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Компания, оның еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдары немен 
айналысады? 

Компания қызметін жүзеге асыру жағдайлары қандай? 

Компанияның корпоративтік басқару құрылымы мүдделі тараптар үшін қысқа, орта 
және ұзақ мерзімді перспективада қандай жолмен құнды генерациялауға мүмкіндік 
береді? 

Компанияның бизнес-моделі қандай? 

Компанияның қысқа, орта және ұзақ мерзімді перспективада мүдделі тараптар үшін 
құнды жасау қабілетіне әсер ететін негізгі тәуекелдер мен мүмкіндіктер қандай 
және оларды басқару қалай жүзеге асырылады? 

Компанияның маңызды мақсаттары мен міндеттері неде және оларға қалай қол 
жеткізіп, жүзеге асыруға ниеттенеді? 

Ұйым есепті кезеңде өз мақсаттары мен міндеттеріне қандай дәрежеде қол жеткізді 
және бұл мүдделі тараптар үшін Компанияның құнына қалай әсер етті?

Компанияның даму стратегиясын жүзеге асыру барысында кездесетін негізгі 
сын-қатерлер мен белгісіздіктер қандай және олар Компанияның бизнес-моделі 
мен болашақ көрсеткіштеріне қалай әсер етуі мүмкін?

 «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ (бұдан әрі — 
Қазатомөнеркәсіп немесе Компания) инвесторларға және басқа 
да мүдделі тараптарға Компания өзінің даму стратегиясын қалай 
қалыптастырғанын, оның өз активтерін қалай басқаратынын, қажетті 
қаржылық көрсеткіштерге жететінін, ұзақ мерзімді перспективада 
тұрақты қызметті қамтамасыз ететінін және акционерлер мен оның 
қызметіне мүдделі барлық тараптар үшін генерациялауға ұмтылатын 
құн жасау бойынша жұмыс істейтінін түсінуде барынша жәрдем 
көрсету мақсатын қояды. Осы есепте Компанияның қызметі туралы 
төменде тізбеленген сұрақтарға жауаптар берілген.

Осы біріктірілген есептің мақсаты оқырманды біздің қызметіміздің барлық
маңызды жақтары туралы хабардар ету болып табылады
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Сіздерге «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2021 жылға ар-
налған Компания қызметінің экономикалық, әлеуметтік және 
экологиялық аспектілері туралы өзекті ақпараттан тұратын 
біріктірілген жылдық есебін ұсынуға қуаныштымын.

Украина мен Ресейдегі оқиғалар энергетикалық қа-
уіпсіздікке және энергия көздерін әртараптандыруға жіті 
көңіл бөлуге себеп болды, ал бұл өз кезегінде ядролық 
энергетиканың қазбалы отынға таптырмас базалық балама 
ретінде алдыңғы қатарға шығуға мүмкіндік берді. Климаттың 
өзгеруіне байланысты сын-тегеуріндерді және төмен көмір-
текті экономиканы дамытудың артықшылықтарын жаһандық 
талқылау аясында біз саясаткерлер, бизнес-қоғамдастықтар 
және техникалық сарапшылар тарапынан атом саласына де-
ген қызығушылықтың өсіп келе жатқанын байқап отырмыз. 
Табиғи уранды әлемдегі жетекші өндіруші және жеткізуші 
бола отырып, Қазатомөнеркәсіп өзінің ұзақ мерзімді құнды 
құру стратегиясына бейілділігін сақтай отырып, энергияға 
көшу бойынша күш-жігерді іске асыруда елеулі рөл атқаруды 
жоспарлап отыр. Өндіріс пен экологиялық қауіпсіздіктің 
жоғары стандарттарын сақтай отырып, Компания серікте-
стерімен бірге ЖҰШ әдісімен бүкіл әлемдік уранның 45%-
дан астамын өндіреді.

2021 жылы пандемияның жалғасып келе жатқан әсеріне 
қарамастан, Қазатомөнеркәсіп халықаралық уран нарығын-
да көшбасшылығын сақтап қалды. Компания жұмысының 
тиімділігі оның кредиттік рейтингтерінде оң көріністер 
тапты: 2021 жылы Moody ' s халықаралық рейтинг  агенттігі 
Қазатомөнеркәсіптің рейтингін «тұрақты» болжамымен 
«Baa3»-тен «Baa2»-ге дейін көтерді.

Компанияның үздіксіз дамуына және оның нарықтағы 
позициясының нығаюына басым мақсаты, тиімді және ашық 
бизнес құру және клиенттер мен акционерлер арасындағы 
сенімді серіктес ретіндегі беделін сақтау арқылы Компани-
яның ұзақ мерзімді құнын ұлғайту болып табылатын Қаза-
томөнеркәсіптің корпоративтік басқару жүйесі ықпал етеді. 
Өткен жылы халықаралық аудиторлық компания жүргізген 
тәуелсіз зерттеу қорытындысы бойынша Қазатомөнеркәсіп 
корпоративтік басқарудың жоғары деңгейін көрсетті, соның 

қоғамдастықтар үшін әлеуметтік жағдайларды жақсарту 
үшін белсенді жұмыс істеуді жалғастыруда. Тұрақты даму 
компанияның Даму стратегиясының іргелі құраушы бөлігі 
болып табылады, ал ESG-мен байланысты мақсаттарға қол 
жеткізу және міндеттерді орындау – біздің жоспарларымы-
здың ажырамас бөлігі. Осы саладағы үздік халықаралық 
тәжірибелерді қолдана отырып, Компания табиғатты қорғау 
қызметіне қомақты қаражат бөледі және кәсіпорындар 
орналасқан жерлерде табиғи ортаны сақтау бойынша, сон-
дай-ақ қоршаған ортаға әсерді барынша азайту үшін табиғи 
ресурстарды ұтымды пайдалану бойынша барлық қажетті 
шараларды қабылдайды.

2021 жылы Қазатомөнеркәсіп бірқатар маңызды жобаларды 
іске асырды. Ең маңыздыларының бірі Компанияның 
«Үлбі-ТВС» ЖШС жылу бөлгіш құрамалар шығаратын жаңа 
зауытын іске қосу болды. Жоба атом өнеркәсібі саласындағы 
әлемнің жетекші компанияларының табысты көпжақты 
ынтымақтастығының жақсы мысалы болып табылады. 
«Үлбі-ТВС» ЖШС зауыты сияқты инновациялық жобаны іске 
асыру – бұл компанияның көміртекті бейтараптық жөніндегі 
Париж келісімінің мақсаттарына қол жеткізуге қосқан 
үлесінің мысалы.

Сондай-ақ маңызды оқиғалардың бірі ретінде Қытайдың 
ірі энергетикалық компаниялары – China National Uranium 
Company Limited және State Nuclear Uranium Resources 
Development Company Limited-пен екі ұзақ мерзімді 
жеткізу келісімшарттарын жасасуды атап өтуге болады. 
Бұл мәмілелер Қазатомөнеркәсіптің әлемдік ядролық отын 
нарығындағы сенімді және оңтайлы жеткізуші ретіндегі 
беделін растайды.

Есеп беру кезеңінде Компания коронавирустық пандемия 
зардаптарының жалғасып жатқан әсеріне қарамастан, тағы 
да жоғары қаржылық және операциялық көрсеткіштерге  қол 
жеткізгенін көрсетті. 2021 жылы Компанияның акционер-
леріне 2020 жылғы қызмет нәтижелері бойынша төленген 
дивидендтер көлемі 2020 жылғы дивидендтер төлемдерінің 
жалпы сомасынан 52%-ға артты. Осылайша, сыртқы фак-
торларға байланысты халықаралық нарықтардағы сақталып 

нәтижесінде оның рейтингі «BBB» деңгейінен «А» деңгейіне 
дейін көтерілді. Бұл нәтиже Қазатомөнеркәсіптің барлық 
ішкі жүйелерінің тиімділігінің артқанын көрсетеді. Атап ай-
тқанда, алға басушылыққа акционерлер құқықтарын қорғау, 
Директорлар кеңесінің және атқарушы органдардың өнімді 
әрі нәтижелі қызметі, сондай-ақ ақпараттың ашықтығын 
және айқындылығын қамтамасыз ету салаларында    қол 
жеткізілді.

2021 жылы Компанияның Директорлар кеңесі мен Басқар-
масының құрамы айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. 
Ғалымжан Пірматов Басқарма Төрағасы қызметінен кетті. 
Пірматов мырза 2018 жылы Қазатомөнеркәсіптің табысты 
IPO-сына баға жетпес үлес қосты және басқарма мен 
менеджмент командасының қолдауымен ашықтық пен 
халықаралық стандарттарға сәйкестікті қамтамасыз ететін 
сенімді жүйелерді қалыптастыруда негізгі рөл атқарды. 
Бүгінгі таңда Компания Басқарманың әр мүшесі мен оның 
басшыларының өз  мақсаттарына деген адалдығының 
арқасында бұрынғыдан да күшейе түсті. Біз Компаниядағы 
барлық әріптестерімізге олардың ортақ істе аянбай еңбек 
етіп, үлес қосқаны үшін алғыс білдіреміз. Сабақтастық 
жоспарына сәйкес және бизнестің үздіксіздігін қамтамасыз 
ету қажеттілігін ескере отырып, 2021 жылдың қыркүйегінде 
Мажит Шарипов мырза компанияның Басқарма Төрағасы 
болып тағайындалды. Қазатомөнеркәсіп тарихында алғаш 
рет жұмыс істеп жүрген қызметкерлер арасынан кандидат 
бірінші басшы лауазымына дейін көтерілді. Шарипов 
мырзаның мол тәжірибесі мен стратегиялық ойлауы оған 
қазір бірқатар жаңа топ-менеджерлерді қамтитын басшылық 
командасын табысты басқаруға көмектесетініне сенімдімін. 
Мен сондай-ақ жаңа команда барлық мүдделі тараптардың 
игілігі үшін Қазатомөнеркәсіптің дамуын айтарлықтай же-
делдететініне сенімдімін.

Компания топ-менеджментінің назары үздіксіз түрде  
тұрақты даму аясын қамтиды. Әлемдегі ең ірі уран өндіруші 
компания және атом саласының көшбасшысы ретінде Қаза-
томөнеркәсіп жергілікті және жаһандық әлеуметтік дамудағы 
өзінің рөлін түсінеді. Компания өз қызметінің қоршаған 
ортаға әсерін азайту және өз қызметкерлері мен жергілікті 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

отырған тұрлаусыздық пен құбылмалылыққа қарамастан, 
Қазатомөнеркәсіп өз стратегиясын ұстануды және құндылық 
жасауды жалғастыруда, сондай-ақ өсудің жаңа салаларында 
одан әрі дамудың елеулі әлеуетіне ие.

Директорлар кеңесі шешімдер қабылдау процесіне тар-
тылған барлық тараптардың мүдделерін білдіре отырып, 
Компания қызметін басқарып, тиімділігін арттыруды қамта-
масыз етуді жалғастырады. 

Директорлар кеңесінің атынан барлық стейкхолдерлерге, 
әсіресе Қазатомөнеркәсіптің акционерлеріне, қызметкер-
леріне, клиенттері мен серіктестеріне 2021 жылғы өзара 
тиімді ынтымақтастықта болғанымыз үшін ризашылығымды 
білдіремін, әрі әріптестік қарым-қатынасымыз одан әрі 
жалғасуына тілектеспін.  

Нил Лонгфэллоу
Директорлар кеңесінің 

төрағасы, «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ тәуелсіз 

директоры 

 Өндіріс пен экологиялық қауіпсіздіктің
жоғары стандарттарын сақтай отырып, 
Компания серіктестерімен бірге ЖҰШ 
әдісімен бүкіл әлемдік уранның 45%-
дан астамын өндіреді.

Құрметті акционерлер!
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БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
ҮНДЕУІ

Даму стратегиясына сәйкес Компания 
өз қызметінің тиімділігін арттыруды 
және ESG негізгі қағидаттарын 
мүлтіксіз орындауды жалғастыруда.

Құрметті әріптестер, серіктестер және инвесторлар!
Сіздердің назарларыңызға атом холдингінің қаржылық және 
операциялық қызметінің негізгі нәтижелері, сондай-ақ тұрақты 
даму саласындағы нәтижелері жарияланған «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2021 жылғы біріктірілген жылдық есебін 
ұсынамыз.

Бұл 2021 жылғы есеп болғанына қарамастан, біз 2022 жылғы 
қаңтардағы елімізде болған қайғылы оқиғалар туралы айтпай 
кетуімізге болмайды. Компания атынан Қазатомөнеркәсіп 
тобының барлық қызметкерлеріне осындай қиын кезеңде 
көрсеткен ұйымшылдығы, іске адалдығы үшін, серіктестеріне, 
клиенттері мен акционерлеріне  қолдауы үшін алғысымды 
білдіргім келеді.

Біз Украинадағы қақтығыс кезінде зардап шеккендердің бар-
лығына терең жанашырлықпен қараймыз және жағдайдың тез 
арада бейбіт жолмен шешілетініне үміттенеміз. 

Қазақстанда болған қаңтар оқиғасы, Украинада болып жатқан 
жағдайлар Қазатомөнеркәсіптің қызметіне елеулі әсерін 
тигізбегендігін атап өткен маңызды. Компанияның барлық 
кәсіпорындары өндірістегі жағдайдың тұрақсыздануына жол 
бермеу және персонал мен өндірістік алаңдардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін уақтылы шараларды енгізудің арқасында 
үздіксіз жұмыс істеді және ол жұмыс жалғасуда.  Біз ағымдағы 
жағдайды жіті қадағалаймыз және тәуекелдерді азайтуға, 
қызметіміздің үздіксіздігі мен тиімділігін қамтамасыз етуге 
мүмкіндік беретін шешімдер қабылдауға дайынбыз.

Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, барлық өндірістік объек-
тілерде өнеркәсіптік, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мәселелері Қазатомөнеркәсіп қызметінің 
негізгі басымдықтары болып қала береді.

2021 жылы Компания қызметкерлердің, олардың отбасы-
ларының және жұмыс істейтін аймақтардағы жергілікті 
халықтың денсаулығы мен әл-ауқатын қамтамасыз ету үшін 
сенімді бизнес-процестерді құруға және пандемияға қажетті 
бейімделуге көп көңіл бөле отырып, барлық сын-қатерлерден 
сәтті өтті. Атом холдингі бойынша қабылданған уақтылы алдын 
алу шараларының арқасында Қазатомөнеркәсіп кәсіпорында-
рында коронавирустық инфекцияның айтарлықтай таралуына 
жол берілген жоқ, ал тиімді түсіндіру жұмыстары мен комму-

никациялардың нәтижесінде іс жүзінде барлық еңбек ұжымы 
COVID-19-ға қарсы вакцинацияланды.

Компанияда халықаралық стандарттарға сәйкес келетін денса-
улық менеджменті және өндірістегі қауіпсіздік жүйелері енгізіл-
ген. Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және қызметкерлер 
арасындағы қауіпсіз жүріс-тұрыс мәдениетін дамытуға бағыт-
талған күш-жігердің нәтижесінде Қазатомөнеркәсіп кәсіпо-
рындарында өнеркәсіптік апаттарға жол берілген жоқ. Алайда, 
өкінішке орай, өткен жылмен салыстырғанда жазатайым 
оқиғалар мен жарақаттардың, соның ішінде екі адамның өмірін 
қиған қайғылы жол-көлік оқиғасының саны артты. Компанияның 
басшылығы мен Директорлар кеңесі оқиғаның мән-жайын зер-
делеп, Топтың барлық кәсіпорындарында алдын алу шараларын 
қабылдау бойынша дереу іс-шаралар қабылдады. Бұдан басқа, 
жол қозғалысының қауіпсіздік шаралары туралы хабардар болу 
деңгейін арттыру мақсатында Қазатомөнеркәсіп 2022 жылды 
автокөліктердегі қауіпсіздік жылы деп жариялады.

Даму стратегиясына сәйкес Компания өз қызметінің тиімділігін 
арттыруды және ESG негізгі қағидаттарын мүлтіксіз орындауды 
жалғастыруда. Бұл бағытта айтарлықтай жұмыс 2021 жылы 
жүргізілді және экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік 
басқару мәселелері Қазатомөнеркәсіптің басымдықтары қата-
рында алдағы уақытта да қала береді. 

Компания, сондай-ақ экологиялық әсерді барынша азайту үшін 
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, кәсіпорындардың 
өндіріс орындарында табиғи ортаны сақтау және табиғи 
ресурстарды ұтымды пайдалану бойынша барлық қажетті 
шараларды қабылдайды.

Пандемияның сын-қатерлеріне қарамастан, 2021 жылы 
Қазатомөнеркәсіп жоспарланған барлық операциялық және 
қаржылық көрсеткіштерге қол жеткізді және қандай да бір 
экологиялық апатсыз табиғи уранның ең ірі өндірушісі мен 
сатушысы позициясын сақтап қалды. 

2021 жылдың қорытындысы бойынша Компанияның шоғыр-
ландырылған түсімі 691 млрд теңгені құрап, 2020 жылмен са-
лыстырғанда 18%-ға артты. Түзетілген таза пайда 2020 жылдың 
көрсеткіштеріне қарағанда 10%-дық өсімді көрсетті және 220 
млрд теңгеге жетті. 2020 жылдың нәтижелері бойынша 2021 

жылы акционерлерге төленген дивидендтердің жалпы сомасы 
150 млрд теңгені құрады, бұл 2020 жылғы төлемдер көлемінен 
50%-ға артық. 

Есепті кезеңде құнның өсуін қамтамасыз етуге назар аудара 
отырып, Компания бейінді емес активтерді қайта құрылымдау 
және өткізу бойынша жұмысты жалғастырды. Қазатомөнер-
кәсіп күн энергетикасын дамыту саласында жұмыс істейтін 
барлық кәсіпорындарын, соның ішінде «Astana Solar» ЖШС, 
«Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС және «KAZSILICON» МК» 
ЖШС үшінші тараптарға  сатуды жүзеге асырды. Бұдан басқа, 
қызметін тоқтатқан «Қазатомөнеркәсіп-Даму» әлеуметтік 
инвестициялар қоры таратылды. Нәтижесінде еншілес кәсіпо-
рындар, БК, БО, қауымдасқан кәсіпорындар және Топтың басқа 
да инвестицияларының саны 40-тан 36-ға дейін қысқарды.

Бүкіл әлемдік атом қоғамдастығы үшін дамудың маңызды 
кезеңі негізін қалаушылардың бірі Қазатомөнеркәсіп болып 
табылатын АЭХА-ның Вена тобының  құрылуы  болды. Вена 
тобы ядролық технологиялар арқылы жаһандық сын-қатер-
лерді жеңуге бағытталған күш-жігерді кеңейту және саланың 
барлық ойыншылары арасындағы іс-әрекетті тұрақты түрде 
үйлестіру арқылы атом өнеркәсібіндегі инновацияларды ынта-
ландыру үшін негіз болады деп болжанады. Қазатомөнеркәсіп 
негізін қалаушы мүше ретінде халықаралық ұйымды оның 
экологиялық, әлеуметтік және экономикалық мақсаттарына қол 
жеткізудегі ядролық технологиялар мен атом энергиясының 
үлесін ұлғайту жөніндегі миссиясында қолдайтын болады. 

Қазақстанның атом саласы үшін маңызды тарихи оқиға «Үлбі-
ТВС» ЖШС жылу бөлетін құрамалар шығаратын зауыттың іске 
қосылуы болды. Қазатомөнеркәсіп үшін бұл оқиға- Компания 
өз клиенттеріне ұсына алатын ядролық-отын циклінің өнімін 
әртараптандыру жолындағы маңызды қадам. Бұл инноваци-
ялық кәсіпорынның ашылуы Қазақстанға атом станциялары 
үшін ядролық отын өндіруші және жеткізуші мемлекеттердің 
шектеулі шеңберіне кіруге мүмкіндік береді. Бұл жоба Қаза-
томөнеркәсіп пен Қытай атом компаниялары арасындағы 
ынтымақтастық туралы келісімдер аясында жүзеге асырылды. 
Осы келісімдер бойынша міндеттемелерге сәйкес Компания 
«Орталық» ӨК» ЖШС-дағы қатысу үлесінің 49%-ын CGNPC 
еншілес кәсіпорнына әділ нарықтық құны бойынша сатуды 
жүзеге асырды.

Мажит Шарипов
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  

АҚ Басқарма Төрағасы

Сонымен қатар,  2021 жылы Қазатомөнеркәсіп «Астана» Халықа-
ралық қаржы орталығы алаңында құрылған  ANU Energy OEIC Ltd. 
табиғи уранның жаңа қорына инвестициялау туралы келісімге 
қол қойды. Қордың мақсаты – ұзақ мерзімді инвестиция ретінде 
табиғи уранды сақтау және шикізат пен тәуелсіз қорларға, мем-
лекеттік кәсіпорындарға, дамушы нарықтардағы инвесторлардың 
әр түрлі санаттарына, әсіресе экология, әлеуметтік жауапкершілік 
және корпоративтік басқару, сондай-ақ таза энергия мәселелеріне 
бағытталған санаттарға тікелей қол жеткізуді ұсыну болып табы-
лады. Бұл жоба Қазақстан мен одан тыс жерлердегі уран саласын 
дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады.

Ғылыми-техникалық салада одан әрі ынтымақтастық орнату мақ-
сатында Қазатомөнеркәсіп «Қазақстан Республикасының Ұлттық 
ядролық орталығы» РМК-мен келісімге қол қойды. Келісім шең-
берінде атом энергетикасына байланысты ғылыми-техникалық 
жобалар, ядролық қондырғылармен және көліктік қаптамамен 
байланысты зерттеулер, сондай-ақ перспективалы материалдар 
мен ядролық отын құрамдауыштарын реакторлық сынау қаржы-
ландырылып, іске асырылатын болады.

Қазатомөнеркәсіп өзі жұмыс жүргізетін өңірлерді дамытуға және 
жергілікті халықтың өмір сүру сапасын арттыруға ерекше назар 
аудара отырып, 2021 жылы Түркістан және Қызылорда облыста-
рының жеті елді мекеніндегі балаларға арналған заманауи  ойын 
алаңдары мен спорт алаңдарын салу сияқты бірқатар әлеуметтік 
жобаларды іске асырды. Әлеуметтік жауапты компания ретінде 
Қазатомөнеркәсіп жергілікті қоғамдастықтармен ұзақ мерзімді 
жемісті қатынастарды қолдауға бағытталған іс-шараларды ал-
дағы уақытта да дәйекті түрде жүзеге асыруды жоспарлап отыр.

Қазатомөнеркәсіп өзінің стратегиясын ұстануды және барлық 
мүдделі тараптар үшін ұзақ мерзімді құндылықтар жасауды 
жалғастырады. Уран нарығының қолайлы перспективалары Қа-
затомөнеркәсіптің бәсекелестік артықшылықтарын күшейтетініне 
және Компаниямыздың қызметінің барлық басым бағыттары 
бойынша одан да үлкен табыстар мен жоғары нәтижелерге қол 
жеткізетінімізге сенімдімін.
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КОМПАНИЯ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 
2021 жылғы негізгі көрсеткіштер

Қазатомөнеркәсіптің табиғи уран өндірудің әлемдік нарығындағы 
үлесі (өндірістегі тиісті үлес негізінде), %

Қазатомөнеркәсіптің уран өндіру көлемі
(қатысу үлесіне тепе-тең), тонна

Тантал өнімдерін өндіру көлемі, тонна Ta Таза пайда, млрд теңге Акцияға түзетілген пайда, теңге/акция3 

Отын таблеткаларын өндіру көлемі, тонна Таза қарыз / түзетілген EBITDA Төленген дивидендтер, млрд теңгеНиобий өнімін өндіру көлемі, тонна Nb

Бериллий өнімін өндіру көлемі, тонна Be

43,5

163,3

24%

11 858

14,2

1 402,6
22,5%

15,4

1 364,5

149,6

60,3

10 736

Операциялық пайда, млрд теңге Акцияға пайда, теңге/акция2

Топтың түсімі, млрд теңге Өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары  
(100% негізде)1, млрд теңге

848

150,1

543238,2

691,0

220,0

(0,33)

91,1
587,5

221,4

(0,05)

60,9

708

769

99,0

223,9
+1,5%

+10%

-28%

+9%

+3%

-8%

+18% +49%

-23%

+10%

+52%

+6%

-1%

>100%

Қазатомөнеркәсіптің уран 
өндіру және сату көлемі 
бойынша әлемдегі орны

1

76
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Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
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Қызметкерлер және әлеуметтік сала Еңбекті қорғау

18%

20 643

18%

21 019
2021 2021

2021 2021

2020 2020

2020 2020

Холдинг бойынша персонал саны 100%, адам LTIFR (1 млн адам-сағатқа)

Қызметкерлердің жалпы санындағы әйелдер үлесі, % Қауіпті жағдайлар, қауіпті әрекеттер және Near-Miss туралы 
есеп беру

Қатысу өңірлерін әлеуметтік-экономикалық дамытуға арналған 
бюджетке трансферттер, млн теңге

Жазатайым оқиғалар саны

Жазатайым оқиғалар кезінде қаза тапқандар саны

2020 1

35 529

0,25
0,55

44 271

-2% +120%

+25%

2021 2 +100%

1 608,62021 +5%

1 537,32020
2021 9 +13%

2020 8

Қоршаған ортаны қорғау және энергия тұтыну

Жалпы энергия тұтыну (жылу және электр энергиясы),  
мың ГДж

Алынатын судың жалпы саны, мың м3

Парниктік газдар шығарындыларының жалпы көлемі, 
Т СО2-экв.

2021 4 132 +8% 2021 10 120,7-3%

2021 106 910 +15%

2020 3 836 2020 10 452,3

2020 92 590

КОМПАНИЯ 
НӘТИЖЕЛЕРІ 
2021 жылғы негізгі көрсеткіштер
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Компания 
«Қазатомөнеркәсіп-Даму» 
ЖШС-ін таратты

2021 жылғы 22 сәуірде 
 China General Nuclear  
Power Corporation (бұдан  
әрі – «CGNPC») еншілес 
кәсіпорнының пайдасына 
«ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС-дағы  
қатысу үлесінің 49%-ын  
сатып алу-сату шартына қол 
қойылды 

2021 жылғы 29 қазанда 
«Үлбі-ТВС» ЖШС 
зауыты ҚХР-ға АЭС-қа 
ЖБҚ жеткізу үшін 
CGNPC-Uranium 
Resources Co. қытай 
компаниясының 
сертификатталған 
жеткізушісі болып 
танылды «Үлбі-ТВС» ЖШС зауыты 

CGNPC-URC компаниясы 
зауытының өнімін сатып алушыдан 
2022 жылы жеткізу мерзімімен 
ҚХР-дағы АЭС-қа ТВС жеткізуге 
алғашқы тапсырыс алды

Компания 2021 жылғы 5-10 қараша 
аралығында ҚХР, Шанхай қаласында 
өткен China International Import Expo 
2021 көрмесіне виртуалды форматта 
қатысты. Осы іс-шара шеңберінде 
Қазатомөнеркәсіп табиғи уранның 
қазақстандық концентратын 
жеткізуге екі келісімшарт жасасты, 
оның біреуі China National Uranium 
Company Limited-пен, ал екіншісі –  
State Nuclear Uranium Resources 
Development Company Limited-пен 
жасалды

Компания Genchi Global Limited 
компаниясымен ANU Energy OEIC 
Ltd. «Астана»  Халықаралық қаржы 
орталығының (АХҚО) алаңында 
тіркелген табиғи уран қорына 
инвестициялау үшін негіздемелік 
келісімге ресми түрде қол қойды

2021 жылдың 10 қарашасында 
«Үлбі-ТВС» ЖШС зауытының 
салтанатты ашылуы өтті 

19 қарашада еншілес 
кәсіпорындардағы қатысу үлесінің 
100%-ы іске асырылды – KazPV 
жобасы («Kazakhstan Solar Silicon» 
ЖШС, «Astana Solar» ЖШС және 
«MK Kazsilicon»ЖШС)  

2021 жылы жүргізілген тәуелсіз 
диагностика қорытындысы бойынша 
Компанияның корпоративтік басқару 
рейтингі «BBB» деңгейінен «А» 
деңгейіне дейін көтерілді

«Хорасан-U» БК» ЖШС, «Байкен-U» 
ЖШС, «Семізбай-U» ЖШС-да 
машиналық оқыту технологиялары 
негізінде кен денелерінің контурын 
анықтау құралы енгізілді

2021 жылғы 30 желтоқсанда 
Компания мен «Каустик» АҚ-ның 
мажоритарлық акционерлерінің 
бірі – «Біріккен химиялық 
технологиялар» сауда үйі ЖШС 
арасында «Каустик» АҚ акциялар 
пакетінің 40% сатып алу-сату шарты 
жасалды

«Буденовское» БК» ЖШС 
өнеркәсіптік өндіруді жүзеге асыруға 
Буденовское кен орнының 6 және 7 
учаскелерінде жер қойнауын 
пайдалануға арналған келісімшартқа 
қосымша алды

Компания Жалпақ кен орнында 
уранды өнеркәсіптік өндіруді жүзеге 
асыру үшін жер қойнауын 
пайдалануға келісімшарт алды, ол 
«Орталық» ӨК» ЖШС-ға берілді

 2021 жылғы 23 қыркүйекте Атом 
энергиясы жөніндегі 
халықаралық агенттіктің (АЭХА) 
65-ші жыл сайынғы Бас 
конференциясы шеңберінде 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
АЭХА Вена тобының негізін 
қалаушылардың бірі болды

2021 жылғы 24 қыркүйекте 
«Үлбі-ТВС» ЖШС зауыты 
Framatome компаниясымен 
бірлесіп ТВС өндірісін 
сертификаттаудан сәтті өтті және 
AFA 3G АА дизайнындағы ТВС 
өндірісін сертификаттау туралы 
Сертификат алды

2021 жылғы 15-22 шілде 
кезеңінде Компания 150,1 
млрд теңге (немесе бір жай 
акцияға есептегенде 578,67 
теңге (бір ҒДҚ бір жай 
акцияға тең) сомасындағы 
дивидендтер төледі

2021 жылғы 12 тамызда 
Moody's Investors Service 
халықаралық рейтинг 
агенттігі Компанияның 
рейтингін «Baa3»-тен 
«Baa2»-ге дейін көтерді. 
Компанияның болжамы 
«Тұрақты» болып қалады

2021 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ 
ОҚИҒАЛАР

СӘУІР МАМЫР ШІЛДЕ ТАМЫЗ ҚЫРКҮЙЕК ҚАЗАН ҚАРАША ЖЕЛТОҚСАН
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КАПИТАЛДАР СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
МАҚСАТТАР

Өндірістік  
капитал

Табиғи  
ресурстар

Адами 
капитал

Әлеуметтік  
капитал және бедел

Зияткерлік  
меншік

Қаржылық  
капитал

БИЗНЕС-ҮЛГІ
БӘСЕКЕЛЕСТІК 

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ ҚҰНДЫ ҚҰРУ

691,0
млрд теңге

964,6  
млн теңге

97,4   
млрд теңге4

1,5   
млрд теңге5

8,29  
млрд теңге

1,609   
млрд теңге

Түсім 

Табиғатты 
қорғау қызметі 

Күрделі 
шығындар 

Оқу  
шығындары 

ОТПБ-ға 
инвестициялар

Дивидендтерді 
төлеу 

Энергия  
тиімділігі 

Сатып 
алулар 

Өңірлер бюджеттеріне 
трансферттер 

ҒЗТКЖ

Қызметкерлер 
саны 

150,1   
млрд теңге

840  
млн теңге

227,6   
млрд теңге

3,2  
млрд теңге

20 643   
адам

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ  
ЦИКЛ

U3O8 

NB41 BE4 TA73

88%

Табиғи уран

Сирек металдар

Компанияның  
кірісінің 

ӨТКІЗУ

Уран өнімін сату: ұзақ мерзімді және 
қысқа мерзімді келісімшарттар 

бойынша, сондай-ақ Швейцариядағы 
еншілес трейдингтік компания 

арқылы споттық нарықта

Қытай, Оңтүстік және Шығыс 
Азия, Солтүстік Америка, Еуропа

ҚАЙТА ӨҢДЕУ

ӨНДІРУ

26 14

кен орны/  
учаскесі 

өндіруші 
актив

Тазалау және конверсия

Байыту

Қызметтің жаңа бағыты

Қызметтің жаңа бағыты

Уранды байыту қызметтеріне 
қол жеткізу

Қайта конверсиялау, уран 
диоксидінің ұнтағын және 
отын таблеткаларын өндіру
Қызметтің ағымдағы бағыты

Алғашқы уранды өндіру

Қызметтің ағымдағы бағыты

Уранның шала тотығы-
тотығын өндіру
Қызметтің ағымдағы бағыты

Ядролық отын өндірісі

Қызметтің ағымдағы бағыты

Өткізу

Қызметтің ағымдағы бағыты

Тасымалдау

Негізгі бизнес 
ретінде уран 

өндіруге назар 
аудару

Нарық жағдайларын 
ескере отырып, 

өндіру, қайта 
өңдеу және 

өткізу көлемдерін 
оңтайландыру

Маркетинг 
функциясын күшейту 
және сату арналарын 

кеңейту арқылы 
құндылықты құру

Озық бизнес-
үрдістерді енгізу

Сала 
көшбасшысының 

талаптарына 
сәйкес келетін 
корпоративтік 

мәдениетті дамыту

Әлемдегі ең ірі 
уран өндіруші 

компания

Тиімді және 
экологиялық 
таза өндіру 

технологиясы

Қазақстан 
ұлттық 

операторының 
мәртебесі

Серіктестік 
жобаларды 

табысты іске 
асыру

Бизнеске 
жауапты 
көзқарас

Тәуекелдерді 
басқару

1312 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Басқарма Төрағасының 
үндеуі



ТҮЙІНДІ КӨРСЕТКІШТЕР МЕН 
ЖЕТІСТІКТЕР

КОМПАНИЯ  
ПОРТРЕТІ
Қазақстан жыл сайын әлемдік атом энергетикасы Қазақстан жыл сайын әлемдік атом энергетикасы 
қажеттілігінің 45% астамын қамтамасыз ете отырып, қажеттілігінің 45% астамын қамтамасыз ете отырып, 
уран өндіру саласында көшбасшы орынға ие. уран өндіру саласында көшбасшы орынға ие. 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның АЭС-ке арналған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның АЭС-ке арналған 
уран, ядролық отын экспорты мен импорты бойынша уран, ядролық отын экспорты мен импорты бойынша 
Қазақстан Республикасының ұлттық операторы Қазақстан Республикасының ұлттық операторы 
мәртебесі бар, бұл Компанияға әлемдегі ең ірі ресурстық мәртебесі бар, бұл Компанияға әлемдегі ең ірі ресурстық 
базалардың біріне басым қолжетімділік береді.базалардың біріне басым қолжетімділік береді.

GRI 102-1

БҰҰ-НЫҢ АҒЫМДАҒЫ ТҰРАҚТЫ 
ДАМУ МАҚСАТТАРЫ

Уран өндірудің Уран өндірудің 
әлемдік көлемінің әлемдік көлемінің 

барлау барлау 
жобасыжобасы

Қордың жерасты-Қордың жерасты-
ұңғымалық шаймалау ұңғымалық шаймалау 
әдісімен алынуы мүмкінәдісімен алынуы мүмкін

24% 100%

4
өндіруші өндіруші 
кәсіпорынкәсіпорын

14

ҚҚызмет бағыттары және негізгі өнімызмет бағыттары және негізгі өнім



Қызмет бағыттары және Қызмет бағыттары және 
негізгі өнімнегізгі өнім

Компания активтерінің Компания активтерінің 
құрылымықұрылымы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2021 жылғы басты активтері

Қазатомөнеркәсіп – дүниежүзіндегі ауқымды ресурстық базаның бірін игеру басымдығына ие әлемдегі ең ірі табиғи 
уран өндіруші.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-уран, сирек металдар, атом электр станциялары үшін ядролық отын импорты мен экс-
порты бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық операторы. Компания активтері түпкілікті өнім өндіру тізбегіне 
тартылған кәсіпорындардың барлық кешенін қамтиды.

5 уран кен орындарында/учаскелерінде жұмыс 
істейтін уран өндіру бойынша 2 еншілес ұйым (100% 
қатысу үлесімен)

Кәсіпорын Активтер сипаттамасы
Жер қойнауын пайдалану

Топтың Қазақстанның Шу-Сарысу және Сырдария 
провинцияларында орналасқан жалпы саны 17 уран алаңы/кен 
орны бар еншілес компанияларына өндіру құқығын беретін жер 
қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар

351,5 мың тонна UME –  дәлелденген және ықтимал кен қорла-
ры

499,4 мың тонна UME –  пайдалы қазбалардың өлшенген және 
болжамды минералды ресурстары

Шу-Сарысу, Сырдария және Солтүстік Қазақстан провинци-
яларында орналасқан 9 уран учаскелеріне/кен орындарына 
қатысты БК және топтың қауымдасқан компанияларына 
өндіру құқығын беретін жер қойнауын пайдалануға арналған 
келісімшарттар

273,9 мың тонна UME – дәлелденген және ықтимал кен 
қорлары

285,0 мың тонна UME – пайдалы қазбалардың жалпы мине-
ралдық ресурстары (өлшенген, болжанатын және алдын ала 
бағаланған минералдық ресурстарды қоса алғанда)

Өндіріс

«Үлбі металлургиялық зауыты»  АҚ

Жылдық өнімділік:
3 728 тонна U3O8
UF6-дан жасалған 317 тонна UO2 ұнтағы
155 тонна  UO2 ұнтағы
108 тонна отын таблеткалары
1 626,9 тонна бериллий
141,9 тонна тантал
25,2 тонна ниобий

Сауда 

KazakAtom TH AG Сауда үйі Уран саудасы

Қосалқы кәсіпорындар

 «СКЗ-U» ЖШС 
«SSAP» ЖШС

680 мың тонна  күкірт қышқылы-жиынтық  жылдық өндірістік 
қуат

 «Волковгеология» АҚ Геологиялық жұмыстар мен технологиялық бұрғылау жүргізу

«Сауда-Көлік Компаниясы» ЖШС Өндірістік активтерге қызмет көрсететін көліктік-логистика-
лық компания

«Qorǵan-Security» ЖШС «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және онымен үлестес заңды 
тұлғалар үшін күзет қызметі

«KAP Technology» ЖШС
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарын жергілікті 
және корпоративтік телефон байланысымен, деректерді 
берумен, УҚТ-радиобайланыспен қамтамасыз ету

«Уранэнерго» ЖШС

Электр энергиясын беру және тарату, электр желілері мен 
қосалқы станцияларды пайдалану, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ Уран өндіруші кәсіпорындарын сенімді және үздіксіз 
электрмен жабдықтау

Ғылым, инжиниринг, білім беру

«Жоғары Технологиялар Институты» ЖШС

Қазақстанның атом саласындағы инновациялық дамуы, са-
ланы технологиялық жаңарту, шығарылатын ғылымды қажет-
сінетін өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін түбегейлі 
көтеру жөніндегі стратегиялық міндеттерді шешу, кейіннен 
сала кәсіпорындарына енгізе отырып, ғылыми зерттеулер 
мен жобалау-конструкторлық жұмыстарын жүргізу, кадрлар-
ды даярлау және қайта даярлау

GRI 102-2

21 уран кен орнында/учаскесінде жұмыс істейтін, 
ішінара Қазатомөнеркәсіпке тиесілі (қатысу үлесі 
бойынша) 12 уран өндіруші компания

Қазатомпром – бұл:

Уранның әлемдегі ең ірі өндірушісі: әлемдік уран өндірісінің 20% астамы

Уранның ірі қорлары, жоғары сапалы ресурстық базаны игеру басымдығы

Жерасты ұңғымалық шаймалау әдісімен уранды аз шығынды және оңай көбейтілетін өндіру

Өндіріс тиімділігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау бойынша салалық көшбасшы

Уран нарығының ұзақ мерзімді тұрақты стратегиясын әзірлеудегі көшбасшы

табиғи уран  
өндіру

геологиялық барлау 
жұмыстары

уран өнімдерін  
өндіру

сирек металдар өндірісі

Қызмет түрлері:Қызмет түрлері:

Қазақстанда орналасқан, жерасты ұңғымалық шаймалау (ЖҰШ) әдісін пайдалана отырып өндіру жүргізілетін 26 кен 
орнында/учаскеде 14 өндіруші актив, оның ішінде:

1716

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
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Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



Минералдық активтерМинералдық активтер

Қызылорда облысы (Шиелі және Жаңақорған 
аудандары)

Түркістан облысы (Созақ және Отырар аудандары)

GRI 102-4

Солтүстік Қазақстан облысы (Уәлиханов ауданы)

Ақмола облысы (Еңбекшілдер ауданы)

Уран өнімдері нарығына  Уран өнімдері нарығына  
шолушолу

АЭС реакторлық қажеттіліктерін және 
коммерциялық және стратегиялық сипаттағы 

қорларды қалыптастыруды ескере отырып, 
уранға деген әлемдік сұраныс

Уранды ұсынудың  әлемдік көлемі

Табиғи уранның әлемдік  
өндірісі

Споттық котировкалардың орташа 
деңгейі

Негізгі нәтижелер, 2021 жыл 

81,8, k tU

82,7, k tU

48,4, k tU

$35,05 (w) /  
$35,28 (m)

GRI 102-6

Уран саласының әлемдік нарығындағы маңызды оқиғалар

ЕО Жасыл 
таксономиясы

Еурокомиссия деңгейінде атом энергетикасы мен табиғи газды «ЕО Жасыл таксономиясына» енгізу тура-
лы шешім қабылданды. Атомдық энергия жобалары үшін таксономия шеңберінде радиоактивті қалдықтар-
ды азайту бөлігіне шектеулер енгізіледі. Есепті жазу кезінде ескертулер болмаған жағдайда таксономияны 
қабылдау туралы акт 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді деген шешім қабылданды.

Қытай 

Қытай үкіметі өзінің экономикалық мақсаттардың кең спектрін қамтитын және елдің энергетикалық ин-
фрақұрылымын қалай дамытуды жоспарлап жатқандығы туралы жалпы түсінік беретін 14-ші бесжылдық 
жоспарын ратификациялады. Қытай 2020 жылмен салыстырғанда 40% деңгейінде ұлғайтуды көздей 
отырып, ядролық энергетиканы белсенді қолдауды жалғастыруда, бұл ретте 2025 жылдың соңына қарай 
ядролық энергетиканың шамамен 70 ГВт қуаты құрылатын болады. 2030 жылға қарай қуаттылықты 100 
ГВт-қа дейін арттыру күтілуде.

Климаттық 
стратегия

2021 жылғы 31 қазан – 13 қараша аралығында БҰҰ-ның 2021 жылғы климаттың өзгеруі жөніндегі кон-
ференциясы (COP 26) өтті. Елдер қабылдаған келісімге сәйкес, COP 26 жаһандық жылынуды 1,5°C-қа 
дейін шектеу парниктік газдар шығарындыларын тез, терең және тұрақты төмендетуді, соның ішінде 
көмірқышқыл газының шығарындыларын 2010 жылмен салыстырғанда 2030 жылға қарай 45% төмендетуді 
талап етеді деп мойындайды. Климаттық пактіде қандай да бір технологиялар көрсетілмеген, алайда бұл 
шешімдер шығарындыларының төмен деңгейде болуына  байланысты ядролық энергетиканы жедел 
енгізуді жанама түрде қолдайды.

Қаржылық 
инвестициялық 
компаниялар

2021 жылы уран өнімін түпкілікті тұтынушылардан басқа, физикалық уранды сақтауға шоғырланған және 
«дәстүрлі емес сұранысты» білдіретін қаржылық инвестициялық компаниялар тарапынан белсенділік 
байқалды. Ең маңызды оқиға Sprott Asset Management LP корпорациясының Uranium Participation 
Corporation (UPC) корпорациясын шілде айында сатып алуы және кейіннен Торонто Қор Биржасында 
Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) компаниясының листингі болды. Сондай-ақ SPUT өзінің инвести-
циялық пайларын  тұрақты негізде орналастырудан түскен қаржыны табиғи уранды сатып алу бойынша 
белсенді науқан үшін пайдаланды.

Covid-19

Әлем СOVID-19 пандемиясын бастан кешіруде, бұл ретте басты назар вакцинация және ревакцинация 
бойынша жаппай науқандарды жүзеге асыруға бағытталған. Пандемия бірқатар елдерде уран өндірісіне 
теріс әсер етті, өйткені кәсіпорындар жұмысшыларының денсаулығын сақтау үшін жұмысты тоқтатуға мәжбүр 
болды.

Компанияның минералды активтері Қазақстанның негізгі төрт әкімшілік облысында орналасқан: 

ҚМК стандарттарына сәйкес уран қорларының бөлінуімен көрсетілген қазақстандық уран провинциялары6

Минералдық активтер мен оларды өндіру жөніндегі объектілердің орналасқан жері

Түркістан  
облысы 

Солтүстік Қазақстан 
облысы 

Ақмола облысы 

Қызылорда облысы 

Шу-Сарысу

Балқаш маңы

Сырдария
10,2%

66,8%

13,1%

0,7%

6,1%

Солтүстік Қазақстан

Іле

Каспий маңы

3,1%

1918
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2010-2021 жылдардағы уран бағасы, U3O8
7 бір фунты үшін АҚШ доллары

УРАН БАҒАСЫ

Табиғи уран мен уран өнімін өткізу Компанияның кірісі 
мен пайдасының негізгі көзі болып табылады. Уранның 
нарықтық бағасы Қазатомөнеркәсіптің қаржылық нәти-
желеріне айтарлықтай әсер етеді.

Уран өнімінің нарықтық құны, кез келген тауар сияқты, 
сұраныс пен ұсыныс теңгерімімен айқындалады. Кез 
келген негізгі өндіруші сатқан уранның орташа сату бағасы 
жасалған келісімшарттардың түрлеріне және сату порт-
фелінің құрылымына да (шарттар, әрбір келісімшартта пай-
даланылатын баға формуласы, споттық және ұзақ мерзімді 
келісімшарттардың пропорциялары және т.б.) өте тәуелді. 

Қазатомөнеркәсіп таяу жылдары атом энергетикасы 
көміртексіз базалық электр энергиясының сенімді көзі 
ретінде ортақ энергетикалық нарықтағы өз позициясын 
сақтап, нығайтады, бұл уранға сұраныстың артуына алып 
келеді деп күтеді. Бұл жағдай өзіндік құны төмен негізгі 
өндіруші ретінде Қазатомөнеркәсіп үшін айтарлықтай 
мүмкіндіктер береді.

2021 ЖЫЛЫ УРАН ӨНДІРІСІ 

 
2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 11,9 мың тонна 
уран өндірді, бұл әлемдік өндірудің баламалы 24%-на 
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тең. Өндіруді қысқартуды жалғастыру жағдайында 2021 
жылдың қорытындысымен   бірқатар негізгі бәсекеле-
стердің  өндіруді  қысқартуды жалғастыруына байланы-
сты  табиғи уранды өндіру бойынша әлемде I орынды 
Қазатомөнеркәсіп  алады.

2021 жылғы тамызда Қазатомөнеркәсіп жер қойнауын 
пайдалануға арналған келісімшарттар шеңберіндегі 
жоспарланған деңгеймен салыстырғанда 2022 жылы 
өндіруді 20% қысқартуды жалғастыру ниеті туралы жа-
риялады. Өндіруді қысқартуды тағы бір жылға ұзарту ту-
ралы осы шешімді іске асыру Қазақстанда уран өндіруді 
2021 жылы күтілгендей деңгейде сақтай отырып, 2022 
жылы әлемдік бастапқы уран өндірісінің болжамды 
көлемінен 5 500 тоннаға азайтуға алып келеді.  

Бұл ретте Қазатомөнеркәсіп 2023 жылы өндіруді іс 
жүзінде 2022 және 2023 жылдардағдай  бұрынғы 
деңгейде сақтай отырып, жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарттар бойынша жоспарланған 
көлемнен 20%-ға төмен болатын 2022 жылғы  ұқсас 
деңгейде сақтауды жоспарлап отыр. 

2021 жылы «Буденовское» БК» ЖШС өнеркәсіптік өн-
діруді жүзеге асыруға Буденовское кен орнының 6 және 
7 учаскелерінде жер қойнауын пайдалануға арналған 

GRI 102-7

келісімшартқа қосымша алды. 2021 жылдан бастап 
2045 жылға дейінгі 25 жылдық кезеңге әзірленген 
жоспар Буденовское кен орнының 6 және 7 учаскелерін 
тәжірибелік-өнеркәсіптік өндірудің ағымдағы кезеңін 
және одан әрі өнеркәсіптік игеруді, өндіру көлемін 2024 
жылдан ерте емес 2 500 тонна уранға дейін ұлғайтуды 
және мүмкін болатын ең жоғары жылдық өндірістік 
қуатын 2026 жылдан ерте емес 6 000 тонна уранға 
дейін арттыруды көздейді. Пайдалануға берудің нақты 
мерзімдері мен өндірудің болашақ жылдық көлемдері 

жыл сайын қаралуға жатады, ал өндірістің нақты көлем-
дері Қазатомөнеркәсіп жүргізетін нарықтық жағдайды 
талдауға байланысты өзгертілуі мүмкін. БК бойынша 
серіктестердің жазбаша уағдаластықтарына сәйкес 
«Буденовское» БК» ЖШС-нің 2024 жылдан бастап 
2026 жылға дейінгі кезеңдегі барлық күтілетін өндіріс 
көлемі оффтейк-келісімшарт шеңберінде нарықтық 
жағдайларда ресейлік азаматтық атом энергетикалық 
өнеркәсібін шикізатпен қамтамасыз ету үшін толық 
резервтелген.

2021 жылы реакторларды енгізу және шығару

Қытай
Үндістан
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6 9 8
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ядролық реактордың 
жұмысы тоқтатылды
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ӨНДІРІСТІК КӨРСЕТКІШТЕР

2021 жылы уранды бастапқы өндірумен айналысатын 
кәсіпорындар арасында Қазатомөнеркәсіптің әлемдік 

2021 жылы U3O8 өндірісінің көлемі өткен жылмен салы-
стырғанда пропорционалды және 100% негізде жоғары 

Қазатомөнеркәсіптің табиғи уран өндірудің әлемдік нарығындағы 
үлесі (өндірістің тиісті үлесі негізінде), %

Қазатомөнеркәсіптің уран өндіру көлемі (өндірістің тиісті үлесі), тонна

2021

2021

2020

2020

24,0

43,5

11 858

1 402,5

22,5

60,3

10 736

1 364,5

2021 жылы Қазатомөнеркәсіп әлемдегі ең ірі уран өн-
діруші ретіндегі орнын сақтап қалды (өндірістегі тиісті 
үлестің негізінде). UxC деректеріне сәйкес, компанияның 

уран өндірісі 2021 жылы уранның жиынтық әлемдік баста-
пқы өндірісінің 24%-ын құрады. Қазақстанның үлесіне 
2021 жылы әлемдік уран өндірісінің 46% жуығы тиесілі.

GRI 102-6, 102-7

нарықтағы үлесінің тұрақтылығы (өндірістегі тиісті үлестің 
негізінде) байқалады. Есепті кезеңде 2020 жылға қа-
рағанда Қазатомөнеркәсіптің үлесі 1,5% артып, әлемдегі 
ең ірі уран өндіруші және сату көшбасшысы ретіндегі өз 
жағдайын сақтауға мүмкіндік берді.

болды, бұл кен орындарын игеру жұмыстарының төмен-
деуімен және COVID-19 пандемиясының аясында 2020 
жылдың екінші тоқсанында қызметкерлер санының аза-
юына  байланысты.

163,3
149,6

14,2
15,4

2020 жылдың деңгейіне қатысты есепті жылы заттай 
көріністегі бериллий өндірісінің көлемі 2,79%-ға ұлғай-
ды, бұл бериллий өніміне сұраныстың артуымен түсін-
діріледі.

Бериллий өнімін өндіру көлемі, тонна Be 

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020 жылғы деңгеймен салыстырғанда 2021 жылы тан-
тал өнімінің заттай көріністегі өндіріс көлемі 9,13%-ға 
өсті, бұл тапсырыс берушілер тарапынан сұраныстың 
ұлғаюына байланысты.

2021 жылы отын таблеткаларын өндіру көлемі 43,517 
тоннаны құрады. 2020 жылмен салыстырғанда есепті 
кезеңде отын таблеткаларын өндіру көлемінің 30%-ға 

Тантал өнімдерін өндіру көлемі, тонна Ta

Отын таблеткаларын өндіру көлемі, тонна 

едәуір азаюы ҚХР-дағы China General Nuclear Power 
Group (CGNPC) зауытында таблеткалардың екінші пар-
тиясын (34 тонна) қабылдау рәсімінің мерзімдеріне 
байланысты болды.

2021
2020

Ниобий өнімін өндіру көлемі, тонна Nb
Ниобий өнімінің өндірісі 2020 жылмен салыстырғанда 
2021 жылы 7,87%-ға азайды, бұл ниобий өніміне сұраныс 
құрылымының өзгеруіне байланысты.

Қызмет нәтижелерінің Қызмет нәтижелерінің 
динамикасын талдаудинамикасын талдау
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2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

691,0

848

-0,33

238,2

150,1

220,0

543

91,1

587,5

769

-0,05

223,9

99,0

221,4

708

60,9

Топтың шоғырландырылған  түсімі 2020 жылмен салы-
стырғанда 18% ұлғайып, 2021 жылдың қорытындысы 

Топтың түсімі, млрд теңге

Акцияға түзетілген пайда, теңге / акция

бойынша 691 млрд теңгені құрады. Бұл негізінен 2021 
жылы U3O8 спот бағасының өсуіне және теңгенің АҚШ 
долларына қатысты әлсіреуіне байланысты сатудың орта-
ша бағасының өсуі есебінен орын алды. Өсім сондай-ақ 
есепті кезеңде сату көлемінің 1% ұлғаюына байланысты.

2021 жылы акцияға шаққандағы түзетілген пайда бір 
жылдағы түзетілген таза кірістің өсуіне сәйкес келді. 
2021 жылы таза пайдаға әсер ететін ешбір уақытша әсер 
болған жоқ8. 

2021 жылдың қорытындысы бойынша операци-
ялық пайда сатудың орташа бағасының өсуіне 
байланысты 2020 жылмен салыстырғанда 6% 
ұлғайып, 238,2 млрд теңгені құрады.

Операциялық пайда, млрд теңгемен

2021 жылғы шілдеде Компания 2020 жылғы қызмет қо-
рытындылары бойынша өз акционерлеріне 150,1 млрд 
теңге мөлшерінде дивидендтер төледі. 2020 жылы 
төленген дивидендтер сомасы 2020 жылдың қоры-
тындысы бойынша 2019 жылдың қорытындысы ойын-
ша төленген 99,0 млрд теңге мөлшерінен 52%-ға асты. 

Төленген дивидендтер, млрд теңге

Ұлғаю неғұрлым жоғары операциялық ақша ағынымен 
және 2021 жылғы мамырда Акционерлердің жылдық 
жалпы жиналысының шешімімен ұйғарылып, өзгертіл-
ген дивидендтік саясатқа сәйкес біріктірілген еркін 
ақша ағынын есептеу әдістемесіне 2020 жылы «Уранды 
байыту жөніндегі орталық» АҚ-ға топтың үлесін сатудан 
түскен түсімдердің енгізілуімен байланысты.

Дивидендтер алынбайтын немесе дивидендтер төлеу-
ден бас тартуға жоспарланатын уағдаластықтар жоқ.

2021 жылы таза пайда 2020 жылмен салыстырғанда 
1%  қысқарып, 220,0 млрд теңгені құрады.

 Таза пайда, млрд теңгемен

Өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары (100% негізде), млрд теңгемен

Тау-кен кәсіпорындарының күрделі шығындары 2020 
жылмен салыстырғанда 49%-ға өсті, бұл 2020 жылы 
COVID-19 пандемиясына байланысты тау-кен дайын-
дық жұмыстарының төрт айлық тоқтатылуы салдарынан 

кен орындарын игеру жұмыстарының 2020 жылдан 
2021 жылға ауыстырылуына, сондай-ақ шикізат, матери-
алдар, жабдықтар мен материалдарды сатып алу бағасы-
ның жоғары болуына байланысты. Бұрғылау қызметтері 
құнының өсуі 2020 жылы күрделі шығындар COVID-19 
пандемиясының таралуын болдырмау үшін 2020 жылы 
қабылданған шаралардың нәтижесінде төмен болды.

Акцияға пайда, теңге/акция 2021 жылы акцияға келетін пайда 2020 жылға қарағанда 
23% төмен, бұл негізінен бақыланбайтын үлеске жатқы-
зылатын пайданың ұлғаюына, сондай-ақ компанияның 
«ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС қатысу үлесінің 49% өткізуге бай-
ланысты.

ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

«Таза борыштың түзетілген EBITDA-ға қатынасы» көр-
сеткішінің мәні 2021 жылы кірістіліктің ұлғаюына, борыш 
деңгейінің төмендеуіне және «ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС-де-
гі бақыланбайтын қатысу үлесінің 49% өткізуден түскен 
185,8  млрд теңге (бір жолғы әсер) көлеміндегі түсімдерді 
қоса алғандағы бос ақша қаражаты көлемінің ұлғаюына 
байланысты 2020 жылмен салыстырғанда 100% астамға 

Таза қарыз / түзетілген EBITDA

ұлғайды. Түзетілген EBITDA көрсеткіші 2020 жылмен са-
лыстырғанда 8% ұлғайып, 2021 жылы 350,3 млрд теңгені 
құрады, бұл неғұрлым жоғары операциялық пайдамен, 
сондай-ақ БК және қауымдасқан кәсіпорындардың 
EBITDA ұлғаюымен байланысты. EBITDA көрсеткіші 
2021 жылдың қорытындысы бойынша қатысу үлесіне 
пропорционал 276,5 млрд теңгені құрады, 2020 жылмен 
салыстырғанда 6% төмендеуі негізінен компанияның 
«ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС қатысу үлесінің 49%  іске асыру-
мен байланысты.
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Сату және өткізуСату және өткізу

COVID-19 пандемиясы Компанияның 2021 жылы сату 
бөлігіндегі міндеттемелерін орындауына әсер етпеді. 
Клиенттер алдындағы барлық шарттық міндеттемелер 
толық көлемде орындалды.

Қазатомөнеркәсіп бүкіл әлем бойынша өз клиент-
теріне уран өнімдерін жеткізу үшін қауіпсіз, қорғалған 
және сенімді логистикалық шешімдерді енгізеді. 
Барлық уран өнімдерін тасымалдау 20 футтық герме-
тикалық контейнерлерде темір жол және/немесе теңіз 
көлігімен жүзеге асырылады, бұл ретте мұндай жүк 
контейнерлеріне белгіленген орынға жеткенге дейін 
күзет пен айдауыл ілесіп жүреді. Барлық тасымал-
дарға уранды тасымалдаумен байланысты тәуекел-
дерді сақтандыру жүзеге асырылады. 

2021 жылы Қазатомөнеркәсіп U3O8  мен дайын өнімді 
клиенттердің қажеттіліктері мен талаптарына сәйкес 
түрлі межелі орындарға жеткізді:

Конверторлар. Топ U3O8  Honeywell (АҚШ), Cameco 
(Канада) және Orano (Франция) сияқты компанияларға 
тиесілі лицензияланған конверсиялық кәсіпорын-
дарға алдымен Қазақстаннан темір жолымен, әдетте 
Ресейдегі Санкт-Петербург портына, содан кейін 
теңіз көлігімен Америка Құрама Штаттарына, Канада, 
Еуропаның түрлі порттарына  тасымалдауды жүзеге 
асырды, немесе  содан кейін материал теміржол неме-
се автомобиль көлігімен өңдеу кәсіпорындарының 
объектілеріне көшірілді.

Қытай. Материалдарды Қытайға тасымалдау кезінде 
компания жүкті қазақстан-қытай шекарасының жа-
нындағы Алашанькоу теміржол станциясына жеткізді.

Ресей. Алушы «Сібір химиялық комбинаты» АҚ 
(«СХК») болып табылатын – Ресей Федерациясына 
жеткізулер кезінде Топ жүктерді темір жол көлігімен өз 
қызметі орнынан Томск-2 Ресей темір жол станциясы-
на дейін жеткізуді жүзеге асырды.

Үндістан. Компания әдетте U3O8 Үндістанның баратын 
жерлеріне теміржол арқылы Ресейдегі Санкт-Пе-
тербург портына, содан кейін Үндістанның Мумбай 
портына теңіз көлігімен жеткізді. Клиент портта мен-
шік құқығын алды және соңғы тағайындалған жерге 
тасымалдауды ұйымдастырды.

Аргентина. Клиент портта меншік құқығын алды және 
соңғы межелі жерге тасымалдауды ұйымдастырды.

Румыния. Жеткізу соңғы межелі пунктке дейін DDP 
шарттарында жүзеге асырылды U3O8 өнімін картада 
көрсетілген жерлерге жеткізудің орташа құны ки-
лограмм үшін 0,5-тен 3,5 АҚШ долларын құрайды. 
Топ мүмкіндігінше жеткізу мерзімін барынша азайту 

GRI 102-4, 102-6, 102-7

GRI 102-9

УРАН ӨНІМДЕРІН САТУ

ТАСЫМАЛДАУ

(материалдарды физикалық тасымалдау орташа есеп-
пен 100 күнді алады, ал своп-келісімдер шеңберінде 
жеткізуге орташа есеппен 25 күн кетеді) және тасы-
малдауға арналған шығындар, сондай-ақ уран өнімін 
тасымалдаумен байланысқан тәуекелдерді төмендету 
үшін своп-келісімдер жасасады. 2021 жылы Компания сегіз елде 21 клиентке уран өнімін 

тікелей және швейцариялық «Trade House KazakAtom 
ТН AG» (THK) сауда еншілес компаниясы арқылы сатуды 
жүзеге асырды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның уран өнімін өңірлер бойынша  
біріктірілген сатулары, %9
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Даму стратегиясыДаму стратегиясы

Негізгі қызмет бойынша операциялық тиімділікті 
арттыруға, цифрлық трансформацияны жалғастыруға 
және корпоративтік басқару мен персоналды басқару 
процестерін жақсартуға бағдарланған 2021-2028 
жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру 
жоспары 2021 жылы 100%  орындалды.

СТРАТЕГИЯНЫ ІСКЕ АСЫРУҒА 
БАЙЛАНЫСҚАН НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР10 

ядролық өнеркәсіптегі ірі апаттар уран бағасының 
күрт төмендеуіне әкелуі мүмкін

ядролық энергия бірқатар басқа энергия көздерімен 
бәсекелеседі, ал баламалы энергия көздерінің 
орнықты және неғұрлым төмен бағалары ядролық 
шикізатқа сұраныстың төмендеуіне, ядролық 
энергетиканы дамыту мен АЭС салу 
бағдарламаларының қысқаруына, нәтижесінде 
уранға сұраныстың және оның нарықтық бағасының 
төмендеуіне әкелуі мүмкін

ядролық энергия қоғамдық пікірге байланысты 
тәуекелдерге ұшырайды, бұл ядролық энергияға 
деген сұранысқа елеулі жағымсыз әсер етуі және 
ядролық салада реттеуді күшейтуге әкелуі мүмкін

Топтың рентабельділігі уранның нарықтық 
бағасымен тікелей байланысты. Уран бағасының 
құбылмалылығы Топқа елеулі теріс әсер етуі мүмкін

импорттаушылар уран импортына тарифтер немесе 
квоталар енгізе алады

Топ U3O8 бағасының бүкіл циклі кезінде U3O8 
маңызды қорларын сақтауды жалғастыра алады

уранды өндіру және тасымалдау жөніндегі Топтың 
қызметі операциялық тәуекелдерге, қауіптерге және 
күтпеген іркілістерге байланысты, бұл Топтың уран 
және уран өнімін өндіруді және жеткізуді кідіртуге, 
Топты өндіру құнын ұлғайтуға немесе Топтың өндіру 
орындарында апатқа әкеп соғуы мүмкін

күкірт қышқылының болуы және оның құны Топ 
қызметінің үздіксіздігі мен коммерциялық 
өміршеңдігіне айтарлықтай әсер етеді, өйткені Топ 
уран алу үшін күкірт қышқылының едәуір көлемін 
пайдаланады

Топ Қазақстанды көрші елдермен немесе басқа 
көлік инфрақұрылымымен байланыстыратын 
теміржолдарды пайдалануда қиындықтарға тап 
болуы мүмкін

Топ өзінің ағымдағы кен қорларын ұстап тұруы 
немесе жаңа кен қорларын ашу кезінде  және 
Топтың уран кенінің қорларын есептеу немесе 
жіктеу бөлігінде ықтимал қолайсыз болжамдарға тап 
болуы мүмкін, кен қорларын бағалау кезінде болмай 
қоймайтын белгісіздіктерге байланысты 
бағаланатын деректерден төмен болуы мүмкін

Топ  өз қызметін, стратегияларын  іске асыру, 
бизнесті  және жергілікті инфрақұрылымын кеңейту 
үшін қажетті қаржыландыруды коммерциялық 
тұрғыдан қолайлы шарттарда  немесе мүлдем ала 
алмауы мүмкін

Топ белгілі бір қаржылық және басқа да шектеу 
шарттарын сақтауға, пайыздық мөлшерлемелер мен 
валюта бағамдарының ауытқуларына, өтімділікті 
шектеуге немесе қажетті қаржыландыруды ала 
алмауға, контрагенттердің дефолттарына 
байланысты әртүрлі қаржылық тәуекелдерге 
ұшырайды

Топ өзі қатысушы болып табылмайтын төрелік 
немесе сот талқылауына, заңнаманы сақтамау / 
дұрыс түсіндірмеудің құқықтық салдарына тап болуы 
мүмкін

Топтың сақтандыру өтемі ықтимал операциялық 
тәуекелдерге және күтпеген іркілістерге 
байланысты шығындарды жабу үшін жеткіліксіз 
болуы мүмкін

 АТ – жүйелерінің кез келген іркілістері немесе Топқа 
қатысты кибершабуылдар қызметтің нәтижелеріне 
теріс әсер етуі мүмкін

уран өндірудің немесе шығарудың (U3O8), сатудың, 
өнім мен қызметтердің өзіндік құнының 
жоспарланған көлемін орындамау

Топ активтерін қайта құрылымдау жоспарын 
орындау мерзімдерін сақтамау

корпоративтік басқару жүйесін жақсарту 
көрсеткіштерін, еңбек қауіпсіздігі және қоршаған 
орта көрсеткіштерін орындамау

Қазақстан Республикасында жылу бөлгіш 
құрамаларды өндіру бойынша жоспарланған 
көрсеткіштердің орындалмауы

Топ Қазақстанда бар макроэкономикалық, 
әлеуметтік және саяси жағдайларға едәуір 
дәрежеде тәуелді, Топ жергілікті билік органдары 
тарапынан қолайсыз егеменді іс-әрекеттер 
тәуекеліне ұшырауы немесе ауқымды мемлекеттік 
реттеу мен заңнамаға ұшырауы мүмкін

Топқа Қазақстандағы еңбек толқулары немесе 
әлеуметтік шиеленістің өсуі әсер етуі мүмкін, бұл 
Топтың қызметіне және оның беделіне айтарлықтай 
теріс әсер етуі мүмкін

Топтың нәтижелері Қытай, Үндістан және 
Оңтүстік-Шығыс Азиядағы экономикалық, саяси 
және құқықтық өзгерістерге ұшырайды

күтпеген апатты оқиғалар, соның ішінде вандализм 
мен терроризм актілері Топтың қызметіне теріс әсер 
етуі мүмкін

Қазақстан аумағында COVID-19 пандемиясына 
байланысты эпидемиологиялық жағдайдың 
нашарлауы Топтың қаржылық тұрақтылығының 
нашарлауына және әлеуметтік шиеленістің өсуіне 
әкелуі мүмкін

COVID-19 пандемиясының таралуы өндірістің 
қосымша тоқтап қалуына немесе қысқаруына әкелуі 
мүмкін, бұл компанияның нәтижелеріне әсер етеді 
және Компанияның жоғарыда айтылған 2022 жылға 
арналған болжамды көрсеткіштерін жаңартуына 
және/немесе орындамауына әкелуі мүмкін

 Топ басқа уран жеткізушілер тарапынан 
бәсекелестікке тап болады және уран өнімінің соңғы 
тұтынушыларын жоғалтуы мүмкін

қазіргі уақытта Топ уранның едәуір бөлігін сатып 
алатын аздаған клиенттердің санына байланысты, 
бұл ретте маңызды клиенттердің кез келгенінен 
айырылу елеулі қолайсыз әсер етуі мүмкін

Топтың кейбір клиенттері мен іскери серіктестері 
халықаралық санкцияларға ұшырауы мүмкін, егер 
бұл орын алса, мұндай оқиға айтарлықтай 
жағымсыз әсер етуі мүмкін

Топтың қаржылық тұрақтылығының нашарлауына 
әкеліп соғатын Ресейге қатысты санкциялар және 
Украинадағы қазіргі жағдайға қатысты туындайтын 
қиындықтар, АҚШ долларымен және өзге 
валюталармен өзара есеп айырысу бойынша 
шектеулерге  байланысты әлеуметтік шиеленістің 
өсуі, тауарларды Ресей Федерациясының аумағы 
арқылы ауыстырып тиеудің тоқтауы, тауарлардың 
физикалық қауіпсіздігі сияқты күрделі әрі сандық 
бағымдауға жатпайтын тәукелдер

Топ ірі салық төлеуші болып табыладытындықтан 
салық тәуекелдеріне ұшырайды, ең 
маңыздысы-уранға пайдалы қазбаларды өндіруге 
салық ставкасының өзгеруі, талап қою мерзімі 
шегінде трансферттік баға белгілеу

Америка Құрама Штаттары немесе басқа уран 

Пайымдалуы

2021 ЖЫЛЫ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУ

GRI 102-15

Тұрақты даму қағидаттарына сәйкес компанияның барлық мүдделі тараптары үшін ұзақ 
мерзімді құндылық жасай отырып, уран кен орындарын игеру және қосылған құн тізбегінің 
компоненттерін дамыту

Жаһандық атом өнеркәсібі үшін таңдаулы  серіктес болу
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2021 жылғы трансформациялану қоржынының шеңберіндегі негізгі өзгерістер:

Стратегиялық 
мақсаттар

Негізгі  
нәтижелер

Қызметтің негізгі 
түріне назар 
аудару

Компания 2021 жылы Қазақстан Республикасының 2021-2025 жылдарға арналған жекешелендірудің 
Кешенді жоспары аясында бірқатар бейінді емес активтерді сатты:

Мемлекеттік мүлік Тізілімінің веб – порталында аукциондық сауда-саттық өткізу арқылы KazPV 
жобасының кәсіпорындары – («Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС, «Astana Solar» ЖШС, «MK «KazSilicon» 
ЖШС)
«Каустик» АҚ – 2021 жылғы 30 желтоқсанда компания нарықтық құнын бағалауға сәйкес «Каустик» 
АҚ акционерлерінің біріне тікелей атаулы сату жолымен акциялар пакетінің 40%-ын сатып алу-сату 
шартына қол қойды. Шарт талаптарына сәйкес іске асыру үш кезеңде жүзеге асырылады, осы есеп 
жарияланған сәтте компанияға «Каустик» АҚ акцияларының 28% тиесілі
2021 жылғы сәуірде «Қазатомөнеркәсіп-Даму»ЖШС қызметінің тоқтатылуы тіркелді

Нарық жағдайла-
рын ескере оты-
рып, өндіру, өңдеу 
және сату көлемін 
оңтайландыру

Қазатомөнеркәсіптің өндіріс көлемі бойынша күтулер нарыққа бағдарланған стратегияға және өндіріс 
көлемін 20% қысқарту ниетіне (жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар шеңберінде өндірудің 
жоспарланған деңгейімен салыстырғанда) сәйкес бұрынғысынша сақталады

Маркетинг 
функциясын 
күшейту және 
сату арналарын 
кеңейту арқылы 
құндылықты құру

Қазатомөнеркәсіптің THK-трейдерінің табысты жұмыс істеуі
Жаңа өткізу нарығы ашылды, екі қытайлық компания үшін уран өнімін жеткізу туралы келісімшарттар 
жасалды
Физикалық уран қорына инвестициялау туралы негіздемелік келісімге қол қойылды, бұнда 
Қазатомөнеркәсіп қордың негізгі жеткізушісі ретінде әрекет етеді

Бизнес-
қызметтің озық 
тәжірибелерін 
қолдану

КО мен еншілес ұйымдарда ақпараттық қауіпсіздіктің нысаналы процестері енгізілді
«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС радиациялық қауіпті факторлардың Автоматты мониторингі жүйесін 
әзірлеу аяқталды
Өзге уран өнімін сату есебінен нарық үлесін ұлғайту және өзге уран өнімін сату есебінен түсім мен таза 
пайданың өсуін алу мақсатында өзге уран өніміне (UF6, ӨБТ, отын таблеткалары, ЖБҚ және басқалар) баға 
белгілеу әдістемесінің жобасы әзірленді
Әлемдік уран нарығында Қоғамның бәсекеге қабілеттілігін арттыру арқылы Қазақстан Республикасының 
экспорттық әлеуетін күшейту мақсатында табиғи уран концентратына баға белгілеу әдістемесі өзектендірілді
«Хорасан-U» БК» ЖШС ортадан тепкіш сорғы агрегаттарының техникалық жағдайын мониторингілеу және 
талдау жүйесі әзірленді (діріл, қысым, температура датчиктері)
«Хорасан-U» БК» ЖШС, «Байкен-U» ЖШС, «Семізбай-U» ЖШС кен денелерінің контурын анықтау үшін 
BI-талдау құралы әзірленді және енгізілді
Технологиялық бұрғылау  кезеңінде өндірістік деректерді цифрлау үшін өндіру ЕТҰ-ларына арналған Apache 
Superset open source шешімінің базасында BI-талдау құралдары әзірленді 

Сала 
көшбасшысына 
сәйкес келетін 
корпоративтік 
мәдениетті дамыту

2021 жылғы қарашада «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ TÜV International Certification (Германия) денсаулық 
сақтауды қамтамасыз ету, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және экологиялық менеджмент 
саласындағы халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкестігін сертификаттауды растады
2021 жылы анықталған қауіпті жағдайлар, қауіпті әрекеттер, ықтимал қауіпті жағдайлар (Near Miss) туралы 
ақпарат тұрақты негізде ұсынылды. Анықталған НҚ, НҚ, NearMiss бойынша ақпарат ekap ақпараттық 
жүйесіне енгізіледі 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – на корпоративтік басқару рейтингі – «А» берілді. Бұл бағалау 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»АҚ ішкі жүйелері жұмысының тиімділігін арттыру туралы куәландырады. 
Акционерлердің құқықтарын сақтау, Директорлар кеңесі мен атқарушы орган қызметінің процестері, 
сондай-ақ ақпараттың ашықтығы мен ашылу процестері айтарлықтай сапалы өсуді көрсетті
2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпоративтік мәдениетін диагностикалау бойынша жоба іске 
асырылды. Компания 2017 жылы белгіленген корпоративтік мәдениеттің мақсатты деңгейіне жетті. 
Зерттеу нәтижелері бойынша корпоративтік мәдениетті одан әрі дамыту бойынша 2022-2025 жылдарға 
арналған Жол картасы қалыптастырылды

Екі жаңа іс-шара және бір 
жоба қосылды

Технологиялық бұрғылау кезеңінің өндірістік деректерін цифрландыру 
Табиғи уран концентратына баға белгілеу қағидаларын (әдістемесін) өзектендіру
Машиналық оқыту технологиясы негізінде кен денелерінің контурын анықтау 
құралын енгізу

Үш жоба аяқталды

Радиациялық қауіпті факторлардың автоматты мониторингі жүйесін әзірлеу
«Уранэнерго» ЖШС-де көктайғақтың пайда болуына мониторинг жүйесін енгізу
«Семізбай-U» ЖШС және «Инкай «БК» ЖШС Біріктірілген жоспарлау жүйесін енгізу 
бойынша мониторинг

Төрт іс-шара аяқталды

Өндіруші кәсіпорынның өндірістік процестерінің моделі
Қағазсыз КАП
Деректерді талдау жобасын енгізуге жоба алдындағы дайындық. I Кезең.
Табиғи уран концентратына баға белгілеу қағидаларын (әдістемесін) өзектендіру

Бір жоба және бір іс-шара 
операциялық қызметтен 
және портфельден 
шығарылды

Корпоративтік мәдениетті дамыту 
«Жеткізушіні таңдау» процесін орталықтандыру

СТРАТЕГИЯНЫ 2021 ЖЫЛЫ ІСКЕ АСЫРУ
GRI 102-10 Бизнес трансформациясыБизнес трансформациясы

БИЗНЕС ТРАНСФОРМАЦИЯСЫНЫҢ ПОРТФЕЛІ

5 жоба:  

Сорғы паркін басқару және пайдалану процесін 
автоматтандыру

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС аффинаж 
өндірісін жаңғырту

Машиналық оқыту технологиясы негізінде кен 
денелерінің контурын анықтау құралын енгізу

Киберқауіпсіздікті енгізу және дамыту 

Басқа уран өнімдері үшін баға белгілеудің жаңа 
қағидаларын (әдістемесін) әзірлеу (UF6, ЖБҚ, отын 
таблеткалары, ЖБҚ және басқалар)

3 іс-шаралар:

Vision Zero халықаралық тұжырымдамасының 
«алтын ережелері« негізінде әзірленген қауіпсіздік 
мәдениетін дамыту жоспарын іске асыру

Технологиялық жабдыққа ТҚКЖ жоспарлау және 
жүргізу сапасын арттыру

Технологиялық бұрғылау кезеңінің өндірістік 
деректерін цифрландыру

2021 жылғы желтоқсандағы жағдай бойынша компанияның трансформация портфелі келесіден тұрды:

3332

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



2021 жылы компанияның IT-архитектурасын дамыту 
шеңберіндегі негізгі іс-шаралар

1.   24kap.kz енгізу 

Корпоративтік порталды жаңғырту аясында келесі 
жұмыстар орындалды:

Корпоративтік порталдың жаңа функционалы 
әзірленді (тапсырыстар мен сервистер)

Қолда бар ағымдағы дерекқорлар көші-қоны, 
сондай-ақ MS SharePoint базасында құрылған 
корпоративтік портал функционалын жаңғырту 
жүзеге асырылды

2.   Жасанды интеллект технологияларын қолдана 
отырып, геофизикалық зерттеулерді орындау жүй-
есінің прототипін әзірлеу

Өнеркәсіптік СПГИ әзірлеу үшін техникалық 
тапсырма әзірленді

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ ғылыми-техникалық 
кеңесінің «цифрландыру, автоматтандыру және 
роботтандыру» секциясының отырысында ҒЗТКЖ 
жүргізуге өтінім мен жол картасы мақұлданды: 
«Машиналық оқыту әдістері базасында 
геофизикалық зерттеулерді қолдау жүйесін 
әзірлеу»(СТГИМО)

3.   ЕТҰ-да IT Service Management (ITSM) тираждау 

12 ЕТҰ-да 3 АТ  процесін тираждау бойынша жұмыстар 
жүргізілді. Тираж аясында мынадай процестер іске 
қосылды:

АТ -мен байланысты қызмет көрсету бойынша 
өтініштер мен инциденттерді басқару

АТ -қызметтерге қол жеткізуді басқару

АТ  қызметтері туралы келісімдерді басқару

4.   Microsoft корпорациясының лицензиялық таза-
лығы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ компаниялар тобында 
лицензиялық тазалыққа қол жеткізу бойынша Жол 
картасы әзірленді (бұдан әрі – ЕАҰҮД)

Microsoft БҚЖ шеңберінде сатып 
алынатын техникалық және сапалық 
сипаттамаларды айқындай отырып, Microsoft 
бағдарламалық өнімдеріне қойылатын техникалық 
талаптар, техникалық қолдау мен әлеуетті 
жеткізушіге қойылатын талаптар әзірленіп, 
келісілді

IT-АРХИТЕКТУРАСЫН ДАМЫТУ

«Microsoft» ССАС іске асыру шеңберінде сатып алу 
рәсімдері Стратегия талаптарын сақтай отырып, 
келісілген кесте бойынша өтті

«Microsoft» ССАС 2021 қатысушыларының 
қатарына ішінде КО бар 15 ЕТҰ кірді 

SAP PPM, SAP GRC енгізу және 2021 SAP HCM дамы-
ту бойынша жаңа жобалар

1.  GRC Access Control  

Ақпаратты қорғаудың ішкі корпоративтік рәсімдерін 
сақтау, қол жеткізу тәуекелдерін анықтау және компа-
ния қызметкерлері арасында өкілеттіктерді дұрыс бөлу 
үшін күрестегі негізгі құрал. Жұмыс барысында SAP 
бойынша Модульдердің иелері құрылымдық бөлімше-
лердің басшылары деңгейінде тағайындалды.

2.  SAP Project and Portfolio Management (SAP PPM) 

Жобаларды басқару процестерін автоматтандыруды 
қамтамасыз етеді және жоба портфельдерін басқаруды 
айтарлықтай жеңілдетеді. Сондай-ақ, жоба шеңберін-
де SAP BW/4HANA жаңа нұсқасына көшу арқылы SAS 
IPS және SAP РРМ, SAP РРМ және SAP ERP жүйелері 
арасындағы интеграция бойынша SAP/4HANA плат-
формасына көшу бойынша жұмыстар орындалды. 
BW сонымен қатар SAP ERP-ден QCD-ге деректерді 
берудің аралық буыны болып табылады.

3.  SAP MDG жүйесі 

2021 жылдың мамыр айында S/4HANA платформасында 
SAP MDG пайдалануға берілді. Жоба шеңберінде жүйеде 
ТЖҚ жіктеуішінің көмегімен тауарлар, жұмыстар мен 
қызметтер анықтамалығының (бұдан әрі – ТЖҚ) қысқаша 
және толық атауын автоматты түрде қалыптастыру, 
шоттардың жоспары мен шығындардың бастапқы 
түрлерінің анықтамалықтарын жүргізу, мемлекеттік 
деректер базаларымен интеграциялау, компаниялардың 
бизнес-бөлімшелерінің қатысуымен мастер-деректер 
бойынша өтінімдерді келісу процестері конфигурация-
ланған, интерфейс айтарлықтай оңайлатылды жүйелер 
және тағы басқалар. Мұның бәрі компанияның сатып 
алуына, өндірісіне, логистикасына және басқа да биз-
нес-процестеріне үлкен әсер ететін мастер-деректердің 
сапасын едәуір жақсартуға мүмкіндік берді.

4.   RPA арқылы бизнес-процестерді роботтандыру

Трансформациялау тобы қоғамның мүдделі бөлімше-
лерімен бірлесіп, корпоративтік орталықта да, қоғам-
ның ЕТҰ-да да қызметкерлер жүзеге асыратын күн-

2021 жылдың негізгі нәтижелері

Бизнесті трансформациялау бағдарламасы аясында 
келесі жұмыстар жүргізілді: 

КО-да ақпараттық қауіпсіздіктің мақсатты процестері 
енгізілді

«Семізбай-U» ЖШС және «Инкай» БК» ЖШС БЖЖ 
енгізу мониторингі аяқталды

радиациялық қауіпті факторлардың Автоматты 
мониторингі жүйесін әзірлеу аяқталды

технологиялық бұрғылау кезеңінде өндірістік 
деректерді цифрландыру мақсатында өндіруші 
ЕТҰ-ға арналған Ашық шешімдер базасында 
BI-талдау құралдары әзірленді

«РУ-6» ЖШС Өндірістік үдерістер архитектурасын 
(өндіру және қайта өңдеу) және өндіруші 
кәсіпорында АЖ интеграциялауға қойылатын 
жоғары деңгейлі талаптармен деректер 
архитектурасын әзірлеу аяқталды

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС аффинаж өндірісін 
жаңғырту жобасының жобалық-сметалық 
құжаттамасын әзірлеу жұмыстары аяқталды

өзге уран өнімін сату есебінен нарық үлесін ұлғайту 
және өзге уран өнімін сату есебінен түсім мен таза 
пайданың өсуін алу мақсатында өзге уран өніміне (UF6, 
ӨБТ, отын таблеткалары, ЖБҚ және басқалар) баға 
белгілеу әдістемесінің жобасы әзірленді

әлемдік уран нарығында қоғамның бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру арқылы Қазақстан 
Республикасының экспорттық әлеуетін күшейту 
мақсатында табиғи уран концентратына баға белгілеу 
әдістемесі өзектендірілді

«Хорасан-U» БК» ЖШС ортадан тепкіш сорғы 
агрегаттарының техникалық жағдайын мониторингілеу 
және талдау жүйесі әзірленді (діріл, қысым, 
температура датчиктері)

«Хорасан-U» БК» ЖШС, «Байкен-U» ЖШС, 
«Семізбай-U» ЖШС-де машиналық оқыту және 
геостатистика технологиялары негізінде кен 
денелерінің контурын анықтау үшін геологиялық 
модельдеу құралы әзірленді және енгізілді 

Трансформациялау бағдарламасының 2022 жылға ар-
налған жоспарлары

«Инкай» БК» ЖШС ортадан тепкіш сорғы 
агрегаттарының техникалық жағдайына (діріл, қысым, 
температура датчиктері) мониторинг және талдау 
жүйесін әзірлеуді аяқтау

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС аффинаж өндірісін 
жаңғыртуды бастау

бұрғылау қондырғылары деңгейінде KPI анықтау 
әдіснамасын және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары 
ықтималдығының ұңғымалар параметрлеріне 
тәуелділігі моделінің прототипін әзірлеуді аяқтау

«Хорасан-U» БК» ЖШС, «Байкен-U» ЖШС, 
«Семізбай-U» ЖШС кен денелерінің контурын анықтау 
құралын одан әрі дамыту жөніндегі ұсынымдармен 
(оның ішінде жобаның ықтимал қаржылық пайдасы 
бөлігінде) пайдалану мониторингін аяқтау

«KAP Technology» ЖШС ақпараттық қауіпсіздіктің 
нысаналы бизнес-процестерін енгізу

ҚР уәкілетті органы деңгейінде басқа уран өнімдеріне 
(UF6, байытылған уран өнімі (ЖБҚ), отын таблеткалары, 
жылу бөлетін құрастырмалар (ЖБҚ) және өзгелері) 
баға белгілеудің жаңа әдістемесін бекіту жөніндегі 
жұмыстарды аяқтау

БИЗНЕСТІ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ
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делікті операцияларды автоматтандыруға бағытталған 
RPA роботтарын әзірледі және енгізді. Қазынашылық, 
бухгалтерия, маркетинг, өнеркәсіптік қауіпсіздік және 
басқа да процестерді қамтитын 9 шешім енгізілді. Ро-
боттандырудың негізгі бағыттары Ақпараттық жүйелер 
арасында деректерді беру, соның ішінде SAP ERP, 
сыртқы және ішкі порталдардан ақпаратты жинау және 
өңдеу, жедел есептілікті құру, ақпаратты салыстыру 
және валидациялау болып табылады. 2021 жылы RPA 
арқылы бизнес-процестерді роботтандыру тәртібін рет-
тейтін ішкі нормативтік құжат әзірленді және енгізілді.

5.   Машиналық оқытуға негізделген геологиялық 
модельдеу

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Трансформациялау 
бағдарламасын орындау шеңберінде «Машиналық 

оқыту технологиялары негізінде кен денелерінің 
контурын анықтау құралын енгізу» жобасы іске асы-
рылуда. Бұл жобаның мақсаты – машиналық оқытуды 
және геостатистика алгоритмдерін қолдана отырып, 
кен денелерінің контурын жоспар түрінде модельдеу, 
нәтижесінде зерттелетін мәселе тұрғысынан геологи-
ялық модельдеу процесін автоматтандыру. Осы жоба 
шеңберінде Қоғамның ішкі күштерімен геологтарға 
жинақталған тарихи деректерді пайдалана отырып, 
модельдеудің әртүрлі сценарийлерін іске қосуға мүм-
кіндік беретін «Контур» құралы әзірленді. ЕТҰ қызмет-
керлерімен бірлесіп таңдалған периметр шеңберінде 
құралды енгізу және сынақтан өткізу бойынша жұмыс 
жүргізілуде.

2021 жылы қосымша жобалар

Жоба сипатамасы 2021 жылдың нәтижесі
Корпоративтік порталды жаңғырту

Корпоративтік мәдениетті, басшылық пен 
қызметкерлер, корпоративтік орталық пен 
ЕТҰ арасындағы коммуникацияны дамыту 
құралдарының бірі- компанияның IR және HR-
брендін қолдаудағы маңызды құрамдас бөлігі 
болып табылатын корпоративтік портал. Бүгінгі 
таңда бұл- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ және 
оның ЕТҰ басшылыққа алатын басымдықтарға, 
қағидаттарға және нанымдарға қызметкерлердің 
тартылуын едәуір арттыруға қабілетті барынша 
өзекті пәрменді құрал. Осы мақсатта компания 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпоративтік 
порталының ақпараттық жүйесін жаңғырту 
жобасын іске асырды

кадрлық бұйрықтарға  келісу және қол қою процесі 
автоматтандырылды (келісу, қол қою және танысу онлайн 
режимінде жүргізіледі)
жаңа қызметкерлер онлайн режимінде қабылданады 
(нұсқаулық, міндеттемелерге қол қою, жұмысқа қабылдау 
туралы өтініштерге қол қою және тағы басқалар)
персоналға ыңғайлы болу үшін атом өнеркәсібі 
қызметкерлерінің салалық кәсіподағының процестері 
автоматтандырылған. Қызметкерлер онлайн режимінде 
фитнес, санаторий  -курорттық емдеу, балалар лагерлерін 
рәсімдей алады, сондай-ақ материалдық көмек алуға өтінім 
жібере алады

AR & VR

«AR & VR» технологиясының арқасында 
пайдаланушы нақты өзара әрекеттесе алатын, 
берілген және бақыланатын кеңістік аясында 
үш өлшемді кескіннің немесе толық ортаның 
компьютерлік симуляциясы жасалады. 
Виртуалды шындықтың міндеті – «батыру» 
әсеріне қол жеткізу

кеніштің виртуалды моделі әзірленді, кеніштің өзі және оның 
объектілері дрондарды қолдана отырып, LiDar 
технологиясының көмегімен цифрландырылды
қауіпті өндірістік жағдайлардың 7 сценарийі жасалды: 
автоцистернадан қышқылды ыдысқа құю кезінде мүмкін 
болатын сценарийлер; ГТП ыдысынан күкірт қышқылын беру; 
күкірт қышқылы қоймасындағы жабдықты жөндеу және 
қызмет көрсету кезінде; күкірт қышқылы қоймасындағы 
табандық тұғырға қызмет көрсету және оны пайдалану 
кезінде; ГТП технологиялық ұңғымаларын химиялық өңдеуге 
арналған жылжымалы сыйымдылықты күкірт қышқылымен 
толтыру кезінде; күкірт қышқылы қоймасындағы күкірт 
қышқылын қайта пайдалану бойынша жұмыстарды орындау, 
сондай-ақ авариялық жағдайларда еңбек қауіпсіздігі мен 
еңбекті қорғаудың жалпы талаптары
пайдаланушы персоналды оқыту курстары өткізілді. Арнайы 
жабдық пен шлемнің көмегімен жұмысшылар мен 
мердігерлер техникалық қызмет көрсету мен жөндеуде 
өндірістік жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы 
бойынша көрнекі  оқытудан және нұсқаулықтан өтеді

IDM

IDM енгізудің мақсаты әр түрлі корпоративтік 
ақпараттық жүйелердегі ақпараттық 
қауіпсіздіктің жетілу деңгейі мүмкіндік беретін 
құралды енгізу арқылы есептік жазбаларды 
орталықтан басқару мен құқықтарына қол жеткізу  
болып табылады

Жүйені енгізу мынадай міндеттерді шешті:
ақпараттық жүйелерде есептік жазбалардың пайдаланылуына 
аудит жүргізу
Жоба периметрін ұйымдарының штаттық қызметкерлері үшін 
рөлдер мен өкілеттіктер матрицаларын құру
АЖ-ға, ресурстарға және компания пайдаланушыларының 
сәйкестендіру ақпараттарын басқаруға қол жеткізуді басқару 
үрдісінің тиімділігін арттыру және оны автоматтандыру, және 
Компания құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерінің және 
ақпараттық жүйе әкімшілерінің күнделікті операцияларды 
орындау уақытын қысқарта отырып, АЖ мен ресурстарға 
қолжетімділікті ұсынуға және өзгертуге өтінімдерді 
қалыптастыру үшін ыңғайлы және тиімді құралдың болуы
АЖ-ға, компания ресурстарына қолжетімділікті келісу, ұсыну 
және кері қайтарып алу процестерінің икемділігі, ашықтығы, 
уақтылығы
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IT-архитектураны дамытудың 2022 жылға арналған 
жоспарлары

Компанияның топ IT-архитектурасын дамыту және 
цифрландыру жобаларын іске асыру бойынша ауқымды 
жоспарлары бар. 2022 жылға жоспарланды:

бизнес мүмкіндіктерін кеңейту, бәсекелестік 
артықшылықтарды қамтамасыз ету және өнімнің 
құндылығын арттыру, сондай-ақ деректер талдауын 
қолдану бойынша шешімдер қабылдау мақсатында 
топ қызметінде қолданылатын озық цифрлық 
технологияларды іздеуді және енгізуді жалғастыру

Қоғамның бизнес-процестерін жақсарту үшін SAP 
(ERP, HCM, GRC, PM, BW, MDG) жүйесін дамыту 
жөніндегі жұмыстарды жалғастыру

деректерді басқару бағытын дамыту шеңберінде 
трансформациялау командасы Data Management 
және Data Governance бөлігінде үздік тәжірибелерді 
енгізуді жалғастыратын болады. Жоспарда қоғамда 
деректерді басқару жөніндегі кеңсені құру бойынша 

Бизнесті трансформациялау нақты уақыт режимінде 
шешімдер қабылдаудың жаңа мүмкіндіктерін ашады, 
сондай-ақ саланың өнімділігін, икемділігін және 
серпінділігін арттырады, сонымен қатар ақпараттық 
қауіпсіздікті, кибер тұрақтылықты және ақпараттық 
жүйелердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
кезінде ерекше назар аударуды талап етеді.

Киберқауіпсіздіктің тиісті деңгейін қамтамасыз ету 
мақсатында Қазатомөнеркәсіп ақпараттық қауіпсіздік 
талаптарының сақталуына тұрақты бақылауды жүзеге 
асырады және Қазақстан Республикасы заңнамасы-
ның және ISO/IEC 27001 халықаралық стандартының 
талаптарына сәйкес ақпараттық қауіпсіздікті басқару 
жүйесін дамытуға ұмтылады.

«Ақпараттық қауіпсіздікті басқарудың кешенді жүйесін 
құру» тетігін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын 
іске асыру шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ның 2018-2028 жылдарға арналған Даму Стра-
тегиясының «Бизнес-қызметінде озық практиканы 
қолдану» стратегиялық мақсатына қол жеткізу үшін 
«Цифрландыру және трансформация» стратегиялық 
міндетінің «Киберқауіпсіздікті енгізу және дамыту» 
жобасын іске асыру жалғасуда. «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ тәулік бойы АҚ инциденттеріне мониторингті 
және жауап беруді жүзеге асырады, сондай-ақ АҚЖО 
және АҚҰҮО-мен белсенді өзара іс-қимыл жасайды. 
Кибермәдениет пен кибергигиенаны арттыру және 
жетілдіру мақсатында Топта тұрақты негізде жұмы-
скерлерді онлайн оқыту, оқу-жаттығу кибершабуылда-
ры мен тақырыптық нұсқаулықтар өткізіледі.

Ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету саласында 
қызметкерлердің хабардарлығын арттыру, сондай-ақ 
ақпараттық қауіпсіздік талаптарын регламенттейтін 
ішкі құжаттардағы өзгерістер туралы хабардар ету 
үшін 2021 жылы ЕТҰ бірінші басшылары мен корпо-
ративтік орталықтың желілік басшылары үшін инте-

тұжырымдама құру, сондай-ақ Қоғамның 
корпоративтік орталығы мен ЕТҰ-да деректерді 
басқару және талдау үдерістерін ресмилендіруді 
және енгізуді жалғастыру бар

 
2022 жылға арналған негізгі іс-шаралар

1-кезең. Деректерді жинау және өңдеу мақсатында 
бірыңғай корпоративтік деректер қоймасын (КХД) 
және интеграциялық шинаны енгізу

SAP MDG жүйесі

қаржылық есептілікті шоғырландыру процесін 
автоматтандыру

автоматтандырылған сервистерді пайдалану 
деңгейін арттыру

 Smart кеніші

«Волковгеология» АҚ көлікті есепке алу жүйесін 
енгізу

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

рактивті онлайн-оқыту өткізілді, «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ барлық қызметкерлері үшін тақырыптық курс 
өткізілді.

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық 
ниеттері туралы келісімдер шеңберінде кибергигиена 
және цифрлық қауіпсіздік деңгейін арттыру жөніндегі 
іс-шаралар іске асырылуда, пандемия кезінде де, 
карантиннен кейінгі кезеңде де атом өнеркәсібін 
цифрландыру мәселелерін, АТ және АҚ жүйелерін 
дамыту жоспарларын талқылау үшін форумдар мен 
кездесулерге қатысу жүзеге асырылуда.

Ақпараттық қауіпсіздікті дамыту жөніндегі 2022 
жылға арналған жоспарлар

Қазатомөнеркәсіп қолданыстағы және дамып келе 
жатқан барлық IT-жүйелерде ақпараттық қауіпсіздік 
саласындағы талаптардың сақталуын бақылауды 
жүзеге асыруды, сондай-ақ киберқауіпсіздік деңгейін 
және өз қызметкерлерінің ақпараттық қауіпсіздік 
мәселелерінде хабардар болуын арттыру жөніндегі 
іс-шараларды жүргізуді жалғастырады.

Сонымен қатар, Компанияның келесідей ниеттері бар:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2019-2028 
жылдарға арналған ақпараттық қауіпсіздік 
стратегиясына сәйкес ақпараттық қауіпсіздікті 
басқарудың кешенді жүйесі процестерін жетілдіруді 
және тираждауды жалғастыру

«Киберқауіпсіздікті енгізу және дамыту» 
жобасының іс-шараларын іске асыруды 
жалғастыру

 2022 жылға арналған ақпараттық қауіпсіздікті 
басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі жұмыс 
жоспарын іске асыруды жалғастыру

АҚБЖ процестерін автоматтандыруды жалғастыру 
және киберқорғаныстың алдыңғы қатарлы 
жүйелерін енгізу

2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-да және оның еншілес және тәуелді 
ұйымдарында, сондай-ақ бірлесіп 
бақыланатын кәсіпорындарда 1255 АҚ 
инциденті тіркелді, оның ішінде – Компания 
үшін қаржылық залал (1 000 АЕК және 
одан да көп) келтіретін басымдықтың 
жоғары деңгейіндегі 67, орта деңгейндегі – 
524, төмен деңгейндегі – 664 және іске 
асырылған 0 инцидент тіркелді.
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Қауымдастықтар мен Қауымдастықтар мен 
халықаралық бастамалардағы халықаралық бастамалардағы 
әріптестік пен мүшелікәріптестік пен мүшелік
GRI 102-12, 102-13

Ядролық саланың кәсіби ұйымдары Ұлттық деңгейдегі салалық ұйымдар

World Nuclear Association (Дүниежүзілік ядролық 
қауымдастық), Лондон, Ұлыбритания

«Қазақстанның ядролық қоғамы» қауымдастығы,  
Нұр-Сұлтан, Қазақстан Республикасы

Tantalum-Niobium International Study Center (Тантал 
және ниобийді зерттеу жөніндегі халықаралық 
орталық), Брюссель, Бельгия 

«Тау-кен өндіру және тау-кен металлургия 
кәсіпорындарының Республикалық Қауымдастығы» 
ЗТБ (ТМКҚ), Нұр-Сұлтан, Қазақстан Республикасы

The World Nuclear Fuel Market (Ядролық отынның 
әлемдік нарығы), Норкросс, Джорджия штаты, АҚШ

«KAZENERGY «Қазақстан мұнай-газ және энергетика 
кешені ұйымдарының Қауымдастығы» ЗТБ,  
Нұр-Сұлтан, Қазақстан Республикасы

Nuclear Energy Institute (Ядролық энергетика 
институты), Вашингтон, Колумбия округі, АҚШ

«Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы,  
Нұр-Сұлтан, Қазақстан Республикасы

World Nuclear Transport Institute (Дүниежүзілік 
ядролық тасымалдау институты), Лондон, Ұлыбритания

Ұйымға енген жыл

Ұйымға енген жыл

Ұйымға енген жыл

Ұйымға енген жыл Ұйымға енген жыл

Ұйымға енген жыл

Ұйымға енген жыл

Ұйымға енген жыл

Ұйымға енген жыл

www.world-nuclear.org www.nuclear.kz

www.tanb.org agmp.kz

www.wnfm.com
www.kazenergy.com

www.nei.org atameken.kz

www.wnti.co.uk
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«Орталық» ӨК» ЖШС

Еншілес ұйым

Компания «РУ-6» ЖШС жалғыз қатысушысы болып 
табылады. 

2018 жылдың қараша айында Компания «РУ-6» ЖШС 
пайдасына Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы Сол-
түстік Қарамұрын және Оңтүстік Қарамұрын кен орында-
рын игеру және жер қойнауын пайдалану келісімшарты 
бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін берді.

Кен орны

Солтүстік Қарамұрын және Оңтүстік Қарамұрын кен 
орындары 1979 жылы ашылды, өнеркәсіптік пайдалану 
1997 жылы басталды. 

Солтүстік Қарамұрын және Оңтүстік Қарамұрын кен 
орындарын игеру мақсатында жер қойнауын пайдала-
нуға келісімшарт 1996 жылғы 27 қарашада жасалды. 
Уранды барлау, өндіру және өткізу құқығы 2022 жылғы  
27 қарашаға13 дейін қолданылады. 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарының кен қорларының жиынтық көлемі (жыл-
дық сарқылуды қоса алғанда) 13,5 мың тонна уранды 
құрайды. Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қор-
ларды қоса алғанда) 13,5 мың тонна уранды құрайды.

Құрылған жылы Құрылған жылыӨндіріс Өндіріс

2011 жыл 1983 жыл1 579 тонна 800 тонна

Орналасқан жері Орналасқан жері

Кен орны Кен орны

Жұмысшылар 
саны

Жұмысшылар 
саны

Бас  
директор

Бас  
директор

Топтың иелену 
үлесі

Топтың иелену 
үлесі

Жер қойнауын 
пайдалануға арналған 

келісімшарттар 
мерзімдері

Жер қойнауын 
пайдалануға арналған 

келісімшарттар 
мерзімдері

2000–2043 ж.ж. 1996–2022 ж.ж.

51% 100%

471 адам 432 адам

Мәркенбаев 
Жұмағали 

Жұматайұлы

Искаков  
Дәуіржан 

Мухамеджанұлы

Қазақстан 
Республикасы, 

Түркістан облысы, 
Созақ ауданы

Қазақстан Республикасы, 
Қызылорда облысы, 

Шиелі ауданы

1. Мыңқұдық, Орталық 
учаскесі 

2. Жалпақ

1. Солтүстік Қарамұрын
2. Оңтүстік Қарамұрын

«РУ-6» ЖШС

ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР

Бірлескен кәсіпорын

Компанияға «Орталық» ДП» ЖШС жарғылық капита-
лындағы қатысу үлесінің 51%-ы тиесілі (Қытай Ұлттық 
ядролық энергетикалық тобына 49%-ы тиесілі). ЖШС 
Түркістан облысы Созақ ауданындағы Мыңқұдық орта-
лық кен орны учаскесінде және Жалпақ кен орнында 
қызметін жүргізеді.

Кен орны

Мыңқұдық кен орны 1973 жылы ашылды, Центральный 
учаскесін өнеркәсіптік пайдалану 2008 жылы басталды. 
Мыңқұдық орталық кен орнының учаскесін игеру мақса-
тында жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт 
2005 жылғы 8 шілдеде жасалды. Уранды барлау, өндіру 
және өткізу құқығы 2043 жылға дейін қолданылады. 

Жалпақ кен орнында тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіру 
аяқталды. Өндіруге арналған келісімшарт 2021 жылғы 14 
желтоқсанда жасалды. Уранды өндіру және өткізу құқығы 
2042 жылға дейін қолданылады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарының кен қорларының жиынтық көлемі (жыл-
дық сарқылуды қоса алғанда) 37,2 мың тоннаны құрай-
ды. Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қорларды 
қоса алғанда) 37,2 мың тоннаны құрайды.

СИПАТТАМАЛАРЫ СИПАТТАМАЛАРЫ 
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Еншілес ұйым

Компания «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС жалғыз 
қатысушысы болып табылады. 

2018 жылғы қарашада компания «Қазатомөнер-
кәсіп-SaUran» ЖШС-ның пайдасына Қанжуған кен 
орны, Мойынқұм кен орнының № 1 (Оңтүстік) учаскесінің 
оңтүстік бөлігі және № 3 (орталық) учаскесінің солтүстік 
бөлігі, Мыңқұдық Шығыс кен орнының учаскесі және 
Уванас кен орны бойынша тиісті өндірістік активтермен 
бірге жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт-
тар бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін берді.

Кен орны

Қанжуған кен орны 1972 жылы ашылды, өнеркәсіптік 
пайдалану 1997 жылы басталды. Қанжуған кен орнын 
игеру мақсатында жер қойнауын пайдалануға келісім-
шарт 1996 жылғы 27 қарашада жасалды. Уранды барлау, 
өндіру және өткізу құқығы 2022 жылғы 15 қарашаға дейін 
қолданылады11. 

Мойынқұм кен орнының № 1 (Оңтүстік) учаскесінің 
оңтүстік бөлігі 1976 жылы, № 3 (орталық) учаскенің сол-
түстік бөлігі 1974 жылы ашылды. № 1 учаскенің оңтүстік 
бөлігін өнеркәсіптік пайдалану 1997 жылы, № 3 учаскенің 
солтүстік бөлігін – 2017 жылы басталды.

№ 1 (Оңтүстік) учаскенің оңтүстік бөлігіне жер қойнауын 
пайдалануға арналған келісімшарт 2000 жылғы 26 
қыркүйекте жасалды. Уранды өндіру, барлау және өткізу 
құқығы 2021 жылғы 26 қыркүйекке дейін қолданылады. 

2015 жыл 1 493 тонна

1996–2041 ж.ж.

100%952 адам

Нұргалиев  
Асқар 

Кадырбекұлы12 

Қазақстан 
Республикасы, 

Түркістан облысы, 
Созақ ауданы

1.Қанжуған (Қайнар 
учаскесін қоса алғанда)

2. Мойынқұм, № 1 учаске 
(Оңтүстік), оңтүстік бөлігі
3. Мойынқұм, № 3 учаске 

(Орталық), солтүстік 
бөлігі

4. Уванас
5. Мыңқұдық, Шығыс 

учаскесі

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП-SAURAN» ЖШС

2010 жылғы 31 мамырда № 3 (орталық) учаскенің сол-
түстік бөлігіне жер қойнауын пайдалануға келісімшарт 
жасалды. Уранды өндіру, барлау және өткізу құқығы 2041 
жылғы 31 мамырға дейін қолданылады.

Уванас кен орны 1963 жылы ашылды, өнеркәсіптік 
пайдалану 1997 жылы басталды. Уванас кен орнын игеру 
мақсатында жер қойнауын пайдалануға келісімшарт 
1996 жылғы 27 қарашада жасалды. Уранды барлау, 
өндіру және өткізу құқығы 2022 жылғы 15 қарашаға дейін 
қолданылады.

Мыңқұдық кен орны 1973 жылы ашылды, Восточный 
учаскесін өнеркәсіптік пайдалану 1997 жылы басталды. 
Мыңқұдық Шығыс кен орнының учаскесін игеру мақса-
тында жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт 
1996 жылғы 27 қарашада жасалды. Уранды барлау, 
өндіру және өткізу құқығы 2022 жылғы 15 қарашаға дейін 
қолданылады.

Қазіргі уақытта уран өндіру Мойынқұм кен орнының №1 
(Оңтүстік) учаскесінің оңтүстік бөлігінде және Уванас кен 
орнында қорлардың сарқылуына байланысты тоқтатыл-
ды. Аумақтарды мемлекетке қайтару бойынша жұмыстар 
жүргізілуде.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарының кен қорларының жиынтық көлемі (жылдық 
сарқылуды қоса алғанда) 23,1 мың тонна уранды құрай-
ды. Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қорларды 
қоса алғанда) 25,3 мың тонна уранды құрайды.

ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР

СИПАТТАМАЛАРЫ СИПАТТАМАЛАРЫ 

Құрылған жылы Өндіріс

Орналасқан жері Жұмысшылар 
саны Кен орны

Бас  
директор

Топтың иелену 
үлесі

Жер қойнауын 
пайдалануға арналған 

келісімшарттар 
мерзімдері

4544 4544

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



«АППАҚ» ЖШС

Еншілес ұйым

Компанияға «Аппақ» ЖШС жарғылық капиталындағы 
65% қатысу үлесі тиесілі (Sumitomo Corporation 25%, the 
Kansai Electric Power Co. Inc. 10% тиесілі). 

БК қызметін Түркістан облысы Созақ ауданындағы 
Мыңқұдық Батыс кен орны учаскесінде жүргізеді.

Кен орны

Мыңқұдық кен орны 1973 жылы ашылды, Батыс 
учаскесін өнеркәсіптік пайдалану 2008 жылы басталды. 

Мыңқұдық Батыс кен орнының учаскесін игеру мақса-
тында жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт 
2005 жылғы 8 шілдеде жасалды. Уранды барлау, өндіру 
және өткізу құқығы 2035 жылғы 8 шілдеге дейін қолда-
нылады.

 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарының кен қорларының жиынтық көлемі (жыл-
дық сарқылуды қоса алғанда) 16,3 мың тонна уранды 
құрайды. Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қор-
ларды қоса алғанда) 16,3 мың тонна уранды құрайды.

Еншілес ұйым

Компанияның «Инкай» БК» ЖШС жарғылық капиталын-
дағы қатысу үлесінің 60%-ы тиесілі (Cameco-ға 40%-ы 
тиесілі). 

Кәсіпорын өз қызметін Түркістан облысы Созақ ауданын-
дағы Инкай кен орнының № 1 учаскесінде жүргізеді.

Кен орны

Инкай кен орны 1976 жылы ашылды, № 1 учаскені сынау 
2002 жылы басталды. 

Инкай кен орнының № 1 учаскесін игеру мақсатында 
жер қойнауын пайдалануға келісім-шартты «Инкай» БК» 
ЖШС 2000 жылғы 13 шілдеде жасады. Уранды барлау, 
өндіру және өткізу құқығы 2045 жылғы 13 шілдеге дейін 
қолданылады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарының кен қорларының жиынтық көлемі (жыл-
дық сарқылуды қоса алғанда) 131,3 мың тонна уранды 
құрайды. Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қор-
ларды қоса алғанда) 151,8 мың тонна уранды құрайды.

2005 жыл 1996 жыл805 тонна 3 449 тонна

2005–2035 ж.ж. 2000–2045 ж.ж.

65%
60%

329 адам 723 адам

Әбдімолдаев 
Дархан 

 Қайратұлы14 

Пернеш  
Ельнар  

Қайратұлы

Қазақстан 
Республикасы, 

Түркістан облысы, 
Созақ ауданы

Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, Созақ 

ауданы

Батыс  
Мыңқұдық

Инкай,
 № 1 учаскесі

«ИНКАЙ» БК» ЖШС

ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР

СИПАТТАМАЛАРЫ СИПАТТАМАЛАРЫ 

Құрылған жылы Құрылған жылыӨндіріс Өндіріс

Орналасқан жері Орналасқан жері
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Жұмысшылар 
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Топтың иелену 
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Топтың иелену 
үлесі

Жер қойнауын 
пайдалануға арналған 

келісімшарттар 
мерзімдері

Жер қойнауын 
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Директорлар Кеңесі 
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портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
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Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



«БАЙКЕН-U» ЖШС

Еншілес ұйым

«Байкен-U» ЖШС Компанияға 52,5% тиесілі, Energy Asia 
(BVI) Limited арқылы тікелей үлесі 5% және 47,5%.

БК қызметін Қызылорда облысының Жаңақорған ау-
данындағы Солтүстік Харасан кен орнының Харасан-2 
учаскесінде жүргізеді.

Кен орны жерасты ұңғымалық шаймалау әдісімен уран 
өндіру бойынша Қазақстандағы ең терең кен орны 
болып табылады.

Кен орны

Солтүстік Харасан кен орны 1972 жылы ашылды, 
учаскені өнеркәсіптік пайдалану 2010 жылы басталды. 

Солтүстік Харасан кен орнының Харасан-2 учаскесін 
игеру мақсатында жер қойнауын пайдалануға келісім-
шарт 2006 жылғы 1 наурызда жасалды. Уранды барлау, 
өндіру және өткізу құқығы 2058 жылғы 1 наурызға дейін 
қолданылады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарының кен қорларының жиынтық көлемі (жыл-
дық сарқылуды қоса алғанда) 17,0 мың тоннаны құрай-
ды. Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қорларды 
қоса алғанда) 17,0 мың тоннаны құрайды.

Бірлескен кәсіпорын

Компанияға «Семізбай-U» ЖШС жарғылық капиталын-
дағы қатысу үлесінің 51% тиесілі (Қытай Ұлттық ядролық 
энергетикалық тобына 49% тиесілі). 

БК қызметін Қызылорда облысының Шиелі ауданындағы 
Иркөл кен орнында және Ақмола облысының Біржан сал 
ауданындағы Семізбай кен орнында жүргізеді.

Кен орны

Иркөл кен орны 1976 жылы ашылды, өнеркәсіптік 
пайдалану 2008 жылы басталды. Иркөл кен орнын игеру 
мақсатында жер қойнауын пайдалануға келісімшарт 
2005 жылғы 14 шілдеде жасалды. Уранды барлау, өндіру 
және өткізу құқығы 2030 жылғы 4 наурызға дейін қолда-
нылады. 

Семізбай кен орны 1973 жылы ашылды, өнеркәсіптік 
пайдалану 2009 жылы басталды. Семізбай кен орнын 
игеру мақсатында жер қойнауын пайдалануға келісім-
шарт 2006 жылғы 2 маусымда жасалды. Уранды барлау, 
өндіру және өткізу құқығы 2031 жылғы 2 маусымға дейін 
қолданылады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарының кен қорларының жиынтық көлемі (жыл-
дық сарқылуды қоса алғанда) 24,2 мың тонна уранды 
құрайды. Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қор-
ларды қоса алғанда) 24,2 мың тонна уранды құрайды.

2006 жыл 2006 жыл1 230 тонна 962 тонна

2006–2058 ж.ж. 2005–2030 ж.ж.

52,5% 51%

458 адам 513 адам
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Қазақстан Республикасы, 
Қызыорда облысы, 
Жанақорған ауданы

Қазақстан Республикасы, 
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облысы, Біржан сал ауданы

Солтүстік Хорасан, 
Хорасан-2 учаскесі

1. Іркөл
2. Семізбай

«СЕМІЗБАЙ-U» ЖШС

ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



«ҚАРАТАУ» ЖШС

Бірлескен операциялар

Uranium One Netherlands B. V. компаниялары (Росатом 
тобына кіреді) «Қаратау» ЖШС жарғылық капиталына 
қатысудың 50% үлесінен тиесілі. 

ЖШС Түркістан облысы Созақ ауданындағы Буденнов-
ское кен орнының № 2 учаскесінде қызмет атқарады.

Кен орны

Буденов кен орны 1979 жылы ашылды, № 2 учаскені 
өнеркәсіптік пайдалану 2008 жылы басталды. 

Буденовское кен орнының № 2 учаскесін игеру мақ-
сатында жер қойнауын пайдалануға келісімшарт 2005 
жылғы 8 шілдеде жасалды. Уранды барлау, өндіру және 
өткізу құқығы 2040 жылғы 8 шілдеге дейін қолданылады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарының кен қорларының жиынтық көлемі (жыл-
дық сарқылуды қоса алғанда) 38,7 мың тонна уранды 
құрайды. Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қор-
ларды қоса алғанда) 38,7 мың тонна уранды құрайды.

Еншілес ұйым

Компания «Хорасан-U» БК» ЖШС жарғылық капиталы-
на қатысудың 50% үлесіне тиесілі (Uranium One Utrecht 
B. V. (Росатом тобына кіреді) 30%  тиесілі, Energy Asia 
Holdings Ltd 20%-ға тиесілі).

«ХОРСАН-U» БК» ЖШС Қызылорда облысының 
Жаңақорған ауданындағы Солтүстік Харасан кен орны-
ның Харасан-1 учаскесінде қызметін жүргізеді.

Кен орны

Солтүстік Харасан кен орны 1972 жылы ашылды, Хо-
расан-1 учаскесін өнеркәсіптік пайдалану 2008 жылы 
басталды.

Солтүстік Хорасан кен орнының Хорасан-1 учаскесін 
игеру мақсатында жер қойнауын пайдалануға келісім-
шарт 2005 жылғы 8 шілдеде жасалды. Уранды барлау, 
өндіру және өткізу құқығы 2058 жылғы 8 шілдеге дейін 
қолданылады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарының кен қорларының жиынтық көлемі (жыл-
дық сарқылуды қоса алғанда) 36,6 мың тонна уранды 
құрайды. Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қор-
ларды қоса алғанда) 36,6 мың тонна уранды құрайды.

2005 жыл 2014 жыл2 561 тонна 1 579 тонна

2005–2040 ж.ж. 2005–2058 ж.ж.

50% 50%

532 адам 11 адам

Қалибеков  
Сәкен  
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Өмірбеков  
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Есіркепұлы

Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы,  

Созақ ауданы

Қазақстан Республикасы, 
Қызылорда облысы, 
Жаңақорған ауданы

Буденовский,  
№ 2 учаскесі

Солтүстік Хорасан, 
Хорасан-1 учаскесі

«ХОРАСАН-U» БК» ЖШС

СИПАТТАМАЛАРЫ СИПАТТАМАЛАРЫ 

ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР

Құрылған жылы Өндіріс

Орналасқан жері

Кен орны

Жұмысшылар 
саны

Бас  
директор

Топтың иелену 
үлесі

Жер қойнауын 
пайдалануға арналған 

келісімшарттар 
мерзімдері

Құрылған жылы Өндіріс

Орналасқан жері

Кен орны

Жұмысшылар 
саны

Бас  
директор

Топтың иелену 
үлесі

Жер қойнауын 
пайдалануға арналған 

келісімшарттар 
мерзімдері

5150 5150

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



«АҚБАСТАУ» БК» АҚ

Бірлескен операциялар

Компанияға және Uranium One Amsterdam B.V.-ға 
(Росатом тобына кіреді) «Ақбастау» БК» АҚ акциялары 
теңдей 50%-дан тиесілі.

АҚ Түркістан облысы Созақ ауданындағы Буденовское 
кен орнының №1, №3 және № 4 учаскелерінде жұмыс 
істейді.

Кен орны

Буденов кен орны 1976 жылы ашылды, № 1, № 3 және 
№ 4 учаскелерді өнеркәсіптік пайдалану 2012 жылы 
басталды.

Буденов кен орнының № 1, № 3 және № 4 учаскелерін 
игеру мақсатында жер қойнауын пайдалануға арналған 
келісімшарттар 2007 жылғы 20 қарашада жасалды.  
№ 1 учаскедегі уранды барлау, өндіру және өткізу құқығы 
2037 жылғы 20 қарашаға дейін, № 3 және № 4 учаскелер-
де – 2038 жылғы 20 қарашаға дейін қолданылады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарының кен қорларының жиынтық көлемі (жыл-
дық сарқылуды қоса алғанда) 37,9 мың тоннаны құрай-
ды. Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қорларды 
қоса алғанда) 37,9 мың тоннаны құрайды.

Қауымдастырылған ұйым

Компания және Uranium One Holland B. V. (Росатом 
тобына кіреді) «Заречное» БК» АҚ акциялар 49,98%-дан 
тиесілі, «Қарабалта тау-кен комбинаты» АҚ акциялардың 
0,04% тиесілі. 

БК қызметін Түркістан облысы Отырар ауданындағы 
Заречное кен орнында жүргізеді.

Кен орны

Заречное кен орны 1977 жылы ашылды, кен орнын 
өнеркәсіптік пайдалану 2007 жылы басталды. 

Заречное кен орнын игеру мақсатында жер қойнауын 
пайдалануға келісімшарт 2002 жылғы 23 қыркүйекте 
жасалды. Уранды барлау, өндіру және өткізу құқығы 2025 
жылғы 23 қыркүйекке дейін қолданылады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарының кен қорларының жиынтық көлемі (жылдық 
сарқылуды қоса алғанда) 5,2 мың тонна уранды құрайды. 
Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қорларды 
қоса алғанда) 5,8 мың тонна уранды құрайды.

2006 жыл 2001 жыл1 545 тонна 655 тонна

2007–2038 ж.ж. 2002–2025 ж.ж.

50% 49,98%

49 адам 361 адам

Әміров 
Бахтияр  

Құлманұлы

Бекбаев  
Жандос  

Нұрланұлы

Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы,  

Созақ ауданы

Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы,  

Отырар ауданы

Буденовский,  
№ 1, № 3, № 4 учаскелері Заречный

«ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ

ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР

Құрылған жылы Өндіріс

Орналасқан жері

Кен орны

Жұмысшылар 
саны

Бас  
директор

Топтың иелену 
үлесі

Жер қойнауын 
пайдалануға арналған 

келісімшарттар 
мерзімдері

Құрылған жылы Өндіріс

Орналасқан жері

Кен орны

Жұмысшылар 
саны

Бас  
директор

Топтың иелену 
үлесі

Жер қойнауын 
пайдалануға арналған 

келісімшарттар 
мерзімдері

СИПАТТАМАЛАРЫ СИПАТТАМАЛАРЫ 

5352 5352

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



«КАТКО» БК ЖШС

Бірлескен кәсіпорын

Компанияға «КАТКО» БК ЖШС жарғылық капиталына 
қатысу үлесінің 49%-ы тиесілі (Orano (бұрын AREVA)  
51%-ы тиесілі). 

БК қызметін Түркістан облысы Созақ ауданындағы Мой-
ынқұм кен орнының № 1 (Оңтүстік) учаскесінің солтүстік 
бөлігінде және № 2 (Төртқұдық) учаскесінде жүргізеді. 

2017 жылдың сәуірінде компания мен Orano келісімге 
келді, оның аясында 2022 жылдан бастап Компания 
бірлескен кәсіпорын бөлген пайданың 60%-ын алады.

Кен орны

Мойынқұм кен орны 1976 жылы ашылды, № 1 учаскені 
өнеркәсіптік пайдалану 2001 жылы басталды. 

Мойынқұм кен орнының № 1 (Оңтүстік) учаскесінің және 
№ 2 (Төртқұдық) учаскесінің солтүстік бөлігін игеру мақ-
сатында жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-
шарт 2000 жылғы 3 наурызда жасалды. Уранды барлау, 
өндіру және өткізу құқығы 2039 жылғы 4 наурызға дейін 
қолданылады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарының кен қорларының жиынтық көлемі (жыл-
дық сарқылуды қоса алғанда) 52,4 мың тонна уранды 
құрайды. Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қор-
ларды қоса алғанда) 54,9 мың тонна уранды құрайды.

Қауымдастырылған ұйым

Компанияға «Оңтүстік тау-химия компаниясы» БК» 
ЖШС жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 30% 
тиесілі (Uranium One Rotterdam B. V., Росатом тобына 
кіреді, 70% тиесілі).

БК қызметін Ақдала кен орнында және Түркістан облысы 
Созақ ауданындағы Инкай кен орнының № 3 учаскесінде 
жүргізеді.

Кен орны

Ақдала кен орны 1982 жылы ашылды, өнеркәсіптік 
пайдалану 2004 жылы басталды. Ақдала кен орнын 
игеру мақсатында жер қойнауын пайдалануға келісім-
шарт 2001 жылғы 28 наурызда жасалды. Уранды өндіру, 
барлау және өткізу құқығы 2026 жылғы 28 наурызға дейін 
қолданылады. 

Инкай кен орны 1976 жылы ашылды, № 4 учаскені 
өнеркәсіптік пайдалану 2007 жылы басталды. Инкай 
кен орнының № 4 учаскесін игеру мақсатында жер қой-
науын пайдалануға келісімшарт 2005 жылғы 8 шілдеде 
жасалды. Уранды барлау, өндіру және өткізу құқығы 2029 
жылғы 8 шілдеге дейін қолданылады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындарының кен қорларының жиынтық көлемі (жыл-
дық сарқылуды қоса алғанда) 77,9 мың тонна уранды 
құрайды. Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қор-
ларды қоса алғанда) 80,0 мың тонна уранды құрайды.

1996 жыл 2014 жыл2 840 тонна 2321 тонна

2000–2039 ж.ж 2001–2029 ж.ж.

49% 30%

1 256 адам 846 адам

Бастьен  
Паскаль18 

Тәшімов  
Ерлан  

Лесбекұлы

Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы

Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы,  

Созақ ауданы

1. Мойынқұм, № 1 учаске 
(Оңтүстік), солтүстік 

бөлігі
2. Мойынқұм, № 2 учаске 

(Төртқұдық)

1. Ақдала 
2. Инкай, № 4 учаскесі

«ОҢТҮСТІК ТАУ-ХИМИЯ КОМПАНИЯСЫ» БК» ЖШС

ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР

СИПАТТАМАЛАРЫ СИПАТТАМАЛАРЫ 

Құрылған жылы Өндіріс

Орналасқан жері

Кен орны

Жұмысшылар 
саны

Бас  
директор

Топтың иелену 
үлесі

Жер қойнауын 
пайдалануға арналған 

келісімшарттар 
мерзімдері

Құрылған жылы Өндіріс

Орналасқан жері

Кен орны

Жұмысшылар 
саны

Бас  
директор

Топтың иелену 
үлесі

Жер қойнауын 
пайдалануға арналған 

келісімшарттар 
мерзімдері

5554 5554

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



«БУДЕНОВСКОЕ» БК» ЖШС

Қауымдастырылған ұйым

Компанияға «Буденовское» БК» ЖШС жарғылық капи-
талындағы қатысу үлесінің 51%-ы тиесілі («Степногорск 
тау-кен химия комбинаты» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі - 49%).

БК қызметін Түркістан облысы Созақ ауданындағы 
Буденновское кен орнының 6 және 7 учаскелерінде 
жүргізеді.

Кен орны

Буденов кен орны 1976 жылы ашылды, № 6 және 
7 учаскелерді өнеркәсіптік пайдалану 2022 жылға 
жоспарланған.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен 
орындары кен қорларының жиынтық көлемі (баланстық 
қорлардың өсімін қоса алғанда) 114,2 мың тонна уранды 
құрайды. Минералдық ресурстардың жалпы көлемі (қор-
ларды қоса алғанда) 114,2 мың тонна уранды құрайды.

2016 жыл -

2020–2045 ж.ж.

51%

42 адам

Медео 
Рустам  

Колыбекұлы

Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы,  

Созақ ауданы

Буденовское,  
6 мен 7 учаскелері

ӨНДІРУШІ АКТИВТЕР

СИПАТТАМАЛАРЫ 

Құрылған жылы Өндіріс

Орналасқан жері

Кен орны

Жұмысшылар 
саны

Бас  
директор

Топтың иелену 
үлесі

Жер қойнауын 
пайдалануға арналған 

келісімшарттар 
мерзімдері

5756 5756

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЖӘНЕ 
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТКЕ ШОЛУ
2021 жылы Компания – құндылықтарды жасай отырып,  
нарықтық тәсілде тәртіпті ұстану, келісімшартар портфелін 
әртараптандыру, уран өндірудің жаһандық нарығына 
қатысуды нығайту, тиімділікті арттыру бағытындағы 
тынымсыз жұмыстарды жүргізу, уран өндірудің негізгі 
қызметіне назарды шоғырландыру сияқты  даму 
стратегияларын дәйекті түрде жүзеге асыруының арқасында 
өзінің барлық міндеттемелерін орындап шықты.

өндіру 
кәсіпорындарының 
күрделі шығындары

Топтың 
шоғырландырылған 
түсімі 

2020 жылдың 
қорытындысы бойынша 
төленген дивидендтер

91,1 150,1

691,0
млрд теңге

млрд теңге

млрд теңге

млрд теңге

таза  
пайда

220,0 

БҰҰ-НЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУ
МАҚСАТТАРЫ

ТҮЙІНДІ КӨРСЕТКІШТЕР МЕН 
ЖЕТІСТІКТЕР



табиғи уранды сату барысындағы баға және уран 
өнімі құнының өзгеруі  баға

активтер құрылымындағы өзгеріс

валюта бағамдарының өзгеруінің әсері

пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын 
салықтарды қоса алғанда, салық салу

күкірт қышқылының құны және оның болуы

Қаржылық есеп беру күнінен кейін Қазақстанда, Ре-
сейде және Украинада Топтың қызметіне айтарлықтай 
әсер етпеген елеулі геосаяси оқиғалар болды. Алайда, 
бүгінгі таңда осы оқиғалардың нәтижесінде нарықтық 
белгісіздік орын алып, ұлттық валютаның айырбас 
бағамы мен Компанияның бағалы қағаздарының 
котировкаларының айтарлықтай құбылмалылығына 
әкелді. Басшылық, Топтың қаржылық жағдайына не-
месе операциялық нәтижелеріне болашақ әсерлердің, 
егер олар бар болса, салдарын болжай алмайды. 
Басшылық жоғарыда аталған оқиғалардың ықтимал 
әсерін бақылауды жалғастырады және тәуекелдерді 
азайту және бизнеске жағымсыз әсердің алдын алу 
үшін барлық қажетті қадамдарды жасайды.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАҢТАР ОҚИҒАЛАРЫ

2022 жылғы 2 қаңтарда Қазақстанның Маңғыстау 
облысында автокөлік газы бағасының өсуіне байланы-
сты митингілер басталды, олар одан әрі Қазақстанның 
басқа өңірлеріне таралды. Наразылық білдірушілер 
бірқатар әлеуметтік-экономикалық және саяси та-
лаптар қойды. Үкімет талаптарға жауап ретінде, оның 
ішінде газ бағасын төмендету бойынша шаралар 
қабылдағанына қарамастан, кейіннен митингілер 
Алматы қаласында және елдің оңтүстік өңірлерінде 
жаппай тәртіпсіздіктерге ұласты.

пандемияға байланысты бағаның өзгеруі және аса 
маңызды операциялық материалдардың болуы

қорларды бағалаудағы өзгерістердің әсері

еншілес кәсіпорындармен, БК, СО және 
қауымдасқан кәсіпорындармен мәмілелер 

корпоративтік басқару рейтингісінің өсуі

СОҢҒЫ ГЕОСАЯСИ ОҚИҒАЛАР ТУРАЛЫ ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ

Осыған байланысты, 2022 жылғы 5 қаңтарда елде 
2022 жылғы 19 қаңтарға дейін төтенше жағдай режимі 
енгізілді, байланыс құралдарына, азаматтар мен көлік 
қозғалысына, оның ішінде теміржол тасымалы мен әуе 
қатынасына шектеулер енгізілді.

Бүгінгі таңда еліміздің барлық өңірлерінде жағдай 
тұрақтанды, төтенше жағдай режимі жойылды. Ком-
муналдық объектілер мен тіршілікті қамтамасыз ету 
жүйелерінің қызметі қалпына келтірілді, байланыс 
құралдарына шектеулер алынды. 

УКРАИНАДАҒЫ ҚАҚТЫҒЫС

21 жылғы 2022 ақпанда Ресей президенті Луганск 
және Донецк Халық Республикаларының  тәуел-
сіздігін мойындағанын жариялады, ал  2022 жылдың 
24 ақпанда Ресей Федерациясы  әскери күштері өз 
әскерлерін Украина аумағына жұмылдырды. Ресейдің 
әскери қимылдарына жауап ретінде АҚШ, Еуропалық 
Одақ және бірқатар басқа мемлекеттер Ресей Феде-
рациясына қарсы санкциялар енгізді, соның ішінде 
бірқатар ресейлік қаржы институттарын SWIFT-тен 
ажыратты.

Ресей рублінің күрт құнсыздануына байланысты теңге 
бағамы түзетіле бастады. Бүгінгі таңда Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстандық қаржы 
жүйесінің тұрақтылығын қолдау бойынша бірқатар 
шаралар қабылдады.

Ресейлік банктерге, соның ішінде Сбербанкке, ВТБ-ға 
қатысты белсенді халықаралық санкциялар проце-
стеріне байланысты Топқа осы банктер мен олардың 
еншілес компанияларына қызмет көрсету немесе 
өзара әрекеттесу орынсыз. Топ қолданыстағы санк-
цияларға жатпайтын банктерге бос қаражатты қайта 
бөлу бойынша шаралар қабылдады.

Топтың Ресей Федерациясының резиденті Уранды 
байыту орталығымен (ЖБО) уранды қайта өңдеуге 
арналған шарты бар. Қаржылық есептілік күніне Топ 
осы Келісім бойынша қызмет көрсету жалғасады деп 
болжайды. ЖБО-ның валюталық шоттарын шектеу 
және бұғаттау жағдайында немесе ресейлік банктер 
SWIFT жүйесінен шыққан жағдайда ЖБО-мен АҚШ 
долларымен өзара есеп айырысуды жүргізу кезінде 
қиындықтар тәуекелі туындауы мүмкін. Сондай-ақ, 
санкциялар тізіміне «Росатом» КТ-ны қосу мүмкінді-
гімен байланысты тәуекелдер мен жоспарларға талдау 
жасалады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қазірдің өзінде ре-
сейлік әріптестермен өзара есеп айырысуға, оның 
ішінде дивидендтер төлеуге байланысты ықтимал 
тәуекелдің туындауын болдырмау үшін бірқатар 
шараларды жүзеге асырды. Сбербанктің шоттарында 
орналастырылған барлық қаражат басқа Екінші дең-
гейдегі банктердің шоттарына аударылды. Жариялау 
кезінде кейбір ЕТҰ өтімді қорларды аудару процесін 
аяқтады.

Топтың қызметіне әлеуетті әсер ету тұрғысынан АҚШ 
санкцияларына толық мониторинг және бағалау, 
сондай-ақ Компанияның барлық контрагенттерінің 
АҚШ санкциялық бағдарламалары мәніне мониторинг 
тұрақты негізде жүргізіледі.

Топтың экспортталатын өнімінің кейбір бөлігі Ресей 
Федерациясының аумағы бойынша тасымалданады 
және тиісінше Ресей аумағы бойынша транзитпен де, 
теңіз кемелерімен жүктерді жеткізумен де байланысты 
тәуекелдер бар. Топ Ресейге қарсы санкциялармен 
жағдайды және олардың дайын өнімді тасымалдауға 
ықтимал әсерін үнемі қадағалап отырады. Қаржылық 
есептілік күні Топтың соңғы тұтынушыларға Топ өнім-
дерін жеткізуге байланысты қызметіне шектеулер жоқ.

