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жылдық есебі. 



2 

МАЗМҦНЫ: 

 Қадағалау кеңесі тӛрағасының ҥндеуі (3-бет);  

 Басқарма тӛрағасының ҥндеуі (4 -бет); 

 Серіктестік туралы (5-8 -бет); 

 2021 жылдың негізгі оқиғалары (9-10 - бет); 

 Даму стратегиясы (11-14 - бет); 

 Нарыққа шолу (15-17 - бет);  

 Қаржылық және операциялық қызмет нәтижелері (18-27 - бет); 

 Серіктестіктің корпоративтік басқармасы (28-34 - бет); 

 Корпоративтік басқару кодексінің және әдеп және мінез-қҧлық кодексінің талаптарын сақтау туралы 

ақпарат (35-39 - бет);   

 Біріктірілген менеджмент жҥйесі және тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жҥйесі (40-46 - бет); 

 Тҧрақты даму (47-54 - бет);   

 Қаржылық есептілік (55-56 - бет); 

 Байланыс деректері (57-58 - бет). 



3 

Қадағалау кеңесі тӛрағасының ҥндеуі 

Қҧрметті ханымдар мен мырзалар, осы есептің оқырмандары! 

 

Сіздердің назарларыңызға 2021 жылдың қорытындысы бойынша "Қазақстан темір жолы" ҧлттық компаниясы" акционерлік қоғамының (бҧдан әрі - 

Компания) ірі еншілес ҧйымы – "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бҧдан әрі - Серіктестік) қызметінің нәтижелері туралы 

жылдық есеп ҧсынылады. 

Есеп корпоративтік басқарудың белгіленген стандарттары шеңберінде барлық мҥдделі тараптар ҥшін ақпаратты ашудың ашықтығы мен толықтығы 

қағидаттарында қалыптастырылған. 

Қазақстан Республикасының аумағында жҥктердің ҧлттық тасымалдаушысы ретінде серіктестіктің орнықты қалыптасу ҥрдістері Қадағалау кеңесі мен 

Серіктестіктің Басқармасы тҧлғасындағы атқарушы органның бірлескен жҧмысымен нығайтылды. 

Ӛткен жыл макроэкономикалық жағдай және әртҥрлі кӛлік тҥрлерін қолдана отырып, жҥк тасымалдау нарығындағы бәсекелестікті дамыту тҧрғысынан 

оңай болған жоқ. Жеке жҥк тасымалдаушылар тарапынан бәсекелестік кҥшейтілді. Алайда, Ҧлттық жҥк тасымалдаушысы бҧл сын-қатерлерді қажетті сабақ 

алып, алдына қойылған міндеттерді шешу ҥшін кҥш-жігер мен ресурстарды жҧмылдыра отырып қабылдайды. 

Клиенттер ҥшін тасымалдау кӛлемін, сервистерді кеңейту бойынша кҥрделі жҧмысқа, стандартты емес шешімдерді іздеуге дайындық нарықтағы берік 

ҧстанымдармен және кең қҧзыреттіліктермен, сондай-ақ жҥктердің ҧлттық тасымалдаушысы мәртебесімен және білікті персоналмен негізделген.  

Ҧзақ мерзімді перспективада біздің клиенттеріміз ҥшін № 1 таңдау болып қалу ҥшін бізде бәрі бар. 

Процестерді тиімді басқаруды қамтамасыз ету және нарықтардағы ҥнемі ӛзгеріп отыратын жағдайды ескере отырып туындайтын тәуекелдерді азайту ҥшін 

2022 жылы серіктестікті дамыту тҧжырымдамасын әзірлеу және анықтау қажет болады. Осы тҧжырымдама тиімділік және қаржылық тҧрақтылық 

кӛрсеткіштерінің негізгі мәндерін айқындайды, оның ішінде компания тобының қҧрамындағы серіктестіктің инвестициялық тартымдылығын арттыру ҥшін. 

Біздің акционерлерімізге, клиенттерімізге, инвесторлар мен серіктестерімізге жемісті, ілгері қадамды ынтымақтастық ҥшін алғысымды білдіремін. 

Мамандыққа деген қатынасы, біздің еліміздің – Қазақстан Республикасының игілігі ҥшін қызметтің тиімділігін арттыруға және дамытуға ҧмтылысы ҥшін 

Серіктестік ҧжымына жалпы және жеке-жеке алғыс айтамын. 

Қҧрметпен, "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС Қадағалау кеңесінің тӛрағасы  -  

"ҚТЖ" ҦК" АҚ ӛндірістік ҥдерістер жӛніндегі басқарушы директоры 

Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович. 
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Басқарма тӛрағасының ҥндеуі 
Қҧрметті акционерлер, клиенттер, серіктестер, инвесторлар және әріптестер! 

 

"ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бҧдан әрі - Серіктестік) қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының аумағындағы 

жҥктердің аса ірі тасымалдаушысы және локомотивтік тартқыш операторы болып табылады.  

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы "Қазақстан темір жолы" ҧлттық компаниясы" акционерлік қоғамы болып табылады. 

2017 жылғы 29 қыркҥйекте Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің Қаулысымен Серіктестік жҥктердің ҧлттық тасымалдаушысы болып белгіленді. 

Серіктестік жалғыз қатысушы тобының қҧрамында ғана емес, жалпы еліміздің ең ірі жҧмыс берушілері мен салық тӛлеушілерінің бірі болып табылады. 

Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты поездар қозғалысының қауіпсіздігін және тасымалданатын багаждың, жҥк-багаждың, жҥктердің сақталуын 

қамтамасыз ету кезінде экономика мен халықтың жҥктерді темір жол кӛлігімен тасымалдауға қажеттіліктерін ҥздіксіз және сапалы қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Тасымалдаудың жалпы кӛлемін арттыру бойынша ҥнемі жҧмыс жасай отырып, серіктестік – кӛмір, астық және ҧңтақ ӛнімдері, басқа да азық-тҥлік 

тауарлары сияқты әлеуметтік маңызы бар жҥктерді тасымалдау бойынша кӛшбасшы. Бҧл ретте Серіктестік біздің клиенттеріміз ҥшін қызмет тҥрлерін - 

сервистерді ҥздіксіз кеңейтуге тырысады. 

Серіктестік қызметіндегі негізгі басымдықтар-клиентке бағдарлану, ҧсынылатын қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігі, бизнестің әлеуметтік 

жауапкершілігі, тҧрақты даму. 

Серіктестікті басқару жҥйесі ISO 9001-2016, ISO 14001-2016, ISO 45001-2019, ISO 50001-2019 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес 

сертификатталған  

Серіктестіктің алдында тҧрған міндеттерді іске асыруда мыңдаған адамнан қҧралған ҧжым, біздің әрбір жҧмыскеріміз сенімді тірек болды. Серіктестік 

кәсіби қҧзыреттілікті арттыруға, еңбек пен демалыс ҥшін ең жақсы жағдайлар жасауға, әлеуметтік кепілдіктер мен тҧрақтылықты қамтамасыз етуге 

тынымсыз ҧмтылады.  

Барлық мҥдделі тараптарды хабардар ету мақсатында, корпоративтік басқару тетігін іске асыру шеңберінде серіктестік жыл сайынғы негізде шығару 

жоспарланып отырған осы есепті дайындады.  

Осы Есепке, сондай-ақ біздің Серіктестіктің қызметіне қызығушылық танытқандарыңыз ҥшін алғысымызды білдіреміз және жемісті ынтымақтастыққа 

нық сеніммен табысты бизнес тілейміз, оның нәтижесі Қазақстан Республикасының қарышты дамуы болуға тиіс. 

Қҧрметпен, Серіктестіктің бас директоры (Басқарма тӛрағасы)   

Петров Владимир Викторович. 
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Серіктестік туралы 
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ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС тарихы: 

                         2016 ж. 
 

Қайта тіскеу  
"Лпкпмптив" АҚ 

"ҚТЖ-Жүк татымалдасы" 
АҚ 

          1893 ж. 
 

Қазақттандағы 
алғашқы теміс 

жпл 

            1940 ж. 
 
"Қасағанды теміс 

жплын" құсу 

         1930 ж. 
 
Түскіттан-Сібіс 

                         2003 ж. 
 

"ҚТЖ-"Лпкпмптив" АҚ  
еншілет ұйымыныо 

 құсылуы 

             1964 ж. 
 

Жплдасды 
электслендісудіо 

батталуы 

            1958 ж. 
 

"Қазақ теміс 
жплы" 

          1904 ж. 
 

Тсантасал 
теміс жплы 

                               1997 ж. 
 

«Қазақттан  
Теміс Жплы» 

(Жалғыз  
акционер) 

                              1977 ж. 
 

"Тыо теміс жплы" 
"Алматы теміс жплы" 

"Батыт Қазақттан теміс жплы" 

                         2020ж. 
 

"ҚТЖ-Жүк татымалдасы" 
АҚ  

"ҚТЖ-Жүк татымалдасы" 
ЖШС бплыр  

қайта құсылды 

 "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" АҚ 2016 жылдың 15 маусымында "Локомотив" АҚ атауын ӛзгерту және "ҚТЖ – Жҥк тасымалдары" АҚ болып қайта 

тіркеу арқылы қҧрылды. 

 "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары "АҚ локомотив, вагон, жҥк шаруашылықтары мен теміржол кӛлігі қозғалысының шаруашылығын, сондай-ақ "ҚТЖ" ҦК" 

АҚ-тың біріктірілген және индикативтік жоспарлау, жҥк тасымалдары есептері мен халықаралық ӛзара есептер жӛніндегі функцияларын біріктірді. 

  "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" АҚ ӛзінің темір жол кӛлігімен жҥк тасымалдау қызметін 2016 жылдың 1 шілдесінен бастап жҥзеге асыра бастады.  

 "Ҧлттық темір жол компаниясы мен ҧлттық тасымалдаушылардың кейбір мәселелері туралы "Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2004 жылғы 25 

желтоқсандағы №1389 қаулысына ӛзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2017 жылғы 29 қыркҥйектегі № 608 қаулысымен "ҚТЖ-

ЖТ" АҚ жҥктерді тасымалдау жӛніндегі ҧлттық тасымалдаушы болып белгіленді. 

  "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" АҚ" ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС болып 2020 жылғы 28 тамыздан бастап "ҚТЖ" ҦК" АҚ Басқармасының 2020 

жылғы "14" қаңтардағы № 14 хаттамасы негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қайта қҧру жолымен қайта қҧрылды.  

 "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" АҚ-тың барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық міндеттемелері, 

оның ішінде тараптар дауласқан міндеттемелері бойынша қҧқықтық мирасқоры болып табылады. 
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ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ ТҤРЛЕРІ 

НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ 

• табыс алу;  

• теміржол кӛлігімен жҥк тасымалдауда экономика мен халықтың қажеттіліктерін ҥздіксіз және 

сапалы қамтамасыз ету; 

• поездар қозғалысының қауіпсіздігін және тасымалданатын багаждың, жҥк-багаждың, 

жҥктердің сақталуын қамтамасыз ету; 

• кӛлік дәліздерінің магистральдық және терминалдық инфрақҧрылымын дамыту;  

• Серіктестіктің транзиттік әлеуетін арттыру;  

• бірыңғай оператордың функцияларын қалыптастыру, жылжымалы қҧрамның 

операторларымен және меншік иелерімен ӛзара іс-қимыл жасау және жылжымалы қҧрамның 

магистральдық теміржол желісіне қолжетімділігін ҧсыну 

• жҥк тасымалдауды жҥзеге асыру 

• тасымалдау процесін басқару 

• тартқыш жылжымалы қҧрам қызметтерін ҧсыну 

• жҥктерді тасымалдаумен байланысты ақпараттық қызметтер кӛрсету 

• жылжымалы қҧрамды жӛндеу және техникалық қызмет кӛрсетуді жҥзеге асыру 

ТҰТЫНУШЫ СЕГМЕНТТЕРІ 

• Экспедиторлардың қызметтерін пайдаланбайтын клиенттер (ірі жҥк жӛнелтушілер) 

• Экспедиторлар 

• Операторлар 

• Жолаушы тасымалдаушылар 

• Жҥк тасымалдаушылар 
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"ҚТЖ-Жүк татымалдасы" ЖШС құсылымы 

 "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС Жалғыз 

қатысушысы "ҚТЖ" ҦК" АҚ болып табылады, оған 

серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу ҥлесінің 

жҥз пайызы тиесілі. 

