал аркылы көрсетілген актуарлық залалдар/
(пайдалар) (32, 33-ескертпелер)

77.964 (70.352)

Өзге жиынтық кіріс арқылы көрсетілген актуарлық залалдар/
(пайдалар) (20-ескертпе)

1.872.560 (688.653)

Төленген сыйақылар (674.125) (709.395)
31 желтоқсанға қызметкерлерге сыйақылар бойынша 
міндеттемелер

16.415.247 13.604.374

22. БОЛАШАҚ КЕЗЕҢДЕР КІРІСТЕРІ

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша болашақ кезеңдер кірісі, негізінен БТК жекелеген активтерін 
контрагентке ұзақ мерзімді жалға беруді қамтамасыз ететін 8.141.994 мың теңге мөлшеріндегі Топ кепілдігін 
білдіреді (2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша: 8.423.897 мың теңге).

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша осы міндеттемелер сомасының ұлғаюы есепті күнгі айырбас 
бағамының өзгеруімен, сондай-ақ кезең ішіндегі міндеттемелерді амортизациялаумен байланысты.
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23. САУДА ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша сауда және өзге де кредиторлық берешек ке-
лесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Үшінші тараптардың алдында тауарлар мен қызметтер үшін кредитор-
лық берешек 10.318.431 10.209.574

Байланысты тараптардың алдында тауарлар мен қызметтер үшін 
кредиторлық берешек (38-ескертпе) 3.743.715 2.062.160

Үшінші тараптардың алдында өзге де кредиторлық берешек 1.116.797 682.590
Байланысты тараптардың алдында өзге де кредиторлық берешек 
(38-ескертпе) 4.181 3.190

Жиыны 15.183.124 12.957.514

Сауда және өзге де кредиторлық берешек 7.730.268 мың теңге мөлшеріндегі негізгі құралдармен және аяқтал-
маған күрделі құрылысқа қатысты (2018 жылғы  31 желтоқсандағы жағдай бойынша: 4.655.943 мың теңге) 
байланысты және үшінші тарапатардың алдындағы берешектерді қамтыды. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша кредиторлық берешектің ұлғаюы Прорва-Құлсары магистралдық мұнай құбырының, Астра-
хань-Маңғышлақ суағызғысы учаскелерін ауыстыру және талшықты-оптикалық байланыс желісі жүйесін 
жаңғырту сияқты күрделі сипаттағы жобаларға байланысты.

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша сауда және өзге де кредиторлық берешектің 
ағымдағы құны мына валюталарда көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Теңгемен 14.576.983 12.207.766
АҚШ долларымен 179.750 244.584
Еуромен 23.667 34.206
Ресей рублімен 4.830 3.770
Өзге де валютада 397.894 467.188
Жиыны 15.183.124 12.957.514

24. ЖАЛДАУ БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша алынған жалдау бойынша міндеттемелер ке-
лесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Міндеттемелердің ұзақ мерзімді бөлігі 2.891.445 –
Міндеттемелердің қысқа мерзімді бөлігі 1.912.220 –
Жиыны 4.803.665 –

2019 жылдың 31 желтоқсандағы аяқталған он екі айлық кезеңдегі міндеттемелердің ағымдағы құнының өз-
герісі келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жылғы

1 қаңтарға –
Есеп саясатындағы өзгерістер (4-ескертпе) 5.513.329
Кезең ішіндегі түсімдер (7-ескертпе) 341.652
Міндеттемелер бойынша дисконттың амортизациясы (35-ескертпе) 638.724
Сауда және басқа да кредиторлық берешектерден аударым 161.526
Кезеңдегі төлемдер (1.851.566)
31 желтоқсанға 4.803.665

Төменде жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есепте көрсетілген жалдауға байланысты шығындар құны 
бойынша ақпарат берілген:

Мың теңгемен
2019 жылдың 31 желтоқсанында 

аяқталған жыл үшін

Пайдалану құқығы түріндегі активтердің амортизациясы (7-ескертпе) 1.422.892
Міндеттемелер бойынша дисконт амортизациясы (35-ескертпе) 638.724
Төмен құнды активтер бойынша жалдау шығындары (30 және 
31-ескертпелер)

35.000

Жиыны 2.096.616

25. АЛЫНҒАН АЛҒЫТӨЛЕМДЕР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша алынған алғытөлемдер келесі түрде көрсетіл-
ген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Байланысты тараптардан алынған алғытөлемдер (38-ескертпе) 11.220.896 13.198.088
Үшінші тараптардан алынған алғытөлемдер 7.258.086 7.462.122
Жиыны 18.478.982 20.660.210
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26. ТӨЛЕМГЕ ӨЗГЕ ДЕ САЛЫҚТАР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша төлемге өзге де салықтар келесі түрде көр-
сетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Жеке табыс салығы 3.382.103 3.773.442
Бейрезидент − заңды тұлғалардан түсетін төлемдерден табыс салығы 1.071.635 1.146.069
Әлеуметтік салық 708.284 671.697
Мүлікке салынатын салық 126.139 118.004
Төленуге жататын ҚҚС 19.067 12.092
Өзге де салықтар 390.338 335.570
Жиыны 5.697.566 6.056.874

27. РЕЗЕРВТЕР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша резервтердің қозғалысы келесі түрде көр-
сетілген:

Қысқа мерзімді резервтер

Мың теңгемен

Салықтар 
бойынша 

резерв (БМТ)

Өтемдік 
тариф 

резерві 
(Компания)

Демеушілік 
көмек 

көрсету 
резерві 

(Компания)*

Өзге де 
резервтер Жиыны

2018 жылғы 31 желтоқсанға 192.484 1.046.994 – 396.126 1.635.604
Бір жылға резервті есептеу, 
нетто (31, 33-ескертпелер) – 18.100 1.200.000 206.298 1.424.398

Резервті қолдану – (1.062.122) (1.200.000) (476.604) (2.738.726)
Валютаны қайта есептеу (13.432) – – (1.291) (14.723)
2019 жылғы 31 желтоқсанға 179.052 2.972 – 124.529 306.553

2017 жылғы 31 желтоқсанға 182.117 – – 41.125 223.242
Бір жылға резервті есептеу  
(31, 33-ескертпелер) – 1.046.994 – 246.703 1.293.697

Аударымдар мен ауыстырулар – – – 72.114 72.114
Валютаны қайта есептеу 10.367 – – 36.184 46.551
2018 жылғы 31 желтоқсанға 192.484 1.046.994 – 396.126 1.635.604

* Бір жылға резервті 2018 жылғы 29 қыркүйектегі тапсырмасын және ҚМГ Басқармасының 2019 жылғы 11 ақпандағы 
шешімін, сондай-ақ Компанияның директорлар Кеңесінің 2019 жылғы 29 қаңтардағы шешімін орындау мақсатында Компа-
ния есепті кезеңде Түркістан қаласындағы объектіні салуға жалпы сомасы 2.200.000 мың теңгеге демеушілік көмек көрсет-
ті, оның ішіндегі 1.200.000 мың теңге 2019 жылғы наурызда есептелген резерв есебінен төленді.

Ұзақ мерзімді резервтер

Активтерді пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу бойынша міндеттеме

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компания ағымдағы үздік есептік бағалауды 
ескере отырып, ұзақ мірзімді резервтерді қайта қарады. Пайдаланылған жорамалдар мен дисконттау мөлшер-
лемесіндегі өзгерістерге сезімталдық 5-ескертпеде көрсетілген.

Мың теңгемен 2019 жыл 2018 жыл

1 қаңтарға сальдо 21.109.397 15.347.322
Актив арқылы бір жылға есептеу (6-ескертпе) – 106.229
Бағалауды өзге жиынтық залал арқылы қайта қарау 3.334.156 3.102.220
Резервті қалпына қайта келтіру және пайдалар мен залалдар арқылы 
бағалауды қайта қарау (33-ескертпе) 1.445.338 1.162.914

Активтерді пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу бойынша 
міндеттемелерге резерв дисконтының амортизациясы (35-ескертпе) 1.891.996 1.390.712

31 желтоқсанға сальдо 27.780.887 21.109.397

28. ӨЗГЕ ДЕ АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша өзге де ағымдағы міндеттемелер келесі түрде 
көрсетілген:

Мың теңгемен
2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Еңбекақы мен өзге де сыйақылар 11.099.128 10.279.349
Байланысты тараптардың алдында көлік экспедиция қызметтері бой-
ынша берешек (38-ескертпе)

8.193.956 8.437.279

Үшінші тараптар алдында көлік экспедиция қызметтері бойынша 
берешек

5.192.306 4.319.474

Зейнетақы қоры алдындағы берешек 870.184 817.336
Үшінші тараптардан болашақ кезеңдер табыстарының ағымдағы 
бөлігі

576.806 579.231

Өзге де есептеулер 341.844 400.595
Жиыны 26.274.224 24.833.264

Еңбекақы және өзге де сыйақылар құрамына еңбекақы төлеу бойынша ағымдағы берешектер, жыл қорытын-
дысы бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелер, демалысақы төлеу бойынша міндеттемелер кіреді.
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29. ТҮСІМ

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін түсім келесі түрде көрсетілген:

2019 жыл

Мың теңгемен

Мұнай тасымалдау және 
сонымен байланысты 

қызметтер

Мұнайды ауыстырып 
құю Су тасымалдау Өзге де Сегменттер бойынша 

жиын

Шикі мұнайды тасымалдау 199.874.262 – – – 199.874.262

Құбырларды пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі 
қызметтер 16.077.069 – – – 16.077.069

Су тасымалдау – – 7.576.717 – 7.576.717

Жеткізілмеген мұнай көлемі үшін төлем 5.248.781 – – – 5.248.781

Теңіз кемежай қызметтері – – – 4.960.464 4.960.464

Мұнайды және мұнай өнімдерін ауыстырып құю және темір жолмен тасымал-
дау – 4.437.846 – – 4.437.846

Мұнайды көлік экспедициялау қызметтері 677.031 – – – 677.031

Мұнайды сақтау бойынша қызметтер 52.861 – – – 52.861

Өзге де 101.665 – 6.661 612.593 720.919

Жиыны 222.031.669 4.437.846 7.583.378 5.573.057 239.625.950

Географиялық аймақтар

Қазақстан 197.920.245 2.105.402 7.583.378 – 207.609.025

Ресей 24.111.424 – – – 24.111.424

Грузия – 1.601.162 – 5.561.954 7.163.116

Өзге мемлекеттер – 731.282 – 11.103 742.385

Сатып алушылармен келісім шарттар бойынша түсім жиыны 222.031.669 4.437.846 7.583.378 5.573.057 239.625.950