Еуропалық және қытайлық жеткізушілердің Ресей мен 
Беларусь аумағы бойынша Топтың кәсіпорындары 
(«Үлбі-ТВС» ЖШС, «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ, 
«СКЗ-U» ЖШС) үшін кейбір жүктерді тасымалдауды 
жүзеге асырудан бас тартуына байланысты ықтимал 
тәуекелдерді сезіне отырып, Компания жеткізудің 
баламалы маршруттарын әзірлейді, сондай-ақ орта 
мерзімді кезеңде тасымалдау құнын және өнімнің 
өзіндік құнын ұлғайтуға жеткізу логистикасы өз-
герісінің әсеріне талдау жүргізеді. Компания қазірдің 
өзінде валюта бағамының өзгеруіне қатысты сатып алу 
жоспарларына құн өзгерістерін енгізді (валюта бағамы 
тауардың/жұмыстың/қызметтің өзіндік құнына тікелей 
әсер еткен жағдайда).

Лицензияларды қайтарып алу тәуекелін азайту және 
АҚШ пен ЕО өндірушілерінің АТ және АҚ бағдарлама-
лық қамтамасыз етуі мен жабдықтарын техникалық 
қолдауды тоқтату, сондай-ақ Қазақстан аумағында 
хакерлік топтар тарапынан кибершабуылдардың 
ықтимал өсуі тәуекелдерін азайту мақсатында Қаза-
томөнеркәсіп шетелдік бағдарламалық өнімдердің, 
лицензиялардың және оларды техникалық қолдаудың 
құны туралы ақпаратқа тұрақты мониторинг пен талда-
уды жүзеге асырады. Вендорлармен және серіктестер-
мен ынтымақтастықтың ағымдағы шарттарын сақтау 
туралы келіссөздер жүргізеді, сондай-ақ ақпараттық 
қауіпсіздік деңгейін бақылауды күшейтуді, АҚҰҮО-ның 
АҚ-ға төнетін қатерлеріне цифрлау арқылы тәулік 
бойы мониторингті жүзеге асырады.

Компанияның болжамдары бойынша 2021 және 2020 жылдары Топ қызметінің нәтижелеріне әсер еткен елеулі фак-
торлар болашақта да Топ қызметінің нәтижелеріне ықпал етуді жалғастырады: 

Топ қызметінің нәтижелеріне Топ қызметінің нәтижелеріне 
әсер ететін маңызды әсер ететін маңызды 
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



Топтың негізгі өнімі болып табылатын U3O8-дің споттық 
нарықтық бағасы Топтың кірісіне айтарлықтай әсер 
етеді. Топтың кірісінің көп бөлігі U3O8-ді спот бағасына 
сілтеме жасайтын баға келісімшарттары бойынша 
сатуға түседі. Споттық бағаларға қосымша, Топтың 
сатудағы тиімді бағасы осы кезеңдегі келісімшарттар 
портфеліндегі белгіленген баға құрауышы бар келісім-
шарттар үлесіне байланысты болады. Тиісінше, әрбір 
қарастырылатын кезеңдегі сатудың орташа бағасы спот 

ТАБИҒИ УРАНДЫ САТУ ЖӘНЕ УРАН БАҒАСЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ ҮШІН 
АЛЫНҒАН БАҒА

ТОП ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІС 

U3O8 бір фунты үшін орташа споттық бағасы мен сатудың орташа бағасы

Көрсеткіш Өлшем 
бірл. 2020 2021 Өзгеріс

Орташа апталық спот бағасы (U3O8 бір фунты үшін)19 
АҚШ долл. 29,60 35,05 18%

теңге 12 236 14 932 22%

Топтың сатудағы орташа бағасы (U3O8 бір фунты үшін)
АҚШ долл. 29,54 33,11 12%

теңге 12 210 14 108 16%

Қазатомөнеркәсіптің өткізудегіорташа бағасы  
(U3O8 бір фунты үшін)

АҚШ долл. 29,63 32,33 9%

теңге 12 247 13 776 12%

нарығының бағасынан өзгеше болуы мүмкін. Споттық 
нарықтағы бағалардың сатудың орташа бағасына әсері 
туралы неғұрлым егжей-тегжейлі ақпарат «Уранды өткі-
зу бағалары бойынша сезімталдықты талдау» бөлімінде 
берілген.

Төмендегі кестеде көрсетілген кезеңдердегі орташа 
спот бағасы және U3O8 фунты үшін сатудың орташа 
бағасы көрсетілген.

Компанияның келісімшарт портфелінің ағымдағы 
баға белгілеуі уранның ағымдағы споттық бағалармен 
тығыз өзара байланысты («Уранды өткізу бағалары 
бойынша сезімталдықты талдау»бөлімін қараңыз). 
Алайда, 2021 жылы сатудың орташа бағасының өсуі 
2021 жылы уран нарығындағы споттық бағалардың 
елеулі құбылмалылығына байланысты уранның 
споттық нарықтық бағасының өсуіне қарағанда төмен 
болды (ең төменгі мәннен 27,35 АҚШ долл. АҚШ / фунт 
ең жоғары – 50,38 АҚШ долл. АҚШ / фунт). Төртінші 
тоқсан ішінде Компанияның жеткізілімдерінің негізгі 
бөлігі нарықтық баға төмен болған кезде және 2021 
жылдың қыркүйегінде күрт көтерілгенге дейін әр түрлі 
баға тетіктерін қолдана отырып бұрынғы жасалған 
бағалар бойынша  келісімшартқа отырды.

2021 және 2020 жылдары топ есепті кезеңдердің нәти-
желеріне айтарлықтай әсер еткен бірнеше мәміле-
лерді аяқтады.

2021 жылы:

Қазатомөнеркәсіп пен China General Nuclear Power 
Corporation (бұдан әрі – «CGNPC») арасындағы 
ынтымақтастық туралы келісімдер шеңберінде 
тараптар «ҮМЗ» АҚ аумағында орналасқан жылу 
бөлгіш құрамалар шығаратын зауыт 
(«Үлбі-ТВС»ЖШС) салу туралы уағдаласты. Бұл ретте 
CGNPC «Үлбі-ТВС» ЖШС өнімін сатып алуға 
кепілдік берді, ал Қазатомөнеркәсіп өзінің 100% 
еншілес компаниясы «Орталық» ӨК» ЖШС үлесінің 
49%-ын CGNPC еншілес кәсіпорнының пайдасына 
сатуға келісті (бұдан әрі – «мәміле»). 2021 жылдың 
сәуірінде Мәміле бойынша сатып алу-сату шартына 
қол қойылды және тараптар төрт ірі халықаралық 
консалтингтік компаниялардың бірі жасаған құнды 
бағалау туралы келісімге келді. «Орталық» ӨК» 
ЖШС үлесінің 49% құны шамамен 435 млн АҚШ 
долларына бағаланды. Шілде айының соңындағы 
жағдай бойынша барлық кейінге қалдырылған 
шарттар мен қажетті мемлекеттік рәсімдер орындал-
ды және Мәміле жабылды. Қайта тіркеу аяқталды 
және CGN Mining UK Limited (CGNPC еншілес 
компаниясы) «Орталық» ӨК» ЖШС толық құқықты 
қатысушысы болды. Қазатомөнеркәсіп бақылау 
үлесінің 51%-ын сақтайды, ал CGN Mining UK 
Limited «Орталық» ӨК» ЖШС-дағы қатысу үлесінің 
49%-ын иеленеді, бұл ретте серіктестер уран сатып 
алуды осы кәсіпорындағы өзінің қатысу үлесіне 
барабар көлемде жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен 
бекітілген Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға 
арналған Кешенді жоспарына сәйкес, Компания IPO 
проспектісінде бұрын жарияланғандай, бірқатар 
бейінді емес активтердегі өз үлесін KazPV 
жобасының кәсіпорындары: «Astana Solar» ЖШС, 
«Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС және «MK 
KazSilicon» ЖШС-мен қоса, дивестілеуді 
жоспарлады. 2021 жылы Топ «Kazakhstan Solar 
Silicon» ЖШС-гі өз үлесінің 100%-ын 323 млн 
теңгеге (2021 жылғы 12 шілдеде аяқталды), «Astana 
Solar» ЖШС-гі 380 млн теңгеге (2021 жылғы 
23 тамызда аяқталды) және «MK «KazSilicon» 
ЖШС-гі 652 млн теңгеге (2021 жылғы 19 қарашада 
аяқталды) сатты.

IPO проспектісінде ашылған бейінді емес активтерді 
сату жоспарларына сәйкес, 2021 жылғы 30 
желтоқсанда Қазатомөнеркәсіп және «Біріккен 

химиялық технологиялар» сауда үйі» ЖШС 
компанияға тиесілі «Каустик» АҚ акцияларының 
40%-ын сатып алу-сату шартын жасасты. 2022 
жылғы 31 Қаңтарда «Каустик» АҚ-ның Компанияға 
тиесілі акцияларының жалпы құнының 30%-ы 
төленді, осыған байланысты «Каустик» АҚ-дағы» 
Біріккен химиялық технологиялар» сауда үйі» 
ЖШС-нің иелену үлесі 12%-ға (компания 
акцияларының 40%-дан 30%-ға) ұлғайды. Компания 
акцияларының қалған бөлігі 2023 жылдан 
кешіктірілмей күтіліп отырған толық төлем 
жасалғанға дейін «Біріккен химиялық 
технологиялар сауда үйі» ЖШС сенімгерлік 
басқаруына берілді.

2020 жылы:

2020 жылғы 17 наурызда топ Қазатомөнеркәсіпке 
тиесілі «Уранды байыту орталығы» АҚ–дағы 
үлесінің 50%-ын (минус бір акция) осы бірлескен 
кәсіпорын бойынша серіктесі-ТВЭЛ өткізу 
бойынша «ТВЭЛ» АҚ-мен мәмілені аяқтады. Топ 
«Уранды байыту орталығы» АҚ-ның бір акциясын 
өзінде қалдырды, ол Топтың ТВЭЛ-мен алдын ала 
келісілген шарттарға сәйкес уранды байыту 
жөніндегі қызметтерге қол жеткізу құқығын 
сақтайды. Мәміле сомасы 2019 жылғы 
31  желтоқсанда белгіленген бағам бойынша  
6 253 миллион  ресей рублін немесе 90 миллион 
еуроны құрады. Нақты алынған сыйақы 90 млн 
еуроны құрады (43 858 миллион теңге эквиваленті).

Еншілес кәсіпорындардың, БК, СО, қауымдасқан 
кәсіпорындардың және Топтың басқа да инвестиция-
ларының жалпы саны 2020 жылғы 40-тан 2021 жылы 
36-ға дейін қысқарды.

2021 жылы уран құнына әсер еткен ерекше на-
рықтық үрдістерге қатысты қосымша ақпаратты ком-
панияның корпоративтік қолжетімді интернет-қо-
рында «2021 жылғы қызметтің қаржылық жай-күйі 
мен нәтижелерін талдау «есебінен табуға болады.
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ВАЛЮТА БАҒАМДАРЫНЫҢ ӨЗГЕРУІНІҢ ӘСЕРІ САЛЫҚ САЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ ӨНДІРУ САЛЫҒЫ 
(«ПҚӨС»)

КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ҚҰНЫ МЕН ҚОЛ ЖЕТІМДІЛІГІ

Топтың валюта бағамдары ауытқуының әсеріне ұшы-
рауы сатуды, сатып алуды жүзеге асырумен және ше-
тел валютасындағы қарыздарды тартумен байланы-
сты. Топтың негізгі ақша ағындары АҚШ долларымен 
көрсетіілуі төмендегі жағдайларға байланысты:

уран АҚШ долларымен бағаланады, сондықтан топ-
тың сатудағы түскен шоғырландырылған түсімнің 
басым бөлігі АҚШ долларымен (2021 жылы 94%; 
2020 жылы 91%) жинақталады

Компания уран және уран өнімін өз БК және 
қауымдасқан кәсіпорындарынан АҚШ долларында 
көрсетілген U3O8 спот нарығындағы басым 
бағаларға сүйене отырып айқындалған бағалар 
бойынша теңгемен көрсетілген келісімшарттарға 
сәйкес сатып алады

Топ қарыздарының елеулі үлесі негізгі кірістердің 
валютасы болып табылатын АҚШ долларымен 
(2021 жылы 88%; 2020 жылы 85%) деномина- 
цияланған

Операциялық, өндірістік және күрделі шығындарды 
қоса алғанда, Топ шығыстарының едәуір бөлігі тең-
гемен көрсетілген. Осылайша, Топ кірістерінің басым 
бөлігі АҚШ долларымен, ал оның шығыстарының 
басым бөлігі теңгемен көрсетілгендіктен, Топқа, әдетте, 
теңгеге  қатысты доллардың нығаюы тиімді болады, бұл 
кейіннен Топтың қаржылық нәтижелеріне оң әсер етеді. 
Алайда, Топтың АҚШ долларымен көрсетілген несиелік 
міндеттемелері болғандықтан, 2021 және 2020 жыл-
дардағы 31 желтоқсандағы осындай міндеттемелердің 
сомалары елеулі болмаса да, доллардың нығаюының 

Қазақстандағы ПҚӨС өндірудің өндірістік өзіндік құ-
нына байланысты салық салынатын шығыстарға 29% 
мөлшерінде есеп айырысу салығын есептеу жолымен 
айқындалады (формула негізінде – төмендегі кесте мен 
сілтемені қараңыз). Салық салынатын шығыстар пай-
далы қазбаларды өндіруге байланысты барлық тікелей 
шығыстарды, оның ішінде кезең ішінде тау-кен-дайын-
дық жұмыстарын өтеуді және өндіру жөніндегі қызметпен 
тікелей байланысты кез келген басқа да амортизаци-

 2021 жылдың қорытындысы бойынша есептелген 
салықтардың жалпы сомасы 2020 жылмен салысты-
рғанда, негізінен корпоративтік табыс салығының 
(КТС) өсуі  есебінен 22%-ға ұлғайды. КТС өсуі уранға 
споттық бағаның неғұрлым жоғары болуы және тең-
генің АҚШ долларына қатысты әлсіреуі есебінен са-
лық базасының ұлғаюына байланысты. 2020 жылдың 
бірінші жартыжылдығында «Уранды байыту орталығы» 
АҚ-ның сатылуы салық салу базасына бір реттік әсер 
етті («топ құрылымындағы өзгеріс» бөлімін қараңыз). 
ПҚӨС және басқа да салықтардың ұлғаюы негізінен 
2021 жылы уран өндірісі көлемінің ұлғаюынан туын-
дады (қараңыз  «Уран сегментін өндіру және өткізу 
көрсеткіштері» бөлімі).

ЖҰШ әдісімен уран өндіру үшін күкірт қышқылының 
айтарлықтай көлемі қажет. Күкірт қышқылының болмауы 
Топтың өндіріс кестесін бұзуы мүмкін, ал күкірт қышқылы 
бағасының өсуі Топтың табсына теріс әсер етуі мүмкін. 

Топ күкірт қышқылы үшін төлейтін тоннаның орташа 
өлшенген бағасы 2021 жылы тоннасына 22 740 теңгеге 

оң әсері ішінара немесе толық нивелирленуі мүмкін. 
Бұдан басқа, Компания уран өнімін өзінің бірлескен 
және қауымдасқан кәсіпорындарынан теңгемен көр-
сетілген келісімшарттар бойынша, өз кезегінде АҚШ 
долларымен көрсетілген уранға нарықтық споттық баға 
белгіленімдеріне байланыстырылған бағалар бойынша 
сатып алады. Осылайша, АҚШ долларының едәуір 
нығаюы осындай келісімшарттар бағасының теңгемен 
тиісінше өсуіне алып келеді. 

Топ мүмкіндігінше валюталық мәндегі төлемдердің 
валюталық мәндегі ақша ағындарының көрсет-
кіштерімен арақатынасын бақылай отырып, валю-
талық бағамдардың ауытқу тәуекелдерін теңестіруге 
тырысады. Осы арақатынастың арқасында топ туынды 
қаржы құралдарын пайдаланбай табиғи хеджирлеуге 
қол жеткізеді. 

2021 жылы теңгенің АҚШ долларына айырбастау 
бағамы 414,77-ден 436,35 теңгеге дейінгі диапазонда 
болды. 2021 жылдың соңында теңгенің Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің (ҚҰБ) АҚШ долларына 
шаққандағы бағамы 431,67 теңгені құрады. Валюта 
бағамдарының ауытқуының әсері 2021 жылдың қоры-
тындысы бойынша Топтың қаржылық нәтижелеріне оң 
әсерін тигізді. Топтың 2021 жылғы бағамдық айырма 
бойынша табысы 3 345 млн теңгені құрады.

Төмендегі кестеде 2021 және 2020 жылдардағы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша ҚҰБ деректеріне 
сәйкес жыл кезеңіндегі және соңындағы орташа айы-
рбас бағамдары теңге/АҚШ доллары келтірілген.

Жыл кезеңіндегі және соңындағы орташа айырбас бағамдары, теңге / АҚШ долл.

Топтың есептелген салықтары, млн теңгемен

Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс
Корпоративтік табыс салығы21 65 492  85 345 30%

Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық22 20 110  23 659 18%

Басқа салықтар және бюджетке төленетін басқа  да төлемдер23 55 490  62 572 13%

Жалпы есептелген салық 141 092  171 576 22%

ялық аударымдарды қамтиды, бірақ оған қайта өңдеуге 
арналған шығындар және жалпы және әкімшілік шығын-
дар кірмейді. ПҚӨС жер қойнауын пайдалануға арналған 
әрбір келісімшарт бойынша жеке есептеледі. Осылайша, 
нәтижесінде алынған ПҚӨС сомасы өндірілетін өнімнің 
өзіндік құнына тікелей байланысты. 

Келесі кестеде көрсетілген жылдардағы Топтың салықта-
ры көрсетілген.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 
қаңтардағы елдің қолданыстағы салық режимі мен 
ПҚӨС қайта қаралады деген мәлімдемесінен  кейін 
мемлекеттік органдар қатты пайдалы қазбаларға, 
оның ішінде уранға ПҚӨС ставкаларын арттыру нұсқа-
ларын қарайды. Бүгінгі күні заңнамада ешқандай 
шешімдер немесе өзгерістер қабылданбағанмен, 
үкімет 2023 жылдан бастап уранға ПҚӨС мөлшер-
лемесін арттыру мүмкіндігін қарастырып жатқанын 
жария етті.

дейін өсті (2020 жылы тоннасына 22 203 теңгеден 
бастап) және  құны  2022 жылы өседі деп күтілуде. 
2021 жылы күкірт қышқылына жұмсалатын шығындар 
Топтың уран өндіруші кәсіпорындарының өндірістік 
өзіндік құнының шамамен 13%-ын құрады. 

2021 2021
2020 2020

426,03 431,67 
413,36 420,71 

Кезең ішіндегі орташа айырбас бағамы20 Кезеңнің соңындағы айырбас бағамы

+3% +3%
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Компания, шоғырландырылған еншілес кәсіпорындар мен СО өндірген меншікті уранды сату кезінде сатудың 
өзіндік құны негізінен өндірістің өзіндік құнынан тұрады. Мұндай сатулар үшін уран өнімінің толық маржасы 
уранды экспортқа өткізуді ескере отырып, Топтың шоғырландырылған нәтижелерінде көрсетіледі.

Келесі кестеде көрсетілген кезеңдерде Компания сатып алған көлемдер көрсетілген.

БК, СО, қауымдасқан және еншілес кәсіпорындардан 
сатып алынған U3O8

 көлемі 2021 жылы 12 121 тоннаны 
құрады, 2020 жылы 11 262 тоннамен салыстырғанда 
8%–ға ұлғаю, негізінен U3O8

 өндірісі көлемінің 2021 жылы 
100% негізде де, қатысу үлесіне пропорционалды түрде 
де ұлғаюымен байланысты (қараңыз: U3O8). «Уран сег-
ментін өндіру және өткізу көрсеткіштері» бөлімі).

ПАНДЕМИЯҒА БАЙЛАНЫСТЫ АСА МАҢЫЗДЫ ӨНДІРІСТІК МАТЕРИАЛДАР МЕН 
ЖАБДЫҚТАР БАҒАСЫНЫҢ БОЛУЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕРУІ

ҚОРЛАРДЫ БАҒАЛАУДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ ӘСЕРІ

ЕНШІЛЕС КОМПАНИЯЛАРМЕН, БК, СО ЖӘНЕ ҚАУЫМДАСҚАН 
КӘСІПОРЫНДАРМЕН МӘМІЛЕЛЕР

ЖҰШ әдісімен уран өндіру белгілі бір маңызды өндірістік 
материалдар мен компоненттердің импортын талап 
етеді. Бұл позицияларды  Топ тікелей Қазақстанға 
импорттайды, не Топ осындай материалдарды сатып 
алатын жергілікті өнім жеткізушілер  импорттайды. 
Пандемияға байланысты жаһандық көлік шектеулеріне 
және кейбір елдер енгізген экспорттық шектеулерге 
байланысты Топ құбырлар мен сорғылардың, арнайы 
жабдықтардың, сондай-ақ бұрғылау қондырғыларының 
кейбір түрлері сияқты кейбір негізгі материалдар мен 
жабдықтардың  кідірістеріне  және/немесе оларға шек-
теулі қол жетімділікке тап болды.

Кейбір жағдайларда жеткізілім мен қол жетімділікке бай-
ланысты шектеулер қажетті өндірістік материалдарды 

Топ қорлар мен ресурстарды JORC кодексіне сәйкес, 
білікті үшінші тарап тарапынан есеп айырысуларды 
бағалауды қоса алғанда, жыл сайынғы негізде баға-
лайды. Нәтижесінде қорлар мен ресурстар жыл сайын 
қолданыстағы стандарттарға сәйкес қайта жіктелуім 
мүмкін. Мұндай қайта жіктеу Топтың қаржылық есептілі-

Компания U3O8-ді өзінің еншілес кәсіпорындарынан, 
ЖО-дан, БК-дан және қауымдасқан кәсіпорында-
рынан мөлшері ерекшеленуі мүмкін қолданылатын 
нарықтық дисконттарды ескере отырып, негізінен 
споттық баға бойынша сатып алады. Негізінен сатып 
алынатын U3O8 көлемдері Компанияның тиісті сату 
кәсіпорындарындағы қатысу үлесіне сәйкес келеді.

Топтың уран сегментінен түсетін кірісі негізінен екі 
ағыннан тұрады:

Сатып U3O8 (БК және Қауымдасқан кәсіпорындар), 
үшінші тараптардың сатуы

сатып алу шығындарының өсуіне әкелді, оның ішінде 
тауарлар бағасының өзгеруі нәтижесінде пайда болған 
инфляциялық қысым, бұл өндіріс шығындарының аздап 
өсуіне әкелді және кірістілікке теріс әсер етті. Басқа 
жағдайларда белгілі бір материалдарға қол жетімділіктің 
толық жоғалуы болды. Пандемия бүкіл өндіріс тізбегіне 
әсер етуді жалғастырды, бұл негізгі материалдар мен 
жабдықтардың жетіспеуіне әкелді және 2021 жылы кен 
орындарын игеру және өндіру кестелеріне теріс әсер етті 
(уран сегментін өндіру және сату көрсеткіштері бөлімін 
қараңыз), 2022 жылға арналған өндірістік жоспарларды 
қосымша қауіп-қатерге душар етті, нәтижесінде Компа-
ния 2022 жылы өндіріс көлемі бөлігіндегі болжамды ди-
апазон төмен және кең болады деп күтеді («2022 жылға 
арналған болжамды көрсеткіштер» бөлімін қараңыз). 

гіне әсер етуі мүмкін. Мысалы, егер қайта жіктеу  Топ 
жоспарлаған кенішті игеру мерзімінің өзгеруіне әкеп 
соқтырса, бұл амортизациялық шығыстарға, құнсызда-
нуға арналған шығыстарға, сондай-ақ әдетте кенішті 
игеру мерзімі өткеннен кейін туындайтын кенішті жоюға 
арналған шығыстарға тиісінше әсер етуі мүмкін.

Компания және оның шоғырландырылған еншілес 
компаниялары шығарған меншікті U3O8 сату

Сатып алынатын уранды сатудың өзіндік құны БК 
және қауымдасқан кәсіпорындардан сатып алу баға-
сына тең, ол негізінен тиісті дисконттары бар басым 
споттық баға болып табылады. Тиісінше, БК және 
Қауымдасқан кәсіпорындар нәтижелерінің үлесі Топ 
пайдасының едәуір бөлігін құрайды және оны Топтың 
қаржылық нәтижелерін бағалау кезінде ескеру қажет. 
2021 жылы U3O8 спот бағасының 4,09% мөлшеріндегі 
орташа дисконтты ескере отырып сатып алынды.

Жоғарыда көрсетілген көлемдерден басқа (оның THK ен-
шілес компаниясын қоса алғанда) Компания көлемдерді 
үшінші тараптардан да әртүрлі бағалар бойынша сатып 
алады.

Компания сатып алған U3O8 көлемі, тонна

Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс
БК және қауымдасқан кәсіпорындардан сатып алынған U3O8 2 676  2 910 9%

БҰ және еншілес кәсіпорындардан сатып алынған U3O8 8 586  9 211 7%

Жиыны 11 262  12 121 8%
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БІРІКТІРІЛГЕН ТҮСІМ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

Топтың біріктірілген түсімі 2020 жылмен салыстырған-
да 18%-ға ұлғайып, негізінен 2021 жылы U3O8 спот 

бағасының өсуіне және теңгенің АҚШ долларына 
қатысты әлсіреуіне байланысты сатудың орташа 

Қаржылық көрсеткіштер, млн теңгемен, егер өзгесі көрсетілмесе

Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс
Түсім 587 457  691 011 18%

Өткізудің өзіндік құны (319 624)  (402 967) 26%

Жалпы пайда 267 833  288 044 8%

Іске асыру бойынша шығыстар (14 352)  (15 706) 9%

Жалпы және әкімшілік шығыстар (29 582)  (34 105) 15%

Операциялық пайда 223 899  238 233 6%
Өзге де кіріс / (шығын) оның ішінде мынадай бір жолғы 
әсерлер: 21 159  (8 172) (139%)

Бірлескен кәсіпорынның шығуынан түсетін пайда  
(бір жолғы әсер)24 22 063  -  (100%) 

Қауымдасқан кәсіпорындар нәтижелеріндегі үлес 39 482  47 294 20%

БК нәтижелеріндегі үлес  604  4 289 610%

Салық салынғанға дейінгі кіріс 285 144  281 644 (1%)

Табыс салығы бойынша шығыстар (63 776)  (61 618) (3%)

Мыналарға жататын таза пайда: 221 368  220 026 (1%)

- Компанияның меншік иелері 183 541  140 773 (23%)

- бақыланбайтын үлес 37 827  79 253 110%
Меншік иелеріне жатқызылатын акцияға таза пайда (база-
лық және ажыратылған) теңге / акция25  708  543 (23%)

Түзетілген таза пайда (бір реттік әсерлерсіз) 199 305  220 026 10%

Түзетілген EBITDA26 325 734  350 294 8%

EBITDA көрсеткіштері27 (қатысу үлесіне тепе-тең) 295 465  276 510 (6%)

бағасының өсуі есебінен 2021 жылдың қорытындысы 
бойынша 691 011 млн теңгені құрады. Бұл өсім 2020 
жылмен салыстырғанда 2021 жылы сату көлемінің аз-
дап ұлғаюымен қолдау тапты («Уран сегментін өндіру 
және өткізу көрсеткіштері» бөлімін қараңыз).

2021 жылдың қорытындысы бойынша операциялық 
пайда сатудың орташа бағасының өсуіне байланысты 
2020 жылмен салыстырғанда 6%-ға ұлғайып, 238 233 
млн теңгені құрады.

2021 жылы таза пайда 220 026 млн теңгені құрады, бұл 
2020 жылмен салыстырғанда 1%-ға азайды. 2021 жылы 
түзетілген таза пайда 2020 жылғы түзетілген таза пайда-
мен салыстырғанда 10%-ға ұлғайып, 220 026 млн теңгені 
құрады, бұл 2021 жылғы операциялық пайданың өсуіне 
сәйкес келеді. 2020 жылы «Уранды байыту жөніндегі 
орталық» АҚ бірлескен кәсіпорнының шығуынан 22 063 
млн теңге мөлшерінде пайда алынды («Топ құрылымын-
дағы өзгеріс» бөлімін қараңыз). 2021 жылы Компания 
«ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС-дағы өз үлесінің 49%-ын сатты, 
бұл ретте Қазатомөнеркәсіп өзінің бақылау үлесінің 51%-

Төмендегі кестеде 2021 жылмен салыстырғанда 2020 
жылғы қызметтің негізгі бағыттары бойынша кірістер 
көрсетілген. 

ын сақтап қалды, оған байланысты, ХҚЕС-ке сәйкес, 
осы транзакцияның қаржылық әсері ақша қаражатының 
қозғалысында («Қаржылық қызметтен түскен ақша қа-
ражаты» бөлімін қараңыз) және о Қаржылық Есеп Беру 
капиталында  көрсетілген.

Түзетілген EBITDA көрсеткіші 2020 жылмен салысты-
рғанда 8%-ға ұлғайып, 2021 жылы 350 294 млн теңгені 
құрады, бұл неғұрлым жоғары операциялық пайдаға  
сондай-ақ БК және қауымдасқан кәсіпорындардың 
EBITDA ұлғаюына байланысты. EBITDA көрсеткіші 
2021 жылдың қорытындысы бойынша қатысу үлесіне 
пропорционал 276 510 млн теңгені құрады, 2020 жылмен 
салыстырғанда 6%-ға төмендеуі негізінен Компанияның 
«ОРТАЛЫҚ» БК» ЖШС қатысу үлесінің 49%-ын іске 
асырумен байланысты.

Біріктірілген түсім, млн теңгемен
Үлес

Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс 2020 2021
Урандық өнімдер28 529 196 625 048 18% 90% 90%

Бериллий өнімдері 21 866 26 119 19% 4% 4%
Тантал өнімдері 12 205 15 777 29% 2% 2%
Өзгелері 24 190 24 067 (1%) 4% 4%

Түсім жиыны 587 457 691 011 18% 100% 100%

БІРІКТІРІЛГЕН ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

Бұл бөлімде талдау 2020 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталған 12 аймен салыстырғанда 2021 жылғы 
31 желтоқсанда аяқталған 12 айдағы деректерге 

негізделген. Төменде келтірілген кестеде 2021 және 
2020 жылдардағы Топтың шоғырландырылған нәтиже-
леріне қатысты қаржылық ақпарат көрсетілген.

Қызметтің негізгі Қызметтің негізгі 
көрсеткіштерін талдаукөрсеткіштерін талдау
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УРАН СЕГМЕНТІ

УРАН СЕГМЕНТІНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

УРАН СЕГМЕНТІН ӨНДІРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Уран сегментінің қаржылық көрсеткіштері, егер өзгесі көрсетілмесе, млн теңгемен

Уран сегментін өндіру және өткізу көрсеткіштері

Көрсеткіш Өлшем бірл. 2020 2021 Өзгеріс
Кезең ішіндегі орташа айырбас бағамы теңге / АҚШ долл.  413,36  426,03 3%

Уран сегментінен түсетін түсім29  527 936  621 706 18%

оның ішінде U3O8  сатудан түскен түсім (Топ бойынша)30  521 594  606 108 16%

Уран өнімінен түсетін кірістердің үлесі % 89%  88% (1%)

Көрсеткіш Өлшем бірл. 2020 2021 Өзгеріс
U3O8 өндіріс көлемі (100% негізде) тонна 19 477 21 819 12%
U3O8 өндіру көлемі (қатысым үлесіне тепе-тең 
болғанда31 тонна 10 736 11 858 10%

U3O8 іске асыру көлемі (біріктірілген) тонна 16 432 16 526 1%

 Компанияның сату көлемі қосқанда32,33 тонна 14 126 13 586 (4%)

Топтың дайын өнімінің қалдықтары (U3O8) тонна 7 537 8 824 17%

Компанияның сату көлемі қосқанда (U3O8)34 тонна 6 761 7 724 14%

Топтың сатудағы орташа бағасы теңге/кг 31 743 36 677 16%

Топтың сатудағы орташа бағасы АҚШ долл./фунт  29,54  33,11 12%

Компанияның сатудағы орташа бағасы35 АҚШ долл./фунт  29,63  32,33 9%

Орташа апталық спот бағасы АҚШ долл./фунт  29,60  35,05 18%

Топтың сатудағы  Ай соңындағы споттық орташа баға36 АҚШ долл./фунт  29,96 35,28 18%

U3O8 біріктірілген сатылымдары 2020 жылмен салы-
стырғанда 16%-ға ұлғайып, негізінен U3O8 споттық 
бағасының өсуі, сондай-ақ теңгенің АҚШ долларына 
қатысты әлсіреуі есебінен 2021 жылы 606 108 млн тең-

Уран сегментіндегі өндірістік қызмет пен сатудың бар-
лық жылдық нәтижелері Қазатомөнеркәсіп қызметінің 
2021 жылғы 3-тоқсандағы Операциялық нәтижелерін 
шығару шеңберінде түзетілген Компанияның 2021 
жылға арналған жаңартылған болжамдарына сәйкес 
келді.

Өндіріс көлемі қатысу үлесіне барабар және 
2021 жылдың қорытындысы бойынша 100% негізде 

гені құрады. АҚШ долларын құрады, бұл сатудың орта-
ша бағасының жоғарылауына әкелді және 2021 жылы 
сатылымның шамалы өсуіне ықпал етті.

2020 жылмен салыстырғанда жоғары болды. Пан-
демия кезінде 2020 жылы қабылданған қауіпсіздік 
шаралары 2020 жылдың екінші жартысында өндіріске 
әсер етті. Осылайша, 2020 жылы өндіріс көлемін 
сипаттамасыз төмен деп қарау керек. 2021 жылы 
пандемия негізгі материалдар мен жабдықтардың 
(реагенттер, құбырлар мен сорғылардың белгілі бір 
түрлері, мамандандырылған жабдықтар, бұрғылау 
қондырғылары) жетіспеуіне әкеліп соқтырған бүкіл 

өндірістік жеткізілім тізбегіне әсерін тигізді және 
кен орындарын игеру мен өндіріс кестелеріне теріс 
әсер етті, бұл 2021 жылға арналған бастапқы бол-
жамдардың төмендеуіне әкелді: шамамен 1000 тонна 
негізінде 100% және қатысу үлесіне пропорционалды 
540 тонна (өндіріс бойынша бастапқы болжам 22 500 – 
22 800 100% негізде тонна, 12 100 – 12 400 қатысу 
үлесіне пропорционалды).

Шоғырландырылған сату көлемі 2020 жылғы көлемге 
ұқсас болды. Клиенттердің жеткізілімге деген сұра-
ныстарының мерзіміне және жеткізілім кестесіндегі 
тиісті айырмашылықтарға байланысты Топтың да, 
Компанияның да сатылымдарының үлкен үлесі төртін-
ші тоқсанға келді, бұл 2021 жылдың соңғы тоқсанында 
2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
сатылымның өсуіне әкелді. Компанияның сату көлемі 
шоғырландырылған еншілес компаниялардың БК 
бойынша серіктестердің пайдасына қосымша сатуды 
жүзеге асыруына байланысты 2020 жылмен салысты-
рғанда 2021 жылы біршама төмен болды.

Топ бойынша U3O8 дайын өнімінің шоғырландырылған 
қорлары (қалдықтары) 2021 жылы 8 824 тоннаны 
құрады, бұл 2020 жылға қарағанда 17%-ға артық. 
Компания деңгейінде U3O8 дайын өнімінің қорлары 
(қалдықтары) 7 724 тоннаны құрады, бұл 2020 жылмен 
салыстырғанда 14%-ға артық. Қорлардың өсуі негізі-
нен 2021 жылы U3O8 өндірісінің көлемі 100% негізде 
де, қатысу үлесіне пропорционалды түрде де артуымен 
байланысты болды, ал сату деңгейі 2020 жылмен 
салыстырғанда шамамен бірдей деңгейде қалды. Ком-
панияның стратегиясына сәйкес Қазатомөнеркәсіптің 
дайын өнімі қорларының (қалдықтарының) деңгейі 
клиенттердің талаптарын орындау мерзімдеріне және 
осыдан туындайтын жеткізу мерзімдеріндегі айыр-
машылықтарға, нарықтық жағдайлардың өзгеруіне 
сәйкес өндіру және сату көлемдеріне байланысты 
өзгеріп отырады.

2021 жылы топтың орташа сату бағасы теңгемен 
36 677 теңге/кг (33,11 АҚШ долл.) құрады. АҚШ дол-
лары / фунт), бұл уран өніміне орташа спот құнының 
ұлғаюына және теңгенің долларға қатысты әлсіреуіне 
байланысты 2020 жылмен салыстырғанда 16%-ға 
жоғары. АҚШ. Компания деңгейіндегі сатудың орташа 
бағасы да ұқсас себептерге байланысты жоғары 
болды.

Компанияның келісімшарт портфелінің ағымдағы баға 
белгілеуі уранның ағымдағы споттық бағаларымен 
тығыз өзара байланысты («Уранды өткізу бағалары 
бойынша сезімталдықты талдау» бөлімін қараңыз). 
Алайда, 2021 жылы сатудың орташа бағасының өсуі 
2021 жылы уран нарығындағы споттық бағалардың 
елеулі құбылмалылығына байланысты уранның 
споттық нарықтық құнының өсуіне қарағанда төмен 
болды (ең төменгі мәннен 27,35 АҚШ долл.). АҚШ / 

фунт ең жоғары – 50,38 АҚШ доллары АҚШ / фунт); 
төртінші тоқсан ішінде Компанияның жеткізілімдерінің 
негізгі бөлігі нарықтық құны төмен болған және 2021 
жылдың қыркүйегінде күрт көтерілгенге дейін әр түрлі 
баға тетіктерін қолдана отырып қалыптасқан бағалар 
бойынша бұрын келісімшартқа отырды.

УРАН СЕГМЕНТІН ӨНДІРУ КӨЛЕМІ 

Төмендегі кестеде көрсетілген ақпарат әрбір 
кәсіпорын бойынша уран өндірісінің жалпы көлемін 
көрсетеді (100% негізде). 2021 жылы кейбір негізгі 
материалдар мен жабдықтарға кідірістердің және/
немесе шектеулі қол жетімділіктің әсері («Пандемияға 
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Өндіріс көлемі, U3O8 нысанындағы тонна 

Кәсіпорын Үлес 2020 2021 Өзгеріс
«Қазатомпром-SaUran» ЖШС 100% 1 230 1 493 21%

«РУ-6»ЖШС 100%  660  800 21%

«АППАҚ» ЖШС 65%  633  805 27%

 «Инкай» БК» ЖШС37 60% 2 693 3 449 28%

«Байкен-U» ЖШС 52,5% 1 181 1 230 4%

«ОРТАЛЫК» ӨК» ЖШС38 51% 1 308 1 579 21%

«Семізбай-U» ЖШС 51%  753  962 28%

«Қаратау» ЖШС 50% 2 460 2 561 4%

«Ақбастау» БК» ЖШС 50% 1 363 1 545 13%

«Хорасан-U» БК» ЖШС 50% 1 455 1 579 9%

«ЗАРЕЧНОЕ» БК» ЖШС 49,98%  648  655 1%

«КАТКО» БК» ЖШС 49% 2 833 2 840 0%

«Оңтүстік тау-химия компаниясы» БК» ЖШС 30% 2 260 2 321 3%

Жиыны 19 477 21 819 12%

байланысты аса маңызды өндірістік материалдар мен 
жабдықтар бағасының болуы және өзгеруі» бөлімін 
қараңыз) және кен орындарын игеру жөніндегі жұ-
мыстар көлемінің қысқаруы, компания бұған қарсы 
күрес шеңберінде қабылдаған өндірісте персонал 
санын азайту жөніндегі шараларға байланысты 

2021 жылы бериллий өнімдерін сату көлемі 2020 
жылмен салыстырғанда сатып алушылардың тапсы-
рыстары санының өсуіне байланысты 11%-ға артты. 
Сату бағасы 2021 жылы 7%-ға өсті, бұл теңгенің АҚШ 
долларына  қатысты әлсіреуіне  және өнімнің ассор-
тиментін тазарту деңгейі жоғары және түсті металдар 
нарығында бағасы жоғары тауарларға өзгеруіне бай-
ланысты болды.

Тантал өнімдерін өткізу көлемі мен бағасы 2021 жылы 
тантал құймалары мен жаңқаларына сұраныстың 

Сатудың өзіндік құны 2020 жылмен салыстырғанда 
26%-ға ұлғайып, 2021 жылы 402 967 млн теңгені құра-
ды. 

Төмендегі кестеде компоненттер бойынша 2021 және 2020 жылдардағы Топтың өзіндік құны көрсетілген:

Отын таблеткаларын сату көлемі 28%-ға 43,5 тон-
наға дейін, ал скраптардан жасалған қос тотықтар 
2020 цжылғы тиісті көрсеткіштермен салыстырғанда 
2021 жылы 10%-ға 50,6 тоннаға дейін төмендеді, бұл 

2020 жылы COVID-19  пандемиясымен (қараңыз «Уран 
сегментін өндіру және өткізу» бөлімі) ЖҰШ әдісімен 
өндіру процесінің ерекшеліктеріне, тау-кен-дайындық 
жұмыстарының жоспарларындағы айырмашылықтарға 
және әрбір кәсіпорында әзірлеу сатысына байланысты 
барлық кәсіпорындар үшін бірдей болған жоқ. 

артуына байланысты 2020 жылмен салыстырғанда 
жоғары болды.

Ниобий гидрототығына тапсырыстар көлемінің аза-
юына байланысты 2020 жылмен салыстырғанда 2021 
жылы ниобий сатылымы 49%-ға қысқарды. Сонымен 
қатар, 2021 жылға арналған тапсырыстар жоғары та-
зартылған және жоғары құны бар өнімдерге арналған, 
бұл 2021 жылы сатылымның жоғары бағасына әкелді. 

Шикізат пен материалдардың құны 2021 жылы 241 
695 млн теңгені құрады, 2020 жылмен салыстырғанда 
44%-ға ұлғайды, бұл БК мен қауымдасқан кәсіпорын-

тапсырыс берушілер тарапынан сұраныстың төменде-
уіне байланысты. 2021 жылы керамикалық ұнтақтарды 
сатудың айтарлықтай өсуі тапсырыс берушілер тара-
пынан сұраныстың артуымен байланысты.

ҮМЗ СЕГМЕНТІ

ӨТКІЗУДІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

ҮМЗ УРАН ӨНІМІН САТУ 

ҮМЗ СИРЕК ЖЕР ӨНІМДЕРІН САТУ

UO2 ұнтақ және отын таблеткалары

Сирек металдарды сатудың көлемі

Топтың өзіндік құны, млн теңгемен 

Көрсеткіш Өлшем бірл. 2020 2021 Өзгеріс
Отын таблеткалары Сату көлемі, тонна  60,30  43,5 (28%)

Керамикалық ұнтақтар Сату көлемі, тонна  0,80  10,7 >100%

Скраптардан қос тотығы Сату көлемі, тонна  56,40  50,60 (10%)

Көрсеткіш Сату көлемі 2020 2021 Өзгеріс

Бериллий өнімдері
тонна 1 375,08 1 529,31 11%

теңге/кг 15 902  17 074 7%

Тантал өнімдері
тонна 143,73  165,40 15%

теңге/кг 84 918  95 351 12%

Ниобий өнімдері
тонна 16,11  8,24 (49%)

теңге/кг 16 846  20 655 23%

Үлес
Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс 2020 2021
Шикізат пен материалдар 167 546 241 695 44% 53% 60%

Тозу және амортизация 60 002 66 429 11% 18% 16%

Персонал жалақысы 31 874 33 294 4% 10% 8%
Табыс салығынан басқа салықтар 23 775 25 474 7% 8% 7%
Қайта өңдеу және өзге де қызметтер 19 738 17 404 (12%) 6% 4%

Өзгелер 16 689 18 671 12% 5% 5%

Сатудың өзіндік құнының жиынтығы 319 624 402 967 26% 100% 100%
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дардан, сондай-ақ үшінші тараптардан сатып алынған 
уран үлесінің едәуір ұлғаюына байланысты. Мұндай 
уранды сату кезінде сатудың өзіндік құны негізінен 
дисконтты қолдана отырып, басым споттық баға 
бойынша уранды (шикізат және материалдар ретінде 
ескерілетін) сатып алу құнынан тұрады. U3O8-ді қоса 
алғанда, шикізат пен материалдардың сатып алу 
бағасы споттық бағалардың өсуі және теңгенің АҚШ 
долларына қатысты әлсіреуі нәтижесінде, сондай-ақ 
инфляциялық қысымның артуы себебінен өсті.

Тозу мен амортизация 2020 жылдың ұқсас кезеңімен 
салыстырғанда 11%-ға ұлғайып, 2021 жылы 66 429 млн 
теңгені құрады, бұл негізінен тау-кен-дайындық жұмы-
старын өтеуге арналған шығыстардың ұлғаюына байла-
нысты («Күрделі шығындарға шолу» бөлімін қараңыз).

2021 жылы қызметкерлердің еңбекақысы негізінен 
негізгі өндірістік персоналдың еңбекақысы қорының 
өсуі есебінен. 33 294 млн теңгені құрап, 2020 жылмен 
салыстырғанда 4%-ға артты. 

2020 жылмен салыстырғанда 2021 жылы қатысу үлесі 
бойынша С1 «Ақшалай өзіндік құн» көрсеткіші негізі-
нен өндірістік персоналға еңбекақы төлеу қорының 
өсуіне байланысты 1%-ға ұлғайды, ал «ақшалай өзіндік 
құн + күрделі шығындар» (АҚШ долларымен баламасы). 
АҚШ долларын құрады өндіру кәсіпорындарының 
күрделі шығындарының ұлғаюына байланысты қатысу 
үлесі бойынша 8%-ға ұлғайды («Күрделі шығындарға  
шолу» бөлімін қараңыз). Компания 2020 жылы COVID-19 
пандемиясының салдарынан тау-кен дайындық жұмы-
старының төрт айлық тоқтатылуына байланысты кен 
орындарын игеру жұмыстарын 2021 жылдан бастап 
2020 жылға ішінара ауыстырды және мұндай ауыстыру 
2021 жылы күрделі шығындардың жоғары деңгейіне 
әкелді. Нәтижелер күтілгеннен әлдеқайда жақсы 
болды және АҚШ долларымен салыстырғанда теңгенің 
әлсіреуі есебінен 2021 жылға арналған жаңартылған 
болжамды диапазондардан төмен болды (жаңартылған 
болжамды көрсеткіштер: C1 үшін $ 9.50 – $ 10.50). АҚШ 

Негізгі үлесі ПҚӨС-ке тиесілі табыс салығынан басқа, 
салықтар 2021 жылы 25 474 млн теңгені құрады, 
2020 жылмен салыстырғанда негізінен 2021 жылы 
уран өндіру көлемінің ұлғаюы есебінен 7%-ға ұлғайды 
(«Уран сегментін өндіру және өткізу көрсеткіштері» 
бөлімін қараңыз).

2021 жылы қайта өңдеуге және өзге де өндірістік 
қызметтерге арналған шығындар 17 404 млн теңгені 
құрады, бұл 2020 жылмен салыстырғанда, ең алдымен 
БК мен қауымдасқан кәсіпорындардан, сондай-ақ 
үшінші тараптардан сатып алынған уран үлесінің 
едәуір ұлғаюына байланысты 12%-ға аз. Мұндай уран-
ды сату кезінде сатудың өзіндік құны негізінен уранды 
сатып алу құнынан тұрады.

Шығыстардың өзге баптары 2021 жылы техникалық 
қызмет көрсетуге, жөндеуге және басқа да үстеме 
шығыстарға арналған шығыстардың өсуіне байла-
нысты 2020 жылмен салыстырғанда 12%-ға ұлғайып, 
18 671 млн теңгені құрады.

2021 жылы сату бойынша шығыстар 15 706 млн  
теңгені құрады, 2020 жылмен салыстырғанда  
9%-ға ұлғаю негізінен уран өнімін жеткізу межелі пун-
кттерінің өзгеруіне, тасымалдау тарифтерінің өсуіне, 

доллары және AISC көрсеткіші  үшін 13,50-14,50 АҚШ 
доллары). 

Өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары (100% 
негізде) 2020 жылмен салыстырғанда 49%-ға ұлғайып, 
91 087 млн теңгені құрады, бұл жоғарыда сипатталғандай 
кен орындарын әзірлеу жөніндегі жұмыстардың кейінге 
қалдырылуына, сондай-ақ шикізатқа, материалдарға, 
жабдықтарға сатып алу бағасының неғұрлым жоғары бо-
луына және бұрғылау жөніндегі қызметтер құнының өсуі-
не байланысты. 2020 жылы күрделі шығындар COVID-19 
пандемиясының таралуын болдырмау үшін 2020 жылы 
қабылданған шаралардың нәтижесінде төмен болды 
(«Күрделі шығындарды шолу» бөлімін қараңыз).

Төмендегі кестеде C1 ақшалай өзіндік құнының жалпы 
бөлінуі көрсетілген (ақпарат жалпы түсіну үшін берілген, 
өйткені нақты пропорциялар кәсіпорынға, кен орнына 
және өңірге байланысты өзгеріп отырады): 

C1, AISC УРАН ӨНІМІНІҢ АҚШАЛАЙ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ ЖӘНЕ КҮРДЕЛІ 

Көрсеткіш Өлшем бірл. 2020 2021 Өзгеріс

C1 Ақшалай өзіндік құны (қатысым үлесіне тепе-тең) АҚШ долл./
фунт  8,67  8,80 1%

Күрделі шығындар
(қатысым үлесіне тепе-тең) 

АҚШ долл./
фунт  3,05  3,83 26%

AISC Ақшалай өзіндік құны+ күрделі шығындар
(қатысым үлесіне тепе-тең) 

АҚШ долл./
фунт  11,72  12,63 8%

Өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары (100% 
негізде)39 млн теңгеге  60 947  91 087 49%

Көрсеткіш 2020 2021
Материалдар мен шығын материалдары 24%  22% 

ПҚӨС 19%  21% 

Өңдеу және басқа қызметтер 18%  17% 

Персоналдың жалақысы 17%  17% 

Жалпы және әкімшілік шығыстар 7%  8% 

Іске асыру бойынша шығыстар 3%  3% 

Өзгелер 12%  12% 

Жиыны Барлығы 100%  100% 

Жалпы ақшалай шығындардың санаттары (С1)

Іске асыру бойынша шығыстар, млн теңгемен

ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР

ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР (ОАР)

Үлес
Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс 2020 2021
Тиеу, тасымалдау және сақтау 
жөніндегі шығыстар 10 351 11 110 7% 72% 71%

Персоналдың жалақысы 1 139 1 456 28% 8% 9%
Шикізат пен материалдар  212  306 44% 2% 2%
Жалға алу  113  105 (7%) 1% 1%

Тозу және амортизация  66  65 (2%) 0% 0%

Өзгелер 2 471 2 664 8% 17% 17%
Өткізу бойынша шығыстар 
жиынтығы 14 352 15 706 9% 100% 100%

Үлес
Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс 2020 2021
Жалпы және әкімшілік шығыстар 
жиынтығы 29 582 34 105 15% 100% 100%

оның ішінде амортизация және тозу 1 744 2 493 43% 6% 7%

сондай-ақ АҚШ долларына қатысты теңгенің әлсіре-
уіне байланысты болды, өйткені тиеп-жөнелтуге, 
тасымалдауға және сақтауға арналған шығыстардың 
едәуір бөлігі шетел валютасында көрсетіледі.

Жалпы және әкімшілік шығыстар, млн теңгемен
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2020 жылмен салыстырғанда ОАР-ның ұлғаюы не-
гізінен салықтар бойынша есептелген өсімақының 
1 266 млн теңге сомасына, сондай-ақ персоналдың 
еңбегіне ақы төлеудің және тозу мен амортизация 

БК және қауымдасқан кәсіпорындардың кірістеріндегі 
үлес 2021 жылы 51 583 млн теңгені құрады, бұл 2020 
жылмен салыстырғанда 29%-ға жоғары. Бұл өсім 
негізінен уранға спот бағасының өсуіне және теңгенің 

2021 жылы салық салуға дейінгі пайда 281 644 млн тең-
гені құрады, бұл 2020 жылдың деңгейіне сәйкес келеді. 

Табыс салығы бойынша шығыстар 2021 жылы кейінге 
қалдырылған табыс салығының ұлғаюына және 2021 
жылы салық салуға дейінгі пайданың төмендеуіне 
байланысты 2020 жылмен салыстырғанда 3%-ға 
азайып, 61 618 млн теңгені құрады.

бойынша шығыстардың ұлғаюына байланысты. 
2020 жылы ОАР COVID-19 пандемиясымен байла-
нысты шығындарды оңтайландыру мен қысқартудың 
әсерінен төмен болды.

әлсіреуіне байланысты болды, бұл өз кезегінде БК 
мен қауымдасқан кәсіпорындардың операциялық 
көрсеткіштеріне және олардың Топ үшін нәтижелеріне 
оң әсер етті. 

Топтың пайдасына қолданылатын табыс салығының 
мөлшерлемесі  2021 және 2020 жылдары 20% құрай-
ды. Тиімді салық мөлшерлемесі тиісінше 2021 және 
2020 жылдары 20% және 21% құрады. Тиімді салық 
мөлшерлемесі  салық есебінде танылмайтын кірістер 
мен шығыстардың белгілі бір элементтеріне байланы-
сты корпоративтік табыс салығынан ерекшеленеді.

Өндірістің жоспарланған деңгейіне қол жеткізу үшін 
Топтың өндіруші кәсіпорындары жыл сайын қорлар-
дың болуы негізінде ұңғымаларды бұрғылаудың және 
өндірудің қажетті көлемін бағалайды. Бұл шығыстар 

БК ЖӘНЕ ҚАУЫМДАСҚАН КӘСІПОРЫНДАР КІРІСТЕРІНДЕГІ ҮЛЕСІ

САЛЫҚ САЛЫНҒАНҒА ДЕЙІНГІ ПАЙДА ЖӘНЕ ТАБЫС САЛЫҒЫ 
БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР 

Салық салынғанға дейінгі пайда және табыс салығы бойынша шығыстар, млн теңгемен 

Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс
Салыққа дейінгі пайда 285 144  281 644 (1%)

Қоса алғанда, табыс салығы бойынша шығыстар жиынтығы: 63 776  61 618 (3%)

Ағымдағы табыс салығы 65 492  85 345 30%

Кейінге қалдырылған табыс салығы (1 716)  (23 727) >100%

Топтың күрделі шығындарының негізгі бөлігін табиғи 
уран өндіруді жүзеге асыратын еншілес, бірлескен және 
қауымдасқан кәсіпорындар көтереді. Мұндай шығын-
дар мынадай негізгі компоненттерден тұрады:

ұңғымаларды салуға арналған шығындар

кеңейту шығындары, оның ішінде өндірістік 
қуаттарды кеңейту, жаңа аудандарға қызметтер мен 
көлік бағыттарын кеңейту, жаңа жүйелер мен 
үдерісерді  енгізу

өндіріс тоқтағанға дейін үш жыл бұрын 
тоқтатылатын мерзімді шығыстарды, 
инфрақұрылымға, жабдықтарды ұстауға және 
ауыстыруға арналған шығыстарды көрсететін 
өндірісті қолдауға арналған күрделі шығыстар

тарату қорына жарналар және кенішті жабуға кеткен 
шығындар-AISC есебіне енгізілмеген

Төмендегі кестеде көрсетілген кезеңдерде уран өндіруді 
жүзеге асыратын топтың еншілес ұйымдарының, жо, 
БК және қауымдасқан кәсіпорындарының шығыстары 
көрсетілген. 

Күрделі шығындар сомасы топтың жекелеген компани-
яларының тәуелсіз басқару ақпаратынан шоғырланды-
рылмаған негізде алынды, сондықтан Топтың қаржылық 
есептілігінде көрсетілген негізгі өндірістік құралдар мен 
жабдықтарды толықтыру сомаларымен салыстыруға 
келмейді  немесе сәйкес келмейді. Инвесторлар мен 
талдаушыларға күрделі шығындар туралы мұндай ақпа-
ратқа шамадан тыс сенбеуге кеңес беріледі, өйткені ол 
ХҚЕС-ке сәйкес дайындалмаған кәсіпорындардың жеке 
бухгалтерлік мәліметтеріне негізделген аудиттелмеген 
шоғырландырылмаған қаржылық ақпарат болып табы-
лады.

Топтың өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары, млн теңгемен

2020 2021
Кәсіпорын Үлес WC40 S&E41 LF/C42 Барлығы WC S&E  LF/C Барлығы
«Қазатом-
пром-SaUran» ЖШС 100% 5 231  925 238 6 394 6 094  865  542 7 501

«РУ-6» ЖШС 100% 1 902  672 226 2 800 3 392  657  260 4 309
«АППАК» ЖШС 65% 2 666  833 142 3 641 6 769  495 1 331 8 595
«Инкай» БК» ЖШС 60% 4 306 2 203 23 6 532 4 815 3 925  6 8 746
«Байкен-U» ЖШС 52,5% 4 634  400 250 5 284 2 679  590  167 3 436
 «ОРТАЛЫҚ» ЖШС 51% 3 451  851 175 4 477 4 487  594  219 5 300
 «Семізбай-U» ЖШС 51% 3 108  468 211 3 787 4 231  561  177 4 969
«Буденовское» БК» 
ЖШС 51%  -  - 46  46 1 599  320 (4) 1 915

 «Қаратау» ЖШС 50% 1 713  890 171 2 774 4 667  579  112 5 358
 «Ақбастау» ЖШС 50% 2 382  713 106 3 201 4 648  291  222 5 161
 «Хорасан-U» БК» 
ЖШС 50% 3 698  805 202 4 705 7 645 1 781  171 9 597

«ЗАРЕЧНОЕ» БК» 
ЖШС 49,98% 3 129  263 17 3 409 3 878  291 1 281 5 450

 «КАТКО» БК» ЖШС 49% 8 237 3 067 13 903 25 207 14 391 5 037 1 467 20 895
«Оңтүстік тау-химия 
компаниясы» БК» 
ЖШС

30% 3 772  627 251 4 650 3 927 1 879  374 6 180

Жиыны 48 229 12 717 15 961 76 907 73 222 17 865 6 325 97 412

полигондардың жұмысқа қабілеттілігін қолдауға 
арналған капиталдандырылған шығыстарға жатады. 
Осы шығыстардың негізгі құрамдас бөлігі ұңғымалар-
ды салуға арналған шығыстар болып табылады. 

Күрделі шығындарға шолу Күрделі шығындарға шолу 
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Ұңғымаларды салуға және өндіруді қолдауға арналған шығындар, млн теңгемен

Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс
Ұңғымалар құрылысы 48 229  73 222 52%

Өндірісті қолдау43 10 453  13 427 28%

Құрылысқа және қолдауға арналған шығыстар жиынтығы 58 682  86 649 48%
Кеңейту 2 264  4 438 96%

Өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары (100% негізде) 60 947  91 087 49%

Ұңғымаларды салуға және 14 өндіруші кәсіпорынның 
өндірісін қолдауға арналған шығындар 2021 жылы 
86 649 млн теңгені құрады, бұл негізінен 2020 жылға 
қарағанда 48%-ға артық, оның себебі  2020 жылы 
COVID-19 пандемиясының аясында негізінен кен 
орындарын игеру қызметінің төмендеп,  өндіру 
көлемінің қысқаруынан  2021 жылы ұңғымаларды 
салуға арналған шығыстардың ұлғаюына байланысты 
болды байланысты. Нәтижелер пандемиямен бай-
ланысты өндірістік жеткізу тізбегіндегі қиындықтар 
себебінен 2021 жылға (90 – 100 млрд теңге) көзделген 

болжамды мәндерден төмен болды (қараңыз «Панде-
мияға байланысты аса маңызды өндірістік материал-
дар мен жабдықтар бағасының болуы және өзгеруі» 
бөлімі). Осылайша, 2020 жылы өндіріс көлемін сипат-
тамасыз төмен деп қарау керек.

Төмендегі кестеде келтірілген ақпарат 2021 жылы 
әрбір өндіруші кәсіпорын үшін тау-кен-дайындық 
жұмыстарының (ГПР (тау-кен-дайындық жұмыстары) 
ретінде белгілі) өтелуін, негізгі құралдар мен аморти-
зацияны көрсетеді. 

SRK Consulting (UK) Limited (2022 жылғы 15 қаңтар-
дағы) хатына сәйкес барлық өндіруші кәсіпорын-
дардың кен қорлары 2021 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша (жылдық сарқылуды қоса алғанда) 
шамамен 625,4 мың тоннаны (100% негізде) құрады, 
оның ішінде Компанияның үлесіне 350,8 мың тонна 
(жылдық сарқылуды қоса алғанда) тиесілі болды). Ми-
нералдық ресурстардың жалпы көлемі (қорларды қоса 
алғанда) 784,4 мың тоннаға (100% негізде) бағаланды, 
оның ішінде 495,7 мың тонна – Компанияның қатысу 
үлесіне барабар көлем. 2020 жылмен салыстырғанда 
минералды ресурстардың көлемі шамамен 32,4 мыңға 
артты тонна, бұл негізінен Буденовское кен орнының 6 
және 7-учаскелерінде 32,0 мың тонна көлемінде және 
Инкай кен орнының 1-учаскесінде 20,6 мың тонна 
көлемінде қорлардың өсуімен түсіндіріледі, ол 2021 
жылы өндіру есебінен 21,8 мың тонна көлемінде өн-
діру активтеріндегі минералдық ресурстарды өтеумен 
ішінара тегістелді.

Өтеу және тау-кен дайындық жұмыстарының көлемі, млн теңге, егер өзгесі көрсетілмесе
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«Қазатомпром-SaUran» 
ЖШС 3 988 15 533 2 575 21 732 10 837  988

«РУ-6» ЖШС 2 892 7 689  - 8 125 4 950  516
«АППАК» ЖШС 1 570 8 002 1 879 10 290 5 531  387
«Инкай» БК» ЖШС 3 944 21 300 17 100 102 568 60 614 2 444

«Байкен-U» ЖШС 2 597 7 555 5 707 20 627 9 923  976

 «ОРТАЛЫҚ» ЖШС 2 466 10 792 1 130 19 055 11 067 1 005

 «Семізбай-U» ЖШС 2 529 7 819  36 17 360 8 250  925

«Буденовское» БК» ЖШС  -  493 11 844  414  346  52

 «Қаратау» ЖШС 2 344 7 068 2 651 29 224 14 939 1 476

 «Ақбастау» ЖШС 1 730 6 246 6 150 11 475 7 011  383

 «Хорасан-U» БК» ЖШС44 3 041 8 921 8 675 16 609 10 156  712

«ЗАРЕЧНОЕ» БК» ЖШС 54 875 25 830 2 532 56 738 20 457 1 428

 «КАТКО» БК» ЖШС 1 082 6 660 2 432 9 013 2 260  460
 «Оңтүстік тау-химия 
компаниясы» БК» ЖШС 4 471 10 730 5 919 22 380 10 667 1 663

Қорлар мен ресурстар, мың тонна

«ОРТАЛЫК» ЖШС 37,2
37,2

«Инкай» БК» ЖШС 131,3
151,8

«РУ-6» ЖШС 13,5
13,5

«Қазатомпром-SaUran» 
ЖШС

23,1
25,3

«АППАҚ» ЖШС 16,3
16,3

«Байкен-U» ЖШС 17,0
17,0

«ХОРАСАН-U» БК» 
ЖШС

36,6
36,6

«Ақбастау» ЖШС 37,9
37,9

«ҚАРАТАУ» ЖШС 38,7
38,7

«Семізбай-U» ЖШС 24,2
24,2

«КАТКО» БК» ЖШС 52,4
54,9

«БУДЕНОВСКОЕ» 
БК» ЖШС 6,7

114,2
120,1

«Инкай» БК» 
ЖШС 2,3 125,1

«ЗАРЕЧНОЕ» БК» ЖШС 5,2
5,8

«Оңтүстік Тау-химия ком-
паниясы» БК» ЖШС

77,9
80,0

Қорлар
Ресурстар, соның ішінде қорлар

Резервтер және геологиялық Резервтер және геологиялық 
зерттеулерзерттеулер

7978

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



Қазатомөнеркәсіп басшылығы үнемі өзгеріп отыратын 
нарықтық ортада қаржылық тұрақтылықты сақтауға 
бағытталған. Топтың қаржылық менеджмент саласын-
дағы саясаты қолданыстағы қызметті қамтамасыз ету 
және бизнесті дамыту үшін капиталдың берік базасын 
қолдауға бағытталған.

Топтың өтімділікке деген қажеттілігі негізінен айналым 
капиталын қаржыландыруға, күрделі шығындарға, 
қарызға қызмет көрсетуге және дивидендтер төлеуге қа-

2020 жылғы 113 347 млн теңгеге қарағанда, 2021 жылы 
барлық ақша қаражаты 204 410 млн теңгені құрады, 
мұндай өзгерістердің түсіндірмелері төменде «Ақша 
қаражатының қозғалысы» бөлімінде көрсетілген.

Қарыздар бойынша пайдаланылмаған сома Топқа қол-
жетімді, өтімділіктің қосымша көзі болып табылатын, 
12 айға дейінгі мерзімде өтеуге жататын кредиттер 
пайдаланылатын және негізінен сауда дебиторлық 
берешек түсімдерінің мерзімдеріне байланысты ақша 

Компания Топ кәсіпорындары үшін басты болып табыла-
ды және өзінің бизнес-операцияларынан түсетін табыстан 
басқа БК-дан, қауымдасқан кәсіпорындардан және басқа 
да инвестициялардан дивидендтер алады. 2021 және 
2020 жылдары Топ өз БК, қауымдасқан кәсіпорындарынан 
және өзге де инвестициялардан тиісінше 17 108 млн тең-
ге және 47 886 млн теңге мөлшерінде дивидендтер алды. 
2021 жылы төмендеу негізінен 2020 және 2021 жылдары 
дивидендтер алу кестесінің кейінгі жылдарға өзгеруіне 
байланысты. Айта кету керек, 2020 жылы Компания 
2017-2019 жылдары «КАТКО» БК ЖШС-нен 30 870 млн 
теңге сомасында дивидендтер алды. Компания еншілес 
ұйымдардың, БК және қауымдасқан кәсіпорындардың 
дивидендтік ағындарының барынша көбейтілуін және 
орнықты даму мақсаттарын теңгерімдейді. Компанияның 
Қазақстан Республикасындағы Инвестициялар объек-
тілерінен алған дивидендтеріне  салық салынбайды.

Өтімділікті басқару тәсіл деген- қолайсыз шығындар-
дың туындауына жол бермей және беделге нұқсан кел-
тірместен, әдеттегі жағдайда да, қауырт жағдайларда 

тысты. Тарихи тұрғыдан алғанда, Топ негізінен айналым 
капиталын және капиталдың ұзақ мерзімді қажеттілік-
терін қаржыландыру үшін операциялық қызметтен ақша 
ағындарын пайдаланды, бұл қажет болған кезде сыртқы 
қаржы ресурстарын пайдалану мүмкіндігін сақтай оты-
рып, болашақта жүзеге асырылуы жоспарланған. Қажет 
болған жағдайда Компания белгілі бір инвестициялық 
жобаларды қорландыру үшін жобалық қаржыландыруды 
тарту мүмкіндігін қарастырады.

2021 жылғы шілдеде Компания 2020 жылғы қызмет 
қорытындылары бойынша өз акционерлеріне 150 082 
млн теңге (бір жай акцияға 578,67 теңге) мөлшерінде 
дивидендтер төледі. 2020 жылдың қорытындысы бойын-
ша дивидендтер 2019 жылдың қорытындысы бойынша 
2020 жылы төленген дивидендтер сомасының 99 002 
млн теңге мөлшерінде 52%-ға асты. Ұлғаю неғұрлым 
жоғары операциялық ақша ағынымен және 2021 жылғы 
мамырда Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы-
ның шешімімен мақұлданған өзгертілген дивидендтік 
саясатқа сәйкес шоғырландырылған бос ақша ағынын 
есептеу әдістемесіне 2020 жылы «Уранды байыту 
жөніндегі орталық» АҚ-да топтың үлесін сатудан түсетін 
түсімдердің енгізілуімен байланысты.

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫҢ ҚОЛЖЕТІМДІ КӨЗДЕРІ

АЛЫНҒАН ЖӘНЕ ТӨЛЕНГЕН ДИВИДЕНДТЕР

да  өз міндеттемелерін өтеу үшін жеткілікті өтімді 
қаражаттың тұрақты болуын қамтамасыз етудегенді 
білдіреді.

Ақшалай қаражат, млн теңгемен

Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс
Ақша қаражаты және оның баламалары  113 347  161 190 42%

Мерзімді депозиттер   -   43 220   -  

Барлық ақша қаражаты  113 347  204 410 80%
Қарыздар бойынша пайдаланылмаған сома  241 602  177 902 (26%)

Төмендегі кестеде 2021 және 2020 жылдардағы топтың айналым капиталын бөлу көрсетілген.

АЙНАЛЫМ КАПИТАЛЫ

Топтың айналым капиталы, млн теңгемен 

Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс
Тауарлы материалдық қорлар  233 389  275 856 18%

Дебиторлық берешек  117 418  220 138 87%

Өтеуге ҚҚС  48 621  46 447 (4%)

Басқа да ағымдағы активтер  8 159  7 823 (4%)

Алдын ала төленген пайда салығы  9 986  7 526 (25%)

Кредиторлық берешек  (43 948)  (66 014) 50%

Жұмыскерлерге сыйақы (169)  (215) 27%

Пайдаға салынатын салық бойынша міндеттемелер (927)  (5 096) 450%

Басқа да салық және міндетті төлем міндеттемелері (8 713)  (17 973) 106%

Басқа да ағымдағы міндеттемелер45 (34 994)  (57 338) 64%

Таза айналым капиталы46 328 822  411 154 25%

қаражатының тапшылығын уақытша жабу үшін пай-
даланылатын жаңартылатын корпоративтік кредиттік 
желілермен ұсынылған. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша топтың жаңартылатын кредиттік 
желілері бойынша жалпы лимиті 177 902 млн теңгені 
(412 млн АҚШ доллары) құрады, ол толық көлемде 
қолжетімді (2020 жылғы 31 Желтоқсанда: 241 602 млн 
теңге, бұл 574 млн АҚШ долларына баламалы) төмен-
деу талап етілмеген кредиттік желілердің жабылуына 
байланысты. Топтың таза айналым капиталы барлық қарасты-

рылған кезеңдерде оң болды. Дебиторлық берешектің 
өсу жеткізуге клиенттердің сұраныстарының түсу 
мерзімдері және жеткізу кестесіндегі тиісінше айыр-
машылықтарға байланысты. Топтың да, компанияның 
да сатылымдарының үлкен үлесі 2021 жылы төртінші 
тоқсанда болды, бұл 2021 жылдың соңғы тоқсанында 

2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда са-
тылымның өсуіне әкелді.

Келесі кестеде 2021 және 2020 жылдардың соңындағы 
топтың тауарлық-материалдық құндылықтарының 
(қорларының) компоненттері көрсетілген.

Өтімділік және күрделі Өтімділік және күрделі 
ресурстарресурстар
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



Топтың біріктірілген шоғырландырылған ақша ағындары, млн теңгемен 

Топтың тауарлық-материалдық құндылықтарының компоненттері, млн теңгемен
Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс
Дайын тауарлар және қайта сатуға арналған тауарлар  185 397  223 750 21%

оның ішінде уран өнімі  183 633  222 195 21%

Аяқталмаған өндіріс  22 923  30 409 33%

Шикізат пен материалдар  20 179  14 879 (26%)

Қайта өңдеудегі материалдар  1 204  3 091 157%

Қосалқы бөлшектер  682  789 16%

Отын  655  479 (27%)

Басқа да материалдар  5 104  5 709 12%
Ықтимал сатудың таза құнына дейін айналыстан шығаруға және 
есептен шығаруға арналған сома  (2 755)  (3 250) 18%

Барлық қорлар  233 389  275 856 18%

Көрсеткіш 2020 2021
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаты47 161 593  118 729 

Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражаты 48 759  (71 241) 

Қаржы қызметінен түскен ақша қаражаты (201 415)  (1 843) 

Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза ұлғаюы/(азаюы) 8 937  45 645 

Топ уран нарығындағы ахуалға тұрақты мониторинг жүр-
гізеді және нарық конъюнктурасына байланысты өзінің 
тауарлық-материалдық қорларын ұлғайту стратегиясын 
ұстануы мүмкін. 

Топтың ең үлкен қорлары- бұл негізінен U3O8 кіретін дай-
ын тауарлар мен қайта сатылатын тауарлар. 2020 жылмен 
салыстырғанда 2021 жылдың соңында Топтың аяқтал-
маған өндіріс деңгейі 33%-ға ұлғайды, ал уран өнімін 
өндіру кестесінің ығысуына байланысты шикізат деңгейі 
26%-ға төмендеді.

Қорлар теңгерімінің ұлғаюы негізінен өндіріс көлемінің 
ұлғаюымен және U3O8-ге спот бағасының өсуімен  және 
2021 жыл ішінде АҚШ долларына қатысты теңгенің әл-
сіреуімен байланысты, бұл БК-дан, қауымдасқан кәсіпо-
рындардан және үшінші тараптардан сатып алынған уран 
өнімінің құнын арттырды. Компанияның стратегиясына 
сәйкес Қазатомөнеркәсіп қорларының деңгейі клиент-
тердің жеткізуге деген сұрау салуларының келіп түсу 
мерзімдеріне және нарықтық жағдайлардың өзгеруіне 
сәйкес жеткізу кестелерінің, өндіру мен сату көлемдерінің 
тиісті айырмашылықтарына байланысты өзгеріп отырады.

Келесі талдау негізделген және қаржылық есептілікпен 
және оған тиісті ескертпелермен бірге қаралуы тиіс. 

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Келесі кестеде Топтың 2021 және 2020 жылдардағы 
шоғырландырылған ақша ағындары көрсетілген.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША 
ҚАРАЖАТЫ

Операциялық ақша ағындары 2021 жылы 118 729 млн 
теңгені құрады, бұл 2020 жылдың ұқсас көрсеткішімен 
салыстырғанда 27%-ға төмендеп, 161 593 млн теңгені 
құрады:

U3O8 нарықтық спот бағасының өсуіне және 
2020-2021 жылдарға жеткізу кестелерінің өзгеруіне 
байланысты сатудың орташа бағасының өсуіне 
байланысты 2020 жылмен салыстырғанда 
2021 жылы сатып алушылардан түсетін ақшалай 
түсімдердің 96 426 млн теңгеге ұлғаюы
АҚШ долларымен салыстырғанда теңге бағамының 
әлсіреуіне және БК мен қауымдасқан 
кәсіпорындардан сатып алынған U3O8 спот 
бағасының өсуіне байланысты 2021 жылы 
жеткізушілерге төлемдердің 122 725 млн теңгеге 
ұлғайюы, 2021 жылы бюджеттен ҚҚС қайтарудан 
түсетін түсімдердің 24 233 млн теңге сомасына 
ұлғаюы
ішінде 33 466 млн теңге – біржолғы нәтиже болып 
табылатын «Орталық» ӨК»  ЖШС-дағы үлесінің 
49%-ын сатудан түскен құнның өсуіне салынатын 
салық жататын 2021 жылы 38 592 млн теңге  
мөлшерінде төленген табыс салығының ұлғайтюы 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН 
АҚША ҚАРАЖАТЫ
Инвестициялық қызметтен түскен таза ақшаның әкетілуі 
2020 жылы 48 759 млн теңге мөлшеріндегі түсімдермен 
салыстырғанда 2021 жылы 71 241 млн теңгені құрады.

2021 жылғы өзгерістер негізінен:

2020 жылы «Уранды байыту орталығы» АҚ 
бірлескен кәсіпорнына қатысу үлесін сатудан 
43 858 млн теңге сомасында ақшалай қаражат 
түсумен
қауымдасқан кәсіпорындардан, БК және басқа да 
инвестициялардан алынған дивидендтерді 
30 778 млн теңге сомасына азайтумен («Алынған 
және төленген дивидендтер» бөлімін қараңыз)
негізгі құралдарды сатып алудың, кен орындарын 
әзірлеу бойынша активтерді сатып алудың және 
барлау және бағалау активтерін сатып алудың 
жалпы сомасы 11 296 млн теңгеге ұлғаюымен 
незделді, бұл кен орындарын әзірлеу бойынша 
жұмыстарды кейінге қалдырумен, сондай-ақ 
жабдыққа сатып алудың жоғары бағасымен 
байланысты («Күрделі шығындарға шолу» бөлімін 
қараңыз)

ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚША 
ҚАРАЖАТЫ
Қаржылық қызметтен түскен таза ақшаның әкетілуі 
2021 жылы 1 843 млн теңгені және 2020 жылы 201 415 млн 
теңгені құрады. 2020 жылмен салыстырғанда ақшаның 
әкетілуінің азаюы негізінен «Орталық» ӨК» ЖШС-
дағы бақыланбайтын қатысу үлесінің 49%-ын сатудан 
185 858 млн теңге сомасында түскен түсімдер (бір жолғы 
әсер), компания акционерлерінің атына төленген диви-
дендтердің 51 080 млн теңгеге ұлғаюы («Орталық» ӨК» 
ЖШС-де алынған және пайдаланылмаған дивидендтер» 
бөлімін қараңыз) және 2020 жылмен салыстырғанда 
2021 жылы қарыздар баланстарының таза қозғалысының 
62 315 млн теңгеге өзгеру есебінен болды.
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Топтың қаржылық міндеттемелері, теңгерімнен тыс ке-
пілдіктерді қоса алғанда, 2021 жылғы 31 желтоқсандағы 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ-
тың ағымдағы немесе ұзақ мерзімді банктік кредиттері 
жоқ. 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
банктік емес қарыздар бойынша берешек 89 308 млн 
теңгені құрады және негізінен Компанияның номинал-
ды құны 70 млрд теңге және 2024 жылғы қазандағы 
өтеу мерзімі, 2019 жылғы қыркүйекте «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ (KASE) сауда алаңында орналасты-
рылған АҚШ долларына индекстелген ұзақ мерзімді 
купондық облигацияларын қамтиды.

Вексельдер бойынша міндеттемелер өтеу мерзімі 
«талап бойынша» «Хорасан-U» БК»ЖШС-не тиесілі. 

Келесі кестеде Топтың 2021 және 2020 қаржылық міндеттемелерінің сомасы көрсетілген.

жағдай бойынша 110 462 млн теңгені (2020 жылы  
117 962 млн теңге) құрады, оның ішінде: 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша осы 
вексельдер бойынша талап ету құқығы «Қызылқұм» 
ЖШС-не тиесілі. 2021 жылы вексельдердің бір бөлігі 
өтелді.

Кепілдіктер екінші Тарап өз міндеттемелерін орын-
дамаған жағдайда Топтың төлемдерді жүзеге асыру 
жөніндегі баланстан тыс қайтарып алынбайтын 
міндеттемелерін білдіреді. Басқа міндеттемелер 
қаржылық жалдау, лизинг және басқа да қаржылық 
берешек бойынша міндеттемелерді қамтиды.

Кредиттік және кепілдік келісімдерге сәйкес Топ 
қаржылық міндеттемелердің меншікті капиталға 
арақатынасы, қаржылық міндеттемелердің салықтар-

Жалпы берешек және кепілдіктер, млн теңгемен

Топтың қаржылық міндеттемелерінің сомасы, млн теңгемен

Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс
Банктік қарыздар 6 734   -  (100%)

Банктік емес қарыздар 91 838  89 308 (3%)

Теңгерімнен тыс кепілдіктер 19 390  21 154 9%

Қаржылық міндеттемелер 117 962  110 462 (6%)

Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс
Ұзақ мерзімді 76 570  77 850 2%

Банктік несиелер  -   -  

Банктік емес қарыздар, соның ішінде: 76 570  77 850 

Шығарылған облигациялар 76 300  77 700 

Жалдау бойынша міндеттемелер  270   150 

Ағымдағы 22 002  11 458 (48%)
Банктік несиелер 6 734   -   
Банктік емес қарыздар, соның ішінде: 15 268  11 458  

Вексель бойынша міндеттемелер 14 004  10 514  

Жалдау бойынша міндеттемелер  476   141  

Шығарылған облигациялар  788   803  

Несиелер  мен қарыздар жиынтығы 98 572  89 308 (9%)

ды, сыйақыны, тозу мен амортизацияны төлегенге 
дейінгі пайдаға арақатынасы (EBITDA) сияқты Топтың 
шоғырландырылған ақпаратына негізделген кейбір 
белгіленген қаржылық көрсеткіштерді (ковенанттар-
ды) сақтауға міндетті. Жыл ішінде және 2021 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ жоғарыда көр-

сетілген барлық міндетті көрсеткіштерді (ковенанттар) 
орындады. 

Төмендегі кестеде 2021 және 2020 жылдардағы банктік 
қарыздар бойынша Топтың орташа алынған пайыздық 
мөлшерлемесі келтірілген: 

Топтың орташа алынған пайыздық мөлшерлемесі, % 

Көрсеткіш 2020 2021
 Орташа алынған пайыздық мөлшерлеме, оның ішінде: 3,12 3,37

 Тіркелген пайыздық мөлшерлемелер  3,31 3,52

 Өзгермелі пайыздық мөлшерлемелер 1,99 0,97

БерешекБерешек
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ТАЗА ҚАРЫЗ/ ТҮЗЕТІЛГЕН EBITDA 

Таза қарыз коэффициенті /түзетілген  EBITDA , млн теңгемен

Көрсеткіш 2020 2021 Өзгеріс
Кредиттер мен қарыздар жиынтығы (кепілдіктерді қоспағанда) 98 572  89 308 (9%)

Ақша қаражатының барлық теңгерімі (113 347)  (204 410) 80%

Таза қарыз (14 775)  (115 102) >100%

 Түзетілген EBITDA48 325 734  350 294 8%

Таза қарыз / түзетілген EBITDA (коэффициент көрсеткіш) (0,05)  (0,33) >100%

Келесі кестеде Компания басшылығы 2021 және 
2020 жылдардың қорытындылары бойынша қаржылық 
тұрақтылықты өлшеу үшін пайдаланатын негізгі коэф-

2018-2023 жылдар аралығындағы кезеңде жоспар-
ланған өндіріс көлемін 20%-ға (жер қойнауын пайдала-
нуға арналған келісімшарттар шеңберінде белгіленген 
өндіру деңгейімен салыстырғанда) қысқарту ниетімен 
2022 жылы Қазатомөнеркәсіптің өндіріс көлемі бойын-
ша күтулер нарыққа бағдарланған стратегияға сәйкес 
бұрынғысынша сақталып отыр. 2022 жылы өндіріс 
көлемі 2021 жылғы көрсеткіштердің жоғарғы диапазо-
нына ұқсас 100% негізде уран қорына 21 000-нан 22 000 
тоннаға дейін жетеді деп күтілуде. Алайда, пандемия 
бүкіл өндірістік жеткізілім тізбегіне әсер етіп, бұл негізгі 
материалдар мен жабдықтардың (реагенттер, құбырлар 
мен сорғылардың белгілі бір түрлері, маманданды-
рылған жабдықтар, бұрғылау қондырғылары) жетіспеуі-
не әкеліп соқты және 2021 жылы кен орындарын игеру 
және өндіру кестелеріне теріс әсер етіп, 2022 жылға ар-
налған өндірістік жоспарларға қосымша қауіп төндірді. 
Нәтижесінде Компания 2022 жылы өндіріс көлеміне 
қатысты неғұрлым кең болжамды диапазонды күтеді. 
2022 жылы қатысу үлесіне пропорционалды өндіріс 
көлемі уран қорының 10 900 – 11 500 тонна і деңгейінде 
болады деп күтілуде, бұл 2021 жылғы деңгейден сәл 
төмен. Бұл айырмашылық 2021 жылғы іштің ортасында 
CGN Mining UK Limited (CGNPC еншілес компаниясы) 
компаниясының «Орталық» ӨК» ЖШС доллидің  
49%-ын сатуымен, сондай-ақ жеткізу тізбегіндегі тәуе-
келдермен байланысты.

Сату көлемі бойынша 2022 жылға арналған үміттер де 
нарыққа бағытталған стратегияға сәйкес келеді. Топ 
Компанияның сату көлемі бойынша  уран қорының 

фициенттер келтірілген. Таза борыш / түзетілген коэф-
фициент бойынша Компания басшылығының мақсатты 
мәні EBITDA көрсеткіші 1,0-ден төмен. 

2021 жылға ұқсас 13 400 – 13 900 тоннасын қоса  
алғанда 2022 жылы сату көлемі 16 300-ден 16 800 тон-
наға дейін уран қорын құрайды деп күтеді.

Түсім, сондай-ақ С1 «ақшалай өзіндік құн» (қатысу 
үлесі бойынша) және AISC «ақшалай өзіндік құн + 
өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары» (қатысу 
үлесі бойынша С1 + күрделі шығындар) көрсеткіштері, 
егер теңгенің АҚШ долларына айырбас бағамы 2022 
жыл ішінде айтарлықтай ауытқитын болса, жоғарыда 
келтірілген болжамдардан ерекшеленуі мүмкін. С1 «ақ-
шалай өзіндік құн» (қатысу үлесі бойынша) және AISC 
«ақшалай өзіндік құн + өндіру кәсіпорындарының күр-
делі шығындары» (С1 қатысу үлесі бойынша + күрделі 
шығындар) көрсеткіштерінің Диапазоны ағымдағы гео-
саяси жағдайдағы белгісіздікті және теңге девальваци-
ясы мен инфляциялық тәуекелдерден алынатын әртүрлі 
бағыттағы әсерлерден айырманың әлеуетті ұлғаюын 
көрсету үшін кеңейтілді. Егер ағымдағы ауытқулар мен 
геосаяси белгісіздіктер 2022 жыл бойы сақталса, бол-
жамды көрсеткіштер жаңартылатын болады.

Өндірістік материалдар мен реагенттерге инфляци-
ялық қысымды қоса алғанда, қажетті шикізат пен 
материалдарды жеткізудегі қиындықтар 2022 жыл 
бойы сақталады, бұл Компанияның қаржылық көрсет-
кіштеріне әсер етеді және C1 «ақшалай өзіндік құн» 
(қатысу үлесі бойынша) және AISC «ақшалай өзіндік 
құн + өндіруші кәсіпорындардың күрделі шығындары» 
(С1 бойынша) көрсеткішін күтуге негіз береді. қатысу 
үлесі + күрделі шығындар) 2022 жылы 2021 жылға 

2022 жылға арналған болжамды көрсеткіштер
Көрсеткіш 2022
Өндіруші кәсіпорындардың U3O8 өндіру көлемі (100% негізде), тонна49, 50 21 000 – 22 000

Өндіруші кәсіпорындардың U3O8 өндіру көлемі (қатысу үлесіне тепе-тең), тонна51 10 900 – 11 500

Топты іске асыру көлемі, тонн52 (біріктірілген) 16 300 – 16 800

оның ішінде Компанияны іске асыру  көлемі, тонна53 13 400 – 13 900

Топтың жалпы кірісі (қаржылық есептілік негізінде)54, млрд теңгемен  750-760 
U3O8 оның ішінде сатудан түскен түсім (Топ бойынша), млрд теңге   610-630 

Ақшалай өзіндік құны (қатысым үлесі бойынша, C1), АҚШ долл. / фунт $9,50 – $11,00
Ақшалай өзіндік құны + өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары (қатысу үлесі бойынша, AISC), 
АҚШ долл. / фунт55 $16,00 – $17,50

Күрделі шығындар (100% негізде), млрд теңге56  160-170 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша орта-
ша өлшенген пайыздық мөлшерлеме өткен жылмен 
салыстырғанда 3,37%-ды құрады. 2021 жылы кредит-
тер мен қарыздар бойынша Топтың орташа алынған 
мөлшерлемесіне негізінен тіркелген мөлшерлемемен 
Топтың ұзақ мерзімді міндеттемелері (жылдық 4% 
купондық облигациялар) әсер етті, ал құбылмалы 
мөлшерлемемен кредиттер қысқа мерзімге – 1 айдан 
аспайтын мерзімге (2020 жылы – 3-6 айға) тартылды.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
Топтың міндеттемелері тіркелген пайыздық мөлшер-
лемесі бар борыш есебінен толық қалыптастырылады 
(2020 жылдың соңында 93%).

Несиелік рейтингтер

Халықаралық рейтингтік агенттіктердің бағалауы 
бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның кредит 
қабілеттілігі рейтингтер берілген кездегі Қазақстан-
ның кредиттік рейтингінің егемен деңгейіне сәйкес 
келді. 2021 жылы Moody's Investors Service халықара-
лық рейтинг агенттігі компанияның рейтингін  
«Baa3»-тен «Baa2»-ке дейін көтерді. Компанияның 
негізгі несиелік бағасы бір сатыға көтерілді. Компани-
яның болжамы «Тұрақты» болып қалады. 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 31.12.2021 жылға арналған кредиттік рейтингілері

ВBВ– Болжам «Тұрақты» 19 наурыз 2021 ж. расталған

Baa2 Болжам «Тұрақты» 2021 жылғы 12 тамызда өзгертілді

2022 жылға арналған 2022 жылға арналған 
болжамды көрсеткіштерболжамды көрсеткіштер
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УРАНДЫ ӨТКІЗУ БАҒАЛАРЫ БОЙЫНША СЕЗІМТАЛДЫҚТЫ ТАЛДАУ

қарағанда жоғары болады. Бұдан басқа, компанияның 
шығыстарына ҚР Салық кодексіндегі әлеуетті өзгері-
стер және әлеуметтік саладағы аударымдарға ықтимал 
сұрау салулар әсер етуі мүмкін, алайда қазіргі уақытта 
бұл тәуекелдер сандық түрде анықталмайды немесе 
бағаланбайды.

Кен орындарын игеру жөніндегі жұмыстарды 2021 жыл-
дан бастап ауыстыруды жабу үшін («Күрделі шығындарды 
шолу» бөлімін қараңыз), сондай-ақ шикізатқа, материал-
дарға, жабдыққа сатып алу бағасының өсуі және бұрғы-
лау жөніндегі қызметтер құнының ұлғаюына байланысты 

Төмендегі кестеде U3O8 тобының орташа жылдық сату 
бағасы осы жылдағы спот бағаларының өзгеруіне 
(сол жақ бағанда көрсетілген) қалай жауап бере ала-
тындығы көрсетілген (жоғарғы қатарда көрсетілген). 
Қазіргі уақытта кестеде U3O8 тобының орташа сату 
бағасы уранның нарықтық спот бағасымен тығыз бай-
ланысты екендігі айқын көрінеді.

Сезімталдықты осы талдауды анықтамалық ақпарат 
ретінде ғана пайдалану керек; факт бойынша уран 

өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындары бойынша 
2022 жылға арналған болжам 2021 жылғы нәтижелермен 
салыстырғанда 100%-ға айтарлықтай өсті. 

Компания әлі де қорлардың (қоймалардағы қал-
дықтардың) мақсатты деңгейін сақтауға тырысады, 
ол Компанияның шамамен алты-жеті айлық өндіріс 
көлеміне пропорционалды түрде сәйкес келеді. 
Алайда, жеткізу тізбегіндегі қиындықтар мен өндірістік 
шығындарға байланысты 2022 жылы қорлар (қой-
малардағы қалдықтар) осы деңгейден төмен болуы 
мүмкін.

нарығындағы споттық бағалар U3O8 өткізудің орташа 
жылдық бағасының осы кестеде көрсетілгеннен өз-
геше болуына алып келуі мүмкін. Кесте Топтың бақы-
лауынан тыс белгісіздіктер мен тәуекелдерге бейім, 
бизнестің өзгеріп кетуі мүмкін болашақ мүмкіндіктерін 
қамтитын бірнеше негізгі болжамдарға негізделген. 
Осы кестенің астындағы сілтемелерге назар ауда-
рыңызды өтінеміз.

Уранды өткізу бағалары бойынша сезімталдықты талдау

Орташа жылдық споттық 
баға (АҚШ долл.) 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

20 27 22 22 22 21

30 33 31 31 31 31

40 38 40 40 40 40

50 44 48 48 48 50

60 50 57 57 57 59

70 56 65 66 65 68

Мәндер доллардағы бүтін сомаларға дейін дөңгелек-
тенеді. Бұл сезімталдықты талдау келесі негізгі бол-
жамдарға негізделген:

АҚШ-тағы жылдық инфляция 2% құрайды
Талдау 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша жүргізілді және 2022-2026 жылдарға 
дайындалған, Топтың көрсетілген кезең ішінде 
шамамен 18,0 мың тонна U3O8 нысанында уран 
сатудың ең төменгі орташа жылдық көлемі 
негізінде, оның ішінде 2021 жылғы 31 желто- 
қсандағы жағдай бойынша келісімшарттар 

жасалған көлемдер келісімшарттың қолданыстағы 
шарттарына сәйкес сатылатын болады (яғни 
тіркелген баға құрауышы (келісілген баға 
формуласына сәйкес есептелген) және / немесе 
жекелеген споттық, орта мерзімді және ұзақ 
мерзімді бағалар комбинациясы бар 
құрамдастырылған баға белгілеу тетіктері бар 
келісімшарттар; Қазатомөнеркәсіптің маркетингтік 
стратегиясы нарықтық сигналдарға икемді болып 
қалу және барабар ден қою үшін оның 
портфеліндегі тіркелген және нарықтық бағасы бар 
келісімшарттардың нақты үлесіне бағытталмаған

 2022 жылы сату бағасы мен споттық бағалар 
арасында айырмашылық күтіледі, себебі 2022 жылы 
жеткізуге арналған келісімшарттардың белгілі бір 
үлесі споттық бағаның айтарлықтай өсуі байқалған 
кезде 2021 жылдың қыркүйегіне дейін тіркелген 
бағалар негізінде жасалған

Осы кестедегі мақсаттар үшін U3O8 расталмаған 
көлемдері сатып алушылармен тікелей жасалатын 
және споттық бағаларға негізделген қысқа мерзімді 
келісімшарттар бойынша сатылатын болады деп 
болжанады
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ТҰРАҚТЫ 
ДАМУ
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қоршаған ортаға әсерді 
барынша азайтуға және бұл ретте қазіргі болашақ 
ұрпақтың өмір сүру деңгейін арттыру үшін қатысатын 
өңірлердің тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуына 
өз үлесін қосуды барынша арттыруға ұмтылады. 
Тұрақты даму қағидаттары Компания қызметінің 
ажырамас бөлігі болып табылады.

Қызметкерлер арасындағы 
өндірістік жарақаттану жиілігінің 
коэффициенті (LTIFR)

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ 
қызметкерлерінің ұжымдық 
шарттармен қамтылған

Топ бойынша ластаушы 
заттардың шығарындылары 

0,55

94%

3,3% азайды

ТҮЙІНДІ КӨРСЕТКІШТЕР МЕН 
ЖЕТІСТІКТЕР

БҰҰ-НЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУ 
МАҚСАТТАРЫ



«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның тұрақты даму саласындағы басым бағыттары

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тұрақты дамуға өз үлесін 
қосуда, қазіргі және болашақ ұрпақ үшін ұзақ мерзімді 
экономикалық, әлеуметтік және экологиялық пайданы 
қамтамасыз етуге және көбейтуге ұмтылуда. Компания 
барынша қауіпсіз өндірісті қамтамасыз ету және өз қыз-
метінің қоршаған ортаға әсерін қысқарту кезінде тұрақты 
өсуге бағытталған.

Экономикалық тұрақтылық

 Адами капитал мен мәдениетті дамыту

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік

Экологиялық жауапкершілік

Ғылыми-техникалық және 
инновациялық-технологиялық даму

Тиімді корпоративтік басқару және 
тәуекел-мәдениет

Жоғары этикалық стандарттар және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

Жауапты сатып алулар

 Бизнесті жүргізуге жауапты  мүдделі тараптармен, 
жергілікті қоғамдастықтармен өзара іс-қимыл және 
есептілік

Ашықтық ҚұрметЕсептілік

Этикалық 
мінез-құлық

Заңдылық

Сыбайлас 
жемқорлыққа 

төзбеушілік

Жеке үлгі 
көрсету

Айқындық

Адам құқығын 
сақтау

Мүдделер 
қақтығысына жол 

бермеу

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның тұрақты даму қағидаттары

Тұрақты даму саласындағы қызметтің басым бағыттарын 
айқындау кезінде Қазатомөнеркәсіп БҰҰ Жаһандық 
шартының қағидаттарын және 2030 жылға дейінгі 
кезеңге арналған БҰҰ-ның тұрақты даму саласындағы 

мақсаттарын, сондай-ақ осы саладағы басқа да халықа-
ралық стандарттар мен бастамалардың ережелерін 
басшылыққа алады.

Компания БҰҰ-ның 2030 жылға дейінгі тұрақты даму 
саласындағы жаһандық күн тәртібін қолдайды және 
оларды өз қызметіне табысты кіріктіре отырып, БҰҰ-ның 
тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуге ықпал етеді. 
БҰҰ ОДМ шеңберінде Қазатомөнеркәсіп үшін салалық 
бағыт пен Компанияның стратегиясына, мүдделі тарап-
тардың мүдделеріне барынша сәйкес келетін бірқатар 
бағдарлар ерекше өзекті.

ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫ БАСҚАРУ ТӘСІЛІ

GRI 102-16Компанияның ЕТҰ-да тұрақты даму 
тәжірибесінің кемелдену деңгейіне 

диагностика жүргізілді

Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ 
стейкхолдерлерінің картасы жаңартылды

Корпоративтік орталықта тұрақты даму 
жүйесін енгізу бойынша жұмыстар мен 

шығындарға талдау жүргізілді

Корпоративтік декарбонизация 
стратегиясын әзірлеу және көміртекті 
бейтараптыққа қол жеткізу бойынша 
жобаны іске асыру үшін жұмыс тобы 

жұмыс істеді

Sustainalytics, MSCI, SP Global 
әдіснамасын пайдалана отырып, ESG-

рейтингтер талаптарына сәйкестікті 
жоғары деңгейлі бағалау жүргізілді

Түйінді көрсеткіштер мен 
жетістіктер

БҰҰ-ның тұрақты даму 
мақсаттары

Тұрақты дамуды басқаруТұрақты дамуды басқару
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СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДЕҢГЕЙ

БАСҚАРУШЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙ

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ДЕҢГЕЙ

Стратегиялық 
даму бағыттары, 
бағдарламалар мен 
іс-шаралар бойынша 
қызметті бақылайды және 
қадағалайды, ОЖ қызметі 
саласындағы мақсаттар 
мен ҚНК орындау 
мониторингін жүзеге 
асырады

Директорлар кеңесі ОЖ саласындағы қызметке стратегиялық 
басшылықты және қадағалауды қамтамасыз етеді, стратегиялық 

бағыттар бойынша мәселелер мен нәтижелерді қарайды 

Тұрақты даму 
жөніндегі 
демеуші

Құрылымдық 
бөлімшелер

Экономика және 
жоспарлау 

департаменті

Тәуекел-
менеджмент 
департаменті

Сатып алу 
департаменті

Стратегиялық  
және тұрақты даму 

департаменті

IR ,GR және PR 
департаменті

Ғылыми-технологиялық 
жобалар департаменті

Өндірістік  
қауіпсіздік 

департаменті

Адам  
ресурстарын басқару 

департаменті

Корпоративтік басқару 
департаменті

Аудит жөніндегі 
комитет

Өндірістік қауіпсіздік 
жөніндегі комитет

Стратегиялық жоспарлау 
мен инвестициялар жөніндегі 

комитет

Тағайындаулар мен 
сыйақылар жөніндегі  

комитет

Компанияның заңнама, қор биржалары, этикалық нормалар 
талаптарын сақтауын қамтамасыз ететін рәсімдерді бақылайды, 

тәуекелдерді басқаруға, оның ішінде ОЖ-ға, қаржылық 
және қаржылық емес ақпарат пен есептіліктің сапасы мен 

сенімділігіне мониторингті жүзеге асырады

ОЖ басқару және мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жүйесін жетілдіру жөніндегі қызметті 
бақылайды және қадағалайды

ОЖ саласында бастамалар мен іс-шараларды әзірлейді, сондай-ақ ОЖ қағидаттарын өз жауапкершілігі 
аймағындағы бағыт бойынша қызметтің түйінді процестері мен аспектілеріне интеграциялайды

Әрекеттерді қадағалайды және 
анықтайды, ОЖ саласындағы 

мақсаттарға қол жеткізуді бағалайды, 
түзету шараларын қабылдайды, 

тұрақты жақсарту мәдениетін енгізеді

ОЖ-ның нақты аспектілерін 
операциялық басқаруға, 

құрылымдық бөлімшелердің 
жауапкершілік аймағында 

ОЖ саласындағы 
бастамаларды, 

бағдарламаларды, 
жоспарлар мен іс-

шараларды іске асыруға 
жауапты болады

Экономикалық ортадағы  
өзгерістерді және олардың 

Компанияның Даму стратегиясына 
әсерін қадағалайды, компанияның 

стратегиялық бағыттары 
бойынша ұсыныстар береді және 

инвестициялық және инновациялық 
қызметті бекітеді

Директорлар кеңесі мен 
басқарманың құрамын қарайды 

және бекітеді, Директорлар кеңесі 
мүшелерінің біліктілігін арттыру, 
тәуелсіз директорларға сыйақы 
беру деңгейі, компанияның кадр 

саясаты бойынша ұсынымдар 
береді

Стратегиялық басқару мен бақылау

Басқарушылық және операциялық шешімдер қабылдау, нәтижелілікті 
мониторингтеу және бақылау, тұрақты даму бастамалары мен іс-

шараларын әзірлеу

Тұрақты даму саласындағы мақсаттарға, 
міндеттерге және ҚТК-ға қол жеткізуге арналған 

бастамалар мен іс-шараларды іске асыру

Басқарма

Еншіліс  
және тәуелді  

ұйымдар

Директорлар 
кеңесі

 Тұрақты даму аспектілерін басқару құрылым
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Тұрақты даму саласындағы құжаттар жүйесі

Стратегиялық 
құжаттар Даму стратегиясы

Саясат пен 
кодекстер

Тұрақты даму саласындағы корпоративтік саясат

Этика кодексі мен комплаенс

Корпоративтік басқару кодексі

Тәуекелдерді басқару саясаты

Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы саясат

Инновациялық-технологиялық даму саясаты

Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
саласындағы саясат

Ақпаратты ашу саясаты

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясаты

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы кодексі

Кадрлық саясат

Корпоративтік 
стандарттар мен 
ережелер

Стратегиялық бизнес-жоспарлау бойынша корпоративтік стандарт

«Өндірістік қауіпсіздік стандарттарының жүйесі. Өндірістік қауіпсіздік саласындағы мердігерлік 
ұйымдарға қойылатын талаптар» Корпоративтік стандарты

Ережелер мен 
рәсімдер

2017-2019 жылдарға арналған корпоративтік және әлеуметтік жауапкершілік саласындағы тұрақты 
даму бағдарламасы

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Мүдделі тараптар картасы

Цифрлық трансформация бағдарламасы

Сатып алу қызметін басқару қағидалары

Экологиялық және әлеуметтік салалардағы іс-қимылдар жоспары (ESAP)

Ұжымдық шарт

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша әлеуметтік міндеттемелер

Үздік халықаралық тәжірибеге сүйене  отырып, Қаза-
томөнеркәсіп әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын 
шешімдер қабылдау процестері мен операциялық 
қызметпен ұштастырады.

Қазатомөнеркәсіптегі қолданыстағы басқару жүйесі 
тәуекелдерді басқару жүйесін де қамтиды. Компания 
тәуекелдерді уақтылы анықтау және бағалау, сон-
дай-ақ оларға барабар ден қою басқарудың барлық 
деңгейлерінде тиімді шешімдер қабылдауға және 
Компания қызметінің стратегиялық мақсаттары мен 
негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге 
мүмкіндік беретініне сенімді. Осыған байланысты 2021 
жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ алғаш рет тұрақты 
даму саласындағы тәуекелдерді атап өтті.

Қазатомөнеркәсіп тұрақты дамудың әртүрлі аспек-
тілерін реттейтін ішкі саясатты әзірлей және енгізе 
отырып, сондай-ақ орнықты даму қағидаттарын 

өзінің корпоративтік басқару жүйесіне біріктіре 
отырып, тұрақты дамуды басқарудың корпоративтік 
практикасын жетілдіруді одан әрі де жалғастыруды 
жоспарлауда.

ТҰРАҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ 
МАРАПАТТАР
2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның бірік-
тірілген жылдық есебі 2020 жылға қаржылық емес сек-
тордағы үздік жылдық есеп болып танылды, сондай-ақ 
Қазақстан қор биржасының (KASE) 2020 жылдың 
қорытындылары бойынша жылдық есептер байқауы-
ның «Жылдық есептің үздік интерактивті нұсқасы» 
номинациясы бойынша жүлдегер атанды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қазақстан PwC бағалауы 
бойынша  ESG-ақпараттың толықтығы мен сапасы 
бойынша үздік 10 қазақстандық компания арасында 
көшбасшылар үштігіне кірді. Компания 2020 жылға 
арналған біріктірілген жылдық есепте ESG ақпаратын 
ашу саласындағы жетістіктері үшін 2 орын дипло-
мымен марапатталды.

Тұрақты даму саласындағы стандарттар мен бастамаларды қолдау

Стандарт/бастама «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қатысуы

БҰҰ, Халықаралық еңбек ұйымы конвенциялары Қолдау туралы мәлімдейміз, ішкі корпоративтік 
құжаттарда ескереміз

БҰҰ-ның 2030 жылға дейінгі тұрақты даму саласындағы мақсаттары Қолдау туралы мәлімдейміз, ағымдағы қызметте 
ескереміз және есеп береміз

БҰҰ сауда және даму жөніндегі Конференциясының (UNCTAD)
тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізудің негізгі көрсеткіштері Есеп береміз

GRI 102-12

Толығырақ «Корпоративтік басқару және этика» 
тарауын, «Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау» 
бөлімшесін  қараңыз

Автор фото: Ринат Хайбулин
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2017-2019 
жылдарға арналған 
корпоративтік 
және әлеуметтік 
жауапкершілік 
саласындағы тұрақты 
даму бағдарламасы 
әзірленді

Тұрақты даму 
саласындағы саясат 
әзірленді және 
жарияланды

Алғаш рет ESG ақпараты 2020 
жылға арналған біріктірілген 
жылдық есепте үздік әлемдік 
тәжірибелерге сәйкес тәуелсіз 
куәландырудан өтті

Климаттық тәуекелдерді 
басқару саласындағы 
жұмыстарды басталды

Компания алғашқы бақылау аудитінен 
сәтті өтіп, бірден ISO 45001 және ISO 
14001 екі халықаралық стандарттары 
бойынша TÜV International Certification 
(Германия) сертификатын растады

Топтың барлық кәсіпорындарында 
ISO 50001 халықаралық 
стандартының талаптарына сәйкес 
келетін энергоменеджмент жүйесі 
енгізілген. Энергоменеджмент жүйесі 
шеңберінде топ кәсіпорындарында 
үнемі энергоаудиттер жүргізіледі

МКҚ 2021 БҰҰ сауда 
және даму жөніндегі 
Конференциясының 
(UNCTAD) тұрақты даму 
мақсаттарына қол жеткізудің 
негізгі көрсеткіштерін 
қамтыды

Тұрақты даму саласындағы 
тәуекелдер анықталды

ИКҰ-ға алғаш рет 
GRI қаржылық 
емес есептілік 
стандарттары 
енгізілді

2011 2017 2019 2021 20212020

Тұрақты даму жүйесін қалыптастырудың негізгі кезеңдері

Компанияның құрылымына 
бөлінген бөлімше 
құру арқылы тұрақты 
дамуды басқарудың 
корпоративтік – «Тұрақты 
даму жөніндегі басқарма»  
функциясы күшейтілді

ИКҰ-да орнықты дамуды 
басқару тәсілдері және 
Компанияның БҰҰ-ның 
Орнықты дамудың жаһандық 
мақсаттарына қол жеткізудегі 
үлесі туралы ақпарат 
қамтылған

БҰҰ-ның басым ОДМ және 
БҰҰ-ның әрбір ОДМ үшін негізгі 
кіші міндеттері айқындалды

GRI индикаторларын тереңдетіп 
ашу

2022  
жылға 

арналған 
жоспарлар:

Климаттық 
тәуекелдерді 
анықтау және 

бағалау

Адам құқықтары 
саласындағы 

саясатты әзірлеу

2025  
жылға дейін 

декарбонизация 
және көміртегі 

бейтараптығына 
қол жеткізу 

стратегиясын 
әзірлеу

UN Global 
Compact 

жүйесіне қосылу

Климаттың 
өзгеруіне 

байланысты 
қаржылық 

ақпаратты ашу 
мәселелері 
бойынша 

жұмыс тобының 
ұсынымдарына 

сәйкес 
ақпаратты ашу 

(TCFD)

Тұрақты даму 
саласындағы 
орта мерзімді 
бағдарламаны 

әзірлеу

GRI 
индикаторларын 

ашу тізбесін 
кеңейту

Тәуелсіз ESG 
рейтингін алу

9998 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
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Қазатомөнеркәсіп БҰҰ-ның Тұрақты даму саласындағы 
күн тәртібінің құндылықтарын толық бөліседі. Ком-
пания БҰҰ-ның барлық 17 ОДМ-ның маңыздылығын 
мойындайды және өз қызметі шеңберінде олардың 

Төмендегі кестеде БҰҰ-ның әрбір басым ОДМ 
шеңберіндегі Компания қызметінің қысқаша сипат-
тамасы берілген. Әр мақсат бойынша 2021 жылы 

жетістіктеріне сүбелі үлес қосуға ұмтылады. Біздің 
қызметіміздің ерекшелігіне байланысты біз өзіміз 
үшін БҰҰ-ның 6 басым ОДМ айқындадық, оларға қол 
жеткізуге Компания барынша елеулі үлес қосады.

іске асырылған жобалар мен бастамалар туралы 
толығырақ ақпарат есептің тақырыптық бөлімдерінде 
келтірілген.

БҰҰ ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

БҰҰ-ның «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ тұрақты дамуының басым мақсаттары Компанияның БҰҰ басым түрақты даму мақсаттарына қол жеткізудегі қосқан үлесі

салауатты 
өмір салтын 

қамтамасыз ету 
және кез келген 
жастағы барлық 

адамдардың 
әл-ауқатына 
жәрдемдесу

барлығына лай-
ықты, үдемелі, 

жан-жақты 
қамтитын және 
тұрақты эконо-
микалық өсуге, 

толық және 
өнімді жұмыспен 
қамтуға жәрдем-

десу

тұтыну мен 
өндірістің 
ұтымды 

модельдеріне 
көшуді 

қамтамасыз ету

жалпыға бірдей  
қолжетімді, 

сенімді, тұрақты 
және заманауи 

энергия 
көздеріне 

қолжетімділікті 
қамтамасыз ету

барлығын қамти-
тын тұрақты 

инфрақұрылым 
құру және 

тұрақты инду-
стрияландыру 

мен инновация-
ларға жәрдем-

десу

климаттың 
өзгеруі 

және оның 
салдарымен 

күресу бойынша 
шұғыл шаралар 

қабылдау

ТМД БҰҰ БҰҰ ТМД міндеттері 2021 негізгі нәтижелер 
3.4  
2030 жылға қарай профилактика 
және емдеу, психикалық 
денсаулықты сақтау арқылы 
инфекциялық емес аурулардан 
болатын мезгілсіз өлімді үштен бірге 
азайту

4,4 млрд теңге қызметкерлерді сауықтыру және 
санаторлық-курорттық емдеу бағдарламаларын 
қаржыландыруға бағытталды
Персоналдың денсаулығын сақтау және аурулардың алдын алу 
жөніндегі іс-шараларға жұмсалған шығындар 1,1 млрд теңгені 
құрады
COVID-19 таралуының алдын алу және оның салдарын жою 
жөніндегі шаралар кешені іске асырылды
Қызметкерлердің денсаулық сапасын арттыруға, СӨС-ке 
олардың назарын аударуға бағытталған іс-шаралар іске 
асырылды

3.6  
2020 жылға қарай бүкіл әлемде жол-
көлік оқиғаларынан болатын өлім 
мен жарақат санын екі есе азайту

14 100 мінез-құлық аудиті жүргізілді
Қазатомөнеркәсіптің Басқарма төрағасын қоса алғанда, 217 
басшы өндірістік қауіпсіздік бойынша оқудан өтті
Үй малдарының қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларының 
алдын алуға бағытталған «Мал-Жан Аман» жобасын іске асыру 
жалғастырылды
Жұмыскерлердің «стоп карта» қауіпті жұмыстарын тоқтату 
рәсімін қолдану тәжірибесі жалғасты
Тиісті сауалнама парақтарын толтыру арқылы жүргізушілер мен 
жолаушыларды бағалау процесі енгізілді

3.9 
2030 жылға қарай қауіпті химиялық 
заттар мен ауаның, судың және 
топырақтың ластануы мен улануы 
салдарынан туындайтын өлім мен 
аурудың санын едәуір қысқарту

Компания экологиялық және әлеуметтік салаларындағы (ESAP) 
корпоративтік іс-қимыл жоспарын іске асыруға 206,96 млн 
теңге инвестициялады
Қауіпсіздік мәдениетін арттыруға бағытталған нұсқаулықтар мен 
жобалар әзірленіп, енгізілді
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ КСС СТ НАК 17.4-2021 «Табиғатты 
қорғау саласындағы стандарттар жүйесі. Уран кен 
орындарының жерасты және жерасты суларына ЖҰШ әсерінің 
мониторингін ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік нұсқаулар» 
стандарты бекітіліп, қолданысқа енгізілді
Қазатомөнеркәсіп өндірістік қауіпсіздік менеджментінің 
интеграцияланған жүйесінің сертификаттау аудитінен сәтті өтті 
және бірден ISO 45001 және ISO 14001 екі халықаралық 
стандарты бойынша TÜV International Certification (Германия) 
сертификатын растады
Эквивалентті дозаны және сыртқы гамма-сәулеленудің 
эквивалентті дозасының қуатын өлшеу және бақылау 
мүмкіндігімен гамма-сәулеленудің шекті дозиметрі негізінде 
радиациялық қауіпті факторлардың автоматты мониторингі 
жүйесі әзірленді

Толығырақ: «Тұрақты даму» бөлімі, «Әлеуметтік жауапкершілік», «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» бөлімшелерінде 
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ТМД БҰҰ БҰҰ ТМД міндеттері 2021 негізгі нәтижелер 
7.1 
2030 жылға қарай арзан, сенімді және 
заманауи  энергиямен жабдықтауға 
жалпыға бірдей қолжетімділікті 
қамтамасыз ету

Топтың фотоэлектрлік станциялары сағатына 3,34 МВт*сағ 
электр энергиясын өндірді
«жасыл» экономиканы дамытудың жаһандық трендін қолдауға 
бағытталған жобалар іске асырылды

7.3 
2030 жылға қарай энергия тиімділігін 
арттырудың жаһандық көрсеткішін 
екі еселеу

Энергия тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар кешенін іске 
асыру нәтижесінде 840 млн теңге нақты экономикалық 
тиімділікті құрады
Топтың барлық кәсіпорындарында ISO 50001 халықаралық 
стандартының талаптарына сәйкес келетін энергоменеджмент 
жүйесі енгізілген 
бірқатар баламалы энергия көздері пайдаланылды 
(фотоэлектрлік станциялар, гелион қыздырғыштар, жылу сорғы 
қондырғылары)

7.а 
2030 жылға қарай жаңартылатын энер-
гетиканы қоса алғанда, экологиялық 
таза энергетика саласындағы зерттеу-
лер мен технологияларға қол жеткізуді 
жеңілдету мақсатында халықаралық 
ынтымақтастықты жандандыру энергия 
тиімділігін және қазбалы отынды 
пайдаланудың алдыңғы қатарлы неғұр-
лым таза технологияларыын арттыру, 
және энергетикалық инфрақұрылым 
мен экологиялық таза энергетика 
технологияларына инвестицияларды 
көтермелеу

Қазатомөнеркәсіп АЭХА-нің 65 бас конференциясына қатысып, 
АЭХА-нің Вена тобының негізін қалаушысы болды

Толығырақ: «Тұрақты даму» бөлімінің «Климаттың өзгеруі және «Энергия тиімділігі», «Қоршаған ортаны қорғау» 
бөлімшелерінде

8.2 
Әртараптандыру, техникалық жаңғы-
рту және инновациялық қызмет 
арқылы, оның ішінде қосылған құны 
жоғары секторларға және еңбекті 
көп қажет ететін секторларға ерекше 
назар аудару арқылы экономикадағы 
өнімділікті арттыруға қол жеткізу

Компанияның 2022 жылға арналған сатып алу жоспарлары SAP 
ERP жүйесінде толығымен қалыптасты
12 ЕТҰ-да АТ процестерін тираждау бойынша жұмыстар 
жүргізілді
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ компаниялар тобында 
лицензиялық тазалыққа қол жеткізу бойынша Жол картасы 
әзірленді
Топ зияткерлік меншік объектілеріне 16 өтінім берді, сондай-ақ 
зияткерлік меншік объектілеріне 15 қорғау құжатын алды

8.4 
2030 жылдың соңына дейінгі бүкіл 
мерзім ішінде тұтыну мен өндіріс 
жүйелеріндегі ресурстарды пайдала-
нудың жаһандық тиімділігін біртіндеп 
арттыру және тұтыну мен өндірістің 
ұтымды модельдерін пайдалануға 
көшу жөніндегі іс-қимылдардың он 
жылдық Стратегиясында көздел-
гендей, экономикалық өсу қоршаған 
ортаның жай-күйінің нашарлауымен 
қатар жүрмейтіндігіне ұмтылу, бұл 
ретте бірінші болып дамыған елдер 
айналысуға тиіс

Сырдария және Шу-Сарысу провинциялары кеніштерінің 
орналасу аумағының негізін-цифрлық картаны контентпен 
толтыру бойынша жұмыс жалғасуда
Химиялық қосылыстардың ауаға түсуін бақылау үшін «АППАҚ» 
ЖШС және «Хорасан-U» БК» ЖШС үшін стационарлық 
көздерде қоршаған ортаға эмиссиялар мониторингінің автомат-
тандырылған жүйесінің жобасы әзірленді (ҮМЗ-да жобаны 
тираждау жоспарында)
«Үлбі металлургия зауыты» АҚ барлық ядролық 
қондырғыларында өзін-өзі қамтамасыз ететін тізбекті ядролық 
реакцияның пайда болуы туралы авариялық сигнал беру 
жүйесінің дабыл белгілері бойынша персонал мен 
қызметтердің аварияға қарсы жаттығулары өткізілді
«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС аффинаж цехын жаңғырту 
жобасын әзірлеу

ТМД БҰҰ БҰҰ ТМД міндеттері 2021 негізгі нәтижелер 
8.5
2030 жылға қарай барлық әйелдер 
мен ерлер, оның ішінде жастар 
мен мүгедектер үшін толық және 
нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
лайықты жұмысты және құндылығы 
бірдей еңбек үшін тең ақы төлеумен 
қамтамасыз ету

Персоналды іріктеу ісі жұмыспен қамту орталықтары арқылы, оқу 
орындары, электрондық еңбек биржасы және өзге де 
интернет-ресурстар арқылы конкурстық негізде жүзеге 
асырылады. 2021 жылы конкурстық орта  корпоративтік орталық 
бойынша- бір бос жұмыс орнына 10 адамды, ЕТҰ бойынша- бір 
бос жұмыс орнына 8 адамды құрады
Сала үшін бейінді мамандықтар мен кәсіптер бойынша 320 студент 
Компанияның қаражаты есебінен ҚР жоғары оқу орындары мен 
колледждерінде білім алуда
Ерлер мен әйелдер тең жұмыс, жұмыспен қамту және тең жалақы 
деңгейіне бірдей үміт бола алады
Жас мамандарды дамытуға бағытталған жергілікті «Ізбасар» 
бағдарламасы жұмыс істейді

8.8
Еңбек құқықтарын қорғау және 
еңбекші көшіп-қонушыларды қоса 
алғанда, барлық еңбекшілер, әсіресе 
көшіп-қонушы әйелдер мен тұрақты 
жұмыспен қамтылмаған адамдар 
үшін сенімді және қауіпсіз жұмыс 
жағдайларын қамтамасыз етуге 
жәрдемдесу

Қызметкерлердің 94% ұжымдық шартпен қамтылған
Топ қызметкерлерінің 100%-ы еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
мәселелерін басқару жүйесімен қамтылды
Барлық өндіруші ЕТҰ-ларда «Өндірістік қауіпсіздікті басқару 
жүйесі» Корпоративтік стандарты енгізілді

Толығырақ: «Тұрақты даму» бөлімінің «Әлеуметтік-экономикалық үлес», «Әлеуметтік жауапкершілік», «Сатып алу қызметі» 
бөлімшелерінде 

9.1 
Экономикалық дамуды және адамдар-
дың әл-ауқатын қолдау мақсатында, 
барлық адамдар үшін арзан әрі тең 
құқылы қолжетімділікті қамтамасыз 
етуге ерекше назар аудара отырып, 
өңірлік және трансшекаралық ин-
фрақұрылымды қоса алғанда, сапалы, 
сенімді және орнықты инфрақұрылым-
ды дамыту

1,609 млрд теңге әлеуметтік-экономикалық дамуға, сондай-ақ өңірлер 
бюджеттеріне инфрақұрылымды дамытуға бағытталды
850,9 млн теңге әлеуметтік жобаларды іске асыруға бағытталды
Бірқатар әлеуметтік маңызы бар жобалар іске асырылды, олардың 
ішінде оқу жабдықтарын сатып алу, елді мекендерді абаттандыру, 
халықтың әлеуметтік осал топтарына көмір, азық-түлік себеттері, 
мектеп керек-жарақтары, жаңа жылдық сыйлықтар түрінде 
қаржылық көмек көрсету бар

9.4 
2030 жылға қарай ресурстарды пайда-
лану тиімділігін арттыру және таза және 
экологиялық қауіпсіз технологиялар мен 
өнеркәсіптік процестерді неғұрлым кеңі-
нен қолдану есебінен оларды тұрақты 
ете отырып, жеке мүмкіндіктеріне 
сәйкес барлық елдердің қатысуымен 
инфрақұрылымды жаңғырту және 
өнеркәсіптік кәсіпорындарды қайта 
жабдықтау

48,2 млрд теңгені ұңғымалар құрылысына жұмсалған шығындар 
құрады
12,7 млрд теңге өндіруші кәсіпорындар өндірісін қолдауға 
бағытталған

9.5 
Ғылыми зерттеулерді жандандыру, 
барлық елдерде, әсіресе дамушы 
елдерде өнеркәсіптік секторлардың 
технологиялық әлеуетін, оның ішінде 
2030 жылға қарай инновациялық 
қызметті ынталандыру және 1 млн 
адамға есептегенде ҒЗТКЖ сала-
сындағы қызметкерлер санын, сон-
дай-ақ ҒЗТКЖ-ға арналған мемле-
кеттік және жеке шығыстарды едәуір 
ұлғайту  жолымен ынталандыру

Жалпы сомасы 3,24 млрд теңгеге ҒЗТКЖ-ға 57 шарт жасалды 
252 адам, оның ішінде 7 ғылым докторы және 48 ғылым 
кандидаты ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық 
қызметпен айналысатын қызметкерлердің жалпы санын құрайды 
Топ қызметкерлері 2 277 рационализаторлық ұсыныс жасады, 
оның ішінде 2 020 қабылданды – 1 367 енгізілді 
«Оңтүстік Тау-химия компаниясы» БК» ЖШС, «Қаратау» ЖШС, 
«Семізбай-U» ЖШС және «Орталық» ДП» ЖШС өнертабысты 
пайдалануға құқық беру туралы төрт шартқа қол қойылды
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ТМД БҰҰ БҰҰ ТМД міндеттері 2021 негізгі нәтижелер 
9.b 
Дамушы елдердегі отандық техноло-
гиялар саласындағы әзірлемелерді, 
зерттеулер мен инновацияларды, 
оның ішінде өнеркәсіпті әртарап-
тандыру және шикізат салаларында 
қосылған құнды ұлғайту арқылы 
қолайлы саяси ахуал құру арқылы 
қолдау

Қазатомөнеркәсіп Қ. И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУ-мен 
ынтымақтастықты жалғастыруда, оның негізінде еліміздегі 
алғашқы атом өнеркәсібінің халықаралық ғылыми-білім беру 
орталығы (МЕНОЦАП) құрылды
ҒЗТКЖ және инновациялар бойынша ынтымақтастық туралы 
бірқатар меморандумдар жасалды

Толығырақ: «Тұрақты даму» бөлімінің «Әлеуметтік-экономикалық үлес», «Әлеуметтік жауапкершілік», «Ғылым және 
инновациялар»  бөлімшесі

12.2
2030 жылға қарай табиғи ресурстарды 
ұтымды игеруге және тиімді пайдала-
нуға қол жеткізу

Өндірістің экологиялық қауіпсіздігін арттыруға бағытталған 
зерттеулер бойынша жұмыс жүргізілді:

Уранды жерасты шаймалау процестерінің жер асты 
суларына және ызасуларға  әсерін әдістемелік 
нұсқауларды әзірлей отыра зерттеу (Стандарт)

12.4
2020 жылға қарай келісілген халықа-
ралық қағидаттарға сәйкес химиялық 
заттар мен барлық қалдықтарды олар-
ды қолданудың барлық кезеңдерінде  
экологиялық тұрғыдан ұтымды пайда-
лануға қол жеткізу және олардың адам 
денсаулығы мен қоршаған ортаға теріс 
әсерін барынша азайту үшін олардың 
ауаға, суға және топыраққа түсуін едәуір 
азайту

ҒЗТКЖ іске асыру шеңберінде мынадай жобалар іске 
асырылды:

Табиғи уранның химиялық концентраты мен уранның 
шала тотығы-тотығының өзіндік құнын төмендету үшін 
жаңа технологияларды, материалдар мен жабдықтарды 
енгізу
Арнайы мақсаттағы химиялық реагенттермен үйлестіре 
отырып, кавитациялық-ағындық технологияларды 
қолдана отырып, аз қышқылды сілтісіздендіру 
технологиясын жасау;
Уран өндіруші кәсіпорындардың дайын өнімдерінің 
портреттерін жасау үшін микроэлементтік және изотоптық 
құрамын зерттеу

Уран өндіруші және уран өңдеуші кәсіпорындардың дайын 
өнімінің үлгілерін сәйкестендіруді жүргізуге және 
сәйкестендіру нәтижелері туралы есеп қалыптастыруға 
мүмкіндік беретін бағдарламалық қамтылымның прототипі 
әзірленді

12.5 
2030 жылға қарай қалдықтардың 
пайда болуының алдын алу, олар-
ды қысқарту, қайта өңдеу және 
қайта пайдалану жөнінде шаралар 
қабылдау жолымен олардың 
көлемін едәуір азайту

ЕТҰ-да қауіпті емес қалдықтарға жататын бұрғылау 
шламдарын орналастыру мен ұзақ сақтаудың жеке 
полигондары бар (негізгі құраушылары минералдар, сазды 
және құмды бөлшектер, улы емес, радиоактивті емес)
Қазатомөнеркәсіп кеніштерінің аумағында өндіріс және 
тұтыну қалдықтарын бөлек жинау пункттері және арнайы 
уақытша сақтау орындары ұйымдастырылды 
Өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жаратуға тұрақты 
түрде уақтылы шығару орындалды

12.6 
Компанияларға, әсіресе ірі және 
трансұлттық компанияларға 
өндірістің тұрақты әдістерін қолда-
нуды және өз есептерінде ресур-
старды ұтымды пайдалану туралы 
ақпаратты көрсетуді ұсыну

Қазатомөнеркәсіптің уран шикізатын өндіру жөніндегі 
өндірістік процестері жер асты ұңғымалы шаймалаудың 
неғұрлым экологиялық технологиясына негізделген
Компания жыл сайын интеграцияланған есептерді 
дайындайды, онда ESG салаларында, атап айтқанда бірнеше 
жыл динамикасында басқарудың ұтымды тәсілдерін енгізу, 
үнемді өндіріс және өндірісті жаңғырту арқасында топтағы 
ресурстарды тұтыну қалай өзгеретінін көрсететін өзінің 
ықпалын ашады 

Толығырақ: «Тұрақты даму» бөлімінің «Қоршаған ортаны қорғау», «Ғылым және инновациялар» бөлімшелері

ТМД БҰҰ БҰҰ ТМД міндеттері 2021 негізгі нәтижелер 
13.1
Барлық елдерде қауіпті кли-
маттық құбылыстар мен табиғи 
апаттарға қарсы тұру және 
бейімделу қабілетін арттыру

Көміртегілік бейтараптылыққа қол жеткізу және 
декарбонизацияның корпоративтік стратегиясын іске 
асыру шеңберінде 2021 жылы «Қаратау» ЖШС вахталық 
кентінің қазандықтарын техникалық қайта жарақтандыру 
бойынша жұмыстар жүргізілді, газбен жабдықтау жүйелері 
объектілерінің қауіпсіздігі бойынша талаптарға сәйкес су 
жылыту қазандықтарын дизель отынынан сұйытылған 
газына ауыстыру

13.3
Климаттық өзгерістердің өткір-
лігін жұмсарту және салдарын 
әлсірету, оларға бейімделу 
және ерте алдын алу бойынша 
оқу-ағартуды,і, ақпарат тарату-
ды, адамдар мен мекемелердің  
мүмкіндіктерін жақсарту

Экологиялық мәдениетті арттыруға бағытталған 
іс-шараларды іске асыру: сенбіліктер, аумақты көркейту, 
ағаш отырғызу, «Жер күні» акциясына қатысу және т. б.

Толығырақ: «Тұрақты даму» бөлімінің «Климаттың өзгеруі және энергия тиімділігі» бөлімшелері

ТМД БҰҰ БҰҰ ТМД міндеттері 2021 негізгі нәтижелер 
4.4 
2030 жылға қарай жұмысқа 
орналасу, лайықты жұмыс алу 
және кәсіпкерлік қызметпен 
айналысу үшін қажетті 
дағдыларға, оның ішінде 
кәсіптік-техникалық дағды-
ларға ие жас және ересек 
адамдардың санын едәуір 
ұлғайту

Қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін 
арттыру процестерін жүйелендіруге бағытталған 2019-2023 
жылдарға арналған Кешенді білім беру бағдарламасын іске 
асыру
Жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық орнату, жас 
мамандарды тағылымдамадан өткізу және жұмысқа 
орналастыру 
Мектептерде кәсіптік бағдар беру жұмыстары жүргізілудех

Толығырақ: «Тұрақты даму» бөлімінің «Әлеуметтік жауапкершілік» бөлімшелері 

6.3
2030 жылға қарай ластануды 
азайту, қалдықтардың таста-
луын жою және қауіпті хими-
ялық заттар мен материалдар 
шығарындыларын барынша 
азайту, тазартылмаған сарқын-
ды сулардың үлесін екі есе 
азайту және рециркуляция 
ауқымын едәуір ұлғайту және 
сарқынды суларды бүкіл 
әлемде қауіпсіз қайта пайдала-
ну  арқылы судың сапасын 
арттыру

ЕТҰ-да жасыл желектерді суару үшін тазартылған суды 
пайдалануға мүмкіндік беретін сарқынды  суларды тазартуға 
арналған қондырғылар мен суды биологиялық тазарту 
станциялары енгізілуіде
Өндіруші кәсіпорындарда жинақтағыш тоғандар, 
буландырғыш тоғандар, сүзу алаңдары, септиктер 
орнатылған
биологиялық тазарту құрылыстарында тазартылған су көлемі 
924 мегалитр  мөлшерін құрады
механикалық тазарту құрылыстарында тазартылған су көлемі 
2 144 мегалитр мөлшерін құрады 
қайта пайдаланылатын тазартылған су көлемі 5 648 мегалитр 
мөлшерін құрады

БҰҰ ТДМ-ның екінші басымдыққа қол жеткізуіне қосқан үлесі

Есепті кезеңде Компания екінші басымдықтың мақсаттарына қол жеткізуге үлес қосуды жүзеге асыруды жалғастырды.
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15.1
2020 жылға қарай халықаралық 
келісімдерден туындайтын 
міндеттемелерге сәйкес жерүсті 
және ішкі тұщы су экожүйелері 
мен олардың қызметтерін, оның 
ішінде ормандарды, сулы-батпақты 
алқаптарды, таулар мен қуаң 
жерлерді сақтауды, қалпына 
келтіруді және ұтымды пайдалануды 
қамтамасыз ету

«Уран кен орындарындағы жерасты және топырақты 
суларына уранның ЖҰШ әсерінің мониторингін ұйымдастыру 
жөніндегі әдістемелік нұсқаулығының» КСС стандарты» 
бекітілді

15.5
Табиғи мекендеу ортасының 
азып-тозуын тежеу жөнінде дереу 
маңызды шаралар қабылдау, 
биологиялық әртүрліліктің жоғалуын  
тоқтату  және 2020 жылға қарай 
жойылып кету қаупі төнген түрлердің 
сақталуын және олардың жоғалып  
кетуінің  алдын алуды қамтамасыз ету 

14 ЕТҰ үшін «Уран кен орындарындағы биоалуантүрлілікті 
бағалау» бойынша оқыту жүргізілді
«ҮМЗ» АҚ-да ауаның, су ресурстарының және/немесе 
экожүйелердің кумулятивтік ластануына әсеріне талдау 
жүргізілді
«ТТК-Шиелі» «ЦАПБ» филиалдарының өндірістік қызметінің 
қоршаған ортаға және жергілікті тұрғындарға тигізетін 
әсеріне бағалау жүргізілді. Филиалдардың жанындағы 
жануарлар мен өсімдіктер әлеміне теріс әсері атап 
көрсетілген  жоқ

Толығырақ: «Тұрақты даму» бөлімінің «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімшелері 

16.5
Сыбайлас жемқорлық пен парақор-
лықтың барлық нысандарындағы 
ауқымын едәуір қысқарту

Алаяқтыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Жедел 
желіге келіп түскен 55 өтініш қаралды
Сыбайлас жемқорлықтың  жағдайы – 0

Толығырақ: «Корпоративтік басқару» бөлімінің «Корпоративтік этика және комплаенс» бөлімшесі 

ТМД БҰҰ БҰҰ ТМД міндеттері 2021 негізгі нәтижелер 
6.4
2030 жылға қарай барлық сектор-
ларда су пайдаланудың тиімділігін 
елеулі түрде арттыру және су 
тапшылығы проблемасын шешу 
және су тапшылығынан зардап 
шегетін адамдар санын едәуір 
қысқарту үшін тұщы суды тұрақты 
алу мен беруді қамтамасыз ету

Жер асты суларынан су алу мөлшері 8 531 мегалитрді  
құрады
Муниципалды және басқа сумен жабдықтау жүйелерінен су 
алу мөлшері 1 583 мегалитрді  құрады

Толығырақ: «Тұрақты даму» бөлімінің «Қоршаған ортаны қорғау» кіші бөлімдері

10.2
2030 жылға қарай жасына, жы-
нысына, мүгедектігіне, нәсіліне, 
ұлтына, тегіне, дініне және эконо-
микалық немесе өзге мәртебесіне 
қарамастан барлық адамдардың 
әлеуметтік, экономикалық және 
саяси өмірге белсенді қатысуын 
заңнамалық жолмен қолдау және 
көтермелеу

Компаниядағы кемсітушілік жағдайы – 0 
Қызметкерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау 
мүмкіндігі, ұжымдағы мазасыздық жағдайы, кемсітушілік 
көрінісі және басшылармен қарым-қатынастағы 
проблемалар туралы хабардар болу деңгейін анықтау 
мақсатында анонимді сауалнама жүргізілді

Толығырақ: «Тұрақты даму» бөлімінің «әлеуметтік жауапкершілік» бөлімшесі, «Корпоративтік басқару» бөлімінің 
«Корпоративтік этика және комплаенс» бөлімшесі 

ТМД БҰҰ БҰҰ ТМД міндеттері 2021 негізгі нәтижелер 
17.16
Барлық елдерде, әсіресе дамушы 
елдерде тұрақты даму саласындағы 
мақсаттарға қол жеткізуді қолдау 
үшін білімді, тәжірибені, технология-
лар мен қаржы ресурстарын жұмыл-
дыратын және тарататын көптеген 
мүдделі тараптардың қатысуымен 
серіктестіктермен толықтырылатын 
тұрақты даму мүддесіндегі Жаһан-
дық әріптестігін нығайту

Қазатомөнеркәсіп ядролық саладағы 5 халықаралық кәсіби 
ұйымның және ұлттық деңгейдегі 4 салалық ұйымның мүшесі 
болып табылады
БҰҰ ГД-ға одан әрі қосылу мақсатында БҰҰ Жаһандық 
шартының (UN Global Compact) талаптарына сәйкестігі 
бойынша жұмыс жүргізілді 
Компания жыл сайын GRI стандартына сәйкес қаржылық 
емес есептілікті ашатын интеграцияланған жылдық 
есептерді жариялайды 
Компания интеграцияланған жылдық есептерде қаржылық 
емес деректерді тексеру үшін тәуелсіз аудиторды тартады

Толығырақ: «Компания портреті» бөлімінің «Қауымдастықтардағы серіктестік  пен мүшелік» бөлімшесі 
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БАСҚАРУ ТӘСІЛІ

Қазатомөнеркәсіп ірі компания бола отырып, қор-
шаған орта мен жергілікті қоғамдастықтардың өміріне 
елеулі әсер етеді. Компанияның өндіруші және 
өндірістік қуаттары бар аумақтарына Қазақстанның 
5 өңірі – Түркістан, Қызылорда, Шығыс Қазақстан, 
Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстары кіреді. 
Қазатомөнеркәсіп бизнестің ұзақ мерзімді жетістігі 
қатысатын өңірлерде және тұтастай алғанда елде 
әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қолдауға, 
мемлекеттік және жергілікті билік өкілдерімен өзара 
тиімді қарым-қатынаста болуда, сондай-ақ еңбек 
жағдайлары мен қызметкерлердің өмір сүру сапасына 

байланысты екенін түсінеді.