 "ҚТЖ-Жҥк тасымалдарыы" ЖШС жарғылық 

капиталы 52 178 692 000 (елу екі миллиард бір жҥз 

жетпіс сегіз миллион алты жҥз тоқсан екі мың) теңгені 

қҧрайды. 

1 519 адам  
ӘБҚ 

41 618 адам өндісіттік 
рестпнал 

11 аймақтық филиал  

30  
Лпкпмптив  

дерпты 

17  
Вагпндас  
дерпты 

831  
ттанция 

 
 

516,5 
электспвпздас 

Лпкпмптивтес раскі-1 678 біслік.  

715,5  
терлпвпздас 

446  
маневслік  

терлпвпздас 

Шетелдік  
өкілдік 

филиал  
"С. Сейфуллин атындағы ширажай-

рспфилактпсий" 

 "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС қҧрамында 12 филиал: "С.Сейфуллин атындағы шипажай -

профилакторий", "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС-нің 11 бӛлімшесі, оның ішінде Ресей Федерациясындағы ЖТ Илецк 

бӛлімшесі бар. 

 "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС филиал-бӛлімшелерінің қҧрамына мынадар кіреді:  

негізгі пайдалану локомотив деполары (ТЧЭ) - 30, оның ішінде: айналым деполары (ТД) - 27, локомотив 

бригадаларын ауыстыру пункттері (ТЧП) – 8; 

  Негізгі пайдалану вагон деполары (ВЧД) – 17, оның ішінде: техникалық қызмет кӛрсету пункттері (ТҚП) - 

87, вагондарға техникалық қызмет кӛрсетуді бақылау пункттері (ТҚБП) - 28, бақылау бекеттері (ББ) - 286, техникалық 

беру пункттері (ТБП) -74,мемлекетаралық тҥйісу пункттері (МГСП) - 18, вагондарды тоқтату пункттері (ПТП) - 2, 

вагондарды тиеуге дайындау пункттері (ВГДП)-20, вагондарды жуу пункттері - 6, Вагондарды ағымдағы ағыту 

жӛндеудің механикаландырылған пункттері (МПТРВ)-12, ағымдағы ағытып жӛндеу пункттері (ТОР)-69, тежегіштерді 

сынамалау пункттері (ТСП)-4, автобақылау пункттері (АБП) -2; 

 Станциялар-831, оның ішінде: кластан тыс-26, 1 сынып - 46, 2-класты-59, 3-класты-79, 4-класты - 161, 5-

класты – 460. 

 Серіктестіктің балансында 528 ғимарат пен қҧрылыс бар.  

 "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС Басқармасының 2020 жылғы 27 қазандағы шешіміне сәйкес (№10/03 

хаттама) "Жолаушылар локомотивтері" серіктестігінің филиалы "Тасымалдау процесін ҧйымдастыру дирекциясы" 

серіктестігінің филиалы болып қайта аталды. 2020 жылғы 21 желтоқсанда заңды тҧлғаның филиалын есептік қайта 

тіркеу туралы анықтама берілді.  

 "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС-ке Ресей Федерациясының капитал нарығында қарыз қаражатын тарту 

мақсатында "ҚТЖ-Финанс " ЖШҚ акцияларының 10,09% тиесілі. 

"ҚТЖ-Жүк татымалы" ЖШС псталық аррасаты 

Қызметкеслес таны-44 894 адам.  

Жасғылық кариталдыо 
құсылымы: 

Сесіктеттес: 
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2021 жылдың негізгі оқиғалары 
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"ҚТЖ" ҦК" АҚ Басқармасы (2021 жылғы "28" маусымдағы № 02/22 хаттама) "ҚТЖ-Жолаушылар локомотивтерін" ЖШС бӛлу жолымен "ҚТЖ-
Жҥк тасымалдары" ЖШС қайта ҧйымдастыру туралы шешім қабылдады. Уәкілетті органда есептік тіркеу 2021 жылғы 31 Тамызда жҥргізілді. 

"ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС Қадағалау кеңесінің шешімімен (2021 жылғы "20" қазандағы № 5 хаттама) "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС-тің 
"Қызылорда ЖТ бӛлімшесі", "Атырау ЖТ бӛлімшесі", "Маңғыстау ЖТ бӛлімшесі"  филиалдары "Ақтӛбе ЖТ" филиалына қосу арқылы, сонымен 
қатар "Ақтӛбе ЖТ бӛлімшесі" филиалын "Батыс" филиалы деп қайта атау арқылы жабылды. 

2021 жылғы 13 мамырда уәкілетті орган есірткі және психотроптық заттар мен олардың прекурсорларын тасымалдауды жҥзеге асыруға лицензия 
берді. 

2021 жылғы 21 сәуірде "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС Басқармасының шешімімен (№04/03 хаттама) "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС - 
"Тасымалдау процесін ҧйымдастыру дирекциясы" филиалының ҧйымдық қҧрылымы бекітілді. 

2021 жылғы 04 наурызда "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС Басқармасының шешімімен (№03/01 хаттама) "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС - 
"Ақтӛбе ЖТ бӛлімшесі" филиалының ҧйымдық қҧрылымы бекітілді. 
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Даму стратегиясы 
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"ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС ӛз қызметінде "ҚТЖ" ҦК" АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 06 
қыркҥйектегі шешімімен (№13 хаттама) бекітілген "ҚТЖ" ҦК" АҚ 2029 жылға дейінгі Даму стратегиясын 
басшылыққа алады.  

1.Компанияны қаржылық тәуекел аймағынан шығару және 

қаржылық тҧрақтылықты қамтамасыз ету 

2.Компанияның тиімділігін арттыру 

3.Клиенттердің қанағаттанушылығын арттыру 

4.Поездар қозғалысының қауіпсіздігіне кепілдік беру  

5.Компанияның тҧрақты дамуын қамтамасыз ету 

 1.  Клиентке бағдарлану 

Тасымалдауды сату функциясын дамыту; 

Клиенттердің қанағаттанушылығын арттыру; 

Локомотивтік тартқыштың тиімділігін арттыру; 

Маневрлік жҧмыстың тиімділігін арттыру. 

2.  Бәсекеге қабілеттілік 

Жҥктерді тасымалдауға және локомотивтік тартқыш қызметтеріне тарифтерді 

қайта реттеу; 

"ҚТЖ-ЖТ" ЖШС отын мен электр энергиясының ҥлестік шығынын 

оңтайландыру; 

Поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған іс-

шараларды іске асыру. 

3.  Табыстылықты арттыру 

"Пойыздар қозғалысын басқару орталығы (қайта жҥктеу)" трансформациялау 

жобасын аяқтау; 

Ҧлттық тасымалдаушыға транзиттік тасымалдарға эксклюзивті қҧқықты 

бекіту; 

Ҧлттық тасымалдаушының оңтайлы нысаналы  қҧрылымын қҧру. 

4.  Тҧрақты даму 

"Нӛлдік жарақаттану" қағидаттарын іске асыру; 

Әлеуметтік тҧрақтылықты арттыру; 

Экологиялық тҧрақтылықты қамтамасыз ету. 

5.  Тиімділікті арттыру 

"ҚТЖ-ЖТ" ЖШС қызметтерінің ӛзіндік қҧнын қысқарту; 

"ҚТЖ-ЖТ" ЖШС-тің IPO-ға шығуы. 

"ҚТЖ" ҦК" АҚ стратегиялық мақсаттары "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС стратегиялық мақсаттары 

Стратегиялық мақсаттар 
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"ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС стратегиялық бастамалары: 
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МИССИЯ: 

ПАЙЫМ: 

 Жҥк тасымалдары нарығында ҥстем жағдайды сақтау; 

 Персоналдың жоғары кәсіпқойлығының, техникалық стандарттардың және басқару мен ӛндірістің озық процестерінің 

арқасында қызметтер желісі мен олардың сапасы бойынша да, экономикалық тиімділігі бойынша да кӛшбасшылық позицияларды 

сақтау; 

 Ірі жҧмыс берушілер мен салық тӛлеушілердің бірі болып қалу;  

 Әрбір клиент, әріптес және Қазақстан экономикасы ҥшін нәтижелі, тартымды, бизнес жҥргізудің озық тәжірибесіне сәйкес 

әрекет ететін және жылжымалы қҧрамды іріктеуден бастап межелі станцияға жеткізуге және клиенттің кірме жолына вагонды 

беруге дейін жҥктерді тасымалдау қызметтерінің толық спектрін ҧсынатын PL - провайдер болу.  
 

 Біз тасымалдаудың тиімділігін, қауіпсіздігін, сапасын және ілеспе қызметтерді тҧрақты арттыра отырып, басқарудың 

барлық деңгейлерінде басшылықтың стилі мен әдістерін жақсарта отырып, жҥктер мен жолаушыларды темір жол кӛлігімен 

тасымалдауды қамтамасыз етеміз. 

 Біз қауіпсіз және бәсекеге қабілетті тасымалдау қызметтерін кӛрсетуді қамтамасыз ете отырып, тҧтынушыларға және 

жалпы қоғамға пайда әкелеміз, жҥк темір жол тасымалдары саласында тартымдық жылжымалы қҧрам және оған техникалық қызмет 

кӛрсету қызметтерін, сондай-ақ кӛлік және логистикалық сервистердің кең спектрін ҧсынатын тиімді әріптес және қызметтерді 

жеткізуші болуға тырысамыз.  

 Біз клиенттерімізге бәсекеге қабілетті бағамен қызметтердің барлық кешенін ҥздіксіз кӛрсету мақсатында кӛліктің барлық 

тҥрлері мен буындарымен ынтымақтасуға және ӛзара іс-қимыл жасауға дайынбыз. 

 Біз ҥнемі инновациялық шешімдер табамыз және бизнес-процестерді жетілдіреміз. 



15 

 

Нарыққа шолу 
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2021 жылғы Қазақстан экономикасы: 

 2021 жылы Қазақстан экономикасы коронавирус инфекциясы пандемиясының және онымен байланысты шектеу 

шараларының әсерінен кейін қалпына келтіруді жалғастырды. 

 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанның ЖІӚ 4,1% - ға ӛсті 

2020 жылы экономиканың мына секторларда оң динамика  

байқалды: 

– қҧрылыс-7,6%; 

– сауда-9,2%; 

- ӛңдеу ӛнеркәсібі – 5,6;%; 

- тау-кен ӛнеркәсібі – 1,7;%; 

- кӛлік және қоймалау-3,6%. 

 Ӛсу қарқынының тӛмендеуі ауыл шаруашылығы саласында – 2,4% - ға орын алды. 

 2021 жылы Қазақстанның сыртқы сауда кӛлемі 2020 жылғы деңгейден 17,4% - ға асты, экспорт 26,9% - ға, импорт 

5,8% - ға ӛсті. 

Қазақстанның кӛлік саласы: 
 Пандемияның кӛлік саласының дамуына әсерінің біртіндеп тӛмендеуі 2020 жылмен салыстырғанда жҥк 

айналымының ӛсуіне әкелді. Карантин шараларын жеңілдету және халықаралық әуе қатынасы мен жолаушылар 

пойыздарының жҥруін біртіндеп қалпына келтіру әуе және теміржол кӛлігінің жолаушылар айналымының ӛсуіне әсер етті. 