Табысты тану мерзімі

Белгілі бір уақытта 205.954.600 4.437.846 7.583.378 5.573.057 223.548.881

Уақыт кезеңі ішінде 16.077.069 – – – 16.077.069

Жиыны 222.031.669 4.437.846 7.583.378 5.573.057 239.625.950

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде ең ірі бес жүк жіберушілерден түскен түсім, тиісінше, 
53.294.711  мың  теңгені, 32.177.845  мың  теңгені, 13.868.640  мың  теңгені, 11.417.470 мың теңгені және 9.525.424 
мың теңгені құрады. 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін осы көрсетілген жіберушілерден түскен 
түсім, тиісінше, 50.677.435 мың теңгені, 29.489.655 мың теңгені, 13.563.399 мың теңгені, 10.663.597 мың теңгені 
және 9.450.461 мың теңгені құрады.
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29. ТҮСІМ (жалғасы)

2018 жыл

Мың теңгемен

Мұнай тасымалдау және 
сонымен байланысты 

қызметтер

Мұнайды ауыстырып 
құю Су тасымалдау Өзге де Сегменттер бойынша 

жиын

Шикі мұнайды тасымалдау 189.600.250 – – – 189.600.250

Құбырларды пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі 
қызметтер 13.233.048 – – – 13.233.048

Су тасымалдау – – 7.536.197 – 7.536.197

Теңіз кемежай қызметтері – – – 5.453.702 5.453.702

Жеткізілмеген мұнай көлемі үшін төлем 4.852.920 – – – 4.852.920

Мұнайды және мұнай өнімдерін ауыстырып құю және темір жолмен тасымал-
дау – 3.001.848 – – 3.001.848

Мұнайды көлік экспедициялау қызметтері 691.347 – – – 691.347

Мұнайды сақтау бойынша қызметтер 77.375 – – – 77.375

Өзге де 110.286 – 354 842.243 952.883

Жиыны 208.565.226 3.001.848 7.536.551 6.295.945 225.399.570

Географиялық аймақтар*

Қазақстан 191.160.711 246.630 7.536.551 – 198.943.892

Ресей 17.404.515 – – – 17.404.515

Грузия – 1.561.306 – 6.295.945 7.857.251

Өзге мемлекеттер – 1.193.912 – – 1.193.912

Сатып алушылармен келісім шарттар бойынша түсім жиыны 208.565.226 3.001.848 7.536.551 6.295.945 225.399.570

Табысты тану мерзімі

Белгілі бір уақытта 195.332.178 3.001.848 7.536.551 6.295.945 212.166.522

Уақыт кезеңі ішінде 13.233.048 – – – 13.233.048

Сатып алушылармен келісім шарттар бойынша түсім жиыны 208.565.226 3.001.848 7.536.551 6.295.945 225.399.570

*  2019 жылы Топ сатып алушылардың географиялық заңды тіркелу өңірлерінің қимасында ақпарат ашты, тиісінше Топ салы-
стырмалы кезеңде ақпарат ашуды қайта топтастырды.

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде ең ірі бес жүк жіберушілерден түскен түсім, тиісінше, 
50.677.435 мың теңгені, 29.489.655 мың теңгені, 13.563.399 мың теңгені, 10.956.630 мың теңгені және 9.450.461 
мың теңгені құрады. 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін осы көрсетілген жіберушілерден түскен 
түсім, тиісінше, 49.159.783 мың теңгені, 26.582.952 мың теңгені, 13.132.025 мың теңгені, 10.663.597 мың теңгені 
және 12.106.463 мың теңгені құрады.

303302

2019 ЖЫЛДЫҚ ЕСЕПҚОСЫМШАЛАР



30.  ӨТКІЗІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін өткізімнің өзіндік құны келесі түрде көр-
сетілген:

Мың теңгемен 2019 жыл 2018 жыл

Қызметкерлерге жұмсалатын шығындар 54.667.892 51.328.346
Тозу және амортизация 52.498.771 50.759.001
Отын және материалдар 8.839.641 8.177.241
Табыс салығынан басқа салықтар 8.595.272 8.387.637
Жөндеу және техникалық қызмет көрсету 8.274.395 6.862.945
Электр энергиясы 6.888.443 7.349.797
Күзет қызметтері 5.266.613 4.972.112
Газ шығындары 2.662.309 2.950.498
Қоршаған ортаны қорғау 2.097.765 1.039.222
Тамақтану және мекендеу 2.022.624 1.786.131
Темір жол қызметтері 1.629.495 312.951
Іссапар шығыстары 971.107 982.420
Сақтандыру 665.263 653.375
Аутстаффинг қызметтері 426.839 443.259
Байланыс қызметтері 382.931 258.195
Өндірістік активтерді диагностикалау 337.544 368.319
Еңбек қызметінің аяқталуына байланысты қызметкерлерге сыйақы 
беруге арналған шығындар (21-ескертпе) 318.435 530.504

Әуеден күзету қызметтері 239.144 1.057.842
Көлік шығыстары 184.944 1.548.268
Активтерді жалдау (24-ескертпе) 8.965 333.818
Өзге де 2.893.459 2.291.805
Жиыны 159.871.851 152.393.686

Тозу және амортизация шығындарының артуы негізінен 2018 жылдың соңында аяқталмаған құрылыс объек-
тілерінің іске қосылуымен, негізгі құралдарды қайта бағалаумен, сондай-ақ есепті кезеңде пайдалану құқығы 
түріндегі активтерді мойындаумен байланысты (7-ескерту).

Қызметкерлерге жұмсалған шығындардың артуы өндірістік қызметкерлердің жалақысын индекстеумен бай-
ланысты.

Темір жол қызметтері бойынша шығындардың ұлғаюы Грузияға газ тасымалдау көлемдерінің ұлғаюына байла-
нысты (29-ескерту).

Қоршаған ортаны қорғау бойынша ағымдағы шығындардың өсуі магистралдық мұнай құбыры бойындағы бұ-
зылған жерлерді (тарихи ластауларды) қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды өткізуге байланысты.

2019 жылдың ішінде көлік шығыстарының және операциялық жалдау бойынша шығындардың төмендеуі 
2019 жылғы 1 қантардан бастап IFRS 16 «Жалдау» енгізумен байланысты, оған сәйкес бұл шығындар жалдау 
ретінде пайдалану құқығы түріндегі активтер мойындаумен қарастырылады.

2019 жылы әуеден күзету қызметтерінің төмендеуі 2019 жылдың 2-і тоқсанынан ұшуды уақытша тоқтатумен 
байланысты.

31.  ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін жалпы және әкімшілік шығыстар келесі 
түрде көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жыл 2018 жыл

Қызметкерлерге жұмсалатын шығындар 9.592.215 9.006.465
Қайырымдылыққа арналған шығыстар 2.235.607 33.814
Тозу және амортизация 1.391.617 1.650.549
Кеңсеге қызмет көрсету 511.978 581.342
Табыс салығынан басқа салықтар 385.317 287.536
Кеңес беру қызметтері 358.096 355.333
Іссапар шығыстары 338.041 325.718
Резервтер бойынша шығындар есептеу (27-ескертпе) 315.138 1.046.994
Әлеуметтік сала бойынша шығыстар 298.176 333.814
Жөндеу және техникалық қызмет көрсету 289.248 417.832
Аутстаффинг қызметтері 244.602 216.548
Күтілетін несиелік шығындар бойынша резервті есептеу, нетто 
(12-ескертпе) 206.260 774.844

Ескірген қорлар бойынша резервті есептеу, нетто 201.231 11.562
Байланыс қызметтері 163.929 139.128
Ақпараттық қамту 126.764 140.445
Жарнама шығыстары 106.911 82.425
Өтеуге тиісті ҚҚС-ті есептен шығару бойынша шығыстар 99.133 346.556
Банк қызметтері 67.839 77.741
Сақтандыру және қауіпсіздікті қамтамасыз ету 56.421 75.547
Материалдар және отын 53.201 101.783
Еңбек қызметінің аяқталғанға байланысты қызметкерлерге сыйақы 
беруге арналған шығындар (21-ескертпе) 33.952 37.778

Активтерді жалдау (24-ескертпе) 26.035 61.233
Көлік шығыстары 15.190 162.313
Өзге де 761.495 603.721
Жиыны 17.878.396 16.871.021

32.  ӨЗГЕ ДЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІСТЕР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін өзге де операциялық кірістер келесі түрде 
көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жыл 2018 жыл

Айыппұлдар мен өсімақылардан болған кіріс 867.020 266.145
Болашақ кезеңдегі кірістердің амортизациясы 246.812 –
Сақтандыру төлемдерін өтеуден түсетін кіріс 127.013 87.852
Қорларды кіріске алудан түскен кіріс 74.338 3.454
Қорларды өткізуден болған кіріс, нетто 39.580 304.331
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің шығуарылуынан болған 
кіріс, нетто (18-ескертпе) 34.624 254.756

Актуарлық пайдалар (21-ескертпе) – 70.352
Өзге де кірістер 169.064 125.950
Жиыны 1.558.451 1.112.840
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33.  ӨЗГЕ ДЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫСТАР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін өзге де операциялық шығыстар келесі 
түрде көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жыл 2018 жыл

Активтерді пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу бойынша міндетте-
мелер резерві бойынша бағалауды қайта қарау және қалпына келтіру, нетто 
(27-ескертпе)

1.445.338 1.162.914

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануы (18-ескертпе) 960.743 283.956
Негізгі құралдар бойынша ҚҚС есептен шығарудан болған шығын 865.265 –
Әрекетсіз тұрған өндірістік объектілерді жою бойынша шығыстар 134.212 106.084
Актуарлық залалдар (21-ескертпе) 77.964 –
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің шығарылуынан болған 
шығыстар, нетто

73.809 1.228.319

Өзге де ағымдағы резервтерді (қалпына келтіру) / есептеу, нетто (27-ескертпе) (90.740) 246.703
Өзге де шығыстар 240.362 122.587
Жиыны 3.706.953 3.150.563

34.  ҚАРЖЫЛЫҚ КІРІСТЕР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін қаржылық кірістер келесі түрде 
көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жыл 2018 жыл

Банк салымдарынан және ағымдағы шоттардан пайыздық кіріс 2.356.914 2.671.783
Облигациялардың әділ құнын қайта қараудан болған кіріс (19-ескертпе) 165.251 122.932
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек бойынша дисконттың амортизациясы 136.479 –
Өзге де қаржылық кірістер 16.833 25.309
Жиыны 2.675.477 2.820.024

35.  ҚАРЖЫЛЫҚ ШЫҒЫНДАР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін қаржылық шығындар келесі түрде 
көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жыл 2018 жыл