Сыртқы әлеуметтік саясатты басқаруға және жергілікті 
қауымдастықтармен өзара әрекеттесуге жетекшілік 
ететін басшы – HR және трансформация жөніндегі Бас 
директор жауап береді.

2021 жылы Компания қатысатын өңірлермен ұзақ 
мерзімді жемісті қарым-қатынастарды қамтамасыз етуге 
және әлеуметтік жауапты Компанияның имиджін нығай-
туға бағытталған іс-шараларды дәйекті түрде іске асырды. 

Түйінді көрсеткіштер мен 
жетістіктер

аударды Қазатомөнеркәсіп әлеуметтік-
экономикалық дамуға арналған жер 

қойнауын пайдалану келісімшарттары 
бойынша міндеттемелерді орындау аясында 

көлеміндегі инвестиция бөлді әлеуметтік 
маңызы бар жобаларды жүзеге асыруға 

850,9  
млн теңге 

1,609 
млрд теңге 

БҰҰ-ның тұрақты даму 
мақсаттары

1,609   
млрд теңге 

ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП 2021 ЖЫЛЫ ЖЕР ҚОЙНАУЫН 
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН КЕЛІСІМШАРТТАР 
БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАУ 
ШЕҢБЕРІНДЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ДАМУҒА, СОНДАЙ-АҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ 
ДАМЫТУҒА ҚАТЫСУ ӨҢІРЛЕРІНІҢ БЮДЖЕТТЕРІНЕ 
ЖАЛПЫ АУДАРДЫ

Қазатомөнеркәсіп өзінің қатысуы бар өңірлердің 
әл-ауқаты мен әлеуметтік-экономикалық дамуына 
мыналар есебінен елеулі үлес қосуда: 

салықтарды төлеу арқылы өңірлердің бюджеттеріне 
елеулі түсімдерді қамтамасыз ету
жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар 
шеңберінде өңірлер бюджеттеріне төлемдерді 
жүзеге асыру
жергілікті халықты жұмыс орындарымен 
қамтамасыз ету

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның қатысу өңірлерін дамытуға қосқан экономикалық 
үлесінің негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіш 2019 2020 2021
Салық және міндетті төлемдер төленді, млрд теңге 102,4 116,5 153,0

Дивидендтер төленді, млрд теңге 80,0 99,0 150,1
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлерінің орташа айлық жа-
лақысы, теңге/ай 320 828 331 380 370 894

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ қызметкерлерінің орташа айлық 
жалақысының ҚР-дағы орташа жалақыға қатынасы 1,7 1,6 1,5

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның әлеуметтік шығыстары, млн теңге 3 044 3 494 3 451

Түсімдегі әлеуметтік шығыстардың үлесі, % 0,6 0,6 0,5

ДЕМЕУШІЛІК ЖӘНЕ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ
GRI 413-1  
«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 
жылғы қаңтардағы шешімімен Қордың қайырымдылық 
саясаты мен Қордың қайырымдылық бағдарламасы 
бекітілді, оған сәйкес Қазатомөнеркәсіп әлеуметтік 
маңызы бар мәселелерді шешуге бағытталған жобалар 
мен бағдарламаларды іске асырады. 

Жергілікті қоғамдастықтарды қолдау мақсатында ком-
панияның кейбір еншілес және тәуелді қоғамдарының 
әлеуметтік бастамаларды өз бетінше іске асыру мүм-
кіндігі бар. ЕТҰ өзаймақтарындағы жыл сайынғы қайы-
рымдылық акцияларына және мәдени өмірге қатысады, 

«Волковгеология» АҚ өзінің қайырымдылық 
қызметі үшін, атап айтқанда  кәсіпорын 
қызметкерінің онкологиямен ауыратын 
баласына ерікті материалдық көмекті 
ұйымдастырғаны үшін», «Наурыз мейірімі», 
«Мектепке жол» қайырымдылық акциялары 
және басқа да іске асырылған жобалар 
үшін  «Ең мейірімді ұжым» номинациясында 
жеңіске жетті.

соның ішінде балалар үйінің балаларына, көп балалы 
отбасыларға қолдау көрсетеді, аудандық абаттандыру 
мәселелерін шешуде халыққа әлеуметтік қолдау 
көрсетеді, экологиялық іс-шаралар мен сенбіліктерге, 
қоғамдық іс-шаралар мен мерекелерді ұйымдастыруға 
белсенді қатысады.

Бұдан басқа, ЕТҰ-да Компанияның қайырымдылық 
және демеушілік қызметі шеңберінде қоғамдастықтар-
ды дамыту бағдарламалары іске асырылуда. Аталған 
бағдарламалар жергілікті қоғамдастықтың және 
халықтың осал топтарының сұраныстарына сүйене 
отырып, әкімдікті, өзі ұсынылған «ақсақалдар кеңесін» 
және волонтерлерді тарту арқылы бастамашылық 
етіледі. Компанияда жедел желі қызметі жұмыс істейді, 
ол арқылы сыртқы мүдделі тараптардан сұрау салулар 
қабылданады.

Әлеуметтік-экономикалық Әлеуметтік-экономикалық 
үлесүлес

GRI 103-1, 103-2
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850,9    
млн теңге 

2021 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ӘЛЕУМЕТТІК 
МАҢЫЗЫ БАР ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУҒА КӨЛЕМІНДЕ 
ҚАРАЖАТ БӨЛІНДІ

2021 жылы сыртқы әлеуметтік бағдарламаларға инвестициялар, млн теңге

Бағыты Инвестициялар көлемі
Өңірлердің әлеуметтік инфрақұрылымын дамыту 479,7

Білім беруді қолдау 109,3

Спортты қолдау 136,5

Мәдениетті қолдау 14,1

Денсаулық сақтауды қолдау 1,0

Қайырымдылық 110,3

Қоғам кәсіпорындары жыл сайын қоғам қатысатын 
өңірлерді әлеуметтік-экономикалық және ин-
фрақұрылымдық дамытуға, оның ішінде Қоғам қызмет-
керлері мен оның еншілес және тәуелді ұйымдарының, 
сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің тұратын 
өңірлерінде өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған 
әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асырады.

2021 жылы бірқатар әлеуметтік маңызы бар жобалар 
іске қосылды, олардың ішінде жедел жәрдем станци-
ясының, балалардың ойын және спорт алаңдарының 
құрылысы, оқу жабдықтарын сатып алу, елді мекендерді 
абаттандыру, халықтың әлеуметтік осал топтарына: 

2021 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ

көмір, азық-түлік себеттерін, мектеп керек-жарақтарын, 
жаңа жылдық сыйлықтарды әперу, сондай-ақ басқа 
да бірқатар әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік 
маңызды бастамалар бар. 

GRI 413-1 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДЫ ҚОЛДАУ

Осы саладағы жобалар Денсаулық сақтау мекемелерін 
дамытуға, оның ішінде медициналық жабдықтарды сатып 
алуға, сондай-ақ ауыр науқастарға атаулы көмек көрсету-
ге: қымбат тұратын операцияларды төлеуге, дәрі-дәрмек-
терді сатып алуға және оңалтуға бағытталған.

Есепті кезеңде «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ ҮМЗ 
азот-сутегі-оттегі станциясында COVID-19 бар пациент-
терді емдеуге арналған стационарлар жұмыс істейтін 
Өскемендегі үш медициналық мекемеге сұйық оттегі 
жеткізуді ұйымдастырды.

2021 жылдың маусым айында «КАТКО» БК ЖШС 
Түркістан облысы әкімдігімен 25 бригадаға арналған 
облыстық жедел жәрдем станциясының құрылысын 
қаржыландыру туралы келісімге қол қойды.

БІЛІМ БЕРУДІ ҚОЛДАУ

Қазатомөнеркәсіптің әлеуметтік саясатына енгізілген 
ғылым мен білім беруді дамытудың басты бағыттары 
өңірлердегі оқу орындарын жан-жақты қолдау және 
оларға көмек көрсету болып табылады.

2020 жылы «КАТКО» БК ЖШС 2020-2025 жылдарға 
арналған Стратегияның жол картасы шеңберінде 
бірқатар жобаларды әзірледі. Осындай жобалардың 
ішінде Созақ ауданының оқушылары мен студенттері-
не білім беру және қолдау көрсету бар. Қазақстанның 
әр түрлі жоғары оқу орындары мен колледждерінде 
оқитын осы өңірдің 10 студенті ай сайын 50 000 теңге 
көлемінде стипендия алады – бұл болашақ инженер-
лер, дәрігерлер, мұғалімдер және т.б. сондай-ақ 2021 
жылы кәсіпорын қызметкерлердің балалары болып 
табылатын 18 студенттің- жоғары білім алуына көмек 
көрсетті. «КАТКО» БК ЖШС олардың оқуын Қазақстан 
Республикасының жоғары оқу орындарындағы энер-
гетикалық сектор мамандықтары бойынша төлейді.

Созақ ауданының әкімдігімен ынтымақтастықта 2020-
2021 жылдары «КАТКО» БК ЖШС Созақ ауданының 
14 мектебінде мультимедиа, биология және физика 
кабинеттерін толық жабдықтау үшін жалпы сомасы 
142 млн теңгеге демеушілік көмек көрсетті. Сондай-ақ, 
Компания National Geographic Qazaqstan журналымен 
ынтымақтаса бастады және Түркістан қаласы мен 
Созақ ауданының 74 мектебіне аталмыш журналға 

жазылымға көмектесті. Ынтымақтастық шеңберінде 
журнал редакциясы мұғалімдер мен оқушылар үшін 
экологиялық ағарту тақырыбында қазақ тілінде он-
лайн-семинарлар өткізеді.

Сондай-ақ, «КАТКО» БК ЖШС ауданның 7 мектебінде 
жалпы сомасы 67,5 млн теңгеге мультимедиа кабинет-
терін толық жабдықтауды қаржыландырды.

2021 жылы Қазатомөнеркәсіптің жас мамандар кеңесі компания орналасқан өңірлердің елді мекен-
дерінде орналасқан мектептердің жоғары сынып оқушылары үшін көшбасшылық әлеуетті дамыту 
жөніндегі онлайн-лагерь ұйымдастырды. Іс-шаралар Атом холдингінің қызметі туралы ақпараттан-
дыру, сондай-ақ оқушылардың эмоционалды интеллектісін, жеке және көшбасшылық қасиеттерін 
дамыту мақсатында өткізілді. 

Бағдарламаға №  Ш.Уәлиханов атындағы 127 мектептің 9-11 сыныптарынан 50-ге жуық оқушы (Қы-
зылорда облысы, Шиелі кенті) және № 164 орта мектебінің 30 оқушысы (Қызылорда облысы, Құттықо-
жа ауылы), сондай-ақ  И.Кеңесбаев атындағы (Түркістан облысы, Таукент кенті) және А. Л.Бөкенов 
атындағы  (Түркістан облысы, Қыземшек кенті) мектептердің әрқайсысынан  50 оқушыдан қатысты.

МЕКТЕПТЕРДІҢ ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ ҮШІН КӨШБАСШЫЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІ ДАМЫ-
ТУ БОЙЫНША ОНЛАЙН-ЛАГЕРЬ

ӘЛЕУМЕТТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ДАМЫТУ 

GRI 203-1  
Қатысу аумақтарының өзекті проблемаларын анықтау 
және оларды шешуге жәрдемдесу, әлеуметтік 
инфрақұрылымды дамыту да Қазатомөнеркәсіптің 
сыртқы әлеуметтік бағдарламаларының басым бағыт-
тарының қатарында.

2021 жылдың қыркүйек айының басында Қазатомө-
неркәсіп Түркістанның жеті елді мекенінде балалар-
дың заманауи ойын және спорт алаңдарының құрылы-
сын аяқтады.
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«СКЗ-U» ЖШС Қызылорда облысының Жаңақорған 
ауданында тұратын жергілікті тұрғындарға қолдау көр-
сетті. Осылайша, халықтың аз қоныстанған, 34 адам 
ғана тұратындықтан, таза ауыз сумен қамтамасыз ету 
бойынша бірде-бір мемлекеттік бағдарламаға енбеген 
Қауық  елді мекені  үшін «Талап-Сырдария» топтық су 
құбыры арқылы ауыз суға қол жеткізу ұйымдастырыл-
ды.

«КАТКО» БК ЖШС Созақ ауданының Балдысу елді ме-
кеніндегі шағын футбол алаңы мен балалар алаңының 
құрылысын қаржыландырды.

«Мал – Жан Аман» жобасы аясында түнде жол 
апатына жол бермеу мақсатында «АППАҚ» ЖШС 
демеушілігімен үй шаруашылықтарының иелеріне жол 
бойында жайылып жүрген жылқыларға, сиырларға 
және түйелерге арналған 1 444 жарық шағылыстыра-
тын жақа берілді.

ХАЛЫҚТЫҢ ҚОРҒАЛМАҒАН САНАТТАРЫН 
ҚОЛДАУ  
 
Әлеуметтік қолдау шеңберінде Компания мұқтаж 
адамдарға атаулы көмек көрсетеді, әлеуметтік маңызы 
бар бастамаларды қолдайды, әлеуметтік мәселелерді 
шешуге қатысатын өңірлердің қызметкерлері мен 
белсенді тұрғындарын тартуға жәрдемдеседі.

Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындары Наурыз мейрамын 
мерекелеу аясында дәстүрлі түрде қатысатын өңірлер-
де мұқтаж отбасыларға көмек пен қолдау көрсетуге 
бағытталған іс-шаралар өткізеді. Шиелі ауданында 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы-
на арналған «30 ИГІ ІС» қайырымдылық акциясы өтті. 
Қайырымдылық акциясына «РУ-6» ЖШС қызметкер-
лері белсенді қатысты. Шиелі кентінің аз қамтылған 
көп балалы 70 отбасына азық-түлік жиынтығы түрінде 
көмек көрсетілді. «Qorģan-Security» ЖШС қызметкер-
лері «Игі істер марафоны» – «Игі істер күнін» өткізді – 
қызметкерлер өз жиналған қаражаттарына көп балалы 
отбасыларына, сондай-ақ медициналық емдеуді қажет 
ететін қызметкерлердің балаларына көмек көрсетті.

Сондай-ақ, жаңа жыл қарсаңында жас мамандар 
кеңесі көпбалалы аз қамтылған отбасылардан шыққан 
балаларға Jyly jurek атты Жаңа жылдық құттықтау қай-
ырымдылық акциясын ұйымдастырды. Нұрсұлтан қала-
сы бойынша барлығы 5 отбасы мен 30 бала қамтылды.

АРДАГЕРЛЕР МЕН ЗЕЙНЕТКЕРЛЕРДІ ҚОЛДАУ   
 
Қазатомөнеркәсіп ардагерлер мен зейнеткерлер 
ретінде бұрынғы қызметкерлерді қолдауға үлкен көңіл 
бөледі. Жеңіс күнін мерекелеуге орай сала кәсіпорын-
дарында Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл 
еңбеккерлеріне құрмет көрсету бойынша сыйлықтар 
тапсыру, қажетті көмек көрсету сияқты іс-шаралар 
өткізілді:. «Есімде, мен мақтан етемін» атты онлайн 
флешмобы ұйымдастырылды.

«АППАК» ЖШС Қарақұр ауылдық округінің қамқор-
лығындағы көп балалы аналарға, тыл ардагерлеріне, 
90 және одан жоғары жастағы зейнеткерлерге, 
мүмкіндігі шектеулі және аз қамтылған отбасыларға 
тұрақты негізде көмек көрсетеді.

2022 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БОЛАШАҚҚА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

2022 жылға келесі бағыттар бойынша әлеуметтік жоба-
ларды іске асыру жоспарланған:

әлеуметтік инфрақұрылым нысандарының 
құрылысы мен жөндеуін, соның ішінде Түркістан 
қаласында жедел жәрдем станциясының 
құрылысын қаржыландыру
балалар және спорт алаңдарын салу
халықтың әлеуметтік осал топтарына 
(ардагерлерге, зейнеткерлерге, көп балалы 
отбасыларға және т.б.) көмек көрсету
қызметті жүзеге асыру өңірлеріндегі кенттерде 
мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізу

Жергілікті халықты неғұрлым белсенді тарту мақ-
сатында жергілікті атқарушы органдармен келісу 
бойынша 2022 жылы жергілікті тұрғындарды Қоғам 
мен ЕТҰ-дағы бос орындарды жариялау және жұмысқа 
қабылдауға ықтимал кандидаттарды тіркеу үшін пай-
даланылатын HR eKAP ақпараттық жүйесінде тіркеу 
дағдыларына оқыту бойынша жұмыс жүргізілетін бо-
лады. Өңірлерде жоспарланған әрбір кездесулерде HR 
eKAP жүйесі таныстырылады, сондай-ақ электрондық 
түйіндеме жасау және бос жұмыс орындарына пікір 
айту бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.

Түйінді көрсеткіштер мен 
жетістіктер

БҰҰ-ның тұрақты даму 
мақсаттары

1 476 
млн теңге 

9%

37 244  
адам-семинарлар 

Қызметкерлерді оқытуға және дамытуға 
арналған инвестиция көлемі 

ТОП-менеджмент арасында 
әйелдер саны 

Қызметкерлерді оқытудың жалпы уақыты 

Әлеуметтік  Әлеуметтік  
жауапкершілікжауапкершілік
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GRI 103-2
Компанияда персоналды басқарудың тиімді жүйесі 
құрылған, оның басты мақсаты қызметкерлерді кәсіби 
дамыту, олардың біліктілік деңгейін арттыру, сондай-ақ 
Компаниядағы мансаптық өсу болып табылады.

Қазатомөнеркәсіп ұлтына, жынысына, шығу тегіне, 
жасына, біліміне, әлеуметтік мәртебесіне, діни, саяси 
және өзге де сенімдеріне қарамастан адами әлеуетті 
барынша іске асыру мақсатында барлық қызметкерлер 
үшін тең және әділ еңбек жағдайларын жасауға ұмты-
лады. Мұндай тәсіл барлық жастағы адамдардың өмір 
сүру сапасы мен әл-ауқатын арттыру, инклюзивтік және 
білім беру сапасы бойынша тең мүмкіндік беру және 
өмір бойы білім алу үшін мүмкіндіктер жасау, сондай-ақ 
гендерлік теңдікке қол жеткізу және баршаға лайықты 
еңбек жағдайларын қамтамасыз ету бойынша БҰҰ ТДМ-
мен ұштасады.

Компанияның Персоналды басқару саласындағы 
қызметі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның 2018-2028 
жылдарға арналған кадр саясатымен реттеледі. Құжат 
стратегиялық мақсаттарға қол жеткізудің маңызды 
құралдарының бірі болып табылады және қызметкер-
лерді ынталандыруға, олардың мүдделері мен мүмкіндік-
терін мұқият ескере отырып, жоғары еңбек тиімділігіне 
қол жеткізуге, қызметкерлердің Компания өміріне 
белсенді қатысуын ынталандыруға арналған. 

Кадрлық менеджмент саласындағы негізгі міндеттер:

персоналды жалдаудың конкурстық негізі, 
кадрлардың тұрақтамауын төмендету

қызметкерлердің тең еңбек жағдайлары, кәсіби, 
мансаптық және жеке өсуі

БАСҚАРУ ТӘСІЛІ

оқыту және біліктілікті арттыру мүмкіндіктерін ұсыну

Компания ішінде білімді жинақтау және сақтау

еңбекке ақы төлеу және ынталандыру жүйесін 
жетілдіру

жұмыскерлерді әлеуметтік қолдау, оның ішінде 
олардың дене және психикалық денсаулығын сақтау 
жөніндегі шараларды іске асыру, өмір сүру сапасын 
жақсарту

корпоративтік мәдениетті дамыту, жұмыскерлердің 
тартылу деңгейін арттыру

қызметкерлермен тиімді әңгімелесуді қолдау

 
Кадрларды іріктеу, корпоративтік мәдениетті және қыз-
меткерлермен өзара қарым-қатынасты қолдау мынадай 
ережелермен реттеледі:

Сыйақы саясаты

Қызметкерлерді іріктеу және жалдау ережелері

Ұжымдық шарт

Әдеп кодексі және комплаенс

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясатының 
қағидаттары

Халықаралық стандарттар мен бастамалар

GRI 103-3

Кадрларды басқару саясатының тиімділігі, сондай-ақ кадр-
лармен тікелей жұмыс істеу үшін адами ресурстарды басқару 
Департаменті және осы бағытқа жауапты «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ құрылымдық бөлімшелері жауап береді.

Білікті қызметкерлер- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
негізгі активтерінің бірі. Өндірістік нәтижелерге қол 
жеткізу, сондай-ақ Компанияның одан әрі дамуы әр 
қызметкердің еңбек тиімділігіне байланысты.

Қазатомөнеркәсіп қызметкерлерге бәсекелі жалақы 
төлеуді және әлеуметтік кепілдіктердің жоғары деңгей-
ін (медициналық сақтандыру, зейнетақы бағдарлама-
лары, санаторий-шипажайлық емдеу және демалыс, 
отбасылық бағдарламалар және т.б.) көздейтін ынта-
ландырушы кадр саясатын жүргізеді.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ

2021 жылы Топ қызметкерлерінің тізімдік саны 
2020 жылмен салыстырғанда 1,8%-ға төмендеді. 
Персонал санының азаюы бейінді емес активтерді 
шығару жөніндегі іс-шаралармен (ҚазPV), сондай-ақ 
процестерді оңтайландыру және жаңғырту жөніндегі 
іс-шаралармен негізделген.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ персоналының саны, 2019-2021 жылдар, адам

Жұмыспен қамту нысаны бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ персоналының орташа 
тізімдік саны, 2019-2021 жылдар, адам

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ персоналының жасы бойынша бөліністегі орташа тізімдік 
саны, 2019-2021 жылдар, адам

Көрсеткіш 2019 2020 2021
Ұзақ мерзімді келісімшарт 19 794 19 821 19 122

ерлер 16 188 16 227 15 696

әйелдер 3 606 3 594 3 426

Мерзімді келісімшарт 798 1 198 1 521
ерлер 565 1 001 1 246

әйелдер 233 197 275

Толық жұмыспен қамту 20 577 21 011 20 627
ерлер 16 745 17 222 16 931

әйелдер 3 832 3 789 3 696

Ішінара жұмыспен қамту 15 8 16
ерлер 8 6 11

әйелдер 7 2 5

АҚС келісімшарттары бойынша 546 769 388
ерлер 372 518 263

әйелдер 174 251 125

Көрсеткіш 2019 2020 2021
30 жасқа дейін 3 632 3 201 2 799

30 жастан 50 жасқа дейін 11 707 12 260 12 034

50 жастан асатын 5 253 5 558 5 810

Персоналдың орташа жасы, жыл 40 41 40

GRI 401-1, 102-7

GRI 102-8

GRI 405-1

Топ қызметкерлерінің басым бөлігі ұзақ мерзімді шарттар бойынша жұмыс істейді (> 91%), мерзімді шарттар 
талаптарымен қызметкерлердің 9% жуығы жұмысқа орналастырылды.

Қызметкерлердің орташа жасы 40 жасты құрайды. 30 жасқа дейінгі қызметкерлердің үлесі – 13,6%.

2021 2021
2020 2020
2019 2019

20 643 21 031
21 019 21 788
20 592 21 138

Есепті кезеңнің соңындағы персоналдың 
тізімдік саны

Персоналдың жалпы саны  
(тізімдік саны, АҚС келісімшарты)

20 643    
адамды

БІРЛЕСКЕН ЖӘНЕ ТӘУЕЛДІ ҰЙЫМДАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА,  
«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ ПЕРСОНАЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ 
ТІЗІМДІК САНЫ ҚҰРАЙДЫ
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Мүмкіндіктері шектеулі қызметкерлердің орташа 
тізімдік саны, 2019-2021 жылдар

2021
2020
2019

153
151
150

2021
2020
2019

16 942
17 228
16 753

Ерлер 

2021
2020
2019

3 701
3 791
3 839

Әйелдер

Тең мүмкіншіліктер 
 
GRI 406-1
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жұмыскерлердің еңбек 
құқықтары мен бостандықтарына шектеулер, жыны-
сына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, шығу тегіне, сондай-ақ 
мүліктік, отбасылық, әлеуметтік және лауазымдық 
жағдайына, жасына, тұрғылықты жеріне, дініне, сенімі-
не, немесе қоғамдық бірлестіктерге, қандай да бір 
әлеуметтік топтарға тиесілілігіне қарай қандай да бір 
артықшылықтар алуына жол бермейді, сондай-ақ қыз-
меткердің кәсіби қасиеттерімен байланысты емес басқа 
да жағдайларға байланысты кемсітпеушілік қағидатын 
ұстанады.

Есепті кезеңде кемсітушілік жағдайлары тіркелген жоқ.

 
 
GRI 405-1
Тең мүмкіндіктерге қамқорлық жасайтын жұмыс бе-
руші бола отырып, Қазатомөнеркәсіп мүмкіндігі шекте-
улі адамдарға жұмыс орындарын ұсынады. 2021 жылы 
мүмкіндігі шектеулі жұмысшылар саны 153 адамды 
құрады, бұл 2020 жылға қарағанда 2 адамға көп. 
Мүмкіндігі шектеулі қызметкерлердің үлесі 2021 жылы 
қызметкерлердің орташа тізімдік санының  
0,7%-ын құрады.

Гендерлік құрамы 
 
Өндіру саласындағы өндірістік қызметтің ерекшелігі 
салдарынан есепті кезеңде топта жұмыс істейтін 
әйелдердің жалпы санының үлесі өткен жылдың 
деңгейінде сақталды және 2021 жылдың соңында  
18%-ды құрады, ал ерлердің үлесі 82%-ды құрады.

ТАЛАНТТАРДЫ САҚТАУ

ПЕРСОНАЛДЫ ТАРТУ ЖӘНЕ КАДРЛАРДЫҢ 
ТҰРАҚТАМАУЫ 

GRI 401-1  
2021 жылы Топқа 3 316 адам жалданған. Жаңа 
қызметкерлердің 67%-ы Оңтүстік өңірде (Шымкент 
қаласын қоса алғанда) жұмыс істейді. Қазатомөнер-
кәсіпте жергілікті халық арасынан жұмыскерлерді 
басымдықпен жалдау саясаты жоқ. Бос орындарға 
іріктеу ізденушілердің біліміне, біліктілігіне және кәсі-
би қасиеттеріне қарай жүргізіледі.

2021 жылы топтағы кадрлардың тұрақтамауы 13%-ды 
құрады. 2020 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 
аздап 3%-ға өсті.

Топтан шыққан жұмысшылардың 51%-ы 30-50 жас 
аралығындағы ер адамдар. Олардың ең көп үлесі 

Оңтүстік өңірге (Шымкент қаласын қоса алғанда) 
тиесілі және 66%-ды құрайды. Мұндай жағдай компа-
нияның уран өндіруші кәсіпорындарының орналасу 
орнына байланысты.

МОТИВАЦИЯ ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ
 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өз қызметкерлерінің ең-
бегіне лайықты және уақтылы ақы төлеуге мүдделі бола 
отырып, жалпы мемлекеттік еңбек нарығында ғана емес, 
сондай-ақ салада да жалақының жоғары бәсекелестік 
деңгейін ұстап тұруға ұмтыла отырып, материалдық сый-
ақы мәселелерінде ашық тәсілдерді қолданады.

Компанияда ұлттық заңнама нормаларын сақтауға негіз-
делген және ең төменгі еңбекақы мөлшерін, жұмыс күнінің 
ұзақтығын және үстеме жұмыс үшін еңбекақы төлеуді 
айқындайтын еңбекақы төлеу жүйесі жұмыс істейді.

2022 жылғы 1 Қаңтарда 2019 жылы басталған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ (ЕҚБ) кәсіпорындары 
қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуді жүйелеу» жобасы аяқталды: жоба 2 кезеңде Қоғамның 14 
ЕТҰ-да шамамен 6 мың адам санымен  және 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап өндірістік-қосалқы 
кешеннің 7 ЕТҰ-да 12 мың адам санымен енгізілді. Жобаны іске асыру еңбекақы төлеу жүйесінің 
әдіснамасын ашық, ретке келтірілген және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның әрбір қызметкері 
үшін түсінікті етуге мүмкіндік берді.
 
Жалақыны жүйелеу мыналарды қамтиды:

төлемдер тізбесі мен мөлшеріне, акционерлердің азаматтығына, жұмыс жағдайларына және пай-
даланылатын өндірістік технологиялар мен қуаттарға қарамастан кәсіпорындарда оларды есептеу 
тәртібіне бірыңғай көзқарас

ЕТҰ персоналының 100% лауазымдарын грейдирлеу

лауазымдық жалақыны және/немесе тарифтік мөлшерлемені сақтау не ұлғайту

қоғам ЕТҰ қызметкерлерінің жылдық кірісінің деңгейін ҚР-дағы ұқсас деңгейдегі (грейд) қызмет-
керлердің орташа табысымен салыстыру

жұмыс нәтижелері бойынша жеке және командалық сыйақы төлеу

зиянды/қауіпті және аса зиянды/аса қауіпті еңбек жағдайлары үшін төлемдерге және тиісті қосым-
ша демалыстың ұзақтығын айқындауға қойылатын бірыңғай тәсіл

жұмыс берушіден демалысқа материалдық көмек төлеу мөлшері мен тәртібіне бірыңғай көзқарас

әрбір қызметкердің жалақысының жылдық қоры өзгеріссіз қалатындай есеппен қосымша төлем-
дерді (дербес үстемеақылар, кәсіби шеберлік үшін үстемеақылар, ашық емес жолмен айқындалған 
бригадалық сыйлықақылар) қайта қарау және алып тастау

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ КӘСІПОРЫН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЕҢБЕГІНЕ АҚЫ ТӨЛЕУ-
ДІ ЖҮЙЕЛЕУ

Мүмкіндігі шектеулі адамдарды жұмысқа орналастыру
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«Самұрық-Қазына» АҚ персоналын басқару бойынша 
корпоративтік стандартына сәйкес қоғамның ЕТҰ 
қызметкерлері үшін жалақының референттік нарығы 
Қазақстан Республикасының жалпы индустриялық на-
рығы болып табылады, ал еңбекақы төлеу деңгейі оның 
медианасына ұмтылады.

Асып кету жұмыс орындарына кіруді шектеуге қатысты 
қызметкерлер мен жұмыс берушілерге тәуелсіз се-
бептер бойынша бос тұрып қалу төлеміне, сондай-ақ 
пандемия/карантиндік жағдайлар кезеңінде демалыс 
күндері жұмысқа тартылған қызметкерлерге ақы төлеу-
ге байланысты. 

Бұдан басқа, еңбекке ақы төлеуді жүйелендіру жөнін-
дегі жобаны енгізу шеңберінде бұрын жекелеген 
кәсіпорындардың бюджеттерінде болмаған, жұмыс 
берушіден демалысқа материалдық көмек немесе бір 
жылғы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы сияқты 
қосымша төлемдерді енгізу үшін персоналдың еңбегіне 
ақы төлеуге арналған шығыстарды,  ұлғайту көзделді.

Қазатомөнеркәсіп әйелдер мен ерлердің сыйақы 
арақатынасын талдауға ерекше көңіл бөледі. Көбінесе фи-
зикалық еңбекті қажет ететін индустриялық ерекшелікке 
байланысты жұмысшылардың көпшілігі- ер адамдар. 
Дегенмен, біз әйелдерді жалдауға, сыйақы белгілеуге, 
олардың қызметі мен мансаптық дамуына қатысты кем-
сітушіліктің кез келген нысанын қабылдамаймыз. 

Қызметкерлерді ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 
ынталандыру

Қызметкерлерге материалдық сыйақы беру және ұзақ 
мерзімді ынталандыру жүйесінің негізгі құрамдас бөлігі 

компанияТобының жоспарлы көрсеткіштерін, өндірістік, 
стратегиялық және операциялық мақсаттарын орындаға-
ны үшін, сондай-ақ инновациялық идеяларды ұсынғаны, 
жоғары кәсібилігі және жұмысқа жауапкершілікпен 
қарағаны үшін қызметкерлерге сыйақы беру болып табы-
лады.

Қосымша материалдық ынталандыру:

қызметкерлердің денсаулығын сақтау үшін еңбек 
демалысына материалдық көмек төлеу

лауазымдарды қоса атқару және Топ басшылығы 
белгілейтін қосымша міндеттерді орындау кезінде 
қосымша ақылар

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
тұратын өңіріне қарай экологиялық апат аймағында 
тұратын жұмыскерлерге қосымша ақылар

өндірістік персонал қызметкерлеріне, егер олардың 
жұмысы зиянды немесе қауіпті еңбек жағдайларына 
байланысты болса, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес қосымша ақы төленеді

ЖАС МАМАНДАР
 
Қазатомөнеркәсіп жас мамандардың зияткерлік, кәсі-
би және шығармашылық әлеуетін дамытуға және іске 
асыруға ұмтылады. 2017 жылы «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ «АҚ бастамасымен» 
Жас Өркен» жас мамандардың тағылымдама бағдар-
ламасын іске қосты. 2021 жылы Қоғамда және оның 
ЕТҰ-да 13 жас маман 15 ротациядан өтті. «Жас Өркен 
2019» бағдарламасын аяқтау қорытындысы бойынша 
2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның 12 
тәлімгері «Жас Өркен «бағдарламасына қосқан үлесі 
үшін» Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ-ның Құрмет бел-
гілерімен және алғыс хаттарымен марапатталды.

2021 жылы «Жас Өркен» бағдарламасын тираждау 
аясында Компания жас мамандарды дамытуға бағыт-
талған «Ізбасар» жергілікті бағдарламасын жүзеге 
асыруды сәтті жалғастырды. Бағдарламаның мақса-
ты – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында 
кезең-кезеңмен мансаптық өсу перспективасымен 
дарынды көшбасшыларды тәрбиелеу.

«Ізбасар» бағдарламасы Қоғамның бірнеше кәсіпо-
рындарында тағылымдамадан өтудің және арнайы 
оқытудан өтудің бірегей тәжірибесін ұсынады. 2021 
жылы Қоғамда және оның кәсіпорындарында 15 
айлық ақылы тағылымдамадан өту үшін конкурстық 
негізде 8 жас маман іріктелді. «Ізбасар» бағдарлама-
сының алғашқы жиынтығын ротациялау қорытындысы 
бойынша қоғам мен ЕТҰ-ға бағдарламаның 4 түлегі 
жұмысқа орналастырылды.

КЕРІ БАЙЛАНЫС

GRI 103-2, 413-1
 

 
Компанияда кері байланыстың бірнеше арналарын 
қамтамасыз ететін тиімді ішкі коммуникация жүйесі 
қалыптасқан.

Коммуникацияның басты арнасы – Компанияның 
Интернет-қоры – kazatomprom.kz. 

Интернет-қоры сыртқы мүдделі тараптарға жазбаша 
өтініш немесе шағым қалдыру және қажет болған кезде 
«жедел желіге» телефон қоңырауы арқылы жүгіну мүм-
кіндігін береді.

GRI 103-1, 103-2  
Қызметкерлерді оқыту және дамыту – корпора-
тивтік мәдениетті трансформациялау және дамыту 
Бағдарламасы шеңберінде Компания қызметінің 
басымдықтарының бірі. Қазатомөнеркәсіп өндірістік 
тиімділік, өндірістік қауіпсіздік, Адам құқықтары, 
еңбекті қорғау және кәсіптік бағдар беру саласында 

Компанияда қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау 
және біліктілігін арттыру процестерін жүйелендіруге 
бағытталған және мыналарды қамтитын 2019-2023 
жылдарға арналған кешенді білім беру бағдарламасы 
жұмыс істейді:

жоғары оқу орындары мен колледждерде оқу

біліктілікті арттыру

білімді сақтау және беру
 Оқыту ішкі сарапшылар мен сыртқы провайдерлерді 
тарта отырып, Қазақстан ядролық университетінің 
корпоративтік қорының көмегімен жүргізіледі.

Компания кері байланыс мәдениетін дамытуды былайша 
қолдайды:

кері байланыс сауалнамаларын жүргізу

exit сұхбат жүргізу

корпоративтік порталды дамыту
 
Өтініштерді мониторингтеу мен талдауды Қазатомө-
неркәсіптің орталық аппаратына тоқсан сайынғы 
есептерді ұсына отырып, Топ кәсіпорындары жүзеге 
асырады. Әрбір өтініш бойынша талдау нәтижелеріне 
сәйкес  бұзушылықтардың жойылуына бақылау жүр-
гізіледі және тиісті ұсынымдар беріледі.

озық және неғұрлым тиімді білім беру практикасын ен-
гізеді. Компания көшбасшылық құзыреттерді дамыту 
бойынша бағдарламаларды іске асырады, менторлар 
мен ішкі жаттықтырушыларды оқытады. Жыл сайын 
қоғам кәсіпорындарының қызметкерлері міндетті және 
кәсіптік оқытудан өтеді.

Қазатомөнеркәсіп өз қызметкерлерін оқыту мен дамы-
туға ресурстардың едәуір көлемін инвестициялайды. 
2021 жылы қызметкерлерді оқыту мен дамытуға 
бағытталған жиынтық инвестициялар көлемі 1 476 млн 
теңгені құрады. 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ

2019-2021 жылдардағы «Қазатомөнеркәсіп»  ҰАК» АҚ персоналының білім деңгейі, %

Көрсеткіш 2019 2020 2021
Жоғары 42,19 42,93 43,81

Орта кәсіптік 32,13 32,66 33,49

Бастапқы кәсіби 3,91 3,19 3,26

Орта 21,70 21,17 19,42

Бастапқы 0,07 0,06 0,02

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жалақы қоры, 
теңге

Өндірістік персоналдың орташа айлық жалақысы

2021
2020
2019

71 484
65 707
64 884

Жалақы қоры, млн

2021 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША КОМПАНИЯ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ЖАЛПЫ УАҚЫТЫ 

37 244   
адам-семинарды  

2021
2020
2019

314 653 
279 202
263 997

314 653 
теңгені құрады

2021 ЖЫЛЫ ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСТІК 
ПЕРСОНАЛЫНЫҢ ОРТАША АЙЛЫҚ ЖАЛАҚЫСЫ 
12,7%-ҒА ӨСІП

119118 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

http://www.kazatomprom.kz


Оқыту бағдарламасының негізгі қағидаты- өздігінен 
оқитын ұйым, оған сәйкес оқытудың 70% жұмыс 
процесінде жүреді, дағдылардың 20% қызметкерлер 
тәлімгерлік және коучинг бағдарламасы арқылы 
алады, 10% тренингтер мен басқа да оқыту бағдарла-
малары қамтамасыз етеді. 

Қызметкерлерді оқытуда менеджерлерді қолдау, оқу 
процесін ұйымдастыру және білім беру бағдарла-
маларын, сондай-ақ білім беру қызметтерінің жет-
кізушілерін таңдау HR қызметіне жүктелген.

ОҚЫТУ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ

GRI 103-3  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да әрбір қызметкердің 
ұжымдық және жеке қызметін талдау арқылы кәсіби, 
жеке-іскерлік және басқарушылық қасиеттерін баға-
лау рәсімі енгізілді. Бағалау және талдау процедурасы 
қызметкерлердің оқуға деген қажеттіліктерін және 
олардың мансаптық мүмкіндіктерін анықтайды. Талдау 
негізінде қызметкер үшін даму жоспары немесе түзету 
жоспары жасалады, сыйақы мөлшерін өзгерту, лауа-
зымын жоғарылату/төмендету жүргізіледі.

Оқу аяқталғаннан кейін білім алушылардың сауална-
маларын толтыру арқылы өткен оқуды бағалау, содан 

кейін 3 айдан кейін оқыған қызметкердің басшысы 
өткен оқудың бағалауын жүргізіледі.

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
GRI 404-2  
Компания қызметкерлердің біліктілігіне үнемі өсіп 
отыратын талаптарға байланысты олардың тәжірибелік 
дағдылары мен іскерліктерін жетілдіруге ерекше көңіл 
бөледі. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіби бағыттар 
бойынша біліктілікті арттыру бағдарламаларын, оның 
ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәй-
кес міндетті оқытуды әзірлейді және іске асырады.

Компанияның барлық оқыту бағдарламалары басшы-
лардың, таланттардың (мұрагерлердің) басқарушылық 
және жеке-іскерлік құзыреттерін арттыруға, тиімді 
және басқарушылық команданы қалыптастыруға, ішкі 
әлеуетті ашуға, кросс-функционалдық өзара іс-қимыл-
ды арттыруға, сондай-ақ алынған дағдыларды жұмыс 
ортасында қолдануға және жақсы нәтижелерге қол 
жеткізуге бағытталған.

2021 жылы көшбасшылықты, ұқыпты өндірісті, кор-
поративтік мәдениетті және қауіпсіздік мәдениетін 
дамытуға бағытталған корпоративтік бағдарламалар 
өзектілігін жоғалтқан жоқ.

2021 жылы компания СЕО, СЕО-1,2 деңгейіндегі басшыларды дамытуға бағытталған көшбас-
шылықты дамытудың 2018-2021 жылдарға арналған бағдарламасының жұмысын жалғастырды. 
Бағдарламада басшыларды үш бағыт бойынша оқыту көзделген: өзін-өзі басқару, адамдарды 
басқару және міндеттерді басқару.

Бағдарламаның мақсаты басшылардың алған білімдерін төмендегі деңгейлерге, сондай-ақ «Қа-
затомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес тәуелді ұйымдарына таратуы болып табылады. Бағдар-
ламаны іске асыру үшін көшбасшылық қасиеттерді, басқарушылық құзыреттерді, коучинг құрал-
дарын, команданы басқаруды және т. б. дамыту тәжірибесі бар қазақстандық және халықаралық 
қызмет көрсетушілер тартылды.

Іс жүзінде бұл Бағдарлама проблемалық мәселелерді шешуді командалық іздеуге, көшбас-
шылық жүйесін жетілдіруге және жұмысшылардың белсенділігін арттыруға бағытталған биз-
нес-ойындар форматындағы жұмыс сессиялары сияқты бірқатар жобалардың көмегімен жүзеге 
асырылады.

Бағдарлама әрекет еткен үш жыл ішінде 23 семинар, тренингтер, стратегиялық сессиялар мен 
бизнес-симуляциялар өткізілді. Бағдарлама СЕО-1 және СЕО-2 деңгейіндегі басшыларды 100% 
қамтыды. 443 адам-семинар өткізілді, Жалпы академиялық сағат саны 220 сағатты құрайды.

КӨШБАСШЫЛЫҚТЫ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Білімді сақтау және беру шеңберінде 2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ішкі жаттықтырушы-
лар мектебінің екінші легіне үміткерлерді қабылдау жүзеге асырылды. Осы бағыт бойынша оқыту 
және сертификаттау кезең-кезеңімен жүргізіледі. Соңғы кезеңде қоғамның және ЕТҰ-ның арнайы 
оқытылған 13 ішкі бапкері кәсіби оқыту қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында бүкіл холдинг пер-
соналы үшін жаттықтырушылықты іске асыруға кіріседі. 2021 жылы ішкі жаттықтырушыларға үміткер-
лерді іріктеу Компанияның стратегиялық мақсаттарының тақырыптарына сәйкес жүзеге асырылды.

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ ІШКІ ЖАТТЫҚТЫРУШЫЛАР МЕКТЕБІ

Есепті кезеңде Компанияда «Кеніш директорларының 
мектебі» бағдарламасын жалғастырды. Оқытудың бірінші 
кезеңі 15 қызметкерді қамтыды және қазіргі уақытта 
оқытудың екінші кезеңі өтуде, оған өндірістік объектілер 
мен инженерлік-техникалық персоналдың басшы қыз-
меткерлерінен 19 қызметкер жұмылдырылды.

2021 жылы Қоғам қызметкерлері үшін дәстүрлі шеберлік 
сыныптары өткізілді. Бұл оқыту бағдарламасы бейне 
форматында жазылған және Холдингтің барлық қыз-
меткерлеріне корпоративтік порталда қолжетімді. Бұл 
формат бірегей білім мен үздік тәжірибелерді тарататын 
қосымша оқыту материалдары ретінде бейнематериал-
дарды пайдалануды көздейді.

Бұдан басқа, қаржылық сауаттылықты арттыру шең-
берінде 2021 жылы Қоғам және ЕТҰ қызметкерлері үшін 
экономика және қаржы саласындағы сыртқы сарапшы-
лардың, ішкі жаттықтырушылар мен қоғамның тиісті 
құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерінің қатысуымен 
шеберлік сыныптары  өткізілді. Ішкі оқытуды онлайн 
форматта дамыту шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп 
ырғағы» тұрақты даму, қауіпсіздік, еңбекті қорғау және т. б. 
мәселелер бойынша 14 кездесу өтті.

Қызметкерлерді кәсіп пен мансапта іске асыруға 
бағытталған кәсіби әл-ауқат бағдарламасын жүзеге 
асыру аясында 2021 жылы Компания қызметкерлерді 

оқыту мен дамытудың кешенді бағдарламасын толық 
көлемде жүзеге асырды. Атап айтқанда, Компанияның 
бизнес-процестері туралы білімді арттыру мақсатында 
сараптамалық шеберлік сыныптары өткізілді, мансап 
күндері өтті. Сондай-ақ, «Жылдың үздік қызметкері» / 
«Жыл қызметкері» кәсіби шеберлік конкурстары жүзеге 
асырылды.

2021 жылы Қазатомөнеркәсіп алғаш рет мансаптық 
хакатон өткізді, оның шеңберінде Компания сарапшы-
ларымен панельдік пікірталастар және кейс-чемпионат 
өткізілді, оның жеңімпаздары Компанияның ТОП-менед-
жерлерімен және сарапшыларымен жеке ментор, коуч 
және мансаптық сессияларға қатысуға бірегей мүмкіндік 
алды, сондай-ақ жас мамандарға арналған «Ізбасар» 
бағдарламасын іріктеудің екінші кезеңіне өту мүмкіндігі-
не ие болды.

КАДР РЕЗЕРВІ

2012 жылы Компанияда кадрлық резервтің сабақта-
стығын, сондай-ақ Компанияның басқару жүйесіндегі 
үздіксіздікті ұйымдастыру үшін әлеуеті жоғары және 
кәсіби қасиеттерді арттыруға және мансаптық өсуге 
ұмтылатын топ жұмыскерлері арасынан кандидаттарды 
анықтауға бағытталған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ 
Басқарушы персоналының сабақтастығы бағдарламасы 
қолданысқа енгізілді.

121120 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
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Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу
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2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар



Бағдарламаны іске асыру процесінде әрбір жалғасты-
рушы үшін қызметкердің дамуына жауап беретін, оның 
прогресін бақылайтын және идеяларды іске асыруда 
қолдау көрсететін ментор/тәлімгер айқындалады. Мұра-
герлер пулы қызметкерлердің қызметін бағалау нәти-
желері негізінде анықталады. Ортақтастықтың меншік 
иелері – Басқарма Төрағасы және функционалдық 
бағыттардың басшылары- сабақтастық бағдарламасы-
ның дамуына негізгі үлес қосады.

2021 жылы Бағдарлама шеңберінде мынадай іс-шара-
лар жүзеге асырылды:

ортақтастық менеджменті мен функционалдық 
ортақтастық қатысушыларының құрамын жаңарту

оларды дамыту жоспарлары әзірленді

менторинг бағдарламасы енгізілді
 
Менторинг бағдарламасының қорытындысы бойынша 
9 ментор мен 79 менти менторлармен тиімді өзара 
әрекеттесу бойынша оқытудан өтіп, кері байланыс 
дағдыларын меңгерді. Мониторинг бағдарламасын іске 
асырудың барлық кезеңінде корпоративтік орталық 
пен ЕТҰ мұрагерлерінің, сондай-ақ СЕО-1 деңгейіндегі 
менторлардың қатысуымен 47 ментор-сессия өткізілді. 
Сессия менторларының жалпы уақыты-47 сағат.

Корпоративтік орталық жыл сайынғы негізде істі 
жалғастырушы ортақтастығынан тағайындаулар санын 
тексереді.

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қазақстан Республикасы-
ның жоғары оқу орындарымен және колледждерімен, 
сондай-ақ шетелдік жоғары оқу орындарымен ынты-
мақтастық жасайды. Топ кәсіпорындарының барлық 
қызметкерлері Компания қаражаты есебінен оқуға 
жіберіледі.

2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша сала үшін 
бейінді мамандықтар бойынша 376 адам оқытудан 
өтеді: олардың ішінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ 
және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының 201 
қызметкері, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ кәсіпорын-
дарымен еңбек қатынастарында тұрмайтын 175 жеке 
тұлға бар.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ  Қ.И. Сатпаев атындағы 
ҚазҰТЗУ-мен ынтымақтастықты жалғастыруда, бұның 
негізінде еліміздегі алғашқы және жалғыз атом өнер-
кәсібінің халықаралық ғылыми-білім беру орталығы 
(МЕНОЦАП) құрылды, оның шеңберінде жер қойнауын 
пайдаланушылардың қаражаты есебінен атом саласы 
үшін басым мамандықтар бойынша Қоғам және ЕТҰ 
қызметкерлері, сондай-ақ жеке тұлғалар білім алуда.

2021 жылы «Геология және қатты пайдалы қазбалар 
кен орындарын барлау» мамандығы бойынша маги-
стратура бағдарламасын жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарттар қаражаты есебінен оқыған 
10 ЕТҰ қызметкері аяқтап, диплом алды.
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2021 ЖЫЛЫ КОМПАНИЯНЫҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ 
МЕН КОЛЛЕДЖДЕРДЕ МАМАНДАР ДАЯРЛАУҒА 
ЖҰМСАҒАН ШЫҒЫСТАРЫ ҚҰРАДЫ

GRI 401-2  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жұмыспен қамту ныса-
нына қарамастан, қызметкерлердің еңбек жағдайлары 
мен өмір сүру сапасын тұрақты жақсартуға бағытталған, 
персоналды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге 
асырады. Әлеуметтік саясат – «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ-ның тұрақты жұмысы мен орнықты дамуының 
негізгі факторларының бірі. Компания жайлы жұмыс 
ортасын жасайды, қызметкерлердің жоғары әлеуметтік 
қорғалуын қамтамасыз ететінқосымша кепілдіктер мен 
жеңілдіктер береді. Бұл бастамалардың барлығы қыз-
меткерлердің өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған.

Компанияның әлеуметтік саясатын жүзеге асырудың 
негізгі қағидаттары :

қызметкерлерге деген қамқорлық- физикалық, 
қаржылық, психикалық және әлеуметтік әл-ауқат

еңбек жағдайларын жақсарту – өндірістік орта мен 
еңбек процесін жетілдіру

Топ кәсіпорындары жұмыскерлерінің 
әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын 
жақсарту-жұмыскерлердің денсаулығын сақтауға 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘЛ-АУҚАТЫ

және қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған 
қолайлы еңбек және демалыс жағдайларын жасау

қызметкерлердің уәждемесін арттыру және ұжымда 
қолайлы психологиялық климатты қалыптастыру 
бойынша іс-шаралар: сіңірген еңбектерін мойындау 
бағдарламалары (корпоративтік наградалар, кәсіби 
шеберлік конкурстары, корпоративтік орталық 
қызметкерлері үшін «Жылдың үздік қызметкері» 
және жұмысшы мамандықтары мен ИТҚ беделін 
арттыруға бағытталған «Жыл қызметкері»), 

2021 жылы Компания әлеуметтік функцияларды орын-
дауда өзін-өзі танытуға, сондай-ақ қызметкерлердің 
әлеуметтік әл-ауқатын қолдауға бағытталған бірқатар 
іс-шараларды ұйымдастырды және өткізді: Денсаулық 
марафоны, Спартакиада, «Дені сау жүрек ырғағында», 
Донор күні, эко жобалар, әлеуметтік волонтерлік жобалар, 
сондай-ақ корпоративтік іс-шаралар мен конкурстар.

Қаржылық әл-ауқатты қамтамасыз етуге, атап айтқан-
да, қызметкерлердің қаржылық сауаттылығын және 
ақылға қонымды және саналы қаржылық шешімдер 
қабылдауға бағытталған білімді арттыруға негізделген 
әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде 
Компания кредит беру, жеке және отбасылық бюджетті 
тиімді басқару және т. б. тақырыптары бойынша сыртқы 
және ішкі сарапшылармен кездесулер өткізуге баста-
машылық жасады. Зейнетақы жинақтарын пайдалану 
мүмкіндігіне қатысты банк өкілдерімен кездесті.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ҚОЛДАУ
Компанияның қолданыстағы әлеуметтік саясатына 
ерекше назар қызметкерлердің белгілі бір санаттарын 
қолдауға бөлінеді: жалғыз басты ата-аналарға, көп 
балалы отбасыларға, мүгедек балалардың ата-анала-
рына, еңбек шартын бұзған кезде жұмыс істемейтін 

қашықтықтан жұмыс нысанын енгізу,көп балалы 
қызметкерлерге материалдық қолдау көрсету, даму 
бағдарламалары, қаржылық сауаттылық бойынша 
шеберлік сыныптары  және т. б.

Еліміздің жетекші өнеркәсіптік компаниясы бола 
отырып, Қазатомөнеркәсіп әлеуметтік қамсыздан-
дыру және персоналды басқару саясатын іске асыру 
саласындағы тәсілдерді тұрақты негізде жетілдіріп 
отырады.

зейнеткерлерге. Топтың кәсіпорындарында толық 
және ішінара жұмыспен қамтылған қызметкерлерге 
бірыңғай тәсіл қолданылады.

Әлеуметтік қамсыздандыру шеңберінде жалғыз басты 
ата-аналарға және 12 жасқа дейінгі үш және одан 
да көп баланың аналарына қосымша демалыстар 
беріледі. Көп балалы отбасылар және 18 жасқа дей-
інгі мүгедек балалары бар отбасылар материалдық 
көмекпен қамтамасыз етіледі.

2021 жылы 345 қызметкерге ана/әке демалысы беріл-
ді, оның 50-і ер адамдар, 295-і әйелдер. 

Жасына немесе мүгедектігіне байланысты зейнет-
керлікке шығу себебі бойынша еңбек шартын бұзған 
кезде Компанияның жұмыс істемейтін зейнеткерлері 
медициналық қызмет көрсетумен және маңызды 
күндер мен мерекелерде  қосымша материалдық 
көмекпен қамтамасыз етіледі. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы-
на орай 2021 жылы Қоғамның ЕТҰ көп балалы қыз-
меткерлерінің отбасыларына қосымша төлем жүзеге 
асырылды. Мұндай отбасылардың саны шамамен 
2 500-ді құрайды.

2021 жылға арналған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлерін бағыттар бойынша 
бөлінген әлеуметтік қолдауға арналған шығындар, млрд теңгемен

2021 жылы ортақтастықтан шыққан 9 істі 
жалғастырушы тағайындалды, бұл 69% 
құрады. Менеджмент- ортақтастық 71% 
(5 істі жалғастырушы) тағайындалды. 
Функционалдық ортақтастықтан 67%
(4 істі жалғастырушы) тағайындалды.

Инвестициялар 
көлемі

1,88

3,43

Медицина және сауықтыру

Тамақтану
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ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ МЕН  
ӘЛ-АУҚАТЫНА ҚАМҚОРЛЫҚ

GRI 403-6  
Қызметкерлердің денсаулығы мен әл-ауқаты – «Қаза-
томөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның негізгі басымдықтарының 
бірі. Компания жұмыскерлерді қолдау мақсатында 
дене, ментальді денсаулықты қолдауға, сондай-ақ 
қаржылық, әлеуметтік және кәсіптік әл-ауқатты артты-
руға бағытталған түрлі бағдарламаларды әзірлеп, іске 
асырады. 

Қазатомөнеркәсіп әрбір қызметкерге жұмыста және 
одан тыс жерде салауатты және бақытты өмір сүру 
үшін қажетті әл-ауқат тақырыбына өзінің саналы 
көзқарасын және дағдыларын қалыптастыруға көмек-
тесуге ұмтылады.

Компания дене әл-ауқатын жақсарту, өмір сапасын 
арттыру үшін пайдалы әдеттерді қалыптастыру, ден-
саулықты жақсарту және өнімділікті арттыру бойынша 
жоспарлы жұмыс жүргізеді.

2021 жылы тиімді бағдарламалар іске асырылды:

қызметкерлер мен отбасы мүшелері үшін ерікті 
медициналық сақтандыру

міндетті жыл сайынғы кәсіби тексеру

қызметкерлердің көңіл-күйі мен көңіл-күйіне 
күнделікті сауалнама жүргізу

медицина және СӨС мәселелері бойынша, атап 
айтқанда постковидтық оңалту және қалпына 
келтіру мәселелері бойынша сарапшылармен 
кездесулер

Қазатомөнеркәсіп жұмыскерлердің өз мүдделерін 
білдіретін қоғамдық ұйымдарды құру немесе оларға 
қосылу құқықтарын шектемейді. Топ персоналы, егер 
ол лауазымдық міндеттерін орындауға әсер етпесе, 
сондай-ақ қоғамға зиян келтірмесе, кез келген саяси, 
білім беру, қайырымдылық немесе қоғамдық қызмет-
пен айналыса алады.

«Атом өнеркәсібі жұмыскерлерінің салалық кәсіптік 
одағы» Қазатомөнеркәсіптің еңбек заңнамасын 
сақтауда сенімді әріптестігін және жұмыскерлердің 
мүдделерін қорғауға белсенді қатысуын қамтамасыз 
етеді. 2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша 
«Атом өнеркәсібі қызметкерлерінің салалық кәсіптік 
Одағында» Топ кәсіпорындарының 10 700 қызметкері 
тұрады.

Еңбек қатынастарын реттеу, қызметкерлердің 
әлеуметтік қорғалуына жағдай жасау мақсатында 
ұжымдық шарттар жасалады. Ұжымдық шарттар мен 
қабылданған міндеттемелерді орындау шеңберінде 
Кәсіподаққа жыл сайын қоғам қызметкерлері арасын-
да іс-шаралар өткізу, медициналық қызмет көрсетуді, 
әлеуметтік көмекті ұйымдастыру, мәдени-бұқаралық, 
спорттық-сауықтыру іс-шараларын өткізу, санаторий-
лер мен балалар лагерьлеріне жолдамалар сатып алу 
үшін ақшалай қаражат бөлінеді.

КӘСІПОДАҚТАР ЖӘНЕ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ

Кәсіподақтарды қолдауға арналған 
шығындар, млн теңгемен

2021
2020
2019

684,9
575,5
572,2

ҰЖЫМДЫҚ КЕЛІСІМШАРТ

GRI 102-41 
Ұжымдық шарт жұмыскерлердің еңбек құқықтарын, 
экономикалық және әлеуметтік кепілдіктерін қорғаудың 
кепілі болып табылады, еңбек қатынастарын реттейді 
және Компания мен жұмыскерлер арасында тиімді 
диалогты жүзеге асыруға ықпал етеді. Ұжымдық шарт 
үш жыл мерзімге әзірленеді және үнемі жаңартылып 
отыруға тиіс.

GRI 402-1  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ ұжымдық шартының ажы-
рамас шарты болжанатын өзгерістерге дейін бір айдан 
кешіктірмей, ал бірқатар жағдайларда – күнтізбелік он 
бес күн бұрын еңбек жағдайларындағы елеулі өзгерістер 
туралы жұмыскерлерді алдын ала хабардар ету міндетте-
месі болып табылады.

Сондай-ақ, Ұжымдық шарттың ережелері кадрларды 
іріктеуді, корпоративтік мәдениетті және қызметкерлер-
мен өзара қарым-қатынасты қолдауды реттейді. Бұдан 
басқа, ұжымдық шартқа сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ қызметкерлердің еңбек жағдайлары мен өмір 
сүру сапасын тұрақты жақсартуға бағытталған персонал-
ды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асырады.

АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫН САҚТАУ ТӘСІЛІ
GRI 103-1, 103-2  
Адам құқықтарын қорғау, әлеуметтік әріптестік, 
өзара құрмет, бір – біріне сенім білдіру, кез келген 
кемсітушіліктің алдын алу- Компания мен оның қыз-
меткерлері арасындағы қарым-қатынастардың басты 
қағидаттары.

Компанияда жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, шығу 
тегіне, мүліктік, отбасылық, әлеуметтік және лауазым-
дық жағдайына, жасына, тұрғылықты жеріне, дініне, 
сеніміне, қоғамдық бірлестіктерге немесе қандай да 
бір әлеуметтік топтарға тиесілігінің  болуы немесе бол-
мауына, сондай-ақ қызметкердің кәсіби қасиеттерімен 
байланысты емес басқа да жағдайларға байланысты 
қызметкерлердің еңбек құқықтары мен бостандықтарын 
шектеуге, қандай да бір артықшылықтарға ие болуына 
жол берілмейді. 

GRI 408-1  
Адам құқықтарын құрметтеу қағидаттарына сүйене 
отырып, Қазатомөнеркәсіп заңнаманы және Топта 
қабылданған корпоративтік және іскерлік этика нор-
маларын сақтайтын әріптестер мен контрагенттерді 
ынтымақтастыққа тартады. Компания Топтың этикалық 
қағидаларын бөлісетін және сақтайтын, сыбайлас 
жемқорлықты қабылдамайтын, адам құқықтарын 
құрметтейтін, еңбекті қорғау мен персоналдың денса-
улығына қамқорлық жасайтын жеткізушілермен ғана 
ұзақ мерзімді серіктестікті қолдайды. Қазатомөнеркәсіп 
балалар еңбегін пайдаланбайды.

GRI 412-3  
Қазатомөнеркәсіп Топ объектілерінде қызметін жү-
зеге асыратын өнім берушілер мен мердігерлерден 
өндірістік қауіпсіздік саласындағы заңнама нормала-
рының сақталуын және өзінің корпоративтік стандарт-

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК»  АҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ 
ҰЖЫМДЫҚ КЕЛІСІМШАРТТАРМЕН ҚАМТЫЛҒАН

94%
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тарының орындалуын талап етеді. «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ-ның барлық келісімдері мен келісім-шарт-
тарына «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өнім берушілері 
мен мердігерлерінің кодексіне сәйкес адам құқықтарын 
сақтау туралы ережелер кіреді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да мониторингті жүзеге 
асыратын омбудсмен қызметі жұмыс істейді:

Компаниядағы адам құқықтарымен байланысты 
жағдайлар

еңбек ұжымдарымен этика және комплаенс кодексі 
нормаларын түсіндіру бойынша жұмыс

жеке мәселелер бойынша кәсіпорын 
қызметкерлерімен жеке кездесулер

 
Адам (қызметкерлер) құқықтарының және адам 
құқықтары саласындағы халықаралық нормалардың 
сақталуын бақылауды компанияның комплаенсі, сон-
дай-ақ кәсіподақ ұйымдары жүзеге асырады. Құқық бұ-
зылған жағдайда қызметкерлер Компанияның барлық 
кері байланыс арналары арқылы хабарласа алады.

GRI 409-1, 411-1  
2021 жылы компанияда адам құқықтары саласындағы 
кемсітушілік немесе басқа да бұзушылықтар тіркелген 
жоқ. Сондай-ақ мәжбүрлі немесе міндетті еңбек, 
байырғы және аз халықтардың құқықтарын бұзу 
жағдайлары жоқ.

КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ІШКІ 
КОММУНИКАЦИЯЛАР

Өндірістің тиімділігі және компанияны дамытудың 
стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу күшті корпо-
ративтік мәдениетті құруды анықтайтын жеке бағытпен 
жүзеге асырылады. Ұжымда қауіпсіздік, жауапкершілік, 
кәсіпқойлық, даму және командалық жұмыс сияқты 
негізгі құндылықтар белсенді түрде дәріптеледі.

Компанияның барлық қызметкерлері корпоративтік 
құндылықтарды түсінеді және бөліседі, өздерін топтың 
бір бөлігі ретінде анықтайды және ортақ іске жеке 
үлестерін қосады.

Қоғамның корпоративті мәдениетін дамытудың жоғары 
деңгейі, атап айтқанда, қызметкерлердің COVID-19 
пандемия жағдайларына тез бейімделуіне ықпал етті. 
Дағдарыс кезінде Компания қызметкерлерге қауіпсіз 
еңбек жағдайларын қамтамасыз ете алды, қолдау мен 
қамқорлық көрсетті.

2021 жылы корпоративтік мәдениетті одан әрі дамытуды 
анықтау мақсатында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпо-
ративтік мәдениетті диагностикалау жобасы іске асырыл-
ды. Зерттеуге корпоративтік орталық пен ЕТҰ қызметкер-
лерінің 70%  қатысты. Компания ағымдағы және мақсатты 
корпоративтік мәдениетке диагностика жүргізіп, одан әрі 
дамудың күшті жақтары мен векторларын анықтады.

Зерттеу нәтижелері компанияның 2017 жылы қой-
ылған корпоративтік мәдениеттің мақсатты деңгейіне 
жеткенін көрсетті. Зерттеу нәтижелері бойынша кор-
поративтік мәдениетті одан әрі дамытудың 2022-2025 
жылдарға арналған Жол картасы жасалды.

2018-2022 жылдарға арналған корпоративтік мәдени-
етті дамыту жобасының жол картасы толық көлемде 
іске асырылды: корпоративтік құндылықтар және 
құзыреттердің корпоративтік моделі енгізілді, сабақта-
стық бағдарламасы әзірленді және жұмыс істейді, 
қызметкерлерді оқыту жүйесі мен қызметін бағалау 
жетілдірілді, қызметкерлердің тартылуын ұлғайтуға, 
материалдық және материалдық емес уәждемені 
басқаруға, коммуникация жүйесін дамытуға, көшбас-
шылық бағдарламасы және жұмыс берушінің брендін 
нығайтуға бағытталған іс-шаралар іске асырылды. 

Қызметкерлерді тарту деңгейін арттыру және еңбек 
нарығындағы үздік үміткерлерді тарту мақсатында 
Компания жұмыс берушінің брендін қалыптастыру 
бойынша белсенді жұмыс жүргізеді – EVP ілгерілетудің 
коммуникациялық стратегиясы қалыптасты.

Компанияның корпоративтік құндылықтарын қолдауға 
бағытталған корпоративтік мәдениеттің негізгі эле-
менттерінің бірі қызметкерлерді біріктіретін және әлеу-
меттік-жауапты компания ретінде «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ-ның оң ішкі ахуалы мен имиджін қалыптасты-
руға персоналдың тартылуын арттыруға ықпал ететін 
Әлеуметтік волонтерлік болып табылады.

2021 жылы Қоғам және ЕТҰ қызметкерлері ауқымды 
волонтерлік жобаларды жүзеге асыруды жалғастырды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қазақстанның 
ең тартымды жұмыс берушілерінің ТОП-10 
қатарына кіреді

Randstad Employer Brand Research тәуелсіз зерттеуінің 
қорытындысы бойынша 2020-2021 жылдары «Қаза-
томөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Қазақстанның үздік жұмыс бе-
рушілерінің ТОП-10 және елдің тау-кен өнеркәсібі мен 
металлургиясындағы үздік жұмыс берушілердің топ-3 
құрамына кірді, бұл жұмыс берушінің брендін ілгеріле-
туге бағытталған жұмыстың тиімділігін растайды.

Халықтың 
қорғалмаған 
топтарын 
қолдау

Ардагерлерді 
қолдау

Экологиялық 
акциялар

Білім беруді 
қолдау

Шиелі кентінің әлеуметтік жағдайы төмен көп балалы 70 отбасына азық-түлік 
өнімдері түрінде көмек көрсету («РУ-6» ЖШС)
Көп балалы аналарға, тыл ардагерлеріне, зейнеткерлерге, мүмкіндігі шектеулі 
жандарға, аз қамтылған отбасыларға көмек көрсету («АППАҚ» ЖШС, «KAP 
Technology» ЖШС, «ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ, Sauran), Шиелі ауданының аз 
қамтылған отбасыларының балаларына планшеттер, азық-түлік табыстау 
(«Семізбай U» ЖШС)

«Есімде, мен мақтан етемін» онлайн флешмобы, ЕТҰ
«Волковгеология» АҚ ардагерлерге арналған құрмет көрсету бойынша 
онлайн-концерті, 
«Байкен-U» ЖШС ашық алаңында ардагерлерге арналған мерекелік іс-шара
Жаңақорған кентіндегі, «Екпінді», «Жайылма» және «Талап» ауылдық 
округтеріндегі ардагерлерді құттықтау және оларға сыйлықтар тапсыру

«Бірге – таза Қазақстан» экологиялық акциясы және ҚР Тәуелсіздігінің 30 
жылдығын мерекелеу аясында Назарбаев университетінің аумағында 30 
бадам ағашының көшеттері отырғызылды. Акцияға «ОПРАП» ҚБ, салалық 
кәсіподақ ұйымдарының қызметкерлері және ЕТҰ волонтерлері қатысты
Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні аясында сенбіліктер 
ұйымдастырылды: «Байкен-U» ЖШС орталық аппаратының басшылары мен 
қызметкерлерінің қатысуымен Қызылорда қ. Сырдария өзенінің жағасында 
және Хорасан-2 кенішінің  жұмысшыларының қатысуымен кеніш аумағында 
(Қызылорда облысының Жаңақорған ауданы).  Сондай-ақ, эко жобалар 
барлық ЕТҰ-да  іске асырылды

Қазатомөнеркәсіптің жас мамандар кеңесі Компания орналасқан өңірлердің 
елді мекендеріндегі мектептердің жоғары сынып оқушылары үшін 
көшбасшылық әлеуетті дамыту бойынша онлайн-лагерь ұйымдастырды

127126 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар



ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлердің кәсіби 
дамуына ғана емес, олардың жеке әлеуетін іске асыруға 
да мүдделі. Корпоративтік спорттық және мәдени 
іс-шаралар қызметкерлердің белсенділігін, ынтасын 
және компания өміріне араласуын арттыруға ықпал 
етеді.

2021 жылы елдегі эпидемиологиялық жағдайды ескере 
отырып, корпоративтік іс-шаралар онлайн форматта 
өз жалғасын тапты, бұл ретте вакцинацияланған қы-
зметкерлердің жоғары пайызының арқасында кейбір 
іс-шаралар офлайн форматта өткізілді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ ішінде дәстүрлерді және 
корпоративтік рухты қолдауға бағытталған іс-шаралар:

8 наурыз және 7 мамырға арналған онлайн 
құттықтаулар

«Nauryz – Dästür» онлайн тимбилдинг

балаларды қорғау күніне арналған балалар 
шығармашылығы байқауы және онлайн 
бағдарламалар

компанияның туған күніне арналған онлайн мереке

«Логика қайда?» атты онлайн ойын 

атом саласы қызметкерлерінің күніне арналған 
онлайн құттықтау

«Қазатомөнеркәсіптің жаңа жылдық хороводы» 
барлық ЕТҰ-ның қатысуымен жаңа жылдық онлайн 
іс-шаралар, флэшмоб

2021 жылы Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында 
компания «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ кәсіпорындары-
ның ХХ Спартакиадасын спорттың 7 түрі бойынша онлайн/
офлайн форматта өткізді. Офлайн форматта шағын фут-
бол, стритбол, бадминтон, жеңіл атлетика, үстел теннисі 
бойынша жарыстар өтті. Онлайн форматта киберспорт 
(PUBG Mobile) және шахмат бойынша турнирлер өтті. 
Спартакиадаға барлығы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ КО 
және ЕТҰ-ның 600-ден астам қызметкері қатысты.

Мақсаты: қызметкерлердің денсаулық сапасын арттыру, СӨС-ке назар аудару.
Қамтылуы: КО және ЕТҰ-ның 300 қызметкері.
Бағдарлама сипаттамасы: 30 күн ішінде қызметкерлер 30 000 км-ге жету үшін жүрді, жүгірді немесе ве-
лосипедпен жүрді. Арнайы мотивациялық телеграмм арна құрылды, онда қатысушылар нәтижелерімен, 
әсерлерімен бөлісті, сондай-ақ бір-бірін нәтижеге қол жеткізуге және салауатты әдеттерді қалыптастыруға 
шабыттандырды.
Нәтижелері: қатысушылар жинаған 40 мың шақырым теңгеге айырбасталды. 4 млн теңге сомасы даму 
ерекшеліктері бар балалары бар «РУ-6» ЖШС, «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС, «ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС 
және «Заречное» БК» АҚ кәсіпорындарының 7 жұмысшыларының отбасына көмек көрсетуге бағытталған. 
Шомылуға арналған екі кресло және мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған екі массаж креслолары, 
БЦП-мен ауыратын науқастарға арналған жүріс-тұрыс тіректері, үйде оқытуға арналған компьютер сатып 
алынды, сондай-ақ операцияға және дәрілік препараттарды сатып алуға қаражат бағытталды.
Марафонға қатысушы: «Марафон маған пайдалы және жағымды әсер етті. Мен күннің шығуы мен батуы-
ның сұлулығын бағаладым, таиғаттың бірегейлігін көрдім және түсіндім, денсаулығымды нығайттым, ояу 
болдым, көршілеріммен таныстым, олардың арасында көптеген жақсы және қызықты адамдар бар. Іс-ша-
ра мені өмірге деген оң көзқарасымды қалыптастырдыі».

«30 КҮНДЕ 30 МЫҢ ШАҚЫРЫМ» ДЕНСАУЛЫҚ МАРАФОНЫ

БАСШЫЛЫҚПЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ

2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның ішкі 
коммуникация жүйесі пандемия жағдайында қыз-
меткерлерді топтағы өзекті оқиғалар туралы уақтылы 
хабардар етуді қамтамасыз ететін және ұжымда қолай-
лы атмосфераны сақтауға жәрдемдесетін басты құрал 
болып қала берді.

Компания қызметкерлер үшін ірі ұйымдастыру іс-шара-

73%
ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША ТОПТАҒЫ 
ӘЛЕУМЕТТІК ТҰРАҚТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙІ 

Қызметкерлерді Компания жобалары туралы хабардар 
ететін «Қазатомөнеркәсіп ырғағы» бағдарламасы 
жұмыс істейді. Пандемия кезінде қызметкерлерді 
қолдауға арналған волонтерлік және қайырымдылық 
бастамаларын қамтитын Qasyndamyz-2020 атты жұмы-
скерлерді қолдаудың корпоративтік бағдарламасы іске 
асырылды.

Қызметкерлердің ағымдағы жағдай мен сала үшін 
маңызды оқиғалар туралы хабардар болуы электрон-
дық пошта – тұрақты ақпараттық жіберілімдер және 
басшылық атынан жүгінулер, сондай-ақ QazAtomNews 
электрондық корпоративтік журналы арқылы қолдау 
табады.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ҚАНАҒАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ 
ТАРТУ ДЕҢГЕЙІ
 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның корпоративтік мәде-
ниетті дамыту, әлеуметтік-еңбек жағдайларын жақсар-

2021 жылы «әлеуметтік өзара іс-қимыл және комму-
никациялар орталығы» ЖМ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  
АҚ тобының 18 кәсіпорнында Samruk Research Service 
(SRS) әлеуметтік тұрақтылық деңгейін анықтау бойын-
ша зерттеулер жүргізді.

2022 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлерді 
қолдау бағдарламаларын жалғастырады, кадрлық әле-
уетті сақтайды және дамытады және қызметкерлердің 
тартылу деңгейін, оның ішінде жұмыс берушінің брендін 
дамыту жөніндегі іс-шаралар есебінен қолдайды.

Компания еңбекке ақы төлеу және материалдық кө-
термелеу жүйесінің тиімділігін жақсартуға бағытталған 
жұмысты жалғастыруды, персоналды басқару саласын-
дағы процестерді автоматтандыруды жүзеге асыруды 
жалғастыруды, басқарушы персоналдың сабақтастығы 
және көшбасшылықты дамыту бағдарламаларын, 
еңбекке ақы төлеуді жүйелендіруді, сондай-ақ еңбек 
жағдайларын жақсартуға бағытталған іс-шараларды 
іске асыруды жоспарлап отыр.

Компанияның басымдықтарына сәйкес әлеуметтік 
әріптестік өкілдері ретінде кәсіподақтармен жұмысты 
кеңейту, ұжымдық шарттарға қызметкерлер өкілі мен 
жұмыс берушілер арасында жауапкершілікті бөлу 
мәселесіне, сондай-ақ әлеуметтік тұрақтылықты қолдау, 
келіссөздер мәдениетін дамыту және ішкі коммуника-
циялардың тиімділігін арттыру мәселесіне  өзгерістер 
енгізу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру жоспарла-
нуда.

Қызметкерлердің еңбек жағдайларына қанағаттануын 
арттыру мақсатында 2022-2023 жылдары тамақтанды-

2022 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БОЛАШАҚҚА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР

руды ұйымдастыру, арнайы киіммен қамтамасыз ету, 
вахталық персоналдың тұру жағдайларын ұйымдасты-
ру, сондай-ақ қызметкерлерге медициналық қызмет 
көрсету бойынша стандарттарды әзірлеу және енгізу 
жоспарланған.

Компания корпоративтік мәдениетті дамытудың 
Жол картасын қалыптастыруды бастады, оны іске 
асыру «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ корпоративтік 
мәдениетінің нысаналы моделіне қол жеткізуге және 
корпоративтік құндылықтарды одан әрі ілгерілетуге 
көмектеседі.

ESG қағидаттарына сәйкес әртүрлілік пен инклю-
зивтілікті қолдау және дамыту, оның ішінде әйелдер 
көшбасшылығын ілгерілету практикаларын енгізу, 
сондай-ақ қызметті жүзеге асыру өңірлерінде жер-
гілікті қоғамдастықтарды қолдау жобаларын іске асыру 
жоспарланған.

Жоғары өндірістік жетістіктер және компанияның одан 
әрі дамуы, қызметтің жаңа түрлері мен бағыттарын 
игеру, перспективалы жобаларды әзірлеу және іске 
асыру қызметкерлердің жоғары деңгейде тартылуын 
және олардың «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құн-
дылықтарын ұстануын қамтамасыз етуге бағытталған 
әлеуметтік инвестициялардың тиімділігіне тікелей 
байланысты болады.

ларын (жиналыстар, басшылықтың ұжыммен кездесу-
лері, корпоративтік мәдениетті нығайтуға бағытталған 
іс-шаралар) өткізудің онлайн және офлайн форматын 
қолданды.

ЕТҰ-ның бірінші басшыларымен сұхбат жүргізілді, 
оның барысында олар кәсіпорындарда коронавирустық 
инфекцияның таралуына жол бермеу бойынша қабыл-
данып жатқан шаралар туралы хабардар етті. Қызмет-
керлердің топ-менеджментпен онлайн-кездесулері.

ту, қауіпсіздік деңгейін арттыру, материалдық сыйақы, 
персоналды ынталандыру және тарту саласындағы 
бағдарламалары мен бастамалары әзірленген жоспар-
ларға сәйкес іске асырылады және Компанияның 
барлық қызметкерлері тарапынан қолдау табады.

Қызмет нәтижелерінің жыл сайынғы оң бағалары әле-
уметтік тұрақтылық деңгейін анықтау бойынша тұрақты 
зерттеулермен расталады.
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Эпидемиологиялық қауіптерге сәйкес 
эпидемиологиялық жағдайдың 
матрицасын ескере отырып, қорғаудың 
бес желісі бойынша жоспарлар әзірленді 
және енгізілді.

1. Қашықтықтан жұмыс істеу 
режиміне уақтылы ауыстыру
Компанияның тиімді байланыс жүйесінің арқа-
сында қашықтықтан жұмыс түріне көшу маңызды 
проблемаларсыз және қысқа мерзімде өтті.

Әрбір қызметкер әріптестерімен және жоғары 
басшылықпен өзара қарым-қатынас жасау 
мүмкіндігін сақтап қалды, бұл өзекті мәселелерді 
шешуге, пайдалы ақпарат алуға және маңызды 
міндеттерді шешуге өзін қатыстырылғанын 
сезінуге көмектесті.

Пандемия жағдайында жұмыскерлерді қолдау 
үшін Qasyndamyz-2020 бағдарламасы іске 
асырылып, жұмыс істейді, оған жұмыскерлерді 
психологиялық және физикалық қолдау шара-
лары кіреді: жұмыскерлер мен олардың отбасы 
мүшелеріне арналған онлайн тыныс алу және 
физикалық гимнастика; топ жұмыскерлерінің 
волонтерлік бастамалары: дәрі-дәрмектермен 
көмек көрсету, моральдық қолдау көрсету, 
жақындарына қолдау көрсету бойынша психоло-
гиялық вебинарлар, күйзеліспен күрес және т. б.; 
қызметкерлердің физикалық және эмоционалды 
жағдайын бақылау, психологпен жеке кеңес беру.

COVID-19 таралуына қарсы 
іс-қимыл шаралары
Қазатомөнеркәсіп қызметкерлер арасында ауру-
дың алдын алу және оның қаупін төмендету үшін 
қажетті шараларды қабылдау шеңберінде үздіксіз 
қызметті қамтамасыз ету бойынша бірқатар 
іс-шараларды жүзеге асырды. Атап айтқанда, өз 
кеніштерінде жұмыскерлердің және жұмыс істеп 
тұрған өңірлердегі жергілікті халықтың жұқтыру 
қаупін азайту үшін Қазатомөнеркәсіп 2020 жылғы 
сәуірден бастап өндіріске тартылған жұмыскер-
лердің санын ең төменгі деңгейге дейін азайтты.

2020 жылы Қазақстан аумағында COVID-19 
коронавирустық инфекциясының таралуының 
басталуымен өз қызметкерлерінің денсаулығы-
ның басымдығын сезіне отырып, «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ Топ қызметкерлерінің ұжымдары 
арасында коронавирустық инфекцияның тара-
луының алдын алуға бағытталған барлық қажетті 
шараларды қабылдады.

Компания Қазақстан аумағында COVID-19 
пандемиясына байланысты эпидемиологиялық 
жағдайдың нашарлауы Топтың қаржылық 
тұрақтылығының нашарлауына және елдегі әле-
уметтік шиеленістің өсуіне әкелуі мүмкін екенін 
толық түсінеді.

Пандемия басталғаннан бастап 2021 жылғы 
31 желтоқсанға дейін Қоғам бойынша корона-
вирустық инфекцияның 1 957 жағдайы тіркелді, 
1 941 адам аурудан суықты, белсенді нысандар-
мен есепте 7 адам тұрды.

2021 жылы Қоғам бойынша COVID-19-дан 4 өлім 
оқиғасы тіркелді. Оның екеуі «ҮМЗ» АҚ-да , 
қалған екеуі бір-бірден – «Катко» БК» ЖШС-де 
және «Инкай» БК» ЖШС-де.

Қазатомөнеркәсіп барлық қолданыстағы хатта-
малардың өзектілігі мен тиімділігін қамтамасыз 
ете отырып, COVID-19-ға байланысты ахуалға 
тұрақты негізде мониторинг жүргізеді. COVID-19 
пандемиясы кезеңінде Топ кәсіпорындарының 
жоспарлары мен жұмыс режимі ҚР Бас мемле-
кеттік санитариялық дәрігерінің қаулыларына 
сәйкес өзектендірілді.

Бұдан басқа, «Самұрық-Қазына» АҚ HSE 
комитетінің жұмысы аясында портфельдік 
компаниялар арасында COVID-19 алдын алу, 
вакцинациялау және ҚР Денсаулық сақтау ми-
нистрлігімен өзара іс-қимыл бойынша тәжірибе 
алмасу жүзеге асырылды.

2021 жылы Компания 2020 жылы Топтың қыз-
метіне енгізілген барлық профилактикалық және 
эпидемияға қарсы іс-шараларды толық көлемде 
жалғастырды.

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ-НЫҢ COVID-19 
ПАНДЕМИЯСЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЖҰМЫСЫ

2021 жылы кәсіпорын қызметкерлерінің қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету мақсатында компаниялар 
COVID-free қағидаты бойынша жұмыс істеді. 2021 
жылғы тамызда Қазатомөнеркәсіп жергілікті 
жерлерде немесе Компания орналасқан өңірлерде 
тұратын халық арасында вирустық инфекцияның 
ықтимал тұтану қаупін барынша азайту мақса-
тында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 
жөніндегі қатаң хаттамаларды сақтай отырып, 
жұмыскерлерді өндірістік объектілерге жұмылдыру 
жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырды.
 
2. Инфекция қаупін азайту үшін 
тосқауыл шаралары
Жұқтыру қаупін төмендету бойынша тосқауыл ша-
ралары ретінде мынадай іс-шаралар жүргізілді:

байланыссыз бейнетермометрия
дезинфекциялық туннельдер орнатылды, 
кәсіпорындардың кіру топтарында ПТР-тестілеу 
арқылы рұқсат беру ұйымдастырылды
қызметкерлер пайдалануы үшін 
дезинфекциялау құралдарының, ЖҚҚ, 
антисептиктердің азаймайтын қоры құрылды
жұмыс орындарында әлеуметтік қашықтық 
қамтамасыз етілді
тұмауға қарсы вакцинация жүргізілді. 2021 
жылдың екінші жартыжылдығында топ 
қызметкерлерінің 25%-ы вакцинациямен 
қамтылды
ЕТҰ-да карантиндік аймақтар жайластырылды 
және қызметкерлерде COVID-19 анықталған 
жағдайда іс-қимыл алгоритмдері әзірленді. 
Оқу-жаттығу өткізілді
міндетті ПТР-тестілеумен бекітілген қайта 
жүктеу алгоритмі бойынша профилактикалық 
іс-шаралар жүргізілді

Ауруды анықтаудың әрбір жағдайы бойынша 
инфекция жұқтырған адамды карантинге оқша-
улаумен және инфекцияның таралуының алдын 
алудың қажетті шараларын қабылдаумен эпиде-
миологиялық тексеру жүргізіледі, жақын байла-
ныста болған адамдардың шеңбері белгіленеді, 
барлық ауырған қызметкерлер өзін-өзі оқшаулау 
жағдайлары туралы жадынама алады.

Топтың ақпараттық алаңдарында алдын алу 
шаралары, карантин режимінің ерекшеліктері 
және қызметкерлердің мінез-құлық ережелері 
бойынша үгіт-насихат және түсіндіру жұмыстары 
тұрақты негізде жүргізіледі.

COVID-19 алдын-алу бойынша жүргізілген жұ-
мыс қызметкерлер арасында аурудың деңгейін 
төмендетіп, компанияның үздіксіз жұмыс істеуін 
қамтамасыз етіп, өндірістік қуаттылықты сақтап 
қалды.

3. Жедел штаб

Ақпараттық жүйелерді кеңінен пайдаланудың 
арқасында Қазатомөнеркәсіп COVID-19 бойынша 
талдамалық дэшбордтар (платформалар) енгізді. 
Бұл цифрлық шешім COVID-19 таралуы бойынша 
жағдайды жедел мониторингілеу мақсатында 
әзірленді. Аналитикалық дэшбордтар Қазақстан-
дағы және компаниядағы жағдайдың дамуы 
бойынша негізгі көрсеткіштерді көрсетеді.

2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ashyk 
жүйесі арқылы ПТР тестілері нәтижелерінің және 
вакцинациялау паспорттарының болуын растау 
үшін «еКАР» ақпараттық жүйесіне Рұқсаттама 
модулімен және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
ҚББЖ-мен Қазақстан Республикасының ақпарат-
тық жүйелерін интеграциялаудың келесі кезеңін 
іске асырды.

Топтың барлық кәсіпорындарында денсаулық 
жағдайына күнделікті міндетті мониторинг ен-
гізілген. Күн сайынғы сауалнама бойынша дерек-
тер базасының негізінде қызметкерлердің денсау-
лық жағдайын жедел қадағалауға, сондай-ақ ЕТҰ 
бар аумақтардағы сырқаттанушылық деңгейін 
болжауға және Топта қабылданатын эпидемияға 
қарсы іс-шаралардың тиімділігін бағалауға ар-
налған құрал әзірленді.

Аурудың өршуін визуализациялау және жүйе жа-
сауға мүмкіндік беретін аналитикалық болжамдар 
алдын-алу шараларын қабылдауға және аурудың 
ықтимал өсуіне алдын-ала дайындалуға мүмкіндік 
береді.

2021 жылғы шілдеде жаңа «Дельта» штаммының 
таралуына байланысты жұқтыру жағдайларының 
өсуі байқалды, бұл Нұр-сұлтан, Алматы және 
Шымкент қалаларын қоса алғанда, «қызыл» 
аймақтардың кеңеюіне әкелді. Шілдеде Қа-
зақстанның кейбір бөліктерінде жаңа «Дельта» 
штаммымен жұқтыру жағдайларының көбеюі 
байқалды. 2021 жылғы тамызда Қазақстан Үкіметі 
мемлекеттік органдар тарапынан қатаң шектеулер 
енгізді, алайда тамыздың екінші жартысында 
жағдай тұрақтанды және мемлекеттік органдар 
тарапынан енгізілген шектеулер ішінара әлсіреді.



4. Денсаулық сақтау жүйесін қолдау

COVID-19 пандемиясымен күрес аясында Топтың 
кәсіпорындары халық пен медициналық мекеме-
лерді қолдайды.

Пандемия басталғалы бері «РУ-6» ЖШС орталық 
аудандық ауруханаға оттегі аппаратын сатып 
алып, тапсырды. «Үлбі металлургия зауыты» АҚ 
кәсіпорын ардагерлеріне азық-түлік жиынтықта-
рын жіберді. «Қызылқұм» ЖШС, «Хорасан-U» 
БК» ЖШС «Жаңа қорған аудандық ауруханасы» 
ММ үшін 500 бірлік көлемінде оттегі баллонда-
рын құю мен жеткізуді жүзеге асырды. «КАТКО» 
БК» ЖШС Түркістан облысы мен Шымкент 
қаласының ауруханаларына арналған 6 ӨЖЖ 
аппаратын сатып алды. «КАТКО» БК» ЖШС Қа-
зақстан-француз бірлескен кәсіпорны BIRGEMIZ 
қоғамдық қорына 50 млн теңге аударды, Түр-
кістан және Шымкент қалаларындағы аурухана-
лар үшін жалпы сомасы 100 млн теңгеге 6 ӨЖЖ 
аппаратын (әр қалаға 3-тен) сатып алды.

5. Вакцинациялау науқаны

2021 жылғы 1 ақпанда жаппай вакцинациялау 
жарияланғаннан бастап, Қазақстан Респу-
бликасының аумағында вакцина алудың ар-
тықшылықтары туралы, вакцинациялау тәртібі 
туралы кең түсіндіру және үгіт-насихат жұмыста-
ры жүргізілді.

2021 жылғы 19 ақпанда  «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ өндірістік қауіпсіздігі бойынша онлайн 
форматта  беделді сарапшы-ғалымдардың қаты-
суымен XXIII корпоративтік кеңес өтті.  Іс-шара 
аясында ҚР ДСМ вакцинамен басқарылатын 
инфекциялар бөлімінің бастығы компанияның 
COVID-19 вакцинаемшарасы жөніндегі бағдарла-
масын таныстырды.

2021 жылы жүргізілген пульс сериялары қызмет-
керлердің вакцинациялауға дайындығын зертте-
уге мүмкіндік берді. Компания Басқарма Төраға-
сының Қоғам қызметкерлеріне вакцинациялау 
қажеттілігі туралы үндеуімен ақпараттық сессия 
өткізді. Сондай-ақ, Қазатомөнеркәсіп ырғағының 
алаңында үгіт-насихат және вакцинациялау 
қажеттілігін түсіндіру бойынша ауқымды ақпа-
раттық науқан (мотивациялық постерлер, корпо-
ративтік компьютерлердің скринсейверлеріндегі 
үгіт материалдары) жүргізілді.

Компания кеңселерде және өндірістік алаңдарда 
көшпелі вакцинация пункттерін ұйымдастырды. 
Вакцинацияның жай-күйіне мониторинг күн сай-
ын еКАР ақпараттық жүйесі арқылы жүргізіледі.

2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша бүкіл 
компания бойынша қызметкерлердің 94-дан 
астамы (16,5 мыңнан астам адам) вакцинаның 
бірінші дозасын алды, оның 93%-дан астамы екі 
дозамен толық вакцинацияланды.

COVID-19 алдын алу бойынша жүргізілген жұ-
мыс қоғам қызметкерлері арасында ЖВИ жап-
пай таралуына жол бермеуге, үздіксіз жұмыс 
істеуін қамтамасыз етуге және ЕТҰ өндірістік 
қуатын сақтауға мүмкіндік берді.

COVID-19-ға қарсы күрес шеңберінде 
ЕТҰ-ның медициналық жабдыққа 
инвестициялауға және медициналық 
қызмет көрсетуді қаржыландыруға 
жұмсалған шығындары 2021 жылы
916,8 млн теңгені құрады. 

2021 жылдың соңындағы жағдай 
бойынша топтың өндіруші 
кәсіпорындары қызметкерлерінің 90% – 
дан астамы вакцинацияланды.

Қазатомөнеркәсіп қызметкерлерін 
вакцинациялау деңгейі жалпы елдегі 
вакцинациялау деңгейінен асып түседі.

2021 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ  
САНДАР

медициналық 
жабдыққа арналған 
инвестициялар

62,4 млн 
теңге

медициналық 
қызмет көрсетуді 
қаржыландыру және 
қызметкерлерді 
емдеу

854,4 млн 
теңге

ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҮШІН 
ВАКЦИНАЦИЯНЫҢ НЕГІЗГІ МОТИВАТОРЛАРЫ:

персоналдың 1 құрауышпен 70% және 2 құрауышпен 50% 
вакцинациялаумен қамтылуына қол жеткізген кездегі өндіруші 
кәсіпорындар вахтасының ұзақтығын 15 күнге дейін қысқарту

ақылы еңбек демалысына арналған қосымша демалыс 
күндері

ПТР-тестілеусіз карантиндік аймақты айналып өтіп, «жасыл дәліз» 
бойынша қайта вахталау (эпидемиологиялық жағдайды бағалау 
матрицасына сәйкес қатысу өңірі «қызыл аймаққа» түскен кезде 

тоқтатыла тұрады)



Түйінді көрсеткіштер мен 
жетістіктер

БҰҰ-ның тұрақты даму 
мақсаттары

8,29  
млрд теңгені 

10 615   
қызметкер

ЕҚ және ӨҚ саласындағы іс-шараларға 
жұмсалған шығындар құрады 

қауіпсіздік мәдениетін арттыру 
бойынша оқытудан 

Өнеркәсіптік, ядролық және радиациялық қауіпсіздік 
нормалары мен қағидаларын мүлтіксіз сақтау, еңбекті 
қорғаудың, қызметкерлердің қауіпсіздігі мен денса-
улығының жоғары деңгейін қамтамасыз ету – «Қаза-
томөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінің басымдығы. Компа-
ния тұрақты негізде еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздікті басқару жүйесінің деңгейін арттырады. 
Қазатомөнеркәсіп өз қызметін жүзеге асыру кезінде 
барлық ұлттық және халықаралық талаптар мен стан-
дарттарды сақтауға ұмтылады.

БАСҚАРУ ТӘСІЛІ 

Компанияның еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік саласындағы қағидаттары мен қағидала-
рын айқындайтын негізгі регламенттеуші құжаттар: 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның еңбекті қорғау, қор-
шаған ортаны қорғау, радиациялық және ядролық қа-
уіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы саясаты және 
еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы Кодексі, 
«Өндірістік қауіпсіздікті басқарудың бірыңғай жүйесі» 
стандарты болып табылады. ЕҚ және ӨҚ саласындағы 
компания айқындаған қағидаттар мен қағидаларды 
Топтың барлық жұмыскерлері мен мердігер ұйымдары 
орындауға міндетті.

«Қазатомөнеркәсіп»  
ҰАК» АҚ Директорлар 

кеңесі

Топтың еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны 
қорғаудағы басқару жүйесі

Топ басқармасы өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету мәселелеріне ерекше назар аударады. Басқарма 
төрағасының басшылығымен ЕТҰ бас директорлары 
мен бірінші басшыларының қатысуымен тоқсан сайын 
қауіпсіздік мәдениетінің деңгейін арттыруға және 
апаттар мен жарақаттанудың алдын алуға бағытталған 
кеңестер өткізіледі.

Компанияның кәсіпорындарында жұмыскерлердің қа-
уіпсіздігін және денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету 
бойынша басты міндетке сәйкес еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында бірқатар шаралар 
жүргізіледі. Директорлар кеңесі жанындағы өндірістік 

қауіпсіздік комитеті (HSE) және «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ басқармасы жанындағы тәуекелдерді басқару 
комитеті тұрақты негізде осындай іс-шаралардың 
орындалу нәтижелілігін бақылауды жүзеге асырады. 
Деректерді талдау негізінде Директорлар кеңесі өн-
дірістік қауіпсіздік және тәуекелдерді басқару жөнін-
дегі есептерді қарайды және бекітеді.

Қоғам мен ЕТҰ-да өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету жүйесін жетілдіру жөніндегі жұмысты жалпы 
үйлестіруді Қоғам Басқармасының төрағасына тікелей 
бағынатын өндірістік қауіпсіздік жөніндегі блок жүзеге 
асырады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Басқарма төрағасы

«Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ басқарма 

жанындағы 
тәуекелдерді 

басқару  жөніндегі 
комитеті

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  
АҚ өндірістік қауіпсіздік 

жөніндегі басқарушы 
директоры (HSE)

ЕТҰ-ның бірінші 
басшылары

«Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ өндірістік 

қауіпсіздік 
департаменті (HSE)

үйлестіру
«Қазатомөнеркәсіп» 

ҰАК» АҚ 
Директорлар 

кеңесінің өндірістік 
қауіпсіздік жөніндегі 

комитеті (HSE)

есептілік

есептілік

басқару басқару

басқару

ЕТҰ өндірістік  
қауіпсіздік  
қызметтері

үйлестіру

үйлестіру

ЕТҰ қауіпсіздігі  
бойынша өндірістік 

кеңестер

Еңбек қауіпсіздігі және Еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғауеңбекті қорғау

135134 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар



ЕҚ және ӨҚ нормалары мен қағидаларының бұзылуын 
болдырмау, оқиғаларға жедел ден қою, сондай-ақ 
өндірістік қауіпсіздік саласындағы тәуекелдерге мони-
торинг, талдау және бақылау жөніндегі функцияларды 
HSE жөніндегі басқарушы директор жетекшілік ететін 
өндірістік қауіпсіздік департаменті орындайды.

ЕТҰ өндірістік қауіпсіздік қызметтері бірінші басшы-
ның қарамағында болады. 2021 жылы Компания ЕҚ 
және ӨҚ мәселелерін операциялық басқаруды жүзеге 
асыратын ЕТҰ өндірістік қауіпсіздігі қызметтерінің 
өкілеттіктерін бекіту және кеңейту практикасын жалға-
стырды.

Қазатомөнеркәсіп тұрақты негізде ЕТҰ тобының өн-
дірістік қауіпсіздік қызметтерінің біліктілік құрамына 
талдау жүргізеді. Талдамалық деректердің негізінде, 
ЕҚ және ӨҚ саласындағы жұмыстың тиімділігін арт-
тыру мақсатында Компания ұлттық заңнаманың және 
үздік әлемдік практикалардың талаптарына сәйкес 
келетін өзгерістерді енгізеді.

МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
СТАНДАРТТАРЫНА СӘЙКЕСТІГІ 
 
2021 жылы TÜV International Certification (Германия) 
тәуелсіз аудиторлық ұйымы алғаш рет Қазатомөнер-
кәсіптің өндірістік қауіпсіздігі менеджментінің біріктіріл-
ген жүйесінің ISO 45001 және ISO 14001 халықаралық 
стандарттарына сәйкестігіне бақылау аудитін жүргізді. 
Аудит нәтижелері Қазатомөнеркәсіптің еңбекті және 
қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесі жоғарыда 
көрсетілген халықаралық стандарттардың талаптарына 
сәйкес келетінін растады.

ЕҚ ЖӘНЕ ӨҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАҒАЛАУ
GRI 403-2  
Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік саласындағы 
тәуекелдерді басқару, еңбекті қорғау және қауіпсіздікті 
басқару жүйесінің ғана емес, жалпы тәуекелдерді 
басқарудың корпоративтік жүйесінің қағидаттарының 
бірі және ажырамас бөлігі болып табылады. Қазатомө-
неркәсіп өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулар-
дың алдын алу, өндірістік тәуекелдерді анықтау, бағалау 
және азайту бойынша жүйелі жұмыс жүргізеді. 

Топ кәсіпорындарының барлық қызметі еңбекті қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы негізгі 
нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес жүзеге 
асырылады. Олардың ең бастылары – Еңбек Кодексі 
және «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республи-
касының Заңы. Сондай-ақ, Компания еңбекті қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы талаптарды 
сақтау тәртібін регламенттейтін бірқатар заңға бағы-
нышты нормативтік құқықтық актілердің, атап айтқанда, 
әртүрлі қызмет түрлері-геологиялық барлау, уранды 

өндіру және қайта өңдеу, Қысыммен жұмыс істейтін жүк 
көтергіш механизмдер мен жабдықтарды пайдалану 
және т. б. үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
Қағидаларының талаптарын ескереді.

Топ кәсіпорындарындағы жазатайым оқиғалар 
мен апаттарды тергеп-тексеру рәсімі көрсетілген 
құжаттар негізінде және оларға сәйкес жүргізіледі. 
Компания еңбекке қабілеттілігінен айырылуға әкеліп 
соқтыр әрбір жазатайым оқиға бойынша ақпаратты 
уәкілетті мемлекеттік органға уақтылы береді. Топтық 
жазатайым оқиғалар немесе ауыр (адам өлімімен) 
аяқталған жазатайым оқиғалар жағдайында Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес 
еңбек жөніндегі мемлекеттік инспектордың қатысуымен 
арнайы тергеп-тексеру жүргізіледі. Барлық жазатайым 
оқиғалар бойынша инцидент себептерін анықтаудың 
«бес неге» (бес Whys)  әдістемесін пайдалана отырып, 
түпкі себептерді анықтау бойынша қосымша ішкі тергеу 
жүргізіледі. Ішкі тергеулердің нәтижелері Басқарма 
Төрағасы мен ЕТҰ бірінші басшыларының қатысуымен 
тоқсан сайынғы жиналыстарда талқыланады. 

Тоқсан сайын Қазатомөнеркәсіп әзірлеген ақпараттан-
дыру рәсіміне сәйкес барлық ЕТҰ жарақаттану туралы, 
орын алған жазатайым оқиғалардың егжей-тегжейлі 
сипаттамасы, олардың себептері мен Компания қа-
былдаған шаралар туралы ақпараттық есептер алады. 
Бұдан басқа, жазатайым оқиғаны тіркеу кезінде дереу 

ақпараттық бюллетень жасалады, ол барлық ЕТҰ-ға 
жедел жеткізіледі. 

Компания тәуекелдер тізілімін қалыптастырады, оның 
бірі «өндірістік жарақаттанушылық» тәуекелі болып 
табылады. Өндірістік жарақаттануды азайту мақсатында 
Компания белгіленген қауіпсіздік нормаларына қол 
жеткізуге және еңбекті қорғау деңгейін тұрақты артты-
руға, сондай-ақ өндірістік жарақаттану жағдайларының 
алдын алуға бағытталған кешенді іс-шараларды әзір-
лейді және енгізеді.

Мұндай кешенді іс-шаралар мыналарды қамтиды:

жазатайым оқиғалардың қайталануына жол бермеу 
жөніндегі іс-шараларды әзірлеу

Топ кәсіпорындарын еңбекті қорғау, қауіпсіздік 
техникасы және өнеркәсіптік қауіпсіздік 
саласындағы нормативтік құқықтық актілердің 
сақталуына тұрақты тексерулер жүргізу

өндірістік жарақаттануды талдау нәтижелері 
бойынша ЕТҰ-ны олардың профилактикасы және 
алдын алу жөніндегі ұсыныстармен тұрақты түрде 
хабардар ету

еңбек жағдайлары және ЕТҰ қызметкерлерінің 
арнайы киіммен және ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуі 
бойынша жұмыс орындарының уақтылы 
аттестатталуын бақылау

өндіріс қауіпсіздігі мәдениетін дамытудың 
корпоративтік жоспарын енгізу

Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындарында ықтимал 
қауіпті жағдайларды, салдарсыз қауіпті іс-қимылдар 
мен оқиғаларды есепке алу (Near Miss)

«қауіпсіздіктің мінез-құлық аудиті» процесін енгізу

«қауіпсіздіктің мінез-құлық аудиті» құралын 
пайдалануды жалғастыру

2018 жылы Топтың барлық кәсіпорындарында мі-
нез-құлықтық қауіпсіздік аудиттері тәжірибесі енгізілді. 
Олардың басты мақсаты- қызметкерлердің өндірістік 
тапсырмаларды орындау кезіндегі мінез-құлқын 
талдау, сондай-ақ қызметкерлердің мінез-құлқымен 
байланысты ықтимал өндірістік қауіптердің алдын алу. 

14 100  
2021 ЖЫЛЫ КОМПАНИЯ МЕН ЕТҰ-НЫҢ ТҮРЛІ 
ДЕҢГЕЙДЕГІ БАСШЫЛАРЫНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН 
АДАМ ФАКТОРЫНЫҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАРЫНША 
АЗАЙТУ ҮШІН МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ АУДИТІ ЖҮРГІЗІЛДІ

100%  
2021 ЖЫЛЫ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК 
МӘСЕЛЕЛЕРІН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІМЕН ТОП 
ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНІҢ, СОНДАЙ-АҚ МЕРДІГЕРЛІК 
ҰЙЫМДАР ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНІҢ ҚАМТЫЛДЫ

Деректерді тұрақты талдау және мониторингілеу Топтың 
кез келген өндірісіндегі үлгілік тәуекелдердің бірі адами 
факторға тікелей байланысты қауіпсіздік талаптарын 
бұзу болып табылатынын растайды. Бұдан басқа, 
Қазатомөнеркәсіп жұмыс орындары мен өндірістік 
учаскелердің өндірістік қауіпсіздіктің барлық талап-
тарына сәйкестігін қатаң бақылауды, жабдықтардың 
техникалық жай-күйін және нұсқаулықтарды, рәсімдер 
мен стандарттарды қоса алғанда, барлық қажетті ішкі 
құжаттардың болуын бақылауды жүзеге асырады. 

2020 жылы корпоративтік тәуекелдер тіркелімі SARS-
CoV-2 коронавирусының таралуы мен COVID-19 
пандемиясының басталуымен байланысты «пандемия 
қаупі» деп аталатын тағы бір операциялық тәуекелмен 
толықтырылды. Пандемия кезеңінде жұмысшылардың 
қауіпсіздігі мен өндірістің үздіксіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында 2021 жылы осы қауіпті басқару бойынша 
жұмыс жалғастырылды.

Өндірістік қауіпсіздікті арттыру үшін компанияда 
тәуекелге бағдарланған тәсіл енгізілді. Осы бастама 
шеңберінде Топтың өндірістік қауіпсіздік департаменті 
функционалдық тәуекелдердің тізілімін әзірледі, ол 
Департаменттің функционалына байланысты негізгі 
қауіптер мен тәуекелдерді қамтиды. Функционалдық 
тәуекелдердің тізілімі жыл сайын жүйелі түрде қайта қа-
ралады және өзектендіріледі. Тәуекелге бағдарланған 
тәсіл кәсіпорындардың қызметін алдын ала тексеруді 
жүзеге асыру және неғұрлым қауіпті өндірістік бағыт-
тарды анықтау мақсатында тексерулерді жоспарлауға 
және жүргізуге енгізіледі. Мұндай тексерулердің нәти-
жесі негізгі тәуекелдерге, сапаны арттыруға, сондай-ақ 
уақытша ресурстардың шығынын азайтуға назар аудару 
болып табылады.

ЕҚ ЖӘНЕ ҚТ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТІҢ 
ТИІМДІЛІГІ
 
Жұмыскерлердің денсаулығына қамқорлық жасау – 
Қазатомөнеркәсіптің басымдықтарының бірі. Апаттар 
мен жазатайым оқиғалардың алдын алу бойынша 
негізгі кешенді іс-шаралар мен үздік халықаралық 
практикаларды енгізу, өндірістік қауіпсіздік талаптарын 
сақтай отырып, хабардарлықты арттыру бойынша пер-
соналмен жүйелі жұмыс жүргізу, осының барлығы Топ 
кәсіпорындарының қауіпсіздік мәдениетін жетілдіруге 
ықпал етеді.

137136 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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үндеуі
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оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар



2018 жылы жұмыскерлердің өндірістік қауіпсіздігі мен денсаулығының деңгейін тұрақты түрде арт-
тыру мақсатында Қазатомөнеркәсіп халықаралық Әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығы (ISSA) 
бастамашылық еткен Vision Zero халықаралық бағдарламасының қатысушысы болды. Компанияның 
бағдарламаға қатысуы аурулардың алдын алу мәдениетін арттыруға және қызметкерлер арасында 
жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулардың санын азайтуға бағытталған. 

Қызметкерлердің денсаулығын сақтау мақсатында Vision Zero тұжырымдамасын іске асыру шең-
берінде Компания топтың барлық қызметкерлері мен мердігер ұйымдардың қолдануы үшін міндетті 
болып табылатын «Қауіпсіздіктің алтын қағидаларын» қабылдады.

ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП VISION ZERO ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚАТЫСУШЫСЫ 
БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

2021 жылы ЕТҰ бірінші басшыларының қатысуымен 
қызметкерлер арасында Қауіпсіздіктің Алтын қағида-
ларын» түсіндіру бойынша іс-шаралар өткізілді. Топ 
қызметкерлерін түсіндіру және ақпараттандыру үшін 
ЕТҰ вахталық кенттерінде қауіпсіздік, жеке жауапкер-
шілік және көшбасшылық мәдениеті мәселелеріне 

GRI 403-8, 102-12

ЕҚ және ӨҚ саласындағы «Қауіпсіздіктің алтын қағидалары» 
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Өндірістік 
қауіпсіздік 

жүйесін ұдайы 
жетілдіріп отыру

Қауіптерді 
анықтау

Жұмыс 
орындарында, 
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арттыру 

Кадрларға 
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жоғары деңгейіне қол 

жеткізу

қатысу арқылы 
ынталандыру

арналған ақпараттық бейнематериалдар теледидар 
арналары арқылы таратылады.

Еңбекті қорғау деңгейін арттыру жүйелі тәсілді ғана 
емес, инвестицияларды да талап етеді.

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласына 
инвестициялардың жоғары деңгейі қызметкерлердің 
өмірі мен денсаулығы мәселелерінде компанияның 
жауапты ұстанымын растау болып табылады.

Компанияда қызметкерлер қызметінің нәтижелілігін 
бағалау жүйесі әзірленіп, жұмыс істейді. Оның негізі- 
қызметтің негізгі көрсеткіштерінің тізімі (ҚНК). Топ қы-
зметкерлерінің ЕҚ және ӨҚ қамтамасыз етуі- осы тіз-
бедегі негізгі көрсеткіштердің бірі. Еңбекті қорғау және 
өндірістік қауіпсіздік саласындағы жоғары деңгейдегі 
және басым ҚНК «қауіпсіздік мәдениетін арттыру» 
көрсеткіші болып табылады, бұл ретте «Анықталған 
қауіпті жағдайлардың, салдарсыз қауіпті іс – қимыл-
дардың, оқиғалардың саны-Near-Miss» және «Түзету 
шараларын орындау» оның міндетті құрамдас бөліктер 
болып табылады. Бұдан әрі бұл жоғары деңгейлі ҚТК 
менеджмент, компания қызметкерлері және ЕТҰ үшін 
тиімділік көрсеткіштеріне каскадталады. ҚТК бағалау 
жүйесімен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Басқарма 
төрағасынан бастап қарапайым қызметкерге дейінгі 
компанияның барлық қызметкерлері қамтылған.

Компанияда ЕҚ және ӨҚ басқару жүйесін жақсартуға 
бағытталған шараларды тиімді қалыптастыру және 
енгізу мақсатында жыл сайын «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ қызметінің қорытындылары және келесі 
жылға арналған жоспарлар бойынша корпоративтік 
Кеңес өткізіледі. 2021 жылғы 19 ақпанда Кеңес 
нәтижелері бойынша өндірістік қауіпсіздікті арттыруға 
бағытталған нақты тапсырмаларды қамтитын хаттама 
қабылданды. 

Жыл бойы барлық ЕТҰ-ларда ЕҚ және ӨҚ саласын-
дағы нормативтік құқықтық актілердің сақталуы 
тұрғысынан жоспарланған тексерулер жүргізілді. 

Бұдан басқа, 2021 жылы барлық өндіруші ЕТҰ-да «Өн-
дірістік қауіпсіздікті басқару жүйесі» Корпоративтік 
стандарты енгізілді.

«Өндірістік қауіпсіздікті басқару жүйесі» стандарты 
Қазақстан Республикасының заңнамасына негіздел-
ген компанияның және оның ЕТҰ өндірістік қауіпсізді-
гін басқару жүйесінің құрылымы мен мазмұнына, 
«Самұрық-Қазына» АҚ портфельдік компаниялары 
үшін өндірістік қауіпсіздікті басқару жөніндегі ре-
ференс моделіне, сондай-ақ озық халықаралық 
стандарттар мен практикаларға қолданылатын талап-
тарды жүйелеу мақсатында әзірленді.

8,29   
млрд теңгені 

2021 ЖЫЛЫ ЕҚ ЖӘНЕ ӨҚ САЛАСЫНДАҒЫ ІС-
ШАРАЛАРҒА ЖҰМСАЛАТЫН ШЫҒЫНДАР 

Компанияның тәуекелдер Тіркелімінде өндірістік 
жарақаттанушылық негізгі тәуекелдердің бірі ретінде 
анықталған. Кәсіпорындар шеңберінде Топ өндірістік 
жарақаттану тәуекелін іске асыруды болдырмауға, сон-
дай-ақ оны іске асырудың салдарларын азайтуға бағыт-
талған іс-шаралар тізбесін қалыптастырды және енгізеді.

Өндірістегі жазатайым оқиғалар санының дәйекті төмен-
деуіне және 2020 жылы саладағы ең төмен LTIFR көрсет-
кіштерінің біріне қол жеткізуіне қарамастан, «Қазатомө-
неркәсіп» ҰАК»  АҚ жазатайым оқиғалар санын «0»-ге 
дейін азайту және апатсыз өндірістік қызметті және 
жұмыскерлердің қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтама-
сыз ету үшін барынша күш салуды жалғастыруда.

ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ

ӨНДІРІСТІК ЖАРАҚАТТАНУ ЖӘНЕ ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАЛАР

Өндірістік қауіпсіздік деңгейін талдау Қазатомөнер-
кәсіптің ЕТҰ жұмыскерлері мен ЕТҰ мердігерлері ара-
сында жарақаттанудың негізгі тәуекелдері жол-көлік 
оқиғаларымен, күкірт қышқылымен жұмыс істеумен, 
биіктіктен құлаумен және тайғақ беттерден құлаумен 
байланысты екенін көрсетеді.

2021 жылы Топ кәсіпорындарында 9 жазатайым 
оқиға тіркелді, соның нәтижесінде 18 адам жарақат 
алды. Жазатайым оқиғалардың бірі екі қызметкердің 
өліміне әкелді. Арнайы тергеу нәтижелері бойынша 
бұл оқиғаның себебі автокөлік құралы жүргізушісінің 
көлік құралының барысына тұрақты бақылауды жүзеге 
асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар-
ды қабылдамау нәтижесінде жол жүрісі қағидаларын 
бұзуы болып табылатыны анықталды.
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Өндірістік жарақаттану жиілігінің коэффициенті (LTIFR) 
2021 жылы – 0,55 құрады. Салдары жоғары дәрежедегі 

2021 жылғы жазатайым оқиғалар

ЖКО Химиялық 
күйіктер

Өз биіктігінен 
құлау

Термиялық 
күйіктер

Қозғалатын 
механизмдердің  

әсері

Биіктіктен  
құлау

2 2

2

1

1 1

GRI 403-9  
Барлық жазатайым оқиғаларды Компания тарапынан 
тексеру оқиғалардың түпкі себептерін анықтау  және 
болашақта оларды болдырмау жөніндегі іс-шараларды 
әзірлеу үшін оқиғаны егжей-тегжейлі талдау арқылы  
белгіленген тәртіппен зерттелді. Тергеу процесі жаб-
дықтың техникалық ақауларынан бастап, шаршау мен 
қызметкерлердің эмоционалды жағдайына дейінгі бар-
лық мүмкін факторларды бағалауды қамтиды. 

Тергеу нәтижелері бойынша кешенді шаралар әзірленді, 
олар Компанияның барлық кәсіпорындарына жеткізілді 
және белгіленген мерзімде іске асырылды.

Қызметкерлер құрамына кірмейтін, бірақ жұмысы және/
немесе жұмыс орнын Компания бақылайтын жұмыс-
шылардың арасында 2021 жылы жазатайым оқиғалар 
болған жоқ.

GRI 403-2  
Топта өндірістік жарақаттанудың алдын алуға бағыт-
талған іс-шаралар тұрақты негізде жүргізіледі. Мұндай 
іс-шараларға мыналар кіреді:

қауіпсіздік техникасы бойынша жоспарлы және 
жоспардан тыс нұсқамалар өткізу

жазатайым оқиғалардың себептерін талдау және 
олардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлеу 
бойынша өндірістік қауіпсіздік қызметтерінің 
кеңестерін ұйымдастыру  

қызметкерлерді жазатайым оқиғалардың алдын 
алу және ескерту жөніндегі іс-шаралар туралы 
хабардар ету

қызметкерлерді оқыту, біліктілігін арттыру

қауіпті жағдайларды, қауіпті әрекеттерді, 
салдарсыз оқиғаларды анықтау (Near Miss) және 
тиісті түзету әрекеттерін қабылдау

мінез-құлықтық қауіпсіздік аудитін жүргізу

қызметкерлердің жұмысты қауіпсіз орындау мүмкін 

ӨНДІРІСТІК ЖАРАҚАТТАНУДЫҢ АЛДЫН АЛУ

өндірістік жарақаттанудың жалпы саны (өлім жағдай-
ларын қоспағанда) 8 жағдайды құрады.

емес деп санаса қауіпсіз емес жұмыстарды тоқтату 
бойынша рәсімді қолдануы немесе, оны 
орындаудан бас тартуы (Стоп-карталар)

өндірістік қауіпсіздік мәселелері бойынша ішкі 
нормативтік құжаттарды (стандарттарды, 
нұсқаулықтарды) әзірлеу, өзектендіру

 өндірістік бақылаудың 5 (бес) деңгейі шеңберінде 
тексерулер жүргізу

 Lockout/Tagout Жүйесін Қолдану

топ-менеджментті «Өндірістік қауіпсіздіктегі 
көшбасшылық» арнайы әзірленген курсы бойынша 
оқыту

қызметкерлердің HSE жүйесіне 
қанағаттанушылығына тұрақты сауалнама жүргізу

 ЕТҰ қызметкерлері арасында жыл сайын 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еңбекті қорғау, 
қоршаған орта, өнеркәсіптік және радиациялық 
қауіпсіздік саласындағы еншілес, тәуелді және 
бірлесіп бақылайтын ұйымдары арасында 
Басқарма Төрағасының сыйлықақысы» конкурсын 
өткізу арқылы жұмыскерлердің уәждемесін арттыру. 
ЕТҰ-ның үздік қызметкерлерін анықтаудағы 
критерийлердің бірі анықталған қауіпті жағдайлар 
мен Near-miss қауіпті іс-қимылдарының саны 
болып табылады

Қызметкерлердің қауіпсіз емес жұмыстарды тоқтату 
мақсатында 2020 жылдан бастап барлық ЕТҰ-да 
СТОП-карталар құралы енгізілді. СТОП-карта рәсімін 
енгізу кезінде ЕТҰ бірінші басшысының барлық қызмет-
керлерге жүгінуі міндетті шарт болды, онда ол қауіпсіз 
емес жұмыстарды тоқтату жөніндегі іс-әрекеттер 
қызметкерлер үшін ешқандай теріс салдарларға, оның 
ішінде тәртіптік жазаларға әкеп соқпайтынын растады.

Ай сайын ЕТҰ өндірістік қауіпсіздік қызметтерінің 
басшыларымен бейнеконференцбайланыс арқылы 
кеңестер өтеді, онда өндірістік қауіпсіздік бойынша 
өзекті мәселелер талқыланады, оның ішінде жазатайым 
оқиғалардың, сондай-ақ салдарсыз елеулі оқиғалардың 
мән-жайлары мен себептері қаралады. Бұдан басқа, 
олардың қайталануына жол бермеу үшін тиісті іс-ша-
ралар әзірленеді, ал қажет болған кезде тәуекелдер 
тізілімі өзектендіріледі. Іс-шараларды орындау жөнін-
дегі барлық ұсынымдар хаттамалық тапсырмалармен 
бекітіледі. ЕТҰ бекітілген есептілік шеңберінде КО-ға 
олардың орындалуы туралы ақпарат береді. 

GRI 403-4  
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес 
Компанияда қызметкерлерінің біліміне, осы мамандық 
немесе лауазым бойынша жұмыс өтіліне қарамастан, 
олармен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойын-
ша кіріспе нұсқамаларүнемі өткізіледі.

Кіріспе нұсқаманы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау қызметі немесе ұйым бойынша бұйрықпен 
осы міндеттер жүктелген адам еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау қызметі әзірлеген бағдарлама бойынша 
жүргізеді. Бағдарлама еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау жөніндегі қауіпсіздік нормаларының, стандарт-
тардың, қағидалар мен нұсқаулықтардың талаптарын, 
сондай-ақ өндірісте жұмыстарды қауіпсіз жүргізу 
жөніндегі талаптарды ескере отырып бекітілді.

Сонымен қатар, Топ қызметкерлеріне нұсқаулықтары 
бар бейнероликтер қолжетімді.

Компанияның кәсіпорындарында өндірістік қа-
уіпсіздікті арттыру үшін қабылданған шаралар өнер-
кәсіптікапаттардың (бақыланбайтын жарылыстардың, 
қауіпті заттардың шығарылуының немесе ғимараттар-
дың қирауының) алдын алуға мүмкіндік берді.

Персоналдың өмірі мен денсаулығын сақтау – Топ 
қызметін жүзеге асырудағы басым қағидат. Компания 
қызметкерлері сауықтыру және санаторлық-курорттық 
емдеу бағдарламаларымен қамтылған (әлеуметтік па-
кетке енгізілген). Бұдан басқа, Топ кәсіпорындарының 
қызметкерлері Топ пен кәсіподақ арасындағы ұжымдық 
шартты орындау шеңберінде қызметкерлер үшін сана-
торлық-курорттық сауықтыру және емдеу бойынша қо-
сымша бағдарламаларға қол жеткізе алады. Сондай-ақ 
Қазатомөнеркәсіпте қызметкерлерді медициналық 
сақтандыру жүйесі енгізіліп, жұмыс істейді.

ЕТҰ-ның барлық персоналы Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сәйкес күніне үш рет емдік 
және профилактикалық тамақпен қамтамасыз етіледі.

КӘСІПТІК АУРУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚТЫ ҚОРҒАУ
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180⁰/360⁰ ДЕНСАУЛЫҚТЫ САҚТАУ» БАҒДАРЛАМАСЫ

GRI 403-6

2021 жылы еңбекті қорғауды үздіксіз жетілдіру бойынша «Vision Zero» міндетіне сәйкес әзірленген 
«180⁰/360⁰ денсаулықты сақтау» бағдарламасының бірінші кезеңін іске асыру шеңберінде денсау-
лық сақтау бойынша есептілік енгізілді, оның ішінде медициналық пункттерге жүгіну және еңбекке 
қабілеттілігінен уақытша айырылған аурулар бойынша көрсеткіштер талданады. Қызметкерлердің 
міндетті контингенттерін медициналық қарап-тексерудің өткізілуіне бақылау тұрақты негізде жүзеге 
асырылады.

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымы атап өтетін Дүниежүзілік жүрек күніне орай «Дені сау жүрек 
ырғағында» акциясы өткізілді. Акцияның мақсаты: қызметкерлердің назарын қан айналымы жүйесі 
ауруларының қазіргі проблемасына аудару және салауатты өмір салтын жүргізу қажеттілігін еске 
салу.

Акция аясында жүрек-қан тамырлары ауруларының мінез-құлық қауіп факторларын анықтау үшін 
әлеуметтік сауалнама жүргізілді. Қызметкерлердің жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары, олардың 
пайда болу себептері және алдын алу тәсілдері туралы хабардар болуын арттыру үшін ақпараттық 
постерлер шығарылды және дәрістер оқылды. Медициналық профилактикалық тексеру кардиолог-
тың кеңес беруімен және ЭКГ жүргізумен өткізілді. Акция аясында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ХХ 
спартакиадасында «Инфаркттан қашамыз» жарысы ұйымдастырылды.

COVID-19 пандемиясының сыртқы эпидемиологиялық қатерін басқару үшін «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ-ның эпидемиологиялық жағдайды бағалау матрицасын ескере отырып, қорғаудың бес 
желісінің шекті іс-шаралар жоспары әзірленді.

COVID-19 вакцинациясымен және ревакцинациямен қамтуды арттыру үшін кеңселерде және өн-
дірістік алаңдарда көшпелі егу бригадалары жұмыс істейді. Қызметкерлерді вакцинациялауға және 
ревакцинациялауға материалдық және материалдық емес ынталандыру құралдары әзірленді. Ме-
дициналық сарапшылардың шақыруымен вакцинациялау бойынша кең ауқымды ақпараттық науқа-
нының арқасында COVID-19 қарсы вакцинациялау ауқымы 94% деңгейінде 

GRI 403-3  
Топтың барлық өндірістік кәсіпорындары мен про-
цестері еңбекті қорғау қызметімен қамтылған және 
бақыланады. Барлық ЕТҰ-да қызметкерлерге жедел 
медициналық көмек көрсететін стационарлық меди-
циналық пункттер жұмыс істейді. Топтың барлық ме-
дициналық объектілері қажетті жабдықтармен, жедел 
жәрдем автомобильдерімен және медициналық көмек 
көрсету үшін дефибрилляторлар, ЭКГ, оттегі баллон-
дары, ылғалдандыру аппараты (оттегі концентраторы), 
пульсоксиметрлер және т. б. Сияқты материалдармен 
жабдықталған.

Қазатомөнеркәсіпте жұмыс істеп тұрған еңбекті қорғау 
және қызметкерлердің денсаулығын сақтау жүйесі 
қауіптерді анықтау және жою кезінде ғана емес, 
сондай-ақ тәуекелдерді барынша азайтуға бақылауды 
жүзеге асыру кезінде де өзінің тиімділігін көрсетті. 
Бұдан басқа, ЕҚ қызметінің тағы бір функционалы қы-
зметкерлер арасында әлеуметтік пакет және қосымша 
қамтамасыз ету мүмкіндіктері туралы ақпараттық-түсін-
діру жұмысы болып табылады.

ЕТҰ – да медперсоналдың жалпы саны 185 адамды 
құрайды, оның ішінде: дәрігерлер – 31, фельдшерлер – 
116, медбикелер – 38.

Барлық ЕТҰ-ларда жұмыскерлер еңбек (қызметтік) мін-
деттерін атқарған кезде оларды жазатайым оқиғалар-

асты 1,1    
млрд теңгеден  

2021 ЖЫЛЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН 
САҚТАУ ЖӘНЕ АУРУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӨНІНДЕГІ 
ІС-ШАРАЛАРҒА ЖҰМСАЛҒАН ШЫҒЫНДАР 

дан сақтандыру шарттары жасалды. Бұдан басқа, ерікті 
медициналық сақтандыру шарттары жасалады.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің талаптарына 
сәйкес Топтың барлық кәсіпорындарында бүкіл қызмет-
керлері үшін міндетті ауысым алдындағы және ауысымнан 
кейінгі медициналық тексерулер, сондай-ақ компанияның 
барлық қызметкерлерінің міндетті жыл сайынғы/мерзімдік 
медициналық тексерулері жұмыс істейді.

Топтың ЕТҰ жұмыскерлері ауысым алдындағы медици-
налық тексеруден өтпей жұмыс орнына жіберілмейді. 
Қазіргі уақытта компанияда қызметкерлер денсаулығын 
мониторингтеудің электрондық жүйесін енгізу жалға-
суда. Орындалатын іс-шаралар шеңберінде Топтың 
кейбір кәсіпорындары артериялық қысымды, ағзада 
алкоголь немесе есірткі заттарының болуын және 
басқаларды автоматты түрде анықтауға арналған мо-
дульдерді қамтитын электрондық медициналық тексеру 
жүйесін сәтті енгізді және пайдаланады. Компанияның 
орта мерзімді жоспарларында Топтың барлық ЕТҰ-ла-
рында ауысым алдындағы медициналық тексерулерді 
жүргізу үшін ұқсас цифрлық кешендерді орнату және 
іске қосу жоспарланған.

Бұдан басқа, ауысым алдындағы және ауысымнан кей-
інгі медициналық тексерулердің талаптары қауіптілігі 
жоғары немесе машиналармен және механизмдермен 
байланысты жұмыстармен айналысатын Топтың мерді-
гер ұйымдарының қызметкерлеріне де міндетті түрде 
қолданылады.

Жыл сайынғы/мерзімдік медициналық тексеріп-қарау 
нәтижелері бойынша қажет болған жағдайда қызмет-
керлер тереңдетілген профилактикалық тексеріп-қара-
уға жіберіледі.

GRI 403-1, 403-3  
ЕҚ және ӨҚ мәселелерін басқаруға Топ кәсіпорындары-
ның барлық персоналы тартылып  белсенді қатысады, 
бұл еңбекті қорғау мен өнеркәсіптік қауіпсіздіктің 
жоғары деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. ЕҚ 
және ӨҚ басқару және қамтамасыз ету мәселелерінде 
қызметкерлермен тиімді коммуникация үшін Қазақстан 
Республикасы Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес 
Топ кәсіпорындарында қауіпсіздік жөніндегі арнайы 
өндірістік кеңестер құрылды. Кеңестердің құрамына жұ-
мыс берушінің, қызметкерлердің, сондай-ақ техникалық 
инспекторлардың өкілдері кіреді. Өндірістік кеңестердің 
жұмысы мен өткізетін іс-шаралары жұмыс орындарында 
еңбекті қорғау жағдайларының сақталуын тұрақты 
бақылауды қамтамасыз етеді, бақылауды (тексеруді) тех-
никалық еңбек инспекторлары жүзеге асырады. Тексеру 

ҚАУІПСІЗДІК МӘДЕНИЕТІН АРТТЫРУ

нәтижелері мен қабылданған шешімдер жұмыс беруші 
мен Топ кәсіпорындарының қызметкерлері үшін міндетті 
болып табылады. 

Топтың 2018-2028 даму стратегиясын іске асыру шең-
берінде өндірістік қауіпсіздік жүйесін жақсарту бойынша 
жұмыстар кешені өткізілді. 2021 жылы осы бағытта 
Компания келесі іс-шараларды орындады: 

Компания бірден ISO 45001 және ISO 14001 екі 
халықаралық стандарттары бойынша TÜV 
International Certification (Германия) 
сертификаттауынан өтті

ESAP Жол картасын іске асыру шеңберінде 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметін жүзеге 

143142 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар



асыратын өңірлерде экологиялық және әлеуметтік 
тұрақтылықты арттыру бойынша жұмыс жүргізілді

еңбекті қорғау бойынша нұсқамалар өткізуді жүзеге 
асыратын ЕТҰ қызметкерлеріне «Нұсқамалар 
өткізудің тиімді әдістері» тақырыбында тренинг 
ұйымдастырылды

ЕТҰ-да енгізілген «Өндірістік қауіпсіздікті басқару 
жүйесі» Корпоративтік стандарты әзірленді және 
бекітілді

ЕТҰ-да жарақаттану деңгейін төмендету бойынша 
2022 жылға арналған жоспар әзірленді

 қызметкерлер арасында COVID-19 ауруының қаупін 
азайтуға бағытталған іс-шаралар кешені жүзеге 
асырылды

 тәжірибе алмасу және Компания тобының өндірістік 
қауіпсіздігін басқару жүйесін жетілдіру бойынша 
іс-шаралар әзірлеу үшін HSE-Club ұйымдастырылды 

2021 жылы орындалған іс-шаралар Топ қызметкер-
лерінің қауіпсіздік мәдениетінің деңгейін арттырды, ал 
жүргізілген алдын алу шаралары оқиғалар санын одан 
әрі азайтуға бағытталған.