Бҧл ретте автомобиль тасымалдарында бҧрынғысынша кӛрсеткіштің тӛмендеуі байқалды, бҧл елдегі жалпы жолаушылар 

айналымының тӛмендеуіне әсер етті. 
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Жҥк тасымалы нарығына шолу: 

 2021 жылы Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар жӛніндегі агенттігі Ҧлттық 

статистика бюросының статистикалық деректеріне сәйкес кӛліктің барлық тҥрлерімен жҥк айналымы 597 196,2 млн т-км 

қҧрады, бҧл 2020 жылғы деңгейден 1,5% - ға жоғары. Елдің жалпы жҥк айналымының жартысы ҥлесіне тиетін теміржол 

кӛлігінің жҥк айналымы 1%-ға тӛмендеп, 2021 жылдың қорытындысы бойынша 299 170,8 млн т-км қҧрады. 

 Есепті жылы әуе кӛлігінің жҥк айналымы 45,4% - ға, қҧбыр кӛлігі – 11,1% - ға, су кӛлігі-6,9% - ға ҧлғайды. 

 Жҥк айналымы кӛлемінің ең кӛп қысқаруы теңіз кӛлігінде – 12,4% - ға байқалды. 

Нарықтың жалпы кӛлемі (кӛліктің барлық тҥрлері): 
2021 жылы 597,162 млрд. 

50% 

23,2% 

26,5% 

0,3% 

Т / ж кӛлігі 

Теміржол кӛлігінің негізгі бәсекелестері: 

1. Автомобиль кӛлігі-ҚР бойынша жалпы тасымалдау кӛлемінің 26,5% ; 

2. Қҧбыр кӛлігі-ҚР бойынша жалпы тасымалдау кӛлемінің 23,2%. 

Басқалары (әуе, теңіз, ӛзен) 

Автокӛлік 

Қҧбыр 
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Қаржылық және операциялық қызмет нәтижелері 
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Атауы 

2021 жылдың 12 айы 2022 жылдың 12 айы 

жоспар факт 
ауытқу 

жоспар 
(+,-) % 

Жалпы операциялық пайда 67,8 50,5 -17,3 -25,5% 28,3 

EBITDA, млрд. теңге 89,1 68,8 -20,3 -22,8% 52,0 

Басқа кірістер / шығыстар, млрд. 

теңге 
-17,7 -14,8 2,9 -17,0% -29,9 

Таза кіріс, млрд. теңге 38,9 25,4 -13,5 -34,7% -2,4 

2021 жылғы қаржылық кӛрсеткіштер туралы есеп 

 2021 жылдың қорытындысы бойынша "Таза кіріс", "EBITDA", "Жалпы операциялық пайда" көрсеткіштерінің 

нашарлауының негізгі себептері мыналар болып табылады: 

* 2021 жылғы 01 шілдеден бастап қызметкерлердің еңбекақысының 10%-ға артуына байланысты ЕТҚ бойынша шығыстарды 

15,2 млрд. теңгеге ұлғайту (ЕТҚ-ны 2021 жылғы 1 қаңтардан 10% - ға ұлғайту жоспарда көзделген); 

* Поездардың тартымына отын бойынша шығыстардың ұлғаюы – 17,0 млрд.теңге, оның ішінде 1) поездардың тартымына 

дизель отынының үлестік шығысының жоспарлы деңгейіне қол жеткізбеу 1,84 кг/изм (жоспар 25,4 кг/изм, нақты 27,24 кг/изм) – 

7,0 млрд. теңге 2) тоннасына бағаның өсуі-8,2 млрд. теңге. 

* 7,8 млрд. теңге сомасына дебиторлық берешек бойынша күтілетін кредиттік шығындар бойынша резерв құру.  

                 "Басқа кірістер/шығыстар" көрсеткіші бойынша 2,9 млрд.теңгеге немесе өзге қаржылық кірістер есебінен 17,0% - ға оң 

динамика. 
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Кӛрсеткіш (ӛлшем бірлігі) 2020 жыл 

2021 жыл орындау: 

жоспар факт 
жоспар 2020 жыл 

(+,-) % (+,-) % 

Тарифтік жҥк айналымы  

(млн. ткм. нетто), оның ішінде 

  

231 783 234 992 225 625 -9 367 -4,0% -6 158 -2,7% 

     ҚР 89 804 93 624 82 153 -11 471 -12,3% -7 651 -8,5% 

     экспорт 83 469 84 026 81 927 -2 099 -2,5% -1 542 -1,8% 

     импорт 19 497 18 017 21 941 3 924 21,8% 2 444 12,5% 

     реттелетін хабарламалардағы 

жиыны 
192 770 195 667 186 021 -9 646 -4,9% -6 749 -3,5% 

     транзит 39 013 39 325 39 604 279 0,7% 591 1,5% 

Локомотивтің ӛнімділігі (мың т-км 

брутто) 

 

1 857 
1 862 1 796 -65,7 96,47% -60,7 96,73% 

Орташа тәуліктік жҥрісі  (км) 
 

654 

 

654 

 

627 
-27,2 95,84% -27,7 95,76% 

Учаскелік жылдамдық (км/сағ) 43,75 43,83 41,57 -2,26 94,85% -2,18 95,02% 

Факторлар: 

Тӛмендеу инфрақҧрылым жҥктемесінің 

ҧлғаюымен байланысты (қозғалыстан 

қалып қойған поездар санының ӛсуі, 

тасымалдар кӛлемінің ҧлғаюы, жолды 

кҥрделі жӛндеу бойынша технологиялық 

"толаскездер" жҥргізу жағдайында 

қозғалыс жылдамдығын шектеу 

бойынша ескертулердің болуы);  

Факторлар: 

Кӛрсеткіштің орындалмауы локомотивтің 

орташа тәуліктік жҥрісінің және 

қозғалыстан қалып қойған поездардың 

ӛсуі салдарынан, оның ішінде қытай 

тарапының уақтылы қабылдамауы және 

карантиндік шаралардың (COVID - 19) 

кҥшеюі салдарынан учаскелік 

жылдамдықтың тӛмендеуімен және 

вагондардың жҥк кӛтергіштігін 

пайдалану дәрежесі тӛмен контейнерлік 

поездардың КЗХ аумағы бойынша жҥріп 

ӛтуінің ҧлғаюы салдарынан поездың 

орташа салмағының тӛмендеуімен 

байланысты. 

Факторлар: 

- Жеке тасымалдаушылармен 

тасымалдау кӛлемінің ҥлесін арттыру 

есебінен; 

- ҚХР-мен шекара ӛткелдерінде жҥктерді 

қабылдауды шектеу тҥріндегі 

карантиндік шаралардың енгізілуіне 

байланысты тасымалдау кӛлемінің 

тӛмендеуі; 

- 2021 жылғы астық ӛнімділігінің 

тӛмендеуі. 

 

2021 жылғы негізгі пайдалану көрсеткіштері: 
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Контейнерлік пойыздардың жылдамдығын орындау  

2019-2021 жылдары Қытай – Еуропа бағытында, тәулігіне км 
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жоспар 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж. 

Инфрақҧрылымды дамытудың 2020 – 2025 

жылдарға арналған "Нҧрлы жол" мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру жӛніндегі іс - 

шаралар жоспарына сәйкес жылдамдықты -

тәулігіне 1050 км деп белгілеу. 

Жоспардың орындалуы 103,2% қҧрады 

2021 жылғы нақты жылдамдық  

Тәулігіне 1 083 км. 

1776 

2921 
3172 
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348 425 
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контейнерлік поездардың саны 

количество перевезенных ДФЭ, тыс. 

тасымалданған ЖФЭ саны, мың 

Контейнерлік тасымалдау: 
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Көрсеткіш  Факт 2020 
Жоспар 

2021 
Факт 2021 

 

жоспард

ан 

ауытқу 

2021 (+/-) 

жоспард

ан 

ауытқу  

2021 (%) 

факттан 

ауытқу 

2020 (+/-) 

факттан 

ауытқу 

2020 (%) 

2021 

жоспары 

бойынша 

нәтиже 

(тонна) 

2020 

жоспары 

бойынша 

нәтиже 

(тонна) 

Жұмыс, млн. т-км 

бр.ч 
183 154  184 653   187 326    2 673   1,4% 4 171 2,3% 

41 233 16 851 
Дизель отынының 

шығыны, тонна 
482 465 469 071 510 304 41 233 8,8% 27 840 5,8% 

Меншікті шығыс 

(кг/ӛзг) 
26,34 25,40 27,24 1,84 7,2% 0,9 3,4% 

2021 жылы 2020 жылмен салыстырғанда дизель отынының үлестік шығысы 0,9 кг/ӛзг-ге ұлғайды, бекітілген 

жоспарлы кӛрсеткіштерге сәйкес дизель отынының үлестік шығысы 1,84 кг/ӛзг-ге ұлғайды. 

2020 жыл бойынша ауытқу +4 171 (+2,3%), 

2021 жылғы жоспар бойынша  +2 673 

(+1,4%) 

2020 жылғ бойынша ауытқу +27 840 тонна 

(+5,8%),  

2021 жылдың жоспары бойынша +41 233 

тонна (+8,8%) 

2020 жыл бойынша ауытқу +0,9 кг/изм 

(+3,4%),  

2021 жылдың жоспарына +1,84 кг/изм 

(+7,2%) 

26,34 

25,40 

27,24 

Факт 2020 

План 2021 

Факт 2021 

Удельный расход 
топлива (кг/изм) 

482 465 

469 071 

510 304 

Факт 2020 

План 2021 

Факт 2021 

Расход дизельного топлива 
(тонн) 

183 154 

184 653 

187 326 

Факт 2020 

Жоспар 2021 

Факт 2021 

Работа млн.ткм.бр 

Поездардың тартылуына ОЭР шығысы бойынша ақпарат 

Дизель отынының үлестік шығысының ӛзгеру серпіні 
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2020 жыл бойынша  ауытқу – 13 309 (- 

6,0%),  

2021 жыл жоспары бойынша  +7 873 

(+3,9%) 

2020 жыл бойынша ауытқу -160 039 мың кВт*сағ (-

5,9%),  

2021 жылдың жоспары бойынша +218 837 мың кВт * 

сағ (+9,4%) 

2020 жыл бойынша ауытқу + 0,08 кВт*сағ/изм 

(+0,06%),  

2021 жылғы жоспар бойынша + 6,11 

кВт*сағ/изм (+5,3%) 

222 748 

201 566 

209 439 

Факт 2020 

жоспар 2021 

Факт 2021 

Работа млн.ткм.бр 

2 705 122 
2 326 246 

2 545 083 

Факт 2020 

Жоспар … 

Факт 2021 

Расход электроэнергии, 
тыс.кВт*ч  

121,44 

115,41 

121,52 

Факт 2020 

Жоспар  … 

Факт 2021 

Удельный расход эл.энергии, 
кВт*ч/изм 

Электр энергиясының үлестік шығысының ӛзгеру серпіні 

Көрсеткіш  Факт 2020 
Жоспар 

2021 
Факт 2021 

 

жоспард

ан 

ауытқу 

2021 (+/-) 

жоспард

ан 

ауытқу  

2021 (%) 

факттан 

ауытқу 

2020 (+/-) 

факттан 

ауытқу 

2020 (%) 

Жоспар 

бойынша 

нәтиже 

2021 мың 

кВт * сағ 

Жоспар 

бойынша 

нәтиже 

2020 мың 

кВт * сағ 

Жұмыс, млн. т-км 

бр.ч 
222 748 201 566 209 439 7 873 3,9 -13 309 -6,0 

218 837 1 588 

Электр 

энергиясының 

шығыны, мың кВТ * 

сағ 

2 705 122 2 326 246 2 545 083 218 837 9,4 -160 039 -5,9 

Меншікті шығыс (кВт 

* сағ / изм) 
121,44 115,41 121,52 6,11 5,3 0,08 0,06 

Байланыс желілері 

шығындарының 

пайызы 

8,41 8,0 7,73 0,73 10,4 -0,68 -8,08 

2021 жылы 2020 жылмен салыстырғанда электр энергиясының меншікті шығыны 0,08 кВт*сағ/изм-ге ұлғайды, 

бекітілген жоспарлы кӛрсеткіштерге қарағанда электр энергиясының меншікті шығыны 6,11 кВт*сағ/изм-ге ұлғайды. 