Активтерді пайдаланудан шығару және жерді қайта өңдеу бойынша мін-
деттемелер резерві дисконтының амортизациясы (27-ескертпе) 1.891.996 1.390.712

Қызметкерлерге сыйақы: таза пайыздық шығыстар (21-ескертпе) 1.182.087 1.163.566
Жалдау міндеттемелері бойынша дисконт амортизациясы (24-ескертпе) 638.724 –
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек бойынша дисконтты есептеу 136.100 –
Ақша қаражаттары және олардың баламалары мен банк салымдары 
бойынша күтілетін несиелік шығындар резервін есептеу, нетто  
(16, 17-ескертпелер)

35.283 35.983

Жиыны 3.884.190 2.590.261

36.  ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР

2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін табыс салығы келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен 2019 жыл 2018 жыл

Ағымдағы табыс салығы бойынша шығыстар 18.274.732 19.417.881
Өткен кезеңдерде ағымдағы табыс салығы бойынша бағалаудағы 
өзгерістер (83.663) 1.034.264

Мерзімі ұзартылған табыс салығы бойынша үнемділік (4.236.858) (6.740.724)
Табыс салығы 13.954.211 13.711.421

2019 және 2018 жылдарға табыс салығы мөлшерлемесіне көбейтілген бухгалтерлік пайда мен табыс салығы 
бойынша шығыстар арасындағы салыстырмалы тексеру:

Мың теңгемен 2019 жыл 2018 жыл

Салық салуға дейінгі пайда 59.075.649 52.196.404
Салықтың ресми мөлшерлемесі 20 % 20 %
Бухгалтерлік пайдадан түскен табыс салығы бойынша шығыстар 11.815.130 10.439.281

Өткен кезеңдерде ағымдағы табыс салығы бойынша бағалаудағы 
өзгерістер (83.663) 1.034.264

Шетелдік кəсіпорындардың ауыстырылмайтын залалдары, нетто 2.808.506 988.954
Артық технологиялық мұнайдан түскен кіріс 789.688 788.242
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер 
бойынша ауыстырылмайтын залалдар 276.396 44.213

Өтеуге жатпайтын ҚҚС 191.400 78.505
Өкілдік шығыстар және мерекелік іс-шаралар 76.146 70.479
Айыппұлдар бойынша ауыстырылмайтын залалдар 63.304 209.399
Негізгі құралдарға қатысты салық салынатын уақытша айыр-
машылықтардың бағалауын қайта қарау 281.813 (1.065.393)

Өзге де шегерілмейтін шығыстар 463.171 558.954
Өзге де түзетулердің салық әсері
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын бірлескен бақылаудағы 
кәсіпорындардың (пайдасы)/залалы (2.727.680) 564.523

Жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есепте көрсетілген 
табыс салығы бойынша шығыстар 13.954.211 13.711.421

Қаржылық жағдай туралы тиісті есептердің жасалу күніне шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетіл-
ген активтерді және міндеттемелер мен сомаларды есептеу үшін салық негіздеме аралығындағы уақытша 
айырмаларға қолданылатын заңмен белгіленген салық мөлшерлемесін қолдану арқылы есептелген мерзімі 
ұзартылған салық сальдосы 31 желтоқсанға келесіні қамтиды:
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36.  ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР (жалғасы)

Мың теңгемен

2019 жылғы 
31 желтоқсан

Пайда мен залал 
есебіне жатқызу

Капиталдың өзге 
де резервтеріне 

жатқызу
Өзге де

Үлестірілмеген 
пайдаға 

жатқызу

2018 жылғы 
31 желтоқсан

Пайда мен 
залал есебіне 

жатқызу

Капиталдың 
өзге де резерв-
теріне жатқызу

2018 жылғы 
1 қаңтар

Мерзімі ұзартылған салық бойынша активтер

Қызметкерлерге беретін сыйақылар мен өзге де 
ақылар және тиісті шығындар (20-ескертпе) 2.175.980 170.964 51.467 (13) – 1.953.562 154.354 (137.731) 1.936.939

Жеткізушілерге берілген алғытөлемдер бойынша 
құнсыздану резерві 10.781 – – – – 10.781 (124) – 10.905

Ескірген және өтімсіз қорлар бойынша резерв 44.241 40.888 – – – 3.353 (170) – 3.523

Активтерді пайдаланудан шығару және жерді қай-
та өңдеу бойынша міндеттемелерге резерв 5.556.177 667.465 666.831 – – 4.221.881 531.971 620.445 3.069.465

Қоршаған ортаны қорғау бойынша міндеттемелер-
ге резерв және өзге де резервтер 8.819 594 – – – 8.225 – – 8.225

Жалдау бойынша міндеттемелер (4-ескертпе) 923.469 (179.197) − – 1.102.666 – – – –

Төленетін салық 119.165 (6.751) – – – 125.916 (21.437) – 147.353

Облигацияларға инвестицияларды қайта бағалау 77.245 (24.359) – – – 101.604 (24.586) – 126.190

Шығындарды кейінгі кезеңдерде аудару 1.551.664 856.708 – – – 694.956 694.956 – –

Топ ішіндегі операциялар бойынша іске асырыл-
маған пайда 265.860 (135.961) – – – 401.821 401.821 – –

Күтілетін несиелік шығындар 216.688 36.110 – – – 180.578 60.572 – 120.006

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек бойынша 
дисконт 226.757 226.757 – – – – – – –

Жиыны 11.176.846 1.653.218 718.298 (13) 1.102.666 7.702.677 1.797.357 482.714 5.422.606

Мерзімі ұзартылған салық бойынша міндетте-
мелер

Негізгі құралдар (90.961.140) 2.367.392 (18.231.513) – – (75.097.019) 4.943.367 (11.494.525) (68.545.861)

Пайдалану құқығы түріндегі активтер  
(4, 7-ескертпелер) (780.409) 216.248 – – (996.657) – – – –

Жиыны (91.741.549) 2.583.640 (18.231.513) – (996.657) (75.097.019) 4.943.367 (11.494.525) (68.545.861)

Мерзімі ұзартылған салық бойынша таза мін-
деттемелер (80.564.703) 4.236.858 (17.513.215) (13) 106.009 (67.394.342) 6.740.724 (11.011.811) (63.123.255)

Негізгі құралдар бойынша мерзімі ұзартылған салықтар салық және бухгалтерлік есепке алудағы негізгі құрал-
дардың амортизацияның түрлі мөлшерлемелері мен негізгі құралдардың құнсыздануынан болған салық және 
бухгалтерлік базалардың арасындағы айырманы құрайды.

Мерзімі ұзартылған салықтың активі, болашақта салық салынған кірістің пайда болу ықтималдығына, бірша-
ма активтің пайдаланылуына байланысты көрсетілеген дәрежеде танылады. Мерзімі кейінге қалдырылған 
салықтың активтері солармен байланысты салық жеңілдіктердің жүзеге асырылу ықтималдығы болмайтын 
дәрежеде азайтылады.
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37. СЕГМЕНТТЕР ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

Басқару мақсатында Топ қызмет көрсетуіне байланысты бизнес-бөлімшелерге бөлінген және төрт есептік сег-
менттен тұрады:

 ■ мұнай тасымалдау және сонымен байланысты қызметтер;
 ■ мұнайды ауыстырып құю;
 ■ су тасымалдау;
 ■ өзге де сегменттер.

2017 жылдың аяғында «Магистралдық Суағызғысы» ЖШС еншілес кәсіпорнының қалыптасуына байланысты, 
Топ 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша, «Су тасымалдау»-ды жеке сегмент ретінде бөлді. Бұрын 
бұл сегмент «Мұнай тасымалдау және сонымен байланысты қызметтер» сегментінің құрамында біріктірілген.

Сәйкестендірілетін, бірақ жеке есептік шектен аспайтын сегменттер «Өзге де сегменттерге» біріккен (жеке сег-
менттердің түсім мөлшері жиынтық түсімнің кемінде 10 % құрайды). Оларға БТК құрғақтық, паромдық және 

контейнерлік терминалдарды қолдана отыра құрғақ жүкті (аршылмаған қант, аммоний нитраты, цемент, дән, 
күнбағыс және күнжара) ауыстырып тиеу, сондай-ақ жолаушы терминалының қызметі жатады.

Мұнай тасымалдаумен байланысты қызметтерге есептік шектен аспайтын және қызметтің негізгі түрімен не-
месе мұнай құбырлары деген Компанияның негізгі активтерімен тығыз байланысқан Компаниямен көрсетілетін 
мұнайды сақтау, экспедиторлық, пайдалану және құбырларға техникалық қызмет көрсету қызметтері кіреді. 
Қызметтің кейбір түрлері бойынша Топ басшылығына жеке басқарушылық есептілік берілмейді және осыған 
орай мұндай қызметтер жеке сегмент болып бөлінбейді.

БМТ пайдалана отырып, БТК арқылы мұнай мен мұнай өнімдерін ауыстырып құю бойынша қызметтер «Мұнай-
ды ауыстырып құю» сегментіне кіреді. Мұнай терминалының кірістері мұнай мен мұнай өнімдерін сақтау, ауыс-
тырып құю және жөнелту арқылы туындайды. PTL ұсынатын мұнайды экспедициялау қызметтеріне азербай-
жан-грузин шекарасынан Батуми терминалына теміржол арқылы мұнай мен мұнай өнімдерін тасымалдау 
жатады. Қызметтің бұл түрі мұнайды ауыстырып құюмен тікелей байланысты, сондықтан жеке сегменттікке 
бөлінбейді.