Қауіпсіздік мәдениетін және барлық деңгейдегі басшы-
лардың көшбасшылығын дамыту мақсатында Компа-
нияда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еңбек қауіпсіздігі 
мәдениетіндегі көшбасшылық» атты оқу электрондық 
курсы әзірленіп, іске асырылуда. Бұдан басқа, өндірістік 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру шеңберін-
де ЕТҰ басшылары мен қызметкерлеріне қауіпсіздік 
мәдениетінің деңгейін арттыруға бағытталған, оның 
ішінде Near-Miss ықтимал қауіпті жағдайларын, қауіпті 
іс-қимылдарды және қауіпті жағдайларды анықтау, 
сондай-ақ қауіпсіздіктің мінез-құлық аудиттерін жүргізу 
бойынша оқыту жүргізілді. Сондай-ақ, еңбекті қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында арнайы мін-
детті курстар ұйымдастырылды. Оқытудың деңгейі мен 
тиімділігін бағалау үшін, оны аяқтағаннан кейін барлық 
қатысушылар  біліміне тексеру жүргізілді.
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GRI 403-5  
Қазатомөнеркәсіп қызметкерлерді HSE мәселелері 
бойынша оқытуды тұрақты негізде жүргізеді. Оқу 
курстарын шартты түрде екі санатқа бөлуге болады: 
міндетті және міндетті емес. Міндетті курстарға 
қазақстандық заңнамаға сәйкес талап етілетін оқыту 

курстары жатады, мысалы, өнеркәсіптік қауіпсіздік, 
еңбекті қорғау, радиациялық, ядролық қауіпсіздік 
және т. б. саласындағы Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарын сақтау тақырыбы бой-
ынша оқыту. Міндетті емес курстарға заңнамалық 
деңгейде талап етілмейтін оқыту курстары кіреді, мы-
салы, HSE мәселелеріндегі қауіпсіздік, көшбасшылық 
және жауапкершілік мәдениетін дамыту бағыттары 
бойынша оқыту. 

Оқыту процесін ұйымдастыру үшін Топ «Рұқсаттар 
және хабарламалар туралы» Қазақстан Республи-
касының Заңына сәйкес талап етілетін қажетті 
лицензиялары, аттестаттары, сертификаттары және 
басқа да рұқсат беру құжаттары бар сарапшылар мен 
ұйымдарды тартады.

Оқытуды, тренингтерді өткізудің тиімділігі кейіннен 
білімді тексеру және/немесе тестілеу арқылы бақыла-
нады.

Компания ішкі корпоративтік деңгейде 
HSE-Club ұйымдастырды, оған ЕТҰ және 
Қазатомөнеркәсіптің өндірістік қауіпсіздік 
қызметтерінің басшылары кіреді. HSE-Club 
клубының міндеті тәжірибе алмасу және 
Топтың өндірістік қауіпсіздігін басқару 
жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар 
әзірлеу болып табылады. 

GRI 403-7  
Өзінің өндірістік қызметін жүзеге асыра отырып, Топ 
жұмыскерлердің өз кәсіпорындарында өндірістік 
қауіпсіздік саласындағы барлық стандарттар мен 
талаптарды сақтауын бақылап қана қоймай, олардың 
міндетті түрде орындалуын Қазатомөнеркәсіппен 
жұмыс істейтін барлық мердігер ұйымдардан  талап 
етеді.

Барлық контрагенттер, тауарларды, жұмыстар мен 
қызметтерді жеткізушілер Қазатомөнеркәсіптің «Өн-
дірістік қауіпсіздік стандарттарының жүйесі. Өндірістік 
қауіпсіздік саласындағы мердігерлік ұйымдарға 
қойылатын талаптар» атты корпоративтік стандаттың 
талаптарына сай болу қажет.

Компанияда мердігерлердің өндірістік қауіпсіздік та-
лаптарына сәйкестігін алдын ала зерттеу жұмыстары 
жүргізілуде. Мердігердің ЕҚ және ӨҚ саласындағы 
талаптарға сәйкестігі жөніндегі қызметін компания 
сарапшылары шартқа қол қойылғанға дейінгі кезеңде 
талдайды. Бұл ретте Қазатомөнеркәсіптің мамандары 
тәуекелдерді бағалауды жүргізу және мақсаттар қою 
кезінде, сондай-ақ ЕҚ және ӨҚ мәселелері бойынша 
оқытуға бағытталған іс-шараларды жоспарлау кезінде 

Өз қызметінде ядролық материалдарды пайдаланатын 
Топ кәсіпорындары ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету мақсатында ядролық материалдармен жұмыс 
істеу кезінде ядролық қауіпсіздік жөніндегі барлық 
нормалардың, нұсқаулықтардың, қағидалар мен техно-
логиялық регламенттердің сақталуы мен орындалуын 
бақылайды.

Қазіргі уақытта Топ кәсіпорындары арасында «Үлбі ме-
таллургия зауыты» АҚ және «Үлбі-ТВС» ЖШС ядролық 
қондырғыларға ие.

Топтың кәсіпорындарында ядролық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мақсатында ядролық қауіпті учаске-
лердегі ядролық қауіпсіздіктің жай-күйі уақтылы 
тексеріледі және ядролық материалдарға түгендеу 
жүргізіледі.

2021 жыл бойы «Үлбі металлургия зауыты» АҚ және 
«Үлбі-ТВС» ЖШС бас физигі қызметтерімен келесі 
іс-шаралар жүргізілді:

дайын өнім қоймасы, уран өндірісі, МАГАТЭ ТБУ 
қоймасы және «Үлбі металлургия зауыты» АҚ 

МЕРДІГЕРЛІК ҰЙЫМДАРДАҒЫ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ БАСҚАРУ

ЯДРОЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

контрагенттердегі оқиғалар туралы барлық ақпаратты 
ескереді. Талдау нәтижелері өндірістік қауіпсіздік 
Департаментінде келісу рәсімінен өтеді.

Сондай-ақ өндірістік қауіпсіздік департаменті және 
ЕТҰ өндірістік қауіпсіздік қызметтері жұмыстарды 
орындау немесе қызметтерді көрсету барысында ЕҚ 
және ӨҚ нормалары мен қағидаларының сақталуына 
тұрақты түрде тексеру және бақылау жүргізеді. ЕТҰ 
өндірістік қауіпсіздік қызметі мердігерлік ұйымдарда 
болған барлық жазатайым оқиғаларды тіркейді және 
есепке алады, сондай-ақ мердігерлік ұйымдардың 
қызметкерлеріне қатысты қауіпсіздікке мінез-құлық 
аудитін жүргізуге уәкілетті. Топпен ұзақ мерзімді 
келісімшарттары бар мердігерлік ұйымдарда міндетті 
түрде ОБ, ОД, Near Miss анықтау және тіркеу рәсімдері 
енгізіледі.

Қазатомөнеркәсіп тұрақты негізде білім деңгейін 
арттыру мақсатында мердігер ұйымдардың қызмет-
керлері үшін ЕҚ және ӨҚ бойынша оқыту курстарын 
өткізеді, сондай-ақ ЕҚ және ӨҚ мәселелері жөніндегі 
кеңестерге мердігерлердің уәкілетті өкілдерін қатысуға 
шақырады.

қосалқы бөлімшелері, сондай-ақ «Үлбі-ТВС» ЖШС 
таблеткалар мен ТВЭЛ учаскесі мен ТВС учаскесі 
мамандарының ядролық қауіпсіздігі бойынша 
білімін тексеру

«Үлбі металлургия зауыты» АҚ мен «Үлбі-ТВС» 
ЖШС-дағы ядролық қауіпсіздік жағдайын 
комиссиялық тексеру

«Үлбі металлургия зауыты» АҚ және «Үлбі-ТВС» 
ЖШС барлық ядролық-қауіпті учаскелерінде 
өзін-өзі қолдайтын тізбекті ядролық реакцияның 
пайда болуы туралы апаттық сигнал беру жүйесінің 
дабыл белгілері бойынша персонал мен 
қызметтердің апатқа қарсы жаттығулары

өндірістік қауіпсіздік департаментінің жыл сайынғы 
тексеру жоспарына сәйкес департамент 
мамандары ядролық және радиациялық қауіпсіздік 
жағдайын тексеруді қамтитын «Үлбі-ТВС» ЖШС-де 
өндірістік қауіпсіздік жағдайына көшпелі тексеру 
жүргізді

Іс-шаралар тиімділігінің көрсеткіші есепті жыл ішінде 
инциденттер мен апаттардың болмауы болып табыла-
ды.
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КАП 3  
2021 жылы жұмыс орындарында, үй-жайларда, өн-
дірістік аумақтарда және бақыланатын аймақтарда 
радиациялық жағдайға тұрақты бақылау жүргізілді. 
Барлық радиациялық көрсеткіштер норма шегінде 
және 2020 жылдан бері өзгерген жоқ.

2021 жылы персоналға радиациялық әсердің орташа 
дозасы табиғи радиациялық аяны қоса алғанда, жылы-
на 1,44 мЗв құрады. Табиғи радиациялық фонның көр-
сеткіштері жылына 0,75-тен 1,36 мЗв-қа дейін құрады. 

Өз кезегінде, топ кәсіпорындарында персоналдың ең 
жоғары жылдық тиімді дозасы 6,19 мЗв/жыл құрады, бұл 
рұқсат етілген 20 мЗв/жылдық доза шегінің 31%  құрайды.

2021 жылы мердігерлік ұйымдар персоналының 
дозаларын есепке алу басталды. Топтың кәсіпорын-

РАДИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

2021 жылы компания кәсіпорындарында 
радиациялық апаттар мен оқиғалар 
тіркелген жоқ. Сәулеленудің жылдық 
дозаларының бақылау деңгейлерінің асып 
кетуі тіркелген жоқ. 

дарында жұмыс істейтін және арнайы киімді дезакти-
вациялаумен және дайын өнімі бар көліктік қаптама 
комплектілерін жөнелтуге дайындаумен айналысатын 
мердігерлік ұйымдар персоналының орташа дозасы 
жылына 0,65 мЗв құрады.

Радиациялық қауіпсіздік деңгейін арттыру және пер-
соналды қорғау мақсатында радиациялық жағдайды 
жақсарту бойынша іс-шаралар тұрақты түрде жүр-
гізіледі:

үй-жайларды жөндеу жұмыстары және 
жабдықтарды жаңғырту

технологиялық жабдықтарды жөндеу және 
жаңғырту

төмен радиоактивті қалдықтарды көму пункттеріне 
шығару

 радиациялық бақылау жабдықтарын жөндеу және 
сатып алу

қызметкерлерді радиациялық қауіпсіздік жөніндегі 
курстарда оқыту

атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органда жауапты тұлғаларды 
аттестаттау

Өндірістік қауіпсіздік департаментінің қызметкерлері 2021 жылғы қарашада МАГАТЭ-нің ради-
оактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі «International Conference on Radioactive Waste 
Management: Solutions for a Sustainable Future» халықаралық конференциясына онлайн режимінде 
қатысты. Конференцияның негізгі бағыты радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы же-
текші әлемдік мамандардың тәжірибесімен алмасуы болды.

2021 жылы өндірістік қауіпсіздік департаменті өкілдерінің радиациялық ғылым мен технологиялар-
ды қолдану жөніндегі МАГАТЭ-нің екінші халықаралық конференциясына (ICARST-2021) қатысуы 
жоспарланған болатын, бірақ коронавирустық пандемияға байланысты конференция 2022 жылға 
ауыстырылды.

МАГАТЭ-МЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ

КАП 2  
2021 жылдағы азаматтық қорғаныс, ТЖ және өрт 
қауіпсіздігінің желісі бойынша іс-шаралар кешені 

Компания төтенше жағдайларға дайындықтың жоғары 
деңгейін қолдауға бағытталған іс-шараларды үнемі 
жүзеге асырады. Қоғамда тұрақты негізде өртке қарсы 
қауіпсіздік жүйелерінің техникалық құралдарына: өрт 
су құбырына (сорғылардың жұмысы, өрт түтіктерін тек-
серу), сплинклерлік өрт сөндіруге, өрт сигнализаци-
ясына, алғашқы өрт сөндіру құралдарына тексерулер 
жүргізіледі.

Жыл сайын жоспарға сәйкес қызметкерлерді ғимарат-
тан арнайы бөлінген жиын пункттеріне эвакуациялай 
отырып, өртке қарсы оқу-жаттығу іс-шаралары жүр-
гізіледі.

2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ СТ НАК 
13.2-2021 «Қауіпсіздікті қамтамасыз ету. «Қазатомө-
неркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарының өрт қауіпсіздігін 
ұйымдастыру». «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Әкімшілік 
ғимаратында өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқау-
лық» әзірленіп, бекітілді57.

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫНДЫҚ

2021 жылдың қазан айында уәкілетті мемлекеттік 
органдар Қоғамның КО әкімшілік ғимаратының жеке 
өрт қауіпін ҚР өрт қауіпсіздігі ережелерінің талапта-
рына сәйкестігіне жоспарлы тексеру және бағалау 
жүргізді. Тексеру нәтижелері өрттің қауіпті факторлары 
адамдардың өміріне қауіп төндірмейтінін көрсетті.

Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы халықа-
ралық сертификаттық аудитпен тексеру нәтижелері бой-
ынша Қоғам ғимараты ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 
стандарттарының талаптарына сәйкес болды.

Персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шеңберінде 
«Азаматтық қорғаныс жоспары» және «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ Әкімшілік-офистік ғимаратында объ-
ектілік төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимыл 
жоспары» әзірленіп, бекітілді.

«2021 жылдың бірінші жартыжылдығына Нұр-Сұлтан 
қаласының аумағында азаматтық қорғау саласындағы 
оқу-жаттығулар мен жаттығулар өткізу» жоспарына 
сәйкес жинау пункттеріне қызметкерлерді ғимараттан 
эвакуациялау имитациясымен оқу-жаттығу іс-шарасы 
өткізілді.
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Түйінді көрсеткіштер мен 
жетістіктер

БҰҰ-ның тұрақты даму 
мақсаттары

106,91   
мың тонна

Компания қызметінің нәтижесіндегі 
CO2-экв парниктік газдар 

шығарындыларының көлемі  

Топтың барлық кәсіпорындарында 
энергия тиімділігі мәселелерін 

басқаратын және ISO 50001:18001 
халықаралық стандартының 
талаптарына сәйкес келетін 

энергия менеджментінің жүйесі 
енгізілген

GRI 103-1, 103-2  
Жаһандық климаттың өзгеруі су ресурстарының 
жетіспеушілігі, азық-түліктің жетіспеушілігі, 
биоәртүрліліктің жоғалуы және табиғи апаттар сияқты  
көптеген қауіп – қатерлерг мен қауіпті климаттық 
құбылыстарға тап қылады, бұл ауыр экономикалық 
салдарға, ашаршылық пен соғыстарға әкеледі.

Климаттың өзгеруімен және оның жағымсыз 
салдарымен күресу үшін 2015 жылғы 12 желтоқсанда 197 
ел парниктік газдардың жаһандық шығарындыларын 
едәуір азайтуға және жаһандық температураның 2 
градусқа дейін көтерілуін шектеуге бағытталған Париж 
келісімін қабылдады, сонымен бірге бұл өсуді 1,5 
градусқа дейін одан да көп шектеу үшін қаражат іздеді.

Қазақстан республикасы Париж шешімін 
ратификациялағаннан кейін өзі үшін  төмен 
көміртекті  даму векторын анықтады. Төмен көміртекті 
экономикаға көшу және климаттың өзгеру салдарына 
бейімделу мемлекеттің стратегиялық міндеттері 
болып табылады. Қазақстан ұлттық деңгейде ПГ 
шығарындылары көздерінің мониторингі, есептілігі 
мен верификациясының онлайн-жүйесін енгізді 
және жыл сайын БҰҰ КӨНК хатшылығы алдында есеп 
береді. ПГ ірі көздерінің шығарындылары квоталарды 
бөлудің ұлттық жоспарымен шектеледі.

Қазақстан Республикасы МАГАТЭ-нің мүшесі бола 
отырып, климаттың өзгеруін мониторингтеу, оның 

салдарын жұмсарту және оларға бейімдеу үшін 
ядролық ғылым мен технологияларды қолдану 
жөніндегі халықаралық агенттіктің ниеті мен іс-
әрекетін қолдайды, климатқа әсерді төмендетуге өз 
үлесін қосады.

Жаһандық басымдықтарға сүйене келе, ұлттық 
ұстанымды бөлісе отырып және Париж келісімінің 
ережелерін іске асыруға өз үлесін қосуға ұмтыла 
отырып, Қазатомөнеркәсіп климаттың өзгеруіне қарсы 
күресті өзінің басымдықтарының бірі ретінде қарайды. 
Компания 2025, 2030 және 2060 жылдарға дейін 
декарбонизациялау және көміртекті бейтараптыққа 
қол жеткізу стратегиясын әзірлейді, оған 2025, 2030 
және 2060 жылдарға дейінгі кезеңге компанияның 
әрбір ЕТҰ бойынша ПГ шығарындыларының көлемін 
қысқарту жөніндегі бағдарлама мен іс-шаралар 
жоспары кіреді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның төмен көміртекті 
даму саласындағы бастамалары:

төмен көміртекті энергия көздерін (газ) 
пайдалануға көшу

жаңартылатын көздерден энергия өндіру үшін 
Топтың өндірістік алаңдарында гелиоколлекторлар, 
жылу сорғы қондырғылары, жел генераторлары 
орнатылады

парниктік газдар шығарындыларына тұрақты 
мониторинг және бақылау (қамту 1)

 
Парниктік газдар шығарындыларына мониторингті 
және есепке алуды Қазатомөнеркәсіптің Басқарма 
төрағасына тікелей бағынатын өндірістік қауіпсіздік 
Департаменті жүзеге асырады. Компания техноло-
гиялық объектілер мен қоршаған орта объектілерінің 
жай-күйі көрсеткіштерінің мониторингін жасайды, ең 
озық қолжетімді технологияларды, ресурс-және энер-
гия үнемдеу технологияларын енгізеді.

Қазатомөнеркәсіп парниктік газдар шығарындылары 
туралы деректерді ашады, бұл климаттың өзгеруі 
мәселелеріне байланысты қаржылық ақпаратты ашу 
жөніндегі жұмыс тобының (Task Force on Climate-

related Financial Disclosures, TCFD) ұсынымдарына 
сәйкес келеді. Компания қажетті жұмысты жүргізеді 
және келесі есепті кезеңдерде климатқа байланысты 
ақпаратты, TCFD әдіснамасы бойынша тәуекелдер мен 
мүмкіндіктерді тереңдетуді жоспарлап отыр.

2021 жылы Топ 1 және 2 қамту салаларының шыға-
рындыларын қоса отырып, парниктік газдарды түген-
деуді жүзеге асырды.

ЕТҰ қызметі салдарынан парниктік газдардың шыға-
рылуы негізінен тіршілікті қамтамасыз етудің негізгі 
өндірісіне ілеспе қосалқы процестеріне байланысты.

Парниктік газдардың пайда болуының негізгі көздері:

өндірістік және тұрғын үй-жайларды жылытуға 
арналған қазандық қондырғылар

жүктер мен персоналды тасымалдауға арналған 
автокөлік құралдары

технологиялық процестерге сығылған ауаны беруге 
арналған компрессорлық қондырғылар

апаттық электрмен жабдықтауды қамтамасыз етуге 
арналған дизель-генераторлық қондырғылар

басқа көздер
 
Қазатомөнеркәсіп пайдаланатын парниктік газдар 
шығарындыларын есептеу жөніндегі коэффициенттер 
ҚР оршаған ортаны қорғау министрлігінің жылу электр 
станцияларынан және қазандықтарынан парниктік 
газдар шығарындыларын есептеу жөніндегі әдісте-
мелік нұсқауларына және ҚР Қоршаған орта мини-
стрлігінің автокөлік кәсіпорындарынан атмосфераға 
парниктік газдар шығарындыларын есептеу жөніндегі 
әдістемелік нұсқауларына сәйкес келеді.

2021 жылы Компания қызметінің нәтижесінде CO2-
экв парниктік газдар шығарындыларының көлемі 
106,91 мың тоннаны құрады. 2021 жылы ПГ шығарын-
дыларының артуы көлік құралдарында отын тұтынудың 
өсуімен, бұрғылау көлемінің ұлғаюымен және каран-
тиндік шаралардың жеңілдетілуіне байланысты басқа 
да жұмыстардың жандануымен байланысты.

CO2-экв. парниктік газдардың тікелей шығарындыларының көлемі, 2019-2021 жылдар 
(қамту саласы 1), мың тонна58

Көрсеткіш 2019 2020 2021
Парниктік газдардың тікелей шығарындылары 107,60 92,59 106,91

GRI 305-1

Климаттың өзгеруі және Климаттың өзгеруі және 
энергия тиімділігіэнергия тиімділігі
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CO2-экв. парниктік газдардың қосалқы шығарындыларының көлемі, 2019-2021 жылдар 
(қамту саласы 1), мың тонна59

Қызмет түрі Электр энергиясын 
тұтыну кезінде

Жылу энергиясын 
тұтыну кезінде

Барлық  
шығарындылар

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Уран өндіру және 
қайта өңдеу  569 878  532 920  554 960  945  546  518  570 823  533 466  555 477 

Ядролық отын циклы 
және металлургия  128 717  135 196  130 871  94 931  96 378  103 927  223 648  231 574  234 798 

Қосалқы қызмет  45 838  52 929  50 902  1 813  1 915  1 376  47 651  54 844  52 279 

Барлығы  744 433  721 045  736 733  97 688  98 838  105 821 842 122 819 883 842 554

Әрбір ЕТҰ үшін парниктік газдар шығарындыларының 
жылдық көлемі шығарындылар туралы есептілік және 
қазақстандық шығарындылар саудасы жүйесіне қаты-
су үшін ұлттық деңгейде қабылданған СО2 баламасы-
ның 20 000 тоннасының шекті мәнінен аспайды.

Есепті кезеңде Компания Топтың климаттың өзгеруіне 
қосатын үлесін төмендетуге көмектесетін бірнеше 
акция өткізді. Атап айтқанда, ол кен орындарының ау-
мағында және іргелес елді мекендерде ағаш отырғызу 
жұмыстарын жалғастырды. Сондай-ақ, «Көліксіз күн» 
акциясы өткізілді, акция барысында мүдделі тараптар 

бір күнге жеке көліктерінен бас тартып, қоғамдық 
көлікті пайдаланғандықтан, қозғалтқыштардағы отын-
ды жағудан туған парниктік газдар шығарындыларын 
азайтты.

Қазатомөнеркәсіп қызметкерлері «Жер Сағаты» акци-
ясына қатысты, оның шеңберінде электр энергиясын 
үнемдеу және оны тұтынумен байланысты парниктік 
газдар шығарындыларын азайту мақсатында ғана 
емес, сондай-ақ климаттың өзгеруі проблемаларына 
қоғамның назарын аудару үшін барлық құралдарды 
1 сағатқа электр энергиясынан ажырату көзделді.

GRI 103-2, 103-3, 302-4  
Қоршаған ортаға өз әсерін төмендету, экологиялық 
ізін қысқарту үшін Компания энергияны пайдалануды 
азайту және оңтайландыру бағдарламаларына ерекше 
назар аударады.

Қазатомөнеркәсіп энергия тиімді жабдықты енгізе 
отырып, табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланумен, 
өндірістік процестерді жаңғырта отырып, энергия 
тиімділігін арттырады және өндірістің энергия сый-
ымдылығын азайтады. Энергия көздерін тұтыну және 
энергия тиімділігін арттыру саласында Компания 
басшылығы үшін уранды шығаруға жұмсалатын электр 

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ

Топтың барлық кәсіпорындарында 
энергия тиімділігі мәселелерін басқаратын 
және ISO 50001:18001 халықаралық 
стандартының талаптарына сәйкес келетін 
энергия менеджмент жүйесі енгізілген.

энергиясы шығысының жылдық жоспарлы үлестік 
нормаларынан асуына жол бермейтін ҚТК белгіленген.

Топ кәсіпорындарында бес жылда бір рет Энергия 
үнемдеу мүмкіндігі мен әлеуетін бағалау үшін энергия 
аудиті жүргізіледі. Оның нәтижелерін Қазатомөнер-
кәсіптің барлық кәсіпорындары энергия үнемдеу және 
энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын жасау кезінде пайдаланады. Жоспар жыл 
сайын Қазатомөнеркәсіптің 2022-2031 жылдарға 
арналған даму стратегиясын іске асыру жоспары шең-
берінде қалыптастырылады.

840    
млн теңгені 

2021 ЖЫЛЫ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 
БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР КЕШЕНІН ІСКЕ АСЫРДЫ. ІС-
ШАРАЛАРДЫ ЕНГІЗУДІҢ НАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ 840 
МЛН ТЕҢГЕНІ ҚҰРАЙДЫ, БҰЛ ЖОСПАРДАН 3,6%-ҒА АРТЫҚ.

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру 
жөніндегі іс-шаралар нәтижесінде үнемделген 
отын-энергетика ресурстарының саны 2021 жылы 170 
мың ГДж құрады.

2021 жылы Компания 2020 жылмен салыстырғанда 
энергия тұтынуды 8% ұлғайтты, бұл өнім өндірудің, 
шикізатты өндірудің және қайта өңдеудің ұлғаюына 
байланысты.

Энергияны тұтыну, мың ГДж60

Бастапқы энергия көздерін пайдалану, мың ГДж

Көрсеткіш 2019 2020 2021
Жылу энергиясы 11 659 921 994

Электр энергиясы 5 341 2 916 3 138

Жиыны 17 000 3 836 4 132

Қайнар көзінің түрі 2019 2020 2021
Жаңартылмайтын:

Көмір 12,3 17,9 17,6

Отын (жанармай, мазут, дизель) 1 595 1 318 1 431

Жаңартылатын:
ЖЭК 20 21 19

GRI 102-48, 302-1, 302-4

GRI 305-2

Электрмен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз ету про-
блемаларының бірі – найзағайдың шамадан тыс жүктелуі, 
желдің және көктайғақтың жүктемесі сияқты табиғи атмосфе-
ралық құбылыстардан туындаған электр беру әуе желілерінің 
(ӘЖ) ажыратылуы болып табылады. Бұл ретте көктайғақ және 
жел түріндегі бір мезгілде жүктеме электр энергиясы сапасы-
ның техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне әсер ететін 
ӘЖ-дегі технологиялық бұзылулардың (үзілістің, қабаттасу-
дың, сымдардың қатты қызуының) неғұрлым ауыр салдарына 
әкеліп соғады. 

2020 жылы «Уранэнерго» ЖШС «Метеор зауыты» АҚ-мен көк-
тайғақ жүктемелерін бақылаудың автоматтандырылған ақпа-
раттық жүйесін (көктайғақтың пайда болуын бақылау бекеті, 
жел, көктайғақ жүктемесі мен сымдар температурасының дат-
чиктері) «Уранэнерго» ЖШС-нің 110 кВ-ӘЖ желілерін орна-
туға шарт жасасты. 2021 жылы пайдалануға берілген қонды-
рғы табиғи атмосфералық әсер ету кезінде ӘЖ сымдарының 
үзілу қаупін едәуір төмендетуге мүмкіндік берді, бұл электрмен 
жабдықтау сапасына оң әсерін тигізді.

«УРАНЭНЕРГО» ЖШС ЭНЕРГИЯЛЫҚ ТИІМДІ ШЕШІМДЕРІ
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Қазатомөнеркәсіп жылумен жабдықтаудың оңтайлы режимдерін әзірлеу және енгізу жұмыстарын 
бастады. Қазандық жабдықтарын автоматты басқару функцияларын және АСТУЭ негізінде техноло-
гиялық параметрлерді автоматты түрде реттеу, көше температурасы датчиктерін қосу арқылы Ком-
пания жылу жүйелерін үнемді, сенімді және сапалы басқаруға қол жеткізгісі келеді. Орнату сыртқы 
ауа температурасының өзгеруіне байланысты жүйеде салқындатқыштың температурасын берілген 
параметрлер бойынша автоматты түрде реттеуге мүмкіндік береді. 

ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ РЕЖИМДЕРІН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЕНГІЗУ

ЭНЕРГИЯ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ
GRI 302-3  
2021 жылы Топ кәсіпорындарында отын-энергетикалық 
ресурстарды (ОЭР) тұтыну 2020 жылмен салыстырғанда 
9,4%-ға өсті. Бұл өнім өндірудің, шикізатты өндірудің 

БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГЕТИКА 

Қазатомөнеркәсіп энергияны өндірудің көміртекті 
түрінен   неғұрлым орнықты өндіріске көшу есебінен 
энергиямен жабдықтаудың тиімділігін арттыруға 
ұмтылады. Осыған байланысты Қазатомөнеркәсіп 
кәсіпорындарында отын-энергетикалық ресурстардың 
шығындарын үнемдеуге мүмкіндік беретін және пар-

және оны қайта өңдеудің артуына байланысты болды. 
Бұл ретте меншікті энергия сыйымдылығы 2021 жылы 
1,9%-ға қысқарды.

никтік газдар шығарындыларын азайтуға ықпал ететін 
баламалы энергия көздері белсенді пайдаланылады:

фотоэлектр станциялары (ФЭС)

күн коллекторлары (немесе күн су жылытқыштары)

жылу сорғы қондырғылары (ТНУ)

Энергия сыйымдылығы61

Көрсеткіш 2019 2020 2021
Өнім өндіруге, шикізатты өндіруге және оны қайта өңдеуге  
отын-энергетикалық ресурстарды тұтыну, мың ГДж 6 948 4 252 4 590

Өнім өндіру, шикізат өндіру және оны қайта өңдеу, тонна 22 761 19 587 21 834

Меншікті энергия сыйымдылығы, мың ГДж/т 0,305 0,217 0,210

Компания өз кәсіпорындарында энергияның жаңа ба-
лама көздерін қолдану мүмкіндіктерін тұрақты негізде 
қарастырады. 2022 жылы Оңтүстік Инкай кенішінде, 

«Оңтүстік Тау-химия компаниясы» БК» ЖШС-де 
100 кВт жел қондырғысын (ЖЭС) жобалау және орнату 
бойынша жұмыстар жоспарланған.

Фотоэлектр станцияларынан электр энергиясын өндіру, МВт * сағат

Көрсеткіш 2019 2020 2021
Өндірілетін электр энергиясының көлемі 4,32 3,52 3,34

2021 жылы баламалы энергия көздерін пайдаланудың әсері, мың теңге

Фотоэлектрлік 
станциялар

Жылу сорғы 
қондырғылары

Гелиоколлекторлар

90 950 29 902 20 888

2022 жылға Компания кәсіпорындары бойынша көмір-
тектік бейтараптыққа қол жеткізу және декарбонизаци-
ялау бағдарламасын әзірлей отырып, өнімнің көміртегі 
ізін бағалау бойынша жұмыстар жүргізу жоспарланған.

Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындары үшін ЖЭК дамыту 
және парниктік газдар шығарындыларын азайту 
мәселесінің шешімі- келешекте де энергияны үнемдеу 
және энергия тиімділігін арттыру болып табылады, оның 
негізгі бағыттары мынандай:

электрмен жабдықтау, жарықтандыру, жылыту, ыстық 
сумен жабдықтау, желдету жүйелерін ұтымды бөлу 
және пайдалану

электрмен жабдықтау, жарықтандыру, жылыту, электр 
жабдықтарын энергия үнемдейтін жабдыққа ауыстыра 
отырып, оларды жаңғырту бойынша іс-шаралар

энергетикалық жабдықтар мен энергетикалық 
қондырғылардың тиісті техникалық жай-күйін және 

2022 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН ЖОСПАРЛАР

ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз ету процесін іске 
асырук 

 
Жаңартылатын энергия көздері ретінде Компанияның 
бірқатар кәсіпорындарында ыстық сумен жабдықтауға 
арналған гелиоколлекторлар және жылытуға және ыстық 
сумен жабдықтауға арналған жылу сорғы қондырғыла-
рын орнату кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. Аталған 
іс-шаралар дизель отынына жұмсалатын шығындарды 
қысқартуға және тиісінше парниктік газдар шығарынды-
ларын азайтуға мүмкіндік береді. 2022 жылға «Оңтүстік 
Инкай» кенішінде және «Оңтүстік Тау кен-химия компа-
ниясы» бірлескен кәсіпорны» ЖШС-нде қуаты 100 кВт 
болатын жел генератор қондырғысын жобалау және 
орнату бойынша жұмыстар жоспарланған, 2022 жылдың  
2 тоқсанында «Қаратау» ЖШС вахталық кентіндегі 
қазандық қондырғыларын техникалық қайта жарақтан-
дыру, су жылыту қазандықтарын дизель отынынан сұй-
ытылған газға ауыстырып, пайдалануға беру жұмыстары 
жүргізілуде.
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Түйінді көрсеткіштер мен 
жетістіктер

БҰҰ-ның тұрақты даму 
мақсаттары

964,6    
млн теңгені 

на 3,2%

Табиғатты қорғау шараларына арналған 
инвестициялар 

Алынатын судың жалпы 
мөлшері 

Қоршаған ортаны қорғау Топ қызметінің жоғары басым-
дықтарының бірі болып табылады. «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ адамдардың қоршаған ортаға, денсаулығына, 
қауіпсіздігі мен өмір сапасына әсері үшін өзінің жа-
уапкершілігін мойындайды. Компания экологиялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, Топтың өндірістік қызметі 
орналасқан орындарында табиғи ортаны сақтау үшін 
барлық қажетті шараларды қолданады, табиғи ресур-
старды ұтымды пайдаланады және өзінің экологиялық 
әсерін барынша азайтады.

Топтың қоршаған ортаны қорғауды басқаруға ұста-
нымының негізгі қағидаттары «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ-ның еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, 
радиациялық және ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету саласындағы Саясатында баяндалған.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның мақсатты өндірістік 
жоспарларын іске асыра отырып, адамдарды таза 

энергиямен қамтамасыз етіп қана қоймай, қоршаған 
ортаға әсердің нөлдік деңгейіне жету бойынша алдына 
міндеттер қоя отырып, болашақ ұрпақ үшін планетаны 
сақтауға ұмтылады.

Қоршаған ортаны қорғау саласында кешенді шара-
лар мен іс-шараларды жүргізе отырып, Компания 
қоршаған ортаға теріс әсерді барынша азайтуға 
бағытталған жүйелі жұмыс жүргізеді, экологиялық 
қауіпсіздік деңгейін арттырады, өз кәсіпорындарының 
тұрақты дамуына кепілдік береді.

GRI 102-11  
Қазатомөнеркәсіп әсіресе еңбекті қорғау, өнеркәсіптік 
қауіпсіздік және қоршаған ортаға әсер ету саласында 
сақтық қағидатын пайдаланады. Бұл қағидат тәуекел-
дерді басқару процесінде іске асырылады.

БАСҚАРУ ТӘСІЛІ 

Табиғи уран өндіру бойынша жаңа технологиялар мен 
үздік әлемдік практикаларды енгізе отырып, Қазатомө-
неркәсіп қоршаған ортаны қорғауға (ҚОҚ) және табиғи 
ресурстарды ұтымды пайдалануға байланысты проце-
стерді жетілдіреді. Табиғи уранды өндіру үшін жер қы-
ртысынан элемент алудың неғұрлым экологиялық әдісі 
– адамдардың денсаулығы үшін тәуекелдерді барынша 
азайтуға мүмкіндік беретін, өндіру аяқталғаннан кейін 
жерасты суларының өздігінен қалпына келуін қамта-
масыз ететін және аумақтардың ауқымды радиоактивті 
ластануының болмауымен сипатталатын жерасты ұңғы-
малық шаймалау (ЖҰШ) пайдаланылады.

2030 жылға дейінгі қоршаған ортаны қорғау саласын-
дағы әлемдік Күн тәртібі аясында Топ БҰҰ-ның 3, 7, 8, 9, 
12, 13 – Тұрақты даму мақсаттарын – радиациялық және 
ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен қатар, басты 
басымдықтардың бірі ретінде анықтады.

Топтың ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ біріктірілген басқару жүйесі 
шеңберінде жұмыс істейтін экологиялық менеджмент 
жүйесі қоршаған ортаны қорғау саласындағы күш-жі-
герді Компанияның өнеркәсіптік, ядролық және ради-
ациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі қызметімен, 
сондай-ақ басқа да аралас облыстармен үйлестіруге 
мүмкіндік береді.

Қазатомөнеркәсіптің өндірістік қауіпсіздік депар-
таменті табиғат қорғау қызметін басқаруды корпо-
ративтік орталық деңгейінде жүзеге асырады. Бұл 
ретте Топтың еншілес және тәуелді ұйымдарында ҚОҚ 
саласындағы қызметті басқаруға жауапты бөлімшелер 
құрылды.

Компания басшылығы экология саласындағы ахуалды 
тұрақты бақылауды жүзеге асырады. Апта сайын 
аппараттық және өндірістік кеңестер аясында өн-
дірістік қауіпсіздік Департаменті Басқарма Төрағасы 
мен Басқарма мүшелеріне экологиялық аспектілерді 
басқару мәселелері бойынша есеп дайындайды. Тоқ-
сан сайын «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Директорлар 
кеңесінің өндірістік қауіпсіздік жөніндегі комитетінің 
(HSE) мүшелері үшін ESAP Жол картасына сәйкес 
іс-шаралардың орындалуы туралы есеп қалыптасты-
рылады.

2021 жылы «ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС 
«Экологияға қосқан үлесі үшін» марапатына 
ие болды және жыл сайынғы республикалық 
«Парыз» байқауының» «Халықтың әлеуметтік 
әл-ауқаты мен қоршаған ортаны жақсартуға 
қосқан үлесі» номинациясының «Алғыс 
хатына» ие болды.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі 
нормативтік құжаттар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның еңбекті қорғау, 
қоршаған ортаны қорғау, радиациялық және 
ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 
саясаты

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілік саясаты

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында 
өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу 
қағидалары

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында 
өнім бірлігіне қалдықтардың пайда болу 
нормативтерін есептеу әдістемесі» корпоративтік 
стандарты 

 «Өндірістік қауіпсіздік стандарттарының жүйесі. 
Өндірістік қауіпсіздік саласындағы мердігерлік 
ұйымдарға қойылатын талаптар»

Радиоактивті қалдықтарды көму сәтіне дейін 
олармен жұмыс істеу жөніндегі әдістемелік 
нұсқаулар

 Уранның ЖҰШ-ның жер асты және жер асты 
суларына әсерінің мониторингін ұйымдастыру 
жөніндегі әдістемелік нұсқаулар

Кәсіпорындарды таратуға арналған ағымдағы 
шығындарды тұрақты талдау бойынша тарату мен 
процедуралардың сметалық құнын есептеу 
бойынша әдістемелік нұсқаулар (ARO бағалау)

 Уран кен орындарындағы, өндірістік объектілердегі 
және оларға іргелес аумақтардағы Биоәртүрлілікті 
Бағалау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар

«Уран өндіруші кәсіпорындардың өндірістік 
қызметінің салдарын жою критерийлерін 
айқындау» нұсқаулығы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да экологиялық 
ақпарат алмасу процестерін әзірлеу тәртібі» 
нұсқаулығы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес және тәуелді 
ұйымдарының мүдделі тараптарымен экологиялық 
және әлеуметтік аспектілерде өзара іс-қимыл 
жоспарын әзірлеу» нұсқаулығы

Қоршаған ортаны қорғауҚоршаған ортаны қорғау

155154 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар



2021 жылғы 4 маусымда Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ «РИТМ-Блок» платформасында өндірістік қауіпсіздік жөніндегі  «Қазатомөнеркәсіп – қор-
шаған ортаға қамқорлықпен!» атты онлайн іс-шара өткізді. Қазатомөнеркәсіп өкілдері компанияның 
әлемдік трендтерге және Қазақстан Республикасының жаңа экологиялық заңнамасына байланысты 
жаңа сын-тегеуріндер мен өзгерістерге әзірлігін мәлімдеп қана қоймай, корпоративтік орталықтың 
қоршаған ортаны қорғау бағыттарын үйлестіру жөніндегі жүргізіліп жатқан жұмысын таныстырды, 
сондай-ақ кәсіпорындарда іске асырылып жатқан биоалуантүрлілік, көгалдандыру және қалдықтар-
ды қайта өңдеу жөніндегі жобаларын ұсынды. Іс-шара барысында өндірістік қауіпсіздік жөніндегі 
Басқарушы директор Ысқақов Манас Топта сөзсіз басымдық өндірістік қауіпсіздік және қоршаған 
ортаны қорғау, табиғатты қорғаудың маңыздылығы мен қажеттілігі, өндірістік қызметтің қатысу өңір-
леріндегі экологияға әсерін барынша азайту жөніндегі шаралар болып табылатынын атап өтті.

ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП-ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАМҚОРЛЫҚПЕН!

ESAP ЖОЛ КАРТАСЫН ІСКЕ АСЫРУ 
2021 жылы экологиялық саладағы ESOP іс-қимыл 
жоспарын іске асырудың Жол картасын іске асыру 
шеңберінде:

өндірістік объектілердің қоршаған ортаға және 
жергілікті халыққа экологиялық әсерін зерттеу 
бойынша жұмыстар орындалды

уран өндіруші кәсіпорындардың экологиялық 
нормалаудың және қоршаған орта мониторингінің 
салалық жүйесін құру бойынша жұмыстар жүзеге 
асырылды

қоғам кәсіпорындарында өндірістік қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуде корпоративтік стандарттарды 
әзірлеу бойынша жұмыс жалғастырылды

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың жасыл 
қаржыландыру Саясаты бекітілді 

МОНИТОРИНГІЛЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ 
GRI 413-1  
Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы-
ның талаптарына сәйкес есепті кезеңде Топ ЕТҰ ӨЭК 
жоспар-кестесінің негізінде аккредиттелген мердігерлік 
ұйымдарды (зертханаларды) тарта отырып, тоқсан 
сайын өндірістік экологиялық бақылауды (ӨЭК) жүзеге 
асырды.

Қоршаған ортаға әсерді болжау мен мониторингілеуді 
жақсарту және кеніштердің жабылуын жоспарлауды 
жақсарту жөніндегі міндеттерді іске асыру шеңберінде 
2021 жылы Қазатомөнеркәсіп экологиялық сарапта-
маны жетілдірді. Бұдан басқа, «Жоғары технологиялар 
институты» ЖШС жанындағы экологиялық жобалау 
және мониторинг орталығы «ЖҰШ кенішінің өндірістік 
объектілерінің қоршаған орта объектілеріне және жер-
гілікті халыққа экологиялық және әлеуметтік әсерлерін 
зерттеу» тақырыбындағы ҒЗТКЖ жұмысын аяқтады.

Есепті кезеңде ЕТҰ ҚР жаңа Экологиялық кодексінің та-
лаптарына сәйкес теріс әсер ететін объектінің санатын 
айқындау бойынша шешімдер алынды.

2021-2022 жылдары ең озық қолжетімді технология-
ларды (ОҚТ) енгізу мақсатында «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ кәсіпорындарында «ҮМЗ» АҚ кәсіпорынына 
кешенді технологиялық аудит жүргізді. «Халықаралық 
жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар 
орталығы» КЕАҚ-ның қорытындысына сәйкес жүр-
гізілген кешенді технологиялық аудит нәтижелері 
бойынша «ҮМЗ» АҚ-да технологиялық процестерді 
іске асыру және қоршаған ортаны қорғау бөлігінде ең 
озық қолжетімді техникалар енгізілді. Аудит барысында 
тіркелген «ҮМЗ» АҚ негізгі технологиялық процестерін 
іске асыру көрсеткіштерін ОҚТ ұлттық анықтамалығына 
енгізу ұсынылды.

СЕРТИФИКАЦИЯЛАУ

Топтың барлық өндірістік кәсіпорындарында ISO 14001 
стандартына негізделген экологиялық менеджмент 

Тәуелсіз аудит табиғи уран қосылыстарының экс-
порттық жеткізілімдерін ұйымдастыру кезінде ISO 
14001:2015 (экологиялық менеджмент жүйелерін сер-
тификаттау) және ISO 45001:2018 (Денсаулық сақтау 
және еңбек қауіпсіздігі менеджментін сертификаттау) 
халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес 
келетінін куәландырды.

2021 жылы Қоршаған ортаны қорғау 
мәселелерін басқару тәсілдерін жетілдіру 
жөніндегі міндеттемелерді орындау 
шеңберінде Қазатомөнеркәсіп алғашқы 
бақылау аудитінен сәтті өтті және TÜV 
International Certification сертификатын 
растады.

жүйесі және ISO 50001 стандартына негізделген энер-
гоменеджмент жүйесі енгізілген.

Табиғатты қорғау қызметін тиімді басқаруды қамтама-
сыз ету, озық халықаралық салалық практиканы (GIIP) 
зерделеу және қолдану бөлігінде қажетті құзыреттер 
мен білім алу үшін Компания тұрақты негізде ЕТҰ 
басшылары мен жер қойнауын қорғауға, экологиялық 
және әлеуметтік мәселелерге жауапты мамандар қата-
рынан Топ қызметкерлері үшін экологиялық қауіпсіздік 
саласында оқытуды жүргізеді.

Экологиялық қауіпсіздік және ҚОҚ саласындағы 
оқыту бағдарламаларының тақырыптары:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында 
өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында 
өндірістік экологиялық бақылауды (мониторингті) 
жүзеге асыру

уран кен орындарындағы биоәртүрлілікті бағалау

ISO 14063:2020 негізінде экологиялық ақпарат 
алмасу процестерін әзірлеу. Ішкі аудит 
(стандарттың жаңа нұсқасы)

«AA1000 SES стандарты негізінде мүдделі 
тараптармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру» 
сертификаттау курсы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-дағы экологиялық 
және әлеуметтік салалардағы іс-қимыл 

жоспарының жол картасы (ESAP), негізгі бағыттар 
және оны іске асыру

2021 жылы ЕТҰ басшылары мен жер қойнауын 
қорғауға, экологиялық және әлеуметтік мәселелерге 
жауапты мамандар және әртүрлі мүдделі құрылымдық 
бөлімшелер (ЖСО) қатарынан Топтың 244 қызметкері 
мынадай бағыттар бойынша оқытудан өтті:

парниктік газдардың тікелей және жанама 
шығарындыларын сандық бағалау және өнімнің 
көміртегі ізін есептеу әдістері

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ кәсіпорындарының 
өндірістік қызметінің қоршаған ортаға және 
халыққа ықтимал техногендік әсерін экологиялық 
және әлеуметтік зерттеу

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында 
төмен радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу 
және ҰАҚ көлемдерін төмендету жолдары

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарының 
келісімшарттық және өндірістік аумағында қызмет 
көрсететін мердігер ұйымдардың өндірістік 
қауіпсіздігі жай-күйінің аудиті

атом энергиясы объектілерін жою (пайдаланудан 
шығару) жоспарына қойылатын талаптарды 
айқындау

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ОҚЫТУ

157156 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар



кәсіпорында экологиялық коммуникациялар өткізу: 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ ЕТҰ мүдделі 
тараптарымен өзара іс-қимыл жоспары

ESAP жоспарын іске асырудың 2018-2021 жылдар 
аралығындағы барлық кезеңінде 16 оқыту 
семинары/вебинарлары өткізілді, оған 
Компанияның ЕТҰ және КО 620 тыңдаушысы 
қатысты

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН 
ШЫҒЫНДАР

Топ табиғат қорғау қызметіне қомақты қаражат салады. 
2021 жылы Қазатомөнеркәсіптің Қоршаған ортаны 
қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізуге арналған жал-
пы шығыстары 964,6 млн теңгені құрады. 2021 жылы 
Қазатомөнеркәсіп ОС эмиссиясы үшін 187,6 млн теңге 
салық төлемдерін аударды.

GRI 307-1  
2021 жылы Топ кәсіпорындары бойынша экологиялық 
заңнама талаптарын сақтамағаны үшін айыппұлдар 
мен экономикалық санкциялар 12,4 млн теңгені 
құрады. Қазатомөнеркәсіп есепті кезеңде экологиялық 
заңнаманы елеулі бұзушылықтарға байланысты сот 
талқылауларына қатысқан жоқ.

2021 жылы табиғатты қорғау іс-шараларына арналған инвестициялар, млн теңгемен
Қоршаған ортаға ұйымдастырылмаған эмиссияларды азайтуды қоса алғанда, технологиялық процестерді 
жетілдіру 100,4

Қолданыстағы шаң-газ ұстау және су тазарту қондырғыларының тиімділігін арттыру 87,5

Қоршаған ортаны қорғау саласында ғылыми-зерттеу қызметін жүргізу 127,1

ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ 

GRI 103-2  
Компания тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді 
жеткізушілерден, сондай-ақ мердігерлерден «Өндірістік 
қауіпсіздік стандарттарының жүйесі» корпоративтік 
стандартының талаптарын сақтауды талап етеді. 
Бұл талаптар мердігер ұйымдар үшін міндетті болып 
табылады, сондай-ақ контрагенттер үшін ұсынымдық 
сипатта болады.

Өнім берушіні таңдау және контрагенттермен шарт 
жасасу кезеңінде Қазатомөнеркәсіп контрагенттерді 
Компанияның табиғат қорғау талаптарына сәйкестігін 
қамтамасыз ету қажеттілігі туралы хабардар етуді жүр-
гізеді. Өндірістік қауіпсіздік департаменті мердігерлер-

мен және жеткізушілермен келісімдерде қауіпсіздікке 
байланысты қажетті талаптар мен міндеттемелердің 
сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында шарттарды 
келісу процесіне міндетті түрде қатысады.

Өндірістік қауіпсіздік департаменті қоғамның еншілес 
және тәуелді ұйымдарының жауапты қызметтерімен 
бірлесіп, мердігерлердің қызметін тікелей жергілікті 
жерлерде бақылайды, тексерулер жүргізеді, мердігер-
лердің қызметін бағалай отырып есептер қалыптасты-
рады, тексерулер мен анықталған бұзушылықтардың 
санын көрсетеді.

Өз өнімдерін ядролық энергетиканы пайдаланатын 8 
елге өткізе отырып, Топ осы елдердің төмен көміртекті 
даму векторына және атмосфераға ластаушы заттардың 
шығарылуын азайтуға өз үлесін қосады.

Қазатомөнеркәсіп технологиялық жетілдірулерді енгізу 
арқылы зиянды заттар шығарындыларын азайтуға 
ықпал ете отырып, өз өндірісінің ауа сапасына теріс 
әсерін азайтуды қамтамасыз етуге ұмтылады. Топ атмос-
фераға шығарындыларды азайтуға және ауа сапасына 
мониторинг жүргізуге бағытталған бірқатар шараларды 
жүзеге асырады:

атмосфера жағдайын бақылау 

атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуын 
азайтуды қамтамасыз ететін заманауи газ тазарту 
жүйелерін, энергия үнемдейтін технологияларды 
және фотоэлектрлік станцияларды пайдалану

тесу пештерінен шығатын газдарды тазарту және 
ол үшін шаң мен газ тұтқыш қондырғыларды 
пайдалану. Бұл қондырғы атмосфераға 
радиациялық шаңның шығарылуын болдырмайды 
және қоршаған ортаға эмиссияны 20%-ға азайтады

 
Жалпы 2021 жылы Топ бойынша ластаушы заттардың 
шығарындылары 2020 жылғы 1 907,57 тоннадан 2021 
жылы 1 845,19 тоннаға дейін 3,3% азайды. Ластаушы 
заттар шығарындыларының төмендеуі қоршаған 

Топ кәсіпорындары электр энергиясын өндіру үшін күн 
энергиясын белсенді пайдаланады, осылайша мазут 
пен көмір сияқты дәстүрлі отын түрлерін тұтыну нәтиже-
сінде атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың 
шығарындыларын азайтады. СО2 шығарындыларының 
төмендеуі шығарындылардың жалпы санының шамамен 
3% құрады.

Топтың күн фотоэлектрлік станциялары өндіретін жыл-
дық электр энергиясын өндіру 3,34 МВт*сағ құрайды. 
Өндірілетін электр энергиясы жыл сайын 90 млн теңге 
үнемдеуге мүмкіндік бере отырып, өз қажеттіліктері үшін 
пайдаланылады. Электр энергиясының артығы Топ орна-
ласқан  өңірлердің тұрғындары мен кәсіпорындарының 
пайдалануы үшін жергілікті электр желілеріне беріледі.

АТМОСФЕРАҒА ШЫҒАРЫНДЫЛАР

Атмосфераға ластаушы заттардың 
шығарындылары көлемінің серпіні, 
2019-2021 жылдар, тонна
2021
2020
2019

1 845,19
1 907,57
1 915,65

ортаға эмиссияларға қолданыстағы рұқсаттар шең-
берінде ЕТҰ-да табиғат қорғау іс-шаралары жоспарла-
рының орындалуына байланысты.

Су ресурстарын тиімді басқару – Компанияның еңбекті 
қорғау, қоршаған ортаны қорғау, ядролық және ради-
ациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 
саясатын іске асырудың, оның ішінде жергілікті 
қоғамдастықтармен, мемлекетпен және инвесторлармен 
өзара іс-қимылды жақсартуға ықпал ететін құрамдас 
бөлігі. Компания су тұтынуды азайтуға тырысады және 
су алу көлемін азайту және қайта пайдалану көлемін 
ұлғайту үшін барынша күш салады. Қазатомөнеркәсіп 
өзі орналасқан барлық өңірлерде сумен жабдықтау тәу-
екелдеріне тұрақты мониторинг және бағалау жүргізеді. 
Кейбір аймақтарда Компания жергілікті тұрғындар мен 
өнеркәсіпті сумен қамтамасыз етеді. Деминерализация-
ланған су-бұл жергілікті қауымдастықтардың қажеттілік-
тері үшін сыртқы желіге жеткізілетін электр энергиясын 
өндіруге арналған шикізат.

Су ресурстарын өндірістік қызметте пайдалану кезінде 
Компания «Барлығына арналған су ресурстарының және 

санитарияның болуын және ұтымды пайдаланылуын 
қамтамасыз ету» 6 – БҰҰ ТДМ қоса алғанда, БҰҰ-ның 
2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму 
саласындағы күн тәртібін басшылыққа алады, сондай-ақ 
өз қызметін Қазақстан Республикасының Су кодексіне 
(66-бап) сәйкес жүзеге асырады. Су пайдалану су ресур-
старын қорғау саласындағы рұқсат беру құжаттамасына 
сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ретте кәсіпорындарды 
сумен жабдықтау: өндірістік-техникалық және ауыз су 
түрінде бөлек пайдаланылады.

СУДЫ ТҰТЫНУДЫҢ КӨЛЕМІ ЖӘНЕ СУ ТАРТУ 

GRI 303-1  
Суды алу ЖҰШ технологиялық регламенттерінің та-
лаптары мен нормаларына сәйкес, сондай-ақ халықты 
ауыз сумен жабдықтауды қамтамасыз ету мақсатында 
жүзеге асырылады. Жер асты суларын өндіру Қазақстан 
Республикасы Экология, Геология және табиғи 

СУ ҚОРЛАРЫ
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ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің Су 
ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі 
бассейндік инспекциялары берген арнайы су пайдала-
нуға берілген рұқсаттың негізінде су пайдаланушының 
су жинау учаскелерінен жүргізіледі.

Өндірістік және өндірістік емес қажеттіліктерге 
орталықтандырылған және орталықтандырылмаған 
сумен жабдықтауды жүзеге асыратын кәсіпорындар 
алынатын судың есебін ұйымдастырады, су тарту 
құрылыстарының, ішкі сумен жабдықтау жүйелерінің, 
суды есепке алу тораптарының жай-күйіне тұрақты 
бақылау жүргізеді.

Есепті кезеңде су қабылдағыштың құрылымы өзгерген 
жоқ. Алынатын судың жалпы мөлшерінің 84%-ы жер 
асты суларына тиесілі. Жер үсті көздерінен 0,06% 
су алынады. Муниципалдық және басқа да сумен 

Топ кәсіпорындары су алуды жүзеге асыратын су 
объектілері олардың мөлшеріне, рөліне немесе сирек 
кездесетін, құрып кету қаупі төнген немесе жойылып 
кету қаупі төнген жүйе мәртебесіне байланысты аса 
осал болып табылмайды. Топ кәсіпорындарының Су 
алуы рұқсат беру құжаттарына сәйкес жүзеге асырыла-
ды және су көздеріне елеулі әсер етпейді.

Суды есепке алу аспаптарына қойылатын талаптар 
Қазақстан Республикасының Су кодексінде, техника-
лық регламенттерде, сумен жабдықтау және су бұру 
жүйелеріндегі суды есепке алу аспаптарын таңдау, мон-
таждау және пайдалану қағидаларында белгіленеді.

жабдықтау жүйелерінен су алу 39,9%-ға, 1 131,1 мың 
м3-ден 1 582,9 мың м3-ге дейін ұлғайды. Су тұтынудың 
артуы 2021 жылы уран өндіру көлемінің ұлғаюына 
байланысты.

Табиғи көздерден су алуды азайту үшін топтың кейбір 
кәсіпорындары жабық айналым циклдерін қолдана 
отырып жұмыс істейді. 2021 жылы бірнеше рет және 
қайта пайдаланылатын су көлемі 50 384 мың м3 құра-
ды, бұл 2020 жылмен салыстырғанда 0,59%-ға аз.

Алынатын судың көлемі, мың м3

Қайнар көзі 2021
Жер үсті сулары 6,5

тұщы су  - 

басқа сулар 6,5

Жер асты сулары 8 531,3
тұщы су 3 802,7

басқа сулар 4 728,7

Сумен жабдықтаудың  муниципалды және басқа жүйелері 1 582,9
тұщы су 1582,9

басқа сулар  -

Алынатын судың жалпы мөлшері 10 120,7

2021 жылы алынатын судың жалпы мөлшері 
2020 жылғы 10 452,3 мың м3-ден 2021 жылы 
10 120,7 мың м3-ге дейін 3,2%-ға қысқарды.
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Көрсеткіш 2019 2020 2021
Көп рет және қайта пайдаланылатын судың жалпы көлемі 50 443 50 683 50 384

GRI 102-48

GRI 303-3

2021 жылы топтың ЕТҰ-да балық 
шаруашылығының маңызы бар су 
объектілері үшін белгіленген сарқынды 
сулар төгінділеріндегі ластаушы заттар үшін 
жол берілетін шекті концентрациядан асып 
кетудің бірде-бір жағдайы тіркелген жоқ.

САРҚЫНДЫ СУЛАРДЫ АҒЫЗУ КӨЛЕМІ 

Топ кәсіпорындарында суды пайдаланған кезде өн-
дірістік, нөсер және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды 
сулар пайда болады. Жер үсті су объектілеріне су бұру 
өнеркәсіптік алаң аумағындағы нөсер суларынан 
және технологиялық процесте пайдаланылмайтын 
нормативтік таза сулардан қалыптастырылады және та-
зартылғаннан кейін су ағызу нөсер кәрізідерінің көздері 
арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар, кеніштердің 
ағынды суларының төгінділері жинақтағыш тоғанға 
ағызылады.

GRI 303-2  
Төгінділердің барлық көлемі тазартудан өтеді және қор-
шаған ортаға эмиссиялар нормативтерін анықтаудың 
қазақстандық әдістемесіне сәйкес ағызылатын судың 
сапасына қойылатын нормативтік талаптарға сәйкес 
келеді. Жер үсті, жер асты және сарқынды сулардың 
химиялық құрамын айқындауды қоса алғанда, су 
объектілерінің жай-күйіне мониторингті тұрақты аккре-
диттелген мамандандырылған зертханалар жүргізеді. 
Мониторинг бағдарламасы орталықтандырылған кәріз 
желілеріне қосылған барлық өнеркәсіптік алаңдардағы 
сарқынды сулардың сапасын зерттеуді қамтиды.

2021 жылы кәсіпорындардың сарқынды суларды ағызу 
көлемі 4 823,0 мың м3 құрады, бұл 2020 жылмен салы-
стырғанда 7,9%-ға аз.

Сарқынды су төгінділерінің көлемі, мың м3  63

GRI 303-4

2021
2020
2019

4 823,0
5 239,4
5 674,5
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Есепті кезеңде «Инкай» БК» ЖШС ағынды сулардың 
кәріз тұндырғыларын тазарту бойынша регламенттік 
рәсімдерді жүргізді. Тазарту барысында 150 тонна шө-
гінді тұнба тазартылды. Жүргізілген жұмыстар ағынды 
сулардағы шекті рұқсат етілетін  концентрациялардың 
асып кетуіне жол бермеуге ықпал етті және су шыға-
рудағы ластаушы заттар құрамының асып кетуіне жол 
бермеді.

ЖЕР АСТЫ СУЛАРЫ

ЖҰШ әдісін пайдалана отырып уран өндірудің техноло-
гиялық процесінде жер асты суларының ластану қаупі 
бар. Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және Қаза-
томөнеркәсіптің барлық пайдаланылатын кеніштерінде 
экологиялық қатерді барынша азайту мақсатында 
жобалау құжаттамасындағы санитариялық-эпидемио-
логиялық талаптарға сәйкес санитариялық-қорғаныш 
аймағының өлшемдері негізделген.

2021 жылы Компания «Уранның жер асты суларына 
ЖҰШ әсерінің мониторингін ұйымдастыру жөніндегі 
әдістемелік нұсқаулар» атты корпоративтік стандартын 
бекітті және уран өндіруші кәсіпорындар жер асты 
суларының мониторингін енгізді және жүзеге асырады. 
Стандарттың мақсаты – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  
АҚ уран кен орындары орналасқан ауданда уранды 
жерасты ұңғымалық сілтісіздендіру тәсілімен өндіру ке-
зеңінде және осы процесті уран өндіруші кәсіпорындар 
аяқтағаннан кейін табиғи сулардың жай-күйіне монито-
ринг жүргізуге қойылатын бірыңғай талаптарды белгілеу.

GRI 306-1, 306-2, 103-1, 103-2  
Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындарында өндірістік 
қызметті жүзеге асыру өндірістік және коммуналдық 
қалдықтардың пайда болуымен ұштасады. Қалдықтар-
ды қауіпсіз басқару және оларды кәдеге жарату – 
Қазатомөнеркәсіптің басым міндеттері. Қалдықтарды 
өңдеу мүмкін болмаған жағдайда Компания оларды 
залалсыздандыруды және экологиялық қауіпсіз орна-
ластыруды қамтамасыз етеді не оларды маманданды-
рылған ұйымдарға береді.

Топ қалдықтармен жұмыс істеу кезінде ұлттық заңна-
маның талаптарын басшылыққа алады, ол кейіннен 
кәдеге жарату, қайта өңдеу және жою үшін барлық 
түзілген қалдықтардың түріне және құрамына қарай 
оларды бөлек жинауды қамтамасыз етуге міндеттейді. 
ЕТҰ-да контейнерлер мен металл сыйымдылықтарға 
арналған уақытша жабдықталған алаңдар айқын-
далған, олар қалдықтардың түрі, сондай-ақ олардың 
қауіптілік дәрежесі көрсетілген жақсы көрінетін айы-
рым белгілерімен белгіленген.

Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы корпора-
тивтік стандарттар:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында 
өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу 
қағидалары

Радиоактивті қалдықтарды көму сәтіне дейін 
олармен жұмыс істеу жөніндегі әдістемелік 
нұсқаулар

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында 
өнім бірлігіне қалдықтардың пайда болу 
нормативтерін есептеу әдістемесі

Компанияда пайда болатын негізгі қалдықтар:  

қатты және сұйық радиоактивті қалдықтар

флюоритті мыс-молибден кенін өндіру кезіндегі 
аршу жыныстары

 ЖҰШ полигонында ұңғымаларды бұрғылау 
кезіндегі бұрғылау шламдары

плавик қышқылын өндіру кезіндегі фторлы гипс

жылу энергиясын өндіру кезіндегі күл-қож 
қалдықтары

коммуналдық қалдықтар

пайдаланылған мұнай өнімдері

автомобиль шиналары

Қалдықтарды басқарудың бекітілген бағдарламалары 
мен қалдықтарды басқару жөніндегі іс-шаралар жоспар-
ларына сәйкес мынадай іс-шаралар орындалуда:

өңделген бұрғылау шламдарын радиоактивті емес 
бұрғылау шламдарына арналған полигондарға 
орналастыруға (қоймалауға) тұрақты бақылау 
жүргізіледі

өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жаратуға 
тұрақты түрде уақтылы шығару орындалады

ҚАЛДЫҚТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ

кеніштер аумағында өндіріс және тұтыну 
қалдықтарын бөлек жинау пункттері және уақытша 
сақтаудың арнайы орындары ұйымдастырылған

 
Компания қалдықтардың пайда болуының алдын алуға 
міндетті бақылауды жүзеге асырады. Барлық жоспар-
ланған іс-шаралар жұмыс жоспарларына сәйкес 
орындалады, тиісті нәтижелер тиісті түрде тіркеледі. 
Есепті кезеңде елеулі бұзушылықтар анықталған жоқ.

GRI 306-3  
Есепті кезеңнің соңында Қазатомөнеркәсіп жинаған 
қалдықтардың жалпы көлемі 1 016,6 мың тоннаны 
құрады, бұл 2020 жылға қарағанда 10,0%-ға аз.  
Олардың негізгі бөлігі өнеркәсіптік қалдықтарға ти-
есілі, бұл – қалдықтардың жалпы массасының 87,9% 
құрайды. 2021 жылы өнеркәсіп қалдықтарының жалпы 
массасы 10,3%-ға қысқарды.

Компанияда қалдықтарды жинаудың бөлек жүйесі 
қабылданған. ЕТҰ аумағында өндіріс және тұтыну 
қалдықтарын уақытша сақтау осы мақсат үшін арнайы 
бөлінген және жабдықталған орындарда жүзеге 
асырылады. Қауіпті өндірістік қалдықтар мамандан-
дырылған кәсіпорындарға сақтауға, қайта өңдеуге 
және кәдеге жаратуға беріледі. Қауіпті қалдықтардың 
барлық тізбесі үшін қалдықтар туралы негізгі ақпарат: 
атауы, қауіпті қасиеттерінің тізбесі, құрамы, уыттылығы 
және қалдықтармен жұмыс істеу кезіндегі сақтық ша-
ралары көрсетілген паспорттар әзірленді.

Қазатомөнеркәсіп қауіпті қалдықтарды тасымалдауды 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес және тек лицензиясы 
бар ұйымдарды тарта отырып жүзеге асырады. 2021 
жылы компания қауіпті қалдықтарды трансшекаралық 
тасымалдауды жүзеге асырмады.

ТӨМЕН РАДИОАКТИВТІ ҚАТТЫ 
ҚАЛДЫҚТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ
 
Уран өндіруші кәсіпорындардың өндірістік қызметі 
процесінде тек қатты төмен радиоактивті қалдықтар 
(ТНРО) түзіледі.

Өндіру процесінде пайда болатын қатты радиоактивті 
қалдықтар:

құбырлар арқылы өндірістік ерітінділерді жеткізу 
қолданылатын учаскелердегі радиоактивті 
ластанған топырақта

өндірістік циклден алынатын пайдаланылған ион 
алмасу шайырларынан тұратын қалдықтарда

құрама резервуарлардан алынған радиоактивті 
ластанған сұйық ерітіндіде

 өндірістен алынған жабдық бөліктері мен металл 
конструкцияларында шөгеді

 
Топтың өндіруші кәсіпорындары қатты радиоактивті 
қалдықтарды кәдеге жарату үшін арнайы бөлінген 
орындарда Қазақстан заңнамасына сәйкес кәдеге 
жаратуды жүзеге асырады. Қатты радиоактивті 
қалдықтардың мұндай түрлері төмен белсенді болып 
сипатталады және қатты радиоактивті қалдықтармен 
сәулелену деңгейі бойынша қауіп деңгейі жағынан ең 
азы болып табылады.

2021 жылы Топтың уран өндіруші кәсіпорындарының радиоактивті қалдықтарының (РАҚ) 
жалпы көлеміне ТНРО-ның әртүрлі түрлерінің үлесі, %

ТНРО түрлері РАҚ жалпы көлеміне салым
Құм тұндырғышт құмдары, тұнбасы, ластанған топырақтар 75,3

Сынған шайыр 1,9

Металды қалдықтар 2,6

Арнайы киім, ЖҚҚ, шүберек, сүзгілер 6,2

Пластикалық қалдықтар (құбырлар және т. б.) 1,2

Басқа да радиоактивті қалдықтар 12,8

Топ кәсіпорындары өндірістік экологиялық 
бақылау шеңберінде белгіленген 
заңнамалық және корпоративтік талаптарға 
сәйкес жерасты суларының жай-күйіне 
тұрақты мониторингті жүзеге асырады.
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GRI 103-1  
Компания өзі орналасқан аймақтағы биологиялық алуан 
түрлілікті сақтаудың маңыздылығын түсініп және қабыл-
дай отырып, уран кен орындары аумағындағы флора мен 
фаунаның жағдайын зерттеуге бар күшін салады.

«Зертхана-Атмсофера» ЖШС-мен жасалған шарт 
шеңберінде» «ҮМЗ» АҚ-ның ауаның, су ресурстарының 
және/немесе экожүйелердің кумулятивтік ластануы-
на үлесін анықтау жобасын» орындау барысында 
жануарлар әлемі әртүрлі жануарлардан, негізінен 
кемірушілерден  тұратыны анықталды. Ірі сүтқоректілер 
жоқ және жануарлардың жойылып кету қаупі бар түрлері 
тіркелмеген.

«LLP ROYAL» ЖШС 2021 жылы «Сауда-Көлік Компания-
сы» ЖШС «ТТК-Шиелі» және «ЦАПБ» филиалдарының 
өндірістік қызметінің қоршаған ортаға және жергілікті 

халыққа әсерін бағалау бойынша жұмыс жүргізді. Зерт-
телетін учаскелердің флорасы мен фаунасына визуалды 
бақылаулар жүргізілді. Бағалау қорытындысы бойынша 
филиалдардың жанындағы жануарлар мен өсімдіктер 
әлеміне теріс әсердің болмағаны анықталды.

ESAP жоспарын іске асыру жобасының периметріне 
кіретін барлық ЕТҰ Қазатомөнеркәсіптің өндірістік 
учаскелеріне іргелес аумақтардағы биоалуантүрлілікті 
бағалау жөніндегі зерттеулермен қамтылған.

GRI 304-1  
Топтың меншігіндегі, жалға алған және басқаруындағы 
жердің жалпы ауданы 51 923,55 га құрайды, Топтың уран 
кен орындарының аумағында немесе олармен шекте-
сетін қорықтар мен басқа да ерекше қорғалатын табиғи 
жерлер жоқ.

БИОАЛУАНТҮРЛІЛІК

GRI 304-4  
Компанияның қызметі халықаралық Табиғат және табиғи 
ресурстарды қорғау одағының (ХТҚО) Қызыл кітабына 
және Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына 
енгізілген және құрып кету қаупі төнген жануарлар мен 
өсімдіктер түрлері үшін қауіп төндірмейді.

GRI 304-2  
Қазатомөнеркәсіп өз қызметін қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес өнеркәсіп жерлерінде және елді мекендер жер-
лерінде жүзеге асырады. Топтың қызметі биоәртүрлілікке 
тікелей айтарлықтай әсер етпейді.

ESAP Жол картасын іске асыру аясында компания 
тау-кен жұмыстары қызметінің тіршілік ету ортасына, 
өсімдіктерге, жануарлардың қорғалатын түрлеріне әсер 
ету деңгейін анықтау міндетіне ие.

Жұмыстар кешені орындалды:

Қарамұрын, Харасан-1 және Құланды кеніштерінің 
өндірістік қызметіне қоршаған ортаға әсер ету 
тұрғысынан талдау жүргізілді

 қолда бар фондық деректер жиналды және талданды

 кен орындарының әлеуметтік ортаға экологиялық 
әсері тұрғысынан жергілікті тұрғындарға әлеуметтік 
зерттеу жүргізілді

 өсімдіктерді, жабайы жануарларды, мал жаю 
орындарын зерттеу бойынша экспедиция жүзеге 
асырылды

экологиялық зерттеулер үшін бақылау нүктелері мен 
фондық алаңдар анықталды

Биоалуантүрлілік саласындағы ESAP Жол картасын іске 
асыру шеңберінде Қазатомөнеркәсіп «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК»  АҚ-ның электр беру желілерінің әсерінен 
құстарды қорғау бағдарламасын іске асыруда.

2021 жылы Қазатомөнеркәсіп тау-кен жұмыстарымен 
бұзылған мекендеу орындарын көрсете отырып, карта 
жасаудың бастамашысы болды. Тіршілік ету ортасын 
дәлірек анықтау және сезімтал экожүйелерді анықтау 
үшін биоәртүрлілікті зерттеу жұмыстары құстар мен 
сүтқоректілердің маусымдық көші-қонын ескере отырып 
жүзеге асырылады.

Компания «Уран кен орындарында, өндірістік объек-
тілерде және оларға іргелес аумақтарда биоалуантүр-
лілікті бағалау жөніндегі әдістемелік нұсқаулардың» 
корпоративтік стандартын әзірлеп, іске асыру үшін 
ЕТҰ-ға жіберді.

GRI 304-3  
Қазатомөнеркәсіп өндіруші кәсіпорындардың қызметі 
нәтижесінде бүлінген жерлерді қалпына келтіруге 
бағытталған іс-шараларды тұрақты негізде жүргізеді. 
Кен орны учаскелерін өңдеу шамасына қарай жерді 

шаруашылық айналымға қайтара отырып, ландшафт 
пен өсімдік қабатын қалпына келтіру бойынша ке-
зең-кезеңмен рекультивациялық жұмыстар жүзеге 
асырылады. 2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ–ның екі кен орны-Уванас 
және Оңтүстік Мойынқұм (Мойынқұм кен орнының № 1 
уч.оңтүстік бөлігі (Оңтүстік)) келісімшарттық аумақтарын-
да жою және рекультивациялау жұмыстарына дайындық 
жүзеге асырылды.

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес жер 
қойнауын пайдалану объектісін таратудан 3 жыл бұрын 
Қазатомөнеркәсіп жоюға жататын жер қойнауын пайда-
лану салдары, флора мен фаунаның орнын толтыру және 
қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар, бүлінген жерлерді 
қалпына келтіру жөніндегі жоспарлар бар учаскенің 
жануарлар мен өсімдіктер дүниесі туралы мәліметтерді 
қамтитын жою жобасын әзірлеуге міндетті.

Кен орындарын жою жоспары жерді рекультивацияла-
удан кейін де жүргізілетін мынадай жұмыстар кешенін 
көздейді:

іргелес су объектілеріндегі гидробионттардың 
жай-күйінің мониторингі

кәсіпорын аумағындағы және іргелес аумақтардағы 
өсімдіктер мен топырақ микрофлорасының 
жай-күйіне мониторинг жүргізу

 кәсіпорын аумағындағы және оған іргелес 
аумақтардағы жануарлардың жай-күйін 
мониторингтеу

 
2021 жылы «Жоғары технологиялар институты» ЖШС 
табиғи-климаттық жағдайларға (топырақтың сортаңда-
нуы, ауыз судың сапасының нашарлығы, құрғақ климат); 
Арал теңізінің кебуіне байланысты экологиялық апат-
тарға (тұзды шаңды дауылдар, биоәртүрліліктің төмен-
деуі, топырақ құнарлылығының төмендеуі) байланысты 
елеулі экологиялық проблемалары бар өңірдегі жалпы 
антропогендік әсерден ); экологиялық және әлеуметтік 
тәуекелдерді ескере отырып, техногендік әсерді азайту 
жөніндегі іс-шараларды әзірлеу мақсатында уран өн-
діруші кәсіпорындардың өндірістік қызметімен тікелей 
байланысты әсерлерді ажырату мақсатында  жұмыстар 
жүргізді.

Жұмыс қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ-ның 2019 жылдан 2021 жылға дейінгі кезеңдегі 
экологиялық және әлеуметтік салалардағы (ESAP) 
іс-қимыл жоспарын іске асыру туралы қорытынды есеп 
дайындалды және шығарылды.

2022 жылы Компания Қазатомөнеркәсіптің уран кен 
орындарындағы экологиялық жағдайды бағалау және 
биоалуантүрлілікті бағалау жөніндегі зерттеулерді жалға-
стырады.
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2022 жылы Қазатомөнеркәсіп қоршаған ортаны қорғау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында бірқатар іс-ша-
раларды іске асыруды жоспарлап отыр:

ESAP Жол картасының тармақтарын орындауға 
бағдарланған ЕТҰ басшылары үшін тиімділіктің 
негізгі көрсеткіштерін белгілеу

ЕТҰ қоршаған ортаны қорғауға жауапты тұлғаларды 
өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару, уран 
өндіруші кен орындарында биоалуантүрлілікті баға-
лау, кәсіпорындарда экологиялық мониторинг 
жүргізу бағыттары бойынша оқытуды жалғастыру

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ өндірістік қызметінің 
қоршаған ортаға және жергілікті халыққа әсерін 
анықтау мақсатындағы кешенді экологиялық және 
әлеуметтік зерттеулер (Environmental and  
Social Research Program /ESRP) және 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның уран өндіру 
саласының кәсіпорындарында пайда болатын 
өндіріс қалдықтарын азайту мен қысқартуға 
бағытталған   «Zero Waste» бағдарламасы 
бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу 

өнімнің көміртегі ізін сандық бағалауды жүргізу 
және кейіннен Компанияның көміртегі 
бейтараптық бағдарламасын әзірлеу

өндірістік нысандарды жабуды және кәсіпорынды 
пайдаланудан шығаруды жоспарлау бойынша ішкі 
топтың жұмысын жалғастыру

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның экологиялық 
тиімділік рейтингін әзірлеуді аяқтау

әзірленген «Кәсіпорындарды таратуға арналған 
ағымдағы шығындарды тұрақты талдау (ARO 
бағалау) бойынша таратудың сметалық құнын 
есептеу және рәсімдер жөніндегі әдістемелік 
нұсқаулар» корпоративтік стандартын енгізу

 «Уранның жерасты және жерасты суларына ЖҰШ 
әсерінің мониторингін ұйымдастыру жөніндегі 
әдістемелік нұсқаулар» стандартын енгізу және 
жерасты сулары мониторингінің алынған 
нәтижелерін талдау мен қорытуды жүргізу

 «Уран кен орындарында, өндірістік объектілерде 
және оларға іргелес аумақтарда биоәртүрлілікті 
бағалау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар» 
стандартын енгізу

ISO 14001:2015 және ISO 45001:2018 талаптарына 
сәйкестікке қоршаған орта менеджменті жүйесіне 
(СМОС), Денсаулық сақтау менеджменті және 
еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесіне 
(СМОЗиОБТ) екінші бақылау аудитін жүргізу

Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындарының экологиялық 

рейтингін жасау үшін әзірленген критерийлерді 
енгізу

радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
саласындағы төмендегі стандарты стандарттарды 
өзектендіру: СТ НАК 12.1-2010 «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ кәсіпорындарының персоналын 
радиациялық-қауіпті жұмыстарды орындауға 
жіберу тәртібі» және СТ НАК 19-2016 «Гамма-түсіру 
әдісін пайдалана отырып, өндірістік аумақты 
радиациялық зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу 
тәртібі»

Қазатомөнеркәсіптің уран өндіруші 
кәсіпорындарының экологиялық мониторингі 
жүйесінің деректер базасын және қоршаған 
ортаның жай-күйін құру жөніндегі жұмысты 
жалғастыру

 «Радиоактивті қалдықтарды көму сәтіне дейін 
олармен жұмыс істеу жөніндегі әдістемелік 
нұсқаулар» корпоративтік стандартын өзектендіру

 
Сондай-ақ, Топ мамандары МАГАТЭ-нің қауіпсіздік, уран 
өндірісі объектілерін пайдаланудан шығару, уран кен 
орындары мен уран мұрасы объектілерін рекультиваци-
ялау бойынша техникалық жиналыстарға, семинарларға 
және оқыту тренингтеріне қатысуды жоспарлап отыр.

2022 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ОРТА МЕРЗІМДІ КӨРІНІСТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖОСПАРЛАР

Фотосуреттің авторы: Ринат Хайбулин

КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ӨМІРЛІК ЦИКЛІН 
БАСҚАРУ
КАП1 
Топ 26 кен орнында (учаскелерде) өндіруді жүзеге асырады. Кен орнын игеру ЖҰШ әдісімен жүйелі түрде тех-
нологиялық блоктарға бөлу арқылы жүргізіледі. Орта есеппен кен орнындағы бір технологиялық блок үш-төрт 
жылда пысықталады. 

ЖҰШ әдісімен уран өндіру мынадай жұмыстар кешенін орындауды қамтиды: 
тау-кен дайындық жұмыстары (технологиялық ұңғымаларды салу, магистральдық және блокішілік 
орамдарды монтаждау, тау-кен массасын қышқылдандыруды жүргізу)
уранды тікелей жер қойнауында шаймалау және өнімді ерітінділерді өндіру (белсенді шаймалау, шаймалау 
және қосымша сілтілеу)

Дәстүрлі уранмен салыстырғанда ЖҰШ тәсілімен табиғи уран өндірудің артықшылықтары:
кенішті жайластырудың неғұрлым төмен өзіндік құны
 кұрылыс мерзімдерін қысқарту 
өндірудің ең төменгі өзіндік құны 
 қоршаған ортаға теріс әсерді азайту
денсаулық пен қауіпсіздікке қауіп жоқ

Қазақстанда ЖҰШ әдісімен уран өндіру
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Түйінді көрсеткіштер мен 
жетістіктер

БҰҰ-ның тұрақты даму 
мақсаттары

220,03     
млрд теңге

Бөлінбеген экономикалық құн 

GRI 102-43  
Қазатомөнеркәсіп мүдделі тараптар үшін олардың 
қажеттіліктері мен мүдделеріне сәйкес ұзақ мерзімді 
құндылықтар жасауды өзінің мақсаты деп санайды. 
Осы мақсатқа қол жеткізу үшін Компания өзара іс-қи-
мылдың әртүрлі тәсілдері мен коммуникация арнала-
рын пайдалана отырып және екі жақты коммуникация 
жүйелерін жетілдіруге және кері байланыс алуға ерек-
ше назар аудара отырып, стейкхолдерлермен тиімді 
өзара іс-қимыл жүйесін құрады.

Компанияның мүдделі тараптармен өзара іс-қимылын 
реттейтін негізгі құжаттар:

2018 жылғы 19 қазанда Директорлар Кеңесі 
бекіткен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 
ақпаратты ашу саясаты

Басқарма 2021 жылғы 18 наурызда бекіткен 
стейкхолдерлер картасы

Қазатомөнеркәсіп өз стейкхолдер қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін тиімді коммуникация арналарын 
қалыптастырған.

2021 жылы COVID-19 пандемиясына байланысты 
барлық кездесулер мен іс-шаралар коронавирусты 
жұқтыру қаупін азайту үшін аудио және видео кон-
ференция технологияларын қолдана отырып онлайн 
режимінде өткізілді.

GRI 102-42  
Қазатомөнеркәсіптің ағымдағы қызметіне және 
стратегиялық дамуына әсерін бағалау, сондай-ақ 
Компанияның сыртқы мүдделі тараптармен қалыпта-
сқан өзара іс-қимыл тәжірибесі және олардың оның 
жұмысының нәтижелеріне тәуелділігі одан әрі өзара 
іс-қимыл жасау мақсатында мүдделі тараптарды 
анықтау және іріктеу үшін негіз болып табылады. 

GRI 102-40  
 
Негізгі мүдделі тараптар: 

акционерлер

серіктестер

несие берушілер

ТЖҚ жеткізушілері

тұтынушылар

еншілес және тәуелді ұйымдар

менеджмент пен персонал

мемлекеттік органдар

жергілікті атқарушы органдар

кәсіби одақтар

БАҚ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫ АНЫҚТАУ

қоғамдық ұйымдар мен жергілікті тұрғындар

бизнес-қауымдастықтар

халықаралық ұйымдар

инвестициялық сарапшылар

әлеуметтік жобаларды дамыту қоры

қор биржалары
 
GRI 102-43  
Компания барлық стейкхолдерлердің мүдделері мен 
қажеттіліктерін ескере отырып, мүдделі тараптардың 
картасын әзірледі. 

Қазатомөнеркәсіп өз қызметінің салдарын сезіне 
отырып, мүдделі тараптармен төмендегі қағидаттар 
негізінде өзара іс-қимыл жасайды:

олар кездесетін мәселелерді бағалаудағы 
маңыздылық

мүдделі тараптардың сұрауларына барабар ден 
қоюды ұсыну 

Қазатомөнеркәсіп пен стейкхолдерлердің өзара әсерін 
бағалау бөлігіндегі мүдделі тараптардың картасы, сон-
дай-ақ мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары 
жыл сайынғы негізде өзектендіріледі. 2021 жылы карта-
ның өзектілігі менеджмент сауалнамасымен расталды.

2021 жылғы Қазатомөнеркәсіптің мүдделі тараптарының дәрежелік картасы
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Мүдделі тараптармен қарым-қатынас орнату

Стейкхолдердің компанияға деген 
қызығушылығы Өзара әрекеттесу механизмдері

Акционерлер

Экономикалық пайда / Шоғырландырылған таза пайда/ 
Экономикалық нәтижелілік
Даму және дивидендтер үшін бос қаражат
Таза активтердің құны (NAV)
Корпоративтік басару рейтингі
Нарықтағы үлесі/ Нарықтағы қатысу
Қоршаған ортаға эмиссияларды барынша азайту

Компания акционерлерінің, ДК және Қор Басқармасының, 
компанияның ДК жалпы отырысының шешімдері
Бірлескен жұмыс топтарын ұйымдастыру, кеңестер, 
келіссөздер, кездесулер өткізу
Қормен т бірге тұрақты даму үдерістерін іске асыру 
мәртебесін алқылау
Келісілген үлгіде Акционерлерге, оның ішінде 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мерзімді есеп беру
ДК бейінді комитетімен тұрақты даму бойынша арнайы 
сессия өткізу
Топ қызметінің мәселелері бойынша хат алмасу
Сұрастыру, сауалнама жүргізу, тестілеу
Ішкі корпоративтік байланыс арналары
Жылдық есеп пен Компанияның интернет-қорлары

Тұтынушылар

Нарықтағы үлес / нарықтағы қатысу
Өнімдер мен қызметтерді таңбалау
Маркетингтік коммуникациялар
Қоршаған ортаға эмиссияларды барынша азайту

Тұтынушылармен кері байланыс жүйесі
Кездесулер, келіссөздер, сауалнама жүргізу
Стратегиялық ынтымақтастық туралы шарттарға, 
меморандумдарға, келісімдерге қол қою
«Жедел желі»
Жылдық есеп және компанияның интернет-қорлары

Инвестициялық сарапшылар

Компания қызметінің түрлі аспектілерін талдау
Компанияны аналитикалық рейтингтерге қосу

Конференциялар, форумдар, инвесторлармен жыл 
сайынғы кездесулер
Кеңестер, келіссөздер өткізу, сауалнама жүргізу
Жылдық есеп және компанияның интернет-қорлары
Тоқсан сайынғы операциялық нәтижелер 
Тоқсан сайынғы қаржылық есептілік және баспасөз 
релиздері

Менеджмент пен персонал

Жұмыспен қамту, қызметкерлер мен басшылықтың өзара 
қарым-қатынасы, кемсітушілікке жол бермеу / әртүрлілік 
және тең мүмкіндіктер / қызметкердің жұмысына, 
сондай-ақ компанияның оның бақылауындағы 
қызметтерінің жұмысына қанағаттану деңгейі
Оқыту және білім беру
Өндіріс қауіпсіздігі мәдениетінің деңгейін арттыру

Қызметкерлерге сыйақы берудің әділ және ашық 
шарттары, қызметкерлердің кәсіби өсуін қамтамасыз ету, 
қауіпсіз еңбек жағдайлары
Кадрлық әлеуетті дамыту
Өндірістік қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар және еңбек 
жағдайларын жақсарту бағдарламаларын іске асыру
Қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерін әлеуметтік 
қолдау жөніндегі шараларды іске асыру
Қызметкерлердің біліктілігін арттыру, оқыту және дамыту 
бағдарламалары
Басшылықпен тұрақты кездесулер, келіссөздер жүргізу
Қызметкерлерді компания қызметі, корпоративтік 
журналдар, әлеуметтік желілер арқылы кәсіби өсу 
мүмкіндіктері туралы хабардар ету  
Сауалнама, сауалнама, тестілеу жүргізу
«Жедел желі», корпоративішілік коммуникация арналары, 
компанияның интернет-қорлары

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізушілер

Конкурстарға қатысуға тең қолжетімділікті қамтамасыз ету Баға ұсыныстарын сұрату

Мүдделі тараптармен қарым-қатынас орнату (жалғасы)

Стейкхолдердің компанияға деген 
қызығушылығы Өзара әрекеттесу механизмдері

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізушілер

Инвестициялау және сатып алу тәжірибесі / сатып алу 
категориялық стратегияларын іске асыру қорытындылары 
бойынша пайда
Дайын өнімнің өндірістік өзіндік құнындағы энергия 
ресурстарына шығындардың үлес салмағы
Отандық тауар өндірушілерді қолдау

Тұрақты Талдамалық кездесулер, келіссөздер, іскерлік хат 
алмасу жүргізу
Стратегиялық ынтымақтастық туралы шарттарға, 
меморандумдарға, келісімдерге қол қою, лицензиялау
Компанияға жіберілетін өндірістік, инвестициялық және 
әлеуметтік жоспарлар мен міндеттемелерді орындау 
бойынша ақпарат/есептілік
Компанияның қаржы-шаруашылық қызметінің 
қорытындысы бойынша есеп беру
Компанияға жолданған хаттарды (өтініштерді) қарастыру
Сауалнама, сауалнама, тестілеу жүргізу
«Жедел желі»
Жылдық есеп және компанияның интернет-қорлары

Бизнес-қоғамдастықтар (қауымдастықтар, Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы, ЗТБ)

Компанияның салалық стандарттарды жетілдіруге және 
сақтауға қатысуы
Компанияның бизнес-ортаны жетілдіруге қатысуы
Бизнес-ортаның мемлекеттік органдармен өзара 
іс-қимыл тетіктері арқылы мемлекеттік органдарда 
компанияны қолдау, компанияның заңнамалық 
бастамаларын ілгерілетуге жәрдемдесу

Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар әзірлеу
Стратегиялық ынтымақтастық туралы шарттарға, 
меморандумдарға, келісімдерге қол қою
Жұмыс топтарын құру, кеңестер, келіссөздер өткізу, 
сауалнама жүргізу
Жылдық есеп және компанияның интернет-қорлары

Серіктестер

Нарықтағы үлес / Нарықтарға қатысу
Компания және барлық уран өндіруші ЕТҰ бойынша 
өндірілген уранның шала тотығы-тотығының меншікті 
өндірістік өзіндік құны

Құрылтай шарттары
Компания акционерлерінің/ЕТҰ, ДК/БК ЕТҰ 
қатысушыларының, бірлескен консультативтік-кеңесші 
органдардың жалпы жиналысының шешімдері
Бірлескен жұмыс топтарын ұйымдастыру, тексерулер 
жүргізу
Жиналыстар, келіссөздер, іскерлік хат алмасу, сауалнама
Ағымдағы қызмет туралы есептер
ЕТҰ қызметі мәселелері бойынша хат алмасуды жүргізу
Жылдық есеп және Компанияның интернет-ресурсы

Мемлекеттік органдар

Сәйкестік, тұрақтылық және бизнестің орнықтылығы
Жұмыс орындарын құру және сақтау
Халықаралық аренада елдің экономикалық мүдделерін 
білдіру (ҚР уран саласын дамыту призмасы арқылы ел 
үшін экономикалық, саяси және имидждік пайда)
Өндірістің энергия және ресурс тиімділігі деңгейін арттыру 
Қоршаған ортаға эмиссияларды барынша азайту

Компанияның ЕТҰ лицензиялық-келісімшарттық 
міндеттемелерінің орындалуын тексеру
Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын тексеру, 
ҚР заңнамасына өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар әзірлеу
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты, жер 
қойнауын пайдалану құқығын мемлекеттік тіркеу актісін 
келісу
Сұраныстарға сәйкес өндірістік, инвестициялық және 
әлеуметтік жоспарлар мен міндеттемелерді орындау 
бойынша ақпарат/есептілік
Келіссөздер, іскерлік хат алмасуды жүргізу, аппараттық, 
өндірістік, жедел және өзге кеңестер, сауалнама жүргізу
Компанияның ЕТҰ лицензиялық-келісімшарттық 
міндеттемелерін орындау бойынша есептер, ҚР Энергетика 
министрлігіне (ЭМ) тоқсан сайынғы есеп, Компанияның 
қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша 
есептілік
«Жедел желі»
Жылдық есеп және Компанияның интернет-ресурстары

171170 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар



Мүдделі тараптармен қарым-қатынас орнату (жалғасы)

Стейкхолдердің компанияға деген 
қызығушылығы Өзара әрекеттесу механизмдері

Халықаралық ұйымдар

Компанияның халықаралық келісімдерге, бастамаларға 
қатысуы

Конференциялар, форумдар, жыл сайынғы кездесулер
Стратегиялық ынтымақтастық туралы шарттарға, 
меморандумдарға, келісімдерге қол қою
Жұмыс топтарын құру, кеңестер, келіссөздер өткізу, 
сауалнама жүргізу
Жылдық есеп және Компанияның интернет-ресурстары

Несие берушілер

Экономикалық пайда / біріктірілген таза пайда / 
экономикалық тиімділік
Даму және дивидендтер үшін бос қаражат
Таза активтердің құны (NAV)
Инвестициялау және сатып алу тәжірибесі / сатып алу 
категориялық стратегияларын іске асыру қорытындылары 
бойынша пайда

Тұрақты талдамалық кездесулер мен келіссөздер жүргізу, 
іскерлік хат алмасу, сауалнама жүргізу
БАҚ-та Компания туралы ақпаратты жариялау
«Жедел желі»
Жылдық есеп және компанияның интернет-ресурстары

Жергілікті атқарушы органдар

Талаптарға сәйкестік, жұмыс орындарын құру және сақтау, 
демеушілік және қайырымдылық көмек
Компания жұмыскерлерінің еңбегі мен денсаулығын 
қорғау
Өндірістің энергия және ресурс тиімділігі деңгейін 
арттыру, қоршаған ортаға эмиссияларды барынша азайту

Өңірлердің әлеуметтік саласын қолдау және дамыту 
мақсатында жергілікті атқарушы органдар мен Компания 
арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумдар
Жергілікті атқарушы органдар мен өңірлердің әлеуметтік 
саласын қаржыландыру жөніндегі Компания арасындағы 
бас келісімдер
«Жедел желі», әлеуметтік желілер
Жылдық есеп және Компанияның интернет-ресурстары

Қоғамдық ұйымдар мен жергілікті тұрғындар

Өндіріс қауіпсіздігі мәдениетінің деңгейін арттыру
Өндірістің энергия және ресурс тиімділігі деңгейін арттыру
Қоршаған ортаға эмиссияларды барынша азайту
Заңнамалық талаптарға сәйкестік, демеушілік және 
қайырымдылық көмек
Оқыту және білім беру

Қоғамдық тыңдаулар өткізу
ҚР заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы ұсыныстар әзірлеу
БАҚ-та Компания туралы ақпаратты жариялау
Сұрақнама, сауалнама, тестілеу
Компания мен ЕТҰ-ның ағымдағы қызметі туралы 
хабардар ету
Компанияға жолданған хаттарды (өтініштерді) қарастыру
«Жедел желі», әлеуметтік желілер
Жылдық есеп және Компанияның интернет-ресурстары

Кәсіподақ

Жұмыс орындарын құру және сақтау
Өндіріс қауіпсіздігі мәдениетінің деңгейін арттыру

Қоғамдық тыңдаулар өткізу
Стратегиялық ынтымақтастық туралы шарттарға, 
меморандумдарға, келісімдерге қол қою
Ұжымдық шартпен Компания жұмыскерлерімен еңбек 
қатынастарын реттеу
ҚР еңбек заңнамасына сәйкес жұмыскерлерге еңбекақы 
төлеу, оқыту және білім беру, қауіпсіз еңбек жағдайлары
ЕТҰ-ның ағымдағы қызметі туралы хабардар ету
Компанияға жолданған хаттарды (өтініштерді) қабылдау
«Жедел желі», әлеуметтік желілер, корпоративішілік 
коммуникация арналары
Жылдық есеп және Компанияның интернет-ресурстары

Мүдделі тараптармен қарым-қатынас орнату (жалғасы)

Стейкхолдердің компанияға деген 
қызығушылығы Өзара әрекеттесу механизмдері

Еншілес және тәуелді ұйымдар

Жұмыспен қамту және еңбекақы деңгейі, жұмыскерлер 
мен басшылықтың өзара қарым-қатынасы, кемсітушілікке 
жол бермеу, әртүрлілік және тең мүмкіндіктер
Өндіріс қауіпсіздігі мәдениетінің деңгейін арттыру, оқыту 
және білім беру
Нарықтағы үлес / нарықтарға қатысу, өнімдер мен 
қызметтерді таңбалау

ЕТҰ қатысушысы / акционері ретінде Компанияның 
шешімдері
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мен «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ арасындағы құпиялылық туралы келісімге сәйкес 
есептілік
Компания акционерлерінің / ЕТҰ, ЖО/ЕТҰ 
қатысушыларының жалпы жиналысының шешімдері
ҚР Заңнамасының және топтың ішкі құжаттарының 
сақталуын тексеру
Қоғамның ЕТҰ лицензиялық-келісімшарттық 
міндеттемелерінің орындалуын тексеру
ҚР заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы ұсыныстар әзірлеу
Мемлекеттік органдардың сұрауы бойынша Компания 
қызметінің түрлі бағыттары бойынша ақпарат ұсыну
Стратегиялық ынтымақтастық туралы шарттарға, 
меморандумдарға, келісімдерге қол қою
Компанияның ЕТҰ менеджментін тыңдау бұйрықтары мен 
өкімдері
Компанияға жіберілетін өндірістік, инвестициялық және 
әлеуметтік жоспарлардың/міндеттемелердің орындалуы 
туралы ақпарат/есептер
Аппараттық, өндірістік жедел және басқа кеңестер, 
қоғамдық тыңдаулар өткізу
Өндірістік қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар, оқыту және 
білім беру
«Жедел желі», әлеуметтік желілер, корпоративішілік 
коммуникация арналары,
Жылдық есеп және компанияның интернет-ресурстары

Мамандандырылған ұйымдар (оның ішінде «SamrukKazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қоры)

Әлеуметтік маңызы бар мәселелерді шешуге бағытталған 
жобалар мен бағдарламаларды іске асыру
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ компаниялар тобының 
қайырымдылық қызметінің бірыңғай операторының 
функцияларын іске асыру

Кіріс және шығыс хат-хабарлар
Іскерлік хат алмасу
Жиналыстар, келіссөздер, өзгелер
Ағымдағы қызмет туралы есептер
БАҚ-та Қоғам туралы ақпаратты жариялау
Жедел желі
Қоғамның интернет-ресурстары

Қор биржалары

Қағидаларды сақтау
Қаржылық есептілікті және өзге де ақпаратты уақтылы 
ұсыну

Кездесулер, келіссөздер өткізу
Қоғамның интернет-ресурстары
Есеп
Ағымдағы қызмет туралы есептер
Биржалық реттеушінің интернет-ресурстары
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GRI 102-44  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның ашықтығы мен 
есептілігін арттыру үшін негізгі мүдделі тараптардың 
өкілдері Компания қызметінің қоғамдық маңызы бар 
аспектілерін талқылау және осы қызметті дайындалып 
жатқан есепте көрсету жөніндегі сұхбаттарға қатысу 
арқылы есепті дайындауға тартылады. Мүдделі тарап-
тармен өзара іс-қимыл халықаралық стандарттар та-
лаптарының ажырамас бөлігі болып табылады: AA1000 
Stakeholder Engagement Standard (2015), орнықты 
даму саласындағы есептілік стандарттары (GRI SRS), 
Біріктірілген есептіліктің халықаралық негіздері. 

Қазатомөнеркәсіп акционерлерге, жұмыскерлерге, 
әріптестерге және басқа да мүдделі тараптарға эко-

GRI 102-21  
Қазатомөнеркәсіпте мүдделі тараптардың түйінді топ-
тары мен корпоративтік басқарудың жоғары органы 
арасында экономикалық, экологиялық және әлеумет-
тік мәселелер бойынша консультациялар өткізудің 
ерекше рәсімдері қабылданды.

Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәсе-
лелер Директорлар кеңесінің мамандандырылған 
комитеттері деңгейінде және ЕТҰ қадағалау кеңестері 

ЕСЕПТІ ДАЙЫНДАУ БАРЫСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТЫ ҚҰРУ

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР МЕН КОМПАНИЯ АРАСЫНДАҒЫ 
КОНСУЛЬТАЦИЯЛАР

Оны дайындау кезінде мүдделі тараптарға толтыруға 
арналған нысандар жіберіледі: 

алдыңғы есепті кезең үшін интеграцияланған 
жылдық есепте Қоғам қызметінің әртүрлі 
аспектілері туралы ақпаратты ашу деңгейі туралы 
сауалнама

дайындалып жатқан біріктірілген жылдық есепте 
ашу үшін маңызды тақырыптарды анықтау үшін 
сауалнама

номикалық құнды құру нәтижелері туралы ашық және 
айқын хабарлайды. Осы көрсеткішті ашу Компанияның 

деңгейінде тұрақты түрде қаралады. ДК комитеттері 
орындаған негізгі жұмыс нәтижесінде, атап айтқанда 
алдын-ала қарау, ДК құзыретінің маңызды мәселе-
лерін пысықтау және осы мәселелер бойынша шешім-
дер қабылдау бойынша ұсынымдар қалыптастыру 
нәтижесінде ДК үнемі өзгеріп отыратын жағдайларға 
сәтті төтеп беруге және тез бейімделуге және корпора-
тивтік басқарудың аса маңызды қағидаттарын сақтауға 
мүмкіндік алады.

Мүдделі тараптардың ұсыныстарын есепке алу

Мүдделі тараптардың ұсынымдары 2021 жылғы МКҚ  бөлімдеріндегі  
ұсынымдарды есепке алу

Есептің барлық бөлімдері бойынша жоспарланған іс-шараларға 
қатысты қосымша ақпарат ұсыну

Бұл ұсыныс IGO-ның барлық бөлімдерінде 
ескерілді

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікке көбірек көңіл бөлу «Тұрақты даму» бөлімінде ескерілген
Жеткізу тізбегіндегі тұрақтылықты қамтамасыз ету тақырыбын 
ашуды кеңейту «Тұрақты даму» бөлімінде ескерілген

Тұрақты даму саласындағы тәуекелдерге көбірек көңіл бөлу «Корпоративтік басқару және әдеп» бөлімінде 
ескерілген

стейкхолдерлеріне топтың есепті кезеңде экономика-
лық құнды қалай құратынын және оны қалай бөлетінін 
көруге мүмкіндік береді.

2021 жылы бөлінбеген экономикалық құн 220,03 млрд 
теңгені құрады.

Құрылған және бөлінген тікелей экономикалық құн, млрд теңгемен

Тарау Мүдделі тараптар тобы 2019 2020 2021
Құрылған тікелей экономикалық құн
Кірістер64 Мүдделі тараптардың кең тобы 621,13 667,12 761,53
Бөлінген экономикалық құн, оның ішінде

Операциялар шығыстар65 Тауарларды, жұмыстарды және қызмет-
терді жеткізушілер 273,42 288,11 373,59

Жалақы Жұмыскерлер 49,15 50,72 53,05
Проценттер мен дивидендтер бойынша 
шығыстар

Акционерлер, несие берушілер, инвести-
циялық сарапшылар 11,96 7,68 6,71

Табыс салығынанн басқа салықтар
Мемлекеттік органдар

27,79 24,73 26,14
Табыс салығы брйынша шығыстар 33,51 63,78 61,62
Өзге шығыстар 8,51 9,73 15,86
Әлеуметтік салаға арналған шығыстар 
(жергілікті қоғамдастыққа инвестици-
ялар)

Жергілікті тұрғындар 1,07 1,01 4,54

Бөлінбеген экономикалық құн 213,75 221,37 220,03

GRI 201-1
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Негізгі көрсеткіштер мен 
жетістіктер

БҰҰ-ның тұрақты даму 
мақсаттары

227,64      
млрд теңге  

80% 

Сатып алу жоспарларының 
жалпы сомасы 

Тауарлардағы, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтердегі жергілікті 

қамту үлесі 

GRI 102-9  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қазақстан Республикасы-
ның Ұлттық операторы және табиғи уран өндіру бойынша 
әлемдік көшбасшы бола отырып, ауқымды географиясы 
мен бизнес ауқымына ие бола отырып, сатып алудың 
оңтайлы шарттарымен ұштастыра отырып, компанияның 
қажетті ресурстарға деген қажеттілігін тиімді, уақтылы 
және толыққанды қамтамасыз етуге ерекше мән береді.

Сатып алуға жауапты көзқарас өзара тиімді серіктестік 
қатынастарды дамытуға, жеткізушілермен және мерді-
герлермен өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыруға, сон-
дай-ақ жеткізу тізбегі шеңберінде сатып алу қызметінің 
тиімділігін, бақылауын және ашықтығын арттыруға 
ықпал етеді.

Топтың сатып алу бөлігіндегі негізгі басымдықтары: 

автоматтандыру және цифрландыру арқылы 
үдерістердің ашықтығын арттыру

компания мен ЕТҰ-дағы сатып алу үдерістерін 
басқару құрылымын оңтайландыру

категориялық сатып алу үдерісін дамыту

Сатып алу қызметін басқаруға сатып алу жөніндегі 
Басқарушы директордың басқаруындағы Сатып алу 
департаменті жауап береді. Жауапты бөлім әр түрлі 
нысандарда бизнес үшін құндылықты құруды барынша 
арттыруға тырысады: сапа, мерзімділік, қауіпсіздік, 
өнімділік, тәуекелдерді азайту. Ол үшін Қазатомөнер-
кәсіп Сатып алу департаменті қызметкерлерінің кәсіби 
құзыретін үнемі кеңейтіп, жаңа технологиялық шешім-
дерді қолданып келеді.

Компанияның сатып алу жөніндегі қызметі мынадай 
негізгі құжаттармен регламенттеледі:

«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 
шешімімен бекітілген толықтырулары бар 
«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» 
акционерлік қоғамының және дауыс беретін 
акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан 
да көп проценті меншік немесе сенімгерлік басқару 
құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей 
немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып 
алуды жүзеге асыру тәртібі (2022 жылғы «18» 
ақпандағы № 192 хаттама)66 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» 
акционерлік қоғамының және дауыс беретін 
акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан 
да көп проценті меншік немесе сенімгерлік басқару 
құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей 
немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып 

алу қызметін басқару стандарты, 
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен 
бекітілген өзгерістер мен толықтырулар 2022 
жылғы «11» қаңтардағы № 02/22 хаттама, 2022 
жылғы «18» ақпандағы № 12/22 хаттама)67 

Қоғамның компаниялар тобы бойынша Сатып алу 
жоспарларының жалпы сомасы 227,64 млрд теңгені 
құрады.

Жасалған шарттардың сомасы – 212,02 млрд теңге. Бұл 
ретте сатып алу жоспарларын игеру – 93,14% құрайды.

Бір көзден сатып алу тәсілімен өткізілген сатып алудың 
жалпы сомасы – 20,86 млрд теңгені немесе өткізілген 
сатып алудың жалпы сомасының 9,8% -ін құрады.

2021 жылы Компания 2021 жылға арналған сатып алу 
жоспарына сәйкес 18 сатып алу категориялық стра-
тегиясын іске асырды: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ 
7 сатып алу категориялық стратегиясы және Қордың 
11 сатып алу категориялық стратегиясы. 

Топ бойынша категориялы сатып алудың нақты көлемі 
2021 жылы – 23,5 млрд теңгені құрады.

Қордың құзыреттілік орталығы («ЕҮК» ЖШС) «Қаза-
томөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ үшін 2021 жылға арналған 

сатып алу категориялық стратегияларын іске асырудан 
2,19 млрд теңге деңгейінде пайданың жоспарлы көр-
сеткіштерін белгіледі. Алайда қордың портфельдік ком-
паниялары пайдаларының жоспарлы көрсеткіштерін 
түзету шеңберінде бұл тұжырымдар 1,23 млрд теңгеге 
дейін төмендетілді.

2021 жылы эпидемиологиялық шектеулердің және ҚХР-
мен шекарадағы логистика проблемаларының ықпа-
лына байланысты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ ЕТҰ 
кейбір сатып алу категориялық стратегияларын іске 
асыру бойынша мәселелерге тап болды. Оның ішінде, 
ҚР аумағында негізгі шикізат тапшылығына байланы-
сты форс-мажор жағдайларының себебінен «ПНД және 
ПВХ құбырлары» ЗКС бойынша «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ өндіруші кәсіпорындарына құбырлардың не-
гізгі көлемінің 36%-ке жуығы жеткізілмеген. Жоғарыда 
аталған факторлар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ ӨЕК 
бойынша қорытынды нәтижелерге елеулі әсер етті.

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ-НЫҢ 2021 ЖЫЛҒЫ САТЫП АЛУ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

КАТЕГОРИЯЛЫҚ САТЫП АЛУДЫҢ ЖОСПАРЛЫ ЖӘНЕ НАҚТЫ ПАЙДАСЫ (ӨЕК)

Ашық тендер (АТ), баға ұсыныстарын сұрату (БҰ) тәсіл-
дерімен өткізілген сатып алудың жалпы сомасы – 84,3 
млрд теңгені немесе өткізілген сатып алудың жалпы сома-
сының 39,76% құрады.

Қордың компаниялар тобы бойынша жергілікті қамту үлесі 
– 80% құрайды, жоспар бойынша 77%. Сонымен қатар, 
«қарапайым заттар экономикасы» тауарлары бойынша 
Қоғамның компаниялар тобы бойынша орындалған шарт-
тар сомасы 36,34 млрд теңгені құрады, бұл 87% құрайды.

Конкурстық сатып алу үлесін ұлғайту мақсатында Ком-
пания әлеуетті жеткізушілермен тендерлік құжаттаманы 
ресімдеу және беру шарттары бойынша түсіндіру жұмы-
старын жүргізеді, бұл ретте жеткізушілерге қойылатын 
жоғары талаптарды алып тастайды және өндірістік 
үдеріске әсер етпейтін әкімшілік шығыстарды қысқартады. 

65,41   
млрд теңгені 

ХОЛДИНГІШІЛІК КООПЕРАЦИЯ БОЙЫНША САТЫП АЛУДЫҢ 
ЖАЛПЫ СОМАСЫ – НЕМЕСЕ ӨТКІЗІЛГЕН САТЫП АЛУДЫҢ 
ЖАЛПЫ СОМАСЫНЫҢ 31% ҚҰРАЙДЫ.

1,4    
млрд теңге 

ҚОҒАМ МЕН ҚОРДЫҢ САТЫП АЛУ КАТЕГОРИЯЛЫҚ 
СТРАТЕГИЯЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША 
ЖОСПАРЛЫ КӨРСЕТКІШ КЕЗІНДЕ 1,23 МЛРД ТЕҢГЕ НАҚТЫ 
ПАЙДАҒА КӨЛЕМІНДЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛДІ

Сатып алу қызметіСатып алу қызметі
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Компанияның 2021 жылғы санаттық стратегиясы

Топ стратегиясы Қор стратегиясы
Көліктік-өткізу қызметтері Электр энергиясы

Сорғылар, жиынтықтауыштар мен қосалқы бөлшектер Жеңіл көлік пен автобустар

Құбырлар Медициналық сақтандыру

Шығын өлшегіштер Арнаулы аяқкиім

Ион алмастырғыш шайыр Кәбіл-өткізгіш өнім

Сутегі пероксиді Отын

Аммиак өнімі IT жабдықтар мен байланыс жабдықтары

IT бағдарламалық жасақтама

Май және майлау

Жүк автокөліктері және арнайы техника

Арнаулы киім және ЖҚҚ

2021 жылы Компания SAP ERP жүйесінде сатып алу 
жоспарларын құруды жалғастырды. Бұл қызмет қысқа 
мерзімде жолдағы тауарларды және қоймадағы қал-
дықтарды ескере отырып, жоспарланған сатып алуды/
қажеттілікті шоғырландыруға мүмкіндік береді.

Қазатомөнеркәсіптің 2022 жылға арналған сатып алу 

GRI 204-1  
Өңірлердің отандық жеткізушілерін қолдауды қамта-
масыз ету үшін, сондай-ақ мемлекеттік саясаттың ере-
желеріне сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ өзінің 
ЕТҰ мен жергілікті жеткізушілер арасында тауарларды, 
жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға 
шарттар жасасуға көмек көрсетеді.

2021 жылы топ «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ тізбесінде 
тұрған тауар өндірушілерден жеңіл, жиһаз, тамақ 
өнеркәсібі, құрылыс, машина жасау және химиялық ма-
териалдар өндірісі саласындағы отандық кәсіпорындар 

Конкурстық сатып алу үлесін ұлғайту мақсатында Ком-
пания әлеуетті жеткізушілермен тендерлік құжаттаманы 
ресімдеу және беру шарттары бойынша түсіндіру жұмы-
старын жүргізеді, бұл ретте жеткізушілерге қойылатын 

жоспарлары SAP ERP жүйесінде қалыптастырылған. 
Қазір Компания SAP ERP және ИСЭЗ 2.0 ақпараттық 
жүйелерін тікелей автоматтандырылған біріктіру бой-
ынша жұмыстар жүргізуде, онда сатып алуды жоспарлау 
және шарттар бойынша деректермен тікелей алмасу 
тәсілі іске асырылатын болады. Іске асырудың болжам-
ды мерзімі 2022 жыл.

өндіретін тауарларды сатып алуды қамтамасыз етуді 
бақылауды жалғастырды.

«Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасын (бұ-
дан әрі – ҚЗЭ) іске асыру аясында экономиканың алты 
саласы (жеңіл, жиһаз, тамақ, құрылыс, машина жасау 
және химия) бойынша Холдинг тауар өндірушілерінен 
тауарлар сатып алынады.

Белгіленген көрсеткіштерге сәйкес, ҚЗЭ бойынша са-
тып алулардағы жергілікті қамту үлесі 87% құрайды.

жоғары талаптарды алып тастайды және өндірістік 
үдеріске әсер етпейтін әкімшілік шығыстарды қысқар-
тады. Бір көзден сатып алу жоспарланатын сатып алу 
конкурстық негізде ауыстырылады.

САТЫП АЛУ ҚЫЗМЕТІН ЦИФРЛАНДЫРУ

3.8.3. ЖЕРГІЛІКТІ ӨНДІРУШІЛЕРДІ ҚОЛДАУ

сатып алу үдерістерін оңтайландыру және сатып 
алу үдерістерін автоматтандыруды дамыту 
жөніндегі жұмысты жалғастыру

топтың ERP-жүйесі ретінде SAP енгізу шеңберінде 
өкілеттікті тиісінше бөлу және қолжетімділікті 
бақылау бойынша бастамаларды іске асыруды 
жалғастыру

Отандық тауар өндірушілерді қолдау үшін 
«Самұрық-Қазына Келісімшарт» ЖШС алаңында Ком-
панияның ЕТҰ қатысуымен орталық жобалық кеңсе 

2022 ЖЫЛҒА ЖӘНЕ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ПЕРСПЕКТИВАҒА АРНАЛҒАН 
ЖОСПАРЛАР:

1,3    
млрд теңгеге 

ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕ ЖАҢА ӨНДІРІСТЕРДІ ҚҰРУҒА ЖӘРДЕМДЕСУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНА СӘЙКЕС ЖАЛПЫ СОМАСЫ 27 ОФФТЕЙК – 
ШАРТ ЖАСАЛДЫ

жұмыс істеуін жалғастыруда, оның аясында тауар өн-
дірушілермен оффтэйк-шарттар жасалады. Сондай-ақ, 
саланың қажеттіліктеріне бейімделген жаңа отандық 
тауар өндірушілерді іздеу бойынша жұмыстар тұрақты 
негізде жүргізілуде.

Тауарлардағы, жұмыстар мен қызметтердегі жер-
гілікті қамту үлесі – 80%, жоспарлы көрсеткіш – 77% 
деңгейінде қол жеткізілді. 2020 жылы ұқсас кезеңдегі 
қорытынды көрсеткіш – 75%-ке тең болды.

Сатып алудағы жергілікті жеткізушілердің үлесі, %

Көрсеткіш 2019 2020 2021
Үлесі 77 75 80
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Негізгі көрсеткіштер мен 
жетістіктер

БҰҰ-ның тұрақты даму 
мақсаттары

3,24  
млрд теңге 

16  
өтінім

2 277   
ұтымды ұсыныс 

ҒЗТКЖ-ға арналған 57 шарттың 
жалпы сомасы 

Зияткерлік меншік объектілеріне 

Топ қызметкерлерімен берілді, оның 
ішінде 2 020 – қабылданды,  

1 367-енгізілді

Қазатомөнеркәсіптің өндіріс көлемін сақтау, 
тиімділікті арттыру және қоршаған ортаға теріс әсерді 
азайту жөніндегі стратегиялық басымдықтарын іске 

асыруда ғылыми ізденістер мен инновациялық әзір-
лемелер маңызды рөл атқарады.

ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІН БАСҚАРУ

Қазатомөнеркәсіптің 2014-2022 жылдарға арналған инновациялық-технологиялық Даму стратегиясы мен саясаты 
туралы, сондай-ақ ғылыми-технологиялық қызметті басқару жөніндегі саясат туралы толық ақпарат алу үшін 2019 
жылғы біріктірілген жылдық есепті қараңыз.

«Волковгеология» АҚ – геология, геотехнология және 
тау-кен дайындық жұмыстары, ұңғымаларды 
жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары және уран кен 
орындарында сирек металдарды (ЖМ) және сирек 
кездесетін металдарды (ЖСМ) ілеспе алу

«Жоғары технологиялар институты» ЖШС – өнімді 
ерітінділерді өндіру және қайта өңдеу, ТБУ алу

«Үлбі металлургия заводы» АҚ – ЯОЦ жоғары 
технологиялары, РМ және СЖМ алу және қайта өңдеу

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – цифрландыру, 
автоматтандыру және роботтандыру. Зияткерлік 
меншік объектілерін коммерцияландыру және 
технологиялар трансферті

Ғылыми-технологиялық қызметті жалпы үйлестіруді, 
зияткерлік меншікті басқару мен коммерцияландыру-
ды «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ғылыми-технологи-
ялық жобалар департаменті жүзеге асырады.

2021 жылы Компанияның өндірістік объектілерінде 
ғылыми қызметті үйлестіруді одан әрі жақсарту және 
ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық 
жұмыстардың (ҒЗТКЖ) нәтижелерін енгізу мақсатында 
Қазатопромның еншілес және тәуелді ұйымдары 
орындаған ҒЗТКЖ нәтижелерін жария ету бойынша 
іс-шара өткізілді.

2021 жылдың нәтижелері

Топтың ғылыми-технологиялық қызметінің басым 
бағыттары бойынша ғылыми-техникалық кеңестің 
10 отырысы және мамандандырылған 
ғылыми-техникалық кеңестердің 8 отырысы өткізілді

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да ғылыми-зерттеу 
және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың 
(ҒЗТКЖ) тиімділігін бағалау» қағидалары әзірленді

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-да «Идея бар» 
идеяларды басқару жүйесі» ережесі әзірленді

 жаңа редакциядағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
ғылыми-техникалық кеңесі» ережесі әзірленді

ҒЗТКЖ және инновациялар бойынша 
ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол 
қойылды:

Технологиялық болжамдау ұлттық орталығы

«Tech Garden» инновациялық технологиялар 
паркі« ДКҚ

«А.Б. Бектұров атындағы химия ғылымдарының 
институты» АҚ

ғылыми-техникалық пулды дайындау бойынша 
жұмыстарды жүргізу аясында «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ мен ЕТҰ-да PhD және аспирантура 
бағдарламалары бойынша РФ бейінді ЖОО-на 
қабылдау бойынша рәсімдер ұйымдастырылды және 
өткізілді

Ғылыми-технологиялық қызмет нәтижелерін ком-
мерцияландыру мақсатында 2021 жылы «Қазатомө-
неркәсіп» ҰАК» АҚ зияткерлік меншік объектілерін 
пайдалануға құқық беру туралы 4 шартқа қол қойылды:

Қазатомөнеркәсіп пен «Оңтүстік тау-кен химиялық 
компаниясы» БК» ЖШС арасында құрамында уран 
бар ерітінділерден табиғи уран концентратын алу 
тәсілі»

Қазатомөнеркәсіп пен «Қаратау» ЖШС арасында 
«Құрамында уран бар ерітінділерден табиғи уран 
концентратын алу тәсілі»

Қазатомөнеркәсіп пен «Семізбай-U» ЖШС 
арасында «Тауарлық десорбаттан табиғи уранның 
химиялық концентратын алу тәсілі»

Қазатомөнеркәсіп пен «Орталық» БК» ЖШС 
арасындағы «3.0 нұсқадағы симуляторды ала 
отырып, ЖҰШ әдісімен уран өндіруді зерделеуге 
арналған бағдарламалық кешен» авторлық құқық 
объектісі

252  
адам

 «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ» АҚ, «ЖОҒАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ИНСТИТУТЫ» ЖШС, «ҮЛБІ МЕТАЛЛУРГИЯ ЗАВОДЫ» АҚ 
БӨЛІМШЕЛЕРІНДЕ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ-
КОНСТРУКТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТПЕН АЙНАЛЫСАТЫН 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ САНЫ ОЛАРДЫҢ ІШІНДЕ 7 
ҒЫЛЫМ ДОКТОРЫ ЖӘНЕ 48 ҒЫЛЫМ КАНДИДАТЫ БАР.

ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ОБЪЕКТІЛЕРІНЕ. ЗИЯТКЕРЛІК 
МЕНШІК ОБЪЕКТІЛЕРІНЕ 15 ҚОРҒАУ ҚҰЖАТТАРЫ 
АЛЫНДЫ.

16  
өтінім берілді

Қазатомөнеркәсіп пен оның еншілес және тәуелді ұй-
ымдары («ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ, «Орталық» БК» ЖШС) 
арасындағы «Тауарлық десорбаттан табиғи уранның 
химиялық концентратын алу тәсілі» өнертабысын пай-
далануға құқық беру туралы лицензиялық шарттарына 
қол қою бойынша келіссөздер жалғасуда.Қазақстандық уран өнімінің құнын ұлғайту және 

ғылымды қажетсінуін арттыру мақсатында ғылымды 
және инновацияларды басқару саласындағы страте-
гиялық мақсаттарға қол жеткізуге негізгі үлес қосады:

3,24    
млрд теңге

2021 ЖЫЛЫ ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП ПЕН ОНЫҢ ЕТҰ-ДА 
ЖАСАЛҒАН ҒЗТКЖ-ҒА АРНАЛҒАН 57 ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ 
СОМАСЫ, ОНЫҢ ІШІНДЕ 53 ШАРТТЫ ЕТҰ (2,92 МЛРД ТЕҢГЕ) 
ЖӘНЕ 4 ШАРТТЫ ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП (0,32 МЛРД ТЕҢГЕ) 
ЖАСАСҚАН. 2021 ЖЫЛЫ 2,45 МЛРД ТЕҢГЕ АКТІЛЕНДІ, ОНЫҢ 
ІШІНДЕ ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП (0,35 МЛРД ТЕҢГЕ) ЖӘНЕ ЕТҰ (2,09 
МЛРД ТЕҢГЕ).

Ғылым және инновацияларҒылым және инновациялар

181180 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

https://www.kazatomprom.kz/storage/18/kazatomprom_ar_2019_ru_full_final.pdf
https://www.kazatomprom.kz/storage/18/kazatomprom_ar_2019_ru_full_final.pdf


Іс жүзінде топтың барлық ҒЗТКЖ өндірісті жетілдіруге және жаңғыртуға бағытталған. 2021 жылы ҒЗТКЖ-ның 
бірнеше ірі жобалары іске асырылды:

2021 жылы VBA және PowerMap көмегімен Microsoft 
Excel ортасында бағдарламалық жасақтаманың 
прототипі жасалды. Базаның прототипі уран өндіруші 
және уран өңдеуші кәсіпорындардың дайын өнімінің 
үлгілерін сәйкестендіруді жүргізуге және сәйкестен-
діру нәтижелері туралы есеп қалыптастыруға мүмкін-
дік береді. Қажет болған жағдайда материалды және 
оның белгілі бір өндірушіге тиесілігін сәйкестендіру-
дің жедел процедурасын жүргізуге мүмкіндік беретін 
GP үлгілерінің архиві құрылды.

Ғылыми зерттеулер үшін жұмыстың маңызды бағыт-
тарының бірі экологиялық болып табылады. 2021 
жылы өндіріс экологиялылығын арттыруға бағыт-
талған бірнеше зерттеулер жүргізілді: 

ҒЫЛЫМИ ӘЗІРЛЕМЕЛЕР

Жоба 2021 жылғы нәтиже
Табиғи уранның химиялық концентраты мен уранның шала то-
тығы-тотығының өзіндік құнын төмендету үшін жаңа технологиялар-
ды, материалдар мен жабдықтарды енгізу

Тауарлық десорбатты наносүзгілеу қондырғысын 
өнеркәсіптік сынау бойынша жұмыс басталды, 
наносүзгілеудің технологиялық режімдері және 
осы технологияның техникалық-экономикалық 
көрсеткіштері анықталды. 2021 жылы «Қазатомө-
неркәсіп-SaUran» ЖШС-не енгізілді

Арнайы мақсаттағы химиялық реагенттермен үйлестіре отырып, ка-
витациялық-ағынды технологияларды қолданып, күкірт қышқылды 
сілтісіздендіру технологиясын әзірлеу

2021 жылы өнеркәсіптік сынақтар өткізілді. 
Нәтижелер ЖҰШ кезінде қолдану келешектілігін 
көрсетті. 2022 жылы технологияның техника-
лық-экономикалық тиімділігін анықтау бойынша 
жұмыстарды жалғастыру жоспарланған

Уран өндіруші кәсіпорындардың дайын өнімдерінің портреттерін 
жасау үшін микроэлементтік және изотоптық құрамын зерделеу

Бұл жұмыстың тиімділігі портреттердің дерекқо-
рының болуы кәсіпорындарда дайын өнімді 
рұқсатсыз пайдалану, жоғалту және ұрлау қаупін 
азайтуға мүмкіндік береді және ядролық матери-
алдар мен технологиялардың заңсыз айналымын 
бақылау бөлігінде МАГАТЭ-нің ағымдағы және 
перспективалық талаптарына сәйкестігін қамта-
масыз етеді

Зерттеу Мақсат 2021 жылғы нәтиже
Әдістемелік нұсқауларды 
(Стандартты) әзірлей 
отырып, уранды жерасты 
шаймалау үдерістерінің 
жерасты суларына әсерін 
зерттеу

Тапсырыс беруші кәсіпорындарының 
ЖҰШ әдісімен уран өндіру нәтижесінде 
уран кенорындарының сулы 
қабаттарының ластануын және олардың 
ластану қаупін төмендетуді бақылау
ЖҰШ кәсіпорындары жерасты суларына 
қайтымсыз теріс әсер етпейтіндігі туралы 
сенімді дәлелдер алу
Өндіру полигондарын пайдалану және 
оларды жоюды жобалау сатысында 
қолданылатын су тұтқыш деңгейжиектер 
мониторингі деректерін түсіндіру 
әдістемесін әзірлеу

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ КСС «Уран 
кенорындарының табиғи суларына ЖҰШ 
әсерінің мониторингін ұйымдастыру жөнін-
дегі әдістемелік нұсқаулар» стандарты 
әзірленді және қолданысқа енгізілді. Құжат 
уранның ЖҰШ жүзеге асыру кезінде және 
уран өндіруші кәсіпорындардың осы үдерісі 
аяқталғаннан кейін жерасты суларының 
жай-күйіне өндірістік экологиялық мони-
торинг жүргізу тәртібін регламенттейтін 
болып табылады.

Эквивалентті дозаны 
және сыртқы гамма-сәу-
леленудің эквивалентті 
дозасының қуатын өлшеу 
және бақылау мүмкінді-
гімен гамма-сәулеленудің 
шекті дозиметрі негізінде 
радиациялық қауіпті 
факторлардың автомат-
тандырылған мониторингі 
жүйесін әзірлеу

Кешен мыналарды қамтамасыз етеді: 
радиациялық фактордың қызметкерлер 
мен халықтың әртүрлі санаттарына 
әсерін бағалау
жаяу гамма-түсірілім барысында 
географиялық координаттарға автоматты 
түрде байланыстыра отырып, жергілікті 
жердегі гамма-сәулелену деңгейі туралы 
ақпарат жинау
ыңғайлы және достық бағдарламалық 
интерфейс арқылы электрондық есептер 
мен картограммаларды автоматты түрде 
қалыптастыру. ҒЗТКЖ барысында 
әзірленетін дозиметрлерді жеке ретінде 
пайдалану қызметкерлерге бірқатар 
артықшылықтар береді: 

 автоматтандырылған мониторинг 
ақпараттық жүйесінде нақты уақыт 
режімінде жинақталған дозаның, 
доза қуатының тікелей 
көрсеткіштерін көрсету

 дозаның қуаты туралы сигнал беру 
және пайдаланушыға дозаның неме-
се жинақталған дозаның көрсетілген 
қуатының асып кетуі туралы 
ескертетін сигнал беру

 жайдан бастап (мкЗв) авариялық 
деңгейлерге дейін (жүздеген мЗв 
немесе Зиверт бірліктері) 
жинақталған сәулелену 
дозаларының кең диапазонын 
жоғары дәлдікті өлшеу

«РКС01ИМ» жеке дозиметрлер негізіндегі 
автоматты мониторинг жүйесі әртүрлі 
жұмыс режімдерін тестілеу үшін «Қаза-
томөнеркәсіпі« ҰАК» АҚ тәжірибелік- 
өнеркәсіптік пайдалануына 2021 жылғы  
29 желтоқсанда енгізілді.

Топ өз жұмыскерлерін инновациялық қызметке 
ұтымды ұсыныстарды беру, өңдеу, бағалау және 
қарау механизмдері арқылы тартады. ЕТҰ арасында 

өткізілетін оңтайландыру қызметі жөніндегі Конкурс 
оңтайландыру қызметі үшін қосымша ынталандыру 
болып табылады.

ОҢТАЙЛАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІ
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2021 жылдың нәтижелері:

2 277 ұтымды ұсыныс Топ жұмыскерлерімен 
ұсынылды, оның ішінде 2 020 – қабылданды, 
1 367 – енгізілді. 1,34 млрд теңге – енгізілген 
ұсыныстардан күтілетін экономикалық тиімділік.

2 жаңа номинациямен оңтайландыру қызмет 
конкурсы өткізілді:

«GreenMindset – Жасыл ойлау» бастамасы 
шеңберіндегі үздік ұтымды ұсыныс» –  

экономикалық, әлеуметтік және имидждік 
пайдасы бар ұтымды ұсыныстар

 «Өндіріске арналған ең үздік цифрлық 
шешім» – өндірістік үдерістерге арналған 
шығыстарды қысқартудан үлкен экономикалық 
пайдасы бар немесе айтарлықтай сапалы 
пайдасы бар ұтымды ұсыныстар

ОҢТАЙЛАНДЫРУ ҚЫЗМЕТ КОНКУРСЫ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жыл сайын еншілес және тәуелді ұйымдар арасында оңтайландыру 
қызмет конкурсын (бұдан әрі – Конкурс) өткізеді.

Іс-шара үш кезеңде өтеді:

кәсіпорындардағы конкурсанттарды ішкі іріктеу

ұйымдастыру комитетінің конкурсқа қатысушыларды іріктеуі

сараптау комиссиясының номинациялардағы жеңімпаздарды анықтауы

Конкурс операторы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ғылыми-технологиялық жобалар департаменті 
болып табылады.

2021 жылы өткен конкурстың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС-нің тау-
арлық десорбаттарды ала отырып, құрамында уран бар жартылай өнімдерді кейіннен сата отырып 
қайта өңдеу». Экономикалық тиімділігі бар 2020 жылғы ең үздік ұтымды ұсыныс болып танылды.

«Семізбай-U» ЖШС-нің «ТУК-118 бар ТУХК сынамаларын іріктеу тәсілі және оны жүзеге асыру 
үшін үлгі-қақпақ» әлеуметтік немесе өзге де әсері бар ең үздік ұтымды ұсыныс болды.

«ҮМЗ» АҚ «Ермак кенорны концентратының фторынан байыту және жуудың технологиялық үдерісін-
де азот қышқылды сүзінді пайдалану» «Green Mindset – Жасыл ойлау» бастамасы аясындағы үздік 
ұтымды ұсыныс  деп танылды.

«ҮМЗ» АҚ «Шегеннің ішкі бөлігін және адымдайтын табандығы бар пеш жылытқыштарының 
жағдайын көзбен шолып қарау үшін бейнебақылау камераларын қолдану» 2020 жылғы өндірістегі 
ең үздік сандық шешім  болып танылды.

Оңтайландыру қызметінің қорытындысы бойынша үздік кәсіпорын «Семізбай» ЖШС болып аталды.

Барлық жеңімпаздар дипломдармен және грамоталармен, ал үздік өнертапқыштар – «Үздік өнер-
тапқыш» төсбелгісімен марапатталды.

2022 жылы топта ғылыми қызметті басқарудың жаңа 
тәсілін іске асыру аясында: 

жер қойнауын пайдаланушылардың 1% ғылымға 
шоғырландыру аясында ішкі нормативтік 
құжаттарды өзектендіру жүргізілді

ғылыми-техникалық кеңестердің құрамы қайта 
қаралды

орындалған ғылыми-зерттеу жұмыстарын тыңдау 
алаңы арқылы ҒЗТКЖ нәтижелерін енгізуді 
үйлестіру жалғастырылды

 
Сонымен қатар 2022 жылы «Идея бар!» идеяларды 
басқару жүйесін» іске қосу жоспарлануда. 

Сондай-ақ Компания ғылыми қызметке тартылатын 
ЕТҰ қызметкерлерінің ғылыми құзыретін арттыру 
жөніндегі жұмысты жалғастырады. Бұл бағыт ғылыми 
зерттеулер бойынша ЛКШ орындау шеңберінде ҒЗТ-
КЖ сапасын жақсартуға ықпал етеді.

2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАРЛАР:
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ТҮЙІНДІ КӨРСЕТКІШТЕР МЕН
ЖЕТІСТІКТЕР

Әйелдер 
Директорлар 
кеңесінің 

«Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ Корпоративтік  
басқару рейтингі 

25%«А»

КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ ЖӘНЕ 
ӘДЕП
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, 
сондай-ақ жетекші әлемдік тәжірибелерді ескере 
отырып, корпоративтік басқарудың тиімді жүйесі 
құрылған. Компания басқарудың тәсілдері мен 
қағидаттарын үнемі жетілдіріп отырады, олар 
Компанияның қазіргі қызметін қолдап қана қоймай, 
сонымен қатар бизнестің өсуіне байланысты өзгеретін 
қажеттіліктерді ескереді, сонымен қатар акционерлер 
мен барлық мүдделі тараптардың құқықтарын 
сақтауды қамтамасыз етеді.