2021 жылдың қорытындысы бойынша қозғалыс қауіпсіздігінің жай-кҥйі 
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ҚҚБ орташа саны 

 Оқиғалар (маневрлер кезіндегі  

жолдан шығулар, жылжымалы 

қҧрамның соқтығысулары) 

Инциденттер 

81 

27 

54 

65 

24 

41 

2021

2020

Кокшетау Костанай Павлодар Караганда Семей Алматы Жамбыл Шымкент К-орда Батыс Атырау Мангистау Илецк 
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ҚҚБ филиалдар бӛлінісінде бӛлу  

Мына ЖТ бӛлімшелері ҚҚБ-ның ең кӛп санына жол берді: Алматы – 12 оқиға;  Ақтӛбе-8 оқиға; Павлодар және Қарағанды бойынша 7 оқиға; Қостанай 

және Атырау облыстары 5 оқиға; Ақмола, Семей, Жамбыл және Шымкент 4 оқиға; Маңғыстау-3 оқиға; Қызылорда және Илецкое 1 оқиға..  

Оқиғалардың ауырлық дәрежесіне қарай ҚҚБ ең кӛп жол берген ЖТ бӛлімшелері: Алматы – 7 оқиға;  Павлодар, Қарағанды және  Семейс 3 оқиғадан; 

Атырау - 2 жағдай; Ақмола, Қостанай, Жамбыл, Ақтӛбе, Маңғыстау және Илецкое  1  оқиғадан.  



Қозғалыс қауіпсіздігін бҧзудың салыстырмалы диаграммасы 
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2021 жылы ҚҚБ ең кӛп 

санына жол берілді: 

1 - тоқсан (қаңтар); 

2 - тоқсан (мамыр); 

3 - тоқсан (қыркүйек); 

4 - тоқсан (қараша) 

Жҥк Вагон Локомотив Қозғалыс 

0 
7 

26 

48 

2 6 

19 

38 

2020

2021

қозғалыс шаруашылығы бойынша  2020 жылғы 48 оқиғамен салыстырғанда 38 оқиға (18 оқиға және  20 инцидент); 

локомотив шаруашылығы бойынша  2020 жылғы 26 оқиғамен салыстырғанда 19 оқиға (5 оқиға және  14 

инцидент); 

вагон шаруашылығы бойынша 2020 жылғы 7 оқиғамен салыстырғанда 6 оқиға  (1 оқиға және 5 инцидент); 

жҥк жҧмысы бойынша 2 оқиға 2020 жылғы 0 оқиғамен салыстырғанда. 
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Бенчмаскинг 
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Барлық тартқыш түріндегі жүк поездарының орташа 
учаскелік жылдамдығы,, км/сағ  
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Серіктестіктегі Корпоративтік басқару 
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"ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС Корпоративтік басқару: 

  "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС Корпоративтік басқаруды жетілдірудің маңыздылығын сезінеді және 

қызметтің ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ корпоративтік басқару кодексінің негізгі 

қағидаттарын іс жҥзінде енгізуге ҧмтылады. 

"ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС Корпоративтік басқару қҧрылымы: 

   "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС Жалғыз қатысушысы "ҚТЖ" ҦК" АҚ болып табылады, оған серіктестіктің 

жарғылық капиталына қатысу ҥлесінің жҥз пайызы тиесілі. Жалғыз қатысушының заңнамада және жарғыда 

кӛзделген қҧқықтары бар.   

Қазақстан 

Республикасының  

Ҥкіметі; 

 "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС 

 

 Қазақстан Республикасының Ҥкіметі қҧрылтайшысы және жалғыз акционері болып табылатын "Самҧрық-Қазына" ҧлттық 

әл-ауқат қоры" АҚ (Қор) "ҚТЖ" ҦК" АҚ Жалғыз акционері болып табылады. 



30 

31.12.2021 ж. жағдай бойынша  

"ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС   

 

Қадағалау кеңесінің қҧрамы 

 Қадағалау  кеңесінің тӛрағасы 

Елюбаев Курман Исламович 

Қадағалау кеңесінің мҥшесі 
• 1981 – 2016жж КСРО МҚК, ҚР ҦҚК 

органдары қатарындағы қызмет; Астана қаласы 

бойынша ҦҚК Департаментінің бастығы; 

• 2019 ж. – қазіргі уақытқа дейін "ҚТЖ" ҦК" 

АҚ Корпоративтік қауіпсіздік департаментінің 

директоры. 

* 1994-2000 ж. ж. - ҚР Қаржы министрлігі 

ММЖК тӛрағасының орынбасары; 

• 2000 - 2002 ж. ж. – "Қазақойл-Продактс" 

ЖШС директоры, инвестициялық жобалар 

жӛніндегі атқарушы директор, "Қазақойл" 

ҦМК" ЖАҚ Президентінің кеңесшісі; 

* 2002 - 2003 ж. ж. – "Каспий ӛнеркәсіптік-

қаржылық тобы" ЖШС Бас директорының 

кеңесшісі; 

* 2003 – 2006 ж. ж.-"ҚазМҧнайГаз" ҦК" ЖАҚ 

Корпоративтік даму жӛніндегі атқарушы 

директоры, бірінші вице-президентінің 

кеңесшісі; 

* 2006-2007 ж.ж. -  "Самҧрық" мемлекеттік 

активтерді басқару жӛніндегі қазақстандық 

холдингі" АҚ Стратегия және корпоративтік 

басқару департаментінің директоры; 

 • 2008 – 2015 ж. ж. - "Mercury Service 

Company"ЖШС бас директорының бірінші 

орынбасары, бас директоры; 

• 2009-2013 ж. ж. - "ТЭК-ҚАЗАҚСТАН" ЖШС  

бас директоры; 

* 2013 – 2016 ж. ж. – "Атамекен" ҚР ҦКП 

Басқарма мҥшесі-Басқарма тӛрағасының 

орынбасары; 

* 2016 жыл бойынша – "Атамекен" ҚР ҦКП 

Тӛралқа мҥшесі; 

• 2016 – 2017 ж.ж. - "Қамқор Менеджмент" 

ЖШС бас директоры; 

• 2017 – 2018 ж.ж. -  "Silkway Transit" ЖШС 

бас директоры; 

* 2018 жылдың желтоқсан айынан бастап - 

"ҚТЖ" ҦК" АҚ даму жӛніндегі басқарушы 

директоры. 

15 жылдан астам басшылық лауазымдарда жҧмыс істеді, мҧнай-газ 

секторында Директорлар кеңесінің мҥшесі болды. 

• 2017-2018жж. "PROTALENT" ЖШС Бас директоры;  

• 2018-2019жж. "Қазына Капитал Менеджмент"АҚ Басқарма 

тӛрағасы ("Бәйтерек" ҦБХ еншілес ҧйымы); 

• 2018-2019жж. Директорлар кеңесінің мҥшесі ("Самҧрық - Қазына" 

АҚ ӛкілі); 

• 2018ж. "Таукен-Самҧрық"АҚ Директорлар кеңесінің мҥшесі;  

• 2018ж. "Қазатомӛнеркәсіп" АҚ Директорлар кеңесінің мҥшесі; 

• 2018-2019жж. Директорлар кеңесінің мҥшесі Baiterek Venture Fund 

("Қазына Капитал Менеджмент"А Қ еншілес Қоры) Директорлар 

кеңесінің тӛрағасы; 

• 2018-2019жж. BV Management Қадағалау кеңесінің тӛрағасы 

("Қазына Капитал Менеджмент" АҚ еншілес қоры); 

* 2021 ж.- қазіргі уақытқа дейін "Kazcloud" ЖШС Қадағалау 

кеңесінің мҥшесі ("Самҧрық-Қазына" АҚ ӛкілі); 

* 2021 ж.- қазіргі уақытқа дейін "ҚТЖ – Жҥк тасымалдары" ЖШС, 

"KTZ Express" АҚ, "Кедентрансервис"АҚ Директорлар кеңесінің 

мҥшесі (Жалғыз акционердің ӛкілі).  

 

Қасымбек Ардақ Махмҧдҧлы 

Қадағалау кеңесінің мҥшесі 

Омарбекова Шолпан Сапарғалиқызы 

Қадағалау кеңесінің мҥшесі 
• 1991 – 2000жж. ҚР Ҧлттық Ғылым 

академиясының Экономика институтының 

экономисі, • • 2000-2002жж. 

"Казгипрожелдортранс" ААҚ бас маманы,  

• 2002 – 2010жж. "Казтранссервис" АҚ қаржы 

директоры, Вице-президенті, басқарушы 

директоры, қаржы жӛніндегі Вице-президенті, 

экономика және қаржы жӛніндегі Вице-

президенті; 

• 2010-осы уақытта "ҚТЖ" ҦК " АҚ, Тарифтік 

саясат департаментінің директоры, экономика 

және қаржы жӛніндегі Вице-президент, 

Экономика жӛніндегі Басқарушы директор, 

вице-президент, Қаржылық бақылаушы – 

Қазынашылық департаментінің директоры, 

Қаржылық бақылаушы, 03.08.2020 жылдан 

бастап - Қаржы директоры. 

* 2008-2009 ж. ж. стажер, заңгер 

"Бірыңғай персоналды дамыту орталығы" ЖМ,  

* 2009 – 2011жж.  "Самҧрық-Қазына 

"Корпоративтік университеті" ЖМ заңгері.  

* 2011-2019ж. ж. "ҚазМҧнайГаз" АҚ заңгер, аға 

заңгер, жетекші заңгер, халықаралық 

келісімшарттар департаменті директорының 

орынбасары, директоры, ірі мҧнай-газ 

жобаларын қҧқықтық қамтамасыз ету 

департаментінің директоры; 

* 2019-2020жж. "Жолаушылар тасымалы" АҚ 

Заң департаментінің директоры; 

• 2020-қазіргі уақытқа дейін Халықаралық 

келісімшарттар департаментінің директоры 

 "ҚТЖ" ҦК" АҚ. 

Смолина Александра Александровна 

Қадағалау кеңесінің мҥшесі 

Ескертпе:  
2021 жылғы 9 желтоқсанда "ҚТЖ" ҦК" АҚ Директорлар кеңесінің 

шешімімен (№15 хаттама) Қадағалау кеңесінің мҥшесі, бҧрын "ҚТЖ" ҦК" 

АҚ Басқарма тӛрағасының жҥк қозғалысы жӛніндегі орынбасары қызметін 

атқарған О.Р. Кулаковтың ӛкілеттігі тоқтатылды. 
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Қадағалау кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелер:  

17 

6 

9 

4 

3 

6 

2 

7 

корпоративтік мәселелер 

 3 млрд артық мәмілелер 

  3 бастап   51 % дейінгі мәмілелер 

 51 % бастап мәмілелер 

Стратегия, бюджет және ҚНК 

ОА қҧрылымы және 

филиалдардың штаттық кестесі, 

сыйлықақы    

2021 жылы Қадағалау  кеңесі 8 отырыс, оның 

ішінде кҥндізгі нысанда – 7 отырыс, сырттай 

дауыс беру нысанында - 1 отырыс ӛткізді.  