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылда 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылда

Мың теңгемен

Мұнай тасымал-
дау және байла-
нысты қызмет-
тер (Қазақстан)

Мұнайды 
ауыстырып 

құю 
(Грузия)

Су тасымал-
дау  

(Қазақстан)
Өзге де

Сегменттер 
бойынша 

жиын

Мұнай тасымалдау 
және байланысты 

қызметтер  
(Қазақстан)

Мұнайды ауыстырып 
құю (Грузия)

Су тасымалдау  
(Қазақстан) Өзге де Сегменттер 

бойынша жиын

Түсім

Сыртқы клиенттерге сату 222.031.669 4.437.846 7.583.378 5.573.057 239.625.950 208.565.226 3.001.848 7.536.551 6.295.945 225.399.570

Барлық түсім 222.031.669 4.437.846 7.583.378 5.573.057 239.625.950 208.565.226 3.001.848 7.536.551 6.295.945 225.399.570

Қаржы нәтижелері
Пайда мен залал арқылы 
негізгі құралдар мен материал-
дық емес активтердің құнсыз-
дануын қалпына келтіру / 
(есептеу)

2.248.788 (11.696.677) (2.245.133) (1.492.045) (13.185.067) (292.293) (2.239.655) – (117.313) (2.649.261)

Тозу мен амортизация (48.371.061) (1.511.187) (3.090.401) (917.739) (53.890.388) (46.235.224) (1.873.222) (3.219.403) (1.081.701) (52.409.550)

Пайыздар бойынша кірістер 2.080.787 21.441 155.140 99.546 2.356.914 2.468.573 4.831 136.962 61.417 2.671.783
Бірлескен бақылаудағы 
кәсіпорындар пайдасындағы/ 
(залалындағы) үлесі

13.638.401 – – – 13.638.401 (2.075.937) – – – (2.075.937)

Табыс салығы бойынша 
(шығыстар)/үнемділік (15.274.641) – 1.394.707 (74.277) (13.954.211) (13.680.920) – 129.974 (160.475) (13.711.421)

Сегмент пайдасы/(залалы) 62.974.277 (13.671.522) (4.114.315) (67.002) 45.121.438 45.662.399 (6.234.183) (2.648.387) 1.705.154 38.484.983

Өзге ақпаратты ашу

Активтер жиыны 822.992.325 34.273.177 37.714.300 17.833.668 912.813.470 706.250.834 51.206.176 28.932.026 17.051.565 803.440.601

Міндеттемелер жиыны 191.124.015 5.450.760 1.219.239 12.040.490 209.834.504 159.223.487 6.973.998 749.277 11.077.640 178.024.402
Бірлескен бақылаудағы кәсіп-
орындарға инвестициялар  
(9-ескертпе)

55.015.339 – – – 55.015.339 30.001.323 – – – 30.001.323

Күрделі шығындар 40.848.867 392.059 687.081 528.743 42.456.750 50.380.291 75.563 182.410 395.416 51.033.680
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38. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ЖАСАЛҒАН МӘМІЛЕЛЕР

Егер тараптың бір жағы екінші жақты бақылай алса немесе қаржылық не операциялық шешім қабылдаған 
кезде екінші жаққа едәуір әсер етсе, «Байланысты тараптар туралы ақпараттар ашуға» ҚEXС (IAS) 24 сәйкес 
тараптар байланысты деп саналады. Әр байланысты тараппен болуы мүмкін қатынасты бағалаған кезде тек 
заңдығына ғана емес, қарым-қатынастың мәніне де назар аударылады.

Байланысты тараптармен жасалған мәмілелер тараптар арасында келісілген, байланысты және кейбір ретте-
летін қызметтерді есепке алмағанда үшінші тарапқа қолданылатын тарифтермен берілетін, нарық мөлшерле-
месі бойынша жүзеге асырылмаған жағдайларда жүзеге асырылған.

Келесі кестелерде 2019 және 2018 жылдары байланысты тараптармен жасалған мәмілелердің жалпы сомасы 
мен 2019 және 2018 жылдардағы 31 желтоқсанына тиісті сальдо көрсетілген.

Негізгі құралдар және құрылыс қызметі үшін байланысты тараптарға берілген ұзақ мерзімді алғытөлемдер 
келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
Ескертпе 2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Байланысты тараптарға негізгі құралдар және құрылыс 
қызметі үшін берілген ұзақ мерзімді алғытөлемдер
ҚМГ жалпы бақылауындағы кәсіпорындарына берілген 
алғытөлемдер

– 16.118

Байланысты тараптарға негізгі құралдар және құрылыс 
қызметі үшін берілген ұзақ мерзімді алғытөлемдер жиы-
ны

10 – 16.118

Байланысты тараптардан сауда және өзге де дебиторлық берешек келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
Ескертпе 2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Байланысты тараптардың сауда және өзге де дебиторлық 
берешегі
Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың сауда дебиторлық 
берешегі 931.715 994.993

«Самұрық-Қазына» Тобының бақылауындағы 
кәсіпорындардың сауда дебиторлық берешегі 875.953 817.719

ҚМГ жалпы бақылауындағы кәсіпорындардың сауда 
дебиторлық берешегі 639.045 607.582

Байланысты тараптардың сауда дебиторлық берешектің 
жиыны 12 2.446.713 2.420.294

ҚМГ мен «Самұрық-Қазына» Тобының жалпы 
бақылауындағы кәсіпорындардың өзге де дебиторлық 
берешегі

509 19.761

Байланысты тараптардың өзге де дебиторлық 
берешектің жиыны 12 509 19.761

Минус: күтілетін несиелік шығындар резерві (4.586) (7.295)
Жиыны 2.442.636 2.432.760

Байланысты тараптарға берілген алғытөлемдер келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
Ескертпе 2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Байланысты тараптарға берілген алғытөлемдер
ҚМГ жалпы бақылауындағы кәсіпорындарына берілген 
алғытөлемдер 548.107 210.957

«Самұрық-Казына» Тобының жалпы бақылауындағы кәсіп-
орындарға берілген алғытөлемдер 1.105 14.842

Байланысты тараптарға берілген алғытөлемдер жиыны 13 549.212 225.799

Байланысты тараптар алдында сауда және өзге де кредиторлық берешек келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
Ескертпе 2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Байланысты тараптар алдында тауарлар мен қызметтер 
үшін кредиторлық берешек
«Самұрық-Қазына» Тобының бақылауындағы кәсіпорындар 
алдында кредиторлық берешек 2.919.074 1.334.743

ҚМГ жалпы бақылауындағы кәсіпорындар алдында креди-
торлық берешек 815.957 720.259

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындар алдында кредитор-
лық берешек 8.684 7.158

Байланысты тараптар алдында тауарлар мен қызметтер 
үшін сауда кредиторлық берешектің жиыны 23 3.743.715 2.062.160

«Самұрық-Қазына» Тобының бақылауындағы кәсіпорындар 
алдында өзге де кредиторлық берешек 2.344 2.493

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындар алдында өзге де кре-
диторлық берешек 1.837 –

ҚМГ жалпы бақылауындағы кәсіпорындар алдында өзге де 
кредиторлық берешек – 697

Байланысты тараптар алдында тауарлар мен қызметтер 
үшін өзге де кредиторлық берешектің жиыны 23 4.181 3.190

Байланысты тараптар алдында тауарлар мен қызметтер 
үшін сауда және өзге де кредиторлық берешектің жиыны 3.747.896 2.065.350

Байланысты тараптардан алынған алғытөлемдер келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
Ескертпе 2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Байланысты тараптардан алынған алғытөлемдер
ҚМГ жалпы бақылауындағы кәсіпорындардан алынған 
алғытөлемдер 10.979.288 12.869.915

«Самұрық-Қазына» Тобының жалпы бақылауындағы кәсіп-
орындардан алынған алғытөлемдер 241.608 328.173

Байланысты тараптардан алынған алғытөлемдер жиыны 25 11.220.896 13.198.088
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38. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ЖАСАЛҒАН МӘМІЛЕЛЕР (жалғасы)

Байланысты тараптар алдында өзге де ағымдағы міндеттемелер келесі түрде көрсетілген:

Мың теңгемен
Ескертпе 2019 жылғы 

31 желтоқсан
2018 жылғы 

31 желтоқсан

Байланысты тараптар алдында мұнай көлік экспедициясы 
қызметтері үшін берешек
ҚМГ жалпы бақылауындағы кәсіпорындар алдында мұнай 
көлік экспедициясы қызметтері үшін берешек

8.193.956 8.437.279

Байланысты тараптар алдында мұнай көлік экспедициясы 
қызметтері бойынша берешек жиыны

28 8.193.956 8.437.279

Негізгі басқарушы қызметкерлерге сыйақылар бойынша 
берешек
Негізгі басқарушы қызметкерлерге сыйақылар бойынша 
берешек

52.873 55.559

Негізгі басқарушы қызметкерлерге сыйақылар бойынша 
берешек жиыны

52.873 55.559

Байланысты тараптар алдында өзге де міндеттемелердің 
жиыны

8.246.829 8.492.838

Топтың байланысты тараптармен 31 желтоқсанда аяқталатын жыл бойы жасалған мәмілелері келесі түрде 
көрсетілген:

31 желтоқсанда аяқталған жыл 
үшін

Мың теңгемен 2019 жылғы 2018 жылғы

Байланыс тараптарға сату
ҚМГ жалпы бақылауындағы кәсіпорындарға көрсетілген негізгі қыз-
метінен түскен түсім

127.191.643 120.997.267

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға көрсетілген негізгі қызметі-
нен түскен түсім

9.473.092 9.284.834

«Самұрық-Қазына» Тобының жалпы бақылауындағы кәсіпорындарға 
көрсетілген негізгі қызметінен түскен түсім

7.824.032 5.739.205

ҚМГ жалпы бақылауындағы кәсіпорындарға көрсетілген өзге де қыз-
метінен болған кіріс

534.291 39.576

«Самұрық-Қазына» Тобының жалпы бақылауындағы кәсіпорындарға 
көрсетілген өзге де қызметінен болған кіріс

31.880 57.756

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарға көрсетілген өзге де қызметі-
нен болған кіріс

950 1.238

ҚМГ-ға сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді сатудан болған кіріс – 372.976
Жиыны 145.055.888 136.492.852

ҚМГ жалпы бақылауындағы кәсіпорындардың негізгі қызметінен болған түсім мұнай және су тасымалдау бой-
ынша көрсетілетін қызметтермен байланысты.

Байланысты тараптардан сатып алынған қызметтер мен активтер келесі түрде көрсетілген:

31 желтоқсанда аяқталған жыл 
үшін

Мың теңгемен 2019 жылғы 2018 жылғы

Байланысты тараптардан сатып алу
«Самұрық-Қазына» Тобының жалпы бақылауындағы кәсіпорында-
рынан негізгі құралдарды сатып алу

16.608.319 17.627.906

ҚМГ жалпы бақылауындағы кәсіпорындарынан қызметтерді сатып 
алу

5.892.343 5.744.501

«Самұрық-Қазына» Тобының жалпы бақылауындағы кәсіпорында-
рынан қызметтерді сатып алу

2.675.196 2.934.371

«Самұрық-Қазына» Тобының жалпы бақылауындағы кәсіпорында-
рынан қызметтерді сатып алу

572.619 1.429.260

ҚМГ жалпы бақылауындағы кәсіпорындарынан негізгі құралдармен 
материалдық емес активтерді сатып алу

204.201 199.669

Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындарынан қызметтерді сатып алу 84.103 34.645
«Самұрық-Қазына» Тобының жалпы бақылауындағы кәсіпорында-
рынан қорларды сатып алу

– 165

Жиыны 26.036.781 27.970.517

2019 жылы Компания, негізінен магистралды мұнай құбырын ауыстыруға арналған жобалар бойынша құрылыс 
аралығындағы байланысты тараптан 16.608.319 мың теңгеге негізгі құралдарды сатып алды.