БҰҰ-НЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУ 
МАҚСАТТАРЫ
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ашықтыққа негізделген. Компания акционерлердің және 
барлық мүдделі тараптардың құқықтарының сақталуын 
қамтамасыз ете отырып, корпоративтік басқару жүйесін 
жетілдіруді жалғастыруда.

Компанияның корпоративтік басқару жүйесі тиісті басқару 
мен бақылауды қамтамасыз етуге, ұзақ мерзімді құнды 
өсіруге және тұрақты дамуға бағытталған. Корпоративтік 
басқару үш құрамдасқа – тиімділікке, жеделдікке және 

Принциптер 
акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау
Компанияны тиімді басқару және Директорлар кеңесі 
мен басқарманың тиімді жұмыс істеуі
қызметтің ашықтығы мен дәйектілігі
заңдылық және әдеп
тиімді дивидендтік саясат
тиімді кадрлық саясат
еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау
қоршаған ортаны қорғау
корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын 
реттеу
жауапкершілік

Міндеттер 

қызметтің ашықтығын арттыру
aкционерлермен және мүдделі тараптармен тиімді 
ұзақ мерзімді қатынастарды қолдау
басқарманың ашықтығын қамтамасыз ету
корпоративтік басқаруды жетілдіру
Компанияның тиісті корпоративтік басқару 
стандарттарына бейілділігін растау

GRI 102-18

Акционерлерлің 
жалпы 

отырысы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Корпоративтік басқару құрылымы

Директорлар кеңесінің комитеті:
 Өндірістік қауіпсіздік жөніндегі комитеті
 Аудит жөніндегі комитеті
 Стратегиялық жоспарлау мен инвестициялар  
жөніндегі комитеті
 Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеті

Басқарма

Омбудсмен 
қызметі

Комплаенс  
қызметі

Ішкі аудит 
қызметі

Корпоративтік 
хатшы қызметі

2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның ірі акци-
онері – «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару 
жүйесін диагностикалауға «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Корпоративтік басқару рейтингін анықтау мақсатында 
«PricewaterhouseCoopers» тәуелсіз кеңесшісін тартты. 

Есепті кезең ішінде корпоративтік басқаруды тәуелсіз 
диагностикалау қорытындылары бойынша және 
«Самұрық-Қазына» АҚ корпоративтік басқаруды ди-
агностикалау әдістемесі негізінде қалыптастырылған 
2021 жылға жоспарланған іс-шаралардың басым бөлігі 
орындалды. Атап айтқанда, мынадай іс-шаралар орын-
далды:

Директорлар кеңесінің, Басқарма Төрағасы мен 
мүшелерінің қатысуымен бизнесті әртараптандыру 
және компанияның табысын арттыруға бағытталған 
стратегиялық бастамаларды таныстыру, «қорғау» және 
талқылау мақсатында стратегиялық сессия өткізілді

HSE Комитетін осы комитеттің атына тарту 
мақсатында орнықты даму саласындағы 
іс-шараларға қатысты жұмсалған шығыстар туралы 
ақпаратты қоса отырып, әрбір жартыжылдықтың 
нәтижелері бойынша орнықты даму жүйесін енгізу 
жөніндегі ақпарат жіберілді

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес және 
тәуелді ұйымдарының Қадағалау кеңестерінің 
Директорлар кеңестерінің құрамына сайлау үшін 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ өкілдерін іріктеу 
қағидалары әзірленді және бекітілді

менеджмент-пулдың сабақтастық жоспары үнемі 
өзектендіріліп отырады

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ компаниялар тобында 
экологиялық рейтингті анықтау әдіснамасы 
әзірленді, диагностика туралы есептер дайындалды

экологиялық қызметтің негізгі көрсеткіштерінің тізімі 
анықталды, алғашқы тестілік рейтинг жүргізілді

тәуекелдерді басқару, Қызметтің үздіксіздігі 
бойынша құжаттар және тұрақты даму саласындағы 
құжаттар өзектендірілді

Бұл бағалау «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ішкі жүйелері 
жұмысының тиімділігінің артуының айғағы болып табы-
лады. Акционерлердің құқықтарын сақтау, Директорлар 
кеңесі мен атқарушы органның қызметі, сондай-ақ 
ақпараттың ашықтығы мен ашылу процестері айтар-
лықтай сапалы өсуге қол жеткізді.

Бағалау нәтижелері бойынша Компания 2022 жылға 
арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірледі.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ РЕЙТИНГІ

2021 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ ЖАҚСАРТУЛАР

Диагностика нәтижелері бойынша 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-на «А» 
корпоративтік басқару рейтингі берілді. 

ақпаратты ашу тиімділігіне бағалау жүргізілді, 
қабылдауды зерттеу барысында респонденттерге 
мақсатты сұрақтар қойылды, ал нәтижелері 
Директорлар кеңесіне ұсынылды. Сыртқы мүдделі 
тараптар қауымдастығының пікірлері әлі күнге дейін 
Компанияның ашылуы мен ашықтығы тәжірибесі 
орташа деңгейден жоғары және күтілгеннен жақсы 
деп саналады

ІАҚ өзін-өзі бағалауы жүргізілді және аяқталды, 
өзін-өзі бағалау туралы есепке сәйкес ІАҚ 
қолданылатын 47 стандарттың 43-іне сәйкес келеді

ТБЖ-ны Компания мен ЕТҰ-ны жоспарлау және 
бюджеттеу процестеріне интеграциялау, жоспарлау 
және есептілік процесіне тәуекелдерді бағалауды 
енгізу үшін жоспарлау және бюджеттеу процесін 
жаңарту, жоспарлау, есептілік және есепке алу 
процестеріне ТБЖ интеграциялау аясында 2021 
жылға жоспарланған жұмыстар орындалды

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның корпоративтік басқару саласындағы негізгі саясаты
Құжат атауы Соңғы нұсқаның күшіне ену күні
Жарғы 20 мамыр 2021 жыл68

Директорлар кеңесі туралы ереже 18 мамыр 2020 жыл
Басқарма туралы ереже 26 маусым 2019 жыл
Комитеттер туралы ережелер 30 сәуір 2019 жыл
Корпоративтік басқару кодексі 27 мамыр 2015 жыл
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару 
саясаты 19 наурыз 2020 жыл

Директорлар  
кеңесі

Корпоративтік басқару жүйесіКорпоративтік басқару жүйесі

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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Компанияның Корпоративтік басқару кодексі Қазақстан 
Республикасының заңнамасына, «Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ» АҚ ішкі құжаттарына және «Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ» АҚ трансформациялау бағдарламасына сәйкес 
әзірленді. Кодекс Қазақстанда және әлемде қабыл-
данған корпоративтік басқару практикасын ескереді, 
Компанияда корпоративтік басқару жүйесі негізделетін 
қағидаттарды бекітеді.

Корпоративтік хатшы қызметінің Корпоративтік басқару 
кодексіне сәйкес Компанияда 2021 жылға арналған Кор-
поративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ереже-
лерінің сақталуына талдау жүргізілді. Жүргізілген талдау 

Қазатомөнеркәсіп корпоративтік басқару жүйесінің аса 
ірі қор биржалары листингінің негізгі қағидаларына 
және әлемдік экономикалық қоғамдастық таныған негізгі 
қағидаларға, корпоративтік басқару қағидаттарына (мы-
салы, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы-
ның корпоративтік басқару қағидаттарына) сәйкестігін 
айқындай алады.

нәтижелеріне сәйкес69, Компанияда Кодекс ережелерінің 
88% сақталады, Кодекс ережелерінің тағы 2% ішінара 
сақталады. Кодекс ережелерінің 10% Компанияға қолда-
нылмайды.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІН САҚТАУ

Корпоративтік басқару кодексін сақтау

Кодекс тараулары Сақталады Ішінара  
сақталады Сақталмайды Қолданылмайды

Акционерлердің құқықтары және 
акционерлерге әділ көзқарас 83 13 – 4

Директорлар кеңесі мен 
атқарушы органның тиімділігі 96 1 – 3

Тәуекелдерді басқару, ішкі 
бақылау және аудит 97 3 – –

Ашықтық 97 – – 3

AIX корпоративтік басқару қағидаттарын сақтау

AIX биржасы акцияларында баға белгіленетін компания-
лар үшін корпоративтік басқарудың жалпы қағидаттарын 
белгіледі. Қазатомөнеркәсіптің Корпоративтік басқару 
кодексі көп жағдайда осындай қағидаттарға сәйкес ке-
леді. Бұдан басқа, Компанияның Корпоративтік басқару 
кодексінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мақсаттары мен 
болжамдарының сақталуын қамтамасыз ететін белгілі бір 
ережелер бар. Топтың негізгі қызметі шегінен шығатын 
қызмет түрлерін жүзеге асыруға байланысты кез келген 
бастамалары тәуелсіз директор басқаратын Директорлар 
кеңесінің қарауына және тексеруіне жатады.

Компанияның корпоративтік басқару Кодексі мен 
Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексінің 
ережелері арасындағы айырмашылықтар70

Төменде Компанияның корпоративтік басқару Ко-
дексі мен Ұлыбританияның корпоративтік басқару 
кодексінің ережелері арасындағы негізгі айыр-
машылықтар сипатталған.

Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексінің 
ережелеріне сәйкес, егер акционерлердің 20 және 
одан да көп проценті Директорлар кеңесінің 
қабылданған шешімге берген ұсыныстарына 
«қарсы» болса, онда мұндай дауыс берудің 
нәтижелері жарияланған кезде Компания 
акционерлердің осындай дауыс берудің себептерін 
түсіну мақсатында қандай іс-әрекеттер жасауға 
ниет білдіретіні туралы түсінік беруге тиіс. 
Акционерлердің пікірлері туралы, сондай-ақ тиісті 
қабылданған шаралар туралы жаңартылған 
ақпарат акционерлер жиналысы отырысынан кейін 
6 айдан кешіктірілмей жариялануға тиіс. 
Директорлар кеңесі Компанияның жылдық 
есебінде, акционерлер жиналысының ұсынылатын 
шешімдеріне (егер қолданылатын болса) 
пікірлердің шешімдерге қандай әсер еткені туралы 
түсіндірме жазбаларда жалпы қорытындыларды 
көрсетуге тиіс.

 Қазатомөнеркәсіптің Корпоративтік басқару 
кодексі Директорлар Кеңесі Төрағасының 
Директорлар кеңесі мүшелері, ірі акционерлер 
және Компанияның атқарушы органы арасында 
сындарлы сұхбат құру жөніндегі міндетін 
көздейді. Сонымен бірге, Компания 
акционерлерінің жалпы жиналысының төрағасы 
акционерлердің сұрақтарға тікелей жауап 
алуына тырысуы керек. Егер сұрақтардың 
күрделілігі оларға дереу жауап беруге мүмкіндік 
бермесе, тұлға (тұлғалар) қойылған сұрақтарға 
жазбаша жауаптарды акционерлердің Жалпы 
жиналысы аяқталғаннан кейін қысқа мерзімде 
ұсынады (ұсынады). Компанияның ірі 
акционерлері даму стратегиясы, атқарушы 
органның бірінші басшысын сайлау 
мәселелерін және Компанияның ұзақ мерзімді 
құнының өсуіне және орнықты дамуына әсер 
ететін басқа да аспектілерді талқылау үшін 
Директорлар кеңесінің төрағасымен және 
мүшелерімен қосымша отырыстар өткізе алады. 
Мұндай отырыстар алдын ала жоспарланады 
және бекітілген рәсімдерге сәйкес өткізіледі.

Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексінде 
атқарушы емес директорлар Компанияның 
атқарушы органының өкілеттіктерін тағайындауда 
және тоқтатуда басты рөл атқаруы тиіс деп 
көзделген. Атқарушы емес директорлар 
менеджменттің және жекелеген Атқарушы 

KASE корпоративтік басқару қағидаттарын сақтау

KASE биржасы 2013 жылы акциялары мен облигация-
лары KASE листингінде тұрған акционерлік қоғамдарға 
осы құралды пайдалануға және Компанияның корпо-
ративтік басқару деңгейін бағалауға мүмкіндік бере 
отырып, Халықаралық Қаржы Корпорациясының (IFC) 
корпоративтік басқарудың бағалау картасын бейімдеді. 
Алты санат бойынша бағалау жүргізілген кезде, Компа-
ния көпшілік жағдайда бағалау картасымен белгіленген 
өлшемдерге сәйкес келеді.

директорлардың жұмысын келісілген жұмыс 
мақсаттарымен салыстырғанда мұқият талдап, 
бақылауы керек. Төраға Атқарушы директорлардың 
қатысуынсыз атқарушы емес директорлардың 
кездесулерін өткізуге тиіс.

Қазатомөнеркәсіптің корпоративтік басқару 
кодексі Компанияның бірінші басшысы 
лауазымына кандидатураны Қазақстан 
Республикасының Президентімен немесе 
Президент Әкімшілігімен (Компания Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлығымен 
бекітілген тиісті тізімге енгізілген жағдайда), 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасымен, 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Директорлар 
кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар 
жөніндегі комитетімен келісу қажеттілігін 
көздейді.

Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексі 
Компанияның Директорлар кеңесінің Аудит 
жөніндегі комитеті мен тағайындаулар мен 
сыйақылар жөніндегі комитеті қызметінің негізгі 
аспектілерін сипаттауды көздейді, сондай-ақ 
компанияның жылдық есебіне осы комитеттердің 
негізгі қызметінің сипаттамасын және оның 
аспектілерін енгізу қажеттілігі көрсетілген. 

Қазатомөнеркәсіптің корпоративтік басқару 
кодексінде мұндай қажеттілік көзделмеген.

Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексі 
Компанияның Директорлар Кеңесі төрағасының 
аудит жөніндегі комитет құрамына мүшелігінің 
мүмкін еместігін көздейді. 

Қазатомөнеркәсіптің корпоративтік басқару 
кодексінде мұндай шектеу жоқ. 

Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексі 
жылдық және жарты жылдық қаржылық есептілікте 
қаржылық есептілікті жасау кезінде бухгалтерлік 
есептің қолданылатын тәсілдерінің қолайлылығы 
туралы Компанияның Директорлар кеңесінің 
ұстанымын көрсету және Компанияның қаржылық 
есептілік бекітілген күннен бастап 12 ай ішінде 
осындай жұмысты жалғастыру қабілетіне кез 
келген елеулі күмән анықтау қажеттілігін көздейді. 

Қазатомөнеркәсіптің Корпоративтік басқару 
кодексінде мұндай қажеттілік көзделмеген. 

Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексінде 
тағайындаулар жөніндегі комитет мүшелерінің 
көпшілігі тәуелсіз атқарушы емес директорлар 
болуға тиіс деп көзделген. Комитет мұрагерді 
тағайындау мәселесімен айналысқан кезде 
Директорлар кеңесінің төрағасы Комитетке 
төрағалық етпеуі керек.

Қазатомөнеркәсіптің Корпоративтік басқару 
кодексінде мұндай шектеу жоқ. 

Корпоративтік басқару Корпоративтік басқару 
кодексікодексі

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексі 
сыйақылар жөніндегі кеңесшіні айқындау кезіндегі 
сыйақылар жөніндегі комитеттің жауапкершілігін 
көздейді. Кеңесші Компаниямен немесе жеке 
директорлармен кез келген басқа байланыс туралы 
өтінішпен бірге жылдық есепте көрсетілуі керек. 
Сыртқы кеңесші пайымдауының тәуелсіздігі үшінші 
тұлғалардың сыртқы ұсынымдарын бағалау және 
атқарушы директорлар мен аға менеджменттің 
пікірін алу кезінде қабылдануға тиіс. 

Қазатомөнеркәсіптің Корпоративтік басқару 
кодексінде мұндай қажеттілік көзделмеген.

Ұлыбританияның Корпоративтік басқару кодексі 
Компанияның атқарушы директорларының 
компания акцияларын ұзақ мерзімді иелену 
қажеттілігін қоса алғанда, ұзақ мерзімді сыйақы 
жүйесін көздейді. Сондай-ақ, компания 
директорларымен жасалатын шарттардың мерзімі 
бөлігінде нақтылаулар бар. 

Қазатомөнеркәсіптің Корпоративтік басқару 
кодексінде мұндай қажеттілік көзделмеген.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жарғысына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және 
шығыстарды өтеу қағидаларын бекіту туралы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар 
кеңесінің кейбір мәселелері туралы» 

2021 жылғы 22 маусымда және 10 қарашада 
«Самұрық-Қазына» АҚ ірі акционерінің бастамасы 
бойынша Компанияның Директорлар Кеңесі шақырған 
Қоғам акционерлерінің сырттай кезектен тыс жалпы 
отырысы өтті. Жиналыстың күн тәртібіндегі жалғыз 
мәселе «Қазатомөнеркәсіп «Ұлттық атом компаниясы» 
АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы» мәселе 
болды.

іскерлік бедел

Директорлар кеңесінің құрамына сайланған 
жағдайда тікелей немесе ықтимал мүдделер 
қақтығысының болуы

 
Қоғамның Басқарма Төрағасынан басқа Қоғам 
Басқармасының мүшелері Директорлар кеңесіне 
сайлана алмайды. Қазақстан Республикасы Үкіметі 
мүшелерінің, мемлекеттік органдардың лауазымды 
адамдарының Директорлар кеңесінің құрамына қаты-
суына жол берілмейді.

 
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІН 
ОҚЫТУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ
 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі 
мүшелерінің біліктілігін арттыру және «Қазатомө-
неркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар Кеңесінің сыртқы 
сарапшыларды тартуы жөніндегі саясатқа сәйкес 
Директорлар кеңесі тұтастай ДК мүшелерінің немесе 
оның жекелеген мүшелерінің біліктілігін арттыру тура-
лы шешім қабылдайды:

ДК, ДК комитеттерінің және ДК әрбір мүшесінің 
қызметін жыл сайынғы бағалау нәтижелері 
бойынша ДК мүшелерінің біліктілігін арттырудың 
жылдық жоспарын бекіту арқылы біліктілікті 
арттыруда анықталған қажеттілік

негіздеме болған жағдайда ДК жекелеген 
мүшелерінің сұрау салуы бойынша

 
Сондай-ақ ДК мүшелерін оқыту Қоғамның корпора-
тивтік басқаруының жалпы диагностикасы барысында 
алынған ұсынымдар негізінде қалыптастырылады.

2021 жылы «Комплаенс және тәуекел-менеджменттің 
өзекті мәселелері» тақырыбында оқыту жүргізілді.

Компания акцияларды иелену үлесіне қарамастан 
миноритарлық акционерлерді қоса алғанда, барлық 
акционерлерге бірдей қарайды және ақпаратты жет-
кізуді тең тәртіппен жүзеге асырады.

Акционерлердің жалпы жиналысы – Компанияның 
жоғары басқару органы. 2021 жылғы 20 мамырда 
Қоғам акционерлерінің сырттай жылдық Жалпы 
жиналысы өткізілді. Күн тәртібінде келесі мәселелер 
қаралды:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2020 жылға 
арналған жылдық (жеке және біріктірілген) 
қаржылық есептілігін бекіту туралы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жаңа 
редакциядағы Дивидендтік саясатын бекіту туралы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2020 жылғы таза 
табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар 
бойынша дивидендтер төлеу және 2020 жылдың 
қорытындылары бойынша «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы 
дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау 
туралы

Акционерлердің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 
және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 
өтініштері және оларды қарау қорытындылары 
туралы ақпарат

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі 
мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен 
құрамы туралы ақпарат

GRI 102-24  
Директорлар кеңесінің мүшелерін және Директорлар 
кеңесінің төрағасын сайлау процесі «Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР Заңында және Қоғам Жарғысын-
да айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

Үміткерлерді іздеу және сайлау объективті критерий-
лер бойынша және Директорлар кеңесі құрамының 
алуан түрлілігінің қажеттілігі ескеріле отырып жүр-
гізіледі. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүше-
сі бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері:

акционерлер – жеке тұлғалар

Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері 
ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалар

қоғамның акционерлері болып табылмайтын және 
Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде 
сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке 
тұлғалар қатарынан сайланады

Директорлар кеңесінің құрамына Директорлар 
Кеңесінің өз функцияларын орындауы және ұйымның 
ұзақ мерзімді құны мен орнықты дамуының өсуін 
қамтамасыз ету үшін қажетті білімі, дағдылары мен 
тәжірибесі бар, сондай-ақ мінсіз іскерлік және жеке 
беделі бар адамдар кіруге тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамына үміткерлерді іріктеу 
кезінде мыналар назарға алынады:

басшылық лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі

Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұмыс 
тәжірибесі

жұмыс өтілі

білімі, мамандығы, оның ішінде халықаралық 
сертификаттарының болуы

Қоғам қызметінің бағыты бойынша құзыреттіліктің 
болуы

GRI 102-22
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Ди-
ректорлар кеңесінің құрамына төрт тәуелсіз директор-
ды қоса алғанда, сегіз директор кіреді. Директорлар 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ 

Кеңесінің Төрағасы Тәуелсіз71 директор болып табыла-
ды, бұл миноритарлық акционерлердің құқықтарының 
сақталуының кепілі болып табылады.

Акционерлердің жалпы Акционерлердің жалпы 
жиналысыжиналысы

Директорлар кеңесіДиректорлар кеңесі

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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Компанияның Директорлар кеңесінің құрамы біліктілі-
гі, тәжірибесі, білімі, іскерлік қасиеттері мен әртүрлілігі 
бойынша теңдестірілген. Директорлар кеңесінің мү-
шелері атом өнеркәсібі, қаржы және инвестициялар, 
корпоративтік басқару саласында, сондай-ақ Компа-
нияны басқару үшін маңызды өзге де салаларда мінсіз 
іскерлік беделге, білім мен дағдыға ие.

Директорлар кеңесі мүшелерінің ТОП-менеджерлер, ірі 
халықаралық компаниялардың басқару органдарының 
серіктестері мен мүшелері рөлінде ауқымды жұмыс 
тәжірибесі, сондай-ақ бизнес-қоғамдастықта мінсіз бе-
делі бар. Тәуелсіз директорлардың құрамы мен үлесінің 
әртүрлілігіне ерекше назар аударылады. Директорлар 
кеңесінің құрамына ерлер де, әйелдер де, сондай-ақ 
гендерлік және әлеуметтік-мәдени әртүрлілікті қамта-
масыз ететін әртүрлі мемлекеттердің азаматтары кіреді.

Директорлар кеңесінің тәуелсіздігі: 

Директорлар кеңесінің құрамы

Директорлар кеңесі мүшелерінің  
жас шамасы, %

Директорлар кеңесінің гендерлік  
құрамы, %

30-50 жас Ерлер 

50 және одан көп Әйелдер

2563

37

201772 2018731958 1954

Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия  
Біріккен Корольдігі

Австралия

Инженер-электрик, Ядролық институттың және Өлшеу 
және бақылау институтының мүшесі.

Жаңа Оңтүстік Уэльс университетінің коммерция 
бакалавры дәрежесі, Австралия және Жаңа Зеландия 
дипломды бухгалтерлер институтының мүшесі, 
Австралия Директорлар институтының түлегі.

2015 жылдан бастап – халықаралық ядролық 
секторда тәуелсіз кеңесшісі.
2013 ж. – Ұлыбританиядағы Costain PLC ядролық, 
мұнай және газ секторларына арналған ірі 
жобалардың директоры. 
2009 ж. – Springfields Fuels Limited басқарушы 
директоры және Westinghouse Electric Company 
Еуропалық отын бизнесінің вице-президенті. 
2007 ж. – British Nuclear Fuels Limited заводының 
басқарушы директорының орынбасары. 
1991 ж. – Батыс Камбриядағы Sellafield ядролық 
отын өңдеу заводында (British Nuclear Fuels Limited) 
қайта өңдеу басшысы.
Өз еңбек жолын Ұлыбританияда электротехника 
саласында бастаған.

2018 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі.
2011-2014 жылдары – Ресейдің Мәскеу қаласындағы 
«Делойт» компаниясының «Энергетика және 
ресурстар» бөлімшесінің басшысы.
2007 ж. – Алматы қ. «Делойт СНГ» аудит бөлімінің 
басшысы және «Делойт СНГ» Атқарушы комитетінің 
мүшесі, Қазақстан.
2002-2007 жылдары – Аустралияның Брисбен 
қаласында орналасқан Ernst and Young 
компаниясының кеңес беру қызметі бөлімінің 
басшысы.
2002 ж. – Австралиялық Andersen компаниясының 
аудит бойынша серіктесі.
1974 ж. – Австралиялық Andersen компаниясының 
аудиторы.

Директорлар кеңесінің төрағасы  
(тәуелсіз)

Директорлар кеңесінің мүшесі  
(тәуелсіз)

Сайланған күні Сайланған күні Туған жылы Туған жылы

Азаматтығы Азаматтығы

Білімі Білімі

Нил Лонгфэллоу Расселл Бэнхам

Стратегиялық жоспарлау 
және инвестициялар 
комитеті

Тағайындау  
және сыйақы  
комитеті

Аудит 
жөніндегі 
Комитет

Өндірістік  
қауіпсіздік  
комитеті

75

ДК мүшелерінің жалпы саны - 8
ДК тәуелсіз мүшелері - 4
Директорлар кеңесі мүшелерінің Компания акциялары (Компаниядағы қатысу 
үлестері), үлестес компаниялары жоқ, сондай-ақ Компания жеткізушілері мен 
бәсекелестерінің акциялары жоқ

Жұмыс тәжірибесі Жұмыс тәжірибесі

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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202074 202176202175 2021771970 1971 1975 1984

АҚШ Қазақстан  
Республикасы

Қазақстан  
Республикасы

Қазақстан  
Республикасы

1997 ж. – Джорджтаун университетінің бизнес-
әкімшілендіру магистрі дәрежесі берілді.
1992 ж. – кеңестік зерттеулер бакалавры дәрежесі, 
Тафтс университеті.

1993 ж. – Алматы халық шаруашылығы институтының 
экономика саласындағы бакалавр дәрежесі.

1999 ж. – Ұлыбританиядағы Эссекс университетінің 
қаржы саласындағы магистр дәрежесі (University of 
Essex).
1997 ж. – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетін бітірді.

2009 ж. – Манчестер университетінің магистр дәрежесі.
2006 ж. – Алматы қ. ҚМЭБИ бухгалтерлік есеп және қаржы 
факультетінің бакалавр дәрежесі.

2022 ж. – Softline Digital Lab компаниясы 
директорлар кеңесінің мүшесі және аудит жөніндегі 
комитетінің төрағасы.
2018-2021 жылдары – «Қазақстан Ұлттық Банкінің 
Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ-да 
тәуелсіз директор.
2013-2019 жылдары – Luxoft компаниясының 
тәуелсіз директоры, үш комитеттің төрағасы: аудит, 
M&A және өтемақы.
2013 ж. – Sapiens Advisors негізін қалаушы.
2010-2015 жылдары – Pinebridge Investments Russia 
Басқарма Төрағасы.
1997 ж. – AIG Capital Partners тікелей инвестициялар 
саласындағы кіші қызметкер (кейіннен PineBridge 
Investments деп аталды).

2021 ж. – «Самұрық-Қазына» АҚ Активтерді басқару 
жөніндегі басқарушы директоры.
2019-2021 жылдары – «KAZENERGY» қауымдастығының 
бас директоры.
2017-2019 жылдары – Қазақстан Республикасының 
Энергетика вице-министрі.
2016 ж. – «KAZENERGY «Қазақстан мұнай-газ және 
энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды 
тұлғалар Бірлестігінің бас директоры.
2014-2016 жылдары – «Almex Petrochemical» ЖШС бас 
директоры.
2012 ж. – Қазақстан Республикасының мұнай және газ 
вице-министрі.
2010-2011 жылдары – «PSA» ЖШС бас директоры және 
«Қазмұнайгаз» АҚ президенті.
2009 ж. – «Самұрық-Қазына» АҚ электр энергетикалық 
және мұнай-газ активтерін басқару мәселелері жөніндегі 
басқарушы директор.
2006-2008 жылдары – Қазақстан Республикасының 
Энергетика және минералдық ресурстар вице-министрі.
1993-2006 жылдары – мұнай компаниялары мен 
банктерде жұмыс істеді: «ҚазМұнайГаз» ҰҒК ЖАҚ БК, 
Commonwealth and British Services Ltd., Жақ ҰМК 
«Қазақойл», Alem Bank Kazakhstan.

2013-2022 жылдары – «Өскемен титан-магний 
комбинаты» АҚ президенті.
2007 ж. – «Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ 
қаржы директоры.
2002-2007 жылдары – «Қазақстан Темір Жолы» 
Ұлттық компаниясы» АҚ атқарушы директоры.
1999-2002 жылдары – Лондондағы Еуропалық 
Одақтың аға экономикалық кеңесшісі.

2022 ж. – «Самұрық-Қазына» АҚ Инвестициялар, 
жекешелендіру және халықаралық ынтымақтастық 
жөніндегі басқарушы директоры.
2018-2021 жылдары – «Самұрық-Қазына» АҚ 
Экономика және қаржы жөніндегі бірлескен басқарушы 
директоры.  
2017 ж. – «Самұрық-Қазына» АҚ Экономика және 
қаржы жөніндегі басқарушы директоры.
2016 ж. – «Самұрық-Қазына» АҚ қаржылық 
бақылаушысы.
2010-2016 жылдары – Ішкі аудит қызметінің басшысы.
2006 ж. –  «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аға кеңесшісі.

Директорлар кеңесінің мүшесі 
 (тәуелсіз) Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің мүшесі  
(тәуелсіз)

Білімі БіліміБілімі Білімі

Марк Кэшер Акчулаков Болат УраловичМамутова Асем Тілековна Жанадил Ернар Бейсенович

Директорлар кеңесінің құрамыДиректорлар кеңесінің құрамы
Стратегиялық жоспарлау 
және инвестициялар 
комитеті

Стратегиялық жоспарлау 
және инвестициялар 
комитеті

Тағайындау  
және сыйақы  
комитеті

Тағайындау  
және сыйақы  
комитеті

Аудит 
жөніндегі 
Комитет

Аудит 
жөніндегі 
Комитет

Өндірістік  
қауіпсіздік  
комитеті

Өндірістік  
қауіпсіздік  
комитеті

Сайланған күні Сайланған күні Туған жылы Туған жылы

Азаматтығы Азаматтығы

Сайланған күні Сайланған күні Туған жылы Туған жылы

Азаматтығы Азаматтығы

Жұмыс тәжірибесіЖұмыс тәжірибесі

Жұмыс тәжірибесіЖұмыс тәжірибесі

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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Қазақстан  
Республикасы

Қазақстан  
Республикасы

2000 ж. – Алматы қ. Қазақ Мемлекеттік басқару 
академиясын «Қаржы және несие» мамандығы 
бойынша аяқтады.
1997 ж. – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС Қазақстандағы 
филиалының салық бөлімінде ассистент.
1996 ж. – Wisconsin Richland университетін «Бизнес-
әкімшілендіру» мамандығы бойынша бітірді.
1994-1998 жылдары – Қазақ Мемлекеттік Халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері университетінде оқыды.

Обнинск атом энергетикасы институтының «Атом электр 
стансалары мен қондырғылары» факультетін «инженер-
жылу энергетигі» мамандығы бойынша бітірген.

2021 ж. – «Самұрық-Қазына» АҚ Экономика және 
қаржы жөніндегі басқарушы директоры.
2020 ж. – «Делойт TFC» ЖШС серіктесі, салық және 
заң қызметтері бөлімі.
2017 ж. – Алматы қ. КИМЭП басқарушы кадрлар үшін 
MBA курсынан өтті.
2014 ж. – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС салық және 
заң қызметтері бөлімінің директоры.
2004-2014 жылдары – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС 
салық және заң қызметтері бөлімінің аға менеджері.
2003 ж. – «ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис» ЖШҚ салық 
бойынша аға кеңесшісі.
1998-2003 жылдары – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС 
филиалында салық және заң қызметтері бөлімі.

2021 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма 
Төрағасы.
2021 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ бойынша бас 
директоры.
2017 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ жөніндегі 
басқарушы директоры.
2015 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ жобалар 
департаментінің директоры.
2013-2014 жылдары – Қазақстан Республикасы 
Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Атом 
энергиясы комитетінің төрағасы.
2008-2013 жылдары – ҚР Энергетика және минералдық 
ресурстар министрлігінде, ҚР Индустрия және жаңа 
технологиялар министрлігінде және ҚР Атом энергиясы 
агенттігінде атом энергетикасы және өнеркәсібі 
департаментінің директоры.
1992-2008 жылдары – кейіннен Қазақстан Республикасы 
Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 
Атом энергиясы жөніндегі комитеті болып қайта 
құрылған Қазақстан Республикасының Атом энергиясы 
жөніндегі агенттігінде әртүрлі қызметтер атқарды.
1988 ж. – ҚазКСР Ғылым Академиясының ядролық 
физика институтында реактордың эксперименттік 
қондырғысын пайдалану қызметінің инженері.

Директолар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің мүшесі,  
Басқарма төрағасы

Білімі Білімі

Жұмыс тәжірибесі

Жұмыс тәжірибесі

Нурбаева Назира Нуртлеуовна Шарипов Мажит  Бейсембаевич

бұрын тоқтату және Болат Уралович Акчулаковты, 
Ернар Бейсенұлы Жанәділ және Назира Нуртлеуовна 
Нурбаеваны Компанияның Директорлар кеңесінің 
құрамына енгізу туралы шешім қабылданды. 

Сондай-ақ акционерлердің кезектен тыс Жалпы 
жиналысының 2021 жылғы 10 қарашадағы шешімімен 
Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Галымжан 
Олжаевич Пирматовтың өкілеттігі мерзімінен бұрын 
тоқтатылды, ал Мажит Бейсембаевич Шарипов Қоғам-
ның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақыдан немесе 
болашақ сыйақылардан бас тартуы туралы бас тарту 
деректері немесе қандай да бір уағдаластықтар тіркел-
меген.

2021 жылы Директорлар кеңесі 14 отырыс өткізді 
(13 күндізгі), онда 234 мәселе қаралды.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІ

2021 жылы Директорлар кеңесі мүшелерінің отыры-
старға қатысуы орта есеппен 100% құрады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің отырыстарға қатысуы
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%

Лонгфэллоу Н. + + + + + + + + + + + + + + 100
Бэнхам Р. + + + + + + + + + + + + + + 100

Кэшер М. + + + + + + + + + + + + + + 100

Мамутова А.Т. - - - - - + + + + + + + + + 100

Акчулаков Б.У. - - - - - - + + - + + + + + 88

Жанадил Е.Б. - - - - - - + + + - + + + + 88

Нурбаева Н.Н. - - - - - - + + + + + + + + 100

Шарипов М.Б. - - - - - - - - - - - - - + 100

2021 ЖЫЛЫ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 
ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

2021 жылғы 20 мамырда акционерлердің жылдық 
Жалпы жиналысының шешімімен Директорлар 
кеңесінің құрамына тәуелсіз директор – Компанияның 
Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Мамутова Асем 
Тлековнаны енгізу бекітілді. 

2021 жылғы 22 маусымда акционерлердің кезектен 
тыс жалпы жиналысының шешімімен Қоғамның Ди-
ректорлар кеңесінің мүшелері – «Самұрық-Қазына» 
АҚ өкілдері –  Бейбит Еркимбаевич Карымсаковтың, 
Алмасадам Майданович Саткалиевтың және Құдай-
берген Қанат Жақыпұлының өкілеттігін мерзімінен 

Директорлар кеңесінің құрамы
Стратегиялық жоспарлау 
және инвестициялар 
комитеті

Тағайындау  
және сыйақы  
комитеті

Аудит 
жөніндегі 
Комитет

Өндірістік  
қауіпсіздік  
комитеті

Сайланған күні Сайланған күні Туған жылы Туған жылы

Азаматтығы Азаматтығы

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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Стратегиялық 
мәселелер 

Еншілес және тәуелді 
ұйымдардың мәселелері

Корпоративтік басқару 
мәселелері

Ішкі нормативтік 
құжаттарды бекіту

Мәмілелер жасасу 
мәселелері

Өзге  
мәселелері

Директорлар кеңесі 
бөлімшелерінің 

мәселелері

Есептер 

2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінде қаралған аса маңызды мәселелер:

Басқарманың тоқсан 
сайынғы есебі (CEO есебі)

Қызметтің қаржылық 
нәтижелері туралы тоқсан 
сайынғы есеп (CFO есебі)

Тоқсан сайынғы 
қаржылық есептілік (ХҚЕС 
бойынша шолу) 

Жартыжылдық қаржылық 
есептілік (ХҚЕС бойынша 
шолу)

2020 жылға жылдық 
қаржылық есептілік (ХҚЕС 
бойынша шолу)

Кадр мәселелері

Ішкі нормативтік 
құжаттарды бекіту 

Ірі мәмілелер жасасу

Жарғылық капиталды 
ұлғайту

Бақылау кеңестерінің / 
Директорлар кеңесінің 
мүшелерін сайлау

ЕТҰ-ның жылдық 
қаржылық есептілігін 
бекіту, ЕТҰ-ның таза 
табысын бөлу

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ менеджмент пулының 
сабақтастық жоспарын 
бекіту 

Біріктірілген жылдық есепті 
бекіту 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  
АҚ-ның 2022-2026 
жылдарға арналған 
шоғырландырылған 
Бизнес-жоспарын бекіту

Басқарма Төрағасы мен 
мүшелері қызметінің негізгі 
көрсеткіштерін бекіту

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ орталық аппаратының 
ұйымдық құрылымын бекіту

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ мен оның құрылымдық 
бөлімшелерінің ішкі 
құжаттарын бекіту және 
жоюға қою

Директорлар кеңесінің 
жұмыс жоспарын бекіту

Директорлар кеңесі 
комитеттерінің құрамына 
өзгерістер енгізу

Корпоративтік басқару 
жүйесін жетілдіру 
жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын бекіту және 
оның орындалуы туралы 
есептерді қарау

Капитал нарықтарына 
шолу

Инвестициялық 
қоғамдастықпен және 
стейкхолдерлермен 
байланыс және өзара 
іс-қимыл жоспарын қарау

Жасалуына мүдделілік 
бар мәмілелерді жасасу

Бұрын жасалған 
мәмілелермен өзара 
байланысты мәмілелер 
жасасу

Нәтижесінде құны 
активтер құнының жалпы 
мөлшерінің он 
процентінен астамын 
құрайтын мүлік иеліктен 
шығарылатын 
мәмілелерді немесе өзара 
байланысты мәмілелер 
жиынтығын жасасу

Комплаенс қызметінің, 
Омбудсменнің, Ішкі аудит 
қызметінің есептері

Ішкі нормативтік 
құжаттарды бекіту

GRI 102-28
Директорлар кеңесінің қызметі үш жылда бір рет 
сырттай тәуелсіз бағалануға жатады. 2021 жылы 
Қоғамның корпоративтік басқаруының жалпы диагно-
стикасы аясында Директорлар кеңесінің тиімділігін 
бағалау жүргізілді, оның рейтингі – «А» құрады. ДК 
бағалау кезінде тұрақты даму мәселелері назарға 
алынды және осы ұсынымдар ҚК жетілдіру жөніндегі 
Жоспарға енгізілді.

Корпоративтік басқару жүйесін диагностикалау үдерісі 
мыналарды қамтиды: 

ДК арналған материалдардың сапасы:

ДК және комитеттердің күн тәртібінің мәселелері 
санын қысқарту мақсатында шаралар қабылдау. 
Жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді қараған 
жағдайда, уран өнімін сатып алу-сату жөніндегі 
мәмілелерді қоспағанда, салыстырмалы талдау 
келтіре отырып, мәміле бағасының нарықтық 
деңгейге сәйкестігі туралы ақпаратты көрсету қажет

Материалдарды ДК/Комитеттердің қарауына шығару 
кезінде оларда Қоғамның қолданыстағы даму 
стратегиясына сәйкестігін және оның іске асырылу 
тиімділігіне әсерін жазып көрсету

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ 2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖОСПАРЛАР

жұмыстарды жоспарлау, құжаттарды жинау және 
талдау

Директорлар кеңесінің мүшелерімен, Басқарма 
Төрағасымен, Директорлар кеңесі комитеттерімен, 
Корпоративтік хатшы қызметімен, Басқарма 
Хатшылығымен сұхбат жүргізу

ұсынылған құжаттаманы, ақпаратты талдау, 
процестерді бағалау

диагностика нәтижелері туралы есепті, Компанияның 
корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша 
практикалық ұсынымдарды дайындау

ДК және Басқарманың сабақтастық жоспарлары

Сабақтастық жоспарына сәйкес қоғамдағы 
мұрагерлерді дамыту

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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GRI 102-22, 102-24

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

Компанияда Директорлар Кеңесінің төрт комитеті құрылды:

Стратегиялық 
жоспарлау және 
инвестициялар 

жөніндегі комитет

Тағайындау және 
сыйақы  жөніндегі 

комитет

Аудит 
жөніндегі 
комитет

Өндірістік 
қауіпсіздік жөніндегі 

комитет (HSE)

Комитеттер80 Директорлар кеңесі берген өкілеттіктерге 
және Комитеттер туралы тиісті ережелерге сәйкес 
Директорлар кеңесіне есеп береді. Комитет мүшелері 
ДК шешімімен Акционерлік қоғамдар туралы Заңға, 

«Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару ко-
дексіне және Қазатомөнеркәсіптің Жарғысына сәйкес 
сайланады.

Комитет отырыстарының құрамы мен саны

Комитет отырыстарының құрамы мен саны

Өндірістік қауіпсіздік жөніндегі комитет есебі

Аудит жөніндегі комитеттің есебі

Аты-жөні Отырыстарға қатысу, % Отырыстарда болмау себептері
Нил Лонгфэллоу, төраға 100
Расселл Бэнхам 100

Қанат Кұдайберген 100 2021 жылғы 22 маусымда ДК құрамынан шықты

Асем Мамутова 100 Комитет құрамына 2021 жылғы 24 маусымда енгізілді

Аты-жөні Отырыстарға қатысу, % Отырыстарда болмау себептері
Расселл Бэнхам, төраға 100
Нил Лонгфэллоу 100 2021 жылғы 20 мамырда Комитет құрамынан шығарылды
Марк Кэшер  100

Асем Мамутова 100 Комитет құрамына 2021 жылғы 20 мамырда енгізілді

Комитеттің 2021 жылы қаралған мәселелері:
2020 жылдың қорытындысы бойынша өндірістік қызметкерлердің әлеуметтік-еңбек 
жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп

2021 жылдың І жартыжылдығындағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ кәсіпорындарындағы 
әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік тұрақтылық деңгейін жақсарту жөніндегі іс-шаралар 
жоспарының орындалуы туралы есеп

2021 жылдың І жартыжылдығында тұрақты даму жүйесін енгізу бойынша жүргізілген 
жұмыстар туралы шолу ақпараты

өндірістік қауіпсіздіктің жай-күйі, сондай-ақ SAP жобасын іске асыру мәртебесі туралы 
тоқсан сайынғы есептер

Комитеттің 2021 жылы қаралған мәселелері:
I тоқсан

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігі алдын 
ала ала ұйғаылды

2020 жылдың қорытындысы бойынша корпоративтік басқару кодексінің қағидалары 
мен ережелерін сақтау туралы есеп алдын ала мақұлданды

2021 жылға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жоспары алдын ала 
мақұлданды

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның 2020 жылғы қаржылық есептілігін дайындауды 
ішкі бақылау жүйесінің операциялық тиімділігі туралы есеп алдын ала мақұлданды

II тоқсан

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның 2021 жылғы 3 айдағы аралық 
(шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігі алдын ала мақұлданды

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2020 жылғы біріктірілген жылдық есебі алдын 
ала мақұлданды

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік есеп саясатына енгізілген өзгерістер 
алдын ала мақұлданды 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Компаниялар тобында Киберқауіпсіздік бойынша 
мәселелер қаралды

III тоқсан

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның 2021 жылғы 6 айдағы аралық 
(шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігі алдын ала мақұлданды 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның құпия ақпарат беру саясаты алдын ала 
мақұлданды 

IV тоқсан

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның 2021 жылғы 9 айдағы аралық 
(шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігі алдын ала мақұлданды 

Қоғамның 2022 жылға арналған тәуекелдер тіркелімі мен картасы алдын ала 
мақұлданды 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту 
саласындағы саясаты алдын ала мақұлданды 

2021 жылы Комитет мүшелері тоқсан сайынғы негізде ішкі аудит қызметі мен компла-
енс қызметінің тұрақты есептерін, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді 
және «жедел желі» бойынша есептерді қарады.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТТЕРІНІҢ 2021 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

күндізгі отырыс 
өткізілді 

2021 жылы

күндізгі отырыс 
өткізілді 

2021 жылы

мәселе 
қаралды

мәселе 
қаралды

4

10

22

105

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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Комитет отырыстарының құрамы мен саны

Комитет отырыстарының құрамы мен саны

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеттің есебі

Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет есебі

Аты-жөні Отырыстарға қатысу, % Отырыстарда болмау себептері
Нил Лонгфэллоу, төраға  100
Расселл Бэнхам 100

Марк Кэшер 100 2021 жылғы 24 маусымда комитет құрамынан шығарылды

Алмасадам Саткалиев 25 2021 жылғы 22 маусымда ДК құрамынан шықты

Асем Мамутова 100 Комитет құрамына 2021 жылғы 20 мамырда енгізілді.   
2021 жылғы 24 маусымда комитет құрамынан шығарылды

Ернар Жанадил 25 Комитет құрамына 2021 жылғы 22 маусымда енгізілді

Аты-жөні Отырыстарға қатысу, % Отырыстарда болмау себептері
Марк Кэшер, төраға 100
Нил Лонгфэллоу 100

Расселл Бэнхам 100 2021 жылғы 20 мамырда комитет құрамынан шықты

Бейбит Карымсаков 33 2021 жылғы 22 маусымда ДК құрамынан шықты

Асем Мамутова 100 Комитет құрамына 2021 жылғы 20 мамырда енгізілді

Болат Ақчулаков 100 Құрамына 2021 жылғы 24 маусымда енгізілді

Комитеттің 2021 жылы қаралған мәселелері:
I тоқсан

2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ цифрлық 
трансформация бағдарламасы бойынша есеп қаралды
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының 2020 жылдың қорытындысы бойынша ірі 
инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есебі қаралды
әлемдік уранға әлемдік сұраныс пен ұсыныс туралы есеп қаралды

II тоқсан
2020 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның 2018-2028 жылдарға арналған даму 
стратегиясын іске асыру туралы жылдық есеп қаралды

 2020-2022 жылдары «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ активтерін қайта құрылымдау 
жоспары және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ стратегиялық емес активтерінің тізбесі 
қаралды
Genchi Global Limited компаниясымен мәміле жасасу арқылы уран қорын құру мәселесі 
қаралды
2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның басқа уран 
компанияларымен бенчмаркинг-талдау нәтижелері қаралды
2021 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ 
цифрлық трансформация бағдарламасы бойынша есеп қаралды
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының 2021 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы 
бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есебі қаралды
«Үлбі-ТВС» ЖШС» инвестициялық жобасының пайдалану кезеңіне өту мәселесі қаралды
уран қорын құру Тұжырымдамасы қаралды

III тоқсан
2021 жылдың 1 жарты жылдығының қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  
АҚ цифрлық трансформация бағдарламасы бойынша есеп қаралды
 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының 2021 жылдың 2 тоқсанының қорытындысы 
бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есебі қаралды
2020 жылдың қорытындысы бойынша KazakAtom TH AG қызметінің нәтижелері туралы 
есеп қаралды

IV тоқсан
2021 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ 
цифрлық трансформация бағдарламасы жөніндегі есеп қаралды
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының 2021 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы 
бойынша ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есебі қаралды
2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның стратегиялық 
ҚНК-сын орындау мәртебесі қаралды

Комитеттің 2021 жылы қаралған мәселелері
I тоқсан

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына жаңа үміткер енгізу мәселесі қаралды
Қоғамның Корпоративтік хатшысы мен омбудсменіне сыйақы беру туралы мәселе қаралды

II тоқсан
Қоғамның СЕО-1 позициясына үміткерлер бойынша мәселе қаралды
2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Басқарма Төрағасы 
мен мүшелерінің қызметі тиімділігінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп 
қаралды
2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Басқарма Төрағасы 
мен мүшелеріне сыйақы төлеу туралы мәселе қаралды
Басқарма мүшелерінің 2021 жылға арналған жеке даму жоспарлары (ЖДЖ) қаралды

III тоқсан
орталық аппарат құрылымының және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлерінің 
жалпы санының мәселесі қаралды
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ пулының менеджменті сабақтастық жоспары бойынша 
мәселе қаралды
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасын сайлау мәселесі қаралды

IV тоқсан
ЕТҰ бас директорларын тағайындау мәселелері қаралды
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің 2022 жылға 
арналған негізгі көрсеткіштері алдын ала бекітілді

күндізгі отырыс 
өткізілді 

2021 жылы

күндізгі отырыс 
өткізілді 

2021 жылы

мәселе 
қаралды

мәселе 
қаралды

8

11

42

53

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ қызметінің 2022-2026 жылдарға арналған стратегиялық, 
талдамалық және салалық түйінді көрсеткіштерінің тізбесі қаралды
2021 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ-ның басқа уран компанияларымен бенчмаркинг-талдау нәтижелері қаралды
Компанияның трансформациясын басқару бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттерін бекіту бөлігінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ Жарғысына өзгерістер қаралды

2021 жылы Комитет мүшелері тоқсан сайынғы негізде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Транс-
формациялау бағдарламасы бойынша есептерді, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Басқарма-
сының ірі инвестициялық жобаларды іске асыру туралы есептерін қарады.

2021 жылы Комитет мүшелері тоқсан сайынғы негізде омбудсмен мен Корпоративтік хатшы-
ның жұмысы туралы тұрақты есептерді қарады.

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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БАСҚАРМА ҚҰРАМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

атқарушы іскерлік шешімдер қабылдау

Компанияның іскерлік даму стратегиясы мен 
бюджетін әзірлеу және іске асыру

филиалдар мен өкілдіктердің басшыларын 
тағайындау

Директорлар кеңесі мен акционерлердің Жалпы 
жиналысы қабылдаған шешімдерді іске асыру

Басқарма – өз қызметін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына, Жарғыға, Корпоративтік басқару ко-
дексіне және Басқарма туралы Ережеге сәйкес жүзеге 
асыратын Қазатомөнеркәсіптің атқарушы органы. Бұл 
құжаттар Басқарманың рөлі мен есептілігі, Басқарма 
мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі 
туралы ақпаратты қамтиды.

Басқарманың міндеттеріне мыналар жатады:

Компанияның ішкі құжаттарын бекіту

Есепті кезеңде Басқарма құрамы өзгерістерге ұшырады. 
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап Директорлар Кеңесінің 

2021 жылғы 25 сәуірден бастап Компанияның Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес (01.04.2021 жылғы №3/21 
хаттама) Басқарма келесі құрамда анықталды.

Компанияның Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 қыркүйектегі шешімімен Басқарма келесі құрамдағы 8 адам 
болып анықталды.

2021 жылғы 20 мамырдан бастап Компанияның Директорлар Кеңесінің шешіміне (20.05.2021 жылғы №5/21 хаттама) 
сәйкес Басқарма құрамына келесі басшы қызметкерлер кірді.

шешіміне (13.11.20 жылғы №35/20 хаттама) сәйкес 
Басқарма құрамы 6 адамнан белгіленді.

Аты-жөні Лауазымы Топқа қосылу 
жылы

Галымжан Пирматов Басқарма төрағасы 2009
Даурен Кунанбаев Өндіріс жөніндегі бас директор 2011

Дуйсембеков Биржан Стратегия және даму жөніндегі бас директор 2017

Бекмұратов Бексултан HR және трансформация жөніндегі бас директор 2018

Елемесов Марат Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы 
директор 2018

Сыздыкова Камила Экономика және қаржы жөніндегі бас директор 2009

Аты-жөні Лауазымы Топқа қосылу 
жылы

Касабеков Аскар Өндіріс жөніндегі бас директор 1999
Алдонгаров Алибек Трансформация жөніндегі бас директор 2017

Аты-жөні Лауазымы Топқа қосылу 
жылы

Галымжан Пирматов Басқарма төрағасы 2009
Шарипов Мажит ЯОЦ бас директоры 2015

Сыздыкова Камила Экономика және қаржы жөніндегі бас директор 2009

Батырбаев Аскар Коммерция жөніндегі бас директор 2006

Дуйсембеков Биржан Стратегия және даму жөніндегі бас директор 2017

Бекмуратов Бексултан HR және коммуникациялар жөніндегі бас директор 2018

Елемесов Марат Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы 
директор 2018

Аты-жөні Лауазымы Топқа қосылу 
жылы

Шарипов Мажит Басқарма төрағасы 2015
Булекбай Аслан Өндіріс жөніндегі бас директор 2021

Сарымсаков Досболат ЯОЦ жөніндег бас директор 2011

Сыздыкова Камила Экономика және қаржы жөніндегі бас директор 2009

Батырбаев Аскар Коммерция жөніндегі бас директор 2006

Тулеугожин Ерлан Стратегия және даму жөніндегі бас директор 2018

Алдонгаров Алибек HR және трансформация жөніндегі бас директор 2017

Елемесов Марат Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы 
директор 2018

БасқармаБасқарма

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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БАСҚАРМА ҚҰРАМЫ (2021 жылғы 31 желтоқсанға арналған)

1964 1982Қазақстан 
Республикасы

Қазақстан 
Республикасы

Обнинск атом энергетикасы институтының «Атом 
электр станциялары мен қондырғылары» факультетін 
«инженер-жылуэнергетик» мамандығы бойынша 
бітірген.

Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ «Тау-кен инженері» 
мамандығы бойынша,  «Деректер туралы ғылым 
және машиналық оқыту» мамандығы бойынша 
Техас университетінің Маккомб бизнес мектебінің 
аспирантурасын бітірген. Қазіргі уақытта Роберт 
Гордон университетінің (Абердин қ., Шотландия) мұнай 
инженериясы докторы (PhD) бағдарламасы бойынша 
оқуын жалғастыруда.

09.2021 ж.-қ.у. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Басқарма Төрағасы.
01.2021-09.2021 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ ЯОЦ бойынша бас директоры.
2017-2020 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
ЯОЦ жөніндегі басқарушы директоры.
2015-2017 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
ЯОЦ жобалар департаментінің директоры.
2013-2014 жылдары – Қазақстан Республикасы 
Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Атом 
энергиясы комитетінің төрағасы.
2008-2013 жылдары – ҚР Энергетика және 
минералдық ресурстар министрлігінде, ҚР Индустрия 
және жаңа технологиялар министрлігінде және ҚР 
Атом энергиясы агенттігінде атом энергетикасы және 
өнеркәсібі департаментінің директоры.
1992-2008 жылдары – кейіннен Қазақстан 
Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар 
министрлігінің Атом энергиясы жөніндегі комитеті 
болып қайта құрылған Қазақстан Республикасының 
Атом энергиясы жөніндегі агенттігінде әртүрлі 
қызметтер атқарды.
1988-1992 жылдары – ҚазКСР Ғылым Академиясының 
ядролық физика институтында реактордың 
эксперименттік қондырғысын пайдалану қызметінің 
инженері.

09.2021 ж.-03.2022 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
өндіріс жөніндегі бас директоры.
2013-2021 жж. – OMV Exploration & Production (Вена 
қ., Австрия), Saudi Aramco (Сауд Арабиясы), DNO 
Exploration and Production (Дубай қ., БАӘ) сияқты 
халықаралық компаниялардағы әр түрлі лауазымдар.
2009-2013 жж. – Қазақстан-Британ Техникалық 
Университетінің аға дәріскері, «Bulekbay Консалтинг» 
компаниясының бас директоры, «Қазгеология» ҰК» АҚ 
Басқарма төрағасының орынбасары.
2004-2012 жж. – Halliburton Energy services 
халықаралық компаниясының құйылуды күшейту 
жөніндегі инженері.

Басқарма төрағасы Өндіріс жөніндегі бас директор
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«Бизнес әкімшілендіру» мамандығы бойынша Сүлеймен 
Демирел атындағы Университет, Executive MBA 
бағдарламасы бойынша КИМЭП Университеті, London 
Business School қаржы магистрі дәрежесі.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Физика» мамандығы 
бойынша, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 
министрлігінің Дипломатиялық академиясының 
«Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша 
бітірді.

Қазақ-Америка Университеті жанындағы Алматы 
байланыс колледжі «Есептеу техникасы, байланыс 
желілері және коммутация жүйелері» мамандығы 
бойынша, Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық 
университетінің «Көпарналы телекоммуникациялық 
жүйелер» мамандығын бітірді.

КИМЭП университетінің іскерлік әкімшілендіру 
саласындағы бакалавриат, Назарбаев 
Университетіндегі Executive MBA бағдарламасы.

2021 ж.-қ.у. – Стратегия және даму жөніндегі бас 
директор.
2020 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Стратегия 
және даму жөніндегі бас директоры (негізгі қызметкер 
болмаған кезеңде).
2019-2020 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры.
2018-2019 ж.ж. – «КАТКО» БК ЖШС атқарушы 
директорының қаржы жөніндегі орынбасары.
2006-2018 жылдары – «Қазгермұнай «БК» ЖШС және 
«Қаражанбасмұнайгаз» АҚ басқарушы лауазымдары.
2004-2006 жылдары – «Ембіэнергомұнай» ЖШС 
қаржыгері.

2021 ж.-қ.у. – ЯОЦ бас директоры.
2017-2021 жж. – ЯОЦ жобалар департаментінің 
директоры.
2011-2017 жж – ЯОЦ жобалар департаментінің 
менеджері.
2008-2011 жылдары – «Таратпауға жәрдемдесу 
орталығы» қауымдастығының атқарушы директоры.
1996-2011 жылдары – Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ядролық орталығы Атом энергиясы институтында 
инженер, «Таратпау институты» қауымдастығының 
менеджері (кейіннен «Таратпауға жәрдемдесу 
орталығы» қауымдастығы).
05.1995-12.1995 жж. – Қазақстан Республикасы 
Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 
жетекші маманы.

09.2021 ж.-қ.у. – HR және трансформация жөніндегі 
Бас директор.
05.2021 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Трансформациялау жөніндегі Бас директоры.
Тағайындалғанға дейін «KAP Technology» ЖШС Бас 
директоры қызметін атқарды.
Атом саласында «Байланыс – НАК» ЖШС және «KAP 
Technology» ЖШС басшылық лауазымдарында жеті 
жылдық жұмыс тәжірибесі бар.
«Искрател» ЖШҚ өкілдігінде телекоммуникациялық 
жүйелерді жобалау саласында, сондай-ақ «ҚҰБ 
Банктік сервистік бюросы» АҚ техникалық қолдау 
департаментінің директоры және Басқарма 
төрағасының орынбасары лауазымында Ақпараттық 
жүйелерді қолдау және дамыту саласында үлкен жұмыс 
тәжірибесі бар.
2004 ж. – Еңбек жолын «Қазақтелеком» АҚ 
кәсіпорындарының құрылымындағы желілік 
құрылыстарда электромонтер болып  бастады.

2020 ж.-қ.у. – экономика және қаржы жөніндегі бас 
директор.
2018-2020 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Экономика және жоспарлау жөніндегі басқарушы 
директоры.
2012-2018 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  
АҚ серіктес-компанияларында - «Cameco» ЖШС 
және UrAsia Energy Holding Ltd (UraniumOne уран 
холдингінің еншілес кәсіпорны) жұмыс істеді.
Әр жылдары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, «Қызылқұм» 
ЖШС («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес кәсіпорны) 
басшылық қызметтерде болды. Еңбек жолын 2002 
жылы «Rice Group Central Asia» ЖШС Бизнесті бағалау 
жөніндегі кеңесші болып бастады.

Стратегия және даму жөніндегі бас директорЯОЦ жөніндегі бас директор HR және трансформация жөніндегі бас директорЭкономика және қаржы жөніндегі бас директор
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
«Физика» мамандығы бойынша. Физика 
магистрі дәрежесі бар. Қазіргі уақытта Назарбаев 
Университетінде Executive MBA бағдарламасы 
бойынша білім алуда.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
«Халықаралық құқық» мамандығы бойынша, Нью-Йорк 
мемлекеттік университеті, мемлекеттік саясат және 
басқару факультеті.

04.2021 ж.-қ.у. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
коммерция жөніндегі бас директоры.
01.2021 ж. – маркетинг бойынша бас директор.
2019-2021 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
маркетинг және сату жөніндегі басқарушы директоры.
2017-2019 жылдары – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да 
түрлі басшылық лауазымдарды атқарды.
2006-2017 жылдары – «Аппақ» ЖШС және «Инкай 
БК» ЖШС («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еншілес 
кәсіпорындары) маркетинг, сату және логистика 
саласында жұмыс істеді.
2001-2004 жылдары – Қазақстан Республикасының 
Ядролық физика институтында зертханашы.

2020 ж.-қ.у. – құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер 
жөніндегі басқарушы директор.
2019 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құқықтық 
мәселелер және тәуекелдер жөніндегі басқарушы 
директоры.
2018 ж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құқықтық 
мәселелер жөніндегі департаментінің директоры.
2013-2018 жылдары – Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінде сарапшы, бас сарапшы, төрелік 
басқармасының бастығы, департамент директорының 
орынбасары лауазымында жұмыс істеді.
2012-2013 жылдары – Батыс Қазақстан облысы, Орал 
қаласы әкімдігінде жұмыс істеді.
2009 ж. – еңбек жолын «Бритиш Американ Тобакко» 
ЖШС-де Үкіметпен байланыс жөніндегі маман болып 
бастады.

Коммерция жөніндегі бас директор Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі 
басқарушы директор
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БАСҚАРМА ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Басқарма қарастырған негізгі мәселелер
 422 мәселе Қазатомөнеркәсіптің Директорлар кеңесінің қарауына және бекітуіне 
шығарылды. Оның ішінде: Компанияның ішкі және жоспарлы құжаттарын бекіту; 
жасалуына Компанияның мүдделілігі бар мәмілелер жасасу; жер қойнауын пайдалану 
құқықтарын беру жөнінде шешімдер қабылдау туралы; басқа заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталындағы үлестерді сатып алу/иеліктен шығару; жылдық қаржылық 
есептілікті алдын ала бекіту және дивидендтерді бөлу жөнінде ұсыныстар дайындау. 
Мәселелер сонымен қатар Компания Басқармасының: тәуекелдерді басқару жөніндегі 
есептерін қамтыды; өндірістік қауіпсіздіктің жай-күйі туралы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  
АҚ Бизнес-жоспарын іске асыру туралы, Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау туралы, ірі инвестициялық жобаларды іске 
асыру туралы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Басқармасы шешім қабылдаған, жасалуына 
мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы, сондай-ақ жоспарды орындау туралы 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ активтерін қайта құрылымдау; жер қойнауын пайдалануға 
арналған қолданыстағы келісімшарттарға өзгерістер енгізу; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  
АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің 2022 жылға арналған негізгі 
көрсеткіштерін бекіту; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның 2022 жылға арналған 
тіркелімін, тәуекелдер картасын және тәуекел-дәрежесінн бекіту; «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ орталық аппаратының құрылымын және қызметкерлердің жалпы санын бекіту; 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның ішкі лимиттерінен асатын лимиттерді бекіту 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарының тобы үшін екінші деңгейдегі банктерге 
арналған баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша; акционерлердің 
(қатысушылардың) жалпы жиналыстарында Компанияның уәкілетті өкілдерінің кейіннен 
дауыс беруі мақсатында шешімдер қабылдау туралы, сондай-ақ еншілес ұйымдардың 
жалғыз акционері (қатысушысы) ретінде, сондай-ақ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ 
Жалғыз акционер (қатысушы) болып табылмайтын акционерлердің/заңды тұлғалардың 
қатысушыларының бірі ретінде Компанияның позициясын айқындау туралы еншілес 
және тәуелді ұйымдар қызметінің кейбір мәселелері бойынша.

Жасалуына Қазатомөнеркәсіп мүдделілігі бар, Компанияның үлестес тұлғалары олардың 
өкілдері немесе делдал ретінде болған немесе қатысқан 96 мәміле жасасу бойынша 
шешімдер қабылданды. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның жасалуына мүдделілік бар 
мәмілелерді жасасу жөніндегі шешімдерді «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Басқармасы 
«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» 2012 жылғы 1 ақпандағы № 550 IV Қазақстан 
Республикасы Заңының 21-бабына, 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 64, 71-баптарына сәйкес қабылдады № 415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» 
Заңына және жасалуына қатысты «Акционерлік қоғамдар туралы «Қазақстан 
Республикасының заңында ерекше шарттар белгіленген» Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ 
тобына кіретін ұйымдар арасында мәмілелер жасасу қағидаларының 3-тармағы, 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 27 сәуірдегі шешімімен 
бекітілген (№18 хаттама).

61 мәміле нәтижесінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ 
активтері құнының жалпы мөлшерінің он процентінен азын құрайтын мүлікті иеліктен 
шығарады және/немесе сатып алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2011 
жылғы 1 наурыздағы №413-IV «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 180-бабының 
2-тармағына сәйкес Компания Басқармасы қабылдаған шешімдер.

 акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналыстарында Компанияның уәкілетті 
өкілдерінің кейіннен дауыс беруі мақсатында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Жалғыз 
акционер (қатысушы) болып табылмайтын заңды тұлғалардың акционері (қатысушысы) 
ретінде Компанияның позициясын айқындау жөніндегі 39 мәселе бойынша 
Басқарманың шешімі («Байкен-U» ЖШС,  «Қазатомөнеркәсіп КҚЗ БК» ЖШС/«SSAP» 
ЖШС, «Уранды байыту орталығы» АҚ кәсіпорындарының қызметі мәселелері бойынша).

басқарманың 
күндізгі отырысы 

өткізілді 
2021 жылы

мәселе  
қаралды

43

771

Қазатомөнеркәсіптің ішкі нормативтік құжаттарын бекіту бойынша 33 шешім. Оның 
ішінде: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-дағы «ИДЕЯ БАР» Идеяларды басқару жүйесі» 
ережесі; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ СТ НАК 22-2021 «Күрделі жобаларды басқару 
тәртібі» стандарты; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жаңа редакциядағы 
ғылыми-техникалық кеңесі» ережесі; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның біріктірілген 
жылдық есебін қалыптастыру регламенті; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның және дауыс 
беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп проценті меншік 
немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ға тікелей немесе 
жанама тиесілі ұйымдардың сатып алу қызметін басқару қағидалары жаңа редакцияда; 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның даму стратегиясын өзектендіру» регламенті; 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның іске асырылуын ұйымдастыру» регламенті; 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Даму стратегиясының іске асырылуын бағалау; 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның интеграцияланған жылдық есебін қалыптастыру 
регламенті және т. б.

2021 жылға ядролық энергетика институтына (the Nuclear Energy Institute) мүшелік 
жарнаны төлеуді қоса алғанда, өзге сипаттағы мәселелер бойынша 120 шешім, 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Басқармасы жанындағы Тәуекелдерді басқару комитетінің 
құрамындағы өзгерістер; «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлерін оқытуға жіберу; 
жалғыз қатысушының құзыретіне жататын шешімдер қабылдау «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК»  АҚ-ның 2021 жылға арналған негізгі міндеттерін іске асыру жоспары және т. б.

Басқарма 
мүшелері Отырыстарға қатысу % Басқарма құрамында есепті 

кезеңде болу кезеңі
Пирматов Ғ.О. 15 34,8 1 қаңтар – 2 қыркүйек 2021
Шарипов М.Б. 30 69,7 25 сәуір – 31 желтоқсан 2021

Алдонгаров А.М. 27 62,7 20 мамыр – 31 желтоқсан 2021

Батырбаев А.А. 25 58,1 25 сәуір – 31 желтоқсан 2021

Бекмуратов Б.М. 26 60,4 1 қаңтар – 24 қыркүйек 2021

Булекбай А.Б. 12 27,9 24 қыркүйек – 31 желтоқсан 2021

Дуйсембеков Б.Ж. Оқу демалысы 00,0 1 қаңтар – 23 қыркүйек 2021

Касабеков А.С. 10 23,2 20 мамыр – 2 қыркүйек 2021

Кунанбаев Д.А. 8 18,6 1 қаңтар – 4 наурыз 2021

Сарымсаков Д.А. 10 23,2 24 қыркүйек – 31 желтоқсан 2021

Сыздыкова К.Б. 41 95,3 1 қаңтар – 31 желтоқсан 2021

Тулеугожин Е.К. 10 23,2 24 қыркүйек – 31 желтоқсан 2021

Елемесов М.М. 20 46,5 1 қаңтар – 19 шілде 2021

GRI 102-25

2021 жылы басқарма мүшелерінің мүдделер 
қақтығысы анықталған жоқ.

Басқарма мүшелерінің отырыстарға қатысуы

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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Тәуекелдерді басқару және Тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылауішкі бақылау

GRI 102-36
Компанияның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесі 
мүшелерінің сыйақы мөлшерін акционерлердің Жалпы 
жиналысы айқындайды, ал Басқарма Төрағасы мен 
мүшелерінің сыйақы мөлшерін Директорлар кеңесі 
айқындайды, кеңесшілер осы процеске қатыспайды.

2017 жылғы 28 маусымда Компанияның Директорлар 
кеңесінің шешімімен Компания басшылығына еңбекақы 
төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау қағида-
лары бекітілді, онда компания Басқармасының Төраға-
сы мен мүшелеріне сыйақы төлеудің тиісті тәртібі мен 
шарттары сипатталады. Басшы қызметкерлерге еңбе-
кақы төлеу және сыйлықақы берудің бекітілген және осы 
күнге дейін қолданыстағы жүйесі 2017 жылы Қоғамның 
Жалғыз акционері болып табылатын «Самұрық-Қазы-
на» АҚ ұсынымдарына сәйкес әзірленді.

2021 жылы Қазатомөнеркәсіптің Басқарма мүшелері 
мен Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына 
сыйақы есептелді, ол салықтар мен өзге де міндетті 
төлемдерді төлегенге дейін жиынтығында 1 088 млн 
теңгені құрады.

Басқарма және директорлар кеңесі 
мүшелерінің жалпы сыйақы мөлшері,  
млрд теңгемен

2019 2020 2021
1,1 1,2 1,1

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

GRI 102-12
Компания қолданатын тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау саласындағы негізгі халықаралық стандарттар 
мен тәжірибелер:

COSO «Ішкі бақылау – интеграцияланған модель» 
(2013 жыл)

 COSO «Ұйымның тәуекелдерін басқару – интегра- 
цияланған модель» (2004 жыл)

COSO «Ұйымның тәуекелдерін басқарудың 
тұжырымдамалық негіздері: стратегиямен және 
қызмет тиімділігімен интеграция» (2017 жыл)

ISO 31000:2018 «Тәуекел-менеджмент – принциптер 
және басшылық» стандарты (2018 жыл)

ISO 9001:2015 «Сапа менеджменті жүйесі» 
стандарты

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ тәуекелдерін басқару 
және ішкі бақылау жөніндегі нормативтік құжаттар

 

GRI 102-11  
Компанияның қазіргі тәуекелдерді басқару жүйесі 2010 
жылы құрылған және сол уақыттан бері Компанияның 
қызметі мен Даму стратегиясында негізгі рөл атқарады. 
Компания менеджменті тәуекелдерді дәл және уақтылы 
анықтау, бағалау, мониторингілеу және оларға ден қою 
басқарудың барлық деңгейлерінде тиімді шешімдер 
қабылдауға және Компания қызметінің стратегиялық 
мақсаттары мен негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуді 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретініне сенімді.

Жүйенің негізгі құрылымдық бөлімшесі тәуекелдерді 
басқару бойынша барлық жұмысты әдіснамалық 
сүйемелдеу және үйлестіруге жауап беретін Тәуекел-ме-
неджмент департаменті болып табылады. Басқарма 
жанындағы Тәуекелдерді басқару комитеті негізгі мәсе-
лелерді қарауды, келісуді және мақұлдауды жүзеге асы-
ра отырып, жүйеге жалпы басшылықты іске асырады. 
Компанияның ЕТҰ деңгейінде тәуекелдерді басқаруды 
ұйымдастыруға жауапты Тәуекелдер бойынша офицер-
лер және комплаенс жұмыс істейді.

Компанияның тәуекелдерді басқару жүйесінің негізі 
тәуекел-мәдениет болып табылады, ол барлық негізгі 
бөлімшелер мен мүдделі тараптардың тартылуымен, 
сондай-ақ Директорлар кеңесі, Басқарма және Ком-
пания бөлімшелері арасындағы тәуекелдерді басқару 
процесінде тиімді ақпарат алмасумен құрылады.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің сапасын үнемі арттыру 
мақсатында бөлімшелердің басшылары мен тәуекел-
дердің иелері болып табылатын басқа да жұмыскерлер 
үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау бойынша 
корпоративтік оқыту ұйымдастырылады, кәсіпорындар-
да тәуекелдерді басқаруға жауапты қызметкерлермен 
жыл сайын өзекті проблемаларға арналған дөңгелек 
үстел өткізіледі.      

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі «үш 
желі» моделіне негізделген.

Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің құрылымы

Директорлар  
кеңесі

БасқармаАудит жөніндегі 
комитет

Корпоративтік  
хатшы

Құрылымдық 
бөлімше 1

Тәуекел-
офицер

Тәуекелдерді басқару қызметін 
ұйымдастыруға жауапты 

құрылымдық бөлімше

Тәуекелдерді 
басқару жөніндегі 

комитет

Ішкі аудит 
қызметі

Комплаенс 
қызметі

Құрылымдық 
бөлімше 2

Құрылымдық 
бөлімше N

Акционерлер

Бос айналымдағы 
акциялар - 25%

Самұрық-
Қазына ҰӘҚ АҚ 

акциялардың 75%

Тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы, қатысушылары және қатысушыларының өкілеттіктері туралы толық 
ақпарат Компанияның интернет-ресурсында орналастырылған Тәуекелдерді басқару саясатында келтірілген, 
Тәуекелдерді басқару саясатын қараңыз.

СыйақыСыйақы

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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Бірінші желі  
бизнес функциясы,  

тәуекел иелері:

тәуекелдерді 
сәйкестендіру, бағалау, 
реттеу және азайту

тиімді ішкі бақылау жүйесін 
қамтамасыз ету

Екінші желі   
бақылау және  

мониторинг функциялары:

тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау үдерісін 
үйлестіру және жетілдіру   

тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау жүйесінің 
мониторингі және бақылауы 
ішкі корпоративтік 
талаптарды сақтау

заңнама талаптарын сақтау

Үшінші желі  
тәуелсіз функция:

тәуекелдерді басқару, ішкі 
бақылау және 
корпоративтік басқару 
жүйесінің тиімділігін 
тәуелсіз бағалау

Басқарма

Директорлар  
кеңесі 

Аудит  
жөніндегі  
комитет

Сақтандыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар ая-
сында 2021 жылы мүлікті сақтандырудың корпоративтік 
бағдарламасына 9 өндіруші ЕТҰ және «Сауда-Көлік Ком-
паниясы» ЖШС кірді. Бағдарлама 2021 жылдың ақпан 
айында басталды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ уран өнімін сату бойынша 
контрагенттің тәуекелін басқару жөніндегі нұсқаулыққа 
сәйкес, Компания Басқармасы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  
АҚ уран өнімін сату бойынша келісімшарттарға қатысты 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ контрагенттерінің тізбесін 
және контрагенттеріне арналған лимиттерді бекітті. Тізбе 
мен лимиттерге сәйкес Компанияның Сату департаменті 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ уран өнімін сату бойынша 
рәсімдерді жүзеге асырады және тоқсан сайын контра-
генттер бойынша Компанияның Тәуекел-менеджменті 
департаментіне есептілікті ұсынады. Тәуекел-менеджмент 
департаменті контрагенттердің тәуекелдеріне тәуелсіз 
бағалау жүргізеді және Компанияның Директорлар кеңесі 
үшін тәуекелдерді басқару туралы тоқсан сайынғы есеп 
шеңберінде хабарлайды. 

Бұдан басқа, Компанияда және еншілес және тәуелді 
ұйымдарда қызметтің үздіксіздігін басқару жүйесі жұмыс 
істейді, оның аясында жыл сайынғы негізде қызметтің 
үздіксіздігін қамтамасыз ету бойынша жоспарларды 

тестілеу жүргізіледі.

2021 жылғы сәуірде оқу дабылдары мен апатқа қарсы 
жаттығулар механизмін енгізу бөлігінде Қызметтің 
үздіксіздігі жөніндегі қағидалар өзектендірілді, жыл ішінде 
Компания қызметінің үздіксіздігі жоспарларын тестілеу, 
сондай-ақ ЕТҰ-мен оқу дабылы жүргізілді. Сондай-ақ, 
2021 жылы эпидемияға қарсы жұмыс бойынша жедел 
штаб отырысы өткізілді.

2022 жылға арналған жоспарлар:

Компанияда тәуекел-мәдениетті әрі қарай дамыту

тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелері 
бойынша ІНҚ өзектендіру

технологиялық бұрғылау кезеңінің өндірістік 
деректерін цифрландыру және тәуекелге 
бағдарланған жоспарлау мен басқару жобасын 
дамыту шеңберінде GPS сездіргілері деректерінің 
әлеуетін пайдалану тиімділігін арттыру жөніндегі 
іс-шараларды жалғастыру

(SoD) SOA Governance, Risk and Compliance, Access 
Control (GRC AC) аясында өкілеттіктерді бөлу 
принциптерін енгізу және қолдау   

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІ

GRI 102-15  
COSO әдіснамасына сәйкес Компанияның барлық 
анықталған тәуекелдері бес негізгі санатқа бөлінеді: 
стратегиялық, қаржылық, операциялық, инвестициялық 
және құқықтық.

Еншілес және тәуелді ұйымдардың тіркелімдері мен 
тәуекелдер карталары жыл сайынғы негізде әзірленеді 
және бекітіледі. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ тәуекел-
дер картасы ықпал ету және ықтималдық аймақтарына 
бөлінген.

Компанияның Тәуекелдер тіркеліміне сәйкес 2021 жылға 
27 тәуекелдер сәйкестендірілген: 

қызыл аймақта – 4 тәуекел

қызғылт сары аймақта – 7 тәуекел 

сары аймақта – 12 тәуекел

жасыл аймақта – 4 тәуекел 

Тәуекелдерді бағалау Тәуекелдер картасындағы әрбір 
тәуекелдің позициясына сәйкес белгіленеді:

тәуекелдер картасының қызыл аймағы – іске 
асырылуынан болатын ықтимал залал тәуекел 
дәреже деңгейінің 75%-ін құрайтын және одан 
жоғары басымдығы бар тәуекелдер

тәуекелдер картасының қызғылт сары аймағы – іске 
асырылуынан болатын залал тәуекел-дәреже 
деңгейінің 50-75% шегінде қалатын, басымдылығы 
бойынша екінші тәуекелдер

тәуекелдер картасының сары аймағы – іске 
асырылуынан болатын залал тәуекел дәреже 
деңгейінің 25-50% шегінде қалатын, басымдылығы 
бойынша үшінші тәуекелдер

тәуекелдер картасының жасыл аймағы –  
тәуекел-дәреже деңгейінің 25%-не дейінгі шектегі 
тәуекелдер
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Тәуекелдер
Стратегиялық тәуекелдер (S)

S-1 Уранды сату құнының жоспарланған құннан төмендеуі
S-2 Әлеуметтік шиеленістің өсуі
S-3 Қоғам активтерін қайта құрылымдау жоспарын орындамау
S-4 Бедел тәуекелі

Операциялық тәуекелдер  (O)
О-1 Уран өнімдерін сату жоспарын орындамау
О-2 Уран өндірудің жоспарланған көлемін және (немесе) уран өнімін (ЖБҚ) өндіру көлемін орындамау
О-3 Өнімдер мен қызметтердің өзіндік құнының жоспарланғаннан жоғары өсуі
О-4 Білікті қызметкерлердің тапшылығы немесе біліктіліктің төмендігі
О-5 Комплаенс тәуекел
О-6 Өндірістік жарақаттанушылық
О-7 Қоғам кәсіпорындарының тобына экономикалық залал келтіру
О-8 Ақпараттық қауіпсіздікті төмендету
О-9 ҮМЗ бериллий, тантал, ниобий және басқа да өнімдерін өндірудің/сатудың  жоспарланған көлемін 

орындамау
О-10 Экологиялық тәуекелдер
О-11 Пандемия қаупі

Құқықтық тәуекелдер  (L)
L-1 Заңнаманы сақтамаудан/әр түрлі түсіндіруден туындайтын құқықтық салдарлар

Қаржылық тәуекелдер (F)
F-1 Өтімділік тапшылығы
F-2 Контрагент банктеріне қатысты несиелік тәуекел
F-3 Берілген кепілдіктер бойынша және заңды кепілдік нысаны жоқ міндеттемелер бойынша міндеттемелерді 

орындамау
F-4 Валюталық тәуекел
F-5 Проценттік тәуекел
F-6 Ковенанттарды несиелік және кепілдік келісімдер бойынша орындамау
F-7 Контрагенттің дефолт қаупі

Инвестициялық тәуекелдер (I)
I-1 ҚР ЖБҚ өндірісі бойынша жобаны іске асырудағы жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізбеу
I-2 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ цифрландыру және трансформациялау стратегиясын/цифрлық 

трансформациялау бағдарламасын уақтылы орындамау/атқармау
I-3 ШҚД жобасын уақтылы іске асырмау (1-кезең)
I-4  «600 ғимарат. Қайта жаңарту. Уранның шала тотығын-тотығын аффинаждау өндірісі. «ҮМЗ» АҚ. Солтүстік 

алаң» жобасының жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізбеу 

Тәуекел Атауы Іс-шаралар
S-1 Уранды сату 

құнының 
жоспарланған 
құннан төмендеуі

Қажетті қорландыруды қамтамасыз ете отырып, KazakAtom THUG мәмілелері арқылы 
уран бағаларын хеджирлеуді жүргізу мүмкіндігін пысықтау: 

Бекітілген және ішінара индекстелген бағалар бойынша тендерлерге қатысу және 
жаңа орта және ұзақ мерзімді келісімшарттар жасасу.

Атом және уран объектілеріндегі оқыс оқиғалар, апаттар және олардың салдары туралы 
БАҚ мониторингі.
Нарыққа талдау жүргізу.
Келісімшарттардың үлесін тіркеу.

S-2 Әлеуметтік 
шиеленістің өсуі

Өндірістік қызметкерлердің әлеуметтік-еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі 
іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бақылау.
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар аясында қатысу өңірлерін. 
әлеуметтік-экономикалық дамытуға қаражат бөлу.
Жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимыл жасау.
ЕТҰ/СҚО есептілігі арқылы еңбек заңнамасының сақталуын бақылау.
БАҚ, баспасөз конференциялары, қоғамдық тыңдаулар арқылы халықпен түсіндіру. жұмы-
старын жүргізу.

S-3 Компания 
активтерін қайта 
құрылымдау 
жоспарын 
орындамау

Қайта ұйымдастырылатын кәсіпорындардың акционерлерімен/қатысушыларымен жедел 
жұмыс жүргізу (Жол картасын жасау, қаржылық, экономикалық, заңдық талдау жүргізу 
үшін кеңесшілерді тарту, Тәуекелдерді анықтау, қайта ұйымдастыру модельдерін әзірлеу, 
тәуекелдерді төмендету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және т.б.).
Мемлекеттік органдармен активтерді қайта құрылымдау бойынша проблемалық 
мәселелерді уақтылы пысықтау.

S-4 Бедел тәуекелі Коммуникацияларды және ақпаратты ашуды кәсіби және уақтылы басқару.
КО мен ЕТҰ-да тиімді ішкі коммуникациялар құру.
БАҚ және әлеуметтік желілердің мониторингі БАҚ және әлеуметтік желілердің 
мониторингі.
Жергілікті және халықаралық БАҚ-пен қарым-қатынас құру және қолдау.

О-1 Уран өнімдерін 
сату жоспарын 
орындамау

Дайын өнімді өткізу үшін ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді және орта мерзімді 
келісімшарттар жасасу (оның ішінде KazakAtom TН AG).
Контрагенттердің шарт талаптарын орындауын бақылау.
Уран өніміне сұраныстың төмендеуіне байланысты қолданыстағы сатып алушылардың 
табиғи уранды сатып алудан бас тартуына байланысты ағымдағы жыл ішінде босатылған 
уран өткізу жоспарында салынған көлемдерді сату мүмкіндігін бағалау үшін өзекті 
ақпаратты пайдалана отырып, ағымдағы жылы уран нарығының конъюнктурасы мен 
қажеттіліктерін зерделеу.
Уран экспортына тыйым салынған жағдайда своп-операциялар үшін әлеуетті көлемдерді 
бағалау.
Контрагентті мұқият іріктеу/талдау/мүдделі құрылымдық бөлімшелермен шарттардың 
талаптарын келісу және т. б.

О-5 Комплаенс 
тәуекел

Қор биржалары ережелерінің өзгеруін бақылау.
Листинг талаптарының өзгерістері туралы Қоғам басшылығы мен жұмыскерлерін 
хабардар ету.
Ақпаратты ашу қағидаларын сақтауды бақылау.
Жұмыскерлерді әдеп және комплаенс кодексінің нормаларына сәйкес оқыту және 
мерзімді тестілеу, инсайдерлік ақпарат бойынша түсіндіру іс-шаралары.
Инсайдерлердің тізімін жаңартып отыру, инсайдерлік ақпарат негізінде қолданыстағы 
заңнамада қарастырылған жауапкершілік туралы, соның ішінде Қоғамның бағалы 
қағаздарымен операциялар туралы инсайдерлік хабарламаларды жинау.
Қоғам жұмыскерлерін жабық/ашық кезеңдер туралы алдын ала хабардар ету.
Инсайдерлер жасаған мәмілелер туралы қор биржалары мен реттеушілерді уақтылы 
хабардар ету.

Тәуекелдер және оларды азайту шаралары
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операциялық қызметке шолу
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2021 жылғы негізгі 
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Тәуекел Атауы Іс-шаралар
О-6 Өндірістік 

жарақаттанушылық
ЕҚ, ӨҚ, РБ және ҚОҚ саласындағы ҚР заңнамасы және корпоративтік нормативтік 
құжаттар талаптарының сақталуын бақылау.
ЕҚ, ӨҚ, РБ, ҚОҚ ТБ және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 
нормативтік-құқықтық актілердің талаптарына сәйкестігіне қоғамның ЕТҰ 
жоспарлы тексерулер жүргізу.
ЕҚ, РБ және ҚОҚ бойынша жұмыскерлерді оқыту, нұсқама беру және білімдерін 
тексерудің уақтылығын бақылау.
Мінез-құлықтық қауіпсіздік аудиттерін (ПАБ) жүргізу және талдау, әлеуетті-қауіпті 
жағдайларды, іс-әрекеттерді (NEAR Miss) анықтау.
ЕТҰ жұмыскерлерінің арнаулы киіммен және ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуін 
бақылау.

О-8 Ақпараттық 
қауіпсіздікті 
төмендету

Ақпаратты құпия деректердің жария болуын болдырмау жүйесі (DLP), ақпаратты 
криптографиялық қорғау (АКҚҚ), АҚ Кешенді жүйесі (АҚКЖ) құралдарымен қорғау.
Күтпеген жағдайлар туындағанда Үздіксіз қызметті қамтамасыз ету және 
ақпараттық жүйелерді қалпына келтіру жөніндегі жоспарға тестілеу жүргізу.
 АҚ-ның анықталған қатерлері мен кемшіліктерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспа-
рын әзірлеу.
 SAP АҚ құралдарын енгізу.
АҚ саласындағы ҚР заңнамасының өзгерістеріне тұрақты мониторинг және талдау 
жүргізу.

О-9 ҮМЗ бериллий, 
тантал, ниобий және 
басқа да өнімдерін 
өндірудің/сатудың 
жоспарланған 
көлемін орындамау

Дайын өнімді өндіру жоспарының орындалуын бақылау.
Бұзылудың алдын алу үшін ЖАЖ және жабдықты күрделі жөндеу жүргізу.
Шикізат жеткізушілермен (бериллий, тантал) тұрақты келіссөздер жүргізу.
Нормативтік қойма қорының (шикізаттың) болуын бақылау.
Бекітілген жоспарға сәйкес бериллий, тантал және ниобий өнімдерін сатуды 
бақылау.
Бериллий, тантал және ниобий өнімдерін тұтынушылармен келісімшарттар жасасу.
 Бериллий, тантал және ниобий нарығының жай-күйін тұрақты талдау (сегменттер, 
аймақтар, өнімдер, бәсекелестер, тұтынушылар бойынша).

О-10 Экологиялық 
тәуекел

Эмиссия нормативтерін есептеу және мемлекеттік органдарда эмиссияға рұқсатты 
уақтылы алу.
ҚО-ға рұқсат етілген эмиссияларды асырмауды бақылау.
Қалдықтарды басқару жүйесінің сақталуын бақылау.
Күкірт қышқылын тасымалдау кезінде технологиялық регламенттерді сақтау.
Радиациялық қауіпсіздік бойынша санитарлық қағидалар мен нормалардың 
сақталуын бақылау.
Экологиялық тәуекелдерді сақтандыру.

О-11 Пандемия қаупі COVID-19 таралуының ықтимал екінші толқынын ескере отырып, карантин 
режімінен кезең-кезеңмен шығу Жоспарының іс-шараларын орындау, қажет 
болған жағдайда Жоспарды өзектендіру.
Коронавирус/өкпе қабынуы ауруынан зардап шеккен жұмысшылардың 
отбасыларын қолдау.

Тәуекел Атауы Іс-шаралар
I-1 ҚР ЖБҚ өндірісі 

бойынша жобаны 
іске асырудағы 
жоспарланған 
көрсеткіштерге қол 
жеткізбеу

ҚР және әлемдегі эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, ТВЗ заводында 
жабдықты дайындаушылармен бірлесіп іске қосу-жөндеу жұмыстарын 
ұйымдастыру мәселесін пысықтау және сертификаттау процесі басталғанға 
дейін осы жұмыстардың аяқталуын қамтамасыз ету.
Framatome тарапынан ЖБЖ заводын алдын ала бағалау.
Framatome тарапынан ЖБЖ зауытын сертификаттау бағдарламасына тексеру 
жүргізу.
ҚХР-да АЭС ядролық отынын қайта жүктеуді таңдау және ЖБЖ жеткізуге тиісті 
тапсырыстар алу.
ҚР аумағында көлік контейнерінің конструкциясына және тасымалына 
лицензия алу.

Тәуекелдер және оларды азайту шаралары (жалғасы)Тәуекелдер және оларды азайту шаралары (жалғасы)

Менеджмент Компанияның тәуекелдерін іске асы-
рудың алдын алуға және тәуекелдерді іске асырудың 
салдарын азайтуға бағытталған іс-шараларды жүзеге 
асырудың арқасында тәуекелдерді басқарудың тиімді 
жүйесі бар екеніне сенімді. Тұрақты негізде алдын алу 
іс-шараларын орындау бойынша есептер қалыптасты-
рылады (тәуекелдер тіркелімі шеңберінде).

Сондай-ақ тәуекелдерді лимиттеу тәжірибесі енгізілді. 
Тәуекел дәрежесінің деңгейін жыл сайынғы негізде Ди-
ректорлар кеңесі айқындайды және бекітеді. Ықтимал 
теріс қаржылық салдардың алдын алу және барлық 
тәуекелдер бойынша Компанияның құнын төмендету 
процесін бақылау үшін толеранттылық деңгейлері 
анықталды.

2021 жылы Екінші деңгейдегі банктерге лимиттер бел-
гілеу бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ ережелері 
өзектендірілді, оның мақсаты Компанияның контрагент 
банктеріне қатысты туындайтын кредиттік тәуекел дең-
гейін белгілеу және бақылауды қамтамасыз ету болып 
табылады («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ Директорлар 
кеңесінің 18.11.2021 шешімімен бекітілген).

Қазатомөнеркәсіп өз қызметінде тұрақты даму сала-
сындағы тәуекелдер мен мүмкіндіктерді ескеруге және 
тұрақты дамуға байланысты оларды ескере отырып, 
салмақталған және этикалық шешімдер қабылдауға 
ұмтылады. Компания әлеуметтік жауапты инвестор-
лардың, тұрақты даму тұжырымдамасын ілгерілетуге 

Негізгі өзгерістер мен толықтырулар лимитті, рейтингтік 
модельді және мониторинг тәртібін есептеуге қатысты 
болды. Лимит есебіне және рейтингтік модельге «Қа-
дағалауға ден қою шараларын қолдану, санкциялар 
салу» бағалау критерийі енгізілді. Кредиттік тәуекел мо-
ниторингі үшін есепке баланстан тыс талаптар енгізіл-
ген. Сондай-ақ, Компанияның комплаенс қызметінің 
теріс қорытындысы болған кезде Контрагент-банкке 
лимит белгілеуге жол берілмейтінін атап өткен жөн.

Қосымша инвестициялық жобалардағы тәуекелдерді 
талдау және бағалау практикасы, сондай-ақ Компания 
кәсіпорындары өздерінің басқару органдарының қара-
уына шығаратын өзге де мәселелер енгізілді.

Компанияның жоғары басшылығы тәуекелдерді 
басқаруға тұрақты және тікелей қатысады. Осылайша, 
тәуекел-менеджмент департаменті басқарма мен 
Директорлар кеңесі үшін тоқсан сайынғы негізде іске 
асырылған тәуекелдер туралы, тәуекелдерді азайту бой-
ынша қабылданған алдын алу және реактивті шаралар 
туралы, болжанатын тәуекелдер туралы және қаржылық 
тәуекелдердің жай-күйі туралы ақпаратты ашып, тәуе-
келдерді басқару туралы есептерді қалыптастырады.

қатысатын қоғамдастықтардың және басқа да мүдделі 
тараптардың үміттерін қанағаттандыру үшін тәуекел-
дерді басқару және ішкі бақылау жүйесін біртіндеп 
жақсартады және оны ESG мәселелерімен және 
климаттың өзгеруі жөніндегі күн тәртібімен байланы-
стырады.

ТҰРАҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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Тәуекелге ұшыраған  ESG аймағы Тәуекел Әсері Ықтималдығы
Әлеуметтік шиеленістің өсуі 

Жұмыскерлердің еңбек жағдайларына қанағаттанбауы
Жұмыскерлердің еңбекақы төлеуге қанағаттанбауы
Қоғамның ЕТҰ орналасқан жерлеріндегі елді мекендер 
тұрғындарының әлеуметтік инфрақұрылымға қанағаттанбауы
Тиімсіз ішкі коммуникациялар
Тиімсіз сыртқы коммуникациялар
Қоғам кәсіпорындары тобының қызметі туралы БАҚ-тағы теріс 
ақпарат

Стратегиялық 
тәуекелдер

3 3

Комплаенс тәуекел (ішкі немесе сыртқы реттеушілік талаптарына/нормаларына сәйкессіздік)

Инсайдерлік ақпарат негізінде Қоғамның бағалы қағаздарымен 
мәмілелер жасау
Листингтік және заңнамалық нормаларды сақтамау
Ішкі (корпоративтік) алаяқтық, парақорлық, сыбайлас жемқорлық 
(сатып алумен, адам ресурстарын басқарумен, мемлекеттік 
органдармен өзара іс-қимылмен, сыйлықтармен және өкілдік 
шығыстармен, қайырымдылықпен және өзге де қызмет түрлерімен 
байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері)
Жедел желі бойынша жүгінулерді басқару бойынша рәсімдердің 
тиісінше орындалмауы

Операциялық 
тәуекелдер

2 3

Өндірістік жарақаттанушылық

Қызметкерлердің қауіпсіздік техникасы жөніндегі талаптарды 
сақтамауы
Өндірістік қызметкерлердің жеткіліксіз біліктілігі
Өндірістік қауіпсіздік мәдениетінің төмен деңгейі
Жұмыс берушінің еңбекті дұрыс ұйымдастырмауы

Операциялық 
тәуекелдер

4 5

Ақпараттық қауіпсіздікті төмендету

Ақпараттық қауіпсіздік талаптары мен нормаларын сақтамау
Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы персоналдың жеткіліксіз 
хабардар болуы және/немесе біліктілігі (адами фактор, 
немқұрайлылық, ұқыпсыздық)
Мақсатты кибершабуыл (мақсатты кибершабуыл)
АҚ инциденттерін есепке алу, мониторингілеу, ден қою және 
басқару жүйесінің болмауы
Ғаламдық Интернет желісіне қолжетімділік бойынша бақылаудың 
болмауы
АҚ қамтамасыз ету жүйелерінде осалдықтың болуы
Артықшылықты пайдаланушылардың іс-әрекеттерін бақылаудың 
және талдаудың болмауы
Компанияның АЖ-да кіруді басқарудың және пайдаланушыларды 
бақылаудың орталықтандырылған жүйесінің болмауы

Операциялық 
тәуекелдер

3 3

Экологиялық тәуекелдер

Қоршаған ортаға эмиссиялар лимиттерінің асып кетуі 
(шығарындылар, төгінділер, қалдықтар) 
Өндіріс қалдықтарын санкцияланған / санкцияланбаған 
орналастыру
Күкірт қышқылының бетіне төгілуі

Операциялық 
тәуекелдер

2 3

Тәуекелге ұшыраған  ESG аймағы Тәуекел Әсері Ықтималдығы
Жасыл саясат қағидаттарына негізделген қоғам мен саяси 
партиялар тарапынан жоғары назар аудару
Санитариялық-қорғаныс аймақтарында радиациялық фонның 
белгіленген деңгейден асып кетуі
Экологиялық заңнаманы қатаңдату

Пандемия қаупі

Коронавирустық пандемияның таралуы Операциялық 
тәуекелдер

4 5

Тұрақты даму саласындағы тәуекелдер

Компаниядағы ішкі бақылау жүйесі қаржылық және 
басқарушылық есептілікті қалыптастыруды, заңнама мен 
ішкі құжаттар талаптарын сақтауды, сондай-ақ опера-
циялық қызмет шеңберінде процестердің нәтижелілігін 
арттыруды қоса алғанда, қызметтің үш негізгі саласы 
бойынша тәуекелдердің алдын алуға бағытталған.

Ішкі бақылау жүйесі COSO «Ішкі бақылау – интегра-
цияланған моделі» үлгісіне сәйкес құрылған, өзара 
тәуелді бестіктен құралады:

бақылау ортасы

тәуекелдерді бағалау

бақылау процедуралары

ақпарат және оны беру

мониторинг

 
2021 жылы Компанияда орта мерзімді кезеңге арналған 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»82, 83  АҚ-дағы ішкі бақылау 
жүйесін дамытудың негізгі ниеттері мен бағыттарын 
айқындайтын «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-ның ішкі 
бақылау жүйесі жөніндегі саясат әзірленді.

Ішкі бақылау жүйесі аясында Компания тұрақты негізде 
іс-шараларды іске асырады:

Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің 
бизнес-үдерістерін бақылау рәсімдерінің 
операциялық тиімділігін тестілеу

Компанияда қаржылық есептілікті дайындау 
үдерістерін бақылауды тестілеу

еншілес ұйымдардағы ішкі бақылау жүйесінің дамуын 
диагностикалау

SAP Governance, Risk and Compliance, Access Control 
(SAP GRC AC) аясында өкілеттіктерді бөлу қағидатта-
рын (SoD) енгізу және қолдау бөлігінде SoD үйлестіру 
процесінің бизнес-иесі болып Тәуекел-менеджмент 
департаменті айқындалды. 2021 жылы кеңесшілердің қа-
тысуымен өкілеттіктерді бөлу қағидалары әзірленді және 
Корпоративтік орталық пен «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» 
ЖШС-де сатып алу процесі үшін SAP GRC AC шешімдері 
бейімделді. Жұмыс 2022-2023 жылдары жалғасатын 
болады.

Қаржылық есептілік деректерінің дәйектілігін растау 
үшін жүргізілетін Компанияда қаржылық есептілікті 
дайындау процестері бойынша ішкі бақылау рәсімдерін 
жетілдіру мақсатында 2021 жылы «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ-да қаржылық есептілікті дайындау процесінің 
дизайнын бағалауды жүргізу, операциялық тиімділігін 
тестілеу, елеулі кемшіліктерін/бақылау рәсімдерінің 
болмауын айқындау және құжаттау бойынша әдістеме 
әзірленді.

Әдістемеге сәйкес қаржылық есептілікті дайындауға 
қатысатын құрылымдық бөлімшелер тәуекелдер матри-
цалары мен процестерді бақылауды өзектендірді. Ком-
панияның тәуекел-менеджмент департаменті тәуекелдер 
мен бақылау матрицасындағы бақылаулар сипаттама-
сын жаңартты және бақылаулар дизайнының тиімділігін 
бағалауды жүргізді. Бақылау дизайнының тиімділігін 
бағалау бақылау рәсімдері қаржылық есептілікті дай-
ындау кезінде тәуекелдерді азайту мақсатында тиісті 
түрде жобаланғанын және іске асырылғанын және тиісті 
тәуекелдерге жеткілікті екенін көрсетті.

Ішкі бақылау жүйесі аясында Компания тұрақты негіз-
де іс-шараларды іске асырады:

ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің 
бизнес-процестерін бақылау рәсімдерінің 
операциялық тиімділігіне тестілеу жүргізу

компанияда қаржылық есептілікті дайындау 
үдерістерін бақылауды тестілеуді өткізу

еншілес ұйымдарда ішкі бақылау жүйесінің дамуына 
диагностика жүргізу

Компанияда тәуелсіз Ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – ІАҚ) 
жұмыс істейді, ол тікелей Директорлар кеңесіне бағы-
нады. Директорлар кеңесі ІАҚ құрамын, жұмыскерлерге 
сыйақы мөлшерін айқындайды, ішкі аудит саясаты мен 
рәсімдерін, сондай-ақ жылдық аудиторлық жоспар мен 
бюджетті бекітеді.

Қазатомөнеркәсіптің шығарылған акцияларының жалпы 
саны (жаһандық депозитарлық қолхаттарды (ЖДҚ) 
қоса алғанда) 259 356 608 дананы құрайды және қазіргі 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген 
жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған Кешенді 
жоспары шеңберінде 2018-2020 жылдары AIX биржасын-
да (акциялар және жаһандық депозитарлық қолхаттары) 
және Лондон қор биржасында (жаһандық депозитарлық 
қолхаттары) қосарланған листингпен жария орналастыру 

GRI 102-56  
2019 жылы акционерлердің Жалпы жиналысының ке-
зектен тыс отырысында «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС 
Компанияның аудиторы ретінде таңдалды. 2020, 2021 
және 2022 жылдардағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ 
қаржылық есептілігінің халықаралық стандарттары бой-
ынша шоғырландырылған және жекелеген қаржылық 
есептіліктердің аудиті бойынша қызметтер үшін сыйақы 
ҚҚС-ты есепке ала отырып, 908 005 400 (тоғыз жүз сегіз 
миллион бес мың төрт жүз) теңгені құрайд

Аудитор 2021 жылғы қаржылық есептіліктің дұры-
стығын растады.

2021 жылдың негізгі нәтижелері:

жылдық аудиторлық жоспар 103% орындалды

Топ бойынша ІАҚ ұсынымдарын орындаудың орташа 
дәрежесі 100% құрады

ішкі аудиторлардың тәуелсіздігіне немесе жеке 
объективтілігіне теріс әсер ететін фактілер 
тіркелмеді

басшылық, Аудит жөніндегі комитет және 
Директорлар кеңесі ІАҚ есептерін тоқсан сайын 
қарап отырды

120 558 000   
теңгені  

ТОПТЫҢ АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ АҚЫ 
ТӨЛЕУДІҢ ЖАЛПЫ МӨЛШЕРІ 2021 ЖЫЛЫ 

АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ

АКЦИЯЛАР ЛИСТИНГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Шығарылған акциялар мен айналымдағы акциялардың үлесі

Акциялар үлесі/еркін
айналымдағы ЖДҚ

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»
АҚ акциялар үлесі

уақытта еркін айналымдағы акциялардың/ ЖДҚ үлесі – 
25%, яғни 64 839 152 дана. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 
акцияларының үлесі – 75%, яғни 194 517 456 дана.

жолымен Компания акциялары пакетінің 25%-ін ке-
зең-кезеңімен иеліктен шығару жүргізілді.

Осындай орналастыру нәтижесінде «Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ» АҚ мажоритарлық акционерінің Компанияның 
жарғылық капиталындағы үлесі 75%  құрайды.

Бағалы қағаздар листингі туралы деректер

Құралдар Валюта ISIN AIX  LSE  KASE
Жай акциялар Теңге KZ1C00001619 KAP – –

Жаһандық депозитарлық қолхаттар АҚШ дол-
лары US63253R2013 KAP.Y KAP –

Облигациялар Теңге ISIN KZ2C00006153 – – KZAPb2

75 25

Ішкі аудитІшкі аудит

Акционерлермен өзара  Акционерлермен өзара  
іс-қимыліс-қимыл

Сыртқы аудитСыртқы аудит

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және 
операциялық қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Компанияның оң имиджін 
және іскерлік беделін қалыптастыру, сондай-ақ сыртқы 
және ішкі коммуникацияларды жолға қою арқылы 
стейкхолдерлерді Қоғам қызметі туралы хабардар ету 
бойынша жүйелі жұмыс жүргізеді. 

Қазатомөнеркәсіпте ақпаратты ашу жөніндегі Кеңес 
жұмыс істейді, ақпаратты ашу жөніндегі Саясат пен қағи-
далар, Қоғамның коммуникациялық тәуекелдері және 
басқа да ішкі нормативтік құжаттар қабылданды. 

Саясатты іске асыру кезінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  
АҚ негіз қалаушы қағидаттарды басшылыққа алады:

ашықтық

қол жетімділік

теңгерімділік

ақпаратты қорғау

бірізділік

құжаттармен бекемдеу

тиімділік

теңдік

толықтық

объективтілік

ақпараттық ресурстарды қорғау 

жүйелілік 

іске деген қатынас

сенімділік 

байланыстылық

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бизнес жүргізудің жоғары 
кәсіби және әдеп стандарттарын қамтамасыз етудің 
және қызметтің ашықтығын арттырудың маңыздылығын 
сезінеді. Компания сыбайлас жемқорлықты кез келген 
нысанда және көріністерде қабылдамау позициясын – 
«нөлдік толеранттық» қағидатын ұстанады. Сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу Компанияның басым міндет-
терінің бірі. Сыбайлас жемқорлық сипатындағы әре-
кеттер бизнестің дамуына кедергі келтіреді, сондықтан 
Қазатомөнеркәсіп мұндай бұзушылықтарға жол бермеуге 
тырысады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-рәсімдерді 
реттейтін негізгі құжаттар:

Әдеп Кодексі және комплаенс

Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы 
саясат

Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер 
қақтығысын реттеу жөніндегі ереже

Бағалы қағаздармен мәмілелер жасау саясаты

Инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны 
пайдалануды ішкі бақылау қағидалары

Құпия ақпараттандыру саясаты

Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл 
саясаты «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметінің сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы бағыттарын, мақсаттары мен 
қағидаттарын белгілейтін негізгі құжат болып табылады. 

Компания жұмыскерлерінің ұжымда, іскер серіктестер-
мен, акционерлермен, мемлекеттік органдармен және 
басқа да мүдделі тараптармен қарым-қатынас орнату 
кезіндегі мінез-құлқының жалпы қағидаттары «Қаза-
томөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Әдеп кодексі және комплаенсте 
бекітілген.

GRI 102-16  
Кодекстің негізі – Топтың корпоративтік мәдениетінің 
негізі болып табылатын, жұмыскерлердің көзқарастары 
мен іс-әрекеттерінің бірлігін қалыптастыратын, Компа-
нияның мақсаттарына тиімді қол жеткізуге ықпал ететін 
Компанияның корпоративтік құндылықтары жүйесі.

Корпоративтік құқықтарды іске асыруды, сондай-ақ 
акционерлермен тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз 
ету мақсатында Компанияда коммуникацияның бірнеше 
арналарының жұмысы қамтамасыз етіледі:

Компанияның ресми сайты, мұнда Компания туралы 
ақпарат, оның ішінде қызмет сипаттамасы, 
баспасөз-релиздер, жылдық және аралық есептер 
қол жетімді.

АҚПАРАТТЫҚ САЯСАТ

АКЦИОНЕРЛЕРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛДЫҢ РЕСМИ АРНАЛАРЫ
БИЗНЕС ӘДЕБІ ЖӘНЕ БИЗНЕСТІ ЖҮРГІЗУ

2021 жылы Компания:

Қоғамның ресми интернет-ресурсында 50 баспасөз 
релизі мен ақпараттық хабарлама жарияланды 

Қоғамның әлеуметтік желілердегі аккаунттарында 
61 пост жарияланды

БАҚ-та 15 сұхбат және халықаралық 
конференцияларда, форумдарда сөз сөйлеу 
ұйымдастырылды

Қоғам басшылығының қатысуымен БАҚ үшін 
3 баспасөз брифингі өткізілді

инвесторлармен және талдаушылармен 2 
конференц-қоңырау өткізілді (2020 жылдың 
қорытындысы және 2021 жылдың 1 
жартыжылдығының қорытындысы бойынша)

БАҚ өкілдеріне арналған 2 білім беру семинары 
өткізілді

КО және ЕТҰ басшылары мен жұмыскерлері үшін 
коммуникация бойынша 5 тренинг өткізілді

Қоғамның сыртқы және ішкі аудиториялары үшін 
қызметі туралы ақпараты бар қысқаша буклет 
әзірленді  

QazAtomNews корпоративтік журналының 12 нөмірі 
шығарылды

Компанияның корпоративтік жаңалықтары бар 
50 хабаршы шығарылды

ішкі және сыртқы аудитория үшін 88 бейнеролик 
жасалды 

сырттай дауыс беру, дивидендтер, жеке деректердің 
өзгеруі туралы хабарлама және басқа да осындай 
мәселелер бойынша Компанияның тіркеушісіне/
депозитарийіне сұрау салуға арналған пошта жәшігі 
және «жедел желі»:

жай акцияларды ұстаушылар: «Бағалы қағаздардың 
орталық депозитарийі» АҚ, Алматы қ., «Самал-1» ы.а, 28; 
+7 (727) 355 47 61.

жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар 
(ЖДҚ): Citibank, N. A., 388 Гринвич көшесі, Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 10013, АҚШ, тел: +1-212-816-6622 / 
+1-917-533-7887.

Компанияда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл са-
ласындағы қағидаттар бекітілді, оларға сәйкес стратегия 
құрылады. Осы қағидаттарды сақтау Компанияның қазір-
гі уақытта тиімді жұмыс істеуіне ғана емес, болашақта 
оның тұрақты дамуына да кепілдік береді.

Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс-
қимылдың негізгі қағидаттары:

корпоративтік алаяқтықты қабылдамау

жоғары басшылықтың мысалы (Tone at the Top)

жазаның бұлтартпастығы

сәйкес емес міндеттерді бөлу

мүдделер қақтығысын болдырмау

тиісті сақтық

жұмыскерлер мен мүдделі үшінші тұлғалардың 
тартылуы

жауап шаралары мен санкциялардан бас тарту

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жұмыскерлерінің 
100% - і сыбайлас жемқорлыққа және ала-
яқтыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі саясатпен 
танысты және онда бекітілген қағидаттар 
мен талаптардың сақталуын тұрақты негізде 
растайды.

Компанияның корпоративтік құндылықтары:

команда

қауіпсіздік

кәсібилік

жауапкершілік

даму

Әдеп Кодексі мен комплаенс нормаларын сақтау - атқа-
ратын лауазымына қарамастан, Компанияның барлық 
қызметкерлерінің міндеті. Сонымен қатар, осы Кодекстің 
нормалары басшылыққа және Компаниямен байланы-

GRI 205-2

www.kazatomprom.kz
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сты үшінші тұлғаларға міндетті. Компанияның барлық 
жұмыскерлері жұмысқа қабылдау кезінде, сондай-ақ 
Кодекстің ережелеріне өзгерістер енгізу кезінде Әдеп 
Кодексімен және комплаенспен танысудан өтеді. 

2021 жылы «Жедел желіге» 55 хабарлама келіп түсті. 
Барлығы Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

2021 жылдан бастап Топтың барлық 
компанияларында жеткізушінің Әдеп Кодексі 
(сатып алудың үлгілік шартына қосымша 
түрінде) енгізілді, ол «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ тобының этикалық қағидаттарын 
түсіндіреді және жеткізушілерді оларды 
ұстануға міндеттейді.

Жеткізушілер мен Мердігерлер мынадай қағидаттарды 
сақтауға тиіс:

өз жұмысында сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарға жол бермеу

 өз жұмыскерлеріне, өкілдеріне және бірлесіп 
орындаушыларына/қосалқы мердігерлеріне 

Қоғаммен коммерциялық сатып алу және сыбайлас 
жемқорлық сипатындағы өзге де әрекеттерді 
жасауға тыйым салу 

заңсыз мәжбүрлі еңбектің барлық нысандарын 
болдырмау

балалар еңбегін болдырмау

жұмысқа орналасуға және еңбек қызметіне қатысты 
кемсітушіліктің кез келген түрін болдырмау

қызметкерлердің жұмыс уақыты мен демалысына 
қатысты нормативтік құқықтық актілерді сақтау

жалақының ең төменгі мөлшеріне қатысты 
нормативтік құқықтық актілерді сақтау

 өз қызметін жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасының және/немесе өзге елдің еңбек 
заңнамасын сақтау

 
Компания осылайша этикалық құндылықтарды ілгері 
жылжытады және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да ғана 
емес, жеткізушілерде де күнделікті қызметке этикалық 
нормалардың таралуы мен енгізілуіне ықпал етеді.

Жұмыскерлердің комплаенс саласындағы хабардар-
лығын арттыру, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы заңнамадағы соңғы өзгерістер туралы 
хабардар ету үшін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»  АҚ-да 
комплаенс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойынша оқыту тұрақты түрде жүргізіледі. 2021 
жылы Компания және ЕТҰ жұмыскерлері үшін комплаенс 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері 
бойынша 8 түсіндіру іс-шарасы өткізілді. Соның ішінде, 
Компания басшылығы мен ЕТҰ Бас директорларының 
қатысуымен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға 
арналған өндірістік кеңес өткізілді.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да Омбудсмен институты 
жұмыс істейді. Оның негізгі міндеттері Кодекстің ере-
желері бойынша консультациялар өткізуге, Кодекстің 
ережелерін бұзу дауларын қарауға бастамашылық етуге 
және оларды реттеуге қатысуға, сондай-ақ Компания 
жұмыскерлерінің іскерлік әдеп қағидаттарын сақтауға 
бағытталған.

Әрбір жұмыскер Омбудсменге арнайы байланыс арна-
лары: сенім телефоны, ЕТҰ-дағы ішкі коммуникациялар 
арналары, Whatsapp мобильді қосымшасы, Омбудсменнің 
e-mail арқылы жүгіне алады.

GRI 102-17  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да сыбайлас жемқорлық 
және алаяқтық, Әдеп Кодексі мен комплаенс ережелерін 
бұзу және Топтың қызмет саласына қатысты заңнаманы 
өзге де сақтамаумен байланысты мәселелер бойынша 
Компания жұмыскерлері мен үшінші тұлғалардың 
өтініштерін қабылдауға арналған «Жедел желі» жұмыс 
істейді.

GRI 412-1  
2021 жылдың екінші жартыжылдығында омбудсмен қыз-
меті ЕТҰ жұмыскерлері арасында жыл сайынғы жасырын 
сауалнама жүргізді. Сауалнама үш негізгі блок бойынша 
құрылған: білім диагностикасы және Әдеп Кодексі мен 
комплаенс нормалары, ұжымдағы моральдық-әдептік 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
БОЙЫНША ОҚЫТУ  

ОМБУДСМЕН ИНСТИТУТЫ

КЕРІ БАЙЛАНЫС АРНАЛАРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

2021 жылдың қыркүйегінде Топтың әрбір компаниясында 
қызметкерлер арасында әдеп қағидалары бойынша жыл 
сайынғы тестілеу өткізілді. Алынған жауаптар нашар 
немесе жеткіліксіз түсіну тақырыптарын анықтау үшін 
талданады, содан кейін келесі жылға арналған оқу іс-ша-
раларының кестесі жасалады.

Комплаенс мәселелерін түсіндіре отырып, QazatomNews 
корпоративтік журналында тұрақты айдар жүргізіледі.

Телефон: 8 800 080 4747

Сайттағы нысанды толтыру: kazatomprom-hotline.kz
Электрондық мекенжайға жазу:  
mail@Kazatomprom-hotline.kz

Анықталған бұзушылықтар туралы келесі тәсілдермен 
хабарласуға болады: 

заңнамасына және Компанияның ішкі құжаттарына 
сәйкес мерзімде қаралды.

Хабарлама тақырыбы, % 

Тақырып 2020 2021
Сатып алу 49 25

Кадрлық мәселелер 38 53

Өзгелер 13 22

Өтініштердің тақырыптары, саны

Тақырыптар 2021
Кемсітушілік 3
Жалақы 4
Жұмыскерлердің еңбек құқықтары 9
Әдеп бұзу 2
Тамақтандыру сапасының төмендігі 3
Өзгелер 2

Омбудсмен 2021 жылы 23 өтінішті 
қарады. Барлық өтініштер Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес 
қаралды.

ахуалдың жай-күйі және жұмыстағы жанжалды жағдай-
ларды реттеу мүмкіндігі туралы хабардар болу.

Анонимді сауалнама жұмыскерлердің құқықтары мен 
мүдделерін қорғау мүмкіндігі туралы хабардар болу дең-
гейін анықтауға, ұжымдағы алаңдаушылықтың жағдайын 
анықтауға, кемсітушілік көріністерін және менеджер-
лермен қарым-қатынастағы проблемаларды анықтауға 
мүмкіндік берді. «Қазтомпром «ҰАК» АҚ-дағы респон-
денттердің 72,34%-і әріптестерімен қарым-қатынасы 
өзара сыйластыққа негізделген, ал Компания басшылығы 
қызметкерлермен өзін дұрыс ұстайды деп есептейді.

Респонденттердің 86,52% Омбудсменнің өтініштерді қарау 
кезінде тәуелсіздік және бейтараптық қағидаттарына 
сәйкес әрекет ететініне сенімді. Бұл ретте сұралғандардың 
92,88%-і әріптестерінің немесе басшыларының әдепсіз 
іс-әрекеті жағдайында «Жедел желіге» жүгіну мүмкіндігі 
туралы біледі.
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ОМБУДСМЕНДЕРГЕ АРНАЛҒАН ІШКІ КОММУНИКАЦИЯЛАР

2021 жылғы наурызда ЕТҰ омбудсмендері үшін келіссөздер жүргізу саласындағы халықаралық 
тәжірибелерді оқыту мақсатында «Келіссөз жүргізуші. Өндірістік кәсіпорындардағы келіссөздер» 
тақырыбына мастер-класс ұйымдастырылды. Мастер-класс барысында еңбек ұжымдарындағы 
жанжалдарға қатысты түрлі кейстер қарастырылды, сондай-ақ митингіге қатысушы және агрес-
сивті ниеттегі жұмыскерлермен қалай келіссөздер жүргізу туралы нұсқаулықтар ұсынылды.

2021 жылғы мамырда медиация бойынша оқыту жүргізілді, оның барысында омбудсмендер ме-
диатордың өз дағдыларын, конфликтология саласындағы білімдерін жетілдірді, оларды одан әрі 
жұмыста қолдана алады.

GRI 102-25  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Әдеп Кодексі 
мен комплаенсінде мүдделер қақтығысы туындаған 
жағдайда, жұмыскерлердің ол туралы міндетті түрде 
ішкі құжаттарда белгіленген тәртіппен хабарлау міндеті 
көзделген. 

Ықтимал немесе нақты мүдделер қақтығысының 
барлық жағдайлары мұқият талданады, мүдделер 
қақтығысынан туындайтын тәуекелдерді азайту бойын-
ша шаралар жасалады.

Компанияның мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 
жасау тәсілі парақорлықтың немесе сыбайлас жемқор-
лықтың кез келген нысандарын жоққа шығарады және 
жеке субъектілермен өзара қарым-қатынасқа да, мем-
лекеттік органдармен жұмысқа да қатысты.

GRI 415-1  
Әдеп кодексіне және комплаенске сәйкес Қазатомө-
неркәсіп саяси партиялардың, ұйымдардың немесе 
олардың өкілдерінің пайдасына төлемдерді жүзеге 
асырмайды және саяси қызметке қатыспайды. Жұмы-
скерлерге саяси партияларға жеке түрде көмек көрсе-
туге немесе жарналар салуға тыйым салынбайды.

МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫН БАСҚАРУ

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРМЕН БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ ДЕМЕУШІЛІК 
ҚЫЗМЕТ

Сондай-ақ, Компанияда корпоративтік Жанжалдар мен 
мүдделер қақтығыстарын реттеу жөніндегі ереже қолда-
нылады, онда корпоративтік қақтығыстардың, мүдделер 
қақтығысының туындау себептері, алдын алу рәсімдері 
айқындалады, сондай-ақ Компания органдарының 
оларды реттеу жөніндегі іс-шаралар шеңберіндегі қыз-
меті регламенттеледі.

«Сыйлықтар мен брендтелген кәдесыйларды сыйға 
тарту және алу туралы» Ережеге, сондай-ақ «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» және 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
ҚР Заңдарына сәйкес шешім қабылдауға ықпал ету 
мақсатында Компанияның жұмысында материалдық 
құндылықтарды, өнімдерді, қызметтерді, пайданы алу 
мен ұсынуға жол берілмейді.

Қазатомөнеркәсіп қайырымдылық қызметін конкурстық 
негізде іріктеу арқылы әлеуметтік маңызы бар жобалар-
ды іске асыратын «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік 
жобаларды дамыту қоры арқылы жүзеге асырады.
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ҚОСЫМШАЛАР



GRI 102-54  
Осы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2021 жылға ар-
налған біріктірілген жылдық есебі (бұдан әрі – Есеп) 
қаржы-шаруашылық, операциялық қызмет туралы 
ақпаратты, сондай-ақ Компанияның тұрақты дамуын 
басқару саласындағы жетістіктері туралы деректерді 
ашатын он бірінші есеп болып табылады. Құжат мүд-
делі тараптардың кең ауқымына арналған. Бұл Есеп 
GRI Standards: Core option сәйкес дайындалды.

Есеп Қазатомөнеркәсіптің Қазақстан Республикасын-
дағы және одан тыс жерлеріндегі жобалармен бай-
ланысқан қаржылық және қаржылық емес қызметін 
көрсетеді. Қаржылық емес элементтерін ашудағы 
Компанияның 50% және одан астам иелену үлесі бар 
еншілес және тәуелді ұйымдары, яғни топ бойынша 
басымдығы көрсетілген. 

GRI 102-48, 102-49  
Компанияның 2020 жылғы біріктірілген жылдық 
есебімен салыстырғанда Есепте жекелеген көрсет-
кіштерге қатысты, сондай-ақ қосымша көрсеткіштерді 
ашу бөлігінде өзгерістер болды. Толық түсініктемелер 
есеп мәтінінде келтірілген. 2021 жылды өткен жылмен 
салыстырғанда тақырыптар бойынша есептің ауқымы 
мен шекарасында айтарлықтай өзгерістер болған жоқ.

Қаржылық көрсеткіштер Қазақстан Республикасы-
ның ұлттық валютасы – теңгемен көрсетілген және 
аудиттелген біріктілген қаржылық есептілікке (ҚЕХС 
стандарттары бойынша) сәйкес келеді, оның толық 
нұсқасы Есептің қосымшасында және «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ Интернет-ресурсында ұсынылған.

Есеп кешенді түрде:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Даму стратегиясын 
іске асыруды

Компанияны басқарудағы менеджмент тәсілдерін

негізгі қызмет түрлері бойынша елеулі 
қаржылық-экономикалық және өндірістік 
жоспарлар мен нәтижелерді

еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы нәтижелерді

қатысу аумағын дамытуға үлес қосу, әлеуметтік 
саясатты және тұрақты дамудың басқа аспектілерін 
іске асыруды көрсетеді

GRI 102-50, 102-52  
Есеп шекаралары Компанияның жылдық есеп беру 
цикліне сәйкес келеді. Алдыңғы Есеп 2021 жылдың 
сәуірінде жарияланды. Алдыңғы жылдардағы есептердің 
электрондық нұсқалары Компанияның ресми сайтында 
қол жетімді. Бұл есеп «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 2021 
жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанға 
дейінгі кезеңдегі қызметін көрсетеді.

Есеп есепті кезеңнің шекарасынан тыс, бірақ онымен 
тікелей байланысқан маңызды фактілерді, сондай-ақ 
Топтың орта мерзімді жоспарларын қамтиды. Есепте 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және еншілес тәуелді 

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

АҚПАРАТ ПЕРИМЕТРІ

Есепте «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен оның ен-
шілес кәсіпорындарын белгілеу үшін: «Қазатомөнер-
кәсіп», «Қоғам», «Топ», «Компания» қолданылды.

СТАНДАРТТАР МЕН НОРМАТИВТІК ТАЛАПТАР

Есепте Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына, Компанияның ішкі талаптары мен регла-
менттеріне және корпоративтік басқарудың халықара-
лық тәжірибелеріне сәйкес негізгі деректер ашылады. 
Есепті жасау кезінде мынадай құжаттар ескерілді:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы  
№ 415-II Заңы

 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189 
қаулысымен бекітілген Эмитенттің ақпаратты ашу 
қағидалары, Эмитент ашуы тиіс ақпараттың 
мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ 
эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің 
интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдері

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ақпаратын ашу 
қағидалары (2019 жыл)

Жалғыз акционердің 2015 жылғы 27 мамырдағы 
шешімімен бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Корпоративтік басқару кодексі («Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ» АҚ Басқармасының № 22/15 шешімі)

Лондон қор биржасының (LSE), Қазақстан қор 
биржасының (KASE), Astana International Exchange 
(AIX) биржасының реттеушілік талаптары

Біріктірілген есептіліктің халықаралық стандарты 
(<IR> International Framework)

Global Reporting Initiative (GRI Standards, сәйкестіктің 
негізгі нұсқасы (Core)) тұрақты даму саласындағы 
есептілік бойынша халықаралық стандарты

Стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл жөніндегі стан-
дарт АА1000ЅЕЅ

БҰҰ Жаһандық шартының 10 қағидасы (UN Global 
Compact)

БҰҰ 2030 жылға дейінгі Тұрақты даму саласындағы 
мақсаттары

қоғамдар қызметінің неғұрлым маңызды қорытындыла-
ры туралы ақпарат ашылды. Деректерді жинау кезінде 
белгілі бір маңызды мәселеге, оқиғаға немесе шешімге 
қатысты сараланған шешім қабылдауға елеулі әсер 
етуі мүмкін барлық Топ бойынша сандық және сапалық 
сипаттағы барлық деректер ескерілді және ашылды. 
Қазатомөнеркәсіп тұрақты даму көрсеткіштерімен жұмыс 
жүйесін жоспарлы түрде дамытып келеді және таяу 
уақытта қаржылық емес ақпаратты ашу периметріндегі 
қаржылық деректерді аша отырып, толық көлемде 
теңестіруге ұмтылады.

ISO 26000:2010. ISO 26000:2010 әлеуметтік 
жауапкершілік саласындағы нұсқаулығы

 
2019 жылдан бастап Қазатомөнеркәсіп БҰҰ Тұрақты даму 
саласындағы мақсаттарына қол жеткізуге қосқан үлесі 
туралы ақпаратты Есепке енгізеді. Бұл тәсіл осы құжатта 
көрініс тапты. Компания топтың Даму стратегиясы Есеп 
мәтінінде көрініс тапқан экологиялық, әлеуметтік және 

экономикалық проблемаларды шешудегі БҰҰ ТДМ қол 
жеткізу жөніндегі міндеттермен сәйкес келуі үшін күш-жі-
герін жұмсайды. 2019 жылы Компания өзі үшін басым 
ТДМ тізбесін айқындады, оған қол жеткізу үшін топ барын-
ша елеулі үлес қоса алады: 3, 7, 8, 9, 12 және 13. Тұрақты 
дамудың басым мақсаттарын айқындау кезінде Компани-
яның салалық тиесілілігі мен стратегиясына, сондай-ақ 
оның мүдделі тараптарының мүдделеріне неғұрлым 
сәйкес келетін бағдарлар ерекше маңызды болды.

Есеп туралыЕсеп туралы
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Кәсіпорын
Есептілік саласы

1 2 3 4
«Қазатомпром» ҰАК» АҚ

«KAP-Technology» ЖШС

«Qorģan-Security» ЖШС

«АППАК» ЖШС

«Үлбі металлургия заводы» АҚ

«Волковгеология» АҚ

«Жоғары технологиялар институты» ЖШС

«ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС

«РУ-6» ЖШС

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС

«Сауда-көлік компаниясы» ЖШС

Kazakatom TH AG

«Инкай» БК» ЖШС

 «Байкен-U» ЖШС

«Хорасан-U» ЖШС

«Қаратау» ЖШС

«Ақбастау» БК» АҚ

«Семізбай-U» ЖШС

«Үлбі ТВС» ЖШС

«Буденовское» БК» ЖШС

«Уранэнерго» ЖШС

«СКЗ-U» ЖШС

«СП УКР ТВС» ЖАҚ (2017 ж.б. жұмыс істемейді)

«КАТКО» БК» ЖШС

«Заречное» БК» АҚ

«Оңтүстік кен-химия компаниясы» БК» ЖШС

«Кызылкұм» ЖШС

 «Каустик» АҚ

«SSAP» ЖШС (бұрыңғы «Қазатомөнеркәсіп КҚЗ» БК ЖШС)

«Русбурмаш Қазақстан» БК» ЖШС

«Жаңақорған -Транзит» ЖШС

Energy Asia (BVI) Limited

ЕСЕП САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Есеп сапасы GRI Стандарттарының негізгі қағидаттарын қолдану арқылы қамтамасыз етіледі:

Қағидаттар Сипаттамасы 

Маңыздылық

Есеп Компания мен оның еншілес және тәуелді ұйымдарының экономикаға, қоршаған ортаға және 
қоғамға елеулі әсері бар тақырыптары бойынша, сондай-ақ мүдделі тараптар үшін маңызды мәселелер 
бойынша ақпаратты ашады. Маңызды тақырыптардың тізімі мен олардың анықталу тәртібі төменде 
сипатталған

Салыстырмалылық Есеп бірнеше жылға арналған динамикадағы ақпаратты қамтиды, бұл мүдделі тараптарға, яғни 
олар үшін маңызды барлық көрсеткіштер туралы түсінік алуға мүмкіндік береді

Айқындылық Есеп кең аудиторияға түсінікті тілде жазылған, сонымен қатар глоссарийі бар

Сенімділік Есепке арналған барлық мәліметтер топтың бейінді бөлімшелерімен ұсынылды және дұрыстығына 
тексерілді. Есеп мәтінінде деректер көздеріне сілтемелер берілген

Анықтылық
Барлық маңызды тақырыптар бойынша ақпарат жан-жақты ұсынылып, мүдделі тараптарға топ 
қызметінің нәтижелерін бағалауға мүмкіндік береді. Барлық деректер «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
ресми түрінде танылады, ішкі және ашық құжаттармен расталады

Уақыттылық Есеп 2021 күнтізбелік жылға арналған ақпаратты ұсынады. 2022 жылы жарияланады

GRI 102-44, 102-46  
2021 жылғы Есептегі көрсетуге арналған елеулі тақы-
рыптарды айқындау үшін Компания GRI тұрақты даму 
саласындағы Есептілік стандарттарында ұсынылған 
барлық тақырыптарды, уран саласының халықаралық 
және ресейлік компаниялары ашатын, сондай-ақ 
стейкхолдерлермен диалог кезінде көтерілген маңызды 
тақырыптарды талдады. Компания жұмысында мүдделі 
тараптар көтерген барлық маңызды тақырыптарды еске-
руге тырысады және қабылданған шаралар туралы тиісті 
материалдарды есептіліктің ресми беттерінде, сондай-ақ 
сыртқы аудиториялар үшін қолжетімді басқа да ақпарат-
тық тасығыштарда жариялайды.

Келесі кезең Қазатомөнеркәсіп өкілдері мен оның негізгі 
мүдделі тараптарының Есепте ашуға арналған тақырып-
тар маңыздылығының мәніне басымдыландыру болды. 
Маңызды тақырыптың қорытынды бағасы Компания 
үшін стейкхолдерлердің әрбір нақты тобының маңыз-
дылығына байланысты болды

Уран саласы үшін маңызды мәселелерді талдау, сон-
дай-ақ мүдделі тараптарға сауалнама жүргізу нәтижелері 
бойынша Қазатомөнеркәсіптің Жұмыс тобы деңгейінде 
талқылау үшін елеулі тақырыптардың тізбесі айқындалды.

Бұдан әрі тұрақты даму саласындағы қызметтің барлық 
бағыттары бойынша мамандарды, сондай-ақ топ-ме-
неджмент өкілдерін қамтитын Жұмыс тобы 2021 жылға 
арналған елеулі тақырыптардың түпкілікті тізбесін және 
маңыздылық матрицасын бекітті.

МАҢЫЗДЫ ТАҚЫРЫПТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ
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Компания мен уран 
өндыру саласы

туралы жария ақпаратты 
талдау

Компанияның 
функционалды

мамандарымен сұхбат 
жүргізу

Жұмыс тобының 
мүшелерімен

маңызды 
тақырыптардын
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GRI стандарттары
Мүдделі тараптарға арналған елеулі тақырыптардың маңыздылығы
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Ашылатын маңызды тақырыпттар тізбесі

Экономикалық 
тақырыптар

Экологиялық 
тақырыптар

Әлеуметтік 
тақырыптар

Қосымша ашылатын 
тақырыптар

201: Экономикалық 
нәтижелілік

302: Энергия 401: Жұмыспен қамту КАП1: Өндірістік 
учаскелердің өмірлік циклі

202: Нарықтарға қатысу 303: Су 402: Еңбек және еңбек 
қатынастары

КАП2: Төтенше 
жағдайларға дайындық 

203: Жанама экономикалық 
ықпал ету

304: Биоалуантүрлілік 403: Жұмыс орнындағы 
қауіпсіздік пен денсаулық

КАП3: Радиациялық 
қауіпсіздік

204: Сатып алу тәжірибелері 305: Шығарындылар 404: Оқыту және білім 
беру

205: Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл

306: Төгінділер мен 
қалдықтар

405: Әртүрлілік және тең 
мүмкіндіктер

307: Табиғатты қорғау 
заңнамасының 
талаптарына сәйкестігі

412: Адам құқықтарын 
бағалау

413: Жергілікті 
қауымдастықтар
415: Мемлекеттік саясат

419: Әлеуметтік-
экономикалық сәйкестік

GRI 102-47

Барлық анықталған маңызды тақырыптар Компания-
ның өзі үшін (ұйым ішінде) және мүдделі тараптар үшін 
(ұйымнан тыс) маңызды.