2021 жылы Қадағалау  кеңесінің отырыстарында 

"ҚТЖ – Жҥк тасымалдары" ЖШС қызметінің 

тҥрлі бағыттары бойынша 54 мәселе қаралды. 

Ең маңызды мәселелер кҥндізгі сессияларда 

қаралды. 

Тӛменде Қадағалау кеңесі мҥшелерінің есепті кезеңдегі Қадағалау  кеңесінің отырыстарына қатысуы туралы мәліметтер 

келтірілген: 

Қадағалау  кеңесінің тӛрағасы-Мейрамкул Алтынбековна Дҥзбаева ӛткізілген 8 отырыстың 8-не қатысты. 

Қадағалау кеңесінің мҥшелері: 

Омарбекова Шолпан Сапарғалиқызы-ӛткізілген 8 отырыстың 8-іне қатысты. 

Қасымбек Ардақ Махмҧдҧлы-ӛткізілген 8 отырыстың 8-іне қатысты. 

Смолина Александра Александровна-8 ӛткізілген 7 отырысқа қатысты, іссапарға байланысты 1 отырысқа қатысқан жоқ. 

Елубаев Қҧрман Исламҧлы-ӛткізілген 8 отырыстың 8-іне қатысты. 
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 "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС Қадағалау кеңесінің қҧрамын сайлау "ҚТЖ" ҦК" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 

жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (бҧдан әрі-Шешім) (хаттама № 16) бекітілген "ҚТЖ" ҦК" АҚ еншілес ҧйымдарының 

Директорлар кеңесінің/Қадағалау кеңестерінің қҧрамын қалыптастыру және Директорлар кеңесінің/Қадағалау кеңестерінің 

мҥшелеріне сыйақы және шығыстарды ӛтеу қағидаларына сәйкес жҥргізіледі.  

  

 "ҚТЖ-Жҥк тасымалы" ЖШС негізгі бизнес-процестері келесі бағыттар бойынша Қадағалау кеңесінің мҥшелеріне 

бекітілген: 

Қадағалау кеңесінің мҥшелерін іріктеу процесі және қҧзыреті: 

Қадағалау кеңесінің тӛрағасы 

Урынбасаров Бауыржан Пазылбекҧлы 

Қадағалау кеңесінің мҥшесі 

Қасымбек Ардақ Махмҧдҧлы 

Қадағалау кеңесінің мҥшесі 

Ахметжанов Әнуар Мҧратҧлы 

 Комплаенс менеджмент 

 Қаржыны басқару 

 Пайдалану жҧмысы және ӛндірістік 

кӛрсеткіштер 

 Ӛндірістік қауіпсіздік және қоршаған ортаны 

қорғау 

 Стратегиялық және ҧйымдастырушылық 

даму 

 Цифрландыру және тиімділік 

 Корпоративтік басқаруды жетілдіру 

Қадағалау кеңесінің мҥшесі 

Ерназаров Ілияс Бақытжанҧлы 

Қадағалау кеңесінің мҥшесі 

Рахымбеков Асқар Нҧриденҧлы 

Қадағалау кеңесінің мҥшесі 

Какимов Асхат Самаевич 

 Экономика және бюджеттеу 

 Тәуекелдер және ішкі бақылау 

 Қҧқықтық сҥйемелдеу 

 Кадрлық және әлеуметтік саясат 

 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат  

 

 Активтерді басқару 

Ескертпе:  
2022 жылғы 26 сәуірде "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС Қадағалау  

кеңесінің шешімімен (№15 хаттама) "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС 

Қадағалау кеңесінің мҥшелері жетекшілік ететін бизнес-процестерді бӛлу 

бекітілді . 
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31.12.2021 ж. жағдай бойынша" ҚТЖ-Жҥк тасымалдары 

" ЖШС Басқармасының қҧрамы 

 

Кӛбесов Қанат Керімҧлы 

Басқарма мҥшесі  

Қалдыбатыр Нҧржан 

Сәрсембайҧлы 

Басқарма мҥшесі 

Петров Владимир Викторович 

Басқарма тӛрағасы 

2014 жылдан бастап – "ҚазМҧнайГаз" ҦК АҚ 

адам ресурстарын басқару және еңбекақы тӛлеу 

департаменті директорының орынбасары. 

2017 жылдан бастап – "Oil Construction 

Company"ЖШС Бас директорының 

орынбасары,  

2019 жылдың маусымынан бастап - 

"Қазтеміртранс" АҚ Әкімшілік мәселелер 

жӛніндегі Басқарушы директоры. 

2020 жылғы қарашада "ҚТЖ-Жҥк 

тасымалдары" ЖШС Бас директорының 

корпоративтік мәселелер жӛніндегі орынбасары 

болып тағайындалды. 

2015 жылдың қаңтар айынан 2016 

жылдың қаңтар айына дейін "ҚТЖ" ҦК" 

АҚ – "Интеграцияланған жоспарлау 

дирекциясы" филиалының Транзиттік 

саясат кірістер жоспарын қалыптастыру 

департаментінің директоры. 

2018 жылғы қаңтардан 2020 жылғы 

желтоқсанға дейін – "Nurly zhol Trade" 

ЖШС Бас директоры. 

2020 жылғы желтоқсанда "ҚТЖ-Жҥк 

тасымалы"ЖШС Бас директорының 

орынбасары-бас инженері болып 

тағайындалды 

1991 жылдың шілдесінен 2014 жылдың сәуіріне дейін-

"Ақтӛбе жол бӛлімшесі" - "ҚТЖ" ҦК" АҚ филиалының 

бірінші орынбасарына дейін әр тҥрлі лауазымдарды 

атқарды. 

2014 жылғы сәуірден 2016 жылғы шілдеге дейін "ҚТЖ" 

ҦК" АҚ - "Тасымалдау процесі дирекциясы" 

филиалының директоры. 

2017 жылдың шілдесінен 2018 жылдың шілдесіне дейін 

"ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" АҚ бас инженері, 

біріктірілген жоспарлау және ақпараттандыру 

жӛніндегі Вице - президенті, біріктірілген жоспарлау 

жӛніндегі Атқарушы директоры, пайдалану жҧмысы 

жӛніндегі Атқарушы директоры лауазымдарын 

атқарды. 

2018 жылдың шілдесінен 2019 жылдың ақпанына дейін 

"KTZ Express" AO- "KTZE Operator" филиалының 

маркетинг департаментінің директоры, бас менеджері. 

2019 жылдың ақпан айынан 2020 жылдың қараша 

айына дейін "Қазтеміртранс" АҚ бас менеджері. 

2020 жылдың қарашасынан 2021 жылдың маусымына 

дейін "ҚТЖ - Жҥк тасымалдары" ЖШС Бас 

директорының Маркетинг және жоспарлау жӛніндегі 

орынбасары. 

2021 жылдың маусымынан бастап "ҚТЖ-Жҥк 

тасымалдары" ЖШС Бас директорының м. а. болып 

тағайындалды 

  

 

Имашев Әлжан Берікҧлы 

Басқарма мҥшесі  

2016 жылғы қаңтардан 2018 жылғы мамырға 

дейін –"Павлодар мҧнай-химия зауыты"ЖШС 

Бас директорының Корпоративтік даму жӛніндегі 

орынбасары. 

2018 жылғы мамырдан 2018 жылғы қыркҥйекке 

дейін –"Павлодар мҧнайхимия зауыты" ЖШС 

Бас директорының корпоративтік функциялар 

жӛніндегі орынбасары. 

2018 жылдың қыркҥйегінен 2019 жылдың 

шілдесіне дейін –"Kazakhstan Petrochemical" 

ЖШС Басқарма тӛрағасының корпоративтік 

орталық жӛніндегі орынбасары  

2019 жылғы шілдеден 2020 жылғы қарашаға 

дейін – KLPE ЖШС Басқарма тӛрағасы 

2020 жылғы қарашада "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" 

ЖШС Бас директорының экономика және қаржы 

жӛніндегі орынбасары болып тағайындалды 
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Басқарма отырыстарында қаралған мәселелер:  

2021 жылы Басқарма 32 отырыс ӛткізді. 

2021 жылы ӛткізілген Басқарма отырыстарында "ҚТЖ – Жҥк тасымалдары" ЖШС 

қызметінің тҥрлі бағыттары бойынша 154 мәселе қаралды. 
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корпоративтік мәселелер 

 3 млрд астам мәмілелер 

  3 тен 51 % дейінгі мәмілелер 

 51 % бастап мәмілелер 

Стратегия, бюджет және ҚНК  

ОА қҧрылымы және филиалдардың 

штаттық кестесі, сыйлықақы 

  комплаенс офицердің сҧрақтары 

тәекел-менеджмент 
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Корпоративтік басқару кодексінің және әдеп 

және мінез-қҧлық кодексінің талаптарын 

сақтау туралы ақпарат 
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"ҚТЖ-Жҥк тасымалдары " ЖШС    

2021 жылғы "ҚТЖ" ҦК" АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау 

туралы ақпарат: 

 

 "Самҧрық-Қазына" ҧлттық әл - ауқат қоры" акционерлік қоғамы Басқармасының (бҧдан әрі-Қор) 2105 

жылғы 27 мамырдағы № 22/15 хаттама шешімімен дауыс беретін акцияларының (қатысу ҥлестерінің) жҥз пайызы 

Қорға корпоративтік стандартты қолдану ҥшін міндетті ретінде тиесілі заңды тҧлғалар ҥшін корпоративтік 

басқару кодексі (бҧдан әрі - "Кодекс") бекітілді.  

 Кодекстің мақсаты Қорда және ҧйымдарда корпоративтік басқаруды жетілдіру, басқарудың ашықтығын 

қамтамасыз ету, қор мен ҧйымдардың тиісті корпоративтік басқару стандарттарын ҧстануға бейілділігін растау 

болып табылады.  

 Жҥргізілген талдау нәтижелеріне сәйкес, іс жҥзінде "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС-да Кодекс 

ережелерінің 87% - ы сақталады, Кодекс ережелерінің тағы 4% - ы ішінара сақталады (себептерін тҥсіндіре 

отырып) және қазіргі уақытта ережелердің 0,3% - ы сақталмайды. Кодекс ережелерінің 8% "ҚТЖ-Жҥк 

тасымалдары" ЖШС қызметіне қолданылмайды. 

 Тҧтастай алғанда, есепті талдау нәтижелері бойынша "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС Корпоративтік 

басқару кодексінің негізгі қағидаттары мен ережелерінің сақталатыны анықталды. Кодекстің негізгі ережелері 

орындалатынына және Жалғыз акционердің кҥткеніне сәйкес келетініне жеткілікті растау бар. 
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Корпоративтік басқаруды жетілдіру жӛніндегі жоспарларды іске асыру туралы: 

2021-2022 жж.корпоративтік басқару жҥйелерін жетілдіру бойынша  

 іс-шаралар жоспары. 

Атқарушы органның 
Қадағалау кеңесі қызметінің 

тиімділігі 

(19 іс-шара) 

Стратегиялық 
мақсаттарды сыни 

бағалау және 
талқылау 

мәселелерін 
қарастыру 

Тұрақты даму 
қағидаттарын іске 
асыру жӛніндегі іс-
шаралар жоспарын 

әзірлеу. 