Дивидендтер төлеміне қатысты байланысты тараптарға ақша ағыны келесі түрде көрсетілген:

31 желтоқсанда аяқталған жыл 
үшін

Мың теңгемен 2019 жылғы 2018 жылғы

Байланысты тараптарға ақша ағыны
ҚМГ дивидендтерін төлеу (20-ескертпе) 36.001.892 55.387.527
Жиыны 36.001.892 55.387.527

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін негізгі басқарушы қызметкерлерге есептелген сыйақының 
жалпы сомасы 887.705 мың теңге кұрады (2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін: 834.325 мың теңге). 
Басты қызметкерлерге төлемдер негізінен келісімшарттар және Компанияның ішкі ережелерімен белгіленген 
еңбекақы және сыйақылар бойынша шығыстардан тұрады.

39. ЫҚТИМАЛ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Қызмет жүргізу шарттары

Нарықтық экономиканың талаптарына сәйкес болатын, Қазақстан экономикалық реформалар және өзінің 
құқықтық, салық және әкімшілік инфрақұрылысын дамытуды жалғастыруда. Қазақстан экономикасының 
тұрақтылығы осы реформалардың жүзеге асырылуынан және экономикалық, қаржылық және ақша-кредит 
саясаты саласындағы Үкімет қабылдаған шаралардың тиімділігіне тәуелді.
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39. ЫҚТИМАЛ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР (жалғасы)

Қызмет жүргізу шарттары (жалғасы)

2015 жылы шикі мұнай бағасының айтарлықтай төмендеуі және қазақстандық теңгенің құнсыздануы Қазақстан 
экономикасына айтарлықтай теріс әсер етуі жалғастырылды. Басқа да факторлармен бірге осы факторлардың 
жиынтығы капиталдың қол жетімділігінің төмендеуіне, капитал құнының артуына, инфляцияның өсуіне және 
экономикалық өсуіне қатысты белгісіздікке әкелді. Топ басшылығы қазіргі жағдайда Топтың экономикалық 
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін тиісті шаралар қабылдайтынын айтты.

Салық салу

Қазақстандық салық салу заңнамасы және нормативтік-құқықтық актілері әрдайым өзгерістер мен әр түр-
лі түсіндірмелердің мән-мағынасы болады. Жергілікті, облыстық және ұлттық салық органдарының әр түрлі 
пікірлері болатын жағдайлары сирек емес, соның ішінде кірістердің, шығыстардың және қаржылық есептіліктің 
басқа да баптары ҚЕХС-ке сәйкес есепке алу туралы пікірлері бар. Қазақстанда қолданыстағы заңдардың не-
гізінде анықталған құқық бұзушылыққа қолданылатын айыппұл мен өсімпұл жүйесі өте қатаң.

Санкциялар, әдетте, қосымша есептелген салықтар сомасының 80 % мөлшеріндегі айыппұлды және әрбір өт-
кізіп алған күн үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен белгіленген ресми қайта қаржыландыру 
ставкасының 1,25 еселенген мөлшерінде есептелген өсімақыны құрайды.

Нәтижесінде, айыппұл мен өсімпұл сомалары кез келген есептелген салықтың туындысы болуы мүмкін. Салық 
салу кезеңдері тексерудің алдындағы жылдың күнтізбелік бес жыл мөлшерінде салық органдары тексеру үшін 
қол жетімді болады. Белгілі жағдайларда тексерулер бұдан ұзақ мерзімді қамтуы мүмкін.

Қазақстандық салық салу жүйесіне тән белгісіздік нәтижесінде салық, айыппұлдық ықпалшара мен өсімпұл 
сомасы, егер ондайлар болса, қазіргі уақытқа дейін шығысқа жатқызатын және 2019 жылдың 31 желтоқсаны-
на есептелген соманы асып кетуі мүмкін. Басшылық 2019 жылдың 31 желтоқсанына қолданыстағы заңнамаға 
түсінік беру тиісті деп есептейді және салық бойынша тек осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте көр-
сетілгендерді алмағанда Топтың ұстанымы расталады деген ықтимал бар.

Трансфертті баға белгілеу бойынша бақылау

Қазақстанда трансфертті баға белгілеу бойынша бақылау кең масштабта таралған және халықаралық бизнеске 
тура немесе жанама қатысты көптеген операцияларына қолданылады, бұл ретте операция қатысушылары бай-
ланысты тараптар болатындығына немесе болмайтындығына назар аудармайды. Трансфертті баға белгілеу 
бойынша заңнама операцияларға қолданылатын салықтар, «ұзартылған қол» принципі бойынша белгіленген 
нарық бағаларының негізінде есептелгенін талап етеді.

Трансферттік баға белгілеу туралы заң толық емес және заңның кейбір ережелеріне байланысты прецедентті 
жағдайлары бар. Оның үстіне, заңда толық нұсқауы жоқ. Нәтижесінде, операцияның әралуан түріне қолданыла-
тын трансфертті баға белгілеу бойынша бақылауды іске асыру реттелмеген.

Қазақстанның трансфертті баға белгілеу туралы заңнамасына байланысты белгісіздіктің болуы салық орган-
дарының Топ ұстанымынан бөлек ұстанымды қабылдауына әкелу қауіптілігі бар, ол өз кезегінде 2019 жылғы 
31 желтоқсанға қосымша салықтар, айыппұлдар мен өсімпұлдар тудыруы мүмкін.

Басшылық 2019 жылғы 31 желтоқсанға қолданыстағы заңнамаға түсінік беру дұрыс деп санайды және салық 
бойынша Топ ұстанымы құпталады деген ықтимал бар.

Грузиядағы кәсіпорындардың салық міндеттемелері

Грузияның салық кодексіне сәйкес (бұдан әрі − «ГСК»), салық органдары салық салу мақсатында егер мәміле 
байланысты тараптар арасында жасалса нарық бағаларын пайдалану туралы дәлелденген жазбаша шешім 
қабылдауға құқылы. Бірақ ГСК-да тауарлар мен қызметтердің нарық бағасын анықтау жөнінде белгілі нұсқау 
болғанмен, анықтау механизмі жеткіліксіз әзірленген және Грузияда трансфертті баға белгілеу бойынша жеке 
заңнама жоқ. Осындай түсініксіздіктің болуы байланысты тараптар арасындағы мәмілелерге салық салуды 
қарастырған кезде салық органдары ұстанымының анықсыздығын тудырады.

БМТ Компанияның шетелдік еншілес ұйымымен (PTL) жасалған мәмілелердің елеулі көлемі бар. Бұл мәміле-
лер байланысты тараптар арасындағы мәмілелерге жатады және олар Грузияның салық органдары тарапынан 
даулы болуы мүмкін. Басшылық Топ ұйымдары арасында жасалған мәмілелердегі баға белгілеу нарықтық 
жағдайларда жүзеге асырылады деген негіздемеге маңызды дәлелдер бар деп есептейді, бірақ нарық бағасын 
анықтау жөнінде заңнамалық базаның болмағандығынан, салық органдарының ұстанымы Топ ұстанымынан 
өзгеше болуы мүмкін.

БТК салық тексеру

Грузияның Салық қызметі (бұдан әрі − «ГСҚ») 2015 жылы БТК-ны 2010–2014 жылдар кезеңіне салық тексерулер 
нәтижесінде 2.541 мың АҚШ доллары көлемінде қосымша салықтар мен айыппұлдар есептеді (972.161 мың тең-
геге баламалы). ГСҚ шешімімен келіспеген БТК апелляциялық шағым берді.

Нәтижесінде, 2017 жылы Грузия Кіріс Қызметі аудит департаментінің шешімімен есептелген салықтар 
1.667 мың АҚШ долларына дейін қысқартылды (637.777 мың теңгеге баламалы), оның ішінде айыппұл 570 мың 
АҚШ долларын құрайды (218.076 мың теңгеге баламалы). БТК Грузия Кіріс Қызметінің жанындағы дауылдарды 
қарау жөніндегі кеңеске (бұдан әрі – «Кеңес») апелляциялық шағым берді.

2019 жылғы 30 қыркүйекте Кеңес БТК шағымын айыппұлдар бөлігінде ішінара қанағаттандырды. 2019 жылғы 
21 қазанда БТК Кутаисси қалалық сотына шағым берді.

БМТ басшылығы, жергілікті салық заңнамасының талдауына және ұқсас салық тексерістер бойынша 
ағымдағы тәжірибеге негізделе отыра, 2016 жылдың соңына 801 мың АҚШ доллары сомасында салықтарды 
төлеу бойынша міндеттемелерді мойындады (306.455 мың теңгеге баламалы). БТК мойындамаған қалған 2010–
2014 жылдардағы тексеру кезеңіндегі салық, өсімақы, айыппұлдар бойынша міндеттемелері, ГСҚ 2020 жылғы 
12 ақпандағы шешімін ескергенде, 2.063  мың АҚШ долларын құрайды (789.283 мың теңгеге баламалы). БТК 
сот талқылауларын жалғастыруда және қаржы ресурстарының 801 мың АҚШ доллары мөлшерінде жоғарыда 
аталған резервтен жоғары жылыстауы ықтималдығы екіталай деп бағалайды.

БМТ салық тексеру

2018 жылы ГСҚ 2015 жылдан бастап 2018 жылдың бірінші жартыжылдығына дейін БМТ-да салық тексеруді жү-
зеге асырды, оның нәтижелері бойынша 1.732 мың АҚШ доллары сомасына (662.645 мың теңгеге баламалы), 
соның ішінде 651 мың АҚШ доллары мөлшерінде айыппұл (249.066 мың теңгеге баламалы) қосымша есептелді. 
ГСҚ шешіміне келіспей, БМТ Грузия Қаржы министрлігіне шағым жіберді.

2019 жылғы 30 қыркүйекте  Кеңес БМТ-ға  шағымды ішінара қанағаттандыру туралы шешім жіберді. Кеңес 
шешіміне сәйкес Грузия Қаржы министрлігі даулы мәселелер бойынша сомаларды қайта есептеуі керек. 
БМТ 2019 жылғы қазанда салық даулары жөніндегі қалған сомалар бойынша Кеңес шешіміне шағымды Тбили-
си қалалық сотына жіберді.