GRI көрсеткіштерінің толық тізбесін және Есептегі 
ақпаратты ашуға арналған сілтемелерді қамтитын ке-
сте Есеп қосымшасында (есептегі GRI стандарттарын 
ашу көрсеткіші) ұсынылған.

GRI 102-56  
Компанияның қаржылық есептілігіне қатысты сыртқы 
аудит рәсімін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС ком-
паниясы орындады. Аудиторлық қорытынды Есептің 
қосымшасында ұсынылған. 

Есеп беру жөніндегі жаһандық бастама жариялаған 
GRI Standards сәйкес дайындалған қаржылық 
емес ақпараттың тиісінше көрсетілуі халықаралық 
аудит және ақпараттың дұрыстығын растау стан-

Есепте «болашаққа қатысты мәлімдемелер» болып 
табылатын немесе қарастырылатын мәлімдемелер 
бар. Болашақты сипаттауға арналған терминология, 
басқалармен қатар «есептейді», «алдын ала бағалау 
бойынша», «күтеді», «болжамдар бойынша», «ниетте-

ТӘУЕЛСІЗ КУӘЛАНДЫРУ

БОЛАШАҚҚА ҚАТЫСТЫ МӘЛІМДЕМЕЛЕР

дарттары жөніндегі комитет шығарған ISAE 3000 
(қайта қаралған) «Аудиттен және өткен кезеңдегі 
қаржылық ақпаратты шолып тексеруден ерекшеле-
нетін сенімділікті қамтамасыз ететін тапсырмалар» 
сенімділігін қамтамасыз ететін тапсырмалардың 
халықаралық стандартына сәйкес тексерілді. Тәуелсіз 
аудитор «ПрайсвотерхаусКуперс» ЖШС компаниясы 
болды. Аудиторлық қорытынды Есептің қосымшасында 
ұсынылған.

неді», «жоспарлайды», «белгіледі», «болады» немесе 
«тиіс» деген сөздерді не болмаса әрбір жағдайда ұқсас 
немесе салыстырмалы терминологияны қамтиды немесе 
талқылауға, жоспарларға, мақсаттарға, міндеттерге, 
болашақ оқиғаларға немесе болашаққа қатысты мәлім-
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демелерді белгілеуге арналған ниеттерге сілтемелерді 
қамтиды. Болашаққа қатысты көрсетілген мәлімдемелер 
тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мәлім-
демелерді қамтиды. Олар шектеусіз ниеттер, пікірлер 
туралы мәлімдемелерді, сондай-ақ басқалармен қатар, 
қызмет нәтижелеріне, қаржылық жағдайға, өтімділікке, 
перспективаларға, өсуге, әлеуетті сатып алуға, стратегия 
мен Компания жұмыс істейтін салаларға қатысты Компа-
нияның үміттері туралы мәлімдемелерді қамтиды.

Өзінің табиғаты бойынша болашаққа қатысты мәлімде-
мелер тәуекелмен және белгісіздікпен байланысты, өйт-
кені олар болуы мүмкін немесе болмауы мүмкін болашақ 
оқиғалар мен жағдайларға қатысты. Болашаққа қатысты 
мәлімдемелер қызметтің болашақ нәтижелерінің кепілі 
болып табылмайды. Қызметтің нақты нәтижелері, Ком-

панияның қаржылық жағдайы мен өтімділігі, Компания 
жұмыс істейтін елдің және салалардың дамуы осы 
құжатта сипатталған нұсқалардан айтарлықтай ерек-
шеленуі мүмкін немесе болашаққа қатысты осы құжатта 
қамтылған мәлімдемелерге сәйкес болжанып отыр.

Компания салаға қатысты қандай да бір ақпаратты 
немесе жаңа ақпаратты, болашақ оқиғаларды немесе 
қандай да бір өзге мән-жайларды алу нәтижесінде бол-
сын, осы құжатта қамтылған болашаққа қатысты қандай 
да бір мәлімдемелерді жаңартуды жоспарламайды және 
өзіне міндеттеме алмайды. Компания болашаққа қаты-
сты осындай мәлімдемелерде баяндалған нәтижелерге 
қол жеткізуге қатысты ешқандай мәлімдеме жасамайды, 
ешқандай растау бермейді және ешқандай болжам 
жарияламайды.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлерінің саны мен құрамы, адам.84

2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Есепті кезеңнің соңындағы қызметкерлердің тізімдік саны 20 592 21 019 20 643
Қызметкерлердің жалпы саны (тізімдік саны, АҚС келісім шарттары ) 21 138 21 788 21 031

Ер адамдар 16 753 17 228 16 942
Әйелдер 3 839 3 791 3 701

Басшы қызметкерлер 108 119 258

Жұмыскерлер 20 484 20 900 20 385

30 жасқа дейінгі 3 632 3 201 2 799

30 жастан 50 жасқа дейінгі 11 707 12 260 12 034

50 жастан астам 5 253 5 558 5 810

Қызметкерлердің орташа жасы, жыл 40 41 40

Ұзақ мерзімді келісімшарт85 19 794 19 821 19 122
ер адамдар 16 188 16 227 15 696

әйелдер 3 606 3 594 3 426

Мерзімдік келісімшарт 798 1 198 1 521
ер адамдар 565 1 001 1 246

әйелдер 233 197 275

Жұмыспен толық қамтылу 20 577 21 011 20 627
ер адамдар 16 745 17 222 16 931

әйелдер 3 832 3 789 3 696

Жартылай жұмыспен қамту 15 8 16
ер адамдар 8 6 11

әйелдер 7 2 5

АҚС келісімшарттар бойынша 546 769 388
ер адамдар 372 518 263

әйелдер 174 251 125

GRI 102-8, 405-1

2019-2021 жж. негізгі 2019-2021 жж. негізгі 
әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық көрсеткіштерэкологиялық көрсеткіштер
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлерінің өңірлер және жыныс бойынша бөліні-
стегі тізімдік саны, адам.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да жұмыстан шығарылған жұмыскерлер саны мен кадрлары-
ның тұрақтамауы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жұмысқа қабылданған жұмыскерлер саны, адам

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басқарушы органдары мен қызметкерлерінің құрамы,  %

GRI 102-8 GRI 401-12019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Аймақ Е Ә Е Ә Е Ә
Алматы қ. 330 272 477 326 334 272

Нұр-Сұлтан қ. 510 432 460 389 447 365
Шымкент қ. 270 232 323 216 325 193
Солтүстік аймақ 866 245 811 240 740 227
Оңтүстік аймақ 11 876 1 334 12 185 1 280 12 194 1 252
Шығыс аймақ 2 892 1 317 2 963 1 333 2 878 1 383
ҚХР 5 6 5 6 21 8
АҚШ 2 0 2 0 1 0
Швейцария 2 1 2 1 2 1

Жиыны 16 753 3 839 17 228 3 791 16 942 3 701

2019 ж.86

Жиыны

30 жасқа дейінгі 30 жастан 50 жасқа 
дейінгі 50 жастан асатын

Жұмыстан 
шығарылған-
дардың саны, 

адам.
Үлесі, %

Жұмыстан 
шығарылған-
дардың саны, 

адам.
Үлесі, %

Жұмыстан 
шығарылған-
дардың саны, 

адам.
Үлесі, %

Аймақ Е Ә Е Ә Е Ә Е Ә Е Ә Е Ә
Алматы қ. 20 4 1% 0,1% 42 8 1% 0,3% 19 5 1% 0,2% 196
Нұр-Сұлтан қ. 53 10 2% 0,4% 108 21 4% 0,7% 48 14 2% 0,5% 212
Шымкент қ. 27 5 1% 0,2% 55 11 2% 0,4% 24 7 1% 0,2% 132
Солтүстік аймақ 47 9 2% 0,3% 97 19 3% 0,7% 43 13 1% 0,4% 222
Оңтүстік аймақ 367 72 13% 2,5% 754 149 26% 5,1% 335 99 12% 3,4% 1 679
Шығыс аймақ 85 17 3% 0,6% 175 35 6% 1,2% 78 23 3% 0,8% 458
ҚХР – – – – – – – – – – – –  
Жиыны 600 117   1 230 243   547 161   2 899

2020 ж.

Жиыны

30 жасқа дейінгі 30 жастан 50 жасқа 
дейінгі 50 жастан асатын

Жұмыстан 
шығарылған-
дардың саны, 

адам.
Үлесі, %

Жұмыстан 
шығарылған-
дардың саны, 

адам.
Үлесі, %

Жұмыстан 
шығарылған-
дардың саны, 

адам.
Үлесі, %

Аймақ Е Ә Е Ә Е Ә Е Ә Е Ә Е Ә
Алматы қ. 15 3 1% 0,1% 49 8 2% 0,3% 20 2 1% 0,1% 97
Нұр-Сұлтан қ. 38 8 1% 0,3% 127 21 4% 0,7% 51 6 2% 0,2% 251
Шымкент қ. 19 4 1% 0,1% 64 11 2% 0,4% 26 3 1% 0,1% 127
Солтүстік аймақ 34 7 1% 0,3% 114 19 4% 0,7% 46 5 2% 0,2% 225
Оңтүстік аймақ 266 57 9% 2,0% 886 146 31% 5,1% 355 40 12% 1,4% 1 750
Шығыс аймақ 62 13 2% 0,5% 206 34 7% 1,2% 82 9 3% 0,3% 406
ҚХР – – – – – – – – – – – –
Жиыны 434 93   1 446 239   580 65   2 857

2021 ж.

Жиыны

30 жасқа дейінгі 30 жастан 50 жасқа 
дейінгі 50 жастан асатын

Жұмыстан 
шығарылған-
дардың саны, 

адам.
Үлесі, %

Жұмыстан 
шығарылған-
дардың саны, 

адам.
Үлесі, %

Жұмыстан 
шығарылған-
дардың саны, 

адам.
Үлесі, %

Аймақ Е Ә Е Ә Е Ә Е Ә Е Ә Е Ә
Алматы қ. 11 9 0% 0,2% 43 27 1% 0,7% 19 5 1% 0,1% 114
Нұр-Сұлтан қ. 26 20 1% 0,5% 62 55 2% 1,5% 18 5 0% 0,1% 186
Шымкент қ. 17 7 0% 0,2% 63 18 2% 0,5% 16 5 0% 0,1% 126
Солтүстік аймақ 51 9 1% 0,2% 109 43 3% 1,2% 37 16 1% 0,4% 265
Оңтүстік аймақ 514 49 14% 1,3% 1 209 136 32% 3,6% 546 58 15% 1,6% 2 512
Шығыс аймақ 79 16 2% 0,4% 158 62 4% 1,7% 134 76 4% 2,0% 525
ҚХР     6        6
Жиыны 698 110   1 650 341   770 165   3 734

2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Аймақ Е Ә Е Ә Е Ә
Алматы қ. 107 11 56 25 51 38

Нұр-Сұлтан қ. 214 35 55 45 99 78
Шымкент қ. 112 8 55 21 58 18
Солтүстік аймақ 340 47 105 39 155 65
Оңтүстік аймақ 1 260 337 1 552 68 2 084 136
Шығыс аймақ 346 209 305 120 314 211
Қазақстан Республика-
сынан тыс жерлерде (ҚХР, 
АҚШ, Швейцария)

1 0 20 0 8 1 

Жиыны 2 379 648 2 148 318 2 769 547

2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.

Көрсеткіш
Басқа-
рушы 

органдар

Жұмы-
скерлер

Басқа-
рушы 

органдар

Жұмы-
скерлер

Басқа-
рушы 

органдар

Жұмы-
скерлер

Ер адамдар 93% 81% 92% 82% 91% 86%

Әйелдер 7% 19% 8% 18% 9% 14%
Қазақтар 80% 69% 74% 70% 75% 68%
Орыстар 11% 25% 13% 25% 16% 26%
Басқалар 9% 6% 13% 6% 9% 6%
30 жасқа дейін 0% 18% 1% 15% 2% 13%
30 жастан 50 
жасқа дейін 71% 57% 64% 58% 68% 58%

50 жастан асатын 29% 25% 35% 26% 30% 29%

GRI  405-1

GRI 401-1
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Тобы бойынша тұрақтамаушылық динамикасы, %

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ана/әке болу, сондай-ақ бала күтімі бойынша демалыстан кей-
ін оралған жұмыскерлер саны, адам87

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қызметкерлерін оқыту, адам-семинар91

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бір жұмыскерін оқытуға жұмсалған сағаттардың орташа саны

GRI 102-48, 401-3

GRI 404-2

GRI 404-1

Көрсеткіш 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Ана/әке болу бойынша демалыс алған жұмыскерлердің жалпы саны 257 210 357

Ер адамдар 21 20 51
Әйелдер 236 190 306

Ана/әке болу демалысы аяқталғаннан кейін жұмысқа оралған жұмыскер-
лердің жалпы саны 102 143 127

Ер адамдар 7 13 19

Әйелдер 95 130 108
Ана/әке болу демалысы аяқталғаннан кейін жұмысқа оралған жұмыскер-
лердің жалпы саны (алдыңғы есепті кезеңде) 118 102 143

Ер адамдар 3 7 13

Әйелдер 115 95 130
Ана/әке болу демалысы аяқталғаннан кейін жұмысқа оралған және жұмысқа 
оралған соң он екі айдан кейін жұмысын жалғастырған жұмыскерлердің 
жалпы саны

– – 69

Ер адамдар – – 4

Әйелдер – – 65

Жұмысқа оралу коэффициенті 0,40 0,68 0,36
Ер адамдар 0,33 0,65 0,37

Әйелдер 0,40 0,68 0,35

Ұстап қалу коэффициенті – – 0,48
Ер адамдар – – 0,31

Әйелдер – – 0,50

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жалақы қоры, теңге

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ең төменгі жалақысының қатынасы, теңге

Көрсеткіш 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2021-2020 өзгерістер
Өндірістік қызметкерлердің орташа 
айлық жалақысы88 263 997 279 202 314 653 112,7%

Жалақы қоры, млн89 64 884 65 707 71 484 108,8%

Қызметкерлер санаты 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Әкімшілік-басқарушы қызметкерлер 5 021 3 854 4 265

Өндірістік қызметкерлер 22 128 29 123 32 979

Жиыны 27 149 32 977 37 244

2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Көрсеткіш Е Ә Е Ә Е Ә
Қазақстан Республикасындағы ең 
төмеңгі жалақысы 42 500 42 500 42 500 42 500 42 500 42 500

Бастауыш деңгейдегі жұмыскердің 
Топ бойынша жалақысы90 42 500 42 500 42 500 42 500 42 500 42 500

Қатынас 1 1 1 1 1 1

2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.

Қызметкерлер санаты Е Ә Е Ә
Әкімшілік қызметкерлер 30,8 43 30 35 44

Өндірістік қызметкерлер 35,7 37 20 35 52
Барлық санаттар бойынша орта есеппен 35,4 40,4 41,6

10,0% 9,9%

13,0%

2019 2020 2021

Парниктік газдардың тікелей (қамту саласы 1) және жанама (қамту саласы 2) 
шығарындыларының көлемі, CO2-экв тоннасы

GRI 305-1, 305-2 

Көрсеткіш 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2021–2020  
өзгерістер

Парниктік газдардың тікелей шығарын-
дыларының көлемі (қамту саласы 1) 107 600 92 590 106 910 15%

Жанама энергетикалық
парниктік газдар шығарындылары 
(қамту саласы 2)92

842 122 819 883 842 554 3%

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
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Атмосфераға ластаушы заттектер шығарындыларының құрылымы мен көздері, мың тонна93

Қайнар көздері бойынша бөлініп алынатын судың жалпы мөлшері, мың м3 95 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өндірістік жарақаттану деңгейі96

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ еңбек қорғауға арналған шығындары, млрд теңгемен

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ радиациялық қауіпсіздік көрсеткіштері», М3в/жыл
Түрлері бойынша бөлінген қалдықтардың жалпы массасы, мың тонна 

GRI 305-7

GRI 303-3

 GRI 403-9

GRI 306-3

Ластаушы заттектердің 
шығарындылары Көздері 2020 ж. 2021 ж.94

NOx шығарындылары қазандықтар, пештер, қыздыру пештері, стационарлық дизельді 
электр стансалары (апаттық), компрессорлар 0,096 0,123

SОx шығарындылары қазандықтар, пештер, қыздыру пештері, стационарлық дизельді 
электр стансалары (апаттық), компрессорлар 0,073 0,849

Қатты заттектердің шыға-
рындылары қазандықтар, пештер, мехмастерлік білдектердің жұмысы 0,054 0,111

СО шығарындылары қазандықтар, автокөлік, газ пештері, плиталар 0,190 0,181
Ұшпа органикалық қосын-
дылар көлік құралдары, еріткіштер, газ, ағаш пен биомассаны жағу 0,815 0,056

Қауіптілігі 1-топты заттек-
тер қазандықтар, автокөліктер, шамдар, сынапты шамдар 0,001 0,012

Жиыны 1,229 1,332
Үлестік шығарындылар, кг/т 17,50 31,00

Қайнар көзі 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Жер үсті сулары 865,7 781,4 6,5

Жер асты сулары 8 992 8 539,8 8 531,3  

Муниципалды және басқа сумен жабдықтау жүйелері 836,6 1 131,1 1 582,9  

Алынатын судың жалпы мөлшері 10 694,3 10 452,3 10 120,7

Көрсеткіш 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Барлық жұмыскерлер үшін
Өліммен аяқталған жазатайым оқиғалардың жалпы 
саны 1 1 2

Салдары жоғары дәрежедегі өндірістік жарақаттану-
дың жалпы саны (өлім жағдайларын қоспағанда) 2 2 8

Жазатайым оқиғалардың жалпы саны97 8 8 9
Өндірістік жарақаттану жиілігінің коэффициенті 
(LTIFR көрсеткіші)98 0,24 0,25 0,55

Қауіпті жағдайлар, қауіпті әрекеттер және Near-Miss 
бойынша есептілік 34 546 35 529 44 271

Жұмыс істелген сағаттар саны99 33 510 295 31 812 773 32 909 020
Штаттық жұмыскерлер болып табылмайтын, бірақ жұмысы және/немесе жұмыс орны Компаниямен бақыланатын бар-
лық жұмыскерлер үшін
Өліммен аяқталған жазатайым оқиғалардың жалпы 
саны 0 0 0

Салдары жоғары дәрежедегі өндірістік жарақаттану-
дың жалпы саны (өлім жағдайларын қоспағанда) 0 0 0

Тіркелген өндірістік жарақаттардың жалпы саны 0 0 0

Көрсеткіш  2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Еңбек қорғауға арналған шығындар 7,23 7,63 8,29

Көрсеткіш  2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Қызметкерлерге радиациялық әсердің орташа дозасы 1,51 1,45 1,44
Топ кәсіпорындарының қызметін жүзеге асыру орын-
дарындағы табиғи радиациялық фонның көрсеткіші, 
орташа алғанда

0,4 – 1,0 0,85 0,75 – 1,36

Топ кәсіпорындарындағы А тобы қызметкерлерінің ең 
жоғары жылдық тиімді дозасы 4,94 4,94 6,19

Көрсеткіш 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2021–2020
өзгеріс

Көп рет және қайта пайдаланылатын судың жалпы 
көлемі 50 443 50 683 50 384 (0,59%)

Көрсеткіш 2019 2020 2021 2021–2020
өзгеріс

Өндірілген энергия мөлшері 4,32 3,52 3,34 (5,11)

Қалдықтар түрлері 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2021–2020
өзгеріс

Өнеркәсіптік 936,4 996,2 893,3 -10,3 
Коммуналдық 3,1 1,8 1,6 -8,9 
Қатты радиоактивті 4,1 3,3 2,6 -21,2 
Сұйық радиоактивті 120,5 128,1 119,1 -7,1 
Жиыны 1 064,1 1 129,4 1 016,6 -10,0 

Көп рет және қайта пайдаланылатын судың жалпы көлемі, мың м3

Фотоэлектр стансаларынан электр энергиясын өндіру, МВт*

ЕҢБЕК ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК
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Құрылған және бөлінген тікелей экономикалық құны, млн теңге

Әлеуметтік-экономикалық дамуға және инфрақұрылымды дамытуға 
қатысатын өңірлердің бюджеттеріне аударымдар, млн теңге 

Бап 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Құрылған тікелей экономикалық құн

Кірістер100 621,13 667,12 761,53

Бөлінген экономикалық құны, с.і.
Операциялық шығындар101 273,42 288,11 373,59

Жалақы 49,15 50,72 53,05

Проценттер және дивидендтер бойынша шығындар 11,96 7,68 6,71

Салықтар, табыс салығынан басқа 27,79 24,73 26,14

Табыс салығы бойынша шығындар 33,51 63,78 61,62

Өзге шығындар 8,51 9,73 15,86
Әлеуметтік салаға арналған шығындар (жергілікті қауымдастықтарға 
арналған инвестициялар) 1,07 1,01 4,54

Бөлінбеген экономикалық құн (бір жылғы табыс) 213,75 221,37 220,03

Кәсіпорын 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Түркістан облысы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 154,5 165,4 42,8

«АППАҚ»  ЖШС 37,9  40,3 43,1

«Ақбастау» БК» АҚ 194,9  214,7 213,0

«Оңтүстік кен-химия компаниясы» БК» ЖШС 86,5  96,3 71,5

«Волковгеология» АҚ 2,5  2,8 2,9

«ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ 10,1  20,8 21,3

«Инкай» БК» ЖШС 58,0  59,9 63,9

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС 387,1  427,8 429,5

«Қаратау» ЖШС 52,3  52,9 58,8

«ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС 76,4  83,1 43,3

«КАТКО» БК» ЖШС 11,4 3,96 227,7

«Буденовское» БК» ЖШС - 21,5 -

Қызылорда облысы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ - - -

«Байкен-U» ЖШС 38,6 42,2 43,6

«РУ-6» ЖШС 102,8 107,5 113,2

«Семізбай-U» ЖШС 26,5 26,7 29,2

«Кызылкұм» ЖШС 116,2 126,1 128,8

«Оңтүстік кен-химия компаниясы» БК» ЖШС - - 26,7

В приведенной ниже таблице показана себестоимость Группы за 2021 и 2020 годы по компонентам:

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮЛЕС

2021 жылы Қазақстанның өңірлері бойынша сатып алулардағы жергілікті жеткізушілер 
үлесінің арақатынасы, %102

Аймақ Тауарлар Жұмы-
стар Қызметтер

Жұмы-
стар мен 
қызмет-

тер
Ақмола облысы 97 100 97 97

Актөбе облысы 32 94 24 31
Алматы облысы 26 100 100 100
Атырау облысы 35 100 100 100

Батыс Қазақстан облысы 41 100 90 100

Жамбыл облысы 90 95 94 95

Қарағанды облысы 87 100 11 13

Қостанай облысы 11 30 99 72

Қызылорда облысы 76 96 98 97

Маңғыстау облысы 96 72 54 67

Оңтүстік Қазақстан облысы 76 90 92 91

Павлодар облысы 80 75 99 91

Солтүстік Қазақстан облысы 77 100 - 100

Шығыс Қазақстан облысы 72 91 99 93

Нұр-Сұлтан қ. 95 69 95 92

Алматы қ. 55 90 87 89

Жиыны «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 74 89 83 86

GRI 201-1

GRI 204-1

Әлеуметтік-экономикалық дамуға және инфрақұрылымды дамытуға 
қатысатын өңірлердің бюджеттеріне аударымдар, млн теңге (жалғасы)

Кәсіпорын 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж.
Алматы облысы

«KazSilicon» МК» ЖШС 0,3 -

Шығыс Қазақстан облысы
«Үлбі металлургия заводы» АҚ 6,6 7,2 7,4

Солтүстік Қазақстан облысы
«Семізбай-U» ЖШС 18,9 19,1 20,9

Ақмола облысы
«Семізбай-U» ЖШС 18,9 19,1 20,9

Маңғыстау облысы
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ - - -

Жиыны 1 400,4 1 537,3 1 608,6 
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



Құрметті акционерлер!

Қазатомөнеркәсіптің жария компания мәртебесін алуы Компания үшін жаңа сындар туғызды. Халықаралық стандарт-
тарға сәйкес корпоративтік басқару мен тұрақты дамудың рөлі едәуір артты. Директорлар кеңесінің қызметінде оның 
Өндірістік қауіпсіздік жөніндегі комитетке (Комитет) маңызды рөл берілетінін атап өту қажет.

Комитеттің негізгі мақсаты Компанияның Директорлар кеңесіне Компаниядағы және оның еншілес және тәуелді 
ұйымдарындағы өндірістік қауіпсіздіктің жай-күйі, әлеуметтік мәселелер және тұрақты даму саласындағы мәселелер 
бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну болып табылады.

2021 жылғы тамызда Комитет құрамына: Нил Лонгфэллоу – тәуелсіз директор, Расселл Бэнхам – тәуелсіз директор және 
Қанат Құдайберген – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ өкілдері сайланды. Комитет құрамын кеңейту Компания мен оның 
мажоритарлық акционері арасындағы өзара іс-қимылды жақсартуға, сондай-ақ отырыстарда Директорлар кеңесінің 
шешімдер қабылдау үдерісінің жеделдігін арттыруға мүмкіндік берді.

Жыл бойы Комитет мүшелері 5 күндізгі отырыс өткізіп, 23 мәселені қарастырды. Тоқсан сайын Комитет мүшелері 
өндірістік қауіпсіздіктің жай-күйі туралы есептерді және ESAP Жол картасын іске асыру мәртебесі туралы есептерді 
қарастырып, мақұлдады.

Комитет жарты жылдық негізде корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы, Компанияның тұрақты дамуын-
дағы қызметі туралы есептерді, сондай-ақ өндірістік қызметкерлердің әлеуметтік-еңбек жағдайларын қамтамасыз ету 
жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарайды.

2021 жылдың қорытындылары және 2022 жылға арналған перспективалар

Күн сайын өз қызметін жүзеге асыру барысында Компания өндіріс қауіпсіздігін, еңбек және қоршаған ортаны қорғауды 
қамтамасыз ету үшін мүдделі тараптар алдындағы жауапкершіліктің толықтығын сезінеді. Біз өндірістің әрбір кезеңіндегі 
қауіпсіздік туралы қамқорлықтың Компанияның экономикалық көрсеткіштеріне, еңбек сапасына және қызметкерлердің 
ынтасы мен қанағаттануына оң әсер беретіндігіне сенімдіміз.

Өткен жылдың қорытындылары Компания қызметінің басым бағыттары бойынша одан әрі жұмыс істеу үшін берік іргетас 
қалайды. Директорлар кеңесі бейбіт атом энергетикасын дамытудың тұрақты оң үрдісіне және Компанияның әлеуетін 
іске асыру мүмкіндіктеріне сенімді.

Комитет мүшелері жұмыскерлердің қауіпсіздік талаптарын саналы түрде сақтау деңгейінің өзгеру дәрежесіне бағалау 
жүргізуді жоспарлап отыр, сондай-ақ одан әрі Корпоративтік орталықта және Компанияның барлық кәсіпорындарында 
еңбек қорғау, өнеркәсіптік және радиациялық қауіпсіздік саласындағы өндірістік қауіпсіздіктің жай-күйін бақылайтын 
болады. 

Нил Лонгфэллоу 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің өндірістік қауіпсіздік жөніндегі комитет төрағасы

Құрметті акционерлер!

Компанияның аудит жөніндегі комитеті (Комитет) акционерлерге берілетін қаржылық ақпараттың шынайылығын бақы-
лау үшін, сондай-ақ ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерін бағалау үшін құрылған. Компанияның ішкі аудит 
және комплаенс қызметтері аудит жөніндегі Комитетке есеп береді.

2021 жылы Комитет тиімді шешімдер қабылдау үшін тиісті тәжірибесі мен құзыреті бар тәуелсіз директорлардан тұрды. 
Жыл бойы Комитеттің күндізгі 9 отырысы өткізіліп, 98 мәселе қаралды. Мәселелердің неғұрлым тиімді және жан-жақты 
талқылануы үшін Компания басқармасының релеванттық мүшелері тартылды, қажет болған жағдайда басқа жоғары 
буын басшылары қатысты.

Көпшілік компанияның жаңа мүмкіндіктерімен және мәртебесімен бірге бұл факт аудит жөніндегі комитеттің жұмысына 
да әсер еткен өзгерістер енгізді. Атап айтқанда, Компанияның барлық стейкхолдерлері үшін маңызды ақпаратқа тең қол 
жеткізуді сақтау үшін Компанияның тоқсандық қаржылық есептіліктерін қарау тәжірибесі енгізілді. Сондай-ақ, Комитет 
Компанияның 2020 жылғы қаржылық есептілігін қарап, бекітуге ұсынды, оған Компанияның бағалы қағаздар шығару 
аңдатпасында уәде етілген деңгейде дивидендтер төлеу бойынша қаржылық мүмкіндіктерін бағалау кірді. Айта кету 
керек, 2021 жылы Компания акционерлердің екінші жылдық жалпы жиналысын өткізді, онда акционерлер қаржылық 
есептілікті, сондай-ақ бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекітті.

«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС Комитет тарапынан сыртқы аудитор ретінде ұсынылды және 2019 жылғы желтоқсандағы 
Акционерлердің кезектен тыс жалпы отырысында 2020 жылдан 2022 жылға дейінгі кезеңде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде анықталды.

Расселл Бэнхам 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитет төрағасы

ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ (HSE)

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ МЕН ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Құрметті акционерлер!

Қазатомөнеркәсіп қызметіне деген қызығушылықтың артуына байланысты Стратегиялық жоспарлау мен инвести-
циялар жөніндегі комитеттің (Комитет) маңыздылығы арта түсуде. Комитет мүшелері Даму стратегиясы, халықаралық 
ынтымақтастық және инвестицияларды ынталандыру мәселелеріне ерекше назар аударады.

Комитет Директорлар кеңесінің маңызды бөлігін құрайды және Комитеттің негізгі міндеттерінің арқасында Директорлар 
кеңесі үнемі өзгеріп отыратын жағдайларға сәтті және тез бейімделуге, сондай-ақ корпоративтік басқарудың аса маңыз-
ды қағидаларын сақтауға мүмкіндік алады.

Стратегиялық жоспарлау мен инвестициялар жөніндегі Комитеттің негізгі мақсаты – Компания қызметінің стратегиялық 
және инвестициялық мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу және ұсыну болып табылады.

Сондай-ақ, 2021 жылы Комитет құрамында айтарлықтай өзгерістер болды: 2020 жылғы 18 мамырда Комитет құрамына 
тәуелсіз директор Марк Кэшер кірді.

Жыл бойы Комитет мүшелері 6 күндізгі отырыс өткізіп, 27 мәселені қарастырды. Тоқсан сайын Комитет Трансформа-
циялау бағдарламасы бойынша есептерді және Компания Басқармасының ірі инвестициялық жобаларын іске асыру 
туралы есептерін қарады және ұйғарды. Сондай-ақ, 2020 жылдың қорытындысы бойынша стратегиялық ҚНК орындау 
мәселелері пысықталды. Сонымен қатар, 2020 жылдың қорытындысы бойынша Комитет мүшелері Компанияның басқа 
уран компанияларымен бенчмаркинг-талдау нәтижелерін қарады.

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі 
комитеттері төрағаларының комитеттері төрағаларының 
2021 жылға арналған есептері2021 жылға арналған есептері
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Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



Компанияның Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес 
Директорлар кеңесі мен Басқарма Компанияның 
жылдық есебі мен қаржылық есептілігінің дұрыстығына 
жауап береді.

Ақпаратты ашу және ашықтық ережелеріне сәйкес, 
Ұлыбританияның қаржылық қадағалау басқармасының 
басшылығында (Disclosure and Transparency Rules in the 
Handbook of the Financial Conduct Authority) Директор-
лар кеңесінің әрбір мүшесі өзінде бар ақпаратқа сүйене 
отырып, төмендегілерді растайды:

ҚЕХС сәйкес дайындалған қаржылық есептілік 
Компанияның активтері, міндеттемелері, қаржылық 
жағдайы, қаржылық-шаруашылық қызметінің 
нәтижелері, Компанияның еншілес 
кәсіпорындарымен теңгерімі туралы шынайы және 
сенімді көрініс береді

басқарманың есебі Компанияның және оның 
еншілес кәсіпорындарының қаржы-шаруашылық 
қызметінің дамуы мен көрсеткіштері және 
қаржылық жағдайы туралы сенімді деректерді, 
сондай-ақ олар тап болатын аса маңызды 
тәуекелдер мен белгісіздіктерді сипаттауды қамтиды

Директорлар кеңесінің атынан:
Нил Лонгфэллоу, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы

Басқарманың тапсырмасы бойынша:
Мажит Шарипов, АО «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма төрағасы

Осы есепті дайындауда соңғы бес жыл ішінде Директор-
лар кеңесі немесе Басқарма мүшелерінің ешқайсысы:

алаяқтықпен байланысқан құқық бұзушылықтар 
үшін соттылығы болмаған

қандай да бір компанияның әкімшілік, басқару 
немесе қадағалау органдарының мүшесі, 
банкроттық, төлем қабілетсіздігіне немесе 
таратылуына байланысты мүлікті басқару рәсімінен 
өту сәтінде немесе одан өту қарсаңында қандай да 
бір серіктестіктің серіктесі болған жоқ

мемлекеттік ұйым немесе реттеуші орган (соның 
ішінде кәсіби орган) тарапынан ресми көпшілік 
алдында айыптау немесе санкциялар объектісі 
болған жоқ және ешқашан соттың өкімі бойынша 
компанияның әкімшілік, басқару немесе қадағалау 
органдарының мүшесі ретінде әрекет ету немесе 
компанияны басқаруға, оның істерін жүргізуге 
қатысу құқығынан айырылған жоқ

ТАҒАЙЫНДАУЛАР МЕН СЫЙАҚЫ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ

Құрметті акционерлер!

Компанияның тағайындаулар мен сыйақы жөніндегі комитеті (Комитет) Директорлар кеңесінің құрамына үміткерлерді 
тағайындау, жоғары басшылыққа сыйақы беру (бонустық төлемдерді қоса алғанда), Басқарма құрамына, Корпоративтік 
хатшы, Омбудсмен және өзге де жұмыскерлер лауазымдарына үміткерлерді тағайындау сияқты мәселелерді қарау үшін 
құрылған.

2021 жыл бойы Комитеттің төрт мүшесінің үшеуі тәуелсіз директорлар болып табылды, бұл ретте Комитет мүшелерінің 
тиімді шешімдер қабылдау үшін тиісті тәжірибесі мен құзыреттері бар. Жыл ішінде Комитеттің 9 күндізгі отырысы өт-
кізіліп, онда 58 мәселе қаралды.

Өткен жылы Комитет Басқарма мүшелерінің 2021 жылға арналған жеке даму жоспарларын (ЖДЖ), CEO-1 лауазымда-
рының сипаттамаларын және Орталық аппараттың құрылымын және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жұмыскерлерінің 
жалпы санын қарады және мақұлдады.

Комитетпен сондай-ақ Компанияның Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастық жоспарын қалыптастыру қағидала-
ры туралы мәселе қаралды.

2021 жылғы 18 мамырдан бастап мен тәуелсіз директор ретінде Комитеттің құрамында оның төрағасы болу мәртебесіне 
ие боламын.

Марк Кэшер 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақы жөніндегі комитетінің төрағасы

2021 жылдың қорытындылары мен 2022 жылға арналған перспективалар

2021 жыл Компания үшін кезекті жыл болды, біз алға қойған мақсаттарымызға қол жеткіздік және табиғи уранды өндіру 
мен сату бойынша әлемдік көшбасшы мәртебесін тағы бір мәрте растадық.

2022 жылы Компанияға жаңа ұзақ мерзімді мақсаттар мен міндеттер қойылды. Мақсаттардың бірі Қазатомөнеркәсіптің 
активтерін қайта құрылымдау бағдарламасын аяқтау болып табылады, бұл қосылған құны жоғары өнім шығаруға мүмкін-
дік береді.

Нил Лонгфэллоу 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау мен инвестициялар жөніндегі коми-
теттің төрағасы

Басшылықтың растауыБасшылықтың растауы
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Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



GRI 102-45  
«Үлбі металлургия заводы» АҚ мен «Волковгеология» 
АҚ қоспағанда, осы компаниялардағы топтың иелену 
үлесі барлық жағдайларда топтың дауыс беру құқықта-

рына тең, олардың әрқайсысында топтың 100% 
дауысы бар, сондай-ақ тікелей үлесі 5% құрайтын 
«Байкен-U» ЖШС.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Холдингтің еншілес ұйымдары, БК, БО 
мен қауымдасқан ұйымдары

Тәсіл Атауы Үлесі (%)
Уран өндіру және қайта өңдеу

Еншілес кәсіпорындар

«Қазатомпром-SaUran» ЖШС 100,00%
«РУ-6» ЖШС 100,00%
«АППАҚ» ЖШС 65,00%
«Инкай» БК» ЖШС 60,00%
«Байкен-U» ЖШС103 52,50%
«ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС104 51,00%
ТОО «СП «Хорасан-U» 50,00%

Бірлескен кәсіпорындар
«Буденовское» БК» ЖШС 51,00%
«Семізбай-U» ЖШС 51,00%

Бірлескен операциялар
«Ақбастау» БК» АҚ 50,00%
«Қаратау» ЖШС 50,00%
Energy Asia (BVI) Limited103 50,00%

Қауымдасқан кәсіпорындар

«КАТКО» БК» ЖШС 49,00%
«Оңтүстік кен-химия компаниясы» БК» ЖШС 30,00%
«ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ 49,98%
«Кызылқұм» ЖШС103 50,00%
«Жанақорған-Транзит» ЖШС105 60,00%

Ядролық отын циклы мен металлургия

Еншілес кәсіпорындар106

«Үлбі металлургия заводы» АҚ 94,33%
ULBA-CHINA Co Ltd105 100,00%
«Машзавод» ЖШС105 100,00%
«Үлбі-ТВС» ЖШС105 51,00%

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Холдингтің еншілес ұйымдары, БК,  
БО мен қауымдасқан ұйымдары (жалғасы)

Сату сатысындағы немесе қайта құрылымдауға жататын активтер

Тәсіл Атауы Үлесі (%)
Ядролық отын циклі
Инвестициялар107 «Уранды байыту жөніндегі халыаралық орталық» АҚ 10,00%
Қосымша қызметтер

Еншілес кәсіпорындар106

«Жоғары технолгиялар институты» ЖШС 100,00%
KazakAtom TH AG 100,00%
«KAP-Technology» ЖШС 100,00%
«Сауда-көлік компаниясы» ЖШС 99,99%
«Волковгеология» АҚ 96,62%
«Русбурмаш-Қазақстан» ЖШС105 49,00%
«Qorgan-Security» ЖШС 108 100,00%

Бірлескен кәсіпорындар
«СКЗ-U» ЖШС 49,00%
«Уранэнерго» ЖШС 79,17%

Тәсіл Атауы Үлесі (%)
Ядролық отын циклі
Бірлескен кәсіпорындар УКР ТВС ЖАҚ БК109 33,33%
Қосымша қызметтер

Қауымдасқан кәсіпорындар
«Каустик» АҚ110 40,00%
«SSAP» ЖШС111 9,89%

Топтың еншілес ұйымдары, Топтың еншілес ұйымдары, 
бірлескен кәсіпорындары, бірлескен кәсіпорындары, 
бірлескен операциялары бірлескен операциялары 
және қауымдасқан  және қауымдасқан  
ұйымдарыұйымдары

257256

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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GRI 102 (2016): жалпы көрсеткіштер
Ұйым профилі
102-1 Ұйым атауы 12, 393 толық 1 1. Компания портреті

5. Қосымшалар 
5.12. Байланыс ақпараты

102-2 Қызмет түрлері, бренд-
тер, өнімдер, сондай-ақ 
қызметтер

14 толық 1 1. Компания портреті
1.1. Қызмет бағыттары 
және негізгі өнім

102-3 Ұйымның штаб-пә-
терінің орналасқан жері

393 толық 1 5. Қосымшалар
5.12. Байланыс ақпараты

102-4 Қызметті жүзеге асыру 
географиясы

16, 24 толық 1 1. Компания портреті
1.3. География және қаты-
су нарықтары
1.6. Сату және өткізу

102-5 Меншік сипаты мен 
ұйымдық-құқықтық 
нысаны

393 толық 1 5. Қосымшалар 
5.12. Байланыс ақпараты

102-6 Ұйым жұмыс істейтін 
нарықтар

17, 20, 
24

толық 1 1. Компанияның портреті
1.4. Уран өнімдері нарығы-
на шолу
1.5. Қызмет нәтижелерінің 
динамикасын талдау
1.6. Сату және өткізу

102-7 Ұйым масштабы 18, 20, 
24, 113

толық 1 1. Компанияның портреті
1.4. Уран өнімдері нарығы-
на шолу
1.5. Қызмет нәтижелерінің 
динамикасын талдау
1.6 Сату және өткізу
3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

102-8 Қызметкерлер мен 
басқа жұмыскерлер 
туралы ақпарат

113, 
241

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік
5. Қосымшалар
5.2. 2019-2021 жылдар-
дағы негізгі әлеуметтік- 
экономикалық, экологи-
ялық көрсеткіштер

GRI көрсеткіштерінің кестесі
GRI 102-55 Ст
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102-9 Жеткізу тізбегі 24, 
174

толық 1 1. Компанияның портреті
1.6. Сату және сату
3. Тұрақты даму 
3.8. Сатып алу қызметі

Ішкі корпоративтік 
реттеуге сәйкес 
жеткізу тізбегі 
туралы ақпарат 
құпия болып табы-
лады

102-10 Ұйымда және оның жет-
кізу тізбегінде болған 
елеулі өзгерістер

30 толық 1 1. Компанияның портреті
1.7. Даму стратегиясы

102-11 Сақтық қағидалары 152, 
214

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.6. Қоршаған ортаны қорғау
4. Корпоративтік басқару және 
әдеп
4.7. Тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау

102-12 Сыртқы бастамалар 38, 
95, 

136, 
214

толық 1 1. Компанияның портреті
1.9. Қауымдастықтар мен 
халықаралық бастамалардағы 
әріптестік және мүшелік
3. Тұрақты даму 
3.1. Тұрақты дамуды басқару
3.4. Еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау
4.7. Тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау

102-13 Қауымдастықтарға 
мүшелік

38 толық 1 1. Компанияның портреті
1.9. Қауымдастықтар мен 
халықаралық бастамалардағы 
әріптестік және мүшелік

Стратегия мен талдау
102-14 Шешім қабылдайтын 

аға лауазымды тұлға-
ның өтініші

2, 4 толық 1 Директорлар Кеңесі Төрағасы-
ның үндеуі
Басқарма Төрағасының Үндеуі

102-15 Негізгі әсерлер, 
тәуекелдер және мүм-
кіндіктер

28, 
217

толық 1 1. Компанияның портреті
1.7. Даму стратегиясы
4. Корпоративтік басқару және 
әдеп
4.7. Тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау

Әдеп және адалдық
102-16 Ұйымның құндылықта-

ры, қағидалары, стан-
дарттары мен тәртіп 
нормалары

91, 
227

толық 1 3. Тұрақты даму
3.1. Тұрақты дамуды басқару
4. Корпоративтік басқару және 
әдеп
4.11. Корпоративтік әдеп және 
комплаенс

102-17 Кеңес беру және әдепке 
байланысты пробле-
маларды шешудің 
тетіктері

228 толық 1 4. Корпоративтік басқару және 
әдеп
4.11. Корпоративтік әдеп және 
комплаенс

259258

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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Корпоративтік басқару
102-18 Корпоративтік 

басқарудың құрылымы 
186 толық 1 4. Корпоративтік басқару 

және әдеп
4.1. Корпоративтік басқару 
жүйесі

102-21 Экономикалық, 
экологиялық және 
әлеуметтік мәселелер 
бойынша мүдделі 
тараптармен консуль-
тациялар

172 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.7. Мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимыл

102-22 Жоғары басшы ор-
ганының және оның 
комитеттерінің құрамы

191, 
200

толық 1 4. Корпоративтік басқару 
және әдеп
4.4. Директорлар кеңесі

102-24 Жоғары басқару орга-
нын ұсыну және таңдау

191, 
200

толық 1 4. Корпоративтік басқару 
және әдеп
4.4. Директорлар кеңесі

102-25 Мүдделер қақтығысы 213, 
230

толық 1 4. Корпоративтік басқару 
және әдеп
4.5. Басқарма 
4.11. Корпоративтік әдеп 
және комплаенс

Бақылаушы ак-
ционердің болуы 
туралы ақпаратты 
ашу және
байланысты 
тараптарды 2020 
жылғы біріктіріл-
ген қаржылық 
есептіліктен 
табуға болады

102-28 Жоғары басқару орга-
ны қызметін бағалау

198 толық 1 4. Корпоративтік басқару 
және әдеп
4.4 Директорлар кеңесі

102-36 Сыйақыны белгілеу 
үдерісі 

214 толық 1 4. Корпоративтік басқару 
және әдеп
4.6. Сыйақы

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 
102-40 Мүдделі тараптар 

топтарының тізімі
167 толық 1 3. Тұрақты даму 

3.7. Мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимыл

102-41 Ұжымдық шарт 125 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

102-42 Өзара іс-қимыл жасау 
үшін мүдделі тарап-
тарды анықтау және 
іріктеу қағидалары

167 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.7. Мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимыл
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102-43 Ұйымның мүдделі 
тараптарымен өзара 
іс-қимыл жасау тәсілі

166 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.7. Мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимыл

102-44 Мүдделі тараптар 
көтерген негізгі тақы-
рыптар мен алаңда-
ушылықтар

172, 
237

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.7. Мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимыл
5. Қосымшалар
5.1. Есеп туралы

Есептілік тәжірибесі
102-45 Есептілігі біріктіріліген  

қаржылық есептілікке 
енгізілген заңды 
тұлғалар

254 толық 1 5. Қосымшалар
5.5. Топтың еншілес 
ұйымдары, бірлескен 
кәсіпорындары, бірлескен 
операциялары және қа-
уымдасқан ұйымдары

102-46 Есеп мазмұны мен 
тақырыптар шекарасын 
анықтау

237 толық 1 5. Қосымшалар
5.1. Есеп туралы

102-47 Маңызды тақырыптар 
тізімі

239 толық 1 5. Қосымшалар
5.1. Есеп туралы

102-48 Алдыңғы есептерде 
жарияланған ақпа-
ратқа өзгерістер

149, 
158, 
234, 
244

толық 1 3. Тұрақты даму
3.5. Климаттың өзгеруі 
және энергия тиімділігі
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау
5.1. Есеп туралы
5.2. 2019-2021 ж.ж. негізгі 
әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық көрсеткіштер

102-49 Тұрақты даму сала-
сындағы есептіліктегі 
өзгерістер

234 толық 1 5. Қосымшалар
5.1. Есеп туралы

Есеп туралы жалпы мәліметтер
102-50 Есепті кезең 235 толық 1 5. Қосымшалар

5.1. Есеп туралы
102-52 Есептілік циклі 235 толық 1 5. Қосымшалар

5.1. Есеп туралы
102-53 Осы есепке қатысты 

сұрақтармен жүгінуге 
болатын байланыс 
тұлғасы

393 толық 1 5. Қосымшалар
5.12. Байланыс ақпараты

102-54 GRI стандарттарына 
сәйкес есептілікті дай-
ындау нұсқасы туралы 
өтініш

234 толық 1 5. Қосымшалар
5.1. Есеп туралы

102-55 GRI көрсеткіштерінің 
кестесі

256 толық 1 5. Қосымшалар
5.6. GRI көрсеткіштерінің 
кестесі

261260

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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102-56 Есептіліктің сыртқы 
расталуын қамтамасыз 
етуге қатысты  ұйым 
тәжірибесі

224, 
239, 
271

толық 1 4. Корпоративтік басқару 
және әдеп
4.9. Сыртқы аудит
5. Қосымшалар
5.1. Есеп Туралы
5.8. Тәуелсіз аудитордың 
қорытындысы

Экономикалық тақырыптар

GRI 201 (2016): экономикалық нәтижелілік
103-1 Маңызды тақырыпты 

және оның шекарасын 
түсіндіру

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.2. Әлеуметтік-экономи-
калық үлес

103-2 Басқару тәсілі және 
оның құрауыштары

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.2. Әлеуметтік-экономи-
калық үлес

201-1 Құрылған және бөлін-
ген тікелей экономика-
лық құн

173, 
248, 
274

толық 1 3. Тұрақты даму
3.7. Мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимыл
5. Қосымшалар
5.2. 2019-2021 ж.ж. негізгі 
әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық көрсеткіштер
5.9. Біріктірілген 
қаржылық есептілік

b GRI 201-1 
тармағы маңызды 
емес. Біздің 
бағалауымыз 
бойынша Ком-
пания Қазақстан 
Республикасы-
ның аумағында 
ғана елеулі ықпал 
етеді

GRI 202 (2016): нарықтарға қатысу
202-2 Жергілікті халық 

өкілдері қатарынан 
жалданған жоғары 
дәрежелі басшылар-
дың үлесі

211 толық 1 4. Корпоративтік басқару 
және әдеп
4.5. Басқарма

GRI 203 (2016): тікелей емес экономикалық ықпал ету
203-1 Инвестициялардың 

инфрақұрылымға және 
өтеусіз қызметтерге 
әсері

109 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.2. Әлеуметтік-экономи-
калық үлес

GRI 204 (2016): сатып алу тәжірибелері
204-1 Қызметті жүзеге 

асырудағы елеулі өңір-
лердің жергілікті жет-
кізушілеріне арналған 
шығындардың үлесі

176, 
249

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.8. Сатып алу қызметі
5. Қосымшалар
5.2. 2019-2021 жылдар-
дағы негізгі әлеуметтік- 
экономикалық, экологи-
ялық көрсеткіштер

Қызметті жүзеге 
асырудың негізгі 
орындары-Қа-
зақстан Респу-
бликасының 
өңірлері

GRI 205 (2016): сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
205-2 Сыбайлас жемқор-

лыққа қарсы саясат 
және рәсімдер мәселе-
лері бойынша ақпарат-
тандыру және оқыту

227 толық 1 4. Корпоративтік басқару 
және әдеп
4.11. Корпоративтік әдеп 
және комплаенс
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Экологиялық тақырыптар

GRI 302 (2016): энергия
103-2 Басқару тәсілі және 

оның құрауыштары
толық 1 3. Тұрақты даму 

3.5. Климаттың өзгеруі 
және энергия тиімділігі

103-3 Басқару тәсілін бағалау толық 1 3. Тұрақты даму 
3.5. Климаттың өзгеруі 
және энергия тиімділігі

302-1 Ұйым ішінде энергия-
ны тұтыну

149 толық 2113 3. Тұрақты даму 
3.5. Климаттың өзгеруі 
және энергия тиімділігі 

Компания энер-
гияны үшінші 
тараптарға 
сатпайды

Пайдаланылатын 
коэффициенттер 
отын-энергети-
калық теңгерімді 
қалыптастыру 
және энергетика 
саласын сипат-
тайтын жекелеген 
статистикалық 
көрсеткіштерді 
есептеу әдісте-
месіне сәйкес 
келеді

302-3 Энергия сыйым-
дылығы

150 толық 2 3. Тұрақты даму 
3.5. Климаттың өзгеруі 
және энергия тиімділігі

302-4 Энергияны тұтынуды 
азайту

148, 
149

толық 2 3. Тұрақты даму 
3.5. Климаттың өзгеруі 
және энергия тиімділігі

GRI 303 (2018): су және ағызу
303-1 Суды ортақ ресурс 

ретінде пайдалану
157 толық 1 3. Тұрақты даму 

3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау

263262

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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303-2 Ұйымның тоғанына 
елеулі ықпал ететін су 
көздері

159 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау

303-3 Алынатын судың жал-
пы мөлшері

158, 
246

толық 2 3. Тұрақты даму
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау
5. Қосымшалар
5.2. 2019-2021 ж.ж. негізгі 
әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық көрсеткіштер

GRI 304 (2016): биоалуантүрлілік
103-1 Маңызды тақырыпты 

және оның шекарасын 
түсіндіру

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау

304-1 Ұйымның менші-
гіндегі жалға алған 
немесе басқаруындағы 
қорғалатын табиғи 
аумақтарда және 
биоалуантүрлілік 
құндылығы жоғары ау-
мақтарда орналасқан, 
олардың шекарасынан 
тыс немесе осындай 
аумақтарға іргелес 
жатқан өндірістік 
алаңдар

162 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау

304-2 Қызметтің пен өнім-
дердің биоалуантүр-
лілікке айтарлықтай 
әсері

163 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау

304-3 Тіршілік ету ортасын 
қорғау немесе қалпына 
келтіру

163 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау

304-4 ТҚХО Қызыл кітабына 
енгізілген түрлер және 
мекендейтін жерлері 
операциялардан зар-
дап шеккен аумақтар-
да орналасқан Ұлттық 
экологиялық тізімдегі 
түрлер

163 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау
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GRI 305 (2016): шығарындылар
103-1 Маңызды тақырыпты 

және оның шекарасын 
түсіндіру

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.5. Климаттың өзгеруі 
және энергия тиімділігі

103-2 Басқару тәсілі және 
оның компоненттері

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.5. Климаттың өзгеруі 
және энергия тиімділігі

305-1 Парниктік газдардың 
тікелей шығарындыла-
ры (қамту саласы 1)

147, 
245

толық 3 3. Тұрақты даму 
3.5. Климаттың өзгеруі 
және энергия тиімділігі
5. Қосымшалар
5.2. 2019-2021 ж.ж. негізгі 
әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық көрсеткіштер

Парниктік 
газдарға мына-
лар жатады: 
көмірқышқыл 
газы, азот оксиді, 
метан, перфтор 
көміртегі

Компания био-
гендік СО2 шыға-
рындыларын 
шығармайды

305-2 Парниктік газдардың 
тікелей шығарындыла-
ры (қамту саласы 2)

148, 
245

толық 4 3. Тұрақты даму 
3.5. Климаттың өзгеруі 
және энергия тиімділігі
5. Қосымшалар
5.2. 2019-2021 ж.ж. негізгі 
әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық көрсеткіштер

305-7 Атмосфераға NOх, 
ЅОх және басқа да 
ластаушы заттектердің 
шығарындылары

246 толық 3 5. Қосымшалар
5.2. Шығарындыларды 
есептеу үшін пайдала-
нылған коэффициенттер 
есептілікті қалыптастыру 
стандарттары мен әдісна-
масын қоса алғанда, 
қазақстандық табиғат 
қорғау заңнамасына сәй-
кес келеді

Шығарындылар-
ды есептеу үшін 
пайдаланылған 
коэффициент-
тер есептілікті 
қалыптастыру 
стандарттары 
мен әдіснамасын 
қоса алғанда, 
қазақстандық 
табиғат қорғау 
заңнамасына 
сәйкес келеді.
Компания 
тұрақты орга-
никалық ласта-
уыштарды (ТОЛ) 
құрмайды

GRI 306 (2020): қалдықтар
103-1 Маңызды тақырыпты 

және оның шекарасын 
түсіндіру

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау

103-2 Басқару тәсілі және 
оның құрауыштары

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау

265264

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 
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306-1 Қалдықтардың 
пайда болуы және 
қалдықтармен байла-
нысты айтарлықтай 
әсер ету

160 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау

306-2 Қалдықтармен байла-
нысты елеулі әсерді 
басқару

160 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау

306-3 Пайдалану түрлері 
мен әдістері бойынша 
бөлінген қалдықтар

161, 
246

толық 3 3. Тұрақты даму
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау
5. Қосымшалар
5.2. 2019-2021 ж.ж. негізгі 
әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық көрсеткіштер

GRI 307 (2016): экологиялық заңнама талаптарына сәйкестігі
307-1 Табиғатты қорғауды 

заңнамасы мен нор-
мативтік талаптарын 
сақтамау

156 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау

Әлеуметтік тақырыптар

GRI 401 (2016): жұмыспен қамту
103-2 Басқару тәсілі және 

оның кқұрауыштары
1 3. Тұрақты даму 

3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

103-3 Басқару тәсілін баға-
лау

1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

401-1 Жалданған жұмыскер-
лер және кадрлардың 
тұрақсыздығы

113, 
114, 
242, 
243

толық 1 3. Тұрақты даму
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік
5. Қосымшалар
5.2. 2019-2021 ж.ж. негізгі 
әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық көрсеткіштер
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401-2 Ұйым қызметін жүзеге 
асыратын елеулі өңір-
лер бойынша бөлінген 
уақытша немесе толық 
емес жұмыспен қамту 
шарттарындағы  жұмы-
скерлерге берілмейтін 
толық жұмыспен 
қамтылған жұмы-
скерлерге берілетін 
жеңілдіктер

120 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

401-3 Бала күтіміне берілетін 
демалыс

244 толық 1 5. Қосымшалар
5.2. 2019-2021 жылдар-
дағы негізгі әлеуметтік- 
экономикалық, экологи-
ялық көрсеткіштер

GRI 402 (2016): қызметкерлер мен басшылықтың қарым-қатынасы
402-1 Компаниядағы өзгері-

стер туралы жұмыскер-
лерді хабардар етудің 
ең аз кезеңі

123 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

GRI 403 (2018): жұмыс орнындағы денсаулық пен қауіпсіздік
403-1 Жұмыс орнындағы 

еңбек қорғау және қа-
уіпсіздік мәселелерін 
басқару жүйесі

141 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.4. Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау

403-2 Қауіпті анықтау, 
тәуекелдерді бағалау, 
жазатайым оқиғалар-
ды тергеу

134, 
138

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.4. Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау

403-3 Денсаулық сақтау 
қызметтері

141 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.4. Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау

403-4 Жұмыскерлердің қаты-
суы, жұмыс орнындағы 
еңбек қорғау мен 
қауіпсіздік мәселелері 
бойынша кеңестер мен 
коммуникациялар

139 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.4. Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау

403-5 Жұмыс орнындағы 
еңбек қорғау мен 
қауіпсіздік мәселелері 
бойынша кәсіптік 
даярлау

142 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.4. Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау

403-6 Жұмыскерлердің ден-
саулығын жақсарту

122, 
126, 
140

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік
3.4. Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбек қорғау

267266

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



Ст
ан

да
рт

 п
ен

 
кө

рс
ет

кіш
те

р

Аш
ыл

у 

Ес
еп

 п
ар

ағ
ы

Аш
ыл

у д
әр

еж
ес

і

Ес
еп

тіл
ік 

са
ла

сы
11

2

Ес
еп

 та
ра

ул
ар

ы

Ко
мм

ен
та

ри
ил

ер

БҰ
Ұ 

ф
ок

ус
ты

қ 
ТД

М

403-7 Іскерлік қатынастар-
мен тікелей байла-
нысқан денсаулық пен 
еңбек қауіпсіздігіне  
салдардың алдын алу 
және жеңілдету

143 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.4. Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбек қорғау

403-8 Жұмыс орнындағы 
еңбекті қорғау мен қа-
уіпсіздік мәселелерін 
басқару жүйесімен 
қамтылған қызмет-
керлер

136 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.4. Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбек қорғау

403-9 Өндірістік жарақаттар 138, 
247

толық 3 3. Тұрақты даму
3.4. Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбек қорғау
5. Қосымшалар
5.2. 2019-2021 ж.ж. негізгі 
әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық көрсеткіштер

GRI 404 (2016): оқыту мен білім беру 
103-1 Маңызды тақырыпты 

және оның шекарасын 
түсіндіру

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

103-2 Басқару тәсілі және 
оның компоненттері

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

103-3 Басқару тәсілін баға-
лау

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

404-1 Бір жұмыскерге 
шаққанда оқу сағатта-
рының орташа жылдық 
саны

245 толық 1 5. Қосымшалар
5.2. 2019-2021 ж.ж. негізгі 
әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық көрсеткіштер

404-2 Жұмыскерлердің жұ-
мыспен қамту қабілетін 
қолдауға арналған 
біліктілікті арттыру 
бағдарламалары

118, 
245

толық 1 3. Тұрақты даму
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік
5. Қосымшалар
5.2. 2019-2021 ж.ж. негізгі 
әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық көрсеткіштер
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GRI 405 (2016): әртүрлілік пен тең мүмкіндіктер
405-1 Басқару органдары 

мен жұмыскерлердің 
алуан түрлілігі

113, 
114, 
211, 
241, 
242

толық 1 3. Тұрақты даму
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік
4. Корпоративтік басқару 
және әдеп
4.5. Басқарма
5. Қосымшалар
5.2. 2019-2021 ж.ж. негізгі 
әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық көрсеткіштер

GRI 406 (2016) кемсітушілікке жол бермеу
406-1 Кемсітушілік жағдай-

лары және қабыл-
данған іс-әрекеттер

114 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

GRI 408 (2016): балалар еңбегі
103-1 Маңызды тақырыпты 

және оның шекарасын 
түсіндіру

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

103-2 Басқару тәсілі және 
оның құрауыштары

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

408-1 Бала еңбегін пайдала-
нудың елеулі қатеріне 
ұшырайтын операция-
лар мен жеткізушілер

123 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

GRI 409 (2016): мәжбүрлі немесе міндетті еңбек
409-1 Мәжбүрлі немесе мін-

детті еңбекті пайдала-
нудың елеулі тәуекелі-
не ұшыраған қызмет 
пен жеткізушілер

124 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

GRI 411 (2016): жергілікті халықтың құқықтары
411-1 Жергілікті халықтың 

құқықтарына әсер 
ететін бұзушылықтар 
жағдайлары

124 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

GRI 412 (2016): адам құқығы
103-1 Маңызды тақырыпты 

және оның шекарасын 
түсіндіру

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

103-2 Басқару тәсілі және 
оның құрауыштары

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

412-1 Адам құқықтарының 
сақталуын тексеру не-
месе адам құқықтарына 
әсер етуді бағалайтын 
бөлімшелер

229 толық 1 4. Корпоративтік басқару 
және әдеп
4.11. Корпоративтік әдеп 
және комплаенс
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412-3 Адам құқықтарын 
қамтамасыз ету туралы 
ережелерді қамтитын 
немесе адам құқықта-
рын сақтау мәніне 
бағалаудан өткен 
елеулі инвестициялық 
келісімдер мен келісім-
шарттар

123 толық 1 3. Тұрақты даму 
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік

ҚР заңнамасының 
талаптарына 
сәйкес (экологи-
ялық бағалауды 
ұйымдастыру және 
өткізу жөніндегі 
нұсқаулық) барлық 
жаңа учаскелер/
объектілер әзірлеу 
сатысында қор-
шаған ортаға әсерді 
бағалаудан (ҚОӘБ) 
өтеді. ҚОӘБ нәтиже-
лері Қазақстан Ре-
спубликасы Эколо-
гия, Геология және 
табиғи ресурстар 
министрінің 2021 
жылғы 30 шілдедегі 
№ 280 бұйрығына 
сәйкес барлық 
мүдделі тұлғалар-
дың танысуы мен 
түсініктемелері үшін 
толық ашылады

GRI 413 (2016): жергілікті қоғамдастықтар
413-1 Жергілікті қоғамда-

стықтармен өзара 
іс-қимыл жасау, 
жергілікті қоғамда-
стықтарға ықпал етуді 
бағалау және жергілік-
ті қоғамдастықтарды 
дамыту бағдарлама-
ларын іске асыратын 
бөлімшелер

107, 
108, 
117, 
154

толық 1 3. Тұрақты даму 
3.2. Әлеуметтік-экономи-
калық үлес
3.3. Әлеуметтік жауапкер-
шілік
3.6. Қоршаған ортаны 
қорғау

GRI 415 (2016): мемлекеттік саясат
415-1 Саяси мақсаттарға 

арналған қайырым-
дылықтың жалпы 
ақшалай көрінісі

230 толық 1 4. Корпоративтік басқару 
және әдеп
4.11. Корпоративтік әдеп 
және комплаенс

Сала Көрсеткіштер Қызмет нәтижелері 

А Экономикалық сала
А.1 Түсім және/немесе 

(таза) қосылған құн
A.1.1: түсім 691,0 млрд теңге

A.1.2: қосылған құн 413,2 млрд теңге

A.1.3: таза қосылған құн 346,8 млрд теңге

А.2 Мемлекетке ауда-
рымдар

А.2.1: салықтар және мемлекет-
ке басқа да аударымдар

171,6 млрд теңге

А.3 Жаңа инвестициялар/
шығындар

A.3.1: «жасыл» инвестициялар 964,6 млн теңгені қоршаған ортаны қорғау бойынша 
іс-шараларды өткізуге арналған шығыстар құрады

A.3.2: әлеуметтік салаға инве-
стициялар

4,54 млрд теңге

A.3.3: зерттеулер мен әзір-
лемелерге арналған жалпы 
шығыстар

3,24 млрд теңге

А.4 Жергілікті жеткізу/
сатып алу бағдарлама-
ларының жалпы құны

A.4.1: жергілікті жерлердегі 
сатып алудың проценттік үлесі

80%

В Экологиялық сала
В.1 Су ресурстарын ұтымды 

пайдалану
B.1.1: су рециркуляциясы 50 384 мың м3 – көп рет және қайта пайдаланылатын 

судың жалпы көлемі
B.1.2: суды пайдалану тиімділігі 10 120,7 мың м3 – алынатын судың жалпы мөлшері. 

2021 жылы алынатын судың жалпы мөлшері 2020 
жылға қарағанда 3,2% -ке азайды

B.1.3: су ресурстарына жүктеме 2021 жылы суды тұтыну:
жер үсті сулары – 6,5 мың м3

жер асты сулары – 8 531,3 мың м3

муниципалдық және басқа да сумен жабдықтау 
жүйелері – 1 582,9 мың м3

В.2 Қалдықтарды жою B.2.1: қалдықтарды азайту 2021 жылы Қазатомөнеркәсіп жинаған қалдықтар-
дың жалпы көлемі 1 016,6 мың тоннаны құрады, бұл 
2020 жылға қарағанда 10%-ке аз

B.2.2: қалдықтарды рециркуля-
циялау

Компания қалдықтарды қайта пайдаланбайды

B.2.3: қауіпті қалдықтар ҚР жаңа экологиялық кодексінің қабылдануына бай-
ланысты ЕТҰ есептілігі қалдықтардың жаңа жіктеуіші 
бойынша өзектендірілетін болады (қалдықтардың 
кейбір позициялары зертханалық зерттеулерді талап 
етеді)

Парниктік газдар 
шығарындылары

B.3.1: парниктік газдар шыға-
рындылары (қамту саласы 1)

106 910 тонна CO2-экв.

B.3.2: парниктік газдар шыға-
рындылары (қамту саласы 2)

Нарықтық әдіс – 842 554 тонна CO2-экв.
Аймақтық әдіс – 598 847 тонна CO2-экв.

В.4 Пестицидтер мен 
озонды бұзатын заттар-
ды қоса алғандағы 
химиялық заттектер

B.4.1: пестицидтер мен озонды 
бұзатын заттектерді қоса алған-
дағы химиялық заттектер

Компания озонды бұзатын заттектерді пайдалан-
байды

B.5 Энергияны тұтыну B.5.1: жаңартылатын энергия 
көздері

Кәсіпорындарда орнатылған фотоэлектр стансала-
рынан жылдық энергия өндіру 3,34 МВт*сағ құрады

B.5.2: энергия тиімділігі Энергияны жалпы тұтыну 4 132 мың ГДж құрады

Стандарт пен  
көрсеткіштер Ашылу Есеп па-

рағы
Ашылу 
дәрежесі Есеп тараулары

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ көрсеткіштері
КАП1 Өндірістік учаскелердің 

өмірлік циклі
165 толық 3. Тұрақты даму 

3.6. Қоршаған ортаны қорғау
КАП2 Төтенше жағдайларға 

дайындық
145 толық 3. Тұрақты даму 

3.4. Еңбек қауіпсіздігі және еңбек 
қорғау

КАП3 Радиациялық қауіпсіздік 144 толық 3. Тұрақты даму 
3.4. Еңбек қауіпсіздігі және еңбек 
қорғау

UNCTAD кестесінің көрсеткіштері
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Сала Көрсеткіштер Қызмет нәтижелері 

С Әлеуметтік сала
С.1 Гендерлік теңдік C.1.1: басшы лауазымдардағы 

әйелдер үшін
2021 жылы басшылық лауазымдардағы әйелдердің 
үлесі 9% құрады

С.2 Адами капитал C.2.1: бір жұмыскерге есепте-
генде дайындықтың орташа 
жылдық ұзақтығы

Бір жұмыскерді оқытуға жұмсалған сағаттардың 
орташа саны 41,6 сағатты құрады

C.2.2: бір жұмыскерді даярлауға 
бір жылдағы шығыстар

Әкімшілік-басқару қызметкерлері – 269,8 мың теңге 
Өндірістік қызметкерлер – 52,1 мың теңге

C.2.3: жұмыспен қамту түрі мен 
жынысы бойынша бөліністегі 
жұмыскерлердің жалақысы мен 
жәрдемақысы

Жалақының жалпы қоры 71 484 млн теңгені құрады

С.3 Қауіпсіздік және еңбек 
гигиенасы

C.3.1: жұмыскерлердің денсау-
лығын сақтауға және өндірістік 
қауіпсіздікке арналған шығы-
стар түсімнен %-бен

2021 жылы ЕҚ және ӨҚ саласындағы іс-шараларға 
арналған шығындар 8,29 млрд теңгені құрады, бұл 
компания түсімінің 1%-не баламалы

C.3.2: өндірістік жарақаттану 
жағдайларының жиілігі/саны

Өндірістік жарақаттану жиілігінің коэффициенті 
0,55 құрады

С.4 Ұжымдық еңбек шарт-
тары

C.4.1 Ұжымдық еңбек шартта-
рымен қамтылған жұмыскер-
лердің проценті

94% 

D Институционалдық сала
D.1 Корпоративтік басқару 

мәселелері бойынша 
ақпаратты ашу

D.1.1: Директорлар кеңесі оты-
рыстарының саны және қатысу 
көрсеткіштері

2021 жылы Директорлар кеңесі 14 отырыс өткізді 
(13 бетпе-бет), онда 234 мәселе қаралды
2021 жылы Директорлар кеңесі мүшелерінің отыры-
старға қатысуы орта есеппен 100% құрады

D.1.2: Директорлар кеңестерін-
дегі әйелдердің саны/үлесі

25%

D.1.3: Директорлар кеңесінің 
жас топтары бойынша бөлінген 
мүшелері

Директорлар кеңесінің мүшелерінің жас топтары 
бойынша:

30 жасқа дейін – 0%
30-50 жас – 37%
50 және одан көп - 63%

D.1.4: аудиторлық комитеттер 
отырыстарының саны және 
қатысуы

Есепті жылы Аудит жөніндегі комитет 10 бетпе-бет 
отырыс өткізді

D.1.5: Директорлар кеңесі мен 
басшылықтың әрбір мүшесіне 
есептелген сыйақының жалпы 
сомасы мен сыйақы мөлшері

Басқарма мүшелері мен Директорлар кеңесінің жал-
пы сыйақы мөлшері 1,1 млрд теңгені құрады

D.2 Сыбайлас жемқор-
лықпен күрес шара-
лары

D.2.1: шығарылған айыптау үкім-
деріне сәйкес төленген немесе 
төленуге жататын айыппұлдар-
дың мөлшері

Есепті кезеңде сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар үшін әкімшілік айыппұлдар болған 
жоқ

D.2.2: жұмыскерге жылдар 
бойынша бөлінген сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес 
мәселелері бойынша оқыту 
сағаттарының орташа саны

Деректер жоқ

GRI 102-56

Тәуелсіз аудитордың 
қорытындысы

273272

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



275274

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



Біріктірілген 
қаржылық  
есептілік

GRI 201-1 

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 
біріктірілген қаржылық есептілік және
тәуелсіз аудитордың аудиторлық қорытындысы
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Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ (бұдан әрі – «Ком-
пания») және оның еншілес кәсіпорындары (бұдан әрі бірлесіп – «Топ» немесе «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ» деп 
аталатын) үшін 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына 
(ХҚЕС) сәйкес дайындалды.

Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған акционерлік қоғам болып табылады. Компания 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясын құру туралы» 1997 жылғы 14 
шілдедегі № 3593 Жарлығына және «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясының мәселелері» туралы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 22 шілдедегі № 1148 қаулысына сәйкес жарғылық капиталына мемлекет жүз 
процент қатысатын жабық акционерлік қоғам түрінде құрылды.  

2021 жылғы 31 желтоқсанда Компания акцияларының 75% «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ға тиесілі және акциялардың 
25%  еркін айналымда.

Компания Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12 мекенжайы бойынша тіркелген.  Не-
гізгі қызмет орны Қазақстан Республикасы болып табылады.

Топ қызметінің негізгі түрі уран өндіру және уран өнімін сату болып табылады. Топ әлемдегі жетекші уран өндіруші 
компаниялардың қатарына кіреді. Бұдан басқа, Топ сирек металдарды қайта өңдеу, бериллий және тантал өнімдерін 
өндіру және өткізу, операциялық қызметті ғылыми сүйемелдеу жөніндегі қызметті жүзеге асырады.

1. «ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ ТОБЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІ 
ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
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Кенорны/учаске Әзірлеу  
сатысы

Келісімшарт 
ай-күні

Келісім-
шарт 
мерзімі

Жер қойнауын пайда-
ланушы

Қанжуған Өндіру 27 қараша 1996* 26 жыл «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» 
ЖШС

Уванас Өндіру 27 қараша 1996** 26 жыл «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» 
ЖШС

Мыңқұдық, Шығыс учаскесі Өндіру 27 қараша 1996* 26 жыл «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» 
ЖШС

Мойынқұм, № 1 учаске 
(оңтүстік) (оңтүстік бөлігі) Өндіру 26 қыркүйек 2000** 20 жыл «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» 

ЖШС
Мыңқұдық, Орталық учаске Өндіру 08 шілде 2005 28 жыл «Орталық» ӨК» ЖШС
Мыңқұдық, Батыс учаскесі Өндіру 08 шілде 2005 30 жыл «Аппақ» ЖШС
Солтүстік және Оңтүстік Қа-
рамұрын Өндіру 15 қараша 1996* 26 жыл «РУ-6» ЖШС

Мойынқұм, № 3 учаске (орталық) 
(солтүстік бөлігі) Өндіру 31 мамыр 2010 31 жыл «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» 

ЖШС
Инкай, №1 учаске Өндіру 13 шілде 2000 45 жыл «Инкай» БК» ЖШС
Инкай, № 2 учаске Барлау 25 маусым 2018* 4 жыл Компания
Инкай, № 3 учаске Барлау 25 маусым 2018* 4 жыл Компания
Жалпақ Өндіру 14 желтоқсан 2021 21 жыл «Орталық» ӨК» ЖШС 
Солтүстік Хорасан, №2 учаске Өндіру 01 наурыз 2006 49 жыл «Байкен-U» ЖШС

Солтүстік Хорасан, №1 учаске Барлау және 
өндіру 08 мамыр 2005 53 жыл «Хорасан-U» БК» ЖШС

Буденовское, №2 учаске Өндіру 08 шілде 2005 35 жыл «Қаратау» ЖШС
Буденовское, №1 учаске Өндіру 20 қараша 2007 30 жыл «Ақбастау» БК» АҚ
Буденовское, №3, 4 учаске Өндіру 20 қараша 2007 31 жыл «Ақбастау» БК» АҚ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ядролық отын циклінің бастапқы кезеңдерінде және жылу бөлетін құрамалар мен 
олардың компоненттерін өндіруде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіретін компания болып табылады. Топ 
өзінің ағымдағы және перспективалық табыс көздерінің едәуір бөлігін өндіретін бірқатар бірлескен және қауымдасқан 
кәсіпорындардың қатысушысы болып табылады (25 және 26-ескертпелер). Топтың Даму стратегиясы қызметтің негізгі 
түрлеріне, атап айтқанда, уран мен ілеспе табиғи ресурстарды өндіру мен өңдеуге шоғырланады. Даму стратегиясы 
нарық жағдайлары негізінде өндіру көлемін оңтайландыру және сала көшбасшысы ретінде Топтың ұстанымына сәй-
кес келетін корпоративтік мәдениетті тұрақты дамыту кезінде бизнес-қызметте озық тәжірибелерді қолдана отырып, 
өнімді өткізу мүмкіндіктеріне нарықтық бағдарланған тәсілді қолдану арқылы орнықты даму қағидаттарына сәйкес 
Топтың барлық мүдделі тараптары үшін құнның ұзақ мерзімді өсуін қамтамасыз етуге арналған.

2021 жылғы 31 желтоқсанда Топ мынадай уран өндіру және барлау келісімшарттарының тарабы болды: 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топқа Қазақстан Республикасының алты өңірінде – Түркістан, Шығыс 
Қазақстан, Қызылорда, Ақмола, Алматы және Павлодар облыстарында орналасқан қауымдастырылған және бірле-
скен кәсіпорындарды қоса алғанда, 33 кәсіпорын (2020 жыл: 37) кіреді. 2021 жылғы 31 желтоқсанда Топ қызметкер-
лерінің жалпы саны 21 мың адамды құрайды (2020 жыл: 21 мың адам).

Төменде 2021 жылғы Топ құрылымындағы елеулі өзгерістер келтірілген. 

«Орталық» ӨК» ЖШС-дағы бақыланбайтын үлестің 49% -ін іске асыру

Топ және China General Nuclear Power Group, CGNPC Үлбі металлургия заводының аумағында орналасқан «Үлбі-
ЖБҚ» ЖШС жылу бөлгіш құрамалар шығаратын завод (26-ескертпе) салу туралы келісті (39-ескертпе). Бұл ретте 
CGNPC «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС өнімін сатып алуға кепілдік берді, ал оның орнына Топ CGNPC «Орталық» ӨК» ЖШС және 
оның үлестес компанияларындағы (39-ескертпе) үлесінің 49%-ін сатуға келісті.

* Топ жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарды 2022 жылы ұзартуды жоспарлап отыр.
** Келісімшарттардың мерзімі аяқталды, кенорындары таусылды, Топ тарату және қалпына келтіру үдерістеріне кірісті.

2021 жылғы сәуірде сатып алу-сату шартына қол қойылды, онда тәуелсіз бағалаушының әділ құнды бағалауы не-
гізінде «Орталық» ӨК» ЖШС-дағы үлесінің 49%-і  435 миллион АҚШ доллары (186,437 миллион теңгеге баламалы) 
мөлшерінде айқындалды. 

2021 жылғы 22 шілдеде «Орталық» ӨК» ЖШС үлесін сату барлық мемлекеттік рұқсаттарды алғаннан кейін және сатып 
алу-сату шартының барлық алдын ала талаптарын орындағаннан кейін аяқталды. Кәсіпорынды қайта тіркеу аяқталды 
және CGNM UK Limited (CGNPC еншілес компаниясы) қазір «Орталық» ӨК» ЖШС-дағы қатысу үлесінің 49% иесі 
болып табылады. Топ 51% мөлшеріндегі қатысу үлесін сақтайды. Топ басшылығы Топтың «Орталық» ӨК» ЖШС-ін 
бақылауды сақтайтынын анықтады, өйткені Топтың кәсіпорынның өндірістік қызметін басқаруға және одан түсетін 
пайда мөлшеріне ықпал етуге елеулі құқықтары бар (4-ескертпе). 

Топ пен CGNM және оның үлестес кәсіпорындары (CGNM тобы) арасындағы бірлескен қызмет пут және колл опцион-
дары бар коммерциялық келісіммен реттеледі. 

Опицон колл  Топқа CGNM тобынан «Орталық» ӨК»  ЖШС және «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС-дағы қатысу үлесін келесі оқиға-
лардың бірі басталғаннан кейін өз атына сатуды талап ету құқығын береді: (1) Топтың және CGNM тобының «Орталық» 
ӨК» ЖШС және «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС қатысушылары ретіндегі шешіміне қатысты тұйық жағдай, (2) CGNM тобы «Үлбі-
ТВС» ЖШС-дағы қатысу үлесін иеленуді тоқтатады, (3) CGNM тобы тарату туралы хабарлама береді, (4) CGNM тобы 
«Үлбі-ЖБҚ» ЖШС коммерциялық шарттарын елеулі түрде бұзды және оларды жоймады, (5) «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС CGNM 
тобының міндеттемелерін орындамауына байланысты 24 ай ішінде отын таблеткаларын тиеуді қоса алғанда, көрсетіл-
ген күні жоспарланған іс-қимылдардың кез келгенін аяқтамайды. CGNM тобында болған оқиғаны жою үшін опцияны 
іске асырудан 60 күн бұрын бар. Колл опционы опционның іске асырылуы туралы хабарлама алынған күнгі акциялар-
дың әділ құны бойынша іске асырылады. 

Опицон пут келесі оқиғалардың бірі басталғаннан кейін CGNM тобына компаниядан «Орталық» ӨК» ЖШС және 
«Үлбі-ЖБҚ» ЖШС қатысу үлестерін сатып алуды талап ету құқығын береді: (1) Топтың және CGNM тобының «Ор-
талық» ӨК» ЖШС және «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС қатысушылары ретіндегі шешіміне қатысты тұйық жағдай, (2) CGNM 
тобы «Орталық» ӨК» ЖШС-дағы қатысу үлесін иеленуді тоқтатады, (3) Топ тарату туралы хабарлама береді, (4)  Топ 
«Үлбі-ЖБҚ» ЖШС коммерциялық шарттарын елеулі түрде бұзды және оларды жоймады, (5) «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС бірінші 
тапсырысты орналастырғаннан кейін 24 ай ішінде отын таблеткаларын тиеуді қоса алғанда, Топтың  міндеттемелерін 
орындамауына байланысты көрсетілген ай-күні жоспарланған іс-қимылдардың кез келгенін аяқтамайды. Топтың 
болған оқиғаны жою үшін опционның орындалуы алдында 60 күні бар.  Опцион пут опционды сату туралы хабарлама 
алу ай-күніндегі акциялардың әділ құны бойынша өткізіледі. 

Топ жоғарыда аталған колл және пут опциондарының қаржылық есептілікке әсерін қарады, атап айтқанда, Топ  
опцион путтың болуы ХҚЕС 32 талаптарына сәйкес өтеу сомасының келтірілген таза құнына тең сомада қаржылық 
міндеттемелерді тануды талап ете ме деген мәселені қарады. Операция ай-күні және 2021 жылғы 30 қыркүйектегі 
жағдай бойынша Топ «Орталық» ӨК» ЖШС-дағы үлесінің 49%-ін сатып алу-сату шартының талаптарына сәйкес 
185,210 миллион теңге мөлшеріндегі міндеттемені таныды, ол егер «Орталық» ӨК» ЖШС 2021 жылғы 31 желтоқсанға 

Қазақстандық миллион теңгемен
2021 жылғы 22 сәуірдегі бағам бойынша өткізу бағасы 186,437

Бағамдық айырмадан залалды шегеру (579)

Алынған сыйақы 185,858

Қатысу үлесі шығып қалған ай-күнгі еншілес ұйымның таза активтері 55,258

Назардан тыс қалған иелену үлесі, 49% 27,076

2021 жылғы 22 сәуірдегі бағам бойынша өткізу бағасы 186,437

Минус назардан тыс қалған үлес (27,076)

Минус корпоративтік табыс салығы            (33,466)

Компанияның меншік иелеріне қатысты капиталдағы ұлғаю 125,895
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



дейін «Жалпақ» кенорнында жер қойнауын пайдалануға арналған жаңа келісімшартты алмаса CGNM-ге Топтан осы 
тұлғаның «Орталық» ӨК» ЖШС-дағы қатысу үлесін осы күнге әділ құны бойынша сатып алуды талап ету құқығын бе-
реді, Топ осы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты алу Топтың бақылауынан тыс екенін бағалады. Жер 
қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт 2021 жылғы 14 желтоқсанда алынды, содан кейін міндеттеме меншікті 
капиталды ұлғайту арқылы есептен шығарылды. Бастапқы тану ай-күні мен өтеу ай-күні арасында әділ құнның елеулі 
өзгерістері болған жоқ. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топ ХҚЕС (IAS) 32 талаптарына сәйкес «Ор-
талық» ӨК» ЖШС акцияларын сатып алу бойынша қаржылық міндеттемені танымады, өйткені басшылық жоғарыда 
аталған акцияларды сатып алуды талап ететін шарттар Топтың бақылауында болады, яғни Топта төлем жүргізуге 
сөзсіз міндеттемелері жоқ деп есептейді.

«Буденовское БК» ЖШС өндіруге арналған келісімшарт

2016 жылы құрылған «Буденовское» БК ЖШС қатысушылары 51% үлесімен Қазатомөнеркәсіп және 49% иелік ететін 
«Степногорск тау-кен химиялық комбинаты» ЖШС болып табылады. 2021 жылғы 21 желтоқсанда Энергетика мини-
стрлігі «Буденовское БК» ЖШС-нің (26-ескертпе) Буденовское кенорны бойынша 6 және 7-учаскелерді жер қойнауын 
пайдалануға арналған келісімшартқа сәйкес уранды өнеркәсіптік өндіруді бастау құқығын бекітті. Тәжірибелік-өнер-
кәсіптік өндіріс бағдарламасы аяқталғаннан кейін келісім өндіру көлемін 2024 жылдан ерте емес 2 500 тоннаға дейін 
және ең жоғары ықтимал жылдық өндірістік қуатты 2026 жылдан ерте емес 6 000 тоннаға дейін арттыруды көздейді. 
Пайдалануға беру мерзімдері мен өндірудің жылдық көлемі жыл сайын қаралуға жатады, ал өндірістің нақты көлемі 
Қазатомөнеркәсіп жүргізетін нарықтық жағдайды талдауға байланысты және Компанияның стратегиясына сәйкес өз-
гертілуі мүмкін. «Буденовское ЖК» ЖШС серіктестерінің жазбаша келісімдеріне сәйкес 2024-2026 жылдар аралығын-
дағы кезеңде «Буденовское» ЖК ЖШС өндірісінің күтілетін барлық көлемі оффтейк-келісімшарт аясында нарықтық 
жағдайларда ресейлік азаматтық атом энергетикалық өнеркәсібін шикізаттық қамтамасыз ету үшін толығымен 
резервтелген.

«Каустик» АҚ үлесін сату

2021 жылғы 30 желтоқсанда «Каустик» АҚ-ның мажоритарлық акционерлерінің бірі «Біріккен химиялық технологи-
ялар» сауда үйі» ЖШС мен Қоғам  арасында «Каустик» АҚ акциялар пакетінің 40% сатып алу-сату шарты жасалды. 
Сату бағасы 1,214 миллион теңгені құрайды, бұл әділ нарықтық құнды тәуелсіз бағалауға негізделген. Сатып алу-сату 
шартының талаптарына сәйкес төлем бөліктермен жүргізіледі. 364 миллион теңге мөлшеріндегі бірінші транш 2022 
жылғы қаңтарда алынды. 12%-ке тең жай акцияларды қабылдау-беру актісіне 2022 жылғы ақпанда қол қойылды. 
Қалған бөлігін сатып алушы сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап 24 ай ішінде төлеуге тиіс. 2021 
жылғы 31 желтоқсанға «Каустик» АҚ-дағы инвестиция 1,084 миллион теңге құнсыздануға арналған резервті шегер-
генде, сатуға арналған активтер құрамында көрсетілген (13-ескертпе).

Еншілес кәсіпорындардағы 100% қатысу үлесін іске асыру-KazPV жобасы

2021 жылғы 10 маусымда Топтың «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС-дегі барлық қатысу үлесін сату шартына қол қой-
ылды. Сату 323 миллион теңге мөлшерінде толық төлем алғаннан кейін 2021 жылғы 12 шілдеде аяқталды. 

2021 жылғы 16 шілдеде «Astana Solar» ЖШС-де Топтың барлық қатысу үлесін сату шартына қол қойылды және 2021 
жылғы 23 тамызда шарт бойынша толық төлемді алғаннан кейін қабылдау-беру актісіне қол қойылды. Алынған төлем 
380 миллион теңгені құрады. 

2021 жылғы 26 қазанда Топтың «MK Kazsilicon» ЖШС-дегі барлық қатысу үлесін сату шартына қол қойылды. 19 
қарашада шарт бойынша толық төлем алынғаннан кейін қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылды. Алынған төлем 652 
миллион теңгені құрады. 

KazPV еншілес ұйымдарын сатудан алынған сыйақының жалпы сомасы сату ай-күніне 16 миллион теңге ақша 
қаражатын және олардың шығарылған еншілес ұйымдарының баламаларын алып тастағанда 1,355 миллион теңгені 
құрады.

«Қазатомөнеркәсіп-Даму» ЖШС тарату

2021 жылдың сәуірінде Топ «Қазатомөнеркәсіп-Даму» ЖШС-ін  таратты. Тарату нәтижесінде Топ қосымша төленген 
капиталды 2,254 миллион теңгеге және 377 миллон теңгеге назардан тыс қалған үлеске жататын жинақталған залал-
ды есептен шығарды.

«Уранды байыту орталығы» АҚ-ға (УБО) қатысу үлесін өткізу

2019 жылы Топ осы бірлескен кәсіпорын – «ТВЭЛ» АҚ (ТВЭЛ) бойынша өзінің серіктесі «Уранды байыту орталығы» 
АҚ-да (УБО) минус 1 акцияның 50%-ін сатуға кейінге қалдыру шартымен келісімшарт жасасты. Топ УБО-ның 1 
акциясын өзінде қалдырды, ол Топтың ТВЭЛ-мен алдын ала келісілген шарттарға сәйкес уранды байыту жөніндегі 
қызметтерге қол жеткізу құқығын сақтайды. 2020 жылғы 17 наурызда Топ «ТВЭЛ» АҚ-мен  сату бойынша мәмілені  
аяқтады. Мәміле сомасы 2019 жылғы 31 желтоқсанда бекітілген бағам бойынша 6,253 миллион ресей рублін немесе 
90 миллион еуроны құрады. Нақты алынған сыйақы 90 миллион еуроны (43,858 миллион теңгеге балама) құрады.

Қазақстандық миллион теңгемен
2019 жылғы 31 желтоқсандағы бағам бойынша мәміле сомасы 40,485

Минус: бірлескен кәсіпорынға инвестиция құны (18,670)

Бағамдық айырма резервін аудару 248

Бірлескен кәсіпорынның шығуынан түсетін пайда 22,063

Тұтастай алғанда, Қазақстан Республикасының экономикасына дамып келе жатқан нарықтарға қатысты кейбір өзін-
дік ерекшеліктер тән. Ол ел экспортының негізгі бөлігін құрайтын мұнай мен газ және басқа да минералдық шикізат 
бағаларының ауытқуларына ерекше сезімтал. Бұл ерекшеліктер сондай-ақ елден тыс жерлерде еркін айырбастал-
майтын ұлттық валютаның болуын және қазақстандық борыштық және үлестік бағалы қағаздардың шетелдік қор на-
рықтарында болмашы қатысуын да қамтиды, бірақ олармен шектелмейді.  Өңірде сақталып отырған саяси шиеленіс, 
оның ішінде 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап болған елеулі оқиғалар (43-ескертпені қараңыз) өтімділіктің төмендеуін, 
халықаралық қаржыландыруды тартудағы қиындықтарды және айырбас бағамының құбылмалылығын қоса алғанда, 
Қазақстан Республикасының экономикасына теріс әсер етуді туындатты және жалғастыра беруі мүмкін. 

2015 жылғы 20 тамызда Ұлттық банк пен Қазақстан Республикасының Үкіметі теңгенің айырбас бағамын қолдауды 
тоқтату және инфляциялық таргеттеу режіміне негізделген жаңа ақша-кредит саясатын іске асыру, валюталық дәлізді 
жою және еркін құбылмалы айырбас бағамына көшу туралы шешім қабылдады. Бұл ретте Ұлттық банктің айырбас 
бағамына қатысты саясаты қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін теңгенің айырбас бағамының күрт ауытқуын 
болдырмау үшін интервенцияларға жол береді. 

Осы есеп беру ай-күніндегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми айырбастау бағамы 2021 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 1 АҚШ доллары үшін 431.67 теңгеден (1 АҚШ доллары үшін 31 желтоқсан 
2020: 420.71 теңге) салыстырғанда 1 АҚШ доллары үшін 511.71 теңгені құрады. 

2019 жылы пайда болған COVID-19 пандемиясына жауап ретінде Қазақстан билігі вирустың таралуы мен әсерін 
тежеуге бағытталған көптеген шараларды, оның ішінде сапарларға тыйым салу мен шектеулер, карантин, өзін-өзі 
оқшаулау және іскерлік белсенділікті шектеу, оның ішінде жабылу шараларын қабылдады. Жоғарыда аталған кейбір 
шаралар жеңілдетілді. 2021 жылы Топтың қызметі тоқтатылған жоқ, дегенмен әкімшілік қызметкерлер негізінен 
қашықтан жұмыс істеуді жалғастырды.

2021 жылдың қыркүйегінде S&P Global Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі Қазақстанның тәуелсіз рейтингін 
«ВВВ- деңгейінде растады. Осы кредиттік рейтинг Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына қосымша түсімдер 
есебінен қалыптастырылған оң баланстық көрсеткіштердің, жиынтық көлемі екі жыл ішінде мемлекеттің сыртқы өтімді 
активтерінен аспайтын жоғары емес мемлекеттік борыштың, сондай-ақ пандемияның экономикаға теріс көріністерін 
тежеуге бағытталған Қазақстан Республикасының Үкіметі іске асыратын шаралардың болуымен расталады.

2. ТОП ӨЗ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ОРТАСЫ
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



Экономикалық орта Топтың қызметі мен қаржылық жағдайына айтарлықтай әсер етеді. Басшылық Топтың тұрақты 
қызметін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Алайда, қалыптасқан экономикалық жағдай-
дың болашақ салдарын болжау қиын, басшылықтың ағымдағы күтулері мен бағалары нақты нәтижелерден өзгеше 
болуы мүмкін. Бұдан басқа, Қазақстан Республикасындағы энергетикалық сектор Қазақстан Республикасындағы 
саяси, заңнамалық, салықтық және реттеушілік өзгерістердің ықпалына ұшырағыш болып қала береді. Қазақстан 
Республикасының экономикалық тұрақтылығының перспективалары елеулі дәрежеде Топтың бақылау саласынан  
тыс Үкімет қабылдайтын экономикалық және саяси шаралардың тиімділігіне байланысты.

Қаржылық есептілікті дайындау негізі

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік  өзгерістері пайданың немесе залалдың құрамында көрсетілетін 
әділ құн бойынша және өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржы құралдарын қоспаған-
да, бастапқы құны бойынша есепке алу қағидаларының негізінде халықаралық қаржылық есептілік стандартта-
рына («ХҚЕС») сәйкес дайындалды. Осы қаржылық есептілікті дайындау кезінде қолданылған есеп саясатының 
негізгі ережелері төменде берілген. Осы қағидаттар есептілікте ұсынылған барлық кезеңдерге қатысты рет-
ретімен қолданылды.

ХҚЕС бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау кейбір маңызды бухгалтерлік бағаларды 
пайдалануды талап етеді. Сонымен қатар, басшылық Топтың есеп саясатын қолдану кезінде өз пікірлеріне сенуі 
керек. Бағалаудың немесе күрделіліктің неғұрлым жоғары дәрежесін болжайтын бухгалтерлік есеп салалары, 
сондай-ақ жорамалдар мен бағалар шоғырландырылған қаржылық есептілік үшін елеулі болып табылатын сала-
лар 4-ескертпеде көрсетілген.

Есептілікті ұсыну валютасы

Егер басқаша көрсетілмесе, осы шоғырландырылған қаржылық есептіліктің көрсеткіштері қазақстандық милли-
он теңгемен көрсетілген.

Шоғырландыру принциптері

(i) Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Еншілес кәсіпорындар Топ бақылайтын құрылымдық кәсіпорындарды қоса алғанда, осындай инвестициялар 
объектілерін білдіреді, өйткені Топ (i) оған инвестициялар объектісінің кірісіне елеулі әсер ететін маңызды қыз-
метті басқаруға мүмкіндік беретін өкілеттіктерге ие, (ii) инвестициялар объектісіне қатысудан түсетін ауыспалы 
табыспен байланысты тәуекелдерге ұшырайды немесе инвестициялар объектісіне қатысудан туындайтын тәу-
екелдерге ұшырайды немесе осындай табысты алуға құқығы бар және (iii) инвестордың табысының шамасына 
ықпал ету мақсатында инвестициялар объектісіне қатысты өз өкілеттіктерін пайдалануға мүмкіндігі бар. Топтың 
басқа кәсіпорынға қатысты өкілеттіктерінің болуын бағалау кезінде нақты құқықтардың, соның ішінде нақты 
ықтимал дауыс беру құқықтарының болуы мен әсерін қарастыру қажет.

Егер ұстаушының инвестиция объектісінің маңызды қызметін басқаруға қатысты шешім қабылдаған кезде осы 
құқықты іске асырудың практикалық мүмкіндігі болса, құқық нақты болып табылады. Топ инвестициялық объек-
тіде дауыс беру құқығы көп болмаса да, инвестициялық объектіге қатысты өкілеттіктерге ие бола алады. Мұндай 
жағдайларда инвестициялар объектісіне қатысты нақты өкілеттіктердің болуын анықтау үшін Топ басқа дауыс 
беру құқығын ұстаушылардың пакеттерінің мөлшері мен тарату дәрежесіне қатысты өзінің дауыс беру құқығы 
пакетінің мөлшерін бағалауы тиіс. Инвестициялар объектісінің қызметіне түбегейлі өзгерістер енгізуге байланы-
сты немесе ерекше жағдайларда қолданылатын басқа инвесторларды қорғау құқықтары Топтың инвестициялар 
объектісін бақылау мүмкіндігіне кедергі келтірмейді. Еншілес кәсіпорындар шоғырландырылған қаржылық 
есептілікке олардың операцияларын бақылау тобына берілген ай-күннен (сатып алынған ай-күннен) бастап 
енгізіледі және бақылау жоғалған ай-күннен бастап шоғырландырылған есептіліктен шығарылады. 

3. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

Жалпы бақылаудағы тараптардан сатып алынғандарды қоспағанда, еншілес кәсіпорындар шоғырландырылған 
қаржылық есептілікке сатып алу әдісі бойынша енгізіледі. Сатып алынған сәйкестендірілетін активтер, сон-
дай-ақ бизнесті біріктіру кезінде алынған міндеттемелер мен шартты міндеттемелер бақыланбайтын үлестің 
мөлшеріне қарамастан, сатып алынған ай-күнгі әділ құн бойынша көрсетіледі. 

Топ тікелей қатысу үлесін білдіретін және сатып алынған кәсіпорынның таза активтеріндегі бақыланбайтын үле-
ске тепе-тең таратылған жағдайда ұстаушыға таза активтердің тепе-тең үлесіне құқық беретін бақыланбайтын 
үлесті бағалайды. 

Гудвил сатып алынған кәсіпорынның таза активтерінің сомасын мынадай шамалардың: сатып алынған кәсіпо-
рын үшін берілген өтеудің, сатып алынған кәсіпорындағы бақыланбайтын үлес сомасының және сатып алынған 
ай-күннің алдында тікелей тиесілі сатып алынған кәсіпорынның капиталындағы қатысу үлесінің әділ құнының 
жалпы сомасынан шегеру жолымен айқындалады. Теріс сома («теріс гудвилл») басшылық барлық сатып алынған 
активтер, сондай-ақ қабылданған міндеттемелер мен шартты міндеттемелер толық сәйкестендірілгенін қайта 
бағалағаннан және оларды бағалаудың дұрыстығын талдағаннан кейін пайданың немесе залалдың құрамында 
танылады. 

Сатып алынған кәсіпорын үшін берілген өтем шартты өтеу туралы келісімдер нәтижесінде туындаған активтер 
мен міндеттемелердің әділ құнын қоса алғанда, бірақ консультациялық қызметтерге, заң қызметтеріне, бағалау 
жүргізу және ұқсас кәсіби қызметтерді сатып алуға байланысты шығындарды қоспағанда берілген активтердің, 
капиталдағы шығарылған қатысу үлестерінің және туындаған немесе қабылданған міндеттемелердің әділ құны 
бойынша бағаланады. Үлестік құралдарды шығару кезінде келтірілген мәміле бойынша шығындар капитал со-
масынан шегеріледі; бизнесті біріктіру шеңберінде борыштық бағалы қағаздарды шығаруға байланысты шеккен 
мәміле бойынша шығындар олардың баланстық құнынан шегеріледі, ал сатып алуға байланысты мәміле бойын-
ша қалған барлық шығындар шығыстарға жатқызылады.

Топ кәсіпорындары арасындағы операциялар, тиісті шоттар бойынша қалдықтар және Топ кәсіпорындары 
арасындағы операциялар бойынша іске асырылмаған пайда өзара алынып тасталады. Шығындар өтелмейтін 
жағдайларды қоспағанда, іске асырылмаған залалдар да өзара шегеріледі. Компания мен оның барлық еншілес 
кәсіпорындары Топ саясатына сәйкес есеп саясатының бірыңғай қағидаттарын қолданады. 

Бақыланбайтын үлес – бұл Топтың тікелей немесе жанама иеленбейтін капиталдағы қатысу үлесіне келетін ен-
шілес кәсіпорынның қызметі мен капиталының таза нәтижелерінің бөлігі. Бақыланбайтын үлес Топ капиталының 
жеке компонентін білдіреді.

(ii) Бақыланбайтын үлестерді сатып алу және сату

Топ бақыланбайтын үлес иелерімен мәмілелерді есепке алу үшін экономикалық бірліктің моделін қолданады. 
Егер берілген өтем мен сатып алынған бақыланбайтын үлестің теңгерімдік құны арасында қандай да бір айыр-
машылық болса, ол капиталмен тікелей капиталдағы операция ретінде көрсетіледі. Топ бақыланбайтын үлесті 
сату үшін алынған өтеу мен оның теңгерімдік құны арасындағы айырманы капиталдағы өзгерістер туралы шоғы-
рландырылған есепте Капиталмен жасалған мәміле ретінде таниды.

(iii) Жалпы бақылаудағы тараптардан еншілес кәсіпорындарды сатып алу

Жалпы бақылаудағы тараптардан еншілес кәсіпорындарды сатып алу алдыңғы кәсіпорынды бағалау әдісі 
бойынша ескеріледі. Осы әдіске сәйкес біріккен кәсіпорынның шоғырландырылған қаржылық есептілігі, егер 
кәсіпорындар шоғырландырылған қаржылық есептілікте ұсынылған неғұрлым ерте кезеңнің басынан бастап 
біріктірілгендей немесе егер кейінірек болса, онда біріктіруші кәсіпорындар бірінші рет жалпы бақылауға түскен 
күннен бастап ұсынылатындай түрде ұсынылады. Жалпы бақылаудағы тараптар арасында берілетін еншілес 
кәсіпорынның активтері мен міндеттемелері алдыңғы кәсіпорын белгілеген теңгерімдік құн бойынша көрсетіл-
ген. 

Алдыңғы кәсіпорын ХҚЕС  сәйкес дайындалған еншілес кәсіпорынның қаржылық ақпараты шоғырландырылған 
ең жоғары деңгейдегі есеп беруші кәсіпорын болып саналады. Алдыңғы кәсіпорынды бастапқы сатып алу кезін-
де пайда болған гудвилл де осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте көрсетіледі. Алдыңғы кәсіпорынның 
гудвилін қоса алғанда, таза активтердің теңгерімдік құны мен сатып алу үшін өтеу арасындағы айырма осы 
шоғырландырылған қаржылық есептілікте капитал құрамындағы бөлінбеген пайданы түзету ретінде көрсетіледі.
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(iv) Қауымдасқан кәсіпорындар

Қауымдасқан кәсіпорындар-бұл Топ айтарлықтай әсер ететін (тікелей немесе жанама), бірақ оларды басқармай-
тын кәсіпорындар; әдетте, бұл кәсіпорындардағы дауыс беру құқығының үлесі 20% бастап 50% дейін құрайды. 
Қауымдасқан кәсіпорындарға инвестициялар үлестік қатысу әдісі бойынша ескеріледі және бастапқыда өзіндік 
құны бойынша көрсетіледі. Қауымдасқан кәсіпорындардан алынған дивидендтер қауымдасқан кәсіпорындарға 
салынған инвестициялардың теңгерімдік құнын азайтады. Сатып алғаннан кейін қауымдасқан кәсіпорындар-
дың таза активтеріндегі Топ үлесінің өзге өзгерістері былайша көрсетіледі: (i) қауымдасқан кәсіпорындардың 
пайдасындағы немесе залалдарындағы Топтың үлесі қауымдасқан кәсіпорындардың қаржылық нәтижесінің 
үлесі ретінде бір жыл ішіндегі шоғырландырылған пайданың немесе залалдың құрамында көрсетіледі; (ii) басқа 
жиынтық кірістегі Топтың үлесі жеке жолмен өзге жиынтық табыстың құрамында көрсетіледіғ, (iii) қауымдасқан 
кәсіпорындардың таза активтерінің теңгерімдік құнындағы Топтың иелену үлесіндегі өзгерістер қауымдасқан 
кәсіпорындардың қаржылық нәтижесінің үлесі құрамында пайдада немесе залалда көрсетіледі. 

Алайда, қауымдасқан кәсіпорындардың залалдарындағы Топтың үлесі кез келген қамтамасыз етілмеген деби-
торлық берешекті қоса алғанда, қауымдасқан кәсіпорындағы оның үлесіне тең немесе одан асатын болса, Топ 
өзіне міндеттемелер қабылдаған немесе осы қауымдасқан кәсіпорынның атынан төлемдер жасаған жағдайлар-
ды қоспағанда, одан арғы залалдарды тануды тоқтатады.

Топ пен оның қауымдасқан кәсіпорындары арасындағы операциялар бойынша іске асырылмаған пайда осы 
қауымдасқан кәсіпорындардағы Топтың үлесіне тепе-тең өзара шығарылады; операция берілген активтің құнсы-
зданғанын айғақтайтын жағдайларды қоспағанда, іске асырылмаған залалдар да өзара шегеріледі.

(v) Бірлескен қызмет туралы келісімдер

Егер Топ басқа тараптармен бірлесіп әрекет ете отырып, келісімге жалпы бақылауды жүзеге асырса және егер 
тиісті әрекеттер туралы шешімдер қабылдау бірлескен бақылауды жүзеге асыруға қатысатын тараптардың 
бірауыздан келісімін талап етсе, ол бірлескен қызмет туралы келісімнің қатысушысы болып табылады. Бірлескен 
қызмет туралы келісім осындай келісімге қатысушылардың келісімшарттық құқықтары мен міндеттемелеріне 
байланысты бірлескен операцияны немесе бірлескен кәсіпорынды білдіреді. 

Топтың бірлескен кәсіпорындарға қатысуы үлестік әдіс бойынша ескеріледі және бастапқыда сатып алу құны 
бойынша көрсетіледі. Бірлескен кәсіпорындардан алынған дивидендтер бірлескен кәсіпорындардағы ин-
вестициялардың теңгерімдік құнын төмендетеді. Сатып алынғаннан кейін бірлескен кәсіпорындардың таза 
активтеріндегі Топ үлесінің өзге өзгерістері былайша көрсетіледі: (i) бірлескен кәсіпорындардың пайдасындағы 
немесе залалындағы Топтың үлесі бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес ретінде бір жыл ішіндегі 
шоғырландырылған пайдада немесе залалда көрсетіледі; (ii) Топтың өзге жиынтық табыстағы үлесі Өзге жиын-
тық табыстың құрамына енгізіледі және жеке табыс ретінде ұсынылады. (iii) жолмен бірлескен кәсіпорындардың 
таза активтерінің теңгерімдік құнындағы Топтың иелену үлесінің өзгеруі пайдаға немесе залалға жатқызылады 
және бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлеске енгізіледі. Бірлескен кәсіпорындардың шығында-
рындағы Топтың үлесі осы бірлескен кәсіпорындардағы оның үлесіне тең немесе одан асып кеткен кезде (мәні 
бойынша Топтың бірлескен кәсіпорындардағы таза инвестицияларының бір бөлігі болып табылатын кез келген 
ұзақ мерзімді қатысуды қоса алғанда), Топ өзіне осы бірлескен кәсіпорынның атынан міндеттемелер қабылдаған 
немесе төлемдер жасаған жағдайларды қоспағанда, одан арғы шығындарды тануды тоқтатады.

Топ пен оның бірлескен кәсіпорындары арасындағы мәмілелер бойынша іске асырылмаған пайда Топтың бір-
лескен кәсіпорындардағы қатысу үлесі бөлігінде алып тасталады. Берілген активтің құнсыздану белгілері болған 
жағдайларды қоспағанда, іске асырылмаған залалдар да алып тасталады. Бірлескен кәсіпорындардың есеп 
саясаты Топ қабылдаған есеп саясатымен біріктірілген.

Егер бірлескен қызметке қатысушылардың активтерге құқықтары болса және бірлескен қызметке байланысты 
міндеттемелер бойынша жауаптылықта болса, онда қызмет бірлескен операция болып табылады.

Топ өзінің бірлескен операцияға қатысуына қатысты:  (i) кез келген бірлесіп бақыланатын активтердегі өз үлесін, 
(ii) өзіне бірлесіп қабылданатын кез келген міндеттемелердегі өз үлесін, (iii) бірлескен операция нәтижесінде 
өндірілген өнімді сатудан түскен өз түсімінің үлесін және (iv) кез келген бірлесіп шеккен шығыстардағы өз үлесін 
таниды. Келісімнің талаптарына сәйкес қатысушылар бірлескен операциялардың өнімдерін өздерінің 50% иеле-
ну үлесіне тең пропорцияда сатып алады. 

Егер қатысушылар көрсетілген шартты кезең ішінде орындамаса, бірлескен операция бойынша міндеттеме 
немесе дебиторлық берешек тиісті жалпы пайда мөлшерінде танылады. Міндеттеме/дебиторлық берешек 
қатысушы тепе-теңдік шарттарын орындаған кезде немесе қатысушылар осындай міндеттемеден/дебиторлық 
берешектен босатуды бірлесіп шешкен кезде есептен шығарылады, тиісті пайда/залал пайда мен залалдар ту-
ралы есепте танылады. Қатысушылар арасындағы дебиторлық және кредиторлық берешек қаржылық есептілікте 
егжей-тегжейлі көрсетілген. Бірлескен кәсіпорындарды сатудан түскен түсім Топ өнімді үшінші тарапқа сатқанға 
дейін қаржылық есептілікте танылмайды.

(vi) Еншілес кәсіпорындардың, қауымдасқан кәсіпорындардың немесе бірлескен кәсіпорындардың шығуы

Топ бақылауды немесе елеулі әсерді жоғалтқанда, кәсіпорындағы сақталып отырған үлес әділ құн бойынша 
қайта бағаланады, ал теңгерімдік құнның өзгерістері пайдада немесе залалда көрсетіледі. Әділ құн қауымдасқан 
кәсіпорындағы, бірлескен кәсіпорындағы немесе қаржы активіндегі қалған үлесті одан әрі есепке алу мақ-
саттары үшін бастапқы теңгерімдік құнды білдіреді. Бұдан басқа, осы кәсіпорынға қатысты басқа да жиынтық 
табыстың құрамында бұрын танылған барлық сомалар Топ тиісті активтердің немесе міндеттемелердің тікелей 
шығуын жүзеге асырғандай ескеріледі. Бұл бұрын басқа жиынтық табыстың құрамында көрсетілген сомалар 
пайдаға немесе залалға ауыстырылатынын білдіруі мүмкін. 

Егер қауымдасқан кәсіпорындағы қатысу үлесі азайса, бірақ бұл ретте елеулі ықпал сақталса, онда басқа 
жиынтық табыстың құрамында бұрын көрсетілген сомалардың пропорционалды үлесі ғана қажетті жағдайларда 
пайдаға немесе залалға ауыстырылады.

Шетел валюталарын қайта есептеу

Топтың шоғырландырылатын кәсіпорындарының әрқайсысының функционалдық валютасы осы кәсіпорын өз 
қызметін жүзеге асыратын негізгі экономикалық ортаның валютасы болып табылады. Компанияның және оның 
қазақстандық еншілес кәсіпорындарының функционалдық валютасы және Топтың есептілігін ұсыну валютасы 
Қазақстанның ұлттық валютасы - қазақстандық теңге болып табылады.  Теңгені басқа валюталарға айырбастауға 
қатысты валюталық бақылау ережелері қолданылады. Қазіргі уақытта теңге Қазақстан Республикасынан тыс 
жерлерде еркін айырбасталатын валюта болып табылмайды.

Ақшалай активтер мен міндеттемелер тиісті есепті кезеңнің соңындағы нарықтық бағам бойынша әрбір кәсіпо-
рынның функционалдық валютасына қайта есептеледі. Шетел валютасындағы операциялар бойынша есеп 
айырысудан және ақша активтері мен міндеттемелерін кезең соңындағы нарықтық айырбас бағамы бойынша 
әрбір кәсіпорынның функционалдық валютасына қайта есептеуден болатын оң және теріс бағамдық айырмалар 
бір жыл ішіндегі пайдада немесе залалда көрсетіледі.  Жыл соңындағы бағам бойынша қайта есептеу тарихи 
құны бойынша өлшенетін теңгерімнің ақшалай емес баптарына қатысты жүргізілмейді. 

Беру және алу Топ ішіндегі кәсіпорындар арасында жүргізілетін және олармен байланысты алынған кредит-
тер біріктіру кезінде оң және теріс бағамдық айырмалар алынып тасталады. Алайда,  несие беру және алу әр 
түрлі функционалды валютаға ие Топ кәсіпорындары арасында болған кезде, оң және теріс бағамдық айыр-
машылықтар толығымен алынып тасталмайды және шоғырландырылған пайдада немесе залалда танылады, 
несие жақын болашақта шешіледі деп күтілмеген жағдайларды қоспағанда, сондықтан шетелдік қызметке таза 
инвестициялардың бір бөлігін құрайды. Бұл жағдайда оң және теріс бағамдық айырмашылықтар басқа жиынтық 
табыстың құрамында көрінеді. 

Есептілігі шетел валютасында көрсетілген Топ кәсіпорны қызметінің нәтижелері мен қаржылық жағдайы ұсыну 
валютасына мынадай түрде қайта есептеледі: 

ұсынылған қаржылық жағдай туралы есептердің әрқайсысындағы активтер мен міндеттемелер тиісті есепті 
кезеңнің соңындағы жабу бағамы бойынша қайта есептеледі

кірістер мен шығыстар орташа айырбас бағамы бойынша ауыстырылады (егер осы орташа бағам операция 
күндеріндегі бағамдардың жинақталған әсеріне негізді түрде жақындатылған болып табылмаса, онда кірістер 
мен шығыстар операция күндеріндегі бағам бойынша қайта есептеледі)

капитал компоненттері бастапқы бағам бойынша қайта есептеледі

аударым нәтижесінде туындайтын барлық бағамдық айырмашылықтар басқа жиынтық табыстың бөлігі 
ретінде танылады
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Шетелдік бөлімшеге бақылау жоғалған жағдайда бұрын өзге жиынтық табыстың құрамында көрсетілген 
бағамдық айырмалар шығудан түскен пайданың немесе залалдың бір бөлігі ретінде бір жыл ішіндегі пайдаға 
немесе залалға ауыстырылуға тиіс.  Еншілес кәсіпорын бақылауды жоғалтпай ішінара шығып қалған жағдайда 
жинақталған бағамдық айырмалардың тиісті бөлігі капиталдағы бақыланбайтын үлеске көшіріледі. 

Шетел валютасындағы шоттар бойынша қалдықтарды қайта бағалау үшін пайдаланылған жабудың нарықтық 
айырбас бағамы 2021 жылғы 31 желтоқсанда 1 АҚШ доллары үшін 431.80 теңгені (2020 жылғы 31 желтоқсанда:  
1 АҚШ доллары үшін 420.91 теңгені) құрады.

Түсімді тану

Түсім – бұл Топтың әдеттегі қызметі барысында пайда болатын кірісі. Түсім мәміле бағасының мөлшерінде таны-
лады. Мәміле бағасы үшінші тараптардың атынан алынған сомаларды есепке алмастан, Топ сатып алушыға уәде 
етілген тауарлар мен қызметтерге бақылауды беру орнына алу құқығын күтетін өтемді білдіреді. Түсім шегерім-
дерді, қайтарымдарды және қосылған құн салығын, экспорттық баждарды, акциздерді және басқа да осыған 
ұқсас міндетті төлемдерді шегергенде танылады. 

(i) Тауарларды сату (уран, бериллий, тантал, ниобий және өзге де өнімдер)

Сату тауарды бақылауға көшкен кезде, яғни тауарлар сатып алушыға жеткізілген кезде, сатып алушы тауарларға 
қатысты іс-әрекеттің толық еркіндігіне ие болады және сатып алушының тауарларды қабылдауына әсер етуі мүм-
кін орындалмаған міндеттеме болмаған кезде танылады. Жеткізу тауарлар белгілі бір жерге жеткізілген кезде, 
тозу және жоғалу қаупі сатып алушыға өтіп, сатып алушы тауарларды шартқа сәйкес қабылдаған кезде, қабылдау 
ережелерінің мерзімі аяқталғанда немесе Топ  барлық қабылдау критерийлерінің орындалғаны туралы дәйекті 
дәлелдерге ие болған кезде жүзеге асырылды деп саналады. 

Жеңілдікпен сатудан түскен түсім көлем үшін есептік жеңілдіктерді шегере отырып, шартта көрсетілген баға 
негізінде танылады. Шегерімдер үшін резервті есептеу және құру үшін жинақталған тәжірибе негізінде күтілетін 
құн әдісі пайдаланылады, ал түсім болашақ кезеңдерде танылған соманың айтарлықтай азаймау ықтималдығы 
өте жоғары сомада ғана танылады. 

Қаржыландыру элементі жоқ деп саналады, өйткені сату нарықтық тәжірибеге сәйкес келетін төлемді 30-90 күн 
мерзімге кейінге қалдыру арқылы жүзеге асырылады. 

Дебиторлық берешек тауарлар жеткізілген кезде танылады, өйткені бұл кезде өтеу сөзсіз, өйткені төлем 
мерзімінің басталуы тек уақыттың өтуімен байланысты.

Уран, тантал және бериллий өнімдерін жеткізу шарттары әдетте Incoterms жіктемесіне сәйкес сатып алушы-
лармен нақты сату шарттарымен анықталады. Уран өнімін жеткізу Incoterms шарттарында тауарды нақты фи-
зикалық жеткізу күніне не Тапсырыс беруші айқындаған конвертордың шотына бук-трансфер ай-күнінде жүзеге 
асырылады. Бұл ретте бук-трансфер бір тарап көрсеткен материалдық шоттан уран материалын есептен шығару 
жөніндегі операцияны және бір мезгілде осындай материалды бір мамандандырылған (конверсиялық/қайта 
конверсиялық) кәсіпорында екінші тарап көрсеткен шотқа жатқызуды білдіреді.

 (ii) Қызметтерді сату (тасымалдау, бұрғылау және басқалар)

Топ белгіленген және ауыспалы сыйақы шарттары бойынша қызмет көрсетеді. Қызмет көрсетуден түскен түсім 
қызмет көрсетілген есепті кезеңде танылады. Белгіленген сыйақы шарттары бойынша түсім есепті кезеңнің 
соңына дейін іс жүзінде ұсынылған қызметтер көлеміне сүйене отырып, көрсетілетін қызметтердің жалпы 
көлеміне барабар деп танылады, өйткені сатып алушы бір мезгілде пайда алады және тұтынады. 

Егер шарттар орындауға бірнеше міндеттерді қамтыса, мәміле бағасы оларды жеке сату кезіндегі бағалардың 
арақатынасына қарай орындауға әрбір жеке міндетке бөлінеді. Егер мұндай бағалар байқалмайтын болса, олар 
күтілетін шығындар мен маржа негізінде есептеледі. 

Орындалған жұмыстардың түсімін, шығындарын немесе көлемін бағалау шарт толық орындалғанға дейін 
мән-жайлар өзгерген жағдайда қайта қаралады. Осыған байланысты туындайтын пайданың немесе шығын-
дардың есептік сомасының кез келген ұлғаюы немесе азаюы басшылыққа оларды қайта қарауға әкеп соққан 
мән-жайлар туралы белгілі болған кезеңде пайданың немесе залалдың құрамында көрсетіледі. 

Белгіленген сыйақымен шарттар болған жағдайда сатып алушы белгіленген соманы төлемдер кестесіне сәйкес 
төлейді. Егер Топ ұсынған қызметтердің құны төлем сомасынан асып кетсе, сатып алушымен жасалған шарт 
бойынша актив танылады. Егер төлемдер сомасы көрсетілген қызметтер құнынан асып кетсе, сатып алушымен 
шарт бойынша міндеттеме танылады.

Егер шартта ауыспалы өтеу қамтылса, түсім болашақ кезеңдерде мұндай өтемді айтарлықтай төмендетпеу ықти-
малдығы өте жоғары болған жағдайда ғана танылады.

(iii) Қаржыландыру компоненттері 

Топ уәде етілген тауарларды немесе қызметтерді сатып алушыға беру және оларды сатып алушының төлеуі 
арасындағы кезең бір жылдан асатын шарттар жасасуды болжамайды. Демек, Топ мәміле бағаларын ақшаның 
уақытша құнының әсеріне түзетпейді.

(iv) Өзара есеп айырысулар және баспа-бас айырбас операциялары 

Сатып алу-сату операцияларының бір бөлігі өзара есеп айырысуларды, баспабас немесе ақшалай емес нысан-
дағы басқа да есеп айырысуларды пайдалана отырып жүзеге асырылады. Әдетте, бұл операциялар гетерогенді 
тауарларды немесе қызметтерді түпкілікті тұтынушымен (баспабас) айырбастау түрінде, өзара есеп айырысу 
немесе бірнеше ұйымдардың қатысуымен ақшалай емес операциялар тізбегі түрінде жүзеге асырылады. 

Есеп айырысулары өзара есептесу, баспабас немесе өзге де есеп айырысулар арқылы ақшалай емес нысанда 
жүзеге асыру жоспарланатын сатып алу-сату операциялары басшылықтың ақшалай емес есеп айырысулар 
нәтижесінде алынатын немесе берілетін активтердің әділ құнын бағалауы негізінде танылады. Әділ құн байқала-
тын нарықтық ақпарат негізінде айқындалады.

Ақшалай емес операциялар ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептен шығарылады. Инвестициялық 
және қаржылық операциялар, сондай-ақ операциялық қызметтің қорытынды нәтижесі ақша қаражатының нақты 
қозғалысы болып табылады.

Проценттік кірістер

Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатындардан басқа, барлық борыштық құралдар бой-
ынша проценттік кірістер мен шығыстар тиімді проценттік мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, есептеу әдісі 
бойынша барлық борыштық құралдар бойынша көрсетіледі. Мұндай есептеу проценттік кірістер мен шығыстарға 
шарттың тараптары төлеген және алған және тиімді проценттік мөлшерлеменің ажырамас бөлігін құрайтын бар-
лық комиссиялар мен төлемдерді, мәміле бойынша шығындарды, сондай-ақ барлық басқа сыйлықақылар мен 
жеңілдіктерді қамтиды. Номиналды проценттік мөлшерлеме бойынша есептелген пайда немесе залал арқылы 
әділ құны бойынша бағаланатын борыштық құралдар бойынша проценттік кіріс «Қаржылық кірістер» бабы бой-
ынша пайданың немесе залалдың құрамында көрсетіледі.

Тиімді проценттік мөлшерлемеге жататын комиссиялар қаржылық активті қалыптастыруға немесе сатып алуға 
немесе қаржылық міндеттемені шығаруға байланысты Топ алған немесе төлеген комиссияларды қамтиды (мы-
салы, кредит қабілеттілігін бағалау, кепілдіктерді немесе қамтамасыз етуді бағалау немесе есепке алу, құралды 
ұсыну шарттарын реттеу және мәміле бойынша құжаттарды өңдеу үшін комиссиялар). 

Құрылған немесе сатып алынған кредиттік-құнсызданған қаржы активтеріне қатысты тиімді проценттік мөлшер-
леме бастапқы тану кезінде (әдетте сатып алу бағасына сәйкес келеді) әділ құнға дейін күтілетін ақша ағындарын 
(бастапқы күтілетін кредиттік залалдарды қоса алғанда) дисконттайтын мөлшерлемені білдіреді. Нәтижесінде 
тиімді процент кредиттік тәуекелді ескере отырып түзетілген болып табылады.

Мыналар қоспағанда, проценттік кіріс қаржы активтерінің жалпы теңгерімдік құнына тиімді проценттік мөлшер-
лемені қолдана отырып есептеледі: (i) құнсызданған қаржы активтері (3-кезең) және олар үшін проценттік кіріс 
олардың амортизацияланған құнына тиімді проценттік мөлшерлемені қолдана отырып есептеледі (күтілетін кре-
диттік залалдарға арналған резервті шегергенде); (ii) құрылған немесе сатып алынған кредиттік-құнсызданған 
қаржы активтері, олар үшін кредиттік тәуекелді ескере отырып түзетілген бастапқы тиімді проценттік мөлшерле-
ме амортизацияланған құнға қолданылады.
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Табыс салығы

Табыс салығы есепті кезеңнің соңында қолданылып жүрген заңдардың талаптарына сәйкес қаржылық есептілік-
те көрсетіледі. Табыс салығы бойынша шығыстар/(өтем) ағымдағы және кейінге қалдырылған салықтарды 
қамтиды және егер олар өзге де жиынтық табыстың құрамында не өзге де жиынтық кірістің құрамында не сол 
немесе қандай да бір есепті кезеңде тікелей капиталда көрсетілетін операцияларға жатқызылуына байланысты 
басқа да жиынтық табыстың құрамында көрсетілмесе, бір жыл ішіндегі пайдада немесе шығында танылады.

Ағымдағы салық ағымдағы және алдыңғы кезеңдер үшін салық салынатын пайдаға немесе залалға қатысты 
салық органдарына төленетін (салық органдары есебінен өтелетін) соманы білдіреді. Егер қаржылық есептілік 
тиісті салық декларацияларын бергенге дейін бекітілсе, салық салынатын пайдалар немесе залалдар есеп ай-
ырысу бағалары негізінде есептеледі. Табыс салығынан басқа салықтар операциялық шығыстардың құрамында 
көрсетіледі.

Кейінге қалдырылған табыс салығы болашақ кезеңдерге көшірілген салық шығынына және активтер мен 
міндеттемелердің салық базасы мен олардың қаржылық есептіліктегі теігерімдік құны арасында туындайтын 
уақытша айырмаларға қатысты міндеттемелердің баланстық әдісімен есептеледі. Бастапқы тану үшін қолда бар 
ерекшелікке сәйкес кейінге қалдырылған салықтар, егер олар бухгалтерлік те, салық салынатын пайдаға да әсер 
етпесе, бизнес бірлестіктерімен байланысты емес операциялар бойынша активті немесе міндеттемені бастапқы 
тану кезінде туындайтын уақытша айырмаларға қатысты танылмайды. Кейінге қалдырылған салық міндеттеме-
лері гудвилді бастапқы тану кезінде туындайтын уақытша айырмаларға қатысты және кейіннен салық салынатын 
пайданы азайтпайтын гудвилге қатысты есептелмейді. Кейінге қалдырылған салықтың баланстық шамасы есепті 
кезеңнің соңында қолданылатын және болашақ кезеңдерге көшірілген уақытша айырмаларды қалпына келтіру 
немесе салық залалын пайдалану кезеңіне қолданылатын салық ставкаларын пайдалана отырып есептеледі. 
Кейінге қалдырылған салық активтері Топтың әрбір жеке кәсіпорны шеңберінде ғана кейінге қалдырылған салық 
міндеттемелеріне қарсы есептелуі мүмкін. Шегерілетін барлық уақытша айырмаларға және болашақ кезеңдерге 
ауыстырылған салық шығындарына қатысты кейінге қалдырылған салық активтері шегерілетін уақытша айы-
рманы оған қарсы есептеуге болатын болашақта салық салынатын пайда алу ықтималдығы бар шамада ғана 
танылады. 

Топ еншілес кәсіпорындардың дивидендтеріне немесе оларды сатудан түсетін пайдаға қатысты уақытша 
айырмаларды қалпына келтіруді бақылайды. Топ айырмашылықтарды қалпына келтіруді күткен жағдайларды 
қоспағанда, осындай уақытша айырмашылықтар бойынша кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін көрсет-
пейді.

Топтың  анықталмаған салық позицияларын басшылық әр есепті кезеңнің соңында бағалайды. Пайдаға са-
лынатын салық бойынша позицияларға қатысты көрсетілетін міндеттемелер басшылық, егер Топтың салық 
позициясына салық органдары дауласа, қосымша салық міндеттемелерінің туындау ықтималдығы олардың бол-
мау ықтималдығынан жоғары деп есептеген жағдайларда ескеріледі. Мұндай бағалау есепті кезеңнің соңында 
қолданылатын салық заңнамасын, сондай-ақ соттың кез келген белгілі қаулыларын немесе осындай мәселелер 
бойынша өзге де шешімдерді түсіндіру негізінде жүргізіледі.

Пайдаға салынатын салықты қоспағанда, айыппұлдар, өсімпұлдар және салықтар бойынша міндеттемелер 
басшылықтың есепті кезеңнің соңына міндеттемелерді реттеу үшін қажетті шығыстарды ең жақсы бағалауы 
негізінде көрсетіледі.

Негізгі құралдар

(i) Негізгі құралдарды тану және бағалау

Негізгі құралдар, егер бұл қажет болса, жинақталған амортизацияны және құнсызданудан болған жинақталған 
шығындарды шегергендегі өзіндік құны бойынша көрсетіледі. 

Бастапқы құн импортқа баждарды және сатып алу бойынша өтелмейтін салықтарды қоса алғанда, сатып алу 
құнынан және активті орынға жеткізумен және оны сауда жеңілдіктері мен қайтарымдарды шегере отырып, 
нысаналы мақсат үшін жұмыс жағдайына келтірумен тікелей байланысты шығындардан тұрады. Шаруашылық 
тәсілмен дайындалған немесе тұрғызылған негізгі құралдар объектілерінің бастапқы құны жұмсалған материал-
дардың, орындалған өндірістік жұмыстардың құнын және өндірістік үстеме шығыстардың тиісті үлесін қамтиды. 

Пайдалы қызмет мерзімі осы объектінің пайдалы қызмет мерзімінен тұтастай ерекшеленетін негізгі құралдар 
объектісінің жекелеген маңызды бөліктері жеке объектілер (компоненттер) ретінде ескеріледі және осы бөлік-
терді пайдаланудың болжамды мерзімдерін көрсететін нормалар бойынша амортизацияланады.

Кейінгі шығындар осы активтің теңгерімдік құнына енгізіледі не Топтың осы активті пайдаланудан экономикалық 
пайда алу ықтималдығы болған және оның құны сенімді бағалануы мүмкін болған жағдайда ғана жеке актив 
ретінде көрсетіледі. Негізгі құралдардың құрамында елеулі бастапқы құны және пайдалы қызмет мерзімі бір 
жылдан асатын арнайы қосалқы бөлшектер мен қосалқы жабдықтар көрсетіледі. Өзге қосалқы бөлшектер мен 
қосалқы жабдықтар тауарлық-материалдық қорлардың құрамында көрсетіледі және жұмсалуына қарай жыл 
ішіндегі пайда мен залалда көрсетіледі.

Ағымдағы жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге арналған шығындар ағымдағы кезеңнің шығыстарына 
жатқызылады. Ірі тораптарды немесе негізгі құралдардың компоненттерін ауыстыруға арналған шығындар 
ауыстыруға жататын бөліктерді бір мезгілде есептен шығару кезінде капиталдандырылады. Негізгі құралдарды 
шығарудан түскен пайда немесе зала сатудан түскен түсім мен олардың теңгерімдік қ құны арасындағы айырма 
ретінде айқындалады және бір жыл ішіндегі пайдада немесе залалда көрсетіледі. 

(ii) Негізгі құралдардың амортизациясы

Амортизация жерге есептелмейді. Уран өндіру және оны алдын ала өңдеу үшін пайдаланылатын объектілердің 
амортизациясы осы әдіс тұтыну құрылымын ең жақсы түрде көрсететін объектілерге қатысты өндірістік әдіс 
негізінде есептеледі. Негізгі құралдардың өзге де объектілерінің амортизациясы олардың пайдалы пайдалану 
мерзімі ішінде бастапқы құнын қалдық құнына дейін біркелкі есептен шығару жолымен сызықтық әдіспен есеп-
теледі:

Негізгі құралдар объектісінің пайдалы қызметінің есептік мерзімі оның пайдалы қызметінің меншікті мерзіміне 
де, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың мерзіміне де және аумағында негізгі құралдардың 
осы объектісі орналасқан кен орнының экономикалық алынатын қорларын ағымдағы бағалауға да байланысты 
болады.

Активтің қалдық құны, егер актив пайдалы пайдалану мерзімінің соңына және пайдалы пайдалану мерзімінің 
соңына тән жай-күйге жеткен болса, шығуға арналған болжамды шығындарды шегергеннен кейін Топ ағымдағы 
сәтте активтің істен шығуынан алатын есеп айырысу сомасын білдіреді. Активтердің қалдық құны және оларды 
пайдалы пайдалану мерзімі қайта қаралады және қажет болған жағдайда әрбір есепті кезеңнің соңында тү-
зетіледі.

Өндіріске дайындау бойынша шығындар 

Өндіріске дайындау бойынша капиталдандырылған шығындар жинақталған амортизацияны және құнсыздану-
дан жинақталған шығындарды шегергендегі өзіндік құны бойынша, қажет болған кезде көрсетіледі. Өндіріске 
дайындау жөніндегі шығындар технологиялық айдау және айдау ұңғымаларын бұрғылауды, ұңғымаларды 
жерүсті коммуникацияларымен, жабдықтармен және бақылау-өлшеу аппаратурасымен магистральдық сыртқы 
байланыстыруды, ион алмасу шайырының құнын, учаскені қалпына келтіру жөніндегі бағалау шығындарын, 
қышқылдандыруға арналған шығындарды және өндіруге дайындық жөніндегі өзге де шығындарды қамтиды. 
Өндіріске дайындау жөніндегі шығындар өндірістік әдісті пайдалана отырып, кенорны немесе блоктар деңгей-
інде амортизацияланады. Өндірістік әдіс бойынша амортизация нормалары жұмыс істеп тұрған жабдықтар мен 

Пайдалы пайдалану мерзімі
Ғимараттар 10 жылдан 50 жылға дейін 

Машиналар мен жабдықтар 3 жастан 50 жасқа дейін

Көлік құралдары 3 жастан 10 жасқа дейін

Өзгелері 3 жастан 20 жасқа дейін
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Пайдалы пайдалану мерзімі
Лицензиялар мен патенттер 3 жастан 20 жасқа дейін

Бағдарламалық жасақтама 1 жастан 14 жасқа дейін

Өзгелері 2 жастан 15 жасқа дейін

өндіру әдістерін қолдана отырып, бар кенорындарынан (блоктардан) алынуы мүмкін болжамды дәлелденген 
қорларға негізделген. Дәлелденген қорларды есептеу жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір келісімшарттың 
ажырамас бөлігі болып табылатын қорлар туралы есептерге негізделген. Қорлар туралы осы есептер құзыретті 
орган бекіткен және жылдар бойынша күтілетін өндіру көлемі туралы егжей-тегжейлі ақпарат ұсынылған тех-
никалық-экономикалық модельдерге енгізіледі. 2017 жылдан бастап Топ  тәуелсіз кеңесші дайындаған қорлар 
туралы есептерді пайдаланады (4-ескертпе).