Әдеп және мінез-
құлық кодексін бұзу 
фактілері туралы 

мәселелерді 
қарастыру 

Тәуекелдерді 
басқару, ішкі 

бақылау және 
аудит 

(19 іс-шара) 

Негізгі бизнес-
процестер бойынша 

процесс деңгейі 
тәуекелдері мен 

бақылау рәсімдерін 
кӛрсете отырып, 

блок-схемаларды, 
сондай-ақ 

тәуекелдер мен 
бақылау 

матрицаларын 
әзірлеу 

"Қорғаудың үш 
желісі" моделін 
енгізу бойынша 

әдіснамалық базаны 
нақтылау  

Тәуекел-
менеджердің 

ережесін және 
лауазымдық 
нұсқаулығын 

нақтылау 

Орнықты даму  

(17 іс-шара) 

Орнықты даму 
қағидаттарын енгізу 

жӛніндегі іс-
шаралар жоспарын 

әзірлеу 

Кешенді қауіпсіздік 
жай-күйі 

мәселелерін қарау 

Қатысушылардың 
құқықтары 

(3 іс-шара)  

Ақпараттық 
материалдарды 
дайындау және 

оларды "ҚТЖ-ЖТ" 
ЖШС корпоративтік 

сайтында 
орналастыру 
қағидаларын 

әзірлеу 

Ашықтық 

(5 іс-шара) 

"ҚТЖ" ҰК" АҚ-пен 
келісім бойынша 

инсайдерлік 
ақпаратқа иелік ету 
мен пайдалануды 

ішкі бақылау 
қағидаларын 

қабылдау. 

"ҚТЖ-ЖТ" ЖШС 
қаржылық 

есептілігінің 
уақытылы бекітілуін 
және жариялануын 

бақылау. 

 Жоспар "ҚТЖ" ҦК" АҚ еншілес ҧйымдарында корпоративтік басқаруды жетілдіру жӛніндегі 2021-2022 жылдарға арналған 

кешенді жоспарға сәйкес әзірленген №02/28 хаттама және 2021 жылғы 20 қазандағы №5 хаттама, №4 сҧрақ "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС 

Қадағалау кеңесімен бекітілген. 

 Іс-шаралар жоспарының мақсаттары корпоративтік басқаруды жетілдіру, басқарудың ашықтығын қамтамасыз ету, тиісті 

корпоративтік басқару стандарттарын ҧстануға бейілділікті растау болып табылады.  
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Жетілдіру жӛніндегі іс-шаралар жоспарын ағымдағы орындау  

 іс-шаралар жоспары. 

21 

10 
3 

4 

25 

Орындалды 

Тҧрақты тҥрде орындалады 

Жҧмыс жҥріп жатыр 

Алынып тасталды  (ЖТ қызметіне қолданылмайды) 

Орындалуы  2022ж. Кҥтіледі 

63  

жоспарланған 
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Әдеп және мінез-құлық кодексі: 

 "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС "ҚТЖ" ҦК" АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы "20" 

қыркҥйектегі шешімімен бекітілген "ҚТЖ" ҦК" АҚ және оның еншілес ҧйымдарының әдеп және 

мінез-қҧлық кодексін, №14 хаттаманы басшылыққа алады. 

Кодекстің мақсаты бизнес-процестерді жетілдіру, қызметті цифрландыру және қызметкерлердің 

кәсіпқойлығын арттыру есебінен ҧсынылатын қызметтердің тҧрақты дамуы, сапасы мен 

экономикалық тиімділігі бойынша ҧқсас компаниялар арасында кӛшбасшылыққа шығу. Сондай-ақ 

корпоративтік мәдениетті дамытуға және компанияның нарықтың ашық және адал қатысушысы 

ретіндегі беделін нығайтуға.  

 

 2021 жылғы 27 желтоқсанда №8 хаттамамен (№6 сҧрақ) "ҚТЖ-Жҥк тасымалы" ЖШС 

Қадағалау кеңесінің шешімімен: "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты" бекітілді, оның 

мақсаты сыбайлас жемқорлық қызметінде атқаратын лауазымына қарамастан серіктестіктің 

лауазымды тҧлғалары мен қызметкерлерін тарту тәуекелін барынша азайту болып табылады. 

 

 2021 жылғы 27 желтоқсанда №8 хаттамамен (№7 сҧрақ) "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС 

Қадағалау кеңесінің шешімімен "Лауазымды тҧлғалар мен қызметкерлердің мҥдделер қақтығысын 

болдырмау және реттеу саясаты" бекітілді, оның мақсаты мҥдделер қақтығысын болдырмау болып 

табылады және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі тетіктерінің бірі болып 

табылады. 
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Біріктірілген менеджмент жҥйесі және 

тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жҥйесі  
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БІРІКТІРІЛГЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҤЙЕСІ (БМЖ) 

ISO 9001/ ISO 14001/ 
OHSAS 18001/ISO 50001 

 

Энесгетикалық менеджмент жүйеті 
Сара менеджменті жүйеті 

Экплпгиялық менеджмент жүйеті 
Кәтіби қауіртіздік және дентаулық менеджмент жүйеті 

Энесгетикалық менеджмент жүйеті 

  

"ҚТЖ - Жүк татымалдасы" ЖШС тестификаттау пблыты 
"Темісжпл көлігі талатында жүктесді татымалдау" 

ISO 50001: 2019 "Энергоменеджмент жҥйелері. Талаптар және қолдану жӛніндегі нҧсқаулық" 

ISO 9001-2016 "Сапа менеджменті жҥйелері. Талаптар" 

ISO 45001-2019 "Еңбек қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау менеджменті жҥйелері. Талаптар және қолдану жӛніндегі 

нҧсқаулықтар" 

 

ISO 14001-2016 "Экологиялық менеджмент жҥйелері. Талаптар және қолдану жӛніндегі нҧсқаулық" 

 

халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестігі туралы сертификаттармен расталған: 

"EUROASIA MS" ЖШС-ҚР аккредиттелген 

сәйкестікті растау жӛніндегі орган IQNet-менеджмент жҥйелерін 

сертификаттау жӛніндегі ҧлттық органдар 

қауымдастығы 

Quality Austria – халықаралық сертификаттау 

органы 
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2021 жылы тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жҥйесі саласындағы 

жҧмысты ҧйымдастыру және іске асыру    
 Тәуекелдерді проактивті басқаруға кӛшу жҥзеге асырылды; 

 Ішкі бақылау жҥйесі бойынша басшылық (ІБЖ қызметін жүзеге асыру үшін) әзірленді және бекітілді (26.11.2021 жылғы ҚК 

шешімі, № 7 хаттама); 

 Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саясаты әзірленді және бекітілді (тәуекелдерді басқару қағидаттары мен тәсілдерін 

айқындайды) (26.11.2021 жылғы ҚК шешімі, № 7 хаттама); 

 Тәуекел-тәбет, тәуекелдерге тӛзімділік деңгейлерімен негізгі тәуекел кӛрсеткіштері әзірленді және бекітілді (26.11.2021 жылғы 

ҚК  шешімі, № 7 хаттама). 

 Тәуекелдердің шоғырландырылған тізілімі, тән тәуекелдер картасы, 2022 жылға арналған сындарлы тәуекелдерді азайту 

жӛніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді және бекітілді (2021 жылғы 27 желтоқсандағы ҚК шешімі, №8 хаттама); 

 Тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау жҥргізілді (2022 жылға арналған тәуекелдер тізілімі және тәуекелдер картасы – 22-

слайд) (Серіктестіктің мақсаттарына қол жеткізуге әсер ететін әлеуетті тәуекелдерді анықтау мақсатында тәуекелдер 

тізілімі, тәуекелдер картасы түрінде нақтыланды); 

 Негізгі бизнес-процестерді сипаттау бойынша, блок-схемаларды, тәуекелдер матрицаларын және жолаушылар және қала 

маңындағы (оның ішінде жеке меншік), контейнерлік және жҥк поездары қозғалысының нормативтік графигін, республикаішілік 

және халықаралық қатынастардағы тасымалдардың маркетингтік жоспарын, кҥрделі салымдар жоспарын қалыптастыру және 

бекіту және т. б. әзірлеумен жҧмыс жҥргізілді (Басқарманың 30.12.2021 ж. шешімі, хаттама № 12/05); 

 Станциялардың, локомотив пайдалану деполары мен вагон деполары қызметкерлеріне жасырын сауалнама жҥргізілді (арнайы 

киім сапасы, жеке қорғаныс құралдары, еңбекақы төлеу жүйесі, үстемеақылар мен сыйлықақылар төлеу, кеңсе техникасының 

сапасы, әдеп және мінез-құлық кодексін сақтау, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және т. б. мәселелер қозғалды); 

 Негізгі тәуекелдерді сипаттай және талдай отырып, тәуекелдерді басқару жӛніндегі тоқсан сайынғы есептерді тыңдау нәтижелері 

бойынша тиісті шаралар қаралды және қабылданды ("ҚТЖ" ҰК" АҚ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау департаментімен 

келісілді); 

 Міндеттемелерді ҧлғайту, ірі мәмілелер жасасу, сақтандыру мәселелері, серіктестіктің бюджеті мен даму жоспарын келісу және 

басқа да мәселелер бойынша ҧсынымдармен сараптамалық қорытындылар дайындалды. 
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Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жҥйесі саласындағы жҥйенің елеулі 

кемшіліктері 

Тәуекелдерді басқару жҥйесі 

Бар проблемалар 

Қадағалау кеңесінің қарауына 

тәуекелдерді басқару жӛніндегі 

есептерді уақтылы ҧсынбау. 
 

Себептер:  

 Алқалы органдардың 

(басқарудың) алдын ала 

қарауымен байланысты ұзақ 

мерзімді рәсімдер, сондай-ақ ЖТ 

тәуекелдерінің иелерімен,   

 "ҚТЖ" ҰК" АҚ құрылымдық 

бөлімшелерімен келісу 

Жекелеген тҥйінді тәуекелдерді 

барынша азайту бойынша 

жҥргізілетін іс-шаралардың 

жеткіліксіздігі және 

тиімділігінің тӛмендігі. 
 

 

Себептер: 

Тәуекелдерді басқаруға 

серіктестік басшылығының 

тартылуының төмендігі; 

тәуекелдер иелерінің 

тәуекелдерді және олардың 

тиімділігін төмендету үшін 

жүргізілетін іс-шаралар туралы 

ақпаратты сапасыз ұсынуы 

Тәуекелдерді басқару бойынша 
уақтылы және сапалы 
есептілікті ҧсыну бӛлігінде 
тәуекелдер иелерінің тӛмен 
тәртібі. 

 

Себептер:  

Тәуекел иелері үшін мотивациялық 
ҚНК-ның болмауы (тәртіптің 
төмендігі, ішкі бақылау жүйесінің 
әлсіз деңгейі, білікті кадрлардың 
тұрақтамауы, тәуекелдерді 
басқару саласында міндетті 
біліктілікті арттыру үшін 
талаптар мен құралдардың 
болмауы) 
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2021 жылға арналған тәуекелдер картасы (тән тәуекелдер)  

 Серіктестіктің тәуекелдерінің шоғырландырылған тізілімі (бҧдан әрі-Тізілім) "ҚТЖ-Жҥк 

тасымалдары" АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 1 маусымдағы шешімімен бекітілген "ҚТЖ-Жҥк 

тасымалдары" АҚ тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау қағидаларына, №4 хаттамаға сәйкес 

әзірленді. 

 Тізілім Серіктестік ӛз қызметі барысында кездесетін тәуекелдер тізбесін білдіреді, тәуекелдер 

(тән тәуекелдер) туралы толық ақпаратты қамтиды. Ҧсынылған тізілім жобасы анағҧрлым маңызды 

сәйкестендірілген 29 тәуекелден тҧрады. 

 Тән тәуекелдерді бағалау тәуекелдің ықтималдығы, әсері және әсер ету уақыты бойынша 

тәуекелді ескере отырып жҥргізіледі.  