2019 жылғы 9 желтоқсанда ГСҚ қосымша салықтар мен айыппұлдарды 123 мың АҚШ долларына дейін (47.058 
мың теңгеге баламалы) азайту туралы шешім қабылдады, ол азайту 2019 жылғы желтоқсанда шоғырланған 
қаржылық есептілікте танылған.
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39. ЫҚТИМАЛ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР (жалғасы)

Қоршаған ортаны қорғау бойынша міндеттемелер

Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау бойынша заңнама даму үдерісі үстінде, сондықтан үнемі өзгерістерге 
шалдығады. Заңнаманың өзгеруі нәтижесінде пайда болған ықтимал міндеттемелер шынайы бағалана алмай-
ды. Ағымдағы заңнамаға сәйкес, басшылық Топтың осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетіл-
гендерді қоспағанда, қаржылық жағдайына және оның қызметінің нәтижесіне едәуір теріс әсер ететін мүмкін 
әлде ықтимал міндеттемелер болмайды деп есептейді (5, 27-ескертпелер).

Сақтандыру мәселелері

Қазақстан Республикасында сақтандыру саласы даму сатысында, сондықтан әлемнің басқа өңірлерінде та-
ралған сақтандырудың көптеген нысандары бізде әлі қол жетімді емес.

Топ, үшінші тұлға алдында Компанияның немесе оның қызметіне жататын объектілерде болған апаттан мүлікке 
немесе қоршаған ортаға залал келтірілгені үшін жауапкершілік артатын мүлікті сақтандырады.

Негізгі құралдарды сатып алу бойынша міндеттемелер

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың негізгі құралдар мен құрылыс қызметтерін 
22.828.704 мың теңгеге (2018 жылғы 31 желтоқсанға: 38.927.686 мың теңге) сатып алуға шарттық міндеттеме-
лері болған.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бірлесіп бақылайтын кәсіпорындардың негізгі құралдар мен 
құрылыс қызметтерін сатып алу жөніндегі шарттық міндеттемелерінде Компанияның үлесі 8.193.937 мың тең-
гені (2018 жылғы 31 желтоқсанға: 3.707.759 мың теңге) құрады.

Инвестициялық бағдарлама бойынша міндеттемелер

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, табиғи монополия субъектісі ретін-
де Компанияның 2015–2019 жылдарға бекітілген шекті тарифтер аясында 2015–2019 жылдарға өндірістік объ-
ектілердің күрделі құрылысына / қайта құруына / күрделі жөндеуіне / диагностикасына бағытталған инвести-
циялық бағдарламаны орындауға (Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігінің және ТМРБжТҚҚК 
бірлескен бұйрығымен бекітілген) міндеттемесі бар, жалпы сомасы 191 миллиард теңге.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компанияның инвестициялық бағдарламаны орындау бойын-
ша міндеттемелері 26,6 миллиард теңгені құрады (2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша – 51,8 мил-
лиард теңге).

Өндірістік қажеттілікке байланысты, өндірістің ағымдағы деңгейін қолдау мақсатында, Компания 2018 жылдың 
екінші жарты жылдығында Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігіне және ТМРБжТҚҚК-ке  2018–
2019 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаны түзету туралы ұсыныс жіберді. Компания өтінішіне жа-
уап ретінде ТМРБжТҚҚК орын алған ескертулерге байланысты инвестициялық бағдарламаны түзетуден бас 
тартты, бұл тиісінше ішкі нарыққа мұнай айдау бойынша қызметтерге қатысты инвестициялық бағдарламаны 
бөлек іс-шараларын орындамағаны үшін уақытша өтемдік тарифті қолдану тәуекеліне және тұтынушыларға су 
беру жөніндегі қызметке қатысты негізсіз алынған кірісті қайтаруға әкеп соғады.

Уақытша өтемдік тариф Компанияның мұнайды ішкі нарыққа айдау жөніндегі қызметтеріне 2020 жылғы 1 
шілдеден бастап он екі ай ішінде қолданылуы мүмкін. Су беру қызметіне қатысты Компания негізсіз алынған 
табыс ты қайтарудың тиісті тәуекелін 2018 жылдың 2 шілдесінен бастап «Магистралдық Суағызғысы» ЖШС ен-
шілес ұйымына берілуіне байланысты алыстатылған ретінде қарастырады.

Өз кезегінде, Компания ТМРБжТҚҚК ескертулерімен келіспей, жоғарыда аталған инвестициялық бағдарлама-
ны түзетуден бас тартуына сотқа шағымданады.

«Дружба» мұнай құбырындағы мұнайдың ластануы

Ағымдағы жылдың сәуір-мамыр айларында айқындалған «Транснефть» ЖАҚ-қа тиесілі «Дружба» мұнай құбы-
рындағы мұнайдың ластануы жағдайына байланысты Компания ешқандай аталған мұнай құбырындағы қа-
зақстандық мұнайдың ластануы жағдайларына байланысты шығыстарды көтермейді, себебі Компания мен 
«Транснефть» ЖАҚ арасындағы Ресей Федерациясы аумағы арқылы транзит режимінде қазақстандық мұнай-
ды тасымалдау қызметтерін көрсету туралы 2019 жылға арналған шарт бойынша соңғысы қазақстандық 
мұнай өндіруші компанияларға құжатпен расталған шығыстарды өтеуі тиіс.

2020 жылғы 28 ақпандағы жағдай бойынша «Транснефть» ЖАҚ «Дружба» мұнай құбырындағы қазақстандық 
мұнайдың ластануы жағдайына байланысты құжатпен расталған шығыстарды барлық қазақстандық мұнай 
өндіруші компанияларға өтеді.

Сот талқылаулары

БМТ бизнес-контрагенттерімен сот талқылау

2016 жылғы 19 желтоқсанда Грузияның атқарушы сот органдарынан іс қозғауға дейін қамтамасыз ету туралы 
соттың ұйғарымын орындау бойынша ұсыныс алынды, онда БМТ-ға нарықтағы басым жағдайын пайдалан-
бау, сондай-ақ қызмет көрсету шартын жасасу туралы талаптар қойылған. Көрсетілген анықтамаға сәйкес 
сот БМТ меншігіндегі жылжымайтын мүлікке − жер учаскесіне (Батуми қ.), сондай-ақ ондағы ғимараттар мен 
құрылыстарға тыйым салды. Бұл тыйым салу тәркіленген мүлікті иеліктен шығаруды шектейді, бірақ БМТ-ның 
операциялық-шаруашылық қызметін қозғамайды. 2016 жылғы 23 желтоқсанда БМТ жоғарыда айтылған ұйға-
рымға қатысты Тбилиси қалалық сотына шағым түсірді.

2017 жылғы 15 ақпанда БМТ-ға талап арыз түсті, онда талап қоюшы соттан талап қоюшының арызында ай-
тылған шарттар бойынша БМТ-ға қызмет көрсету туралы шарт жасасуды міндеттеуді, сондай-ақ талап қоюшы-
ның пайдасына 2.038 мың АҚШ доллары (779.718 мың теңгеге баламалы) мөлшерінде залалды және 2016 жылғы 
1 желтоқсаннан бастап соттың шешімі орындалғанға дейін ай сайын 280 мың АҚШ доллары (107.125 мың теңге-
ге баламалы) мөлшеріндегі соманы өтеуді талап етеді. 2017 жылғы 24 ақпанында БМТ осы іске қатысты талап 
арыз бойынша талап қоюшыға және сотқа БМТ позициясымен талап арызға пікірді жолдады.

2017 жылғы 11 қыркүйекте Тбилиси апелляциялық соты, 2016 жылы 19 желтоқсанда алынған сот ұйғарымы-
ның шағымы бойынша БМТ талап − арызын қанағаттандырудан бас тартты, бірақ БМТ сот талқылауын жалғас-
тыруда.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша тыйым салынған мүліктің жалпы құны 4,9 млн АҚШ долларын 
құрады (1.875 млн теңгеге баламалы).

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ қосымша міндеттемелерді мойындамады, себебі БМТ-ның 
басшылығы арызданушының БМТ-ға деген наразылығын негізсіз деп санайды.

2019 жылғы 12 ақпанда Тбилиси қалалық соты талапкердің пайдасына шешім шығарды, БМТ сот шешімін ке-
лесі сатыда шағымдады. Тбилиси апелляциялық соты 2020 жылдың 27 ақпанында шешімнің жедел бөлігін жа-
риялады. Сот БМТ аппеляциялық шағымын ішінара қанағаттандырды, Тбилиси қалалық сотының 2019 жылғы 
12 ақпандағы шешімін жойып, істі бірінші сатыдағы сотқа жаңадан қарау үшін жіберді. 2019 жылғы 31 желтоқ-
сандағы жағдай бойынша Топ қосымша міндеттемелерді мойындамады, өйткені БМТ басшылығының пікірінше, 
талап қоюшының БНТ-ға талаптары негізсіз.
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39. ЫҚТИМАЛ ЖӘНЕ ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР (жалғасы)

БМТ-мен ГТЖ сот талқылауы

2005 жылы «Грузин темір жолы» АҚ (бұдан әрі − «ГТЖ») 2003 жылғы аралығындағы кезеңде вагон-цистерналар-
ды пайдаланғаны және вагон-цистерналардың БМТ тұйықтарында тұрып қалуына байланысты жүкті сақтағаны 
үшін 14 миллион лари (1.883 миллион теңгеге баламалы) мөлшеріндегі соманы өндіріп алу туралы БМТ-ға қарсы 
Тбилиси қалалық сотына талап арыз берді. Талап арыз және ГТЖ апелляциясын бірінші және апелляциялық са-
тыдағы соттар қанағаттандырмады. Алайда, 2014 жылы Грузия Жоғарғы соты ГТЖ-ның кассациялық шағымын 
қанағаттандырды және іс төменгі соттарға қайта қарау үшін қайтарылды. 2019 жылғы 16 сәуірде Тбилиси қала-
лық соты 8,4 миллион лари (1.130 миллион теңгеге баламалы) мөлшеріндегі ГТЖ талаптарын ішінара қанағат-
тандырды. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ, Топ резервті мойындамады. БМТ сот шешімімен келіспеді және 
2019 жылғы 28 мамырда апелляциялық шағым түсірді. Тбилиси апелляциялық соты 2020 жылдың 5 ақпанында 
шешімді жариялады және БМТ-нің ГТЖ-ға апелляциялық шағымдарын қанағаттандырмады, Тбилиси қалалық 
сотының 2019 жылғы 16 сәуірдегі шешімін өзгеріссіз қалдырды. Апелляциялық соттың шешімі заңды күшіне 
енген жоқ. БМТ апелляциялық соттың шешімімен келіспеді және белгіленген тәртіппен кассациялық тәртіпте 
шағымдануды жоспарлайды.