Материалдық емес активтер

(i) Материалдық емес активтерді тану және бағалау

Гудвилден басқа Топтың материалдық емес активтері пайдалы пайдаланудың соңғы мерзіміне ие және негізінен 
өндіріс технологиясын әзірлеу бойынша капиталдандырылған шығындарды, бағдарламалық жасақтаманы, 
лицензиялар мен патенттерді қамтиды. Сатып алынған компьютерлік бағдарламалық жасақтама және лицензия-
лар мен патенттер бастапқыда оларды сатып алуға және енгізуге жұмсалған шығындар сомасында танылады.

(ii) Материалдық емес активтердің амортизациясы

Материалдық емес активтер оларды пайдалы пайдалану мерзімі ішінде сызықтық әдіспен амортизацияланады:

Құнсызданған жағдайда материалдық емес активтердің теігерімдік құны екі шаманың ең үлкеніне дейін: оларды 
пайдалану құндылығы мен сатуға арналған шығыстарды шегергендегі әділ құнға дейін есептен шығарылады.

(iii) Гудвил

Гудвилл құнсызданудан болған жинақталған шығындарды шегергендегі өзіндік құны бойынша есепке алынады. 
Гудвилді құнсыздануға тестілеуді Топ кемінде жылына бір рет, сондай-ақ оның ықтимал құнсыздану белгілері 
болған барлық жағдайларда жүргізеді. Гудвилл біріктіру нәтижесінде синергиядан пайда көретін өндіруші бір-
ліктерге немесе осындай бірліктердің топтарына жатады. Бұл бірліктер немесе бірліктер тобы Топ гудвилді бақы-
лайтын ең төменгі деңгейді білдіреді және олардың мөлшері бойынша олар операциялық сегменттен аспайды.

Осы генерациялайтын бірлікпен жүзеге асырылатын қызметті жою кезінде істен шығумен байланысты гудвилл 
істен шығудан түскен пайданы немесе залалдарды айқындау кезіндегі қызметтің теңгерімдік құнына қосылады 
және істен шыққан қызметтің және сақталған генерациялайтын бірліктің бір бөлігінің салыстырмалы құны не-
гізінде бағаланады.

(iv) Зерттеу және  игеру шығындары

Зерттеуге арналған шығындар олардың туындауына қарай шығыстар құрамында танылады. Әзірлеуге арналған 
шығындар (жаңа және жаңғыртылған өнімдерді жобалауға және сынауға байланысты) коммерциялық орын-
дылығы мен технологиялық жүзеге асырылуы ескеріле отырып, жобаның табысты іске асырылу ықтималдығы 
жоғары болған, ал шығындар жеткілікті сенімділік дәрежесімен бағалануы мүмкін болған кезде материалдық 
емес активтер ретінде танылады. Игеруге арналған өзге де шығындар олардың туындауына қарай шығыстарға 
жатқызылады. Бастапқыда шығыстарға есептен шығарылған игеру шығындары кейінгі кезеңдерде капиталдан-
дырылмайды.

Пайдалы пайдаланудың белгілі бір мерзімі бар игерулерге арналған капиталдандырылған шығындар осы әзірле-
мелердің мәні болып табылатын өнімді коммерциялық өндіру басталған сәттен бастап пайда алудың күтілетін 
мерзімі ішінде сызықтық тәсілмен амортизацияланады.

Жер қойнауын пайдалану құқығы

Жер қойнауын пайдалану құқығы амортизацияның жинақталған сомасын және қажет болған кезде құнсызда-
нудан болған залалдарды шегере отырып, бастапқы құны бойынша ескеріледі. Бизнесті сатып алу нәтижесінде 
алынған жер қойнауын пайдалану құқықтары әділ құны бойынша бағаланады. Жер қойнауын пайдалануға 
арналған құқықтарды сатып алу құнына қол қойылатын бонус, коммерциялық табу бонусы, жер қойнауын пайда-
лануға арналған құқықтарды сатып алу құны және капиталдандырылған тарихи шығындар кіреді. Топ жер қойна-
уын пайдалануға тиісті лицензиялар немесе келісімшарттар берілгенге дейін кен орындарына қатысты мемлекет 
шеккен тарихи шығындарды өтеуге міндетті. Осы тарихи шығындар жер қойнауын пайдалануға арналған 
лицензияның немесе келісімшарттың қолданылу мерзімі ішінде жүргізілетін төлемдердің келтірілген құнына тең 
міндеттемені тиісінше тани отырып, сатып алу құнының бөлігі ретінде танылады.

Жер қойнауын пайдалану құқығы дәлелденген қорларға сүйене отырып, уран өндіру басталған сәттен бастап 
өндірістік әдіс бойынша амортизацияланады.

Қорларды есептеу жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табыла-
тын қорлар туралы есептерге негізделген. Қорлар туралы осы есептер құзыретті орган бекіткен және жылдар 
бойынша күтілетін өндіру көлемі туралы егжей-тегжейлі ақпарат ұсынылған техникалық-экономикалық модель-
дерге енгізіледі. 2017 жылдан бастап Топ  тәуелсіз кеңесші дайындаған қорлар туралы есептерді пайдаланады 
(4-ескертпе).

Барлау және бағалау активтері 

Барлау және бағалау жөніндегі активтер құнсыздануға арналған резервті шегергенде, қажет болған кезде 
бастапқы құны бойынша көрсетіледі. Топ барлау және бағалау бойынша активтерді сатып алынған активтердің 
сипатына сәйкес материалдық және материалдық емес активтер ретінде сыныптайды.

Барлау және бағалау активтері геологиялық және геофизикалық зерттеулер, барлау ұңғымаларын бұрғылау және 
барлау жұмыстарына қатысты өзге де үстеме шығыстар сияқты коммерциялық рентабельді өндірісті жүзеге асы-
ру мүмкіндігі бекітілгенге дейін топ шеккен капиталдандырылған шығындарды қамтиды. 

Барлау және бағалау кезеңі өткеннен кейін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты жасасу немесе 
ұзарту туралы шешім барлау және минералдық ресурстарды бағалау табыстылығына және топтың өндіру (әзір-
леу) сатысына көшу туралы шешіміне байланысты болады.

Материалдық барлау және бағалау активтері уран алудың рентабельділігін көрсеткеннен кейін өндіріске дайын-
дау жөніндегі шығындарға ауыстырылады және дәлелденген қорларға сүйене отырып, өндірістік әдіс бойынша 
амортизацияланады. Экономикалық негізделген алынатын қорлар («дәлелденген қорлар» немесе «коммер-
циялық қорлар») табылған кезде барлау және бағалау жөніндегі материалдық емес активтер жер қойнауын 
пайдалануға арналған құқықтарды сатып алуға арналған шығындар ретінде қайта сыныпталады. Тиісінше, Топ 
экономикалық негізделген алынатын қорлар («дәлелденген қорлар» немесе «коммерциялық қорлар») табылған 
сәтке дейін барлау және бағалау жөніндегі активтерді амортизацияламайды. Егер экономикалық негізделген 
алынатын қорлар табылмаса, барлау және бағалау активтері шығысқа есептен шығарылады.

Топ активтердің құнсыздануын көрсететін фактілер мен мән-жайлар болған кезде барлау және бағалау жөніндегі 
активтерді құнсыздану мәніне тексереді. Құнсызданудан болған залал барлау және бағалау жөніндегі актив-
тердің теңгерімдік құны олардың өтелетін сомасынан асатын сомада танылады. Өтелетін сома екі шаманың ең 
үлкені ретінде айқындалады: сату және пайдалану құндылығы бойынша шығындарды шегергендегі барлау және 
бағалау бойынша активтердің әділ құны.

Төмендегі бір немесе одан да көп фактілер мен мән-жайлардың болуы Топтың барлау және бағалау жөніндегі өз 
активтерін құнсыздану мәніне тексеруге міндетті екенін көрсетеді (тізбе түпкілікті болып табылмайды):
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



Топтың белгілі бір учаскеге барлау жүргізуге құқығы бар кезең аяқталған немесе жақын болашақта 
аяқталатын кезең

белгілі бір учаскедегі минералдық ресурстарды одан әрі барлауға және бағалауға арналған елеулі шығыстар 
бюджетке енгізілмеген және жоспарланбайды

белгілі бір учаскедегі минералды ресурстарды барлау және бағалау минералды ресурстардың коммерциялық 
тиімді көлемін табуға әкелмеді және Топ  белгілі бір учаскедегі осындай қызметті тоқтатуға шешім қабылдады

Топтың белгілі бір учаскені әзірлеу ықтималдығына қарамастан, барлау және бағалау бойынша активтің 
теңгерімдік құны тиімді әзірлеу немесе өткізу нәтижесінде толық көлемде өтелмеуі мүмкін екендігі туралы 
жеткілікті деректері бар

Жобалау жұмыстары, техникалық-экономикалық бағалау сияқты барлау жұмыстары басталғанға дейінгі қызмет-
ке байланысты шығындар кезең шығыстарына есептен шығарылады.

Қаржылық емес активтердің құнсыздануы

Басшылық әрбір есепті кезеңнің соңында қаржылық емес активтердің (қорлардан және кейінге қалдырылған 
салық активтерінен өзгеше) құнсыздану белгілерінің болуын айқындайды. Егер кез келген осындай белгі 
анықталса, басшылық өтелетін құнды екі шаманың: активті сатуға арналған шығыстарды және оны пайдалану 
құндылығын (таза келтірілген құнын) шегере отырып, әділ құнның (активті сатудан алынатын немесе нарыққа 
қатысушылар арасында ерікті негізде операция жүргізу кезінде міндеттемені беру үшін төленетін баға) ең үлкені 
ретінде айқындалатын бағалайды ақша ағындарын өндіретін тиісті объект бойынша болашақта күтілетін ақша 
ағындары). Пайдалану құндылығын бағалау кезінде күтілетін ақша ағындары ақшаның уақытша құнының қол-
даныстағы нарықтық бағалауларын және болашақ ақша ағындары түзетілмеген осы активке тән тәуекелдерді 
көрсететін салық салуға дейінгі мөлшерлемені пайдалана отырып, олардың келтірілген құнына дейін дисконтта-
лады.

Егер жеке активтің өтелетін сомасын бағалау мүмкін болмаса, топ осы актив тиесілі ақша ағындарын генера-
циялайтын бірліктің өтелетін сомасын бағалайды. Ақша ағындарын өндіретін Объект (генерациялайтын бірлік) 
– бұл айтарлықтай дәрежеде басқа активтерге немесе активтер топтарына ақша ағындарына тәуелді емес ақша 
ағындарын өндіретін активтердің ең аз анықталатын тобы. Генерациялайтын бірліктерді айқындау қағидаттары 
4-ескертпеде келтірілген.

Құнсыздану мәніне тексеру жүргізу кезінде пайдаланылатын бағалау мәндері кенорнын игерудің егжей-тегжейлі 
жоспарларына және «Активтердің құнсыздануы» 36 ХҚЕС (IAS) талаптарына сәйкес келтірілген жұмыс бюджет-
теріне негізделген. Болашақ ақша ағындары мыналарға негізделген:

экономикалық негізделген өндіруге жоғары сенімділік дәрежесі бар резервтердің есептік көлемі

болашақтағы өндіру мен сату көлемдері

 (ағымдағы нарықтық бағалар ұзақ мерзімді перспективада орташа бағаның есептелген тобынан, әдетте, үш 
жылдан бес жылға дейінгі мерзім ішінде ерекшеленбейтін жағдайда)

өндірістің болашақ құны және басқа операциялық және күрделі шығындар

Егер активтің теңгерімдік құны оның өтелетін құнынан асып кетсе, активтің құнсыздануы танылады және құнсы-
зданудан болатын шығын активтің өтелетін құнына дейін қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте 
көрсетілген оның баланстық құнын азайту мақсатында бір жыл ішіндегі пайдада немесе шығында көрсетіледі. 
Өткен есепті кезеңдерде танылған активтің құнсыздануынан болған шығын, егер сатуға арналған шығыстарды 
шегергенде активті пайдалану құндылығын не оның әділ құнын айқындау үшін бастапқы пайдаланылған есептік 
бағалардың өзгеруі болса, қалпына келтіріледі. Осы қалпына келтіру шамасы, егер алдыңғы жылдары құнсызда-
нудан ешқандай шығын танылмаса, айқындалатын активтің теңгерімдік құнымен шектеледі.

Инвестициялық мүлік

Инвестициялық жылжымайтын мүлік – бұл жалдау төлемдерін алу немесе капитал құнының өсуі мақсатында 
немесе екеуі үшін топтың иелігіндегі және сонымен бірге топтың өзі иеленбейтін мүлік. 

Инвестициялық жылжымайтын мүлік жинақталған амортизацияны және қажет болған жағдайда құнсызданудан 
жинақталған залалдарды шегергендегі нақты шығындар бойынша есептілікте көрсетіледі. Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің ықтимал құнсыздануын көрсететін белгілер болған жағдайда топ өтелетін құнның 
мөлшерін екі шаманың: оны пайдалану құндылығының не істен шығуға жұмсалған шығындарды шегергендегі 
әділ құнның үлкен мөлшері бойынша бағалайды. Инвестициялық жылжымайтын мүліктің баланстық құнының 
шамасы кезең ішіндегі құнсызданудан болған залалды тану арқылы өтелетін құнға дейін төмендетіледі. Өткен 
есепті кезеңдерде танылған актив құнының құнсыздануынан болған залал, егер кейіннен оның өтелетін құнын 
айқындау кезінде пайдаланылған бағалардың өзгеруі болса, қалпына келтіріледі.

Кейінгі шығындар Топтың осы шығындармен байланысты болашақ экономикалық пайда алу ықтималдығы 
жоғары болғанда және олардың құны сенімді бағалануы мүмкін болғанда ғана активтің теңгерімдік құнының 
құрамында капиталдандырылады. Жөндеуге және ағымдағы қызмет көрсетуге арналған барлық басқа шығындар 
олардың туындауына қарай шығыстар ретінде ескеріледі. Егер инвестициялық жылжымайтын мүліктің иесі оны 
иеленсе, ол «негізгі құралдар» санатына ауыстырылады.

Жалгерлік табыс кезең ішіндегі пайдада немесе шығында жалгерлік кірістер бабының құрамында көрсетіледі. 
Инвестициялық жылжымайтын мүліктің шығуынан түскен пайда немесе залалдар түсім мен теңгерімдік құн ара-
сындағы айырма ретінде айқындалады. 

Егер инвестициялық жылжымайтын мүлік иеленушіге тиесілі болса, ол негізгі құралдардың құрамына қайта 
сыныпталады және оның қайта сыныптау күніндегі теңгерімдік құны бухгалтерлік есеп мақсаттары үшін шартты 
бастапқы құнға айналады.

Сатуға арналған санатқа жатқызылған активтер

Активтер мен істен шығатын топтар (ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді активтерді қамтуы мүмкін) қаржылық 
жағдай туралы шоғырландырылған есепте, егер олардың теңгерімдік құны негізінен есепті ай-күннен кейін 12 
ай ішінде сату есебінен өтелген жағдайда (активтер тиесілі еншілес кәсіпорынға бақылауды жоғалтуды қоса 
алғанда) «Сатуға арналған ретінде жіктелетін шығатын топтардың активтері» ретінде көрсетіледі. Активтерді 
жіктеу төменде санамаланған барлық шарттар болған кезде өзгертілуге жатады: (а) активтер олардың ағымдағы 
жай-күйінде дереу сатуға дайын; (б) Топ басшылығы сатып алушыны іздеудің қолданыстағы бағдарламасын 
бекітті және оны өткізуге кірісті; (в) активтерді негізделген баға бойынша сату жөнінде белсенді қызмет жүр-
гізілуде; (г) сату ағымдағы жылдың ішінде күтіледі және (д) сату жоспарына елеулі өзгерістер енгізу немесе оны 
жою күтілмейді. 

Ағымдағы есепті кезеңдегі қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте сатуға арналған ретінде жіктел-
ген ұзақ мерзімді активтер немесе  шығатын топтар басқа санатқа ауыстыруға жатпайды және ағымдағы есепті 
кезеңнің соңына сыныптамаға сәйкес келтіру үшін қаржылық жағдай туралы есептің салыстырмалы деректерін-
де ұсыну нысанын өзгертпейді.

Шығатын Топ-бір операцияның нәтижесінде Топ ретінде бірге сату жолымен немесе өзге тәсілмен шығарылуға 
жататын активтер тобы (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді) және осы операцияның нәтижесінде берілетін 
осы активтермен тікелей байланысты міндеттемелер. Гудвилл, егер шығып қалған Топ сатып алу кезінде гу-
двилл бөлінген ақша қаражатын өндіретін бірлік болып табылған жағдайда, шығып қалған Топтың құрамында 
ескеріледі. Есепті күннен кейін 12 айдан астам мерзімде өтелетін немесе алынатын соманы қамтитын активтер 
ұзақ мерзімді активтер болып есептеледі. Егер жіктеуді өзгерту қажеттілігі туындаса, мұндай өзгеріс активтің 
қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді бөлігі үшін де жүргізіледі.

Сатуға арналған істен шыққан Топтар жалпы екі соманың ең азы бойынша бағаланады: теңгерімдік құны және 
сатуға арналған шығыстарды шегергендегі әділ құны. Сатуға арналған негізгі құралдар амортизацияланбайды. 
Қайта сыныпталған ұзақ мерзімді қаржы құралдары сатуға арналған шығыстарды шегергенде теңгерімдік құн 
мен әділ құнның ең аз сомасына дейін есептен шығаруға жатпайды. 

Шығу тобымен тікелей байланысты және шығу кезінде берілетін міндеттемелер қайта сыныптауға жатады және 
шоғырландырылған қаржылық жағдай туралы есепте жеке жолда көрсетіледі.
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Қаржы құралдары 

Бағалаудың негізгі тәсілдері

Әділ құн – бұл бағалау ай-күніне нарыққа қатысушылар арасында ерікті негізде операция жүргізу кезінде активті 
сату кезінде алынуы немесе міндеттемені беру кезінде төленуі мүмкін баға. Әділ құнның ең жақсы растауы бел-
сенді нарықта баға белгіленетін баға болып табылады. Белсенді нарық – бұл активпен немесе міндеттемемен 
операциялар тұрақты негізде бағалау туралы ақпарат алуға мүмкіндік беретін жеткілікті жиілікпен және жеткілікті 
көлемде жүргізілетін нарық.

Белсенді нарықта айналыстағы қаржы құралдарының әділ құны баға белгіленетін бағаны жеке активке немесе 
міндеттемеге көбейту кезінде алынған сома ретінде кәсіпорын ұстап қалатын олардың санына бағаланады. 
Нарықтың әдеттегі тәуліктік сауда айналымы кәсіпорынның активтері мен міндеттемелерінің санын сіңіру үшін 
жеткіліксіз болса да, жеке операцияда позицияларды сатуға тапсырыс беру белгіленген бағаға әсер етуі мүмкін. 

Дисконтталған ақша ағындарының моделі сияқты бағалау модельдері, сондай-ақ нарық жағдайларында 
жасалатын ұқсас операциялардың деректеріне негізделген модельдер немесе инвестициялар объектісінің 
қаржылық деректерін қарау мәмілелердің бағасы туралы нарықтық ақпарат қолжетімсіз қаржы құралдарының 
әділ құнын айқындау үшін пайдаланылады. Әділ құнды бағалау нәтижелері әділ құн иерархиясының деңгейлері 
бойынша былайша талданады және бөлінеді (i) 1-деңгейге ұқсас активтер немесе міндеттемелер үшін белсенді 
нарықтардағы нарықтық баға белгіленімдері (түзетілмейтін) бойынша бағалар жатады, (ii) 2-деңгейге - барлық 
пайдаланылатын не тікелей (мысалы, баға), не жанама (мысалы, баға негізінде есептелген) активтер немесе 
міндеттемелер үшін бақыланатын елеулі бастапқы деректер болып табылатын бағалау модельдерінің көмегімен 
алынған, және (iii) 3-деңгейдегі бағалар тек байқалатын нарықтық деректерге негізделмеген бағалар болып 
табылатын (яғни бағалау үшін бақыланбайтын бастапқы деректердің елеулі көлемі талап етіледі). Деңгейден әділ 
құн иерархиясы деңгейіне аударымдар есепті кезеңнің соңында орын алды деп есептеледі.

(i) Мәміле бойынша шығындар

Мәміле бойынша шығындар қаржы құралын сатып алуға, шығаруға немесе шығаруға тікелей қатысты қосымша 
шығындар болып табылады. Қосымша шығындар – егер мәміле жасалмаса, пайда болмайтын шығындар. 
Мәміле бойынша шығындар агенттерге (сауда агенттері ретінде әрекет ететін қызметкерлерді қоса алғанда), 
кеңесшілерге, брокерлер мен дилерлерге төленген сыйақы мен комиссияларды, реттеуші органдар мен қор бир-
жаларына төленетін алымдарды, сондай-ақ меншікті беру кезінде алынатын салықтар мен алымдарды қамтиды. 
Мәміле бойынша шығындарға борыштық құралдар бойынша сыйлықақылар немесе дисконттар, қаржыланды-
руға арналған шығындар, ішкі әкімшілік шығыстар немесе сақтауға арналған шығыстар кірмейді.

(ii) Амортизацияланған құн

Амортизациялық құн есептелген проценттер шамасына азайтылған немесе ұлғайтылған борыштың негізгі 
сомасын өтеуге төлемдерді шегере отырып, бастапқы тану кезінде қаржы құралы бағаланған шаманы, ал қаржы 
активтері үшін – күтілетін кредиттік залалдарға арналған кез келген бағалау резервін шегере отырып білдіреді. 
Ұлғайтылған проценттер мәміле бойынша шығындарды бастапқы тану кезінде кейінге қалдырылған амортизаци-
яны, сондай-ақ тиімді проценттік мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, өтеу сомасынан кез келген сыйлықақы-
ны немесе дисконтты қамтиды. 

Ұлғайтылған купондық табысты және амортизацияланған дисконтты немесе сыйлықақыны қоса алғанда, 
ұлғайтылған проценттік кірістер мен ұлғайтылған проценттік шығыстар (комиссияны беру кезінде кейінге қал-
дырылғандарды қоса алғанда, осындай болған жағдайда) жеке көрсетілмейді, бірақ қаржылық жағдай туралы 
шоғырландырылған есептің тиісті баптарының теңгерімдік құнына енгізіледі.

(iii) Тиімді проценттік мөлшерлеме әдісі

Тиімді проценттік мөлшерлеме әдісі бұл құралдың теңгерімдік құнына әр кезеңдегі тұрақты проценттік мөлшер-
лемені (тиімді проценттік мөлшерлеме) қамтамасыз ету мақсатында тиісті кезең ішінде проценттік кірістерді не-
месе проценттік шығыстарды бөлу әдісі. Тиімді проценттік мөлшерлеме - бұл қаржы құралының күтілетін жұмыс 
істеу уақыты ішінде немесе орынды болған жерде қаржы құралының жалпы теңгерімдік құнына дейінгі неғұрлым 
қысқа мерзім ішінде есеп айырысу болашақ ақша төлемдерін немесе түсімдерді (болашақ кредит шығындарын 

қоспағанда) дәл дисконттау кезінде қолданылатын мөлшерлеме. Тиімді проценттік мөлшерлеме проценттік 
өзгерістің келесі күніне дейін құбылмалы мөлшерлемесі бар құралдар бойынша ақша ағындарын дисконттау 
үшін қолданылады, осы құрал үшін көрсетілген құбылмалы мөлшерлеме бойынша немесе нарықтық мәніне қара-
мастан белгіленетін басқа да ауыспалы факторлар бойынша кредиттік спрэдті көрсететін сыйлықақылар немесе 
дисконттар. 

Мұндай сыйлықақылар немесе дисконттар құрал айналысының күтілетін бүкіл мерзімі ішінде амортизацияла-
нады. Келтірілген құнды есептеу тиімді проценттік мөлшерлеменің ажырамас бөлігін құрайтын шарт бойынша 
тараптар төлеген немесе алған барлық сыйақылар мен сомаларды қамтиды. Бастапқы тану кезінде сатып 
алынған немесе құрылған кредиттік-құнсызданған (POCI) қаржы активтері болып табылатын активтер үшін тиімді 
проценттік мөлшерлеме кредиттік тәуекелді ескере отырып түзетіледі, яғни келісімшарттық ақша ағындары база-
сында емес, бастапқы тану кезінде күтілетін ақша ағындары негізінде есептеледі.

Қаржы құралдарын бастапқы тану

Пайда немесе залал арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржы құралдары бастапқыда әділ құн бойынша 
танылады. Барлық өзге қаржы құралдары бастапқыда мәміле бойынша шығындарды қоса алғанда, әділ құн бой-
ынша көрсетіледі. Бастапқы тану кезінде әділ құнды ең жақсы растау мәміле бағасы болып табылады. Бастапқы 
тану кезінде пайда немесе залал, егер әділ баға мен мәміленің бағасы арасында айырма болған жағдайда ғана 
ескеріледі, оны растау сол құралмен нарықта байқалатын басқа да ағымдағы мәмілелер немесе базалық дерек-
тер ретінде байқалатын нарықтардың деректерін ғана пайдаланатын бағалау моделі болуы мүмкін. Амортиза-
цияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтеріне және өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша 
бағаланатын борыштық құралдарға инвестицияларға қатысты бастапқы танылғаннан кейін күтілетін кредиттік 
залалдарға арналған бағалау резерві танылады, бұл активті бастапқы танығаннан кейін бірден бухгалтерлік 
залалды тануға әкеледі.

Жеткізілуі заңнамада немесе осы нарық үшін іскерлік айналым дағдыларында белгіленген мерзімдерде жүр-
гізілуге тиіс қаржы активтерін сатып алу және сату («стандартты шарттарда» сатып алу және сату) мәміле жа-
салған күні, яғни топ қаржы активін сатып алуға немесе сатуға міндеттенетін күні көрсетіледі. Сатып алу бойын-
ша барлық басқа операциялар кәсіпорын осы қаржы құралына қатысты шарттың тарабы болған кезде танылады.

Қаржы активтерін жіктеу және кейіннен бағалау

(i) Бағалау санаттары

Топ қаржылық активтерді бағалаудың мынадай санаттарын пайдалана отырып жіктейді: пайда немесе залал 
арқылы әділ құны бойынша бағаланатын, өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын және 
амортизацияланған құны бойынша бағаланатын. Борыштық қаржы активтерін жіктеу және кейіннен бағалау: (i) 
активтердің тиісті портфелін басқару үшін Топтың  бизнес-моделіне және (ii) актив бойынша ақша ағындарының 
сипаттамаларына байланысты болады.

(ii) Бизнес-модель

Бизнес-модель Топтың  ақша ағындарын алу мақсатында активтерді басқару үшін пайдаланатын тәсілін көр-
сетеді:  (i) шартта көзделген активтерден ақша ағындарын алу ғана Топтың  мақсаты болып табыла ма («шартта 
көзделген ақша ағындарын алу үшін активтерді ұстап қалу»), немесе (ii) шартта көзделген ақша ағындарын және 
активтерді сату нәтижесінде туындайтын ақша ағындарын алу («шартта көзделген ақша ағындарын алу үшін ак-
тивтерді ұстап қалу»), немесе, егер (i) тармақ та, (ii) тармақ та қолданылмаса, қаржы активтері «өзге» бизнес-мо-
дельдер санатына жатады және пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша бағаланады.

Бизнес-модель бағалау жүргізу күніндегі портфель үшін белгіленген мақсатқа қол жеткізу үшін топ жүзеге асы-
руға ниеттенген қызметтің барлық тиісті дәлелдемелерінің негізінде активтер тобы үшін (портфель деңгейінде) 
айқындалады. Бизнес-модельді айқындау кезінде Топ ескеретін факторларға портфельдің мақсаты мен құрамы, 
тиісті активтер бойынша ақша ағындарын алудың бұрынғы тәжірибесі, тәуекелдерді бағалау және басқару тәсіл-
дері, активтердің кірістілігін бағалау әдістері және басшыларға төлемдер тәсімі кіреді.
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(iii) Ақша ағындарының сипаттамалары

Егер бизнес-модель шартта көзделген ақша ағындарын алу үшін немесе шартта көзделген ақша ағындарын 
алу және сату үшін активтерді ұстап қалуды көздесе, Топ  ақша ағындары тек негізгі қарыз бен проценттердің 
есебіне төлемдер болып табылатындығын бағалайды («төлемдер тек негізгі қарыз бен проценттердің есебіне 
төленеді» немесе «SPPI-тест»). 

Кіріктірілген туынды құралдары бар қаржы активтері олар бойынша ақша ағындары тек борыш пен процент-
тердің негізгі сомасының есебіне ғана төлемдер болып табылатынын анықтау үшін жиынтықта қаралады. 

Осы бағалауды жүргізу кезінде Топ  шартта көзделген ақша ағындарының базалық кредит шартының талап-
тарына сәйкестігін қарайды, яғни проценттер кредиттік тәуекелге, ақшаның уақытша құнына, базалық кредит 
шартының басқа тәуекелдеріне және пайда маржасына қатысты өтемді ғана қамтиды. 

Егер шарттың талаптары базалық кредиттік шарттың талаптарына сәйкес келмейтін тәуекелге немесе құбылма-
лылыққа ұшырауды көздесе, тиісті қаржылық актив пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша жіктеледі 
және бағаланады. Төлемдерге арналған тест тек қарыз бен проценттің негізгі сомасының есебіне активті баста-
пқы тану кезінде жүргізіледі және кейіннен қайта бағалау жүргізілмейді. 

Қаржы активтерін қайта жіктеу 

Қаржы құралдары осы портфельді басқарудың бизнес-моделі тұтастай өзгерген жағдайда ғана қайта жіктеледі. 
Қайта жіктеу бизнес-модель өзгергеннен кейін бірінші есепті кезеңнің басынан бастап перспективалы түрде 
жүргізіледі. Топ ағымдағы немесе салыстырмалы кезең ішінде өзінің бизнес-моделін өзгертпеді және қайта 
сыныптауды жүргізбеді.

Қаржы активтерінің құнсыздануы: күтілетін кредиттік шығындарға арналған бағалау резерві

Болжамдардың негізінде Топ амортизацияланған құн бойынша және басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құн 
бойынша бағаланатын борыштық құралдарға және кредиттер беру жөніндегі міндеттемелерге және қаржылық 
кепілдік шарттарына байланысты туындайтын тәуекелдерге байланысты күтілетін кредиттік шығындарды баға-
лайды. Топ күтілетін кредиттік шығындарды бағалайды және әрбір есепті күнге кредиттік шығындарға арналған 
бағалау резервін таниды. Күтілетін кредиттік шығындарды бағалау: (i) ықтимал нәтижелердің диапазонын 
бағалау жолымен айқындалған, ықтималдық ескеріле отырып, болжанбаған және мөлшерленген соманы, (ii) ақ-
шаның уақытша құнын және (iii) өткен оқиғалар, ағымдағы жағдайлар және болжанатын болашақ экономикалық 
жағдайлар туралы, есепті күнге артық шығындар мен күшсіз қолжетімді барлық негізделген және расталатын 
ақпаратты көрсетеді.

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын борыштық құралдар күтілетін кредиттік залалдарға арналған 
бағалау резервін шегере отырып, қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте ұсынылады. Кредиттік 
міндеттемелер мен қаржылық кепілдіктерге қатысты қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте 
міндеттемелер құрамында күтілетін кредиттік залалдарға арналған жеке резерв танылады. Күтілетін кредиттік 
залалдарға арналған бағалау резервін есепке алмағанда, Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша баға-
ланатын борыштық құралдардың амортизациялық құнындағы өзгерістер пайданың немесе залалдың құрамында 
көрсетіледі. Теңгерімдік құндағы басқа да өзгерістер «Өзге жиынтық кіріс арқылы бағаланатын борыштық құрал-
дардан шығыстарды шегергендегі кірістер» деген бапта өзге де жиынтық кірістің құрамында көрсетіледі. 

Топ бастапқы тану сәтінен бастап кредиттік сападағы өзгерістер негізінде құнсыздануды есепке алудың «үш 
кезеңді» моделін қолданады. Бастапқы тану кезінде құнсызданбаған қаржы құралы 1-кезеңге жатқызылатын 
ретінде жіктеледі. 1-кезеңнің қаржы активтері үшін күтілетін кредиттік шығындар, егер ол 12 ай өткенге дейін 
(«12 айлық күтілетін кредиттік шығындар») басталса, Шартқа сәйкес келесі 12 ай ішінде немесе өтеу күніне дейін 
болуы мүмкін күтілетін кредиттік шығындардың бөлігіне тең сомада бағаланады. Егер Топ бастапқы танылған 
сәттен бастап кредиттік тәуекелдің елеулі ұлғаюын сәйкестендірсе, онда актив 2-кезеңге ауыстырылады, ал 
осы актив бойынша күтілетін кредиттік залалдар бүкіл мерзім ішінде, яғни шартқа сәйкес өтеу ай-күніне дейін 
күтілетін кредиттік заладар негізінде, бірақ егер ол көзделген болса, күтілетін алдын ала төлемді ескере отырып 
бағаланады («бүкіл кезең үшін күтілетін кредиттік залалдар»). Топтың кредиттік тәуекелді елеулі ұлғайтуды ай-
қындау тәртібінің сипаттамасы 40-ескертпеде беріледі. 

Егер Топ қаржы активінің құнсызданған болып табылатынын айқындаса, актив 3-кезеңге ауыстырылады және ол 
бойынша күтілетін кредиттік залалдар бүкіл мерзім ішінде күтілетін кредиттік залалдар ретінде бағаланады. Топ-
тың құнсызданған активтер мен дефолтты айқындауына қатысты түсіндірмелер 40-ескертпеде берілген. Сатып 
алынған немесе құрылған несиелік-құнсызданған қаржы активтері үшін күтілетін несиелік залалдар әрқашан 
бүкіл мерзімге күтілетін несиелік залалдар ретінде бағаланады. 

40-ескертпеде Топтың болжамды ақпаратты күтілетін кредиттік залалдар моделіне енгізу тәсілін түсіндіруді қоса 
алғанда, күтілетін кредиттік залалдарды бағалау кезінде пайдаланылатын бастапқы деректер, жорамалдар және 
есептеу әдістері туралы ақпарат беріледі.  

Қаржы активтерін есептен шығару

Топ оларды өндіріп алу жөніндегі барлық практикалық мүмкіндіктерді сарқып алып, осындай активтерді өтеуге 
қатысты күтулердің негізсіздігі туралы қорытындыға келген кезде қаржы активтері толық немесе ішінара есептен 
шығарылады. Есептен шығару танудың тоқтатылуын білдіреді. Өндіріп алуға қатысты негізделген күтулердің бол-
мауы белгілеріне (i) сот шешімі, (ii) қаржылық актив сатып алынған кәсіпорынды тарату, (iii) 3 және одан да көп 
жыл мерзімі өткен кезең кіреді.

Туынды қаржы құралдары

Туынды қаржы құралдары әділ құны бойынша көрсетіледі. Барлық туынды құралдар, егер осы құралдардың әділ 
құны оң болып табылса, активтер ретінде және егер олардың әділ құны теріс болып табылса, міндеттемелер 
ретінде ескеріледі. Туынды құралдардың әділ құнының өзгеруі бір жыл ішіндегі пайдаға немесе залалға ен-
гізіледі. Топ  хеджирлеу есебін қолданбайды.

Қаржылық міндеттемелерге және басқа да қаржылық емес шарттарға кіріктірілген кейбір туынды құралдар, егер 
олардың тәуекелдері мен экономикалық сипаттамалары негізгі шарттың тәуекелдерімен және экономикалық 
сипаттамаларымен тығыз байланыста болмаса, негізгі шарттан ерекшеленеді

Қаржы активтерін тануды тоқтату 

Топ қаржы активтерін,(а) осы активтер өтелген немесе осы активтерге байланысты ақша ағындарына құқықтар-
дың қолданылу мерзімі өткен кезде немесе (б) Топ қаржы активтерінен ақша ағындарына құқықтарды берген 
немесе беру туралы келісім жасасқан кезде, және бұл ретте (i) осы активтерді иеленумен байланысты барлық 
тәуекелдер мен сыйақыны да дерлік бергенде немесе (ii) осы активтерді иеленумен байланысты барлық тәуе-
келдер мен сыйақыны іс жүзінде бермесе, сақтамаса, бірақ осы активтерге қатысты бақылау құқығын жоғалтса 
тануды тоқтатады. 

Егер контрагенттің активті сатуға шектеулер енгізбестен байланысты емес үшінші тарапқа толық сатудың прак-
тикалық мүмкіндігі болмаса, бақылау сақталады.

Қаржы активтерін түрлендіру 

Кейде Топ қаржы активтері бойынша шарттық талаптарды қайта қарайды немесе басқаша түрде түрлендіреді.  
Топ шартта көзделген ақша ағындарын түрлендіру, өзгелермен қатар, мынадай факторларды ескере отырып, 
елеулі болып табылатындығын бағалайды:актив бойынша тәуекелдер бейініне елеулі әсер ететін жаңа шарттық 
шарттардың болуы, проценттік мөлшерлеменің елеулі өзгеруі, валюталық деноминацияның өзгеруі, активпен 
байланысты кредиттік тәуекелге елеулі әсер ететін жаңа немесе қосымша кредиттік қамтамасыз етудің пайда 
болуы немесе қарыз алушы қаржылық қиындықтарға тап болмаған жағдайларда кредит мерзімін едәуір ұзарту.

Егер түрлендірілген шарттар айтарлықтай өзгеше болса, сондықтан бастапқы актив бойынша ақша ағындарына 
құқықтар аяқталса, Топ  бастапқы қаржы активін тануды тоқтатады және жаңа активті әділ құны бойынша 
таниды. Кейінгі құнсыздануды есептеу мақсаттары үшін, оның ішінде кредиттік тәуекелдің едәуір ұлғаю фактісін 
айқындау үшін бастапқы тану күні шарттарды қайта қарау күні болып есептеледі. Сондай-ақ, Топ жаңа несиенің 
немесе қарыз құралының төлемдерді тек негізгі қарыз бен проценттер есебінен жүзеге асыру критерийіне 
сәйкестігін бағалайды. Танылуы тоқтатылған бастапқы активтің теңгерімдік құны мен жаңа, елеулі түрлендірілген 
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активтің әділ құны арасындағы кез келген алшақтық, егер айырмашылықтың мазмұны меншік иелерімен капи-
талмен операцияға қатысты болмаса, пайданың немесе залалдың құрамында көрсетіледі.

Шарттарды қайта қарау контрагенттің қаржылық қиындықтарынан және оның бастапқыда келісілген төлемдерді 
орындай алмауынан туындаған жағдайда, Топ бастапқы және түзетілген күтілетін ақша ағындарын шарт талап-
тарын өзгерту нәтижесінде актив бойынша тәуекелдер мен пайдалардың елеулі айырмашылығы тұрғысынан 
активтермен салыстырады. 

Егер тәуекелдер мен пайдалар өзгермесе, онда түрлендірілген активтің бастапқы активтен айтарлықтай айыр-
машылығы жоқ және оны түрлендіру тануды тоқтатуға алып келмейді. Топ бастапқы тиімді пайыздық мөлшерле-
ме бойынша (немесе сатып алынған немесе құрылған кредиттік-құнсызданған қаржы активтері үшін кредиттік 
тәуекелді ескере отырып түзетілген тиімді пайыздық мөлшерлеме бойынша) шартқа түрлендірілген ақша ағын-
дарын дисконттау арқылы жалпы баланстық құнды қайта есептеуді жүргізеді және түрлендіруден түскен пайданы 
немесе залалды пайданың немесе залалдың құрамында таниды.

Қаржылық міндеттемелерді бағалау санаттары

Мыналарды қоспағанда, қаржылық міндеттемелер кейіннен амортизацияланған құны бойынша бағаланатын 
ретінде жіктеледі:(i) пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық міндеттемелер 
(туынды қаржы құралдары, саудаға арналған қаржылық міндеттемелер, мысалы, бағалы қағаздар бойынша 
қысқа позициялар), бизнесті біріктіру кезінде сатып алушы танитын шартты өтеу және бастапқы тану кезінде 
осындай ретінде айқындалған басқа да қаржылық міндеттемелер,және (іі) қаржылық кепілдік шарттары және 
кредиттер беру жөніндегі міндеттемелер.

Қаржылық міндеттемелерді тануды тоқтату

Қаржылық міндеттемелерді тану олар өтелген жағдайда, яғни шартта көрсетілген міндеттеме орындалғанда 
немесе тоқтатылғанда немесе оны орындау мерзімі аяқталғанда тоқтатылады.

Топ пен оның бастапқы кредиторлары арасында айтарлықтай ерекшеленетін шарттары бар борыштық құрал-
дармен алмасу, сондай-ақ қолданыстағы қаржылық міндеттемелер талаптарының елеулі өзгерістері бастапқы 
қаржылық міндеттемені өтеу және жаңа қаржылық міндеттемені тану ретінде ескеріледі. Егер бастапқы тиімді 
проценттік мөлшерлемені пайдалана отырып дисконтталған алынған сыйақыларды шегергендегі барлық төлен-
ген сыйақыларды қоса алғанда, жаңа шарттарға сәйкес ақша ағындарының дисконтталған келтірілген құны 
бастапқы қаржылық міндеттеме бойынша қалған ақша ағындарының дисконтталған келтірілген құнынан кемінде 
10%  ерекшеленетін болса, шарттар айтарлықтай өзгеше болып есептеледі. Бұдан басқа, құрал деноминация-
ланған валюта, проценттік мөлшерлеме түрінің өзгеруі, құралды айырбастаудың жаңа шарттары және несие бой-
ынша шектеу шарттарының өзгеруі сияқты басқа да сапалық факторлар ескеріледі. Егер борыштық құралдармен 
алмасу немесе шарттарды түрлендіру өтеу ретінде ескерілсе, барлық шығындар немесе төленген сыйақылар 
өтеуден түскен пайданың немесе залалдың құрамында танылады. Егер айырбастау немесе түрлендіру өтеу ретін-
де ескерілмесе, барлық шығындар немесе төленген сыйақылар міндеттеменің теңгерімдік құнын түзету ретінде 
көрсетіледі және өзгертілген міндеттеменің қалған қолданылу мерзімі ішінде амортизацияланады.

Міндеттемелердің оларды өтеуге әкелмейтін модификациялары кумулятивтік амортизацияны есептеу әдісі 
бойынша бағалау мәнінің кері санмен өзгеруі ретінде ескеріледі, бұл ретте, егер теңгерімдік құндағы айыр-
машылықтың экономикалық мазмұны меншік иелерімен капиталмен операцияға жатпайтын болса, пайда неме-
се залал пайданың немесе залалдың құрамында көрсетіледі.

Қаржы құралдарын өзара есепке алу

Қаржылық активтер мен міндеттемелер өзара есепке алынады және қаржылық жағдай туралы есепте көрсетіл-
ген сомаларды өзара есепке алуды жүргізуге заңды түрде белгіленген құқық болған, сондай-ақ өзара есепке 
алуды жүргізуге не активті бір мезгілде өткізуге және міндеттемені реттеуге ниеті болған жағдайларда ғана таза 
шама көрсетіледі.  Қаралып отырған өзара есепке алу құқығы (а) ықтимал болашақ оқиғаларға тәуелді болмауға 
тиіс және (б) мынадай жағдайларда:(i) әдеттегі қаржы-шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында, (ii) төлем-
дер бойынша міндеттемелер орындалмаған кезде (дефолт оқиғасы) және (iii) дәрменсіздік немесе банкроттық 
жағдайында жүзеге асырудың заңды мүмкіндігі болуға тиіс.

Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары

Ақша қаражаты мен ақша қаражатының баламалары кассадағы ақша қаражатын, талап етілгенге дейінгі банк 
шоттарындағы қаражатты және шарт бойынша бастапқы өтеу мерзімі үш айдан аспайтын басқа да қысқа 
мерзімді жоғары өтімді инвестицияларды қамтиды. Ақша қаражаты мен ақша қаражатының баламалары аморти-
зацияланған құны бойынша көрсетіледі, өйткені (i) олар шартта көзделген ақша ағындарын алу үшін ұсталады 
және бұл ақша ағындары тек борыш пен роценттердің негізгі сомасының есебіне төлемдерді ғана білдіреді және 
(ii) олар пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша бағаланатын санатқа жатқызылмаған. Пайдалануды 
шектеумен ақша қаражатының қалдықтары ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті жасау мақсаттары үшін 
ақша қаражатының және ақша қаражатының баламаларының құрамынан шығарылады. Есепті ай-күннен кейін 
кем дегенде он екі ай бойы қолданылып жүрген міндеттемелерді өтеу үшін айырбастауға немесе пайдалануға 
шектеу қойылған ақша қаражатының қалдықтары өзге де айналымнан тыс активтердің құрамына енгізіледі.

Сауда және өзге де дебиторлық берешек 

Сауда және өзге де дебиторлық берешек бастапқыда әділ құн бойынша, содан кейін тиімді проценттік мөлшер-
леме әдісін пайдалана отырып есептелген амортизацияланған құн бойынша ескеріледі. 

Қорлар

Қорлар екі шаманың ең азы бойынша есептеледі: өзіндік құны бойынша немесе таза сату бағасы бойынша. 
Қорларды өндіріске жіберу және өзге де шығару кезінде оларды бағалау орташа өлшенген құн әдісі бойынша 
жүргізіледі. Дайын өнімнің және аяқталмаған өндірістің өзіндік құны шикізат пен материалдардың құнын, өндірістік 
жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу шығындарын және өзге де тікелей шығындарды, сондай-ақ өндірістік үстеме 
шығыстардың тиісті үлесін (өндірістік қуаттарды нормативтік пайдалану негізінде есептелген) қамтиды және қарыз 
қаражаты бойынша шығыстарды қамтымайды. Таза сату бағасы – бұл әдеттегі қызмет барысында өндірісті аяқтауға 
арналған есептік шығындарды және сату бойынша есептік шығындарды шегергендегі есептік сату бағасы.

Тауарлық қарыздар

Топ тауарлық қарыздар шарттарын жасасады, оған сәйкес бір тарап (кредитор) екінші Тарапқа (қарыз алушыға) 
уран өнімін беруге міндеттенеді, ал қарыз алушы қарыз берушіге уран өнімінің бірдей мөлшерін қайтаруға мін-
деттенеді. Тауарлық қарыздарды жасасудың мақсаты уран өнімін жеткізу бойынша өз міндеттемелерін орындауға 
жәрдемдесу болып табылады, соның салдарынан топ тауарлық қарызды қаржылық емес міндеттеме ретінде 
сыныптайды.

Тауарлық қарыз алған кезде топ қорларды шарттық құны бойынша есепке алады. Тауарлық қарыздар бойынша 
міндеттемелер есепті күнгі уран өнімінің әділ құны бойынша танылады. Әділ құнды кейіннен қайта бағалау уран 
өніміне әділ құнның өзгеруіне сәйкес басқа да кірістер/шығыстар құрамындағы пайда/залал арқылы жүргізіледі. 

Алдын ала төлем

Алдын ала төлем құнсыздануға арналған резервті шегергенде нақты шығындар бойынша есептілікте көрсетіледі. 
Алдын ала төлем, егер оған қатысты тауарларды немесе қызметтерді алудың күтілетін мерзімі бір жылдан асса 
немесе егер алдын ала төлем есепте бастапқы тану кезінде ұзақ мерзімді ретінде көрсетілетін активке қатысты 
болса, ұзақ мерзімді төлем ретінде жіктеледі. Активті сатып алу үшін алдын ала төлем сомасы топ осы активті 
бақылауды алған және онымен байланысты болашақ экономикалық пайданы Топ алуы ықтималдығы болған 
кезде оның теңгерімдік құнына қосылады. 

Басқа алдын ала төлем оған қатысты тауарларды немесе қызметтерді алу кезінде пайдаға немесе залалға есеп-
тен шығарылады. Егер алдын ала төлемге жататын активтер, тауарлар немесе қызметтер алынбаса, алдын ала 
төлемнің теңгерімдік құны есептен шығаруға жатады және құнсызданудан болатын тиісті шығын бір жыл ішіндегі 
пайдада немесе залалда көрсетіледі. Ұзақ мерзімді алдын ала төлемдер дисконтталмайды.

Қосылған құн салығы

Өткізу кезінде туындайтын қосылған құн салығы (ҚҚС) тауарлар тиелген немесе қызметтер көрсетілген кезде са-
лық органдарына төленуге жатады. Сатып алу бойынша ҚҚС өнім берушіден салық фактура-шотын алған кезде 
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өткізу бойынша ҚҚС-пен есепке жатқызуға жатады. Салық заңнамасы ҚҚС есебін жүргізуге рұқсат береді. Тиісін-
ше, сату және сатып алу операциялары бойынша ҚҚС қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есептерде 
танылған әрбір шоғырландырылған кәсіпорын үшін жеке-жеке қысқартылды. 

Өтелетін ҚҚС, егер ол бойынша есепті кезең аяқталған сәттен бастап бір жыл ішінде қайтару күтілмесе, айна-
лымнан тыс актив ретінде жіктеледі. Ұзақ мерзімді ҚҚС дисконтталмайды.

Акционерлік капитал

Жай акциялар капитал ретінде көрсетіледі. Жаңа акцияларды шығаруға тікелей қатысты қосымша шығындар 
капитал құрамында шығарудан алынған соманы азайту (салықты шегергенде) ретінде көрсетіледі. Шығарылған 
акциялардың номиналды құнынан алынған қаражаттың әділ құнының асып кету сомасы эмиссиялық кіріс 
ретінде капиталда көрсетіледі. Қосымша төленген капитал негізінен өз үлесінен жоғары бақыланбайтын иелену 
үлесімен жасалған жарналарды білдіреді.

Дивидендтер

Дивидендтер міндеттемелер ретінде көрсетіледі және олар жарияланған және мақұлданған кезеңдегі капитал 
сомасынан шегеріледі. Есепті ай-күннен кейін, бірақ қаржылық есептілік бекітілген ай-күнге дейін жарияланған 
дивидендтер туралы ақпарат «Есепті ай-күннен кейінгі оқиғалар» ескертпесінде көрсетіледі. 

Жалдау

Жалдау шарттары бойынша туындайтын міндеттемелер бастапқыда келтірілген құн бойынша бағаланады. Жал-
дау міндеттемелері алуға жалдау бойынша ынталандыру төлемдерін шегергендегі тіркелген төлемдердің (мәні 
бойынша тіркелген төлемдерді қоса алғанда) таза келтірілген құнын қамтиды. Жалдау төлемдері жалдау шар-
тына енгізілген проценттік мөлшерлеменің пайдалана отырып дисконтталады. Егер бұл мөлшерлемені, әдетте, 
Топта бар жалдау шарттары жағдайында орын алатындығын оңай анықтау мүмкін болмаса,  Топ қосымша қарыз 
қаражатын тарту мөлшерлемесін пайдаланады – бұл Топ ұқсас мерзімге және осындай қамтамасыз ету кезінде 
ұқсас экономикалық жағдайларда пайдалану құқығы нысанында активтің құнына ұқсас құны бар активті алу үшін 
қажетті қарыз қаражатын тарта алатын мөлшерлеме болып табылады.

Жалдау төлемдері міндеттемелердің негізгі сомасына және қаржылық шығыстарға бөлінеді. Қаржылық шығы-
стар әрбір кезең үшін міндеттеменің өтелмеген қалдығы бойынша тұрақты мерзімді проценттік мөлшерлемені 
қамтамасыз ету үшін жалдаудың барлық кезеңі ішінде пайдада немесе залалда көрсетіледі.

Жабдықтар мен көлік құралдарын қысқа мерзімді жалдау және құны төмен кез келген активтерді жалдау бойын-
ша төлемдер пайда немесе залал құрамындағы шығыстар ретінде сызықтық әдіс деп танылады. 

Қысқа мерзімді жалдау мерзімі 12 айдан аспайтын жалдау шартын білдіреді. Құны төмен активтерге АТ-жаб-
дықтар мен құны 500 мың теңгеден аспайтын кеңсе жиһазының шағын заттары кіреді.

Операциялық жалдау

Топ  жалға алушыға активті иеленумен байланысты барлық тәуекелдер мен пайданы беруді көздемейтін жалдау 
шарты бойынша жалға беруші болып табылған жағдайларда (яғни операциялық жалдау жағдайында) операци-
ялық жалдау шарттары бойынша жалдау төлемдері желілік әдіспен өзге кірістердің құрамында көрсетіледі.

Кредиттер және қарыздар

Кредиттер мен қарыздар тиімді проценттік мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, амортизацияланған құн бой-
ынша көрсетіледі. 

Мақсаты бойынша немесе сату үшін пайдалануға дайындалуы міндетті түрде едәуір уақытты талап ететін (белгілі 
бір талаптарға жауап беретін актив) активті сатып алуға, салуға немесе өндіруге тікелей жатқызылатын қарыздар 
бойынша шығындар осындай актив құнының құрамына кіреді. 

Капиталдандырудың басталу күні (А) Топқа белгілі бір талаптарға жауап беретін активке байланысты шығыстар 
артылғанда басталады; (б) ол қарыздар бойынша шығындарды көтереді; және (В) ол активті мақсаты бойынша 

пайдалануға немесе сатуға дайындау үшін қажетті іс-әрекеттерді қолданады. Қарыздар бойынша шығындарды 
капиталдандыру активті пайдалануға немесе сатуға дайындау үшін іс жүзінде барлық жұмыстар аяқталған 
ай-күнге дейін жалғасады. 

Топ беретін активтер бойынша күрделі шығыстар шығармаса, болдырмауға болатын кредиттер мен қарыздар 
бойынша шығындарды капиталдандырады. Қарыздар бойынша капиталдандырылған шығындар белгілі бір 
талаптарға жауап беретін активті сатып алу үшін қаражат қарызға алынған жағдайларды қоспағанда, Топты  
қаржыландырудың орташа құны негізінде есептеледі (орташа алынған пайыздық шығыстар сараланатын актив-
терге арналған шығыстарға қолданылады). Егер бұл орын алса, осы қарыз қаражатын уақытша инвестициялау-
дан түскен кез келген инвестициялық кірісті шегере отырып, кезең ішінде осы қарыз бойынша келтірілген нақты 
шығындар капиталдандырылады.

Артықшылықты акциялар

Белгілі бір күнге өтеуге жататын артықшылықты акциялар міндеттемелер ретінде жіктеледі. Осы артықшылықты 
акциялар бойынша дивидендтер пайда немесе залал туралы есепте және басқа да жиынтық кірістерде процент-
тік шығыстар ретінде көрсетіледі.

Міндеттемелер мен төлемдер бойынша резервтер

Міндеттемелер мен төлемдер бойынша резервтер орындау мерзімі немесе мөлшері белгісіз қаржылық емес 
сипаттағы міндеттемелерді білдіреді. Егер Топ  қандай да бір өткен оқиғаның салдарынан бар (заңды немесе 
конклюденттік) міндеттемелерге ие болса, оларды реттеу үшін жоғары ықтималдықпен экономикалық пайдалар-
ды қамтитын ресурстардың шығуы талап етілсе және міндеттеменің шамасын жеткілікті сенімділік дәрежесімен 
ақшалай мәнде бағалауға болатын болса, олар есептеледі. Топ резервтері кенорындарын қалпына келтіруге ар-
налған резервті, қоршаған ортаны қорғауға арналған резервті және өзге де резервтерді қамтиды (34-ескертпе).

Кенорындарын қалпына келтіруге арналған резерв

Кенорындарын жою және қалпына келтіру жөніндегі міндеттемелер олардың туындау ықтималдығы жоғары 
және олардың сомаларын негізді бағалау мүмкіндігі болған кезде танылады. Қалпына келтіру шығындарының 
құрамына қалпына келтіру және жою (ғимараттарды, құрылыстар мен инфрақұрылым объектілерін бұзу, маши-
налар мен жабдықтарды бөлшектеу, қалдық материалдарды шығару, қоршаған ортаны тазарту, шығарындылар 
мониторингін жүргізу және бүлінген жерлерді қалпына келтіру) шығындары кіреді. Негізгі құралдар бірлігін бөл-
шектеуге және орнын ауыстыруға арналған есептік шығындар осы негізгі құралды сатып алу сәтіндегі объектінің 
құнына немесе кенорындарын әзірлеу барысында жердің бұзылуының немесе қоршаған ортаның ластануының 
тиісті фактісінен туындайтын міндеттеме туындайтын кезең ішінде өндіріске дайындауға арналған шығындардың 
құнына бағаланған болашақ шығындардың дисконтталған құны негізінде қосылады.

Есеп айырысу мерзімдерінің немесе тиісті шығындар сомасының өзгеруі нәтижесінде немесе дисконттық 
мөлшерлеменің өзгеруі нәтижесінде туындаған істен шығу бойынша қолданыстағы міндеттемені бағалаудағы өз-
герістер ағымдағы кезеңде негізгі құралдар немесе өндіріске дайындау жөніндегі шығындар құрамындағы тиісті 
активтің құнын түзету ретінде көрсетіледі. Бұл шығындар кейіннен осы активтерге сәйкес келетін амортизация 
әдісін пайдалана отырып, олар жататын активтердің пайдалы қызмет мерзімі ішінде амортизацияланады.

Активтерді жою және қалпына келтіру жөніндегі міндеттемелерге арналған резервтер бұзушылық фактілеріне 
немесе болашақта залал келтіруге байланысты туындауы күтілетін қандай да бір қосымша міндеттемелерді 
қамтымайды. Шығындар сомаларының бағалау мәндері жаңартылған бағалау сомаларын және активтерді 
пайдаланудың қайта қаралған мерзімдерін немесе жер қойнауын пайдалануға және операциялық қызметке 
арналған келісімшарттардың белгіленген мерзімдерін қоса алғанда, белгілі өзгерістерді ескере отырып, тұрақты 
негізде ресми тексерулер жүргізе отырып, пайдалану шамасына қарай жыл сайын есептеледі. Шығындардың 
түпкілікті сомасы анықталмаса да, топ қалпына келтіру жұмыстарын және пайдаланудан шығару жөніндегі жұмы-
старды жүргізу үшін қалпына келтірудің қолданыстағы стандарттары мен әдістерін пайдалана отырып, техника-
лық-экономикалық негіздемелер мен инженерлік ізденістер негізінде шығындарды бағалайды (4-ескертпе).

Резервтің дисконтталған құнын айқындау кезінде пайдаланылатын дисконттың амортизациясы немесе «күшін 
жою» сомасы әрбір есепті кезеңдегі қызмет нәтижелеріне жатқызылады. Дисконттың амортизациясы қаржылық 
шығындардың құрамында көрсетіледі. 
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Қаржылық кепілдіктер

Қаржылық кепілдіктер – бұл тиісті дебитор қарыз құралының талаптары бойынша уақтылы төлем жасамаған 
жағдайда, Топтан  кепілдік ұстаушыға келтірілген залалдарды өтеу бойынша белгілі бір төлемдерді жүзеге 
асыруды талап ететін қайтарып алынбайтын шарттар. Қаржылық кепілдіктер бастапқыда әділ құн бойынша 
көрсетіледі, ол әдетте алынған комиссияның сомасына тең болады. Бұл сома кепілдік мерзімі ішінде сызықтық 
әдіспен амортизацияланады. Кепілдік әрбір есепті ай-күнге екі соманың ең көбі бойынша бағаланады: (i) баста-
пқы тану кезінде көрсетілген амортизацияланбаған сома; және (ii) есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 
міндеттемелерді реттеу үшін қажетті шығыстар сомасын ең жақсы есептік бағалау. Бұдан басқа, актив ретінде 
қаржылық жағдай туралы есепте көрсетілетін сыйақы бойынша дебиторлық берешекке қатысты күтілетін кредит-
тік шығындарға арналған бағалау резерві танылады.

Кредиторлық берешек

Сауда кредиторлық берешек контрагенттің өзінің шарттық міндеттемелерін орындау фактісі бойынша есептеледі 
және тиімді проценттік мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып, амортизацияланған құны бойынша есепке алына-
ды.

Жұмыскерлерге сыйақы

(i) Жұмыскерлерге ұзақ мерзімді сыйақылар

Топтың кәсіпорындары ұжымдық еңбек шарттарының ережелеріне сәйкес өз жұмыскерлеріне ұзақ мерзімді 
сыйақы береді. Шарттар, атап айтқанда, Топ жүмыскерлеріне еңбекке жарамсыздық, зейнетке шығу, қайтыс болу 
және басқа төлемдер жағдайында қаржылық көмек көрсетуді қарастырады. Жеке жәрдемақы алу құқығы, әдетте, 
зейнетке шыққанға дейін қалған жұмыс мерзіміне және қызметкердің ең төменгі жұмыс өтіліне байланысты 
беріледі.

Топтың қаржыландырылатын зейнетақы тәсімдері жоқ. Әрбір есепті ай-күнге танылатын міндеттеме зейнетақы 
міндеттемелерінің ағымдағы құнын білдіреді. 

Еңбек қызметінің аяқталуы бойынша міндеттемелер бойынша актуарлық пайда мен залалдар, айырмалардың 
өткен тәжірибесінің әсері және актуарлық болжамдардағы өзгерістер сияқты, олар туындайтын кезең ішінде өзге 
де жиынтық табыстың құрамында көрсетіледі. Зейнетақы міндеттемелерінің ағымдағы құнындағы өзге де өзгері-
стер қызметтер бойынша ағымдағы шығындардың құнын қоса алғанда, жыл ішіндегі пайдада немесе залалда 
танылады.

Белгіленген төлемдермен зейнетақы міндеттемелерін есепке алуда пайдаланылған неғұрлым маңызды бол-
жамдарға дисконт мөлшерлемесі, кадрлардың тұрақтамауы туралы болжам және өлім коэффициенті кіреді. Дис-
конт мөлшерлемесі болашақ міндеттемелердің таза келтірілген құнын анықтау үшін пайдаланылады және жыл 
сайын осындай міндеттемелер бойынша дисконттың күшін жою жыл ішіндегі пайдаға немесе залалға жатады. 
Өлім туралы болжам болашақ сыйақы төлеу ағынын болжау үшін қолданылады, содан кейін міндеттемелердің 
таза келтірілген құнын алу үшін дисконтталады.

Жұмыскерлерге сыйақылар, оның ішінде еңбекке жарамсыздық жағдайында Топ жұмыскерлеріне қаржылық 
көмек және басқа төлемдер жұмыскерлерге өзге ұзақ мерзімді сыйақылар ретінде қарастырылады. Осы сыйақы-
лар бойынша күтілетін шығыстарды есептеу жұмыскердің еңбек қызметі барысында белгіленген төлемдермен 
зейнетақы жоспарларын есептеу кезінде пайдаланылатын әдістеме бойынша жүзеге асырылады. Жұмыскер-
лердің басқа да ұзақ мерзімді сыйақыларына қатысты актуарлық жол берулердегі өзгерістерді топ жыл сайынғы 
негізде жұмыскерлердің ұзақ мерзімді сыйақыларын бағалау үшін бір жыл ішіндегі пайданың немесе залалдың 
құрамында топ тәуелсіз кәсіби актуарийді тартады.

(ii) Еңбекке ақы төлеу шығыстары және байланысты аударымдар

Жалақыға, зейнетақы аударымдарына, әлеуметтік сақтандыру қорына жарналарға, төленген жыл сайынғы дема-
лыстар мен еңбекке жарамсыздық демалыстарына, сыйлықақылар мен ақшалай емес жеңілдіктерге арналған 
шығыстар Топ жұмыскерлерінің тиісті жұмыстарды жүзеге асыруына қарай есептеледі. Бұл жағдайда Топ бел-
гіленген жарналары бар жоспарлардыі тәсімдерін қолданады. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

Топ жұмыскерлердің жалақысынан зейнетақы аударымдарын ұстап қалады және оларды Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорына аударады. Жұмыскерлер зейнетке шыққан кезде барлық зейнетақы төлемдерін бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры жүзеге асырады.  Топ жұмыскерлерінің жалақысынан ұсталатын зейнетақы ау-
дарымдарынан басқа топтың қосымша жарналарды төлеу жөніндегі қандай да бір заңды немесе практикадан 
туындайтын міндеттемелері жоқ.

Акцияға пайда

Акцияға шаққандағы пайда Компанияның акцияларын ұстаушылардың үлесіне келетін пайданы немесе залалды 
есепті жыл ішінде акцияларды бөлшектеуге түзетілген пайдаға қатысатын акциялардың орташа алынған санына 
бөлу жолымен айқындалады.

Сегменттік есептілік

Операциялық сегменттер бойынша есептілік Операциялық шешімдерге жауап беретін Топ басшысына ұсыны-
латын ішкі есептілікке сәйкес жасалады. Операциялық шешімдерге жауап беретін Топ басшысы ресурстарды 
бөлумен айналысады және операциялық сегменттерді бағалайды. Егер олардың түсімі, кірісі немесе активтері 
барлық операциялық сегменттердің жиынтық түсімінің, жиынтық табысының немесе жиынтық активтерінің 
кемінде он процентін құраса, есепті сегменттер жеке ашуға жатады.

Топ активтер мен міндеттемелердің теңгерімдік құнын қоса алғанда, қаржылық есептілікте көрсетілетін сомаға 
әсер ететін есептік бағалаулар мен жол берулерді жүргізеді.  Есептік бағалау мен пайымдау тұрақты талдауға 
жатады және басшылықтың өткен тәжірибесіне және басқа да факторларға, оның ішінде қалыптасқан мән-жай-
ларда негізделген болып саналатын болашақ оқиғаларға қатысты күтулерге негізделген. Есеп саясатын қолдану 
үдерісінде басшылық есептік бағалауларға байланысты пікірлерді қоспағанда, кәсіби пайымдауларды да пай-
даланады. Қаржылық есептілікте көрсетілген сомаларға неғұрлым елеулі әсер ететін кәсіби пайымдаулар және 
активтер мен міндеттемелердің баланстық құнын елеулі түзету қажеттілігіне алып келуі мүмкін есептік бағалаулар 
мыналарды қамтиды:

Уран қоры (бағалау)

Уран қорлары тиісті активтердің өтелетін құнын және тозу мен амортизация бойынша аударымдарды айқындау 
үшін пайдаланылатын Топтың ақша қаражатының болжамды қозғалысын бағалаудың негізгі құрауышы болып 
табылады. Уран қорларын бағалау кенорындарын пайдалану мерзімін де айқындайды, олар өз кезегінде актив-
терді жою және қалпына келтіру бойынша міндеттемелер бойынша резервтің есептеулеріне әсер етеді.

2021 және 2020 жылдары Топ геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері, минералдық ресурстар мен кен 
қорлары туралы есептер жасау үшін Австралазиялық кодекске (бұдан әрі «JORC кодексі») сәйкес кен қорлары 
мен минералды ресурстарды бағалау үшін тәуелсіз кеңесшіні тартты. Қорлар мен ресурстарды тәуелсіз бағалау 
тиісінше 2021 жылғы 31 желтоқсандағы және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жүргізілді. Кеңесші 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның өндіру активтеріне арналған минералдық ресурстар мен кен қорлары туралы 
есептер негізделген барлық негізгі ақпаратты қарады. 

Кеңесшінің есебі жерасты шаймалау бойынша қолданыстағы және жоспарланған жұмыстар (минералдық 
ресурстар) шеңберінде ықтимал өндірілуі мүмкін уранның көлемі, сондай-ақ қазіргі уақытта кен жұмыстарын 
дамытудың тиісті жоспарларында өндіруге жоспарланған уран көлемі (кен қорлары) туралы пікірді қамтиды. Топ 
ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануын және топтың әрбір кен орны бойынша өндірістік әдіс бойынша амор-
тизацияны есептеу үшін, сондай-ақ активтерді жою және қалпына келтіру бойынша міндеттемелерге резервті 
есептеу үшін кен қорының деректерін пайдаланды.

4. ЕСЕП САЯСАТЫН ҚОЛДАНУДАҒЫ МАҢЫЗДЫ ЕСЕПТІК 
БАҒАЛАУЛАР МЕН КӘСІБИ ПАЙЫМДАР
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



Қаржылық емес активтердің құнсыздануы (бағалау)

Әрбір есепті кезеңнің соңында Топ олардың ықтимал құнсыздану белгілерін анықтау үшін активтерге (немесе 
генерациялайтын бірліктерге) бағалау жүргізеді. Мұндай белгілер болған кезде активтердің өтелетін құны есеп-
теледі, ол өткізуге арналған шығыстар мен пайдалану құндылығы шегеріле отырып, активтердің әділ құнының ең 
үлкені ретінде айқындалады. Теңгерімдік құнның өтеу құнынан асып кетуі құнсыздану ретінде танылады. Гудвил-
ге қатысты Топ жылына кемінде бір рет құнсыздануға тестілеу жүргізеді.

Пайдалану құнын есептеу басшылықтан топтың болашақ ақша қозғалысын бағалауды талап етеді.  Ақшаның бо-
лашақ қозғалысын бағалау болашақ тауар бағаларына (уранға және өзге де өнімге), өндіріс пен сату көлемдері-
не, дисконт мөлшерлемелеріне, өсу қарқынына, операциялық шығындар деңгейіне және өзге де факторларға 
қатысты елеулі пайымдауларды қамтиды. Құнсыздану мәніне тексеру және есеп айырысу топтың бизнес-мо-
дельдеріне сәйкес келетін болжамдарға негізделген. Субъективті сипатына байланысты бұл бағалаулар болашақ 
кезеңдер қызметінің және ақша қозғалысының нақты нәтижелерінен ерекшеленуі мүмкін; кез келген осындай 
айырмалар болашақ кезеңдерде құнсыздануға және тиісті активтердің баланстық құнының төмендеуіне әкелуі 
мүмкін.

Гудвил

20-ескертпеде 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша гудвилдің құнсыздануына топтың тестілеуі туралы 
егжей-тегжейлі ақпарат ашылған.

Уран өнімін өндірумен байланысты активтер

Уран өнімін өндірумен байланысты активтер негізгі құралдарды, өндіріске дайындау жөніндегі шығындарды, жер 
қойнауын пайдалану құқықтарын, барлау және бағалау активтерін, қауымдасқан кәсіпорындарға инвестициялар-
ды, бірлескен кәсіпорындарға инвестицияларды және өзге де инвестицияларды қамтиды. 

Құнсыздануды бағалау үшін активтер басқа активтерден немесе активтер топтарынан (генерациялайтын бір-
ліктерден) ақша қаражатының түсуінен едәуір дәрежеде тәуелсіз жекелеген сәйкестендірілетін ақша ағындары 
бар ең төменгі деңгейлерде топтастырылады. Топ әрбір кенорнын (келісімшарттық аумақ) жеке өндіруші бірлік 
ретінде айқындады. Егер бірнеше кенорны бір өңдеу зауытымен технологиялық байланысқан болса, топ мұндай 
кен орындарын бірыңғай өндіру бірлігі ретінде қарайды. 

2021 жылғы 31 желтоқсанда басшылық талдау жүргізді және уран өнімін өндіруге байланысты активтердің (гене-
рациялайтын бірліктердің) құнсыздану белгілерін анықтаған жоқ.

Активтерді жою және қалпына келтіру бойынша міндеттемелерге арналған резервтер (бағалау)

Уран кен орындары

Табиғат қорғау заңнамасына және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға сәйкес Топтың өзінің 
операциялық қызметі және қалдықтарды орналастыру кенорындары мен полигондарын жою, жабдықтарды бөл-
шектеу және жұмыстар аяқталғаннан кейін жерлерді қалпына келтіру нәтижесінде қоршаған ортаға келтірілген 
залалды жою жөніндегі заңды міндеттемесі болады. Резервтер бұрынғы операциялық қызмет салдарынан мін-
деттеменің туындауына қарай жою және қалпына келтіру жөніндегі шығындардың дисконтталған құны негізінде 
қалыптастырылады. 

Кенорындарын жою және қалпына келтіру жөніндегі міндеттемелерге арналған резервтер Топтың Қазақстан Респу-
бликасының қолданыстағы табиғат қорғау заңнамасын және келісімшарттық аумақтарда жер қойнауын пайдалану-
дың салдарын жою жөніндегі байланысты бағдарламаларды және техникалық-экономикалық негіздемемен және 
қайта қалпына келтіру жөніндегі жұмыстарды қалпына келтіру мен жүргізудің ағымдағы нормалары мен әдістеріне 
сәйкес инженерлік зерттеулермен нығайтылған өзге де операциялық қызметті түсіндіруі негізінде айқындалады. 

Зиянды жою бойынша шығындарды бағалау табиғатты қорғау талаптары мен заңнаманы түсіндіруде әлеуетті 
өзгерістерге ұшырайды.  Кенорындарын жою жөніндегі міндеттемелер олардың туындау ықтималдығы және 
олардың сомаларын негізді бағалау мүмкіндігі кезінде танылады. 

2021 жылғы 31 желтоқсанға өндірістік активтерді жою бойынша міндеттемелерді есептеуді Топ тәуелсіз және ішкі 
кеңесшілер жүргізген бағалау нәтижелері негізінде орындады. Заңнамада көзделген және есепке енгізілген жұ-
мыс көлемі объектілер мен инфрақұрылымды (соруу, құю және бақылау ұңғымаларын, қышқылдандырудың және 
ерітінділерді бөлудің технологиялық тораптарын, құбыржолдарды, кірме жолдарды, технологиялық алаңдарды, 
полигондарды, ғимараттарды және өзге де объектілерді) бөлшектеуді және кейіннен жерді қалпына келтіруді 
қамтыды.

Мұндай бағалауларды жүргізу кезіндегі негізгі жорамалдарға дисконт мөлшерлемесін, болашақ ақша ағындары-
ның сомасы мен мерзімдерін бағалау кіреді. Дисконт мөлшерлемесі басшылық болашақта кен орындарын жоюға 
және қалпына келтіруге алып келетін жұмыстардың номиналды құнына қолданылады. Басшылықтың ағымдағы 
бағалар бойынша жүргізілген есептік бағалары инфляцияның болжамды ұзақ мерзімді деңгейін пайдалана отырып 
ұлғайтылды (2021 жыл: 5.12%, 2020 жыл: 5.17%) және кейіннен ақша қаражатының уақытша құнының ағымдағы 
нарықтық бағаларын, сондай-ақ шығындардың ең жақсы бағаларында ескерілмеген міндеттемелер бойынша тәу-
екелдерді көрсететін дисконт мөлшерлемесі негізінде дисконтталды. Дисконт мөлшерлемесі жер қойнауын пайда-
лануға арналған келісімшарттардың мерзімдерімен сәйкес келетін өтеу мерзімі бар мемлекеттік облигациялардың 
кірістілігі ретінде айқындалған тәуекелсіз мөлшерлемеге негізделеді. 2021 жылғы 31 желтоқсанға резервті есептеу 
үшін Топ компаниялары қолданған дисконт мөлшерлемесі 9.85% (2020 жыл: 9.87%) құрады.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кенорындарын қалпына келтіру бойынша міндеттемеге ре-
зервтің жалпы теңгерімдік құны 31,431 миллион теңгені құрады (2020 жыл: 23,841 миллион теңге) (34-ескертпе). 
Ұлғаю негізінен «РУ-6» ЖШС (100% кәсіпорын) қайта құнарландыруға жұмсалатын шығындарға байланысты, 
өйткені кәсіпорынның кен бөлуіне егістік, жайылым, сондай-ақ Қарғалы мемлекеттік табиғи қорығы кіреді.

Үлбі металлургия заводын пайдаланудан шығару және бөлшектеу

Топ басшылығы «Үлбі металлургия заводы» АҚ бүкіл өндірістік кешенін пайдаланудан шығару және бөлшектеу 
жөніндегі міндеттемелерді тану қажеттілігіне қатысты талдау жүргізді және Топтың 2021 және 2020 жж. 31 жел-
тоқсанға қызмет ету мерзімінің соңында осы өндірістік кешенді пайдаланудан шығару жөніндегі заңды міндетте-
месі жоқ деген қорытындыға келді. 

Басшылық сондай-ақ Топтың саясаты мен басшылықтың растамалары өндірістік кешенді пайдаланудан шығару 
жөніндегі сындарлы (тұспалданатын) міндеттемені қаншалықты құра алатынын бағалады және пайдаланудан 
шығару жөніндегі қосымша міндеттемелерді танудың қажеттілігі жоқ деп тұжырымдады, өйткені:

Нысанның радиациялық ластануы шектеулі және қалпына келтіруге байланысты шығындар шамалы

Өндірістік қызмет тоқтатылған жағдайда топ ғимараттар мен өзге де инфрақұрылымды жоюға міндетті 
болмайды. Сонымен қатар, балама пайдалану үшін өндірістік қуаттарды қайта бейіндеу мүмкіндігі бар

Физикалық зиянды азайту және құрылымдар мен инженерлік жабдықтардың қалыпты жұмыс деңгейін сақтау 
үшін уақтылы тексерулер, қарап тексерулер, жөндеу жұмыстары объектінің қызмет ету мерзімін белгісіз 
мерзімге ұзартуы мүмкін. Бұл факторлар, сондай-ақ топтың уран қорлары өндіру үшін қолжетімді болатын ұзақ 
кезең Үлбі металлургия заводы өндірісінің нақты жабылған күнін бағалау орынсыз екенін білдіреді

Табиғат қорғау заңнамасында және болашақта атом энергиясын пайдалану саласында немесе оны түсіндіруде, 
сондай-ақ топтың саясатында өзгерістер болған жағдайда, мұндай міндеттемелер міндеттемені қаржылық 
есептілікте тану қажеттігіне әкеп соғуы мүмкін.

Салық заңнамасы және трансферттік баға белгілеу жөніндегі заңнама (пайымдау)

Қазақстанның салық және трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасы әртүрлі түсіндірулер жасауға мүмкіндік 
береді (37-ескертпе).

Своп мәмілелері (пайымдау)

Топ уран өнімінің бір бөлігін своп (swap) шарттарында сатады. Топ шарттарды келіседі және бір контрагентпен 
екі жеке шарт, біреуі – жеткізуге, екіншісі – екі түрлі жеткізу пунктінде немесе әртүрлі уақыт кезеңінде бірдей 
бағамен бірдей уран көлемін сатып алуға жасасады.  Нәтижесінде меншікті (топ кәсіпорындарынан өндірілген 
немесе сатып алынған) уран мен сатып алынған уран алмастырылады. 
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Әдетте, своп операциялары кезінде топ бір жеткізу пунктіне уранды физикалық жеткізуді жүзеге асырады және 
соңғы сатып алушыларға одан әрі өткізу үшін уранның осындай көлемін бөгде конвертордан сатып алады. Бұл 
ретте, топ тауарды түпкілікті сатып алушыларға жеткізу бойынша көліктік шығыстарға үнемдейді.

Своп мәмілелері бойынша шарттар бір-бірімен формальды түрде байланысты емес екендігіне қарамастан, бас-
шылық осы мәмілелер байланысты болып табылады және нарықтағы қазіргі сұраныс пен ұсынысты түсінуге сүй-
ене отырып, оқшау жүзеге асырылмас еді деген қорытындыға келді.  Басшылықтың пікірінше, біртекті тауардың 
(уранның) бірдей көлемін бірдей бағамен жеткізу іс жүзінде осы транзакцияның экономикалық мәнін көрсете 
отырып, қаржылық есептілікте жинақталған негізде көрсетілуі тиіс тауарды алмастыру болып табылады.  Своп 
операцияларын көрсетудің шарттары мен тәсілдерін түсіну пайымдауды қажет етеді.

2021 жылы топ 146,910 миллион теңге сомасындағы своп операцияларынан түскен түсімді және 135,158 миллион 
теңге сомасындағы сатудың өзіндік құнын танымады. 2020 жылы топ 71,331 миллион теңге сомасындағы своп 
операцияларынан түскен түсімді, 65,713 миллион теңге сомасындағы сатудың өзіндік құнын танымады. 

«Орталық ӨК» ЖШС бақылау (пайымдау)

2021 жылғы 22 шілдеде топ «Орталық» ӨК» ЖШС-дағы үлесінің 49%  сату бойынша мәмілені аяқтады (1-ескерт-
пе). Топтың Қадағалау  кеңесіне қатысу үлесінің 51%-і және көпшілік дауысы бар. «Орталық ӨК» ЖШС өнімін 
өткізу маркетингтік келісімге сәйкес жүзеге асырылады, оған өзгерістер енгізу екі қатысушының келісімін талап 
етеді. Топ өзінің кәсіпорын бюджетін көпшілік дауыспен бекіту құқығы арқылы заңнамамен рұқсат етілген 20% 
лимит шегінде өндіру және өндіру үдерісін басқарады. «Орталық ӨК» ЖШС қаржыландыру туралы шешім екі 
қатысушының бірауызды келісімі бойынша қабылданады. Қазіргі уақытта «Орталық ӨК» ЖШС сыртқы қаржылан-
дыруға немесе серіктестік қатысушыларынан қаржыландыруға  үміт артпайды. Өндіріс көлемін топ пен CGNPC 
нарықтық бағамен сатып алуы керек екенін ескере отырып, өндіріс көлемі мен өндіріс шығындары қаржылық 
нәтижелерге үлкен әсер етеді, сондықтан бақылауды бағалау мақсаттары үшін маңызды болып саналады. Осы 
факторлардың негізінде Топ басшылығы топ «Орталық» ӨК» ЖШС-ны бақылауды өзіне қалдырады деген қоры-
тындыға келді.

5. ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН СТАНДАРТТАР МЕН 
ТҮСІНДІРУЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

Төменде келтірілген қайта қаралған стандарттар 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап Топ үшін міндетті болды, 
бірақ Топқа айтарлықтай әсер етпеді: 

16 (IFRS) «Сovid-19-ға байланысты жалдау бойынша жеңілдіктер» (2020 жылғы 28 мамырда шығарылды және 
2020 жылғы 1 маусымда басталатын немесе осы күннен кейінгі жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді) ХҚЕС-ке 
түзету

Базалық проценттік мөлшерлеме реформасы (IBOR) – ХҚЕС (IFRS) 9, ХҚЕС (IAS) 39, ХҚЕС (IFRS) 7, ХҚЕС (IFRS) 
4 және ХҚЕС (IFRS) 16-кезең 2 (2020 жылғы 27 тамызда шығарылған және 1 қаңтардан басталатын жылдық 
кезеңдерге қатысты күшіне енеді 2021 жыл немесе осы күннен кейін)

6. ЖАҢА ЕСЕПТІК ЕРЕЖЕЛЕР

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап немесе осы күннен кейін басталатын және топ мерзімінен бұрын қабылдамаған 
жылдық кезеңдер үшін міндетті болып табылатын бірқатар жаңа стандарттар мен түсіндірулер жарияланды. Олар 
мыналар:

ХҚЕС (IFRS) 10 және ХҚЕС (IAS) 28 – «Инвестор мен оның қауымдасқан ұйымы немесе бірлескен кәсіпорны 
арасындағы мәмілелердегі активтерді сату немесе жарна салу» (2014 жылғы 11 қыркүйекте шығарылған және 
ХҚЕС жөніндегі кеңес айқындайтын ай-күннен бастап немесе осы ай-күннен кейін басталатын жылдық 
кезеңдер үшін күшіне енеді)

17 «Сақтандыру шарттары» ХҚЕС (IFRS) (2017 жылғы 18 мамырда шығарылды және 2021 жылғы 1 қаңтардан 
басталатын немесе осы ай-күннен кейін жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді, күшіне ену ай-күні кейіннен 
төменде көрсетілгендей ХҚЕС (IFRS) 17 түзетулерімен 2023 жылғы 1 қаңтарға ауыстырылды)

ХҚЕС (IFRS) 17 түзетулері және ХҚЕС (IFRS) 4 түзетулері (2020 жылғы 25 маусымда шығарылды және 2023 жылғы 
1 қаңтардан немесе осы ай-күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді)

Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелерді жіктеу – ХҚЕС (IAS) 1 түзетулері (2020 жылғы 23 қаңтарда 
шығарылған және 2022 жылғы 1 қаңтардан немесе осы ай-күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін 
күшіне енеді)

Міндеттемелерді қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жіктеу – күшіне ену ай-күнін ауыстыру-ХҚЕС (IAS) 
1 түзетулері (2020 жылғы 15 Шілдеде шығарылған және 2023 жылғы 1 қаңтардан басталатын немесе осы 
ай-күннен кейін басталатын жылдық кезеңдерге қатысты күшіне енеді)

«Активті болжамды пайдалану басталғанға дейін алынған түсім, ауыртпалықты шарттар-шартты орындау құны», 
«тұжырымдамалық негіздерге сілтеме» – ХҚЕС (IAS) 16, ХҚЕС (IAS) 37 және ХҚЕС (IFRS) 3-ке шектеулі 
қолданылу саласы бар түзетулер және ХҚЕС (IAS) қатысты 2018-2020 жылдардағы ХҚЕС (IAS) жыл сайынғы 
жетілдірулері IFRS) 1, ХҚЕС (IFRS) 9, ХҚЕС (IFRS) 16 және ХҚЕС (IAS) 41 (2020 жылғы 14 мамырда шығарылды 
және 2022 жылғы 1 қаңтардан немесе осы ай-күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді)

ХҚЕС (IAS) 1-ге және ХҚЕС бойынша 2-практикалық басқаруға түзетулер: есеп саясаты туралы ақпаратты ашу 
(2021 жылғы 12 ақпанда шығарылды және 2023 жылғы 1 қаңтардан немесе осы ай-күннен кейін басталатын 
жылдық кезеңдерге қатысты қолданылады)

8 ХҚЕС (IAS) түзетулері: «Бухгалтерлік бағаларды анықтау» (2021 жылғы 12 ақпанда шығарылған және 2023 
жылғы 1 қаңтардан немесе осы ай-күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді)

«Covid-19-ға байланысты жалдау бойынша жеңілдіктер» – 16 ХҚЕС (IFRS) түзетулері (2021 жылғы 31 наурызда 
шығарылды және 2021 жылғы 1 сәуірден басталатын немесе осы ай-күннен кейінгі жылдық кезеңдер үшін 
күшіне енеді)

Сол бір операцияның – 12 ХҚЕС (IAS) түзетулері нәтижесінде туындайтын активтер мен міндеттемелерге 
қатысты кейінге қалдырылған салық (2021 жылғы 7 мамырда шығарылған, 2023 жылғы 1 қаңтардан немесе осы 
ай-күннен кейін басталатын жылдық кезеңдер үшін күшіне енеді)

 
Қазіргі уақытта Топ осы стандарттардың әсерін бағалайды. Бұл жаңа стандарттар мен түсіндірулер Топтың шоғы-
рландырылған қаржылық есептілігіне айтарлықтай әсер етпейді деп күтілуде.
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Операциялық сегменттер шаруашылық қызметті жүзеге асыратын компоненттер болып табылады, бұл ретте 
олар түсімді генерациялай алады немесе шығыстармен байланысты болуы мүмкін, сегменттердің операциялық 
нәтижелерін операциялық шешімдерге жауапты басшы үнемі талдайды және операциялық сегменттер үшін 
жеке қаржылық ақпарат болады.  Операциялық шешімдерге жауапты  басшы дегеніміз – ресурстарды бөлетін 
және ұйымның қызмет нәтижелерін бағалайтын бір адам немесе адамдар тобы. Операциялық шешімдерге жауап 
беретін басшының функцияларын Төрағаның басшылығымен Топ басқармасы орындайды.

(a) Сатудан әрбір есептілік сегмент түсім алатын өнімдер мен қызметтердің сипаттамасы

Топ геологиялық барлаудан, уран өндіруден және уран өнімін өндіруден бастап өткізуге және қосалқы қызмет-
терді көрсетуге (тасымалдау мен логистиканы, сатып алуды, зерттеулерді және басқаларды қоса алғанда) дейінгі 
түпкі өнімдердің өндірістік тізбегіне тартылған тігінен интеграцияланған компания болып табылады.  Топ қыз-
метін екі негізгі операциялық сегмент аясында жүзеге асырады: 

Уран – уран өндіру және қайта өңдеу, Топтың бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындарынан уран сатып алу, 
өндірілген және сатып алынған уранды сыртқы сату және оның маркетингі.  Уран сегменті уран өндірумен және 
сатумен айналысатын бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардың таза нәтижелеріндегі Топтың үлесін, 
сондай-ақ топтың бас кеңсесін («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ) қамтиды

ҮМЗ («Үлбі металлургия заводы» АҚ) – құрамында бериллий, тантал және ниобий, плавик қышқылы мен жанама 
өнімдері бар өнімді өндіру және өткізу, Топ кәсіпорындары үшін уран алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу 
(толлинг жағдайында), сыртқы нарық үшін уран ұнтақтарын және отын таблеткаларын өндіру және жылу бөлетін 
құрамдастар мен олардың компоненттерін өндіру

Негізінен уран сегментіне (бұрғылау, тасымалдау, күзет қызметтері, геологиялық барлау және т.б.) қызмет көрсе-
тетін топтың кейбір еншілес компанияларының кірістері мен шығыстары осы операциялық сегменттің нәтиже-
леріне бөлінбеген.  Топтың бұл кәсіпорындары есептік операциялық сегменттерге енгізілмеген, өйткені олардың 
қаржылық нәтижелері сандық шекті мәнге сәйкес келмейді.  Осы және басқа да кішігірім операциялардың 
нәтижелері «Өзгелер» тақырыбына енгізілген.

(б) Есептілік сегменттерін анықтау үшін басшылық қолданатын факторлар

Топ сегменттері – бұл әртүрлі клиенттерге бағдарланған стратегиялық бизнес бірліктер болып табылады. Олар-
дың әрқайсысы өндірістік үдерістердегі, өндірілетін тауарлардың түрлеріндегі, инвестициялық және маркетингтік 
стратегиядағы айырмашылықтарға байланысты бөлек басқарылады.

Операциялық шешімдерге жауап беретін басшы қарастыратын сегменттер бойынша қаржылық ақпаратқа мына-
лар кіреді: 

тоқсандық негізде ХҚЕС негізіндегі бизнес-бірліктер (сегменттер) бойынша кірістер мен шығыстар туралы 
ақпарат

активтер мен міндеттемелер туралы, сондай-ақ тоқсандық негізде сегменттер бойынша күрделі шығындар 
туралы ақпарат

ай сайынғы және тоқсандық негізде талданатын операциялық деректер (өндіріс көлемі және қор деңгейі 
сияқты) және сату туралы деректер (өнім түрі бойынша сату көлемі, орташа бағалар сияқты) 

(в) Операциялық сегменттердің пайдасын немесе залалын, активтері мен міндеттемелерін бағалау

Операциялық шешімдерге жауап беретін басшы әр сегменттің нәтижелерін жалпы маржа мен таза пайда 
негізінде бағалайды.  Сегменттік қаржылық ақпарат ХҚЕС-қа сәйкес дайындалған және шоғырландырылған 
қаржылық есептілік деректеріне сәйкес келеді.

Басқа сегменттерден түсетін түсім шикізат пен материалдарды, тауарлар мен қызметтерді бір сегменттен екінші 
сегментке беруді қамтиды, сома ұқсас тауарлардың нарықтық бағалары негізінде айқындалады.

7. СЕГМЕНТТІК АҚПАРАТ
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(г) Есептілік сегмент туралы ақпарат пайда немесе залал, активтер және міндеттемелер

2021 және 2020 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталған жылдар үшін есептілік сегменттер бойынша сегменттік 
ақпарат төменде мазмұндалған:

Күрделі шығындар қаржы құралдарынан, кейінге қалдырылған салық активтерінен, еңбек қызметі аяқталғаннан 
кейінгі сыйақылар жоспарының активтерінен және сақтандыру шарттары бойынша туындайтын құқықтардан 
ерекшеленетін айналымнан тыс  активтердің түсуін білдіреді.

Қазақстандық миллион теңгемен
Уран ҮМЗ Өзгелері Элиминация Жиын

2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж.
Сыртқы түсім 616,860 525,532 55,323 42,625 18,828 19,300 - - 691,011 587,457

Басқа сегменттерден түсетін түсім 4,846 2,404 4,908 3,712 54,083 53,209 (63,837) (59,325) - -

Өткізудің өзіндік құны (350,052) (274,968) (42,534) (30,066) (65,175) (69,868) 54,794 55,278 (402,967) (319,624)

Жалпы пайда 271,654 252,968 17,697 16,271 7,736 2,641 (9,043) (4,047) 288,044 267,833
Қалпына келтіруді шегергендегі құнсыздану-
дан болған залалдар (4,790) 52 (200) (114) 1,978 (1,666) - (3) (3,012) (1,731)

Бірлескен кәсіпорынның шығуынан түсетін 
пайда - 22,063 - - - - - - - 22,063

Қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындар 
нәтижелеріндегі үлес 52,341 43,982 (1,932)   (1,745) 1,174 (2,151) - - 51,583 40,086

Бағамдық айырма бойынша таза пайда/
(залал) 2,845 2,339 488 1,379 12 41 - - 3,345 3,759

Қаржылық кірістер 6,390 4,416 246 170 441 397 - - 7,077 4,983

Қаржылық шығындар (6,237) (7,010) (464) (632) (195) (167) 184 129 (6,712) (7,680)

Табыс салығы бойынша шығыстар (58,759) (60,029) (2,606) (3,315) (253) (432) - - (61,618) (63,776)

Жыл ішіндегі пайда/(залал) 212,963 222,889 7,085 6,284 4,222 (5,662) (4,244) (2,143) 220,026 221,368

Тозу және амортизация (63,348) (56,141) (1,924) (1,666) (4,718) (4,434) 728 257 (69,262) (61,984)
Қауымдасқан 
және бірлескен кәсіпорындарға 
инвестициялар

142,920 107,354 2,705 4,636 9,070 7,897 - - 154,695 119,887

Есептілік сегменттер активтерінің жиыны 2,061,161 1,690,120 111,224 83,820 77,142 77,413 (299,236) (165,318) 1,950,291 1,686,035
Сатуға арналған ретінде жіктелетін шығатын 
топтардың активтері - - - - 1,213 3,244 - - 1,213 3,244

Активтер  жиыны 2,061,161 1,690,120 111,224 83,820 78,355 80,657 (299,236) (165,318) 1,951,504 1,689,279
Есептілік сегменттер міндеттемелерінің 
жиыны 657,916 479,272 36,630 14,161 19,057 20,615 (299,200) (164,977) 414,403 349,071

Сатуға арналған ретінде жіктелетін 
шығатын Топтардың міндеттемелері - - - - - 416 - - - 416

Міндеттемелер жиыны 657,916 479,272 36,630 14,161  19,057 21,031  (299,200) (164,977) 414,403 349,487

Күрделі шығындар 45,096 33,462 3,631 4,146 4,791 3,160 - - 53,518 40,768
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Қазақстандық миллион 
теңгемен

Дебиторлық 
берешек 

және өзге де 
активтер

Берілген 
қарыздар 

Кредитор-
лық берешек 
және өзге де 
міндеттеме-

лер 

Кредиттер 
және қары-

здар 

Қауымдасқан кәсіпорындар 1,458 8,663 29,961 10,514

Бірлескен кәсіпорындар 4,270 187 18,508 -

Жалпы бақылаудағы кәсіпорындар 238 - 606 -

Бақылаушы Акционер - - 127 -
Акционердің қауымдасқан кәсіпо-
рындары 11 - 1,013 -

Жиыны 5,977 8,850 50,215 10,514

Қазақстандық 
миллион теңгемен

Тауарлар 
мен қыз-
меттерді 

сату

Алынған ди-
видендтер

Тауарлар 
мен қыз-
меттерді 

сатып алу

Акционер-
ге диви-
дендтер

Қаржылық 
және өзге де 

кірістер

Қаржылық 
және өзге 
де шығы-

стар
Қауымдасқан кәсіпорындар 7,833 15,028 90,966 - 912 -

Бірлескен кәсіпорындар 12,291 2,080 29,051 - - -
Жалпы бақылаудағы кәсіпо-
рындар 79 - 5,867 - - -

Бақылаушы Акционер - - - 112,561 - 90
Акционердің қауымдасқан 
кәсіпорындары 130 - 5,599 - - -

Жиыны 20,333 17,108 131,483 112,561 912 90

се iii) мынадай қызметтерді жеткізушіні таңдау болмаған кезде электр энергиясын беру қызметтері, телекоммуни-
кациялық қызметтер және т. б.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша байланысты тараптармен операциялар бойынша қалдықтар 
төменде берілген:

2019 жылғы ақпанда «Хорасан-U» БК» ЖШС бақылауды сатып алуына байланысты Топ бірлесіп қарыз алушы 
болды және 2010 жылы «Қызылқұм» ЖШС компаниясы 8,716 миллион теңге (2020: 11,584 миллион теңге) сома-
сына берген кредит бойынша «Қызылқұм» ЖШС-мен бірлесіп ортақ жауапкершілікке ие болды.

2021 жылғы маусымда Топ «Уранэнерго» ЖШС-ға 2023 жылғы 30 маусымға дейінгі мерзімге мүлікті кепілге 
қойып сомасы 187 миллион теңге жаңартылатын кредит желісі түрінде қайтарымды қаржылық көмек берді 
(30-ескертпе). 

Топ 5,220 миллион теңге (2020 жыл: 8,481 миллион теңге) сомасындағы «СКЗ-U» ЖШС қарыздары, сондай-ақ 
15,934 миллион теңге (2020 жыл: 10,909 миллион теңге) сомасындағы «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС қарыздары бойынша 
кепілгер болып табылады (37-Ескертпе).

Төменде 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға байланысты тараптармен операциялар көрсетілген:

(д) Өнімдер мен қызметтер бойынша кірістерді талдау

Топтың кірістері 9-ескертпеде өнімдер мен қызметтер бойынша талданған. Қаржылық кірістер мен шығыстар 
туралы ақпарат 17-ескертпеде берілген. 

(е) Географиялық ақпарат

Топтың барлық негізгі активтері Қазақстан Республикасында орналасқан. Топтың сатылымын тапсырыс бе-
рушінің тұрақты тұратын елі негізінде елдер арасында бөлу келесідей:

Ең ірі клиенттер

Топтың жалпы бақылаудағы клиенттер тобы бар, олардың үлесіне Топтың шоғырландырылған кірісінің 10%  
астамы тиесілі. Бұл түсім 236,204 миллион теңге мөлшерінде (2020 жыл: 181,695 миллион теңге) «Уран» сегменті 
бойынша көрсетіледі.

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 2020
Қытай  191,212 195,860

Ұлыбритания (Джерси аралы мен Кайман аралдарын қоса алғанда)  156,928 33,856

Канада  115,163 65,501

АҚШ  94,114 56,764
Франция  50,134 65,443
Қазақстан  25,113 21,758

Ресей  10,952 78,548

Бразилия  9,914 3,332

Германия  8,283 3,776

Жапония  3,167 4,830

Үндістан  44 32,695

Бельгия - 5,336

Өзге елдер  25,987 19,758

Шоғырландырылған түсімнің жиыны 691,011 587,457

Тараптар, әдетте, егер олар жалпы бақылауда болса немесе тараптардың бірінің екінші тарапты бақылау мүмкін-
дігі болса немесе қаржы-шаруашылық қызмет мәселелері бойынша ол қабылдайтын шешімдерге елеулі ықпал 
ете алатын болса немесе оған бірлескен бақылауды жүзеге асыра алатын болса, байланысты деп есептеледі. 
Ықтимал байланысты тараптардың әрқайсысымен өзара қарым-қатынастарды қарау кезінде басшылық мұндай 
өзара қарым-қатынастардың экономикалық мазмұнын ғана емес, олардың заңдық нысанын да назарға алады. 

Байланысты тараптар «Самұрық-Қазына» АҚ бақылауындағы кәсіпорындарды қамтиды. Басқа мемлекеттік 
кәсіпорындармен операциялар, егер олар әдеттегі қызмет барысында барлық қоғамдық және жеке компания-
ларға дәйекті қолданылатын шарттарға сәйкес жүзеге асырылса, ашылмайды i) егер олар жеке маңызды болып 
табылмаса; ii) егер Топтың қызметтері барлық тұтынушыларға қолжетімді стандартты шарттарда ұсынылса неме-

8. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛАР 
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2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша байланысты тараптармен операциялар бойынша қалдықтар 
төменде берілген:

Төменде 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға байланысты тараптармен операциялар көрсетілген:

Негізгі басқарушы қызметкерлер – бұл тікелей немесе жанама түрде Топтың қызметін жоспарлауға, басқаруға 
және бақылауға өкілеттік берілген және жауапты адамдар. Негізгі басқарушы қызметкерлер Компания басқар-
масының барлық құрамын және Директорлар кеңесінің мүшелерін қамтиды. Төмендегі кестеде негізгі басқарушы 
қызметкерлер көрсеткен қызметтердің орнына Топ төлейтін сыйақы туралы деректер келтірілген. Сыйақыға жа-
лақы, сыйлықақылар, сондай-ақ олармен байланысты салықтар мен төлемдер кіреді. Бақылаушы акционердің 
өкілдеріне сыйақы көзделмеген және төленбейді. 

Қазақстандық миллион 
теңгемен
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Қауымдасқан кәсіпорындар 1,393 310 11,512 15,076 14,004

Бірлескен кәсіпорындар 1,347 - - 2,929 -

Жалпы бақылаудағы кәсіпорындар 73 - - 933 -

Бақылаушы Акционер - - - 507 -
Акционердің қауымдасқан 
кәсіпорындары 10 - - 18 -

Жиыны 2,823 310 11,512 19,463 14,004
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Қауымдасқан кәсіпорындар 7,585 42,265 89,684 - 1,183 15

Бірлескен кәсіпорындар 8,767 1,005 13,976 - 5 -

Жалпы бақылаудағы кәсіпорындар 189 - 5,474 - - -

Бақылаушы Акционер 1 - - 80,466 - 70
Акционердің қауымдасқан 
кәсіпорындары 113 - 205 - - -

Жиыны 16,655 43,270 109,339 80,466 1,188 85

Қазақстандық миллион 
теңгемен

2021 ж. 2020 ж.
Шығыстар Міндеттеме Шығыстар Міндеттеме

Қысқа мерзімді төлемдер
Жалақы және сыйлықақылар 1,088 60 1,205 98

Жиыны 1,088 60 1,205 98

Топтың түсімі сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша туындайды, олар бойынша міндеттемелер негізі-
нен белгілі бір уақытта орындалады.

9. ТҮСІМ

10. САТУДЫҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Уран өнімін сатудан түскен кіріс 625,048 529,196

Бериллий өнімдерін сатудан түсетін кіріс 26,119 21,866

Тантал өнімдерін сатудан түскен кіріс 15,777 12,205

Көрсетілген өзге де қызметтерден түсетін кіріс 6,459 6,911
Сатып алынған тауарларды сатудан түскен кіріс 5,860 5,321
Ұңғымаларды бұрғылаудан түсетін кіріс 4,357 5,972

Материалдар мен өзге де тауарларды сатудан түскен кіріс 3,713 3,030

Тасымалдау жөніндегі қызметтерден түсетін кіріс 3,413 2,798

Зерттеулер мен игеруден түсетін кіріс 265 153

Фотоэлектрлік түрлендіргіштерді сатудан түскен кіріс - 5

Түсім жиыны 691,011 587,457

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Шикізат және материалдар 241,695 167,546

Тозу және амортизация 66,429 60,002

Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу 33,294 31,874

Табыс салығынан басқа салықтар 25,474 23,775
Қайта өңдеу және өзге де қызметтер 17,404 19,738
Тасымалдау бойынша шығыстар 4,982 2,913

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 4,918 4,751

Коммуналдық қызметтер 1,703 1,669

Жалдау 210 422

Зерттеу және игеру 49 115

Өзгелері 6,809 6,819

Сатудың өзіндік құнының жиыны 402,967 319,624
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11. САТУ ЖӨНІНДЕГІ ШЫҒЫСТАР

12. ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Тиеу, тасымалдау және сақтау жөніндегі шығыстар 11,110 10,351

Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу 1,456 1,139

Комиссиялық сыйақы 502 456

Шикізат және материалдар 306 212
Жалдау 105 113
Тозу және амортизация 65 66

Өзгелері 2,162 2,015

Сату жөніндегі шығыстар жиыны 15,706 14,352

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу 18,303 17,709

Консультациялық және ақпараттық қызметтер 4,697 4,467

Тозу және амортизация 2,493 1,744

Салықтар бойынша өсімпұл 1,266 -
Сақтандыру 788 519
Табыс салығынан басқа салықтар 661 950

Байланыс қызметтері 495 257

Оқу шығындары 401 258

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 390 441

Жалдау 352 75

Корпоративтік іс-шаралар 302 161

Салықтар бойынша айыппұлдар мен өсімпұлдар 261 441

Іссапар шығыстары 251 170

Коммуналдық қызметтер 187 160

Күзет қызметтері 184 178

Шикізат және материалдар 179 197

Банк комиссиялары 58 86

Кеңсе тауарлары 57 70

Өкілдік шығыстар 41 45

Өзгелері 2,739 1,654

Жалпы және әкімшілік шығыстар жиыны 34,105 29,582

13. АКТИВТЕРДІҢ ҚҰНСЫЗДАНУЫНАН БОЛҒАН ЗАЛАЛДАР ЖӘНЕ 
ҚҰНСЫЗДАНУДАН БОЛҒАН ЗАЛАЛДАРДЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Қаржы активтерінің құнсыздануынан болған бұрын танылған  залалдарды 
қалпына келтіру 239 425

Қаржы активтерінің құнсыздануынан болған залалдар (447) (68)
Қаржы активтерінің құнсыздануынан болған залалды/(залалдарды) 
қалпына келтіру (208) 357

Қазақстандық миллион теңгемен Ескертпе 2021 ж. 2020 ж.
Қорлар 29 623 963

Негізгі құралдар 21 365 42

Өндіріске дайындау бойынша залалдар 22 199 -

Материалдық емес активтер 20 - 5

Өзге активтер 11 34

Құнсызданудан болған залалдарды қалпына келтіру жиыны 1,198 1,044

Қазақстандық миллион теңгемен Ескертпе 2021 ж. 2020 ж.
Материалдық емес активтер 20 2,169 -

Қорлар 29 1,238 654

Сатуға арналған ретінде жіктелетін шығатын топтардың активтері 1 1,084 -

Қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар 25 - 1,364

Өзге активтер 512 1,114

Құнсызданудан болған залалдар жиыны 5,003 3,132

Топ бұрын танылған мынадай қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болған залалдарды қалпына келтіруді 
мойындады:

Топ мынадай қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болған залалдарды мойындады:

Топ әзірлеген «Цифрлық кеніш» бағдарламалық қамтылымының құнсыздануынан Топ пайдалануға жарам-
дылығын бағалағаннан кейін бір жыл ішінде 2,169 миллион теңге мөлшерінде залал танылды. 

327326

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Компания  
портреті

Қаржылық және операциялық 
қызметке шолу

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

Тұрақты  
даму

Корпоративтік басқару 
және әдеп Қосымшалар

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



14. ӨЗГЕ КІРІСТЕР

15. ӨЗГЕ ШЫҒЫСТАР ЖӘНЕ БАҒАМДЫҚ АЙЫРМА БОЙЫНША ТАЗА ПАЙДА

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Бірлескен қызмет бойынша операциялардан түсетін кіріс 3,513 4,874

Еншілес кәсіпорынның шығуынан түсетін пайда 915 -

Айыппұлдар мен өсімпұлдардан түсетін кіріс 138 340

Өзгелері 2,959 2,156

Өзге кірістер жиыны 7,525 7,370

Бірлескен қызмет бойынша операциялардан түсетін кіріс бірлескен операциялардан уран сатып алу үшін шарттық 
міндеттемелер бойынша айырбас бағамының және споттық баға белгілеулердің құбылмалылығының әсерін біл-
діреді.

Бағамдық айырма бойынша таза пайда

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Әлеуметтік сала шығыстары 4,537 1,006

Қаржылық емес міндеттемелерді қайта бағалау 2,872 1,156

Өтелмейтін ҚҚС 2,235 624

Өндірісті тоқтатудан болған шығындар 1,626 842
Ғылыми-зерттеу жұмыстары 725 505
Ұзақ мерзімді активтердің шығуынан болған шығыс 411 19

Тозу және амортизация 275 172

Материалдық емес активтердің шығуынан болған шығыстар - 347

Өзгелері 2,713 2,934

Өзге шығыстар жиыны  15,394 7,605

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Қаржы қызметінен бағамдық айырма бойынша таза залал (1,696) (4,396)

Операциялық қызметтен бағамдық айырма бойынша таза пайда 5,041 8,155

Бағамдық айырма бойынша таза пайда жиыны 3,345 3,759

16. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЕҢБЕГІНЕ АҚЫ ТӨЛЕУ

17. ҚАРЖЫЛЫҚ КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Тиімді проценттік мөлшерлемелер әдісі бойынша есептелген проценттік кірістер
Ақша қаражаты және оның баламалары 3,087 2,679

Қысқа мерзімді бағалы қағаздар 959 94

Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын қарыздар 912 1,182
Мерзімді депозиттер 129 -
Өзгелері 114 402

Өзге қаржылық кірістер
Туынды қаржы активі 1,732 435

Өзгелері 144 191

Қаржылық кірістер жиыны 7,077 4,983
Қаржылық шығыстар
Кредиттер және қарыздар бойынша проценттік шығыстар 3,546 4,284

Резервтер бойынша дисконтты есептен шығару 2,259 2,629

Өзгелері 907 767

Қаржылық  шығыстар жиыны 6,712 7,680

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Жалақы, оның ішінде 10% міндетті зейнетақы жарналары 64,580 59,270

Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар 6,904 6,437

Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу жиыны 71,484 65,707
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18. ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР

(a) Табыс салығы бойынша шығыстардың құрамдас бөліктері

Жыл ішіндегі пайдада немесе залалда көрсетілген табыс салығы бойынша шығыстар мынадай құрамдас бөлік-
терді қамтиды:

Топтың 2021 және 2020 жылдардағы пайдасының көп бөлігіне қолданылатын табыс салығының ағымдағы мөлшер-
лемесі 20%  құрайды. Еншілес компаниядағы үлесті сатуға қатысты 33,466 теңге мөлшеріндегі пайдаға салынатын 
салық (1-ескертпе) тікелей капиталда танылды.

(б) Салық салудың қолданылатын мөлшерлемесіне көбейтілген бухгалтерлік пайда сомасымен табыс салығы 
бойынша шығыстарды салыстыру

Төменде табыс салығы бойынша есеп айырысу және нақты шығыстарды салыстыру берілген:

(в) Уақытша айырмалардың түрлері бойынша бөліністегі кейінге қалдырылған салықтар

ХҚЕС пен Қазақстанның салық заңнамасы арасындағы айырмашылықтар қаржылық есептілікті жасау мақсатында 
активтер мен міндеттемелердің баланстық құны мен табыс салығын есептеу үшін олардың базасы арасында уақыт-
ша айырмашылықтардың туындауына әкеп соғады. Осы уақытша айырмашылықтардың өзгеруінің салық салдары 
төменде егжей-тегжейлі берілген және 20% мөлшерлеме бойынша көрсетіледі. 

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Ағымдағы табыс салығы 85,345 65,492

Кейінге қалдырылған табыс салығы (23,727) (1,716)

Табыс салығы бойынша шығыстар жиыны 61,618 63,776

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Салық салынғанға дейінгі пайда 281,644 285,144
Заңмен белгіленген 20% мөлшерлемелік табыс салығы бойынша 
шығыстың есеп айырысу сомасы 56,329 57,029

Алдыңғы кезеңдердің табыс салығын түзету 5,401 3,966

Трансферттік баға белгілеу бойынша түзетулер 5,371 2,561
Бақыланатын шетелдік компанияның пайдасы 1,383 -
Дивидендтер бойынша төлем көзінен салық 1,240 2,310
Бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан кәсіпорындар нәтиже-
лерінің үлесі (10,317) (8,017)

Өзге баптар 2,211 5,927

Бір жылдағы табыс салығы бойынша шығыстар 61,618 63,776

Басшылық 2021 жылы (2020 жыл: 438 миллион теңге) 1,572 миллион теңге сомасында кейінге қалдырылған 
салық активтері есепті кезең аяқталғаннан кейін 12 айдан астам мерзімде өтелуі мүмкін деп есептейді. Еншілес, 
қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар негізінен дивидендтер арқылы өтелетін болады. Ен-
шілес, қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындардың дивидендтері салық салудан босатылған, сондықтан Топ осы 
инвестициялардың бөлінбеген пайдасына кейінге қалдырылған салықты танымады. 

Қазақстандық миллион тең-
гемен

1 қаңтар 
2021 ж.

Пайда 
немесе 

залал 
құра-

мында 
қалпына 
келтіріл-

гені/
(жатқы-

зылғаны) 

Шетелдік 
функци-
оналдық 
валюта-

сы бар 
кәсіпо-

рындар 
бойынша 
аударым 

әсері

Кәсіпо-
рын-

дардың 
шығуы 

2021 
жылғы 31 

желтоқ-
сан

Шегерілетін/(салық салынатын) уақытша айырмалардың салықтық әсері
Негізгі құралдар, материалдық емес 
активтер және жер қойнауын пайда-
лануға құқықтар

(129,120) 5,483 6 136 (123,495)

Дебиторлық берешек (374) 166 - - (208)

Алынған қарыздар - 3 - - 3
Резервтер 438 1,134 - - 1,572
Қызметкерлерге демалыстар және 
сыйлықақылар бойынша есептелген 
міндеттемелер

1,155 508 - - 1,663

Салықтар 916 593 - - 1,509
Қорлар 12,513 15,563 - - 28,076
Өзге активтер (111) 269 - - 158
Өзге міндеттемелер 306 8 (4) - 310

(114,277) 23,727 2 136 (90,412)
Танылған кейінге қалдырылған 
салық активі 13,206 17,483 - - 30,689

Танылған кейінге қалдырылған 
салық міндеттемесі (127,483) 6,244 2 136 (121,101)
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2020 жылғы 31  желтоқсанда аяқталған жылдағы уақытша айырмашылықтар қозғалысының салықтық әсері 
төменде келтірілген:

Топтың қазіргі құрылымы кезінде Топтың кейбір кәсіпорындарының салық залалдары Топтың басқа кәсіпорындарының 
салық салынатын пайдасы мен ағымдағы салық міндеттемелеріне қарсы есепке алынбайды және, тиісінше, шоғырлан-
дырылған салық залалы орын алса да, салықтар есептелуі мүмкін.  Сондықтан кейінге қалдырылған салық активтері 
мен міндеттемелерді өзара есепке алу, егер олар бір салық төлеушіге қатысты болса ғана мүмкін болады. 

Топ 2021 жылы 602 миллион теңге сомасында (2020 жыл: 5,435 миллион теңге) танылмаған салық шығындарына қаты-
сты кейінге қалдырылған салық активтерін танымады және танылмаған салық шығындары бар 2021 жылы өткізілген 
кәсіпорындар бойынша салық шығындарын есептеуден алып тастады. Танылмаған салық шығындарын есептеу мерзімі 
төменде келтірілгендей аяқталады: 

Қазақстандық миллион  
теңгемен

2020 жылғы 1 
қаңтар

Пайда немесе 
залал құрамын-

да қалпына 
келтірілгені/ 

(жатқызылғаны) 

Бизнесті сатып 
алу және 
басқалар 

2020 жылғы 31 
желтоқсан 

Шегерілетін/(салық салынатын) уақытша айырмалардың салықтық әсері
Негізгі құралдар, материалдық емес 
активтер және жер қойнауын пайда-
лануға құқықтар

(131,377) 2,225 32 (129,120)

Дебиторлық берешек 83 (457) - (374)
Алынған қарыздар (16) 16 - -
Кредиторлық берешек (1,301) 1,301 - -
Резервтер 1,414 (976) - 438
Міндеттемелерді есептеу 1,104 51 - 1,155
Ауыстырылған салық шығыны 198 (198) - -
Салықтар 1,262 (346) - 916
Қорлар 11,837 676 - 12,513
Өзге активтер 609 (720) - (111)
Өзге міндеттемелер 163 144 (1) 306

(116,024) 1,716 31 (114,277)
Танылған кейінге қалдырылған 
салық активі 13,558 (352) - 13,206

Танылған кейінге қалдырылған 
салық міндеттемесі (129,582) 2,068 31 (127,483)

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
2025 ж. - 2,719

2026 ж. - 676

2027 ж. - 188

2028 ж. - 1,120
2029 ж. - 172
2030 ж. 368 560

2031 ж. 234 -
Салық залалдарына қатысты танылмаған кейінге қалдырылған 
салық активінің жиыны 602 5,435

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Жай акциялардың иелеріне тиесілі кезеңдегі пайда 
(қазақстандық миллион теңгемен) 140,773 183,541

Айналыстағы қарапайым акциялардың саны (мың) 259,357 259,357
Меншік иелеріне жатқызылатын кезең ішіндегі пайда негізінде 
есептелген жай акцияға базалық және таратылған пайда (акцияға 
теңгемен

543 708

Акцияға базалық пайда жыл ішінде айналыста жүрген Компания акционерлерінің үлесіне келетін пайданың не-
месе залалдың қатынасы ретінде есептеледі (32-ескертпе). Компанияда реттелетін әлеуетті қарапайым акциялар 
жоқ, сондықтан бір акцияға шаққандағы пайда бір акцияға шаққандағы негізгі пайдаға сәйкес келеді. Акцияға 
шаққандағы пайда келесідей есептеледі:

2019 жылғы 27 қыркүйекте Компания «Қазақстан қор биржасы» АҚ («KASE») ұйымдастырылған бағалы қағаздар 
нарығында АҚШ долларына индекстелген 70 миллион дана облигацияларды орналастырды. Компания әрбір 
есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы есепте KASE Листингтік қағидаларына 
сәйкес есептелген бір акцияның баланстық құны туралы деректерді көрсетуі қажет. 

Бір акцияның теңгерімдік құны келесідей есептеледі:

19. БІР АКЦИЯҒА ШАҚҚАНДАҒЫ ПАЙДАСЫ ЖӘНЕ БІР АКЦИЯНЫҢ 
ТЕҢГЕРІМДІК ҚҰНЫ

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Топтың жиынтық активтері 
(қазақстандық миллион теңгемен) 1,951,504 1,689,279

Материалдық емес активтер 
(қазақстандық миллион теңгемен) (58,940) (59,906)

Топтың жиынтық міндеттемелері 
(қазақстандық миллион теңгемен) (414,403) (349,487)

1,478,161 1,279,886
Айналыстағы жай акциялардың саны 
(мың дана) 259,357 259,357

Бір акцияның теңгерімдік құны (бір акцияға теңгемен) 5,699 4,935
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20. МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР

Қазақстандық миллион 
теңгемен

Лицензи-
ялар мен 

патент-
тер

Бағдар-
ламалық 
жасақта-

ма

Гудвил Өзгелері Жиыны

2020 жылғы 1 қаңтарға
Құны 1,897 6,634 54,953 1,329 64,813
Жинақталған амортизация және 
құнсызданудан болған залалдар (844) (2,257) (6,459) (556) (10,116)

Теңгерімдік құн 1,053 4,377 48,494 773 54,697
Түсімдер 425 373 - 14 812
Істен шығу (22) (207) - (127) (356)
Жыл ішіндегі амортизация (243) (551) - (95) (889)
Істен шығулар бойынша амортиза-
ция және құнсыздану 22 47 127 196

Құнсыздануды қалпына келтіру - 5 - - 5
Негізгі құралдардан аударымдар 
(21-ескертпе) 22 5,419 - - 5,441

2020 жылғы 31 желтоқсанға
Құны 2,322 12,219 54,953 1,216 70,710
Жинақталған амортизация және 
құнсызданудан болған залалдар (1,065) (2,756) (6,459) (524) (10,804)

Теңгерімдік құн 1,257 9,463 48,494 692 59,906
Түсімдер 204 631 - 19 854

Істен шығу (4) (218) - (13) (235)
Істен шығулар мен аударымдар бой-
ынша амортизация және құнсыздану 4 218 - 13 235

Жыл ішіндегі амортизация (284) (1,163) - (96) (1,543)

Құнсыздану - (2,169) - (2,169)
Негізгі құралдардан аударымдар 
(21-ескертпе) 2 834 - 1,833 2,669

АҚ-дағы құнсыздану (НҚ-дан аудару) - - - (777) (777)

2021 жылғы 31 желтоқсанға
Құны 2,524 13,466 54,953 3,055 73,998
Жинақталған амортизация және 
құнсызданудан болған залалдар (1,345) (5,870) (6,459) (1,384) (15,058)

Теңгерімдік құн 1,179 7,596 48,494 1,671 58,940

Гудвилдің құнсыздануына арналған тест

«Орталық» ӨК» ЖШС, «Ақбастау» БК» АҚ және «Қаратау» ЖШС 

Гудвил алдыңғы кезеңдердегі бизнес бірлестіктеріне жатады және мыналарды құрайды: 5,166 миллион теңге 
«Мыңқұдық» кенорнының «Орталық» учаскесіндегі «Орталық» ӨК» ЖШС жер қойнауын пайдалану жөніндегі 
операцияларға жатады, 24,808 миллион теңге «Қаратау» ЖШС-ға және 18,520 миллион теңге «Ақбастау» БК» АҚ-
ға жатады, олар «Буденовское» кен орнының учаскелерінде жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды 
тәуелсіз жүзеге асырады. Гудвил жылына кемінде бір рет құнсыздану мәніне тестіленеді. Осы кәсіпорындардың 
әрқайсысына қолданылатын гудвилдің теңгерімдік құны олардың ақша ағындарын генерациялайтын бірліктер 
арасында бөлінген және өтелетін құн жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың қолданылу мерзімі 
ішінде болжанатын ақша ағындары негізінде есептелген пайдалану құндылығы ретінде айқындалған. Ақша ағын-
дарының болжамдары басшылықпен бекітілген барланған қорлардың бекітілген көлемі, өндірудің есептік көлемі 
және кен орнын пайдалану мерзімдері және 2021 жылы жылдық 12.97% дисконттау мөлшерлемесі (2020 жыл: 
жылдық 12.35%) негізінде айқындалған. Өндіріс көлемі құзыретті органмен келісілген және тәуелсіз кеңесшінің 
есебіне сәйкес келеді және өндіруші бірліктердің өндірістік қуаттарына негізделген. Есептеулерде пайдаланылған 
негізгі жорамалдар өткізу бағасындағы болжамды өзгерістерді және өндірістік және күрделі шығындарды қамтиды. 
Болжамды ақша ағындарын есептеу кезінде пайдаланылатын сату бағалары 2021 жылдың төртінші тоқсанында 
жарияланған «Ux Consulting LLC» тәуелсіз ресми көзін пайдалану арқылы анықталды. Кезеңнің өндірістік шығын-
дары мен күрделі шығындары 2022-2026 жылдарға арналған бекітілген бюджетке және есептерде көзделген 5.12% 
өсуге негізделген, бұл инфляцияның ұзақ мерзімді орташа болжамдарына шамамен сәйкес келеді. Есептелген 
өтелетін құн гудвилді қоса алғанда, үш генерациялайтын бірліктің ұзақ мерзімді активтерінің теңгерімдік құнынан 
едәуір асып түседі, сондықтан негізгі жол берулердегі тіпті елеулі өзгерістер де құнсыздануға әкелмейді.
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21. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР

Негізгі құралдардың теңгерімдік құнының өзгерістері төменде берілген:

Қазақстандық 
миллион теңгемен
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2020 жылғы 1 қаңтарға
Құны 406 2,007 135,023 83,240 20,133 6,011 19,372 266,192
Жинақталған амортиза-
ция және құнсызданудан 
болған залалдар 

- (860) (32,800) (36,984) (11,406) (2,938) (1,751) (86,739)

Теңгерімдік құны 406 1,147 102,223 46,256 8,727 3,073 17,621 179,453
Түсімдер 11 - 414 3,190 1,981 703 10,483 16,782
Аударымдар 2 28 6,638 5,406 335 119 (12,528) -
Жыл ішіндегі аморти-
зация - (86) (5,228) (6,470) (1,534) (768) - (14,086)

Құнсызданудан болған 
залал (13-ескертпе) - - (28) (1) - - (223) (252)

Өткен кезеңдерде 
танылған құнсызданудан 
болған залалды қалпына 
келтіру

- - 8 33 - - 1 42

Істен шығу - - (121) (640) (444) (77) (292) (1,574)
Қорлардан аударымдар - - 13 56 - 18 201 288
Материалдық емес 
активтерден/(-ге) ауда-
рымдар (20-ескертпе)

- - - 19 - - (5,460) (5,441)

Сатуға арналған ұзақ 
мерзімді активтерге 
аударымдар

- - (13) - (1) - - (14)

Инвестициялық 
жылжымайтын мүлікке 
аударымдар

- - (2,135) (68) - - - (2,203)

Істен шығулар бойынша 
амортизация және құн-
сыздану

- - 110 566 412 67 214 1,369

Есептік бағалаудағы 
өзгерістер (6) - (503) (548) - - - (1,057)

Өндіріске дайындау бой-
ынша шығындарға ақша 
аудару (22-ескертпе)

- - - - - - (593) (593)

Презентация валютасы-
на қайта есептеу - - 19 - 11 3 - 33

2020 жылғы 31 желтоқсанға 
Құны 413 2,035 139,335 90,655 22,015 6,777 11,183 272,413
Жинақталған амортиза-
ция және құнсызданудан 
болған залалдар 

- (946) (37,938) (42,856) (12,528) (3,639) (1,759) (99,666)

Қазақстандық 
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Теңгерімдік құны 413 1,089 101,397 47,799 9,487 3,138 9,424 172,747
Түсімдер - - 47 3,997 2,987 414 11,450 18,895

Аударымдар - - 2,004 1,772 94 96 (3,966) -
Жыл ішіндегі аморти-
зация - (89) (5,563) (6,802) (1,612) (799) (14,865)

Құнсызданудан болатын 
залал - - - - - - (9) (9)

Өткен кезеңдерде 
танылған құнсызданудан 
болған залалды қалпына 
келтіру 

- - 10 41 - - 314 365

Істен шығу (6) - (284) (1,486) (540) (220) (442) (2,978)
Құнсызданудың істен 
шығуы - - - - - - 2 2

Қорлардан аударымдар - - - 271 - 9 659 939
Материалдық емес 
активтерге аударымдар 
(20-ескертпе)

- - - - - - (2,669) (2,669)

ҰМА-ға шыққан АҚ бой-
ынша құнсыздану - - - - - - 777 777

Инвестициялық жылжы-
майтын мүліктен/(-ке) 
аударымдар

- - 3 89 - (29) - 63

Істен шығулар мен 
аударымдар бойынша 
амортизация және құн-
сыздану

- - 191 1,385 521 212 7 2,316

Есептік бағалаудағы 
өзгерістер - - (1,859) 13 - - - (1,846)

Өндіріске дайындау бой-
ынша шығындарға ақша 
аудару (22-ескертпе)

- - - - - - (2,255) (2,255)

Презентация валютасы-
на қайта есептеу - - - - 4 1 - 5

2021 жылғы 31 желтоқ-
санға
Құны 407 2,035 139,246 95,311 24,560 7,148 13,960 282,567
Жинақталған амортиза-
ция және құнсызданудан 
болған залалдар 

- (1,035) (43,300) (48,232) (13,619) (4,226) (668) (111,080)

Теңгерімдік құны 407 1,000 95,946 47,079 10,941 2,822 13,292 171,487
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12,773 миллион теңге (2020 жыл: 11,773 миллион теңге) мөлшеріндегі амортизация бойынша шығыстар өзіндік құн 
құрамында, 65 миллион теңге (2020 жыл: 67 миллион теңге) өткізу бойынша шығыстар құрамында, 1,243 миллион 
теңге (2020 жыл: 1,318 миллион теңге) жалпы және әкімшілік шығыстар құрамында, 170 миллион теңге (2020 жыл: 
158 миллион теңге) өзге шығыстар құрамында көрсетілген. Амортизацияның қалған бөлігі дайын өнімнің, аяқтал-
маған өндірістің және өзге қорлардың құрамына кіреді.

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аяқталмаған құрылыс негізінен «Үлбі металлургия заводы» АҚ өн-
дірісін 1,311 миллион теңге мөлшерінде (2020 жыл: 1,307 миллион теңге) техникалық қайта жарақтандыруды және 
«Инкай» БК» ЖШС-де 3,127 миллион теңге мөлшерінде аффинаж цехын салуды қамтиды. 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша негізгі құралдарды сатып алу бойынша шарттық міндеттемелердің 
сомасы 5,615 миллион теңгені құрады (2020 жыл: 8,304 миллион теңге). 

Қарыздар бойынша капиталдандырылған шығындар 2021 жылы жоқ (2020 жыл: 0). 

Толық амортизацияланған, бірақ әлі де пайдаланылатын негізгі құралдардың жалпы теңгерімдік құны 2021 жылғы 
31 желтоқсанда 25,943 миллион теңгені (2020 жыл: 21,093 миллион теңге) құрайды.

31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін ұзақ мерзімді активтерге тозу және амортизация бойынша шығысты есеп-
теу төменде берілген:

31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішінде пайдаға немесе залалға жатқызылған тозу және амортизация бойынша 
шығыстар төменде берілген:

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Өндіріске дайындау бойынша шығындар 34,185 27,308

Жер қойнауын пайдалану құқығы 27,917 25,531

Негізгі құралдар 14,865 14,086

Материалдық емес активтер 1,543 889
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер 148 267
Есептелген тозу мен амортизация жиыны 78,658 68,081

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Өткізудің өзіндік құны 66,764 60,002

Жалпы және әкімшілік шығыстар 2,493 1,744

Сату жөніндегі шығыстар 65 66

Өзге де шығыстар 275 172
Пайдаға немесе залалға жатқызылған тозу және амортизация бой-
ынша шығыстар жиыны 69,597 61,984

Учаскені қалпына келтіру бойынша активтер топтың кенорындарын қалпына келтіруге резервтер құру кезінде қа-
лыптастырылған капиталдандырылған шығындарды білдіреді. Резервтер мен байланысты активтердің баланстық 
құны әрбір есепті кезеңнің соңында қайта қаралады (4 және 34-ескертпелер). 

22. ӨНДІРІСКЕ ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

Қазақстандық миллион 
теңгемен

Кенорнын 
дайындау

Кенорында-
рын  

қалпына 
келтіру

Ионо-
алмасты-

рғыш  
шайыр

Жиыны

2020 жылғы 1 қаңтарға
Құны 262,393 18,255 15,931 296,579
Жинақталған амортизация және 
құнсызданудан болған залалдар (147,164) (3,609) (5,066) (155,839)

Теңгерімдік құн 115,229 14,646 10,865 140,740
Түсімдер 22,236 - - 22,236
Қорлардан аудару 3,651 - 1,933 5,584
Негізгі құралдардан аударымдар 
(21-ескертпе) 593 - - 593

Барлау және бағалау активтерінен 
аударымдар (24-ескертпе) - - 26 26

Жыл ішіндегі амортизация (25,815) (701) (792) (27,308)
Есептік бағалаудағы өзгерістер (3,431) (10,121) - (13,552)
2020 жылғы 31 желтоқсанға
Құны 285,442 8,134 17,890 311,466
Жинақталған амортизация және 
құнсызданудан болған залалдар (172,979) (4,310) (5,858) (183,147)

Теңгерімдік құн 112,463 3,824 12,032 128,319
Түсімдер 27,870 - - 27,870

Қорлардан аудару 6,823 - 867 7,690
Негізгі құралдардан аударымдар 
(21-ескертпе) 2,255 - - 2,255

Барлау және бағалау активтерінен 
аударымдар (24-ескертпе) 649 384 - 1,033

Жыл ішіндегі амортизация (33,260) (193) (732) (34,185)

Құнсыздануды қалпына келтіру - 199 - 199

Есептік бағалаудағы өзгерістер 631 4,861 - 5,492

2021 жылғы 31 желтоқсанға 
Құны 323,670 13,379 18,757 355,806
Жинақталған амортизация және 
құнсызданудан болған залалдар (206,239) (4,304) (6,590) (217,133)

Теңгерімдік құн 117,431 9,075 12,167 138,673
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23. ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫ

24. БАРЛАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ АКТИВТЕРІ

Қазақстандық миллион теңгемен
2020 жылғы 1 қаңтарға
Құны 646,153

Жинақталған амортизация және құнсызданудан болған залалдар (43,111)

Теңгерімдік құн 603,042
Жыл ішіндегі амортизация (25,531)
2020 жылғы 31 желтоқсанға
Құны 646,153

Жинақталған амортизация және құнсызданудан болған залалдар (68,642)

Теңгерімдік құн 577,511
Түсім 2,466

Барлау және бағалау активтерінен аударымдар (24-ескертпе) 897

Жыл ішіндегі амортизация (27,917)

2021 жылғы 31 желтоқсанға
Құны 649,516

Жинақталған амортизация және құнсызданудан болған залалдар (96,559)

Теңгерімдік құн 552,957

Қазақстандық миллион теңгемен Материалдық 
активтер

Материалдық 
емес активтер Жиыны

2020 жылғы 1 қаңтарға 19,504 3,423 22,927
Түсімдер 938 - 938
Өндіріске дайындық бойынша шығын-
дарға аударымдар 
(22-ескертпе)

(26) - (26)

Қорларға аударымдар (25) (1) (26)
Құнсыздану (23) - (23)
Есептік бағалаудағы өзгерістер (845) - (845)
2020 жылғы 31 желтоқсанға 19,523 3,422 22,945
Түсімдер 3,425 - 3,425
Өндіріске дайындық бойынша шығын-
дарға аударымдар (22-ескертпе) (1,033) - (1,033)

Жер қойнауын пайдалану құқығына ауда-
рымдар (23-ескертпе) - (897) (897)

Есептік бағалаудағы өзгерістер (62) - (62)
2021 жылғы 31 желтоқсанға 21,853 2,525 24,378

Төмендегі кестеде қауымдасқан кәсіпорындарға Топ инвестицияларының баланстық құнының өзгерістері берілген:

Төменде топтың негізгі қауымдасқан кәсіпорындарындағы қатысу үлестері келтірілген:

25. ҚАУЫМДАСҚАН КӘСІПОРЫНДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж. 
1 қаңтарға арналған теңгерімдік құн 84,626 90,943

Қауымдасқан кәсіпорындар нәтижелеріндегі үлес 47,294 39,482

Жарғылық капиталға салымдар, ақшалай емес - 163

Сату үшін активтерге аударымдар - (2,297)
Қауымдасқан кәсіпорындардан алынған дивидендтер (15,028) (42,265)
Инвестицияның құнсыздануы (1, 13-ескертпе) - (1,364)
Өзгелер - (36)
31 желтоқсанға арналған теңгерімдік құн 116,892 84,626

2021 ж. 2020 ж. 