 Басқа тәуекелдермен салыстырғанда әрбір тәуекелдің маңыздылығын бағалауды жеңілдету ҥшін 

тәуекелдер графикалық тҥрде кӛрсетіледі және тән тәуекелдер картасын қалыптастырады. Картада 

ықтималдық немесе жиілік кӛлденең ось бойынша, ал әсер ету кҥші немесе маңыздылығы тік ось 

бойынша кӛрсетіледі. 

 Ӛзіне тән тәуекелдер картасы ерекше назар аударуды және оларды басқару жӛніндегі іс-

шараларды әзірлеуді талап ететін сыни тәуекелдерді (қызыл аймақ) бӛліп кӛрсетуге мҥмкіндік береді. 
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2021 жылға арналған 

тәуекелдер картасы (тән 

тәуекелдер) 
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CTR-2

OR-5

CTR-1

СR-1

OR-1 ESG-1

CRR-3

HTR-2 CRR-1

FX-1

CRR-2

СR-2

PIR-1

OR-7

TR-1

OR-3

HTR-1

OR-4

ОR-2

CTR-3

CTR-4

PIR-2

RTR-7

ОR-9

CСR-3
CRR-4CRR-5

IMPOSSIBLE 0% NEGLIGEBLE

UNLIKELY 25% MINOR

POSSIBLE 50% MODERATE

LIKELY 75% MAJOR

ALMOST CERTAIN 100% SEVERE

ВЕРОЯТНОСТЬ ВЛИЯНИЕ

LESS 0,15 BILLION TENGE

0,75 - 2,25 BILLION TENGE

MORE 2,25 BILLION TENGE

0,37 - 0,75 BILLION TENGE

0,15 - 0,37 BILLION TENGE

КОД ТӘУЕКЕЛ САНАТЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ КОД ТӘУЕКЕЛ САНАТЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 

 ЖҮК АЙНАЛЫМЫНЫҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІ  КЕЛІСІМШАРТТЫҚ ТӘУЕКЕЛ 

CTR-1 Республикаішілік жүк айналымының көлемі CCR-1 
"ЭКЗ" ЖШС, "ALSTOM", "ТМХ" ЖАҚ қосалқы жеткізушілерінің жүк 
электровоздары мен жиынтықтауыштарын жеткізу шартын 
орындамауы 

CTR-2 Импорттан жүк айналымының көлемі CCR-2 
"Транспортейшн Глоубэл Эл-Эл-Си" ЖШС жүк тепловоздарын жеткізу 
жөніндегі шарттық міндеттемелерді тиісінше орындамау 

CTR-3 Экспорттан түсетін жүк айналымының көлемі CCR-3 

"Қазпочта" АҚ-ның тасымалдау құжаттарын жеткізу 
жөніндегі шарттық міндеттемелерін тиісінше 
орындамауы 

CTR-4 Транзиттік жүк айналымының көлемі IT & КИБЕР ТӘУЕКЕЛ 

ТАРИФТІК ТӘУЕКЕЛ ICR-1 Ақпараттық жүйелердің істен шығуы 

RTR-7 
Транзиттік тарифтің орнына біріздендірілген 
тарифті қолдану тәуекелі 

ӨТІМДІЛІК ТӘУЕКЕЛІ 

ВАЛЮТАЛЫҚ ТӘУЕКЕЛ LR-1 Өтімділіктің төмендеу тәуекелі 

FX-1 
Ұлттық валютаның тұрақты валютаға қатысты 
бағамының төмендеуі 

КРЕДИТТІК ТӘУЕКЕЛ 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛ CR-1 
Дебиторлық берешекті қайтармау (проблемалық 
дебиторлық берешекті қалыптастыру)  

OR-1 Бос жүріс үлесінің арту қаупі  CR-2 
Көрсетілген қызметтер үшін берешектің пайда болуы 
(қосымша алымдар бойынша кірістердің төмендеуі)  

OR-2 Локомотив паркінің тапшылығы ҚОЗҒАЛЫС ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ТӘУЕКЕЛІ 

OR-3 Жүктің сақталмауы HTR-1 

Қозғалыс қауіпсіздігін бұзу  
поезда және маневрлік жұмыс кезінде жылжымалы 
құрамның жүруі / соқтығысуы 

OR-4 
Серіктестіктің кінәсінен жүкті уақтылы 
жеткізбеу тәуекелі 

HTR-2 
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау (өндірістік 
жарақаттанушылық) 

OR-5 Ауа-райының әсер ету қаупі  ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛ 

OR-6 Серіктестіктің кінәсінен өрт шығу қаупі ESG-1 Қоршаған ортаның ластануы 

OR-7 
Отын-энергетикалық ресурстардың шамадан 
тыс шығындалу тәуекелі (нәтижесі құқыққа) 

HR ТӘУЕКЕЛДЕРІ 

ЕАЭО шеңберінде тауарларды теміржол көлігімен тасымалдау 
кезінде электрондық навигациялық пломбаларды пайдалану 

туралы нормативтік құжаттарды қабылдау тәуекелі 
HR-1 Қызметкерлер тарапынан әлеуметтік наразылық 

OR-9 

Тасымалдаушы қызметкерлерінің 
станцияларда электрондық навигациялық 
пломбаларды міндетті түрде ілуі/алуы 

HR-2 

Еңбек шарты Жұмыс берушінің бастамасы бойынша 
бұзылған кезде Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексін бұзу 

САТЫП АЛУ ТӘУЕКЕЛДЕРІ HR-3 Кадрлардың тұрақтамауы 

OR-10 

Сатып алу рәсімдерін жүргізу кезінде сатып алу 
қағидаларын бұзу тәуекелі(сатып алу 
процесінің тәуекелдері) 

HR-4 Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзу 

ЖОБАЛЫҚ ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР КОМПЛАЕНС ТӘУЕКЕЛ 

PIR-1 

Болжамды (нұсқалық) кестелерді әзірлеу үшін 
автоматтандырылған жүйені пайдалану 
мүмкіндігінің болмауы 

CRR-1 Сыбайлас жемқорлық тәуекелі 

PIR-2 

 
"Trip Optimizer" рейсті Оңтайландырушы 
жүйесін енгізу жобасы бойынша аванстық 
төлемдерді қайтармау тәуекелі 

CRR-2 Корпоративішілік алаяқтық (ұрлау)тәуекелі 

САЛЫҚТЫҚ ТӘУЕКЕЛ CRR-3 Мүліктік тәуекел 

TR-1 Салық кодексінің талаптарын бұзу CRR-4 

"Oil Stream"ЖШС жүктердің (мұнай өнімдерінің) 
кідіртілуінен және қабылданбауынан келтірілген 
шығындарды серіктестіктің өтеу тәуекелі 

БЕДЕЛ ТӘУЕКЕЛІ CRR-5 

"Әлем-Павлодар" ЖШС талап-арызына сәйкес локомотив 
бригадалары үшін демалыс орындарын ұсыну 
қызметтерін сатып алу шарты бойынша берешек 
сомасын өндіріп алу тәуекелі 

RP-1 
Серіктестіктің іскерлік беделінің нашарлау 
тәуекелі 
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 2022 жылға арналған тәуекелдерді басқарудың 

 корпоративтік жҥйесінің тиімділігін арттыру жӛніндегі  

  негізгі іс-шаралар 

Келесі іс-шаралар жоспарланған: 

 Тәуекелдерді басқару саласындағы әдіснаманы қайта қарау:  

 тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау тәсілдерінің ӛзгеруіне байланысты тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау 

қағидаларына толықтырулар енгізу; 

 тәуекел-тәбетті, тәуекел-тӛзімділікті, негізгі тәуекел кӛрсеткіштерін айқындау қағидаларын әзірлеу  

       ("ҚТЖ" ҰК" АҚ ұқсас құжаттарын нақтылағаннан  кейін). 

 

 Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласында тәуекел-мәдениетті арттыру: 

 Серіктестіктің тәуекел-ҥйлестірушілерін тәуекелдерді сапалы сәйкестендіру, тәуекелдер тізілімін, тәуекелдерді тӛмендету 

ҥшін іс-шаралар жоспарын қалыптастыру және т. б. бӛлігінде оқытуды жҥргізу.  

 Тәуекелдерді басқару мәдениеті мен тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы білімді бағалау бойынша 

Серіктестік қызметкерлеріне жасырын сауалнама жҥргізу.  

 Негізгі сәйкестендірілген бизнес-процестер бойынша бақылау рәсімдерінің тиімділігіне тестілеу жҥргізу (бақылаудың 

кемшіліктері мен әлсіз жақтарын анықтау). 

  Тӛтенше жағдай кезінде қҧрылымдық бӛлімшелердің іс-қимылдары жӛніндегі жол картасын әзірлеу және іске асыру. 
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Орнықты даму 
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  Тҧрақты даму саласындағы басқару жҥйесін жетілдіру бойынша "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС 

негізгі қҧжаты "ҚТЖ" ҦК" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 мамырдағы шешімімен бекітілген 

(№8 хаттама, №1 сҧрақ) "ҚТЖ" ҦК" АҚ-тың еншілес ҧйымдарына таралатын орнықты даму саласындағы 

саясат болып табылады.  

 Саясат орнықты даму саласындағы мақсаттарды, қағидаттарды айқындайды, орнықты даму 

мақсаттарына қол жеткізу және қағидаттарын енгізу тетігін белгілейді, мҥдделі тараптармен ӛзара іс-

қимылды басқарудың тиімді жҥйесін қҧрады. 

Тҧрақты дамуды басқару 

 "ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС ӛз дамуында тҧрақты даму қағидаттарына ҥлкен мән береді. Тҧрақты 

дамуды қамтамасыз ету "ҚТЖ" ҦК" АҚ 2029 жылға дейінгі даму стратегиясының стратегиялық мақсаттарының 

бірі болып табылады, бҧл мақсат тҧрақты дамуды қамтамасыз етуді қамтиды және ҥш стратегиялық бастаманы 

іске асыруды кӛздейді:  

– әлеуметтік тҧрақтылықты арттыру және кадрлық  

әлеуетті дамыту;  

- экологиялық тҧрақтылық;  

- корпоративтік басқаруды жетілдіру.  

 

Тҧрақты дамуды қамтамасыз ету 
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2021 жылдың қорытындысы бойынша ӛндірістік жарақаттану (Еңбекті 

қорғау). 
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0,25 0,30 0,27 0,24 0,24 0,23 0,21 

LTIFR коэффициенті  

1 
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Ӛліммен аяқталғаны Мҥгедектік Уақытша еңбекке 

жарамсыздық 

2020 2021

2021 жылдың 12 айында "ҚТЖ – Жҥк тасымалдары" ЖШС бойынша 2020 жылдың ҧқсас кезеңінде 11 жағдайға қарсы 15 жазатайым оқиға орын алды. Оның 

ішінде ӛліммен аяқталғандар – 4 жағдай, мҥгедектік нәтижесі – 2 жағдай, еңбекке уақытша жарамсыздық-9 жағдай. 

Ӛндірістік жарақаттануды шаруашылықтар бойынша бӛлу: 

- вагон шаруашылығы - 1 жағдай;  

- локомотив шаруашылығы - 5 жағдай; 

- қозғалыс шаруашылығы-9 жағдай. 

Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалардан болған жалпы материалдық залал 162 739,41 мың теңгені қҧрады, оның ішінде тӛлемдер: 

– еңбекке жарамсыздық парақтары бойынша-3977,55 мың теңге; 

- еңбекке қабілеттілігінен, мҥгедектігінен, асыраушысынан айрылуына байланысты денсаулыққа келтірілген зиянды ӛтеу бойынша-72 877 мың теңге. 