БТК басқару келісімді тоқтату

БМТ мен Грузия Үкіметінің арасындағы БТК-ны сенімгерлікпен басқару туралы Келісімге сәйкес, егер БТК қа-
тарынан 2 жыл бойы ауыстырып тиеудің жылына 4 миллион тонна ең аз көлемі бойынша өз міндеттемелерін 
орындай алмаған жағдайда, Грузия Үкіметінің Келісімді тоқтатуға құқығы бар. Сонымен қоса, жыл сайын ауыс-
тырып тиеу көлемі 6 миллион тоннадан кем құрайтын жағдайда, БМТ келесі айыппұлдарды төлеуге міндетті:

 ■ 1 миллион тонна көлеміне дейін орындалмағанда − 1 тоннаға 0,1 АҚШ доллары (он АҚШ центі);
 ■ 1 миллион тоннадан 2 миллион тонна көлеміне дейін орындалмағанда − 1 тоннаға 0,2 АҚШ доллары (жиырма 

АҚШ центі);
 ■ 2 миллион тоннадан астам көлемінде орындалмағанда − 1 тоннаға 1 АҚШ доллар.

Топ басшылығының пікірінше, 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша, БТК мен Грузия Үкіметінің ара-
сындағы Келісім тоқтау қаупіне ұшыраған жоқ, себебі БТК арқылы ауыстырып тиеудің нақты көлемі 2019 жыл-
дың ішінде 5,9 миллион тоннаны (2018 жылғы 31 желтоқсанға: 5,6 млн тоннаны) құрады. Келісімге сәйкес, 
2019 жылға нақты мөлшердің негізінде, Топ 10 мың АҚШ доллар (3.829  мың  теңгеге баламалы) мөлшерінде 
күтілетін айыппұлдар бойынша резервті есептеді.

40. ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАҚСАТТАРЫ МЕН САЯСАТЫ

Топтың негізгі қаржылық міндеттемелері құрамына сауда және өзге де кредиторлық берешектер кіреді. Көр-
сетілген қаржы құралдары ең бастысы Топтың шаруашылық қызметіне қаржыландыруды тарту үшін қолданы-
лады. Топтың тікелей шаруашылық қызметінің нәтижесінде пайда болатын сауда дебиторлық берешегі, ақша 
мен ақша баламалары бар.

Топ несиелік тәуекелден, валюталық тәуекелден және өтімділік тәуекелден тұратын нарық тәуекеліне бейім. 
Топ басшылары шолу жасайды және осы тәуекелдерді басқару үшін қабылданатын келесі шараларды бекітеді.

Несиелік тәуекел

Топ мәмілелерді тек белгілі және несиені өтеуге қабілетті тараптармен жасайды. Топ саясатына сәйкес, коммер-
циялық несие шартына қарай сауда операцияларын жасауды қалайтын барлық клиент, несиелік тексеру рәсімі-
нен өтуге жатады. Сондай-ақ, Топқа берешекті қайтармау тәуекелін төмендетуде сенімділікті қамтамасыз ету 
үшін осындай сатып алушының дебиторлық берешегі үздіксіз мониторингке алынады. Тәуекелдің ең жоғары 
мөлшері дебиторлық берешектің теңгерімдік құны болады. Топта несиелік тәуекелдің маңызды шоғырлануы 
жоқ.

Топ ақша қаражаттарын, салымдарды қазақстандық және шетелдік банктерде орналастырады (16 және 
17-ескертпелер). Топ басшылығы төтенше несиелік тәуекелдерді алып тастау мақсатында осы банктердің кре-
диттік рейтингін мерзімді түрде қарайды. ҚЕХС (IFRS) 9-ға сәйкес Топ кредиттік мекемелердегі қаражаттарға 
несиелік шығындар резервін таныйды.

Келесі кестеде «Moody’s», «Fitch Ratings» және «Standard & Poor’s» агентіктерінің несие рейтингін қолдана отыра 
есепті күнге банк салымдары мен ақша қаражаттары бойынша сомалар көрсетілген:

Банктер

Рейтинг

Орналасқан 
жері

2019 жылғы 
31 желтоқсанға

2018 жылғы 
31 желтоқсанға

2019 жылғы 
31 желтоқ-

санға

2018 жылғы 
31 желтоқ-

санға
«Қазақстанның Халық 
Банкі» АҚ Қазақстан ВВ+/Жағымды Ba1/Тұрақты 70.920.702 60.758.933

«ForteBank» АҚ Қазақстан B+/Тұрақты B/Тұрақты 2.994.955 384
Halyk Bank of Georgia Грузия ВВ/Жағымды ВВ- 1.726.629 380.742
TBC Bank Грузия Ва2 Ba3/Ва2 495.837 38.036
Emirates NBD Bank PJSC БАӘ A+/Тұрақты – 299.950 –
Hellenic Bank Кипр B+/Саа1 Caa1 248.301 249.730
Bank of Georgia Грузия Ba3/Ва2 Ba3/Ва2 55.093 42.646
«Сбербанк России» АҚ Ресей Baа3 Ba2 7.511 9.338
«Сбербанк России» АҚ ЕБ Қазақстан BВВ-/Тұрақты BB+/Жағымды – 167
Жиыны 76.748.978 61.479.976

Өтімділік тәуекел

Ағымдағы өтімділікті жоспарлау құралын қолдана отыра, Топ ақша қаражаттарының тапшылық тәуекелдігіне 
бақылау жасайды. Осы құралдың көмегі арқылы қаржылық инвестициямен және қаржы активтерімен байла-
нысты төлем мерзімі (мысалы, дебиторлық берешек, басқа да қаржы активтері), сондай-ақ операциялық қыз-
меттен болатын болжамды ақша ағындары талданады.

Келесі кестеде 2019 және 2018 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың қаржылық міндетте-
мелері бойынша осы міндеттемелерді өтеу мерзіміне қарай шарттық дисконтталмаған төлемдер туралы ақпа-
рат берілген.

Мың теңгемен

Сұраныс 
бойынша

1 жылдан 
кем

1 жылдан 
2 жылға 

дейін

2 жылдан 
5 жылға 

дейін

5 жылдан 
артық Жиыны

2019 жылғы 31 желтоқсанға
Сауда және өзге де кредитор-
лық берешектер – 15.183.124 – – – 15.183.124

Өзге де міндеттемелер 5.000.000 – – – – 5.000.000
Жиыны 5.000.000 15.183.124 – – – 20.183.124

2018 жылғы 31 желтоқсанға
Сауда және өзге де кредитор-
лық берешектер – 12.884.530 67.552 820 4.612 12.957.514

Жиыны – 12.884.530 67.552 820 4.612 12.957.514
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40.  ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МАҚСАТТАРЫ МЕН САЯСАТЫ (жалғасы)

Валюталық тәуекелдік

Валюталық тәуекелдікке ұшырайтын, шетел валютасымен көрсетілген активтер мен міндеттемелердің жалпы 
сомасы төменгі кестеде берілген.

Мың теңгемен
АҚШ 

доллары Ресей  рублі Еуро Өзге 
валюталар Жиыны

2019 жылғы 31 желтоқсанға
Активтер 51.086.579 34.485 22.573 2.100.802 53.244.439
Міндеттемелер 787.685 77.358 45.475 747.198 1.657.716

2018 жылғы 31 желтоқсанға
Активтер 28.582.197 37.829 8.452 517.518 29.145.996
Міндеттемелер 931.277 65.608 35.359 647.378 1.679.622

Топтың операцияларымен байланысты валюталық тәуекелдерді төмендетуге ықпал ететін ресми құралда-
ры жоқ. Топта шетел валютасында жасалатын мәмілелермен байланысты тәуекелдер бар. Ондай тәуекелдер 
АҚШ долларында болатын кіріске байланысты пайда болады.

Келесі кестеде Топтың салық салғанға дейінгі пайдаға (активтер мен міндеттемелердің әділ құнындағы болуы 
мүмкін өзгерістерге байланысты) өзге көрсеткіштердің тұрақтылығы жағдайында АҚШ доллары,ресей рублі 
мен еуро айырбас бағамының болуы мүмкін өзгерістеріне сезімталдығы көрсетілген. Топтың меншік капита-
лына әсері аз.

Мың теңгемен
Валюта айырбас бағамы-

ның өсуі/төмендеуі
Салық салғанға дейінгі 

пайдаға әсер

2019 жыл
АҚШ доллары +12,00 % 6.035.867

–9,00 % (4.526.900)

Ресей рублі +12,00 % (5.145)
–12,00 % 5.145

Еуро +12,00 % (2.748)
–9,00 % 2.061

2018 жыл
АҚШ доллары +14,00 % 3.871.129

–10,00 % (2.765.092)

Ресей рублі +14,00 % (3.889)
–9,00 % 2.500

Еуро +14,00 % (3.767)
–10,00 % 2.691

Капиталды басқару

Капиталды басқаруға байланысты Топтың негізгі мақсаты тұрақты несие төлеу қабілетін қамтамасыз ету және 
Топ қызметін жүргізу үшін капиталдың барабар деңгейі мен акционердің пайдасын барынша көбейту. Топ капи-
талдың құрылымын басқарады және экономикалық жағдайдың өзгеруіне сәйкес оны өзгертеді. Топ капитал 
құрылымын сақтау немесе өзгерту мақсатында дивидендтерді төлеу мөлшерін реттей алады, акционерге капи-
талды қайтара алады немесе жаңа акцияларды шығара алады.

2019 және 2018 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдарда объектілерде, саясатта және капиталды 
басқару үдерістерінде өзгерістер болған емес.

2019 және 2018 жылдардың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Топтың айтарлықтай берешек сомасы 
болған жоқ. Топ есепті күнге берешектен асатын елеулі ақша қаражатына ие.

Қаржы құралдарының әділ құны

Ақша қаражаттардың, банктердегі салымдардың, сауда және өзге де дебиторлық берешектің, сауда және өзге 
де кредиторлық берешектердің және басқа да қаржылық міндеттемелердің теңгерімдік құны қаржы құралда-
ры дерегінің қысқа мерзімді болғанына орай олардың әділ құнына шамамен тең.

41. ЕСЕП БЕРУ КҮНІНЕН КЕЙІНГІ ОҚИҒАЛАР

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа тариф бекітілгенше қолданылатын 1.000 км 1 тонна үшін 4.109,50 теңге 
мөлшерінде ішкі нарыққа мұнай айдаудың уақытша тарифі енгізілді.

2020 жылғы 29 қаңтарда Компания 2020 жылғы 1 наурыздан бастап енгізілетін 1.000 км 1 тонна үшін 7.358,76 тең-
ге мөлшерінде Қазақстан Республикасынан тыс жерге экспорттау мақсатында мұнай айдау тарифін бекітті.

Жаңа коронавирустың өршуі бүкіл әлемге таралуы жалғасуда. Топ коронавируске байланысты жағдайдын да-
муын ерекше назарға алады, алайда қазіргі таңда оның қаржылық әсерін бағалау мүмкін емес.

2020 жылғы 16 наурыздағы жағдай бойынша АҚШ долларының бағамы ҚҚБ сессиясының қорытындылары 
бойынша 1 долларға 434,90 теңге құрады.
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8-қосымша.  
Қысқартулар тізімі

«КҚК-Қ» АҚ «Каспий Құбыр арнасы Консорциумы-Қ» акционерлік қоғамы

«Самұрық-Қазына» АҚ «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

«МұнайТас» СБҚК АҚ «МұнайТас» Солтүстік-батыс құбыр компаниясы» акционерлік қоғамы

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

ТПАБЖ Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйесі

ТПАБЖ және МҚ Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйесі және 
метрологиялық қамтамасыз ету

БМТ «Батуми мұнай терминалы» жауапкершілігі шектеулі қоғамы

ӨТҚ және ЖЖ Б Өндірістік-техникалық қызмет көрсету және жабдықты жинақтау базасы

ӘЭЖ Әуе электр беру желілері

ССС Су сорғы станциясы

СТҚ Су тазалау құрылысы

ШОҚБ «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Шығыс операторлық қызметтер 
басқармасы

БДБ Бас диспетчерлік басқарма

БМАС Бас мұнай айдау станциясы

ОҚБ Операторлық қызметтер департаменті

ЕББҰ Еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдар

БЕТЖ Бірыңғай еңбекақы төлеу жүйесі

«ҚазТрансОйл» МТҰК» ЖАҚ «ҚазТрансОйл» Мұнай тасымалдау жөніндегі ұлттық компания» жабық 
акционерлік қоғамы

БОҚБ «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Батыс операторлық қызметтер 
басқармасы

ИМЖ Интеграцияланған менеджмент жүйесі

АТ Ақпараттық технологиялар

ИТКЖ Инженерлік-техникалық күзет жүйелері

ҚХР Қытай Халық Республикасы

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі 
комитет

Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі комитеті

Компания «ҚазТрансОйл» АҚ

ҚНК Қызметтің негізгі көрсеткіштері

ҚПО «Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.»

ТМРК Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи моно-
полияларды реттеу комитеті

ТБКЖ Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі

КҚК Каспий Құбыр арнасы Консорциумы

ДЖБЖ Дағдырысты жағдайларды басқару командасы

ЖӨДС Желілік өндірістік диспетчерлік станциясы

ХМТҚ Халықаралық мұнай тасымалдау қауымдастығы

ІАХКС Ішкі аудиторлар институтының Ішкі аудит халықаралық кәсіби стандарт-
тары

ХҚЕС Халықаралық қаржылық есептілік стандарты

ҚҚС Қосылған құн салығы

ҒЗТКЖ Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар

МҚП Мұнай құю пункты

МӨЗ Мұнай өңдеу зауыты

МАС Мұнай айдау станциясы

ҚБТ Қызмет көрсетілмейтін байланыс тораптары

БҰҰ Біріккен Ұлттар Ұйымы

ҚОҚ Қоршаған ортаны қорғау

ОҚБ Оқшауланған құрылымдық бөлімше

Есеп «ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылғы интеграцияланған жылдық есебі  
2019 год

ПКОП «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС

ПМХЗ «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС

ПЖ Бағдарламалық жасақтама

ЖСҚ Жобалық-сметалық құжаттама

ҚТП Қабылдау-тапсыру пункті

ІБЖ Ішкі бақылау жүйесі

МСӨЖ Мұнай саны мен сапасының көрсеткіштерін өлшеу жүйесі

Қ және ЕҚ МЖ Қауіпсіздік және еңбекті қорғау менеджмент жүйесі

БАҚ Бұқаралық ақпарат құралдары

GRI Стандарттары Орнықты даму саласындағы есептілік бойынша GRI (Global Reporting 
Initiative)

АҚБЖ Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі

ЭӘЖ Электрондық әкімшілендіру жүйесі

ЭҚЖ Электрондық құжат айналымы жүйесі

ТМҚ Тауарлық-материалдық құндылықтар
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«ҚҚҚ» ЖШС «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС

«МұнайТас» ЖШС «МұнайТас» Солтүстік-батыс құбыр компаниясы» акционерлік қоғамы

ТЭН Техникалық-экономикалық негіздеме

ҒТО Филиалы «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Ғылыми-техникалық орталығы» 
Филиалы

ОДО Орнықты даму саласындағы орталық

ЭМТЖ Электрондық медициналық тексеру жүйесі

«ТОН-2» «Туймазы – Омск – Новосибирск-2» магистральдық мұнай құбыры

ARIS Architecture of Integrated Information Systems – Бизнес-процестерді мо-
дельдеуге арналған әдістеме және тираждалатын бағдарламалық өнім

COBIT Control Objectives for Information and Related Technologies – Ақпараттық 
технологияларды басқару әдіснамасы

COSO ERM:2017
Тредвея Комиссиясының демеуші-ұйымдар комитетінің тәуекелдерді 
басқару тұжырымдамасы (COSO) – Ұйымның тәуекелдерін басқару. Қыз-
мет стратегиясымен және тиімділігімен ықпалдасу»

EBITDA Салықтарды, проценттерді төлегенге және амортизацияға (earnings 
before interest, taxes, depreciation and amortization) дейінгі пайда

ERP -жүйесі Enterprise Resource Planning – ERP стратегиясын іске асыратын бағдарла-
малық пакет

EVA Экономикалық қосылған құн

HAZOP Hazard and Operability Study – Қауіптілік пен жұмысқа қабілеттілікті тал-
дау

HSE Health, Safety & Environment – Денсаулықты, еңбекті және қоршаған орта-
ны қорғау жүйесі

IOSH Institution of Occupational Safety and Health – Техника қауіпсіздігі және 
денсаулықты қорғау институты

ITIL IT Infrastructure Library – Ақпараттық технологиялар инфрақұрылымы-
ның кітапханасы

KASE Қазақстан қор биржасы

LTIFR Lost Time Injury Frequency Rate – Еңбек уақытын жоғалтумен өндірістегі 
жазатайым оқиғалар жиілігінің коэффициенті

LTIR Lost Time Injury Rate – Еңбек уақытын жоғалтумен жазатайым оқиғалар 
жиілігінің коэффициенті

MBA Іскерлік әкімшілендіру магистрі дәрежесі

NEBOSH National Examination Board in Occupational Safety and Health –  
Ұлыбританияның еңбекті қорғау жөніндегі ұлттық емтихан кеңесі

OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 «Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі менед-
жменті жүйесі. Талаптар» халықаралық стандарт

ROA Активтер рентабельділігі (return on assets); (таза пайда / активтерді орта-
ша жылдық сомасы)

ROE Меншікті капитал рентабельділігі (return on equity); (таза пайда / меншікті 
капиталдың орташа жылдық сомасы)

SAP
Systems, Applications and Products in Data Processing – 
Кәсіпорынның бизнес-процестерін автоматтандыруға арналған арнайы 
бағдарламалық жасақтама

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition – Мониторинг немесе басқару 
объектісі туралы ақпаратты жинау, өңдеу, бейнелеу және мұрағаттау 
жүйелерін әзірлеу немесе нақты уақытта жұмысты қамтамасыз етуге 
арналған бағдарламалық пакет

SGS Societe Generale de Surveilance халқаралық сертификаттау органы

SQUID Кэширлеуші прокси-сервер функциясын іске асыратын бағдарламалық 
пакет

5S Жұмыс орнын (жұмыс кеңістігін) ұйымдастыру жүйесі және ұтымды ету 
ұқыпты өндіріс құралдарының бірі
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Байланыс ақпараты

КОМПАНИЯНЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ

«ҚазТрансОйл» АҚ 

010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран д-лы,  
20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай
Телефон: +7 (7172) 555-145
Факс: +7 (7172) 555-148

Инвесторлармен байланыс қызметі
Телефон: +7 (7172) 555-049

Омбудсмен
Телефон: +7 (7172) 555-041 
E-mail: doverie@kaztransoil.kz 

Жұртшылықпен байланыс және ішкі коммуникациялар департаменті
Телефон: + 7 (7172) 555-135

Корпоративтік басқару департаменті 
Телефон: +7 (7172) 555-346

АУДИТОРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

 «Эрнст энд Янг» ЖШС
050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 77/7 
«Есентай Тауэр» ғимараты
Телефон: +7 (727) 258-04-00, 258-59-60

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ТІРКЕУШІНІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ
050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., «Самал-1» ы/а, 28 
Телефон: +7 (727) 312-33-04

Есептің оқырманына арналған сауалнама  
 

САУАЛНАМА ЖҮРГІЗІЛЕТІН МҮДДЕЛІ ТАРАП ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ:

Аты-жөні ___________________________________________________________________

Лауазымы / қызметтің түрі ___________________________________________________________________

Ұйым ___________________________________________________________________

Кері байланыс үшін деректері (пошта, телефон)

____________________________________________________________________________________________________

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ КЕЛЕСІ ЕСЕБІНДЕ ҚАНДАЙ АҚПАРАТТЫ КӨРГІҢІЗ КЕЛЕДІ?
_____________________________________________________________________________________________________
«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ БОЛАШАҚ ЕСЕПТЕРІ ҮШІН ҚАНДАЙ ҰСЫНЫМДАР/ҰСЫНЫСТАР БЕРЕР 
ЕДІҢІЗ?
_____________________________________________________________________________________________________

ЕСЕПТІ КЕЛЕСІ КРИТЕРИЙЛЕР БОЙЫНША БАҒАЛАУЫҢЫЗҒА СҰРАЙМЫЗ:

Өте жақсы Жақсы Орташа Нашар

Ақпараттың өзектілігі мен маңыздылығы

Толықтығы

Құрылымы

Дизайн

Ақпаратты баяндау стилі

Ұсынылған ақпаратқа сенімділік деңгейі

СІЗ «ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ-ПЕН (КОМПАНИЯ) ҚАНДАЙ МӘСЕЛЕЛЕР БОЙЫНША ӨЗАРА ӘРЕКЕТ 
ЕТЕСІЗ? ТАҢДАҢЫЗ.

Акционер Қаржы ұйымының өкілі Жұртшылықтың  
және БАҚ өкілі

Мемлекеттік органдар өкілі ЕББҰ өкілі Компания қызметкері

Клиенттер мен серіктестер Компания үшін тауарларды, 
жұмыстарды немесе

Өзгесі (көрсетуіңізді сұраймыз) 
____________________________

ЕСЕПТЕ СІЗДІ ҚЫЗЫҚТЫРАТЫН СҰРАҚТАРҒА ЖАУАП БАР МА?

Иә, барлығына Ішінара Жоқ

Толтырылған сауалнаманы мына мекен-жайға жіберуіңізді сұраймыз: keldibekova@kaztransoil.kz

немесе 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан, Тұран даңғылы, 20 бойынша

102-3

(pdf жүктеу)
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