- ӛндірістегі жазатайым оқиға немесе асыраушысынан айрылу салдарынан еңбекке қабілеттілігін толық немесе ішінара жоғалтқан қызметкерлерге біржолғы 

жәрдемақы 85 884,86 мың теңге. 

2-ші жартыжылдық "Ӛлім-жітімсіз 2-ші жартыжылдық" деп жарияланды. Іс – шара аясында "ҚТЖ - Жҥк тасымалдары" ЖШС - "Алматы, Қызылорда, Қостанай 

ЖТ бӛлімшесі" филиалдарында материалдарды практикалық кӛрсетумен техникалық сабақтар ӛткізілді және жҧмыс орындарында іс-шараларды ӛткізу туралы 

аншлагтар ілінді.  Іс-шараны ӛткізу кезеңінде ӛліммен аяқталған жағдайларға жол берілген жоқ.  

            Коэффициент (LTIFR) 2021 жылдың басында 0,50 қҧрады. 2021 жылдың 12 айының қорытындысы бойынша коэффициенттің 0,23 жоспарында 0,21-ге дейін 2 есе 

тӛмендеуі бар. 
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1 

•"Сауықтыруға 10 қадам" бағдарламасын насихаттау 

•"Жеті алтын ереже" тҧжырымдамасын іске асыру 

2 

•Поездар қозғалысының қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша семинарлар ӛткізу 

•Қауіпсіздік мәдениетін ҥздік әлемдік практика деңгейіне дейін жетілдіру 

3 

•Ӛндірістік объектілерді аттестаттау нәтижелерін келісу тәртібінің ӛзгеруі  

•Ӛндірістік объектілерді кезектен тыс аттестаттауды ҧйымдастыру 

4 

•Еңбек жағдайлары мен қауіпсіздігін жақсарту жӛніндегі іс - шаралардың кешенді жоспарын іске асыру (2021 жыл кезеңінде "Ӛлім-
жітімсіз 2 жартыжылдық" іс-шарасы жарияланды, "Назар аударыңыз-қҧрастырушы" нысаналы іс-шарасы ӛткізілді, поездар 
қозғалысымен байланысты кәсіптер бойынша материалдарды практикалық кӛрсете отырып, техникалық сабақтар ӛткізілді) 

5 
•Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін арттыру бойынша алдын алу іс-шаралары 

 Қозғалыс және еңбек жағдайларын, қауіпсіздігін жақсарту жӛніндегі   

іс-шаралар 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

ФАКТ 

 

2021 ЖЫЛҒА ЖОСПАР 

 

 

ФАКТ 12 

АЙ. 2021  
2018 

 

2019 

 

2020 ШЕКТІ МӘНІ НЫСАНАЛ

Ы МӘНІ 

 

СЫН-

ТЕГЕУРІН 

 

0,74 

 

0,86 

 

0,73 

 

0,57 

 

0,56 

 

0,55 

 

0,56 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІК ДЕҢГЕЙІ (ЭТД) 

ҚНК 

2021 ЖЫЛҒА  ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТИІМДІЛІКТІҢ ҚНК ДЕҢГЕЙІ ОРЫНДАЛМАУЫНА 

БАЙЛАНЫСТЫ 2020 ЖЫЛҒЫ ДЕҢГЕЙДЕ БЕЛГІЛЕНГЕН (МАҚСАТ-0,57).  

 

АЙЫППҦЛ САНКЦИЯЛАРЫН ТӚЛЕУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ 2019 ЖӘНЕ 2020 ЖЫЛДАРЫ ТЕРІС 

ДИНАМИКА БАЙҚАЛАДЫ. 

 

2021 ЖЫЛҒЫ ЖАЛПЫ БАҒАЛАУДАҒЫ ҤЛЕС САЛМАҒЫ-1 5%. 

 

12 АЙҒА ФАКТ. 2021 ЖЫЛЫ-0,56, ПӘК МАҚСАТТЫ МӘНІНЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛДІ. 

ҚО-ға ЭМИССИЯЛАР 
 
ШЫҒАРЫНДЫЛАРДЫ 7,33% - ҒА ТӚМЕНДЕТУГЕ ҚАЗАНДЫҚТАР МЕН ТҦРМЫСТЫҚ 

ПЕШТЕРДІ ҚАТТЫ ОТЫННАН ЭЛЕКТР ЖЫЛЫТУ ТҤРІНЕ АУЫСТЫРУ ЕСЕБІНЕН ҚОЛ 

ЖЕТКІЗІЛДІ.  

 
ШЫҒАРУ КӚЛЕМІНІҢ 30,92% - ҒА ТӚМЕНДЕУІ ВАГОНДАРДЫ ЖУУ ПУНКТТЕРІНЕ 

БЕРІЛЕТІН ВАГОНДАР САНЫНЫҢ АЗАЮЫНА БАЙЛАНЫСТЫ  

 
ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ КӚЛЕМІН 2,3% - ҒА ТӚМЕНДЕТУГЕ ҚАЛДЫҚТАРДЫ БӚЛЕК ЖИНАУ, 

СОНДАЙ-АҚ БӚЛ ҒИМАРАТТАРЫН АУТСОРСИНГКЕ БЕРУ ЕСЕБІНЕН ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛДІ. 

 

2 

1719 

1593 

2020 
жыл 

2021 
жыл 

Шығары… 

10,22 

7,06 

2020 жыл 2021 жыл 

Төгінділер 

9299 

9085 

2020 жыл 2021 жыл 

Қалдықтар 

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЭМИССИЯЛАР 

7,33% 

30,92% 2,3% 
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МАТЕРИАЛДЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ 

  2021 жылы серіктестік филиалдары қызметкерлерінің жалақысын 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 10% - ға және 2021 жылғы 1 

шілдеден бастап 10% - ға индекстеу жҥргізілді. Сондай - ақ, 2021 жылы Серіктестіктің филиалдары мен орталық аппаратының 

қызметкерлеріне кәсіби мереке-Кӛлік қызметкерлері кҥніне 1 ЕТЖЖ және ҚР Тәуелсіздік кҥніне 1,5 ЕТЖЖ мӛлшерінде біржолғы 

сыйлықақылар тӛленді. Компания Серіктестіктің филиалдары мен орталық аппаратының қызметкерлеріне 1 ЕТЖ қорытындысы 

бойынша сыйлықақы тӛлеу жӛнінде шешім қабылдады, тӛленген сыйлықақылардың жалпы сомасы 6 685 млн.теңгені қҧрады. 2021-

2023 жылдарға арналған ҧжымдық шартқа (№1 қосымша келісім) поезд жҧмысын орындау кезінде локомотив бригадалары 

жҧмысының жҥріп-тҧру сипаты ҥшін ҥстемеақы қосу бойынша ӛзгерістер енгізу бойынша жҧмыс жҥргізілді. 

   2021 жылы кірістерден есептелген нақты Еңбек ӛнімділігі бір адамға шаққанда 26 961 млн.теңгені қҧрады, бҧл 2020 жылғы 

деңгейден 23%-ға жоғары, еңбек ӛнімділігі 2020 жылға қарай млн.прив т-км нетто/адам болып 6% - ға ҧлғайды. 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІО КӘСІБИ БІЛІМ ДЕОГЕЙІН АРТТЫРУ 
2021 жылы жоспарланған оқыту кезінде - 4454 адам оқыды, қызметкерлерді даярлау және біліктілігін арттыру – 5643 адам 

қамтылды.  Оқыту қызметтер бойынша жҥргізілді: 

 Локомотив шаруашылығы блогынан 1746 адам; 

  Қозғалыс шаруашылығы блогынан 270 адам (жҥк жҧмысы блогын қоса алғанда); 

  Вагон шаруашылығы блогынан 220 адам; 

  3407 адам (еңбекті қорғау, экология, ӛнеркәсіптік қауіпсіздік, ӛрт - техникалық минимум, электр қауіпсіздігі). 

 Оқу орталықтары бӛлінісінде:  

 Тараз Оқу орталығы - 877 қызметкер; 

 Павлодар Оқу орталығы – 822 қызметкер; 

 Қарағанды Оқу орталығы - 900 қызметкер; 

  Ақтӛбе Оқу орталығы – 1017 қызметкер; 

 Орталық Нҧр-Сҧлтан-2027 қызметкер. 

Корпоративтік әлеуметтік саясат 
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ӘЛЕУМЕТТІК-ЕОБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ 

"ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" ЖШС мен оның еңбек ҧжымы арасындағы 2021-2023 

жылдарға арналған Ҧжымдық шарт Серіктестіктің мыналар бойынша ӛз еркімен 

қабылдаған міндеттемелерін қарастырады: 

әлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы нормаларды сақтау;  

   қызметкерлерге, жҧмыс істемейтін зейнеткерлерге, серіктестіктегі мҥгедектерге, 

сондай-ақ серіктестіктегі ӛндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан 

зардап шеккендерге материалдық қолдау және әлеуметтік кепілдіктер беру;  

жастарға, қызметкерлердің отбасыларына бірқатар әлеуметтік кепілдіктер беру, соның 

ішінде серіктестік қызметкерлері балаларының жазғы демалысы мен сауықтыруды қоса 

алғанда;  

денсаулық сақтау мәселелерін реттеу;  

персоналдың жан-жақты кәсіби дамуына және оқытылуына жәрдемдесу.  

2016 жылдан бастап жыл сайын "Самҧрық-Қазына" АҚ портфельдік компаниялар тобы 

бойынша әлеуметтік тҧрақтылық рейтингін зерттеу жҥргізіледі, ол 2021 жылы – 69% 

(2020 жылы – 72%) қҧрады.; 
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ӘЛЕУМЕТТІК ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫО АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ  
   Кпмранияныо іткеслік этикаты мен мінез-құлық кпдектін тақтау; 
 Насазылық білдісген қызметкеслесмен жеке кездетулес өткізу; 
 Еобек ұжымымен тұсақты ақрасаттық кездетулес өткізу; 
 Жұмыт псындасында тұсмыттық жағдайдыо қажетті деогейін ұттау; 

 Еобек ұжымдасында анықталған тыбайлат жемқпслық бұзушылықтас бпйынша алдын алу іт-шасаласын жүсгізу; 

 Қызметкеслесдіо шағымдасына пласдыо негізділігін (заодылығын) еткесе птысыр уақтылы ден қпю; 

 Қызметкеслесді цифслық тсантфпсмация жпбаласын ітке атысуға тастудыо жеке мыталы;  
 

"ҚТЖ-ЖТ" ЖШС қызметкесініо әлеуметтік ракеті 
 Машиниттес мен машиниттесдіо көмекшілесініо талалық жәсдемақыны есте алуы  (57 жыл); 
 Лауазымды потайландысу кезінде есте зейнетке шығу; 
 Теміс жпл көлігімен жпл жүсу құнын өтеу;  
 Тіттесді рсптездеу; 
 Шағын ттанцияласға/сазъездесге келген жат мамандасға 20% үттемақы;  
 Бала туғанда бесілетін матесиалдық көмек; 
 Некені тіскеуге матесиалдық көмек; 
 Жеоілдікрен танатпслық-куспсттық тауықтысу;  
 Медициналық қызмет көстету; 
 Балаласдыо жазғы демалыты; 
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Қаржылық есептілік 
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қараңыз 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған  "ҚТЖ-ЖТ" 

ЖШС шоғырландырылған қаржылық есептілігі – №1 қосымша.  
 

Қаржылық есептілік: 
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Байланысу тәсілдері 
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"ҚТЖ-Жҥк тасымалдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

010000, Қазақстан Республикасы, Астана Қ., Д. Қонаев к-сі, 6 

info@ktzh-gp.kz  

Кеңсе және хатшылық қызметі: +7 (7172) 60-30-20 

PR: +7 (7172) 60-30-70 

Байланыс деректері: 


























































