Ел Негізгі қызмет

Қатысу 
үлесі/Да-
уыс беру 

құқығы

Тең-
герімдік 

құн 
миллион 
теңгемен

Қатысу 
үлесі/Да-
уыс беру 

құқығы

Тең-
герімдік 

құн 
миллион 
теңгемен

«КАТКО» БК» ЖШС Қазақстан
Уран өнімін өндіру, 
қайта өңдеу және 
экспорттау

49% 85,123 49% 55,845

«Заречное» БК» АҚ Қазақстан
Уран өнімін өндіру, 
қайта өңдеу және 
экспорттау

49.98% 10,968 49.98% 10,983

«Оңтүстік тау-кен-химия 
компаниясы» БК» ЖШС Қазақстан

Уран өнімін өндіру, 
қайта өңдеу және 
экспорттау

30% 13,196 30% 11,321

«Қызылқұм» ЖШС Қазақстан
Уран өнімін өндіру, 
қайта өңдеу және 
экспорттау

50% 6,616 50% 5,424

«Каустик» АҚ Қазақстан Каустикалық сода 
жеткізу 40% - 40% -

«SSAP» ЖШС (бұрынғы 
«Қазатомөнеркәсіп 
КҚЗ» БК ЖШС)

Қазақстан Күкірт қышқылын 
өндіру 9.89% 693 9.89% 668

«Русбурмаш Қазақстан» 
БК ЖШС Қазақстан

Геологиялық барлау 
және іздестіру, 
бұрғылау жұмыста-
рын жүзеге асыру

49% 183 49% 240

«Жаңақорған-Транзит» 
ЖШС Қазақстан Көліктік-экспедици-

ялық қызметтер 40% 113 40% 145

Қауымдасқан кәсіпорындарға инвестициялар жиыны 116,892 84,626
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2018 жылғы 22 қаңтарда «КАТКО» БК» ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) уранның қосымша қорлары табылған № 2 
учаскеде (Төртқұдық) жаңа кен бөлінісін алды. «Оңтүстік Төртқұдық» жобасын әзірлеуді қатысушылар 2017/2018 жыл 
бойы мақұлдады. Алайда 2015-2018 жылдары барлау кезеңін ұзарту туралы жер қойнауын пайдалануға арналған 
келісімшартқа ресми түрде қосымша қол қойылған жоқ. 2020 жылғы қарашада Энергетика министрлігі серіктестік-
тің «Оңтүстік Төртқұдық» кен орнын өнеркәсіптік игеру үшін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа 
қосымша келісім жасасу туралы өтінішінен бас тартты. 2020 жылдың желтоқсанында Серіктестік Жоғарғы Сотқа 
Энергетика министрлігінің іс-әрекетіне шағымдану туралы талап арызбен жүгінді. 2021 жылғы 24 мамырда Жоғарғы 
Сот серіктестіктің талап арызын қараусыз қалдыру туралы ұйғарым шығарды. Осы ұйғарымға Серіктестік 2021 жылғы 

Қазақстандық миллион теңгемен «Қызылқұм» ЖШС «КАТКО» БК» ЖШС
«Оңтүстік тау-кен-хи-

мия компаниясы»  
БК» ЖШС

«Заречное» БК» АҚ Өзгелері Барлығы

Қысқа мерзімді активтер 3,897 125,413 57,210 15,224 2,742 204,486

Оның ішінде ақша қаражаты 2,243 88,359 31,079 5,610 461 127,752

Ұзақ мерзімді активтер 22,383 85,480 35,287 15,777 11,510 170,437

Активтер  жиыны 26,280 210,893 92,497 31,001 14,252 374,923

Қысқа мерзімді міндеттемелер (4,318) (10,192) (29,373) (4,671) (5,283) (53,837)
Оның ішінде сауда және басқа да кредиторлық берешектер 
мен резервтерді шегергендегі қаржылық міндеттемелер (3,171) (329) (22,143) (1,595) (3,266) (30,504)

Компаниядан қарызды қоса алғанда (3,169) - - - - (3,169)

Ұзақ мерзімді міндеттемелер (7,192) (9,874) (11,099) (1,676) (408) (30,249)
Оның ішінде сауда және басқа да кредиторлық берешектер 
мен резервтерді шегергендегі қаржылық міндеттемелер (6,152) (64) (7,645) (27) - (13,888)

Компаниядан қарызды қоса алғанда (6,152) - - - - (6,152)

Міндеттемелер жиыны (11,510) (20,066) (40,472) (6,347) (5,691) (84,086)

Таза активтер 14,770 190,827 52,025 24,654 8,561 290,837
Қауымдасқан кәсіпорындардың таза активтеріндегі топтың 
үлесі 7,384 93,506 15,608 12,321 1,052 129,871

Топта іске асырылмаған пайда - (8,451) (2,412) (1,396) - (12,259)

Өзгелері (768) - - 43 (145) (870)

Гудвил - 68 - - 82 150

Инвестициялардың теңгерімдік құны 6,616 85,123 13,196 10,968 989 116,892

Түсім жиыны 12,486 116,791 91,587 23,727 10,166 254,757

Тозу және амортизация (672) (9,571) (5,904) (5,781) (612) (22,540)

Қаржылық кірістер 66 18 381 - 31 496

Қаржылық шығындар (510) (857) (1,263) (166) (430) (3,226)

Бағамдық айырма бойынша таза пайда/(залал) (270) 2,032 (125) 126 - 1,763

(Құнсыздану)/құнсыздануды қалпына келтіру (2) (1,542) (16) (11) 1 (1,570)

Табыс салығы (536) (16,130) (13,210) (1,818) (24) (31,718)

Жыл ішіндегі пайда жиыны 2,385 61,016 52,477 6,853 101 122,832

Жиынтық табыстың жиыны 2,385 61,016 52,477 6,853 101 122,832

Іске асырылмаған пайда - (620) (1,408) (872) - (2,900)

Өзгелері - - - - - -

Қауымдасқан кәсіпорындар нәтижелеріндегі үлес 1,193 29,278 14,334 2,553 (64) 47,294

Алынған дивидендтер - - 12,459 2,569 - 15,028

19 қарашада апелляциялық шағым берді. 2022 жылғы 17 қаңтарда ҚР Жоғарғы соты апелляциялық шағымды қабыл-
дамады. 2021 жылы серіктестік және Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан Энергетика министрлігі мен Әділет 
министрлігі дауды реттеу бойынша келіссөздерді бастады. Топ басшылығы серіктестік өз қызметін таяу болашақта 
жалғастырады және құнсызданудан болатын қандай да бір залалды танымайды деп есептейді.  

Топтың әрбір маңызды қауымдасқан кәсіпорны бойынша 2021 жылғы жиынтық қаржылық ақпарат төменде берілген. 
Бұл ақпарат Топтың үлестік қатысу әдісін қолдануы нәтижесінде түзетулерден кейін ХҚЕС  бойынша қауымдасқан 
кәсіпорындардың есептілік көрсеткіштерін көрсетеді.
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Топтың әрбір маңызды қауымдасқан кәсіпорны бойынша 2020 жылға арналған жиынтық қаржылық ақпарат төменде 
берілген. Бұл ақпарат топтың үлестік қатысу әдісін қолдануы нәтижесінде түзетулерден кейін ХҚЕС  бойынша қа-
уымдасқан кәсіпорындардың есептілік көрсеткіштерін көрсетеді. 

Қазақстандық миллион теңгемен «Қызылқұм» ЖШС «КАТКО» БК» ЖШС
«Оңтүстік тау-кен-хи-
мия компаниясы»БК» 

ЖШС
«Заречное» БК» АҚ Өзгелері Барлығы

Қысқа мерзімді активтер 1,336 73,445 40,574 10,414 3,426 129,195

Оның ішінде ақша қаражаты 248 54,080 24,619 3,444 224 82,615

Ұзақ мерзімді активтер 25,811 73,426 34,984 16,311 11,656 162,188

Барлық активтер  27,147 146,871 75,558 26,725 15,082 291,383

Қысқа мерзімді міндеттемелер (4,299) (8,291) (24,674) (2,583) (6,225) (46,072)
Оның ішінде сауда және басқа да кредиторлық берешектер 
мен резервтерді шегергендегі қаржылық міндеттемелер (3,144) (265) (19,999) (32) (3,642) (27,082)

Компаниядан қарызды қоса алғанда (3,089) - - - - (3,089)

Ұзақ мерзімді міндеттемелер (10,463) (8,768) (9,804) (1,201) (398) (30,634)
Оның ішінде сауда және басқа да кредиторлық берешектер 
мен резервтерді шегергендегі қаржылық міндеттемелер (9,526) (201) (6,719) - - (16,446)

Компаниядан қарызды қоса алғанда (9,509) - - - - (9,509)

Міндеттемелер жиыны (14,762) (17,059) (34,478) (3,784) (6,623) (76,706)

Таза активтер 12,385 129,812 41,080 22,941 8,459 214,677
Қауымдасқан кәсіпорындардың таза активтеріндегі топтың 
үлесі 6,192 63,608 12,324 11,465 1,097 94,686

Топта іске асырылмаған пайда - (7,831) (1,003) (524) - (9,358)

Өзгелері (768) - - 42 (126) (852)

Гудвил - 68 - - 82 150

Инвестициялардың теңгерімдік құны 5,424 55,845 11,321 10,983 1,053 84,626

Барлық түсім 11,119 93,923 76,439 20,253 15,505 217,239

Тозу және амортизация (628) (11,830) (5,252) (3,431) (2,050) (23,191)

Қаржылық кірістер 33 16 192 5 89 335

Қаржылық шығындар (2,351) (824) (1,384) (116) (1,271) (5,946)

Бағамдық айырма бойынша таза пайда/(залал) (11) 6,038 261 (177) (322) 5,789

(Құнсыздану)/құнсыздануды қалпына келтіру 38 (56) (36) (7) 3 (58)

Табыс салығы (201) (13,178) (10,775) (1,750) (142) (26,046)

Жыл ішіндегі жиыны (залал)/пайда 682 52,267 41,531 6,426 (1,194) 99,712

Өзге жиынтық (залал)/кіріс (47) - (41) - - (88)

Жиынтық (залал)/кіріс жиыны 635 52,267 41,490 6,426 (1,194) 99,624

Іске асырылмаған пайда - (538) (926) (192) - (1,656)

Қауымдасқан кәсіпорындар нәтижелеріндегі үлес 341 25,073 11,533 3,020 (485) 39,482

Алынған дивидендтер 1,568 30,870 7,780 2,047 - 42,265
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Төмендегі кестеде бірлескен кәсіпорындардағы Топ инвестицияларының теңгерімдік құнының өзгерістері көр-
сетілген:

Төменде топтың негізгі бірлескен кәсіпорындарындағы қатысу үлестері келтірілген:

26. БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРЫНДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
1 қаңтарға арналған теңгерімдік құн 35,261 33,122

Жарғылық капиталға жарналар - 2,499

Бірлескен кәсіпорындар нәтижелеріндегі үлес 4,289 604

Бірлескен кәсіпорындардан алынған дивидендтер (2,080) (1,005)
Өзгелері 333 41
31 желтоқсанға арналған теңгерімдік құн 37,803 35,261

2021 ж. 2020 ж.

Ел Негізгі қызмет

Қатысу 
үлесі/Да-
уыс беру 

құқығы

Тең-
герімдік 

құны 
миллион 
теңгемен

Қатысу 
үлесі/Да-
уыс беру 

құқығы

Тең-
герімдік 

құны 
миллион 
теңгемен

«Семізбай-U» ЖШС Қазақстан
Уран өнімін өндіру, 
қайта өңдеу және 
экспорттау

51.00% 20,945 51.00% 17,900

«Үлбі-ЖБҚ» ЖШС Қазақстан

Жылу бөлетін құра-
малар мен олардың 
компоненттерін 
шығару

51.00% 2,705 51.00% 4,636

«Буденовское»  
БК»  ЖШС Қазақстан

Уран өнімін өндіру, 
қайта өңдеу және 
экспорттау

51.00% 6,071 51.00% 5,881

«Уранэнерго» ЖШС Қазақстан

Электр энергиясын 
беру және тарату, 
электр желілері мен 
қосалқы стансалар-
ды пайдалану

79.23% 3,095 79.23% 3,068

«СКЗ-U» ЖШС Қазақстан Күкірт қышқылын 
өндіру 49.00% 4,987 49.00% 3,776

«СП УКР ТВС» ЖАҚ Украина Ядролық отын 
өндірісі 33.33% - 33.33% -

Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар жиыны 37,803 35,261
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Топтың әрбір маңызды бірлескен кәсіпорны туралы жиынтық қаржылық ақпарат төменде келтірілген. Бұл ақпарат 
Топтың үлестік қатысу әдісін қолдануы нәтижесінде түзетулерден кейін ХҚЕС бойынша бірлескен кәсіпорын есептілі-
гінің көрсеткіштерін көрсетеді.

«Семізбай-U» ЖШС «Буденовское» БК»  ЖШС «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС Өзгелері Барлығы
Қазақстандық миллион 
теңгемен 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж.

Қысқа мерзімді активтер 30,089 14,186 29 194 51,164 6,464 3,974 5,278 85,256 26,122
Оның ішінде ақша қаражаты 13,132 2,946 22 193 5,747 39 219 1,012 19,120 4,190
Ұзақ мерзімді активтер 20,687 20,572 25,791 23,840 21,939 26,980 24,846 25,680 93,263 97,072
Барлық активтер  50,776 34,758 25,820 24,034 73,103 33,444 28,820 30,958 178,519 123,194
Қысқа мерзімді міндеттемелер (7,090) (2,647) (296) (495) (35,769) (2,231) (9,735) (9,424) (52,890) (14,797)
Оның ішінде сауда және басқа 
да кредиторлық берешектер мен 
резервтерді шегергендегі қаржылық 
міндеттемелер

(3,183) (72) (15) (13) (1,680) (370) (6,007) (5,693) (10,885) (6,148)

Ұзақ мерзімді міндеттемелер (4,412) (4,077) (1,933) (320) (32,031) (22,122) (4,239) (9,194) (42,615) (35,713)
Оның ішінде сауда және басқа да кре-
диторлық берешектер мен резервтерді 
шегергендегі қаржылық міндеттемелер

(66) - (1,933) (320) (31,241) (21,729) (2,877) (8,463) (36,117) (30,512)

Барлық міндеттемелер (11,502) (6,724) (2,229) (815) (67,800) (24,353) (13,974) (18,618) (95,505) (50,510)
Таза активтер 39,274 28,034 23,591 23,219 5,303 9,091 14,846 12,340 83,014 72,684
Бірлескен кәсіпорындардың таза 
активтеріндегі Топтың үлесі 20,030 14,297 12,031 11,841 2,705 4,636 8,724 7,484 43,490 38,258

Бірлескен кәсіпорынның залалдарын-
дағы жинақталған танылмаған үлес - - - - - - - - - -

Гудвил 4,105 4,105 - - - - (1,374) (1,374) 2,731 2,731
Құнсыздану - - - - - - (21) (21) (21) (21)
Өзгелері 120 (7) - - - - 753 755 873 748
Жұмсалмаған кіріс - - (5,960) (5,960) - - - - (5,960) (5,960)
Топта іске асырылмаған пайда (3,310) (495) - - - - - - (3,310) (495)
Инвестициялардың теңгерімдік құны 20,945 17,900 6,071 5,881 2,705 4,636 8,082 6,844 37,803 35,261
Түсім жиыны 40,913 26,068 - - - 2 12,769 12,357 53,682 38,427
Тозу және амортизация (4,836) (3,177) - - (559) (7) (1,337) (1,275) (6,732) (4,459)
Қаржылық кірістер 62 85 - - 4 2 33 34 99 121
Қаржылық шығындар (501) (531) (1) (20) (1,466) (615) (107) (277) (2,075) (1,443)
Бағамдық айырма бойынша таза (залал)/
пайда (146) 30 5 486 (592) (1,273) (236) (1,498) (969) (2,255)

Құнсыздану - (255) (14) (49) (11) - - (2,623) (25) (2,927)
Табыс салығы (3,978) (2,015) (61) (9) (397) (396) (642) (852) (5,078) (3,272)
Жыл ішіндегі пайда/(залал) 15,569 8,082 (280) 408 (3,788) (3,422) 2,505 (1,464) 14,006 3,604
Өзге жиынтық табыс/(залал) 34 14 - - - - 2 - 36 14
Жиынтық табыс/(залал) жиыны 15,603 8,096 (280) 408 (3,788) (3,422) 2,507 (1,464) 14,042 3,618
Өзгелері (2,815) (314) - - - - - - (2,815) (314)
Бірлескен кәсіпорындар нәтижелеріндегі 
үлес 5,125 3,807 (142) 208 (1,932) (1,745) 1,238 (1,666) 4,289 604

Алынған дивидендтер 2,080 1,005 - - - - - - 2,080 1,005
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Топ China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) бірлесіп Қазақстанда байытылған уранға қайта есептегенде 
қуаты жылына 200 тонна Қытай АЭС үшін жылу бөлгіш құрамалар (бұдан әрі – ЖБҚ) өндіретін завод салу жобасын 
іске асыруда. 2015 жылғы желтоқсанда Компанияның еншілес ұйымдары және CGNPC заводтың құрылысын 
ұйымдастыру және одан әрі пайдалануға жауапты «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС (тиісінше 51% және 49% иелену үлестерімен) 
бірлескен кәсіпорнын құрды.  ЖБҚ заводы 2020 жылдың желтоқсанында пайдалануға берілді. 2021 жыл ішінде завод 
ЖБҚ өндіру технологиясының иесінде сертификаттаудан өтті, сондай-ақ завод өнімін соңғы пайдаланушы – (CGNPC 
Uranium Resources Company Limited (бұдан әрі-CGNPC-URC) Қытайдың атом электр стансаларына ядролық отынның 
сертификатталған жеткізушісі болып танылды.

«Үлбі-ЖБҚ» ЖШС мен CGNPC-URC арасындағы ЖБҚ жеткізуге ұзақ мерзімді келісімшарт 2021 жылғы мамырда күші-
не енді.

Басшылық топтың өз өкілеттіктерін «Уранэнерго» ЖШС бақылауды жүзеге асыру үшін пайдалануға мүмкіндігі жоқ 
деген қорытындыға келді. Тиісінше, бұл инвестиция бірлескен кәсіпорынға салынған инвестиция ретінде жіктеледі.

Топтың кредиттік және валюталық тәуекелдерге, сондай-ақ сауда дебиторлық берешегінің құнсыздануынан болатын 
залалдарға ұшырағыштығы туралы ақпарат 40-ескертпеде ашылған.

27. ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Сауда дебиторлық берешегі 215,483 115,026

Байланысты тараптардың сауда дебиторлық берешегі 4,713 2,398

Жалпы сауда дебиторлық берешегінің жиынтығы 220,196 117,424
Дебиторлық берешектің құнсыздануына арналған резерв (148) (90)
Байланысты тараптардың дебиторлық берешегінің құнсыздануына 
арналған резерв (24) (20)

Таза қысқа мерзімді сауда дебиторлық берешек жиынтығы 220,024 117,314
Басқа да дебиторлық берешек 175 160

Байланысты тараптардың басқа да дебиторлық берешегі 44 22

Жалпы өзге дебиторлық берешек жиынтығы 219 182
Басқа дебиторлық берешектің құнсыздануына арналған резерв (105) (78)

Таза қысқа мерзімді өзге де дебиторлық берешек жиыны 114 104
Таза қысқа мерзімді дебиторлық берешек жиыны 220,138 117,418

Пайдаланылуы шектеулі ақша қаражаты, қызметкерлерге берілген қарыздар және өзге де ұзақ мерзімді және қысқа 
мерзімді активтер құрамындағы дивидендтер бойынша берешек қаржы активтері болып табылады.  Қалған өзге ұзақ 
мерзімді және қысқа мерзімді активтер қаржылық емес активтер болып табылады. 

Ұзақ мерзімді қорлар топқа құрылған сәттен бастап тиесілі және болашақта уран таблеткаларын өндіру жөніндегі 
жаңа объектілер пайдалануға берілгеннен кейін пайдалануға арналған байытылған уран қорларын қамтиды. Бас-
шылықтың есепті кезеңнен кейінгі жыл ішінде шаруашылық қызмет барысында осы қорларды пайдалану жөніндегі 
жоспарлары жоқ. 

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың талаптарына сәйкес топ кен орындарын қалпына келтіру 
жөніндегі Болашақ қызметті қаржыландыру мақсатында ақша қаражатын ұзақ мерзімді банктік депозиттерге аудара-
ды. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кен орындарын қалпына келтіру жөніндегі болашақ қызметті қаржыландыруға 
жататын ұзақ мерзімді банктік депозиттерде пайдалануға шектелген ақша қаражатының жалпы сомасы 2021 жылы 
17,654 миллион теңгені (2020 жылы: 14,751 миллион теңге) құрады. 

28. ӨЗГЕ АКТИВТЕР

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Ұзақ мерзімді
Пайдаланылуы шектеулі ақша қаражаты 17,654 14,846

Өтелетін ҚҚС 11,315 14,544

Ұзақ мерзімді қорлар 7,247 7,790
Ұзақ мерзімді активтер үшін берілген аванстар 1,857 972
Болашақ кезеңдердің шығыстары 926 809
Қызметкерлерге берілген қарыздар 271 454
Басқа активтер 263 1,450

Өзге де ұзақ мерзімді активтер жиынтығы 39,533 40,865
Қысқа мерзімді
Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар 3,026 3,402

Болашақ кезеңдердің шығыстары 1,465 1,758
Байланысты тараптарға тауарлар мен қызметтер үшін берілген аван-
стар 1,244 423

Сақтандыру бойынша алдын ала төлем 1,025 871

Пайдаланылуы шектеулі ақша қаражаты 427 354

Табыс салығынан басқа салықтар бойынша алдын ала төлем 371 767

Қызметкерлердің берешегі 259 274

Байланысты тараптардан дивидендтер бойынша берешек - 310

Өзге активтер 6 -

Өзге қысқа мерзімді активтер жиынтығы 7,823 8,159
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29. ҚОРЛАР

30. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРҒА БЕРІЛГЕН ҚАРЫЗДАР

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Дайын өнім және қайта сатуға арналған тауарлар 223,750 185,397

оның ішінде уран өнімі 222,195 183,633

Аяқталмаған өндіріс 30,409 22,923
Шикізат және материалдар 14,879 20,179
Өзге материалдар 5,709 5,104

Өңдеудегі материалдар 3,091 1,204

Қосалқы бөлшектер 789 682

Отын 479 655
Ескірген және өтімсіз қорлар бойынша резерв және өткізудің таза 
құнына дейін есептен шығару (3,250) (2,755)

Қорлар жиыны 275,856 233,389

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Ұзақ мерзімді
«Қызылқұм» ЖШС 5,547 8,495

Құнсыздануға арналған резерв (54) (72)
Ұзақ мерзімді қарыздар жиыны 5,493 8,423
Қысқа мерзімді
«Қызылқұм» ЖШС 3,170 3,089

«Уранэнерго» ЖШС 189 -

Құнсыздануға арналған резерв (2) -

Қысқа мерзімді қарыздар жиыны 3,357 3,089

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
1 қаңтарға қалдық (2,755) (3,152)

Резервті бір жыл ішінде қалпына келтіру 623 963

Жыл ішінде есептен шығарылған қорлар 130 108
Жыл ішінде есептелген резерв (1,238) (654)
Шетел валютасын қайта есептеу (10) (20)

31 желтоқсандағы қалдық (3,250) (2,755)

Төменде резервтегі өзгерістер көрсетілген:

31. АҚША ҚАРАЖАТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ

32. КАПИТАЛ

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Банктердегі ағымдағы шоттар 138,867 95,257

Талап етілгенге дейінгі салымдар 22,338 14,987

Кассадағы ақша қаражаты 8 5
Кері репо мәмілелері - 3,118
Құнсыздануға арналған резерв (23) (20)

Ақша қаражатының және олардың баламаларының жиыны 161,190 113,347

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Дивидендтер бойынша 1 қаңтарға кредиторлық берешек - -

Жыл ішінде жарияланған дивидендтер 150,082 99,002

Жыл ішінде төленген дивидендтер (150,082) (99,002)
31 желтоқсанға дивидендтер бойынша кредиторлық берешек - -
Жарияланған акцияға дивидендтер, теңгемен 579 382

2010 жылы қаржылық қолдау көрсету мақсатында топ «Қызылқұм» ЖШС-ке 2024 жылы өтеу мерзімімен ұзақ мерзімді 
қарыз берді. Осы қарыз бойынша міндеттемелерді қамтамасыз ету үшін мүлік кепілі қабылданды. 2015 жылдың 
желтоқсан айынан бастап «Хорасан-U» БК» ЖШС бірлесіп қарыз алушы болып табылады және осы кредит бойынша 
«Қызылқұм» ЖШС-мен бірлесіп ортақ жауапкершілікке ие. 

2021 жылғы маусымда топ айналым капиталын толықтыру үшін 2023 жылғы 30 маусымға дейінгі мерзіммен жаңарты-
латын кредиттік желі түріндегі мүлікті кепілге қойып, «Уранэнерго» ЖШС қайтарымды қаржылық көмек көрсетті. Осы 
желі аясында 12 айға дейінгі мерзімге ақшалай транш беріле алады.

Байланысты тараптардың қарыздары бойынша орташа алынған жылдық проценттік мөлшерлеме 2021 жылы 8.5% 
құрады (2020 жыл: 8.5%). Ішкі бағалауға сәйкес, осы қарыздар бойынша кредиттік тәуекел деңгейі рұқсат етілген 
деңгейде.  

2021 жылғы 31 желтоқсанда Компанияның жарияланған және төленген жай акцияларының саны 259,356,608 дананы 
құрайды (2020 жыл: 259,356,608 дана), олардың 75% «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі және акциялардың/жаһандық 
депозитарлық қолхаттардың 25%  Астана халықаралық биржасында (AIX) және Лондон қор биржасында (Астана қ.) 
LSE) листингпен еркін айналымда болады.  Бір жаһандық депозитарлық қолхат бір акциядағы үлесті білдіреді. Әрбір 
қарапайым акция бір дауыс құқығын береді. Акцияның номиналды құны 142.9 теңгеге тең.

Жыл ішінде мынадай дивидендтер жарияланды және төленді:
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33. КРЕДИТТЕР МЕН ҚАРЫЗДАР

Топтың 31.12.2021 жылғы қаржылық міндеттемелері «Қазақстан қор биржасы» АҚ («KASE») ұйымдастырылған бағалы 
қағаздар нарығында орналастырылған облигациялармен және вексельдермен ұсынылған. 

Компания 2019 жылғы 27 қыркүйекте АҚШ долларына индекстелген, айналым мерзімі 2024 жылғы 27 қазанға дейінгі 
70 миллион дана облигацияларды және жылдық 4% купондық сыйақыны орналастырды.  Бір облигацияның номи-
налды құны 1,000 теңгені құрайды.

Вексельдер «Хорасан-U «БК» ЖШС Тобының Еншілес кәсіпорны 2014 жылғы желтоқсанда өндіріске дайындық 
бойынша активтер үшін берешекті өтеу мақсатында шығарылды. Шарттарға сәйкес вексельдер жылдық 0.1% про-
центтік мөлшерлемемен талап етіледі. 2021 жылғы 31 желтоқсанға осы вексельдер бойынша талап ету құқығы топтың 
қауымдастырылған компаниясы «Қызылқұм» ЖШС-не тиесілі.

Төменде Топтың кредиттері мен қарыздары туралы ақпарат берілген:

2021 жылы сыйақының тіркелген пайыздық мөлшерлемесімен қарыздар бойынша орташа алынған жылдық пайыз-
дық мөлшерлеме 3.52% (2020 жыл: 3.31%) және құбылмалы сыйақы мөлшерлемесімен қарыздар бойынша 2021 жылы 
0.97% (2020 жыл: 1.99%) құрады.

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Облигациялар 77,700 76,300
Ұзақ мерзімді кредиттер мен қарыздар жиыны 77,700 76,300
Қысқа мерзімді міндеттемелер
Вексель бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер 10,514 14,004

Облигациялар 803 788

Банктік кредиттер - 6,734

Қысқа мерзімді кредиттер мен қарыздар жиыны 11,317 21,526
Кредиттер мен қарыздар жиыны 89,017 97,826

Қазақстандық миллион 
теңгемен Валюта Төлем мерзімі 

(жыл) 2021 ж. 2020 ж.

Банктік кредиттер
Sumitomo Mitsui Bankinq Corporation АҚШ долл. 2021 ж. - 6,734
Банк кредиттерінің жиыны - 6,734
Облигациялар
Облигациялар АҚШ долл. 2024 ж. 78,503 77,088

Облигациялар жиыны 78,503 77,088
Вексель бойынша міндеттемелер
«Қызылқұм» ЖШС Теңге талап еткенге дейін 10,514 14,004
Вексель бойынша міндеттемелер 
жиыны 10,514 14,004

Қарызды салыстыру 

Төмендегі кестеде ұсынылған кезеңдердің әрқайсысы үшін қарыз сомасының және Топтың қаржылық қызмет нәтиже-
сінде туындайтын міндеттемелеріндегі өзгерістердің талдауы берілген:

Қазақстандық миллион теңгемен
Кредиттер 
және зай-

мдар

Міндеттеме-
лер 

жалдау 
бойынша

Еншілес 
кәсіпорын-
дағы үлесті 

сатып алу 
жөніндегі 

міндеттеме

Барлығы

2019 жылғы 31 желтоқсандағы берешек 159,964 1,394 - 161,358
Кредиттер мен қарыздардан түсетін 
түсімдер 119,093 - 119,093

Бағамдық айырмашылық 11,391 17 - 11,408
Есептелген сыйақы 4,174 110 - 4,284
Кредиттер мен қарыздарды өтеу (191,991) (465) - (192,456)

Сыйақыны төлеу (4,149) (128) - (4,277)
Ақша қаражатының қозғалысына байла-
нысты емес өзге де өзгерістер (656) (182) - (838)

2020 жылғы 31 желтоқсандағы берешек 97,826 746 - 98,572
Кредиттер мен қарыздардан түсетін 
түсімдер 65,525 - 65,525

Бағамдық айырмашылық 1,749 7 - 1,756

Есептелген сыйақы 3,168 60 - 3,228

Кредиттер мен қарыздарды өтеу (76,108) (452) - (76,560)

Сыйақыны төлеу (3,143) (122) - (3,265)
Опцион путына қатысты міндеттемені 
тану (1-ескертпе) - - 185,210 185,210

Опцион путына қатысты міндеттемені 
танудың күшін жою (1-ескертпе) - - (185,210) (185,210)

Ақша қаражатының қозғалысына байла-
нысты емес өзге де өзгерістер - 52 - 52

2021 жылғы 31 желтоқсандағы берешек 89,017 291 - 89,308
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34. РЕЗЕРВТЕР

Қазақстандық миллион 
теңгемен

Кәсіптік 
ауруларға 

байланысты 
өтемақы төле-

уге арналған 
резерв

Қор-
шаған 

ортаны 
қорғауға 

арналған 
резерв

Кен 
орын-
дарын 

қалпына 
келтіруге 
арналған 

резерв

Өзгелері Жиыны

2020 жылғы 1 қаңтарға
Ұзақ мерзімді 228 3,420 35,799 40 39,487

Қысқа мерзімді 85 96 706 - 887

Барлығы 313 3,516 36,505 40 40,374
Жыл ішінде құрылған резервтер (27) (1) (27) 2 (53)
Дисконтты есептен шығару 22 244 2,362 1 2,629
Жұмсалу - - (24) - (24)
Резервті қалпына келтіру - (43) - - (43)
Жыл ішінде пайдаланылған 
резервтер (77) (100) - - (177)

Есептік бағалаулардағы өзгері-
стер - (459) (14,975) - (15,434)

2020 жылғы 31 желтоқсанға
Ұзақ мерзімді 154 3,061 23,135 43 26,393

Қысқа мерзімді 77 96 706 - 879

Жиыны 231 3,157 23,841 43 27,272
Жыл ішінде құрылған резервтер 14 (1) - 32 45

Дисконтты есептен шығару 23 241 1,993 2 2,259

Жұмсалу - - (78) - (78)
Жыл ішінде пайдаланылған 
резервтер (72) - 272 - 200

Есептік бағалаулардағы өзгері-
стер - (2,040) 5,403 - 3,363

2021 жылғы 31 желтоқсанға
Ұзақ мерзімді 129 1,261 30,725 77 32,192

Қысқа мерзімді 67 96 706 - 869

Жиыны 196 1,357 31,431 77 33,061

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға арналған резерв 

Топтың радиоактивті қалдықтарды көму, объектіні жапқаннан кейін негізгі құралдардың ластанған объектілерін жою 
және пайдаланудан шығару жөніндегі заңды міндеттемесі болады. Полигондарды жоюға және активтерді қалпына 
келтіруге арналған резерв сомасы қалдықтарды орналастыру полигондарын пайдаланудың күтілетін кезеңі үшін ұзақ 
мерзімді орташа инфляцияның болжамды мөлшерлемесіе және есепті кезеңнің соңындағы дисконт мөлшерлемесін 
қолдана отырып, есепті күндерге қолданылған номиналды бағаларды пайдалана отырып айқындалған.

Кен орындарын қалпына келтіруге арналған резерв

Топ топтың әрбір учаскесі бойынша кен орындарын қалпына келтіру шығындарын бағалауды жүзеге асырды. Тарату 
іс-шараларына арналған шығындардың дисконтталмаған жалпы құны 148,683 миллион теңгені құрайды (2020 жыл: 

35. КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

Топтың сауда және өзге де кредиторлық берешекке қатысты валюталық тәуекелге және өтімділік тәуекеліне ұшы-
рағыштығы туралы ақпарат 40-ескертпеде ашылған.

116,533 миллион теңге). Кен орындарын қалпына келтіруге арналған резерв сомасы келтірілуге жататын шығыстар 
бойынша ағымдағы бағаларды (есепті күнгі бағаларды) пайдалана отырып және міндеттемені өтеу күніне дейінгі 
кезең үшін инфляцияның болжамды мөлшерлемесін қолдану жолымен (2021-2045 жылдар кезеңі үшін 5.12% шегінде) 
айқындалған. Міндеттеменің ағымдағы құны 2021 жылғы 31 желтоқсанда тәуекелсіз мөлшерлеме болып табылатын 
9.85% (2020 жыл: жылдық 9.87%) мөлшерінде дисконттау мөлшерлемесін пайдалана отырып бағаланды, өйткені 
болашақ ақшаның әкетілуі осындай міндеттемеге тән тәуекелдерді көрсетеді. 

Міндеттеменің ұзақ мерзімді сипатын ескере отырып, әрбір кен орнын қалпына келтіру кезеңіндегі шығындардың 
нақты құнына қатысты белгісіздік бар (4-ескертпе).  Бағалаудағы өзгерістер жаңадан бұрғыланған ұңғымаларды, 
салынған құмтұтқыштарды және одан әрі жоюға жататын өзге де объектілерді ескере отырып, жыл сайынғы негізде 
объектілерді жою құнын қайта есептеу салдарынан болады.

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың талаптарына сәйкес топ кен орындарын қалпына келтіру 
жөніндегі іс-шараларды қаржыландыруға ақшалай қаражатты арнайы ұзақ мерзімді депозиттік шотқа аударады. 
2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша арнайы депозиттік шотқа жинақталған аударымдар 21,963 миллион 
теңгені құрады (2020 жыл: 19,246 миллион теңге).

Төменде міндеттемелердің теңгерімдік құнын есептеу үшін негіз болған негізгі жол берулер берілген:

топтың қазіргі уақытта барлау сатысында тұрған кен орындарында игеру мен өндіруді жалғастыру ықтималдығы 
жоғары. Бұл факт топтың өндіруге және барлауға арналған барлық келісімшарттары бойынша кен орындарын 
қалпына келтіру бойынша сындарлы міндеттеменің туындауына алып келеді

ақша қаражатының кетуі болатын күтілетін кезеңді есептеу кен орындарының қызмет ету мерзіміне негізделеді. 
Шығыстардың едәуір бөлігі 2045 жылдан бастап, яғни кен орындарының қызмет ету мерзімінің соңында 
жұмсалады деп күтілуде

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Байланысты тараптарға саудалық кредиторлық берешек 33,620 18,880

Сауда кредиторлық берешек 29,302 23,227

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек жиынтығы 62,922 42,107
Өзге кредиторлық берешек 3,092 1,841
Байланысты тараптардың өзге кредиторлық берешегі - -

Өзге кредиторлық берешек жиыны 3,092 1,841
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек жиыны 66,014 43,948
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36. ӨЗГЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Ұзақ мерзімді
Тауар қарызы бойынша міндеттемелер 13,461 -

Алынған аванстар 3,740 3,632
Сатып алушылармен шарттар бойынша міндеттемелер (9-ескертпе) 2,564 -
Алынған субсидиялардан болашақ кезеңдердің кірістері 1,356 1,309

Артықшылықты акцияларды ұстаушылар алдындағы міндеттемелер 265 265

Шығарылған қаржылық кепілдіктер 133 250

Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер 76 396

Байланысты тараптардан алынған аванстар 2 7

Басқа міндеттемелер 1,823 622

Ұзақ мерзімді өзге міндеттемелер жиыны 23,420 6,481
Қысқа мерзімді
Сатып алушылармен шарттар бойынша міндеттемелер 16,598 85

Уран своп келісімшарттары бойынша өтеуге берешек 15,355 11,588
Пайдаланылмаған демалыстар мен сыйлықақылар бойынша есептел-
ген міндеттемелер 8,425 5,775

Бірлескен операциялар бойынша міндеттемелер 4,569 -

Әлеуметтік салаға аударымдар бойынша міндеттеме 3,600 -

Еңбекақы бойынша қарыз 1,561 1,509

Әлеуметтік жарналар 1,301 1,078

Алынған аванстар 1,280 1,460

Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер 361 620

Назардан тыс қалған үлес бойынша төлеуге дивидендтер 263 265

Болашақ кезеңдердің кірістері 166 203

Тауарлық қарыздар бойынша міндеттемелер 99 10,522

Шығарылған қаржылық кепілдіктер 90 7

Байланысты тараптардан алынған аванстар 46 69

Басқа міндеттемелер 3,624 1,813

Қысқа мерзімді өзге міндеттемелер жиыны 57,338 34,994

2020 ж. Топ жалпы сомасы 21.9 миллон АҚШ долларына тауарлық қарыз шарты бойынша дайын өнімді алды. Баста-
пқыда қайтару бойынша міндеттемелер 8,597 миллион теңге сомасында танылды. Міндеттемелер кейіннен дайын 
өнім бағасының өзгеруіне сәйкес қайта бағаланды. Ағымдағы кезеңде төлем мерзімін 2023 жылғы мамыр-маусымға 
дейін ұзартатын қосымша келісімдерге қол қойылды, соның нәтижесінде міндеттемелер 2021 жылғы 31 желтоқсан-
дағы жағдай бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелерге қайта жіктелді.

Бірлескен операциялар бойынша міндеттемелер топтың бірлескен операциялар шарттары бойынша міндеттемелерін 
білдіреді, олар қатысушылардан кезең ішінде уранның тең мөлшерін сатып алуды талап етеді. 2021 жылы Топ тиісті 
көлемді толық сатып алған жоқ.

Әлеуметтік салаға аударымдар бойынша міндеттемелер негізінен «Ақбастау» БК» АҚ-қа жатады. Жер қойнауын пай-
далануға арналған келісімшартқа өзгерістер енгізу бойынша қабылданған шаралар аясында «Ақбастау» БК» АҚ бір 

37. УШАРТТЫ ЖӘНЕ ШАРТТЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

жыл ішінде өңірге 6 миллиард теңге мөлшерінде әлеуметтік қолдау көрсету туралы уәкілетті органмен уағдаластыққа 
қол жеткізді, онда ол өндіру жұмыстарын жүзеге асырады.

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар шеңберінде Топқа жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-
шарттар жасалғанға дейін келісімшарттық аумақтарды геологиялық зерттеуге және уран кенорындарын барлауға 
мемлекет шеккен жиынтық шығындарды өтеу бойынша міндеттемелер артылады. Салық заңнамасының талаптарына 
сәйкес тарихи шығындар коммерциялық өндіру ай-күнінен басталатын 10 жылдық кезең аяқталғанға дейін тоқсан 
сайынғы тең төлемдермен өтелуге жатады. Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер АҚШ долларында номинал-
данған тарихи шығындар үшін 3.3% және теңгемен номиналданған тарихи шығындар үшін 7% мөлшерлеме бойынша 
дисконтталған болжамды болашақ төлемдер сомасында көрсетіледі. 

Топтың сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша мынадай міндеттемелері бар: 

Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер бұл қосымша қорларды сатып алу 
үшін сатып алушылар берген опциондар. Топ маңызды құқық 2026 жылы, құқық пайдаланылған немесе оның мерзімі 
аяқталған кезде кіріс ретінде танылады деп күтеді.

Қысқа мерзімді аванстар негізінен «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС-мен келісімшарт бойынша 16,420 миллион теңге сомасында 
алынған аванстарды қамтиды. 2021ж. Топ өндіріс басталған кезде 2022 жылға жоспарланған кірісті мойындамады 
(1-ескертпе).

Қазақстанның салық заңнамасын сақтау

Қазақстан Республикасындағы салық шарттары өзгерістерге, жүйесіз қолдануға және интерпретацияға бейім. 
Атап айтқанда, жер қойнауын пайдалануға арналған ағымдағы келісімшарттардың 2009 жылғы 1 қаңтардан 
бастап салықтық тұрақтылығы жоқ және салық міндеттемелері жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен есептеледі, 
бұл топтың позициясын қоса алғанда, жер қойнауын пайдаланушылардың салық позицияларының қолайсыз өз-
герістеріне әкеп соғуы мүмкін. Қазақстан заңдары мен ережелерін түсіндірудегі алшақтықтар топ пен қазақстан-
дық уәкілетті органдардың қосымша салықтар, айыппұлдар мен өсімпұлдар есептеуіне алып келуі мүмкін. 

Қазақстандық заңнама және салық салу практикасы үздіксіз даму жағдайында, сондықтан әртүрлі түсіндірулерге 
және кері күші болуы мүмкін жиі өзгерістерге ұшырайды.  Салық органдары салық жылы аяқталғаннан кейін бес 
жыл ішінде ретроспективті тексеру жүргізе алады.

Топ басшылығы оның тиісті заңнаманы интерпретациясы қолайлы деп санайды және Топтың салық ұстанымы 
негізделген болады.  Топ басшылығының пікірінше, Топ осы шоғырландырылған қаржылық есептілікте қалыпта-
стырылған резервтерден немесе ашулардан асатын ағымдағы және әлеуетті салықтық талаптар бойынша елеулі 
залалдарға ұшырамайды.

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттеме-
лер-елеулі құқық 2,564 -

Уран таблеткаларын сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша 
алынған қысқа мерзімді аванстар 16,598 85

19,162 85
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



(а) Трансферттік баға белгілеу

2021 жылы Топтың барлық өндіруші кәсіпорындары бойынша тиісті қазақстандық органдар трансферттік 
баға белгілеу бойынша салықтық тексерулерді бастады, бірақ салық органдарының тексерулерді тоқтатуына 
байланысты есепті ай-күні аяқталған жоқ. Осы тексерулер барысында салық органдары еншілес және тәуелді 
қоғамдардың сатып алу-сату шарттарына енгізілген кейбір көлік дифференциалдарын Құжаттамалық растауға 
қызығушылық танытты. Заңнама, атап айтқанда, қазақстандық компаниялардан халықаралық операцияларда 
пайдаланылған бағалар есебінің дәлелдемесін сақтауды және қажет болған жағдайда ұсынуды талап етеді.

Бүгінгі күні, төменде сипатталған жағдайларды қоспағанда, трансферттік баға белгілеуге салық бойынша ешқан-
дай қосымша есептеулер жүргізілген жоқ. Топ басшылығы, егер топтың трансферттік баға белгілеу тәжірибесіне 
салық органдары қарсылық білдірген жағдайда, өз ұстанымын негіздей алады деп санайды.

«Хорасан-U» БК» ЖШС-де (еншілес компания) трансферттік баға белгілеу салық органдары жүргізген кешенді 
салықтық тексеру нәтижелеріне енгізілді, оның қорытындысы бойынша 2021 жылы 910 миллион теңге қосымша 
есептелді. Кәсіпорын тексеру актісінің нәтижелеріне шағым түсірді және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша Топ бұл мәселеге қатысты ешқандай міндеттемелерді мойындамады. 

2009 жылғы 1 қаңтардан бастап топ нарықтық бағаларды ескеретін қосымша табыс салығын дербес есептейді. 
2021 жылы танылған қосымша табыс салығының сомасы 5,371 миллион теңгені құрады (2020 жылы: 2,561 мил-
лион теңге).

Салық органдары жүргізген тексеру нәтижесінде Компания трансферттік баға белгілеудің түрлі мәселелері 
бойынша 6,282 миллион теңге мөлшерінде қосымша табыс салығын қосымша есептеу бойынша талап алды. 
Ең маңызды мәселе 4,320 миллион теңге шекті келісімдер бойынша жасалған уранды сатып алу-сатудың қысқа 
мерзімді шарттары бойынша танылды. Топ салық органдарымен даулы мәселелерді талқылауға дайындалуда 
және мәселені оң шешу үшін бар күшін салуға ниетті.

Тексеру барысында салық органдары еншілес және тәуелді кәсіпорындар үшін Қытайдағы көлік дифференци-
алын құжаттық растау бөлігінде Топ үшін жалпы трансферттік баға белгілеу мәселесін көтерді, бұл бұрын CNEIC 
хатымен расталған, тәуекелдің ең жоғары есептік сомасы 9,135 милион теңгені құрайды. Бұл тәртіп қолданыстағы 
практиканы бекіту үшін 2021 жылы табиғи уран концентратына баға қалыптастыру қағидаларына (әдістемесіне) 
енгізілген.

(б) Топ кәсіпорындарының кешенді салықтық тексерулері 

2021 жылдың ішінде Топ кәсіпорындарының көпшілігінде 2016-2019/2020 жылдарға кешенді салықтық тексеру-
лер жүргізілді, бұл жалпы сомасы 5,377 миллион теңгеге айыппұлдар мен өсімпұлдарды қоса алғанда, салықтар-
дың қосымша есептелуіне алып келді. Тексеру нәтижелеріне мыналар енгізілді:

«Инкай» БК» ЖШС 552 миллион теңге, «Казатопром-SaUran» ЖШС 175 миллион теңге, «Орталық» ӨК» ЖШС 
341 миллион теңге және «Хорасан-U» БК» ЖШС 1,070 миллион теңге. Бұл қосымша есептеулерді 2021 жылғы 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша осы ұйымдар төледі немесе міндеттеме ретінде таныды

«КАТКО» БК» ЖШС 2021 жыл ішінде кешенді салықтық тексеруден өтті, нәтижесінде 843 миллион теңге 
сомасына КТС, 297 миллион теңге сомасына пайдалы қазбаларды өндіру салығы және 251 миллион теңге 
сомасына өсімпұл қосымша есептелді. «КАТКО» БК» ЖШС бұл сомаларды 2021 жылғы 31 желтоқсанға 
міндеттемелер ретінде таныды, бірақ есептеуге шағым жасады. Осы қаржылық есептілік күніне апелляция 
нәтижесі әлі алынған жоқ. Бұдан басқа, аталған кәсіпорын 2014-2018 жылдар кезеңінде 10,482 миллион теңге 
мөлшерінде дивидендтер мен роялти және 19,923 миллион теңге мөлшерінде айыппұл төлеу бойынша төлем 
көзінен алынатын салыққа қатысты қосымша салық есептеуді алды. Кәсіпорын бұл есептеулерге шағым 
түсірді, бұл айыппұлдар сомасының 5,358 миллион теңгеге дейін азаюына әкелді. «КАТКО» БК» ЖШС осы 
қосымша есептеулерді кері қайтарып алу туралы сот ісін қозғады және осы қаржылық есептілік күніне мәселе 
әлі шешілген жоқ. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кәсіпорын немесе топ төлем көзінен 
салықтың осы даулы қосымша есептеулеріне қатысты ешқандай міндеттемелерді көрсетпеді

топтың бірнеше ұйымдары КТС мүмкін болатын қосымша есептеулерін дәлелдейтін салықтық тексерудің 
алдын ала нәтижелерін алды: «Аппақ» ЖШС - 198 миллион теңге, «Инкай» БК» ЖШС – 654 миллион теңге, 
«Оңтүстік тау-кен химиялық компаниясы» БК» ЖШС – 1 270 миллион теңге. Ұйымдар төлеуге ықтимал 
қосымша салықтарға қатысты салық органдарымен келіспейді және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша міндеттемелерді танымады. Ұйымдар шығарылуы мүмкін салықтарды қосымша есептеу бойынша 
апелляциялар беретін болады

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі келісімшарттық міндеттемелерді сақтау

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың талаптарына сәйкес Топтың өндіруші кәсіпорындары 
оларда көрсетілген міндеттемелерді сақтауға міндетті. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарда 
көзделген талаптарды сақтамау келісімшарттардың бұзылуын, айыппұлдар мен өсімпұлдарды қоса алғанда, теріс 
салдарға әкеп соғуы мүмкін. Жер қойнауын пайдалану туралы қолданыстағы заңнамаға сәйкес айыппұл төлеу 
қаржылық міндеттемелерді орындаудан босатылмайды. 

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кейбір кәсіпорындарда уран өндірісі заңнамамен рұқсат етілген 
шектен 20% асады. Бұдан басқа, кен өндіруші кәсіпорындар жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт-
тар бойынша өздерінің қаржылық міндеттемелерін орындамаған, бұл орындалмаған міндеттеме сомасының 1%-і 
немесе 2021 жылы 270 млн теңге – 420 млн теңге мөлшерінде айыппұл санкцияларына әкелуі мүмкін. Топ 31 
жылғы 2021 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық есептіліктегі қосымша міндеттемелерді мойындамады, 
өйткені ол қайта қаралған жұмыс бағдарламаларына сәйкес болашақ кезеңдерде қаржылық міндеттемелерді 
өтеуді жоспарлап отыр. 

2020 жылы коронавирус инфекциясының таралуын болдырмау мақсатында Компания бір жыл ішінде бірқатар 
шаралар қабылдады, оның ішінде кен дайындық және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын тоқтатты. Осыған 
байланысты 2020 жылға арналған өндірістік жоспарлар түзетілді. Шарттық міндеттемелерден немесе еншілес, 
қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындар өндірісінен ауытқу нәтижесінде ҚР тиісті нормативтік актілеріне сәй-
кес жол берілетін деңгейлерден асып түсті. Барлық еншілес, қауымдасқан және БК тиісті мемлекеттік органдар-
дан форс-мажор жағдайларының туындағаны туралы актілерді алды және форс-мажор жағдайлардың туында-
уына байланысты өндіріс көлемінің төмендегені туралы құзыретті органға хабарлама жіберді. Топ 2021 жылдың 
ішінде жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға қол қоюға және өндірудің төмендетілген көлемін 
және қаржылық міндеттемелерді ескере отырып, ең төменгі жұмыс бағдарламаларын жаңартуға бастамашылық 
етті; 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша толықтыруларға мемлекеттік органдар тарапынан қол қой-
ылмаған. Топтың белгілі бір өндіруші кәсіпорындары құзыретті органдардан айыппұлдар туралы хабарлама алды 
және бұл сомалар олардың пайда болуына байланысты шығыстарға жатқызылды.

Сақтандыру

Қазақстанда сақтандыру қызметтерінің нарығы қалыптасу кезеңінде және басқа елдерде таралған сақтандыру-
дың көптеген түрлері әзірге қолжетімді емес. 2021 жылы компания кәсіпорындарының мүлкін кездейсоқ және 
күтпеген тікелей физикалық әсер ету нәтижесінде жойылудың, жоғалудың немесе зақымданудың «тәуекелдері-
нен» сақтандырудың корпоративтік бағдарламасын іске асыру басталды (жабдықтың сынуын/істен шығуын және 
өндірістегі үзілісті қоспағанда). 

Компанияның өндіру қызметіне және өндіріске қатысты тәуекелдерді, оның ішінде авариялар немесе өндірістік 
үдерістер нәтижесінде мүлікке немесе қоршаған ортаға келтірілген залалға байланысты өндірісті тоқтатудан 
немесе үшінші тұлғалар алдындағы міндеттемелерден туындаған зиянды толық сақтандыру өтемі жоқ.

Компания директорлар мен лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін сақтандыруды жүзеге асырады. Сақтанды-
ру полистері компания менеджерлерінің оларды әдеттегі міндеттері аясында қабылданған шешімдер мен іс-әре-
кеттерден («болжалды заңсыз әрекеттер») туындауы мүмкін шағымдардан қорғау үшін жауапкершілігін қамтиды. 
Полистің шарттары сақтандыру өтемінің сомасын жария етуге тыйым салады.
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Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі міндеттемелер

Экологиялық кодекстегі  өзгерістер

2021 жылы жаңа Экологиялық кодекс күшіне енді. Осы Кодекстің ережелерінің бірі Қазақстан Республикасы 
Экология, Геология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті беретін 
ең озық қолжетімді техникаларды (ОҚТ) қолдануға байланысты кешенді экологиялық рұқсаттарды алуды міндет-
тейді. Кодексті енгізудің бірінші кезеңінде мұнай-газ, тау-кен металлургиясы, химия және электр энергетикасы 
салаларындағы 50 ірі кәсіпорын ОҚТ-ға рұқсат алуға міндетті болады. Топтың уран өндіруші кәсіпорындары 50 
ірі кәсіпорын тізіміне енбеген, дегенмен Топ қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ететін I санаттағы белгілі бір 
объектілерге ие. Бұл объектілерді пайдалану 2025 жылдан бастап кешенді экологиялық рұқсат алуды талап етеді. 
Жаңа Кодекске сәйкес, қазіргі уақытта уранды өндіру/қайта өңдеу қызметі ОҚТ енгізуді талап етпейді. Алайда 
бұл жағдай өзгеруі мүмкін. Осы Кодекстің топтың белгілі бір кәсіпорындарына қолданылатын өзге де ережелері 
шығарындылар мониторингінің автоматтандырылған жүйелерін орнатуды және қалдықтармен жұмыс істеу әді-
стерін қамтиды. 

Толық бағалау жүргізілгенге дейін Қазақстанның жаңа экологиялық кодексінің жаңа талаптарының қаржылық 
салдарларын бағалау мүмкін емес, бірақ экологиялық талаптарды сақтау құнының өсуі не қалдықтарды басқару 
және тиісті мониторинг процестерін әзірлеу үшін қажетті қосымша инвестициялар түрінде не қалдықтарды өн-
діру үшін төлемақыны арттыру түрінде күтіледі. Толық бағалау аяқталғанға дейін Топ басшылығы жаңа Кодекстің 
қаржылық салдарын бағалай алмайды 

ҮМЗ объектілерін бөлшектеу және қалпына келтіру

Есепті күнгі жағдай бойынша басшылық Үлбі металлургия зауытының өндірістік кешенін қалпына келтіруді және 
бөлшектеуді қаржыландыру бойынша топтың заңды немесе конструктивті міндеттемелері жоқ деп қорытындыла-
ды (4-ескертпе).

Кепілдіктер

Кепілдіктер екінші Тарап өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда топтың төлемдерді жүзеге асыру жөніндегі 
қайтарып алынбайтын міндеттемелерін білдіреді. Кейбір байланысты тараптарға берілген қаржылық кепілдіктер 
бойынша ең жоғары кредиттік тәуекел 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 21,154 миллион теңгені 
(2020 жыл: 19,390 миллион теңге) құрады (8-Ескертпе).

Кредиттік шарттардың талаптарын сақтау

Топ негізінен несиелер мен қарыздарға байланысты белгілі бір шарттарды орындауы керек. 2021 жылғы 31 жел-
тоқсандағы және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша топ кредиттік шарттарда көзделген талаптарды 
сақтады.

Сот талқылаулары

Топқа мезгіл-мезгіл, әдеттегі іс-әрекет барысында талап арыздар түсуі мүмкін. 2021 жылы және 31 жылғы 2021 
желтоқсандағы жағдай бойынша топқа қатысты айтарлықтай шағымдар немесе сот процестері болған жоқ. Өз 
бағалауына сүйене отырып, басшылық олар айтарлықтай залалдарға әкелмейді деп санайды.

Төмендегі кестеде 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша топ үшін елеулі бақыланбайтын үлесі бар елеулі 
еншілес кәсіпорындар туралы ақпарат берілген: 

Төмендегі кестеде 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша топ үшін айтарлықтай, назардан тыс қалған үлесі 
бар елеулі еншілес кәсіпорындар туралы ақпарат берілген: 

38. БАҚЫЛАНБАЙТЫН ҮЛЕС

Қазақстандық миллион теңгемен

Тіркеу орны 
және негізгі 

қызмет 
орны

Назардан 
тыс қалған 

үлес про-
центі

Назардан 
тыс қалған 
үлеске ке-

летін пайда/
залал

Еншілес 
кәсіпо-

рындағы 
назардан 

тыс қалған 
үлестер

Еншілес кәсіпорынның атауы
«Үлбі металлургия зауыты» АҚ Қазақстан 5.67% 568 7,491

«Аппақ» ЖШС Қазақстан 35% 4,614 11,113
«Инкай» БК» ЖШС Қазақстан 40% 45,556 123,120
«Хорасан-U» БК» ЖШС Қазақстан 50% 11,839 110,290

«Байкен-U» ЖШС Қазақстан 47.5% 9,034 60,106

«Орталық» ӨК» ЖШС Қазақстан 49% 7,780 34,857

«Волковгеология» АҚ Қазақстан 3.38% (138) 281

Жиыны 79,253 347,258

Қазақстандық миллион теңгемен

Тіркеу орны 
және негізгі 

қызмет 
орны

Назардан 
тыс қалған 

үлес про-
центі

Назардан 
тыс қалған 
үлеске ке-

летін пайда/
залал

Еншілес 
кәсіпорын-

дағы жи-
нақталған 
назардан 

тыс қалған 
үлестер

Еншілес кәсіпорынның атауы
«Үлбі металлургия зауыты» АҚ Қазақстан 9.82% 788 7,284

«Аппақ» ЖШС Қазақстан 35% 2,879 9,378
«Инкай» БК» ЖШС Қазақстан 40% 19,292 94,682
«Хорасан-U» БК» ЖШС Қазақстан 50% 8,888 98,450

«Байкен-U» ЖШС Қазақстан 47.5% 6,236 57,301

«Волковгеология» АҚ Қазақстан 10% (303) 420

«Қазатомөнеркәсіп-Даму» ЖШС Қазақстан 10% 47 (378)

Жиыны 37,827 267,137
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Осы еншілес кәсіпорындар бойынша жинақталған қаржылық ақпарат төмендегі кестеде келтірілген:

«Инкай» БК» ЖШС бақыланбайтын қатысу үлесі мен Топ арасында пайданы бөлуге «Инкай» БК»ЖШС дивиденд-
терін бөлу әсер етеді. 2020 және 2021 жылдар ішінде «Инкай» БК» ЖШС жариялаған/жариялауға тиіс дивидендтер 
Cameco мен Компания арасындағы келісімге түзетулерге сәйкес меншік үлесін есепке алмағанда, тиісінше 59.4% 
және 40.6% мөлшерінде бөлінді. Бұл түзету 2020-2021 жылдары өндірістің 20%-ке төмендеуіне байланысты Cameco 
залалдарын өтеу үшін тараптармен келісілді. Тиісінше, 20,857 миллион теңге (2020 ж.: 5,978 миллион теңге) Топқа 
келетін пайдадан назардан тыс қалған қатысу үлесіне жататын пайдаға қайта сыныпталды.

«Үлбі металлур-
гия зауыты» АҚ «Аппақ» ЖШС Инкай» БК» 

ЖШС
«Байкен-U» 

ЖШС
«Хорасан-U» БК» 

ЖШС
«Орталық» ӨК» 

ЖШС
«Волковгеоло-

гия» АҚ

«Қазатомөнер-
кәсіп-Даму» 

ЖШС

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2020 ж.

Қысқа мерзімді активтер 74,957 46,052 17,164 17,428 108,441 54,033 44,227 29,913 89,727 63,461 54,052 - 8,042 9,086 - -
Ұзақ мерзімді активтер 37,032 40,019 20,538 15,578 216,565 221,077 106,269 113,575 182,054 185,335 29,228 - 8,054 7,409 - -
Қысқа мерзімді міндеттемелер (31,240) (7,046) (2,880) (3,000) (11,199) (8,731) (5,060) (3,604) (16,990) (16,441) (8,569) - (7,820) (6,878) - -
Ұзақ мерзімді міндеттемелер (5,390) (7,116) (2,910) (3,052) (35,022) (35,470) (18,733) (19,086) (34,049) (35,291) (3,573) - (91) (163) - -
Капитал, соның ішінде 75,359 71,909 31,912 26,954 278,785 230,909 126,703 120,798 220,742 197,064 71,138 - 8,185 9,454 - -
Топтың меншікті капиталы 67,868 64,625 20,799 17,576 155,665 136,227 66,597 63,497 110,452 98,614 36,281 - 7,904 9,034 - 378
Назардан тыс қалған үлес 7,491 7,284 11,113 9,378 123,120 94,682 60,106 57,301 110,290 98,450 34,857 - 281 420 - (378)

Түсім 60,254 46,338 30,902 21,970 131,866 78,973 49,981 38,060 63,117 49,290 59,195 - 23,513 21,453 - -

Тозу және амортизация (1,924) (1,666) (3,184) (1,073) (10,913) (10,985) (12,694) (10,028) (13,842) (11,394) (4,971) - (1,424) (1,489) - -
Оның ішінде түзетулердің әділ құнға дейінгі 
амортизациясы - - - - (2,205) (3,356) (6,985) (3,992) (8,868) (6,366) - - - - - -

Қаржылық кірістер 360 171 278 244 127 111 340 358 116 187 8,045 - 22 - - -
Қаржылық шығындар (467) (636) (218) (180) (359) (339) (69) (123) (72) (105) (8,186) - (319) (9) - -
Табыс салығы (2,606) (3,314) (3,932) (2,918) (20,547) (13,597) (6,219) (4,395) (8,584) (5,699) (7,218) - 61 117 - -
Оның ішінде түзетулердің амортизациясынан әділ 
құнға дейінгі салықтық әсері - - - - 441 658 1,404 800 1,774 1,273 - - - - - -

Бағамдық айырма бойынша таза пайда 488 1,379 12 388 404 285 91 399 613 1,826 56 - - 1 - -
(Құнсыздану)/құнсыздануды қалпына келтіру (198) (112) 9 (78) (478) - (164) - - - 22 - 60 (233) - -
Жыл ішіндегі пайда/(залал) 5,606 5,463 13,183 8,227 76,693 33,315 19,019 13,148 23,679 17,775 27,016 - (1,511) (3,233) - 472
Компанияның акционерлеріне қатысты пайда 5,038 4,675 8,569 5,348 31,137 14,023 9,985 6,912 11,840 8,887 19,236 - (1,373) (2,930) - 425
Назардан тыс қалған үлеске жататын пайда 568 788 4,614 2,879 45,556 19,292 9,034 6,236 11,839 8,888 7,780 - (138) (303) - 47
Жыл ішіндегі пайда 5,606 5,463 13,183 8,227 76,693 33,315 19,019 13,148 23,679 17,775 27,016 - (1,511) (3,233) - 472
Жыл ішіндегі өзге жиынтық кіріс/(залал) 16 50 1 1 - (32) (8) (20) - - 2 - (9) (2) - -
Бір жылдағы жиынтық табыс/(залал) жиыны 5,622 5,513 13,184 8,228 76,693 33,283 19,011 13,128 23,679 17,775 27,018 - (1,520) (3,235) - 472
Назардан тыс қалған қатысу үлестеріне жария-
ланған дивидендтер 360 268 2,879 1,902 17,117 12,189 6,225 10,450 - - - - 1 (2) - -

Ақша қаражатының таза түсімі/(шығуы) :
операциялық қызмет 7,561 6,935 13,376 5,807 26,366 46,968 13,777 19,324 12,606 19,052 17,440 - 109 (639) - (86)
инвестициялық қызмет (2,838) (3,329) (6,160) (2,346) (8,894) (6,016) (3,585) (5,124) (8,557) (3,032) (2,527) - (1,057) (736) - 49

қаржылық қызмет (3,812) (2,958) (8,278) (5,481) (28,832) (30,749) (11,869) (22,038) (3,504) (3,367) (3) - 750 1,478 - (24)

Ақша қаражатының таза түсімі/(шығуы) 911 648 (1,062) (2,020) (11,360) 10,203 (1,677) (7,838) 545 12,653 14,910 - (198) 103 - (61)
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Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік мынадай еншілес кәсіпорындарды қамтиды:

39. НЕГІЗГІ ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАР

Иелену үлесі
Қызмет түрі 2021 ж. 2020 ж.

«Қазатомөнеркәсіп-Даму» 
ЖШС

Топтың инвестициялық қызметі бойынша 
консультациялық қызметтер көрсету - 90%

«KAP Technology» ЖШС Байланыс қызметтерін көрсету 100% 100%

«Qorgan Security» ЖШС Күзет қызметтерін көрсету 100% 100%

«Аппақ» ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және 
өткізу 65% 65%

«Үлбі металлургия зауыты» АҚ
Уран материалдарын өндіру және қайта өңдеу, 
сирек металдар мен жартылай өткізгіш мате-
риалдар өндірісі

94.33% 90.18%

«Волковгеология» АҚ

Уран кенорындарын геологиялық барлау және 
зерттеу, Бұрғылау жұмыстарын жүзеге асыру, 
радиоактивтілік деңгейлерінің, экологиялық 
жағдайлардың мониторингі

96.62% 90%

«Жоғары технологиялар 
институты» ЖШС

Ғылыми-зерттеу, жобалау-конструкторлық, 
тәжірибелік-конструкторлық және инжини-
рингтік консультациялық қызметтер көрсету

100% 100%

«МК «KazSilicon» ЖШС
Металлургиялық және поликристалды крем-
нийді өндіру және сату, кремний өндірісінің 
қалдықтарын қайта өңдеу

- 100%

«Kazakhstan Solar Silicon» 
ЖШС 

Күн сапалы кремний, кремний тілімшелер 
және фотоэлектрлі тілімшелер өндірісі - 100%

«Astana Solar» ЖШС Фотоэлектрлік модульдер өндірісі - 100%

«Орталық» ӨК» ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және 
өткізу 51% 100%

«РУ-6» ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және 
өткізу 100% 100%

«Қазатомөнеркәсіп-SaUran» 
ЖШС

Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және 
өткізу 100% 100%

«Сауда-көлік компаниясы» 
ЖШС

Кешенді материалдық-техникалық қамтама-
сыз ету және көлік-экспедициялық қызмет 
көрсету

99.9999% 99.9999%

Kazakatom TH AG

Уранды өткізу үшін маркетингтік функци-
яларды жүзеге асыру, қаржы қаражатын, 
тауарлар мен құқықтарды инвестициялау және 
әкімшілендіру

100% 100%

«Инкай» БК» ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және 
өткізу 60% 60%

«Байкен-U» ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және 
өткізу 52.5% 52.5%

«Хорасан-U»ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және 
өткізу 50% 50%

Швейцарияда орналасқан Kazakatom TH AG және Виргин аралдарында тіркелген EAL компанияларын қоспағанда, 
барлық кәсіпорындар Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген және өз қызметін жүзеге асырады.

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілік мынадай бірлескен операцияларды қамтиды:

Иелену үлесі
Қызмет түрі 2021 ж. 2020 ж.

«Қаратау» ЖШС Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және 
өткізу 50% 50%

«Ақбастау» БК» АҚ Уран өнімін барлау, өндіру, қайта өңдеу және 
өткізу 50% 50%

Energy Asia (BVI) Limited 
(EAL) Коммерциялық және инвестициялық қызмет 50% 50%
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Қаржы құралдарына қатысты есепке алу саясаты және ашу қаржы құралдарының мынадай сыныптарына қолданылады:

Қаржылық тәуекелдерге кредиттік тәуекел, өтімділік тәуекелі және нарықтық тәуекел (валюталық тәуекел, проценттік 
тәуекел және баға тәуекелі) жатады. Тәуекелдерді басқару жөніндегі топтың саясаты Топ ұшырайтын тәуекелдерді 
анықтау және талдау, тәуекелдің жол берілетін шекті мәндерін және бақылаудың тиісті тетіктерін белгілеу, сондай-ақ 
тәуекелдер мониторингі және белгіленген шектеулерді сақтау мақсатында әзірленді. Тәуекелдерді басқару саясаты 
мен жүйелері нарық жағдайлары мен топ қызметінің өзгеруіне байланысты өзгерістер енгізу қажеттілігі тұрғысынан 
үнемі талданады. Топ тәуекелдерді басқару процесінде ішкі саясаттар мен рәсімдерді орындау мониторингінің тиісін-
ше жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Осы ескертпеде Топтың көрсетілген қаржылық тәуекелдердің әрқайсысына ұшырағыштығы туралы, Топтың мақсат-
тары, оның саясаты және осы тәуекелдерді бағалау мен басқару рәсімдері туралы және топтың капиталды басқаруға 

40. ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ

Қазақстандық миллион теңгемен Ескертпе 2021 ж. 2020 ж.
Қаржылық активтер
Сауда дебиторлық берешегі 27 220,024 117,314

Банктердегі ағымдағы шоттар 31 138,844 95,237
Пайдаланылуы шектеулі ақша қаражаты 28 18,081 15,200
Талап етілгенге дейінгі салымдар 31 22,338 14,987

Байланысты тараптарға берілген қарыздар 30 8,850 11,512

Өзге инвестициялар 5,224 5,423

Кері репо мәмілелері 31 - 3,118

Туынды қаржы активі - 1,048

Қызметкерлерге берілген қарыздар 28 271 454

Байланысты тараптардан дивидендтер бойынша берешек 28 - 310

Өзге дебиторлық берешек 27 114 104

Мерзімді депозиттер 28 43,235 15

Кассадағы ақша қаражаты 31 8 5

Қаржылық активтер жиыны 456,989 264,727
Қаржылық міндеттемелер
Облигациялар 33 78,503 77,088

Сауда кредиторлық берешек 35 62,922 42,107

Вексель бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер 33 10,514 14,004

Әлеуметтік салаға аударымдар бойынша міндеттеме 36 3,600 -

Банктік кредиттер 33 - 6,734

Өзге кредиторлық берешек 35 3,092 1,841

Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер 36 437 1,016

Жалдау бойынша міндеттемелер 291 746

Шығарылған қаржылық кепілдіктер 36 133 250
Артықшылықты акцияларды ұстаушылар алдындағы міндеттеме-
лер 36 265 265

Бақыланбайтын үлес бойынша төлеуге дивидендтер 36 263 265

Қаржылық міндеттемелер жиыны 160,020 144,316

тәсілдері туралы ақпарат берілген. Сандық сипаттағы қосымша ақпарат осы шоғырландырылған қаржылық есептілік-
тің бүкіл мәтіні бойынша ашылады.

Директорлар кеңесі топтың мақсаттарын қоюға және тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатты бекітуге жауап береді. 
Басқарма тәуекелдерді басқару саясатын іске асыруға және тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыруға 
жауап береді. Тәуекелдерді басқару жөніндегі Комитет оның орындалуына жауап береді және басқарма мен Дирек-
торлар кеңесі алдында өз жұмысы туралы тұрақты есеп береді. 

Кредиттік тәуекел

Топ кредиттік тәуекелге, атап айтқанда, қаржы құралы бойынша Тараптардың бірінің өз міндеттемелерін орындамау 
арқылы екінші Тарапқа қаржылық залал келтіру тәуекеліне ұшырайды. Кредиттік тәуекелге ұшырау төлемді кейінге 
қалдыру шартымен Топтың өнімді сатуы және нәтижесінде қаржылық активтер туындайтын контрагенттермен басқа 
да мәмілелер жасау нәтижесінде туындайды.  Кредиттік тәуекел, негізінен, Топтың сатып алушылардың дебиторлық 
берешегімен, ақша қаражатымен және олардың баламаларымен, байланысты тараптарға берілген мерзімді депозит-
термен және қарыздармен байланысты. 

Қаржы активтерінің баланстық құны және қаржылық кепілдіктердің номиналды құны (37-Ескертпе) Топтың кредиттік 
тәуекелге ұшырағыштығының ең жоғары деңгейін көрсетеді. Ақша қаражатымен, олардың баламаларымен және 
мерзімді депозиттермен байланысқан кредиттік тәуекел контрагенттерді халықаралық рейтингтік агенттіктер беретін 
жоғары қолжетімді кредиттік рейтингтері бар банктер ұсынуына байланысты шектелген.

Төменде 2021 жылғы 31 желтоқсандағы топтың салымдары орналастырылған қаржы мекемелерінің кредиттік рейтин-
гі туралы ақпарат берілген: 

Қазақстандық милли-
он теңгемен

 Рей-
тингімен

Standard & 
Poor’s 

 ААА-А-

 
Рейтингімен 

Standard & 
Poor’s 

ВВВ+ - ВВВ-

 Рей-
тингімен 

Standard & 
Poor’s 

ВВ+ - В-

Өзгелері Бар-
лығы

Пайдаланылуы шектеулі 
ақша қаражаты 7 449 1 206 8 997 429 18 081

Мерзімді депозиттер - - 43,235 - 43,235
Банктердегі ағымдағы 
шоттар 49,430 27,613 61,801 - 138,844

Талап етілгенге дейінгі 
салымдар 3,024 337 18,977 - 22 338

Жиыны 59,903 29,156 133,010 429 222,498

Қазақстандық милли-
он теңгемен

 Рей-
тингімен

Standard & 
Poor’s 

 ААА-А-

 
Рейтингімен 

Standard & 
Poor’s 

ВВВ+ - ВВВ-

 Рей-
тингімен 

Standard & 
Poor’s 

ВВ+ - В-

Өзгелері Бар-
лығы

Пайдаланылуы шектеулі 
ақша қаражаты 924 1,035 12,812 429 15,200

Мерзімді депозиттер - - 15 - 15
Банктердегі ағымдағы 
шоттар 7,476 33,758 54,001 2 95,237

Талап етілгенге дейінгі 
салымдар 651 - 14,336 - 14,987

Жиыны 9,051 34,793 81,164 431 125,439

Төменде 2020 жылғы 31 желтоқсанға Топтың салымдары орналастырылған қаржы мекемелерінің кредиттік рейтингі 
туралы ақпарат берілген:
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Топ барлық сауда және өзге де дебиторлық берешек үшін бүкіл мерзім ішінде күтілетін кредиттік залалдарға арналған 
бағалау резерві пайдаланылатын күтілетін кредиттік залалдарды бағалауға 9 ХҚЕС-те (IFRS) көзделген оңайлатылған 
тәсілді қолданады. 

Күтілетін кредиттік залалдарды бағалау үшін сауда қарызы несиелік тәуекелдің жалпы сипаттамаларына және 
төлемнің кешіктірілген күндерінің санына қарай топтастырылды.

Күтілетін кредиттік залалдардың деңгейлері тиісінше 2021 жылғы 31 желтоқсанға немесе 2020 жылғы 31 желтоқсанға 
дейін 24 ай бұрын сату бойынша төлемдер кестесіне және осы кезеңде келтірілген ұқсас тарихи кредиттік залалдарға 
негізделеді. Өткен кезеңдердегі залалдар деңгейі макроэкономикалық факторлар туралы ағымдағы және болжамды 
ақпаратты ескере отырып түзетілмейді, өйткені оның айтарлықтай әсері жоқ. 

Жақын болашақта күтілетін орта (12 ай) күтілетін несиелік залалдардың параметрлерін бағалау үшін қолданылатын 
уақыт қатарларында көрсетілген ортаға ұқсас.

Сауда дебиторлық берешекке қатысты кредиттік залалдарға арналған бағалау резерві төмендегі кестеде ұсынылған 
резервтер матрицасына сәйкес айқындалады.

Қазақстандық миллион теңгемен
Шығын-

дар дең-
гейі

Жалпы
баланстық 

құны

Бүкіл мерзімге  
барлық мерзім 

үшін шығындар  
2021 ж.
Сауда дебиторлық берешегі

ағымдағы 0.06% 220,084 (132)
төлемнің 30-дан 90 күнге дейін кешіктірілуімен 32.04% 104 (32)
төлемнің 360 күннен астам кешіктірілуімен 100% 8 (8)

Сауда дебиторлық берешегінің жиынтығы (жал-
пы баланстық құны) 220,196

Кредиттік залалдарға арналған бағалау резерві (172)
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша 
сауда дебиторлық берешек жиынтығы (балан-
стық құны)

220,024

Қазақстандық миллион теңгемен
Шығын-

дар дең-
гейі

Жалпы
баланстық 

құны

Бүкіл мерзімге  
барлық мерзім 

үшін шығындар  
2020 ж.
Сауда дебиторлық берешегі

ағымдағы 0.07% 114,072 (81)
төлемнің 30 күннен кем кешіктірілуімен 0.15% 3,328 (5)
төлемнің 360 күннен астам кешіктірілуімен 100% 23 (23)

Сауда дебиторлық берешегінің жиынтығы  
(жалпы баланстық құны) 117,423

Кредиттік залалдарға арналған бағалау резерві (109)
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша 
сауда дебиторлық берешек жиынтығы (балан-
стық құны)

117,314

Төмендегі кестеде 2021 және 2020 жылдардың басы мен аяғы арасындағы кезеңде болған сауда және басқа да деби-
торлық берешек үшін кредиттік залалдарға арналған бағалау резервіндегі өзгерістер түсіндіріледі.

Топтың сауда дебиторлық берешекке қатысты кредиттік тәуекелге ұшырауы, негізінен, әрбір сатып алушының 
жеке сипаттамаларына байланысты. Клиенттер базасының демографиялық көрсеткіштері, оның ішінде белгілі 
бір салаға немесе сатып алушылар өз қызметін жүзеге асыратын елге тән дефолт қаупі несиелік тәуекел деңгей-
іне айтарлықтай әсер етпейді. Топ кредиттік тәуекелдің шоғырлануына ұшырайды. 2021 жылы топ кірістерінің 
шамамен 65%  (2021 жылғы 31 желтоқсандағы дебиторлық берешектің 53%-і) жеті негізгі сатып алушыға сатуға 
тиесілі (2020 ж.: кірістердің 66%-і және дебиторлық берешектің 52%-і жеті негізгі сатып алушыға сатуға келеді). 
Топ ұқсас сипаттамалары бар контрагенттерді олар байланысты Тараптар болған кезде анықтайды.

Топ кредиттік саясатты қолданады, оған сәйкес әрбір жаңа клиенттің кредиттік қабілеттілігі оған төлемдер мен 
жеткізілімдерді жүзеге асырудың стандартты шарттары мен мерзімдері ұсынылғанға дейін жеке-жеке талдана-
ды.

Топ сауда және басқа дебиторлық берешектерге қатысты сақтандыруды талап етпейді. 

Географиялық өңірлер бөлінісінде есепті күнгі жағдай бойынша сауда дебиторлық берешекке қатысты кредиттік 
тәуекелдің ең жоғары деңгейі мынадай болды:

Қазақстандық миллион теңгемен Сауда дебиторлық 
берешегі 

 
Басқа да дебиторлық 

берешек  
2020 жылғы 1 қаңтарға құнсыздануға арналған 
резерв 483 764

Жыл ішінде құнсыздануға арналған резервтің ұлғаюы 47 2

Қалпына келтірілді (398) (11)

Жыл ішінде есептен шығарылған сомалар (23) (681)
2020 жылғы 31 желтоқсанға құнсыздануға арналған 
резерв 109 74

Жыл ішінде құнсыздануға арналған резервтің ұлғаюы 184 34
Шетел валютасын қайта есептеу 1 -
Қалпына келтірілді (121) (2)
Жыл ішінде есептен шығарылған сомалар (1) -
2021 жылғы 31 желтоқсанға құнсыздануға арналған 
резерв 172 106

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Қытай 68,397 35,639

Канада 60,276 9,089

АҚШ 46,564 6,767

Ресей 20,134 18,570

Ұлыбритания 11,929 13,265
Қазақстан 5,792 6,932
Еуропалық Одақ 5,645 22,709
Жапония 1,287 3,063
Аргентина - 1,221

Бразилия - 59

Жиыны 220,024 117,314
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Тауарларды сату бойынша орташа кредиттік кезең 30 күнді құрайды. Шот-фактура берілген күннен бастап алғашқы 30 
күн ішіндегі дебиторлық берешек бойынша проценттер есептелмейді.

Байланысты тараптарға берілген қарыздарға қатысты кредиттік тәуекел (30-ескертпе) берілген қаражатты қайтармау 
мүмкіндігіне байланысты туындайды. Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындарға берілген қарыздарға қатысты топ 
қарыз алушылардың активтерін кепілдендіру түріндегі қарызды қамтамасыз етуді талап ету арқылы кредиттік тәуекел-
ді азайтады. Қарыз алушыларда несиелік рейтинг болмайды.

Күтілетін кредиттік залалдарды бағалау (ККБ)

Күтілетін кредиттік залалдарды бағалау-оны алу үшін бағалау әдіснамасы, модельдері және бастапқы деректері 
пайдаланылатын бағалау. Мынадай компоненттер кредиттік залалдарға арналған бағалау резервіне елеулі әсер 
етеді: дефолтты айқындау, кредиттік тәуекелдің едәуір ұлғаюы, дефолт ықтималдығы, дефолт тәуекеліне ұшырау және 
дефолт жағдайындағы залал мөлшері, сондай-ақ макроэкономикалық сценарий модельдері. Топ есептелген күтілетін 
кредиттік залалдар мен берілген кредиттер мен кепілдіктер бойынша нақты шығындар арасындағы алшақтықты 
азайту мақсатында модельдер үшін модельдер мен бастапқы деректерді үнемі тексереді және растайды. 

Топ күтілетін несиелік залалдарды, негізінен өзінің болжамды макроэкономикалық моделінің нәтижелерін бағалау 
үшін расталған болжамды ақпаратты пайдаланды.  Талдау үшін оңай түсіндірілетін кейбір болжамдарды қолдануға 
болады: ЖІӨ өсу қарқыны, инфляция, айырбас бағамы, мұнай бағасы және қысқа мерзімді экономикалық индикатор.  
Соңғы макроэкономикалық сценарийде инфляция деңгейінің тарихи байқалатын мәндері және жұмыс істемейтін 
қарыздар үлесі ғана пайдаланылады. Перспективалар туралы ақпарат есепті күннен кейінгі келесі жылдың шегін-
дегі дефолт ықтималдығының параметрлеріне енгізіледі. Бұдан басқа, кредиттік шығындарды есептеу үшін S&P 
рейтингтік агенттігінің «Annual Global Corporate Default Study and Rating Transitions» жыл сайынғы есебіне сәйкес 
дефолттың корпоративтік орташа кумулятивтік ықтималдығы бойынша деректер жыл сайын жаңартылады.

Өтімділік тәуекелі

Өтімділік тәуекелі-бұл кәсіпорынның қаржылық міндеттемелерін орындауда қиындықтарға тап болу қаупі. Топ қолда 
бар қаражатты күнделікті пайдалану қажеттілігіне байланысты тәуекелге ұшырайды.  Өтімділік тәуекелін Топтың кор-
поративтік қаржы департаменті басқарады.  Басшылық ай сайын Топтың ақша қаражатының қозғалысы болжамда-
рын бақылайды.

Топ негізінен қарыз қаражатынан, сауда және басқа да кредиторлық берешектен тұратын тұрақты қаржыландыру 
базасын қолдауға тырысады. Топтың өтімділікті басқаруға деген көзқарасы Топтың өз міндеттемелерін өтеу үшін әдет-
тегі, сондай-ақ қауырт жағдайларда, жол берілмейтін шығындардың туындауына жол бермей және Топтың беделіне 
нұқсан келтірмей жеткілікті өтімді қаражаттың мүмкіндігінше тұрақты болуын қамтамасыз ету болып табылады.  Топ 
өтімділік деңгейіне қатысты күтпеген талаптарға тез және тиісті түрде жауап беру мүмкіндігіне ие болу үшін қолда бар 
ақша қаражатын өтімді активтердің әртараптандырылған портфельдеріне инвестициялайды.

Топ күтілетін операциялық шығыстарды жабу үшін жеткілікті көлемде бірінші талап ету бойынша қолжетімді ақша 
қаражатының болуын қамтамасыз етеді.  Бұл жағдайда олардың туындауын негізді түрде болжау мүмкін емес ерекше 
жағдайлардың ықтимал әсері ескерілмейді, мысалы, табиғи апаттар.

Төменде өтімділік тәуекелін басқарудың маңызды элементі болып табылатын қысқа мерзімді депозиттерге орналасты-
рылғандарды қоса алғанда, Топтың пайдаланылмаған қарыздары және уақытша бос ақша туралы ақпарат берілген:

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Қысқа мерзімді депозиттердегі сома 65,558 14,987

Шоттардағы ақша қаражатының сомасы 138,867 95,257

Қарыздар бойынша пайдаланылмаған сома 177,902 241,602

Жиыны 382,327 351,846

Бұдан әрі келтірілген кесте өтеуге дейін қалған шарттық мерзімдер бойынша есепті күнгі жағдай бойынша міндет-
темелерді бөлуді көрсетеді. Өтеу мерзімдері кестесінде ашылған сомалар алынған кредиттер бойынша міндеттеме-
лердің жалпы сомасын және қаржылық кепілдіктерді қоса алғанда, келісімшарттық дисконтталмаған ақша ағындарын 
ұсынады. Бұл дисконтталмаған ақша ағындары қаржылық жағдай туралы есепке енгізілген сомадан ерекшеленеді, 
өйткені қаржылық жағдай туралы есепте көрсетілген сома дисконтталған ақша ағындары негізінде есептеледі. 

Төлеуге берілетін сома тіркелген болып табылмаған жағдайларда, кестедегі сома есепті күнгі қолданыстағы шарттарға 
сүйене отырып айқындалады. Валюталық төлемдер споттың айырбастау бағамын пайдалана отырып, есепті кезеңнің 
соңына қайта есептеледі.

Төменде 2021 жылғы 31 желтоқсанға қаржылық міндеттемелерді өтеудің шарттық мерзімдері туралы ақпарат берілген:

Жоғарыда келтірілген кестеде сатуға арналған опцион тетігіне сәйкес «Орталық ӨК» ЖШС және «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС-қа 
қатысты сатуға арналған опцион орындалған жағдайда талап етілуі мүмкін ақша қаражатының әлеуетті жылыстауы 
қамтылмайды. Бұл, Топтың бағалауы бойынша, ол осындай пут опциондардың орындалуын бақылайды және, демек, 
ақша қаражатын төлеу бойынша сөзсіз міндеттемелерге ие емес (толығырақ 1-ескертпені қараңыз).

Қазақстандық мил-
лион теңгемен

Тең-
герімдік 

құны

Шарт 
бойынша 

ақша қара-
жатының 

ағындары

Талап ет-
кенге дейін 

және 
1 айдан кем

1 айдан 
3 айға 
дейін

3 айдан 
1 жылға 

дейін

1 жыл-
дан 5 

жылға 
дейін

5 жыл-
дан 

астам

Облигациялар 78,503 88,550 - - 3,080 85,470 -
Сауда кредиторлық 
берешек 62,922 62,922 - 62,922 - - -

Вексель бойынша қысқа 
мерзімді міндеттемелер 10,514 10,514 10,514 - - - -

Әлеуметтік салаға 
аударымдар бойынша 
міндеттеме

3,600 3,600 - - 3,600 - -

Өзге кредиторлық бере-
шек 3,092 3,092 - 3,092 - - -

Тарихи шығындар бойын-
ша міндеттемелер 437 437 - 90 271 76 -

Жалдау бойынша міндет-
темелер 291 350 - 52 156 102 40

Шығарылған қаржылық 
кепілдіктер 133 21,154 21,154 - - - -

Артықшылық акцияларын 
ұстаушылар алдындағы 
міндеттемелер

265 265 - - - 265 -

Өзге қатысушыларға 
төленетін дивидендтер 263 263 - 263 - - -

Жиыны 160,020 191,147 31,668 66,419 7,107 85,913 40
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Төменде 2020 жылғы 31 желтоқсанға қаржылық міндеттемелерді өтеудің шарттық мерзімдері туралы ақпарат беріл-
ген:

Нарықтық тәуекел

Топ нарықтық тәуекелдердің әсеріне бейім. Нарықтық тәуекел – бұл нарықтық бағалардың өзгеруі Топтың пай-
дасына немесе оның қаржылық құралдарының құнына теріс әсер ететін тәуекел. Нарықтық тәуекелдер а) шетел 
валюталары, б) проценттік активтер мен міндеттемелер және В) нарықтағы жалпы және ерекше өзгерістер тәуе-
келіне ұшыраған үлестік құралдар бойынша ашық позициялармен байланысты.  Нарықтық тәуекелді басқарудың 
мақсаты нарықтық тәуекелге ұшырауды бақылау және инвестициялардың кірістілігін оңтайландыруға қол жеткізе 
отырып, оны қолайлы шектерде ұстау болып табылады.  Басшылық қабылданатын тәуекелдің деңгейіне қатысты 
лимиттерді белгілейді және олардың сақталуын тұрақты негізде бақылайды.  Алайда, бұл тәсілді қолдану на-
рықта айтарлықтай өзгерістер болған жағдайда осы шектеулерден тыс шығындардың алдын ала алмайды. 

Төменде келтірілген нарықтық тәуекелге сезімталдық бір фактордың өзгеруіне негізделген, өйткені барлық басқа 
ауыспалы сипаттамалар өзгеріссіз қалады. Іс жүзінде бұл мүмкін емес және бірнеше факторлардың өзгеруі бір – 
бірімен байланысты болуы мүмкін-мысалы, проценттік мөлшерлеме мен валюта бағамдарының өзгеруі.

Валюталық тәуекел

Топ Функционалдық валютадан өзгеше валютада көрсетілген сату, сатып алу және қарыздарды тарту операци-
яларын жүзеге асыра отырып, валюталық тәуекелге ұшырайды.  Қарыздар Топтың қолданыстағы бөлімшелері 
ақша қаражатының ағындары жинақталатын валютаға сәйкес келетін валюталармен көрсетілген.  Осылайша, 
негізінен туынды құралдарды пайдаланбай экономикалық хеджирлеу әсеріне қол жеткізіледі.  Шетел валю-
таларында көрсетілген өзге де ақшалай активтер мен міндеттемелерге қатысты Топ төлем валютасын ескере 

Қазақстандық мил-
лион теңгемен

Тең-
герімдік 

құны

Шарт 
бойынша 

ақша қара-
жатының 

ағындары

Талап 
еткенге 

дейін 
және 

1 айдан 
кем

1 айдан 
3 айға 
дейін

3 айдан 
1 жылға 

дейін

1 жыл-
дан 5 

жылға 
дейін

5 жыл-
дан 

астам

Банктік кредиттер 6,734 6,763 - - 6,763 - -

Банктік емес несиелер - - - - - - -

Облигациялар 77,088 88,589 - - 788 87,801 -
Сауда кредиторлық 
берешек 42,107 42,107 - 42,107 - - -

Вексель бойынша қысқа 
мерзімді міндеттемелер 14,004 14,004 14,004 - - - -

Өзге кредиторлық бере-
шек 1,841 1,841 - 1,841 - - -

Тарихи шығындар бойын-
ша міндеттемелер 1,016 1,055 - 155 465 435 -

Жалдау бойынша міндет-
темелер 746 898 - 133 400 262 103

Шығарылған қаржылық 
кепілдіктер 257 19,390 19,390 - - - -

Артықшылық акцияларын 
ұстаушылар алдындағы 
міндеттемелер

265 265 - - - 265 -

Өзге қатысушыларға 
төленетін дивидендтер 265 265 - 265 - - -

Жиыны 144,323 175,177 33,394 44,501 8,416 88,763 103

отырып, болашақ шығыстарды жоспарлау арқылы жол берілетін шектерде тәуекелге ұшыраған нетто-позицияны 
ұстап тұруға тырысады. Топ негізінен АҚШ долларының құбылу қаупіне ұшырайды. 

Топтың валюталық тәуекелге ұшырағыштығы былайша берілген:

2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша теңге бағамының 13%-ке әлсіреуі және АҚШ долларына қатысты 
10%-ке нығаюы (2020 жыл: 14%-ке әлсіреуі және 11%-ке нығаюы) кезең ішінде капитал мен пайданың немесе залал-
дың шамасын төменде көрсетілген сомаларға ұлғайтқан/азайтқан болар еді.

Жоғарыда көрсетілгендей, АҚШ долларына қатысты теңге бағамының өзгеруі 2021 жылғы тарихи нарықтық деректер 
негізінде есептелген орташа квадраттық ауытқу мөлшеріндегі нарықтық тәуекелдің ықтимал өзгерістері болып табы-
лады.

Уранның нарықтық бағасының өзгеру тәуекелі

Топтың қызметі халықаралық нарықтарда АҚШ долларымен белгіленетін уран бағасының ауытқуына әсер етеді.  Топ-
тың жыл сайынғы бюджеті келесі жылға арналған уранның болжамды бағалары негізінде дайындалады. 

Уранның бағасы тарихи ауытқуларға ұшырайды және Топтың бақылауынан тыс көптеген факторлардың әсерінен 
болады, олар мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

атом электр стансалары тарапынан отын ретінде пайдаланылатын уранға сұраныс

* «Қызылқұм» ЖШС берген қарыз және облигациялар теңгемен номинацияланған, бірақ теңгеге қатысты АҚШ доллары бағамы-
ның өзгеруіне индекстеу туралы ережелерден тұрады.

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
АҚШ долларымен көрсетілген
Сауда дебиторлық берешегі 207,325 105,945

Банктердегі ағымдағы шоттар 95,630 60,125

Байланысты тараптарға берілген қарыздар* 8,663 11,512

Басқа да дебиторлық берешек 1 -
Мерзімді депозиттер 43,212 -
Өзге активтер 17,252 13,300
Активтер  жиыны 372,083 190,882
Облигациялар* (78,503) (77,088)

Банктік және банктік емес несиелер - (6,734)

Сауда және өзге де кредиторлық берешек (13,110) (1,079)

Басқа да қаржылық міндеттемелер (34,048) (10,593)

Міндеттемелер жиыны (125,661) (95,494)
Валюталық тәуекелге ұшыраудың таза сомасы 246,422 95,388

В миллионах казахстанских тенге 2021 2020
Увеличение курса доллара США на 13% (2020 г.:14%) 25,628 10,688

Уменьшение курса доллара США на 10% (2020 г.:11%) (19,714) (8,394)

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
АҚШ доллары бағамының 13%-ке өсуі (2020 ж.: 14%) 25,628 10,688

АҚШ доллары бағамының 10%-ке төмендеуі (2020 ж.: 11%) (19,714) (8,394)
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сұраныс пен ұсыныс арасындағы алшақтықты жою үшін қайта пайдалану және аралас жоғары байытылған 
компоненттердің болуы сияқты қайталама көздер деңгейінің сарқылуы

Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің нормативтік актілерінің әсері

уран саласына тікелей қатысты өзге факторлар

Есепті ай-күнгі жағдай бойынша Топтың қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелеріне қатысты нарықтық 
бағалардың өзгеру тәуекелінің елеулі әсері болған жоқ.

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі

Сыйақы мөлшерлемелерінің өзгеруі негізінен тартылған қарыздарға олардың әділ құнын (сыйақының бекітілген 
мөлшерлемесі бар борыштық міндеттемелер) я болмаса олар бойынша ақша қаражатының болашақ ағындарын 
(сыйақының ауыспалы мөлшерлемесі бар борыштық міндеттемелер) өзгерте отырып әсер етеді. Жаңа кредиттер мен 
қарыздарды тарту кезінде басшылық өзінің кәсіби пайымдаулары негізінде өтеу мерзімі басталғанға дейін күтілетін 
кезең ішінде Топ үшін қандай сыйақы мөлшерлемесі (тіркелген немесе ауыспалы) неғұрлым тиімді болатынын айқын-
дайды. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың қарыз алу құралдарының шамамен 100%  (2020 жыл: 
шамамен 93%) сыйақының тіркелген мөлшерлемесіне ие. Есепті күнге сыйақы мөлшерлемелерінің түрлері бойынша 
Топтастырылған Топтың пайыздық қаржы құралдарының құрылымы мынадай болды:

Бекітілген сыйақы мөлшерлемесі бар қаржы құралдарының әділ құнының сезімталдығын талдау

Топ өзгерістері кезең ішіндегі пайданың немесе залалдың құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын 
құралдар үшін көзделген тәртіппен сыйақының бекітілген мөлшерлемесі бар ешқандай қаржылық активтер мен 
қаржылық міндеттемелерді ескермейді. Сондықтан есепті күнге сыйақы мөлшерлемелерінің қандай да бір өзгеруі 
кезең ішіндегі пайда немесе шығын көрсеткішіне әсер етпес еді. Алайда, қаржылық активтер мен қаржылық 
міндеттемелер пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі салдарынан әділ құнның өзгеру тәуекеліне ұшырайды.  Про-
центтік мөлшерлемелердің ықтимал өзгерістері осындай қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің әділ 
құнына елеулі әсер етпейді.

Сыйақының құбылмалы мөлшерлемесі бар қаржы құралдарының ақша қаражаты ағындарының сезімталдығын 
талдау

2021 жылы сыйақы мөлшерлемелерінің 125 (25) базистік пунктке ұлғаюы (азаюы) (2020 жыл: сыйақы мөлшер-
лемелерінің 100 (25) базистік пунктке ұлғаюы (азаюы) есепті күнге капитал мен кезең ішіндегі пайданың немесе 
залалдың шамасын төменде көрсетілген сомаға азайтар (ұлғайтар) еді. Бұл болжам ағымдағы нарықтық мөлшер-

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Сыйақының тіркелген мөлшерлемесі бар құралдар
Мерзімді депозиттер 43,235 15

Пайдаланылуы шектеулі ақша қаражаты 18,081 15,200

Талап етілгенге дейінгі салымдар 22,338 14,987

Байланысты тараптарға берілген қарыздар 8,850 11,512
Кері репо мәмілелері - 3,118
Облигациялар (78,503) (77,088)
Вексель бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер (10,514) (14,004)
Таза позиция 3,487 (46,260)
Сыйақының құбылмалы мөлшерлемесі бар құралдар
Банктік кредиттер - (6,734)

Таза позиция - (52,994)

лемелерге, сондай-ақ экономикалық ортаға негізделген проценттік мөлшерлемелердегі ықтимал өзгерістердің 
негізділігін басшылықтың бағалауы болып табылады. Бұл талдау барлық басқа айнымалылар, атап айтқанда шетел 
валюталарының айырбастау бағамдары өзгеріссіз қалады және есепті күнге өтелмеген міндеттемелердің сомасы 
жыл бойы өтелмеген болып қалады деген болжамға сүйене отырып жүргізілді.

Қаржылық міндеттемелердің әділ құнын бағалау кезінде басшылық мынадай жол берулерді пайдаланды: (а) про-
центсіз қаржылық міндеттемелер мен тіркелген проценттік мөлшерлемелері бар міндеттемелер үшін қаржылық 
міндеттемелер нарықтық міндеттемелерге барынша жақындатылған тиімді проценттік мөлшерлеме бойынша дис-
контталды; (б)  құбылмалы мөлшерлемесі бар қаржылық міндеттемелер үшін қаржылық міндеттемелердің әділ құны 
іс жүзінде баланстық құннан ерекшеленбейді, өйткені ақшаның уақытша құнының әсері шамалы.

Капиталды басқару

Топ Топтың үздіксіз қызметті жалғастыру, инвесторлардың, кредиторлардың және нарықтың сенімін сақтау, акци-
онерлерге табыстылықтың қолайлы деңгейін қамтамасыз ету, капитал құнын барынша азайтуға мүмкіндік беретін 
капиталдың оңтайлы құрылымын қолдау, сондай-ақ бизнестің болашақ дамуын қамтамасыз ету үшін капиталдың 
тұрақты базасын қолдау саясатын ұстанады. Капитал қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есепте та-
нылған Топтың барлық капиталы мен резервтерін қамтиды.

Топ кәсіпорындары банктермен жасасқан кредиттік келісімдердің міндетті шарттарына сәйкес, Топ өзіне қолданы-
латын заңдарды барлық жағынан сақтауы тиіс, кредиттік келісімдерде көзделген жағдайларды қоспағанда, оның 
қандай да бір активтеріне қатысты міндеттемелер жасамауы немесе оларды құруға жол бермеуі немесе активтерді 
өткізбеуі, сатып алуға, бірігуге және бірігуге кредит беруші банктерден рұқсат алуға тиіс. шыққан жағдайда, 
сондай-ақ Топ уранды азаматтық мақсаттар үшін ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қол қойған және Атом 
энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің мүшелері болып табылатын елдерде ғана болатын сатып алушыларға 
сата алады. Сонымен қатар, Топ Топтың шоғырландырылған ақпаратына негізделген бірнеше негізгі қаржылық 
көрсеткіштерді белгіленген деңгейде ұстауы керек, мысалы:

Баланстық құнмен салыстырғанда әділ құн

Келесі кестеде көрсетілген құралдарды қоспағанда, Топ қаржылық есептілікте танылған қаржылық активтер мен 
қаржылық міндеттемелердің баланстық құны олардың әділ құнына шамамен тең деп есептейді:

Қазақстандық миллион теңгемен 2021 ж. 2020 ж.
Базистік тармақтардың 125-ке (2021 ж.), 100-ге (2020 ж.)  ұлғаюы - (54)

Базистік тармақтардың 25-ке (2021 ж.), 25-ке (2020 ж.) азаюы - 13

Қазақстандық миллион теңгемен
2021 ж. 2020 ж.

Баланстық 
құны Әділ құн Баланстық 

құны Әділ құн

Қаржылық міндеттемелер
Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер 437 326 1,016 759

Жиыны 437 326 1,016 759
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қаржылық борыштың меншікті капиталға қатынасы

қаржылық қарыздың салық, проценттер, тозу және амортизацияға дейінгі пайдаға қатынасы (Қарыз/EBITDA)

Топта капиталды басқару үшін ұқсас сыртқы ішкі сандық көрсеткіштер белгіленген.

Топ қаржылық емес ұйымдар үшін борыш пен қаржылық орнықтылықты басқарудың бірыңғай қағидаттары мен  
механизмдерін  қабылдау арқылы мақсаты қаржылық тәуекелдерді басқару болып табылатын борышты және 
қаржылық орнықтылықты басқару саясатын қолданады.

2021 және 2020 жылдар ішінде Топ кредиттер мен қарыздарға байланысты шарттарды қоса алғанда, капитал дең-
гейіне қойылатын барлық сыртқы және ішкі талаптарды сақтады.

Әділ құнды бағалау нәтижелері әділ құн иерархиясының деңгейлері бойынша былайша талданады және бөлі-
неді:(i) 1-деңгейге ұқсас активтер немесе міндеттемелер үшін белсенді нарықтарда баға белгіленетін бағалар 
(түзетілмейтін) бойынша бағалар жатады; (ii) 2-деңгейге – барлық пайдаланылатын Елеулі бастапқы деректер 
актив немесе міндеттеме үшін тікелей (яғни, мысалы, бағалар) немесе жанама (яғни, мысалы, бағадан туынды 
құралдар) бақыланатын болып табылатын бағалау әдістерінің көмегімен алынғандар, және (iii) бақыланатын на-
рықтық деректерге негізделмеген бағалар болып табылатын 3-деңгейдің бағалары (яғни бақыланбайтын баста-
пқы деректерге негізделген).  Қаржы құралдарын әділ құн иерархиясында қандай да бір санатқа жатқызу кезінде 
басшылық пайымдауларды пайдаланады. Егер әділ құнды бағалауда елеулі түзетуді талап ететін байқалатын 
деректер пайдаланылса, онда ол 3-деңгейге жатады.  Пайдаланылатын деректердің маңыздылығы әділ құнды 
бағалаудың барлық жиынтығы үшін бағаланады. 

Әділ құны бойынша бағаланбайтын, бірақ әділ құнын ашу жасалатын активтер мен міндеттемелер

Әділ құн бойынша бағаланбайтын, бірақ әділ құнды ашу жасалатын барлық активтер мен міндеттемелерді баға-
лау әділ құн иерархиясының 3-деңгейіне жатады.

Әділ құн иерархиясының 3 деңгейінде әділ құнды бағалау ақшалай қаражаттың дисконтталған ағындарының 
әдісі арқылы орындалды.  Белсенді нарықта баға белгілеулері жоқ құбылмалы проценттік мөлшерлемесі бар 
туынды құралдардың әділ құны теңгерімдік құнға тең деп қабылданды.  Белсенді нарықта баға белгілеулері 
жоқ тіркелген проценттік мөлшерлемесі бар құралдардың әділ құны ұқсас кредиттік тәуекел мен өтеудің ұқсас 
мерзімін болжайтын жаңа құралдар үшін қарыз алу нарығында қолданыстағы проценттік мөлшерлемесі қолдана 
отырып, ақша қаражатының дисконтталған ағындарының әдісіне негізделеді.

Амортизацияланған құны бойынша көрсетілетін қаржы активтері

Құбылмалы проценттік мөлшерлемесі бар құралдардың әділ құны, әдетте, олардың баланстық құнына тең.  Амор-
тизацияланған құны бойынша көрсетілетін активтердің әділ құнын бағалау 3-деңгейге жатады.  Тіркелген про-
центтік мөлшерлемесі бар құралдардың әділ бағалау құны ұқсас кредиттік тәуекелді және өтеудің ұқсас мерзімін 
болжайтын жаңа құралдар үшін қолданыстағы проценттік мөлшерлемені қолдана отырып, ақша қаражатының 
күтілетін болашақ ағындарының сомаларын дисконттау әдісіне негізделеді.  Пайдаланылған дисконттау мөлшер-
лемесі контрагенттің несиелік тәуекеліне байланысты. 

Амортизацияланған құны бойынша көрсетілетін міндеттемелер

Өзге міндеттемелердің әділ құны бағалау әдістерін пайдалана отырып айқындалады. Белгіленген проценттік 
мөлшерлеме және белгіленген өтеу мерзімі бар құралдардың есептік әділ құны ұқсас кредиттік тәуекелі және 
өтеуге дейінгі осындай мерзімі бар жаңа құралдары үшін проценттік мөлшерлемені қолдана отырып, күтілетін 
дисконтталған ақша ағындарына негізделеді.  Талап бойынша өтелетін немесе алдын ала хабардар ету кезін-
де өтелетін міндеттемелердің әділ құны («талап бойынша өтелуге жататын міндеттемелер») талап бойынша 

41. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ 

9 «Қаржы құралдары» ХҚЕС (IFRS) сәйкес Топ  өзінің қаржы активтерін мынадай санаттар бойынша жіктейді: (а) 
пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері; (б) Өзге жиынтық кіріс арқылы 
бағаланатын қаржы активтері және (В) амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері. «Пайда 
немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері» санатының екі кіші санаты бар: (i) міндетті 
түрде пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын активтер және (ii) бастапқы тану кезінде немесе 
кейіннен осы санатқа жатқызылған активтер. Есепті кезеңнің соңында Топтың барлық қаржы активтері пайда немесе 
шығын арқылы әділ құн бойынша ескерілетін туынды қаржы активінен басқа амортизацияланған құн бойынша 
санатқа енгізіледі.  Топтың барлық қаржылық міндеттемелері амортизацияланған құны бойынша көрсетілді.  Әділ құн 
шамамен баланстық құнға тең.

Есепті ай-күннен кейін Қазақстан мен Ресейде/Украинада маңызды геосаяси оқиғалар болды. Бүгінгі таңда бұл оқиға-
лар Топтың қызметіне айтарлықтай әсер еткен жоқ, дегенмен нәтижесінде пайда болған нарықтық белгісіздік Компани-
яның бағалы қағаздарының сатылатын бағасының айтарлықтай төмендеуіне әкелді. Басшылық, егер бар болса, Топтың 
қаржылық жағдайына немесе операциялық нәтижелеріне болашақ әсерлердің салдарын болжай алмайды. Басшылық 
жоғарыда аталған оқиғалардың ықтимал әсерін бақылауды жалғастырады және бизнеске жағымсыз әсердің алдын алу 
үшін барлық қажетті қадамдарды жасайды.

(А) Қазақстандағы қаңтар оқиғалары

2022 жылғы 2 қаңтарда Қазақстанның Маңғыстау облысында отын бағасының өсуіне байланысты митингілер басталды, 
олар одан әрі Қазақстанның басқа өңірлеріне таралды. Наразылық білдірушілер бірқатар әлеуметтік және экономикалық 
талаптарды алға тартты.  Үкімет талаптарға жауап ретінде, оның ішінде отын бағасын төмендету бойынша шаралар қабыл-
дағанына қарамастан, кейіннен митингілер Алматы қаласында және елдің оңтүстік өңірлеріндегі жаппай тәртіпсіздіктерге 
ұласты.

Осыған байланысты 2022 жылғы 5 қаңтарда елде 2022 жылғы 19 қаңтарға дейін төтенше жағдай режімі енгізілді, байланыс 
құралдарына, сондай-ақ азаматтар мен көлік қозғалысына, оның ішінде теміржол тасымалы мен әуе қатынасына шектеу-
лер енгізілді.

Бүгінгі таңда еліміздің барлық өңірлерінде жағдай тұрақтанды, төтенше жағдай режімі жойылды. Коммуналдық объектілер 
мен тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің функционалдығы қалпына келтірілді, байланыс құралдары мен қозғалысқа 
шектеулер алынып тасталды. 

(Б) Украинадағы оқиғалар

24 ақпанда Ресей президенті Луганск Халық Республикасы мен Донецк Халық Республикасының тәуелсіздігін мой-
ындайтынын жариялады, ал Ресей әскерлері Украина аумағына жіберілді. Ресейдің әрекеттеріне жауап ретінде АҚШ, 
Еуропалық Одақ және бірқатар басқа мемлекеттер Ресейге қарсы санкциялар, соның ішінде бірқатар ресейлік қаржы 
институттарын SWIFT-тен ажыратуды енгізді.

Ресей рублінің күрт құнсыздануына байланысты теңге бағамы түзетіле бастады. Бүгінгі таңда Қазақстан Республика-
сының Ұлттық Банкі Қазақстандық қаржы жүйесінің тұрақтылығын қолдау бойынша бірқатар шаралар қабылдады.

42. БАҒАЛАУ САНАТТАРЫ БОЙЫНША ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ҰСЫНУ

43. ЕСЕПТІ АЙ-КҮННЕН КЕЙІНГІ ОҚИҒАЛАР

төленетін, міндеттемені өтеу туралы ықтимал талап қоюдың бірінші күнінен бастап дисконтталған сома ретінде 
есептеледі.  Пайдаланылатын дисконттау мөлшерлемелері өтеу мерзімі мен міндеттеме валютасына байланысты 
жылдық 4.5%-тен 11,8%-ке дейін өзгеріп отырады.
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АҚШ азаматтары мен заңды тұлғаларға Сбербанкпен, ВТБ Банкімен және ҚР Қаржы министрлігінің тізбесінде көр-
сетілген өзге де ұйымдармен шетелдік активтерді бақылау басқармасының рұқсатынсыз (осы банктердің 50 процент 
немесе одан да көп үлесі бар еншілес компанияларды қоса алғанда) есеп айырысуды және өзге де қызметті жүргізуге 
тыйым салынғандықтан, Топтың осы банктермен және олардың еншілес компанияларымен қызмет етуі немесе өзара 
әрекеттесуі ұтымды емес. Топ қолданыстағы санкцияларға жатпайтын банктерге бос қаражатты қайта бөлу бойынша 
шаралар қабылдады.

Топтың Уранды байыту орталығымен (УБО) (Ресей резиденті) уранды қайта өңдеуге арналған шарты бар. Осы 
қаржылық есептілік күніне Топ осы Келісім бойынша қызмет көрсету жалғасады деп болжайды, өйткені жағдай УБО 
қызметіне және оның Топ үшін уранды қайта өңдеу бойынша мүмкіндіктеріне әсер етпеуі тиіс. Келісімшарт АҚШ 
долларымен көрсетілген, сондықтан бұл қызметтерді сатып алуға әсер етуі мүмкін. УБО валюталық шоттарын шектеу 
және бұғаттау жағдайында немесе ресейлік банктер SWIFT жүйесінен шыққан жағдайда УБО-мен АҚШ долларымен 
өзара есеп айырысуды жүргізу кезінде қиындықтар тәуекелі туындауы мүмкін.

Топтың экспортталатын өнімінің бір бөлігі Ресей аумағы бойынша тасымалданады және тиісінше Ресей аумағы 
бойынша транзитпен де, теңіз кемелерімен жүктерді жеткізумен де байланысты тәуекелдер бар. Топ Ресейге қарсы 
санкциялармен жағдайды және олардың дайын өнімді тасымалдауға ықтимал әсерін үнемі қадағалап отырады. Осы 
қаржылық есептілік күні Топтың өнімдерін түпкілікті тұтынушыларға жеткізуге байланысты қызметіне шектеулер жоқ.

Қазіргі уақытта Украинадағы оқиғалар Топтың қаржылық жағдайына әсер етпеді. Топ кірістерінің көп бөлігі АҚШ 
долларымен түседі және қаржыландыру АҚШ долларымен де тартылып, валюталық тәуекелдерді хеджирлеудің табиғи 
әсерін тудырады. Тиісінше, Ұлттық валютаның айырбас бағамының ауытқуы Топтың қаржылық нәтижелеріне айтар-
лықтай әсер етпейді.

(в) Уран қорына инвестиция

2021 жылғы 22 қарашада Топ Genchi Global Limited компаниясымен «ANU Energy OEIC Ltd.» (бұдан әрі – «ANU 
Energy» немесе «Қор»), Астана халықаралық қаржы орталығында (бұдан әрі-АХҚО) құрылған. Қордың мақсаты жеке 
уранды ұзақ мерзімді инвестициялар ретінде сақтау болып табылады, оны бастапқы сатып алу қор құрылтайшыла-
рының 50 миллион АҚШ доллары мөлшеріндегі бірлескен инвестициялары есебінен жүзеге асырылатын болады. 
Топтың қорға талап етілетін күрделі жарнасы 24.5 миллион АҚШ долларын құрайды және бұл сома 2022 жылдың 
наурыз айында төленді.

Қордың операциялық қызметі басталғаннан кейін оны дамытудың екінші кезеңі шеңберінде уранның қосымша 
көлемін сатып алу мақсатында жария немесе жеке орналастыру арқылы институционалдық және/немесе жеке инве-
сторлардан 500 миллион АҚШ долларына дейін қосымша инвестициялар тарту көзделеді. Орналастыру параметрлері 
мен мерзімдері нарықтық шарттармен айқындалады.

Сондай-ақ негіздемелік келісімге сәйкес Топ және ANU Energy табиғи уран концентраттарын сатып алу-сату туралы 
қысқа мерзімді шартқа қол қойды, оның аясында Топ 2022 жылғы мамырдан кешіктірмей табиғи уран концентратта-
рын жеткізуді жүзеге асырады.

(г) «ҮМЗ» АҚ-ның экологиялық талаптар бөлігіндегі әкімшілік құқық бұзушылығы  

Шығыс Қазақстан облысының (ШҚО) экология департаменті жүргізген тексеру нәтижелері бойынша ҮМЗ-ге әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы хаттама берілді, оның негізінде 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ҮМЗ-нің 
қаржылық есептілігінде жүзеге асырылған есептеулерге сәйкес 42 миллион теңге мөлшерінде айыппұл салу резерві 
есептелді. 

2022 жылдың 10 ақпанында ҮМЗ ШҚО экология департаментінен есеп алды, оған сәйкес әкімшілік айыппұл 18,516 
миллион теңгені құрады. 

Топ басшылығы осы есеппен келіспейді және есептеулерді растау ықтималдығын екіталай деп санайды. ҮМЗ бұл 
әкімшілік айыппұлға сотта дау айта бастады.

Термин Анықтама

AIX Astana International Exchange – «Астана» Халықаралық қаржы орталығының биржасы 
(ХҚОБ)

CGN China General Nuclear Power Corporation

CEO Chief Executive Offiсer – Бас атқарушы директор

CO2 Көмірқышқыл газы
COSO Ішкі бақылау – интеграцияланған модель
CRM Customer Relationship Management – клиенттермен өзара қатынастарды басқару жүйесі

EBITDA Проценттерді, салықтарды және амортизацияны төлегенге дейінгі пайда

ERP Enterprise resource planning – кәсіпорын ресурстарын жоспарлау

ESAP Environmental and Social Action Plan – Экономикалық және әлеуметтік салалардағы 
іс-қимыл жоспары

EVA
Economic Value Added – Экономикалық қосылған құн – кәсіпорынға инвестицияланған 
бүкіл капитал үшін барлық салықтар мен төлемдерді төлегеннен кейінгі кәсіпорынның 
экономикалық пайдасының көрсеткіші

GRI Global Reporting Initiative – Тұрақты даму саласындағы есептілік жөніндегі жаһандық 
бастама

HR Human Resources 

HSE  «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің өндірістік қауіпсіздік комитеті

ICMM Кен ісі және металдар жөніндегі халықаралық кеңес

IFC International Finance Corporation – Халықаралық Қаржы Корпорациясы

INB Indústrias nucleares do Brasil

IPO Initial public offering – акцияларды алғашқы жария орналастыру

ISO International Organization for Standardization – Халықаралық стандарттау ұйымы

ISO 14001
Халықаралық стандарт Environmental management systems – Requirements with 
guidance for use / Қоршаған орта менеджменті жүйелері – Қолдану жөніндегі талаптар 
мен нұсқаулық

ISSA International Social Security Association – Халықаралық әлеуметтік қамсыздандыру қа-
уымдастығы (ХӘҚҚ)

KASE Kazakhstan Stock Exchange – Қазақстан қор биржасы

LSE London Stock Exchange – Лондон қор биржасы

LTIFR Lost Time Injury Frequency Rate – Жазатайым оқиғалардың жиілік коэффициенті

NAV Net Assets Value – таза активтердің құны

NEI Nuclear Energy Institute – Ядролық энергетика институты

ISO 45001 Халықаралық стандарт Occupational Health and Safety Management Systems / Кәсіби 
қауіпсіздік пен денсаулықты басқару жүйелері – Талаптар

PSM Process safety management – өндірістік үдерістің қауіпсіздігін басқару

НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР

Глоссарий, қысқартылған 
сөздер мен сілтемелер
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Термин Анықтама

REGSUN Уран өндірісінің және шығу тегі табиғи радиоактивті материалдың қауіпсіздігін реттеу 
жөніндегі жыл сайынғы кеңес

SLA Service Level Agreement – қызмет көрсету деңгейі туралы келісім

SPO Secondary public offering – акцияларды екінші рет жария орналастыру

U3O8 Уран шалатотығы-тотығы

UF6 Уран гексафториді

UME Uranium Metal Content Equivalent –Уран металл құрамының эквиваленті

UO2 Уран диоксиді

UO3 Уран триоксиді

WNA World Nuclear Association – Дүниежүзілік ядролық қауымдастық

WNTI World Nuclear Transport Institute — Дүниежүзілік ядролық тасымалдау институты

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ  «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы»

ТҮБАЖ Технологиялық үдерістерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі
АЭС Атом электр стансасы
АФЦ Аффинаж цехы
ЯЭА Ядролық энергия агенттігі
ЕДБ Екінші деңгейлі банктер

АКТП Айналмалы көлденең термиялық пеші

ІНҚ Ішкі нормативтік құжаттар

ЖБУ Жоғары байытылған уран

УБҚҚ Уақытша бос қаржы құралдары

ТГАЖ Кен-геологиялық ақпараттық жүйесі

ЖДҚ Жаһандық депозитарлық қолхаттар

ПҚҚ Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссия

Топ Қазатомөнеркәсіп және оның шоғырландырылған еншілес ұйымдары

КДЖ Кен дайындық жұмыстары

ГБЖ Геологиялық барлау жұмыстары

УГФ Уран гексафториді

ЕТҰ Еншілес және тәуелді ұйымдар

ЯҚТШ Ядролық қаруды таратпау туралы шарт

ӨК Өндіруші кәсіпорын

ЖКО Жол-көлік оқиғасы

ЖАҚ Жабық акционерлік қоғам

СКС Сатып алу категориясының стратегиясы

УШТ Уранның шалатотығы-тотығы

ИГР Импульстік графит реакторы

БЖЖ Біріктірілген жоспарлау жүйесі

ЭСАЖ Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі

АТ Ақпараттық технологиялар

ҚР МС ИСО/МЭК 17025 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Стандарты
ҚАӨ/ Қазатомөнеркәсіп/ 
Компания  «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

Кодекс Акцияларының (қатысу үлестерінің) елу процентінен астамы тікелей немесе жанама 
түрде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ тиесілі ұйымдардағы корпоративтік басқару кодексі

Термин Анықтама
ҚНК Қызметтің негізгі көрсеткіші

ТНК Тиімділіктің негізгі көрсеткіші

РҚК Реактивті қуат компенсаторлары

СКЖ Стандарттаудың корпоративтік жүйесі

КО Корпоративтік орталық

АЭХААГ Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік

МАЭК Маңғыстау атом-энергетикалық комбинаты

Жергілікті қамту

Осы Шарт бойынша еңбекке ақы төлеудің жалпы қорынан сатып алу туралы шартты 
орындауға тартылған Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбегіне ақы төлеу құны-
ның және (немесе) Қазақстан Республикасы резиденттерінің жеткілікті дәрежеде қайта 
өңдеу немесе толық өндіру қлшемшарттарына сәйкес тауарда (тауарларда) белгіленген 
жергілікті шығарылымның үлесі (үлестері) құнының сатып алу туралы шарт бойынша 
тауардың (тауарлардың) жалпы құнындағы пайыздық қамтылуы

МК Металлургия комбинаты
ЗАСС Зертханааралық салыстырмалы сынақтар

ПҚО Пайдалы қазбалардың кен орындары

ҚЕХС Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
ҚР ЭМ Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
ҚР ҰБ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
ПҚСС Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық
ҒЗТКЖ Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар

ТБУ Төмен байытылған уран

ҚК (ДК) Қадағалау кеңесі (Директорлар кеңесі)

ҒО Ғылыми орталық

ЖӘШ Жалпы және әкімшілік шығыстар

АМТ Аса маңызды тапсырмалар

ҚӘ Қауіпті әрекеттер

БҰҰ Біріккен Ұлттар Ұйымы

ЖШҚ Жауапкершілігі шектеулі қоғам

ҚО Қоршаған орта

АЖЖ Акционерлердің жалпы жиналысы

ЕҚжӨҚ Еңбек қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік

ҚЖ Қауіпті жағдайлар

БУӨ Байытылған уран өнімі

ЗТБ Заңды тұлғалар бірлестігі

ҚМА Қауіпсіздіктің мінез-құлық аудиті

ПГ Парниктік газдар

АБІ Алдын ала біліктілік іріктеу

ӨЕ Өнімді ерітінді

ЖҰШ Жерасты ұңғымалық шаймалау

ПТР Полимеразды тізбекті реакция

ӨЭБ Өндірістік экологиялық бақылау

РАҚ Радиоактивті қалдықтар

ҚР Қазақстан Республикасы
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«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жылғы біріктірілген жылдық есебі 



Термин Анықтама
БҰҰ КӨ НК БҰҰ климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясы

РФ Ресей Федерациясы

ІАҚ Ішкі аудитор қызметі

БФҚ Бас физиктің қызметі

ДК Директорлар кеңесі

ББҰ Бірлесіп бақыланатын ұйым

БАҚ Бұқаралық ақпарат құралдары

ТМД Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы

БО Бірлескен операциялар

БК Бірлескен кәсіпорын

ТБЖ Тәуекелдерді басқару жүйесі

СХК «Сібір химия комбинаты» ААҚ
АҚШ Америка Құрама Штаттары
КЭС Күн электр стансасы
ЖБЖ Жылу бөлетін жинақтар
ТД Тауарлық десорбат

ТМҚ Тауарлық-материалдық құндылықтар

ТРҚҚ Төмен радиоактивті қатты қалдықтар

ЖСҚ Жылу сорғы қондырғылары

ЖШС Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ҮМЗ «Үлбі металлургия заводы» АҚ

УӨ Уран өндірісі

ТД Тұрақты даму

Қор «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

ФЭС Фотоэлектр стансалары

Холдинг Топ, бірлескен кәсіпорындар және қауымдасқан кәсіпорындар

УБО Уранды байыту орталығы

ТДМ БҰҰ тұрақты даму саласындағы мақсаттар

ТЖ Төтенше жағдайлар

ЕАБС Елтаңба алымына балама салық

ЯБМ Ядролық бөлінетін материал

ЯОЦ Ядролық-отын циклы

1. Оған 100% негізде біріктірілмеген уран өндіруші 
кәсіпорындар – БК және қауымдастырылған кәсіпо-
рындар кіреді. Тарату қорлары мен жою шығын-
дарын қамтымайды, алайда 2021 жылы кеңейтуге  
арналған 4,4 млрд теңге және 2020 жылы 2,2 млрд 
теңге сомасындағы  жалпы шығыстарды («Инкай» 
БК ЖШС, «Қаратау» ЖШС, «КАТКО» БК ЖШС) 
қамтиды.

2. Компанияның меншік иелеріне жатқызылып, шыға-
рылған акцияның жалпы санына бөлінген және 
ең жақын теңгеге дейін дөңгелектелген акцияның 
таза пайдасы, теңгесі/акциясы (базалық және тара-
тылған) таза пайда ретінде есептеледі.

3. Акциядағы түзетілген пайдасы – таза пайдасы 
(оның ішінде компанияның меншік иелеріне және 
бақыланбайтын қатысу үлесіне жатқызылатын) 
шығарылған акциялардың жалпы санына бөлінген, 
ең жақын теңгеге дейін дөңгелектелген компани-
яның бір жылғы пайдасына әсер ететін бір жолғы 
әсерлерді қосу/алып тастау ретінде есептеледі.

4. Оған біріктірілмеген кәсіпорындар – БК және 100% 
негізде Қауымдасқан кәсіпорындар, сондай-ақ 
тарату қорлары мен жою шығындары кіреді.

5. Топ бойынша біліктілікті арттыру, оқыту, қайта даяр-
лау, білімді сақтау және беруге арналған шығындар-
ды қамтиды.

6. Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік 
комиссия (ҚМК). Қорларды бөлу пайыздық қаты-
наста көрсетілген. Деректер 01.01.2021 жағдайы 
бойынша.

7. TradeTech, UxC деректері бойынша.

8. Толығырақ «Қаржылық және операциялық қызметке 
шолу» бөлімінің, «Біріктірілген қаржылық көрсет-
кіштер» бөлімшесін қараңыз.

9. Дереккөз: Қазатомөнеркәсіп деректері.

10. 2021 жылға негізгі тәуекелдер сәйкестендірілді, 
олар 2022 жылға да өзекті болып қала береді. 
Әрбір тәуекел бойынша басқару стратегиялары 
әзірленген, олардың есебінен компания қызметіне 
тәуекелдердің жағымсыз әсерін болдырмауға неме-
се жұмсартуға болады. 

СІЛТЕМЕЛЕР

11. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі 
уранды барлау, өндіру және өткізу құқықтарын 2022 
жылы мерзімі өткеннен кейін 25 жылға ұзарту тура-
лы мәселені қарауда.

12. 2021 жылдың 4 қарашасына дейін бұл қызметті 
Орынбек Ғылымбек Орынбекұлы атқарды.

13. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ директорлар кеңесі 
уранды барлау, өндіру және сату құқықтарын 2022 
жылы жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін 
25 жылға ұзарту мәселесін қарастыруда.

14. 2021 жылғы 30 қарашаға дейін бұл лауазымды Алек-
сандр Борисович Авдеев атқарды.

15. 2021 жылғы 2 желтоқсанға дейін бұл лауазымды 
Байсултанов Ринат Маратұлы атқарды.

16. 2021 жылғы 19 қарашаға дейін бұл лауазымды Қияқ-
бай Олжас Бауыржанұлы атқарды.

17. 2021 жылдың 19 қарашасына дейін бұл қызметті 
Нұрбек Жаныбекұлы Кәрібжанов атқарды.

18. 20 желтоқсанына дейін бұл қызметті Жерар Фриес 
атқарды.

19. Дереккөз: UxC деректері.

20. Орташа курстар әр күнтізбелік күн үшін күнделікті 
айырбастау бағамдарының орташа мәні ретінде 
есептеледі.

21. Қолданыстағы мөлшерлеме: 20%; есеп айырысу: 
пайдаға салынатын салық мөлшерлемесінің кө-
бейтілген салық салынатын табыс (салық есептілігі 
негізінде).

22. Қолданыстағы мөлшерлеме: өнімді ерітіндідегі уран 
құны үшін 18,5%; есептеу: салықты есептеу өндіру 
құнына жүзеге асырылады және кейбір шығыстар 
бойынша пайданың болжамды 20% маржасына 
және ПҚӨС 18,5% мөлшерлемесіне негізделген. 
29% мөлшерінде салықты есептеу мынадай форму-
ла бойынша айқындалады: (1 + 20%) × 18,5% ÷ (1 –  
(1 + 20%) × 18,5%).

23. Мүлік салығы, жер салығы, көлік салығы, әлеуметтік 
салық, бюджетке төленетін басқа да төлемдер, ҚҚС 
және ЖТС (ЖТС бойынша Компания салық агенті 
болып табылады).
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24. Уранды байыту жөніндегі орталық «АҚ бірлескен 
кәсіпорнының шығуынан түсетін пайда»

25. Ол келесідей есептеледі: шығарылған акциялардың 
жалпы санына бөлінген компания иелеріне тиесілі 
бір жылдағы пайда.

26. Түзетілген EBITDA көрсеткіші EBITDA-дан негізгі 
қызметке қатысы жоқ және бір реттік әсері бар бар-
лық мақалаларды алып тастау арқылы есептеледі.

27. Бұрын ашылған «EBITDA түзетілген көрсеткіші 
(қатысу үлесіне барабар)» ретінде БК және қа-
уымдасқан кәсіпорындардың таза пайдасындағы 
үлесін шегергенде EBITDA түзетілген көрсеткіші 
ретінде және уран сегментінде жұмыс істейтін бір-
лескен және қауымдасқан кәсіпорындардың EBITDA 
түзетілген көрсеткішінің үлесі ретінде есептеледі 
(«Буденовское» БК» ЖШС EBITDA қоспағанда). 
EBITDA түзетілген көрсеткішіндегі бақыланбайтын 
үлесі шегерілген «АППАҚ» ЖШС, «Инкай» БК» 
ЖШС, «Байкен-U» ЖШС, «Орталық» ӨК» ЖШС 
және «Хорасан - U» БК» ЖШС және топтың іске 
асырылмаған пайдасындағы кез келген өзгерістерді 
шегергенде.

28. UO2 ұнтағын және отын таблеткаларын өндіруді 
және өткізуді, сондай-ақ UF6 уранының гексафтори-
ді нысанындағы уран өнімін өткізуді қамтиды.

29. Бұл сегмент UO2 ұнтағын өндіруді және сатуды 
қамтымайды. Сыртқы түсім және уран сегменті 
бойынша басқа сегменттерден түскен түсім сомасы 
ретінде «Сегменттік ақпарат» ескертпесі қаржылық 
есептіліктен есептелген.

30. «Уран сегментін өндіру және өткізу көрсеткіштері» 
бөлімінен есептелген: сату көлемі U3O8 (біріктірілген) 
топтың орташа сату бағасына көбейтілген теңге/кг.

31. U3O8 өндірісінің көлемі (қатысу үлесіне тепе-тең) 
компания мен ТҰК сатып алатын уран көлеміне тең 
емес.

32. Компанияның сату көлемі (топта ескерілген): ком-
панияның және THK сыртқы сатып алушыларына 
сатудың жалпы көлемін қамтиды. Компания мен 
THK арасындағы топішілік мәмілелер ескерілмейді.

33. Топ бойынша сату көлемі және компанияның сату 
көлемі (топ бойынша сату көлеміне енгізілген) 2021 
жылғы төртінші тоқсанда UF6 уран гексафториді ны-
санында сатылған шамамен 225 тонна уран бала-
масын және 2020 жылғы бірінші тоқсанда сатылған 
100,5 тоннаны қамтымайды.

34. Компанияның дайын өнімі қалдықтарының көлемі 
(топта ескерілетін): компания қалдықтарының жал-
пы көлемін және THK қамтиды.

35. ҚАӨ мәмілелері бойынша сатудың орташа бағасы: 
ҚАӨ мен THK қорытынды сыртқы сату үшін уран 
концентратының бір фунты үшін орташа өлшенген 
баға. ҚАӨ мен THK арасындағы топішілік мәмілелер 
бойынша бағалар енгізілмеген.

36. Дереккөз: UxC, TradeTech. Бағалар әр апта үшін 
споттық баға белгілеулерінің орташа мәні емес, 
айдың соңындағы уранның споттық баға белгіле-
улерінің орташа мәні болып табылады, өйткені 
келісімшарттық бағалар шарттары әдетте айдың 
соңындағы бағаға байланысты. 

37. «Инкай» БК « ЖШС үшін жылдық өндіріс көлемі 
(иелену үлесіне барабар) компанияның бағалы 
қағаздар шығару проспектісінде бұрын ашылған өт-
кізу туралы келісімге сәйкес айқындалады. Жылдық 
өндіріс көлемі (компанияның иелену үлесіне тепе- 
тең) 1 400 тонна U3O8 құрады.

38. Үлес 2021 жылдың ортасында CGN Mining UK 
Limited компаниясына «ОРТАЛЫҚ» ӨК» ЖШС 
үлесінің 49%-ын сатуға байланысты азайды. Жыл-
дық өндіріс көлемі (компанияның иелену үлесіне 
тепе-тең) 1 247 тонна U3O8 құрады.

39. Тарату қорлары мен жою шығындарын қамтымай-
ды, алайда 2021 жылы 4,4 млрд теңге және 2020 
жылы 2,2 млрд теңге сомасында кеңейтуге жалпы 
шығыстарды («Инкай» БК ЖШС, «Қаратау» ЖШС, 
«КАТКО» БК ЖШС) қамтиды. «Күрделі шығындарды 
шолу» бөлімінде қорытынды нәтижелерге тарату 
қорлары мен жою шығындары кіретінін атап өтеміз.

40. Ұңғымалар құрылысы.

41. Өндірісті қолдау және кеңейту шығындары. Оның 
ішінде кеңейтуге жалпы шығындар («Инкай» БК 
ЖШС, «Қаратау» ЖШС, «КАТКО» БК ЖШС) 2021 
жылы 4,4 млрд теңге және 2020 жылы 2,2 млрд 
теңге сомасында.

42. Тарату қоры / жабылуы. 2020 жылы «КАТКО» БК 
ЖШС есептеу әдіснамасын өзгертті және өзінің 
LF/C толықтырды.

43. 2020 жылы 4,4 млрд теңге және 2020 жылы 2,2 млрд 
теңге сомасында кеңейтуге жалпы шығындар 
(«Инкай» БК ЖШС, «Қаратау» ЖШС, «КАТКО» БК» 
ЖШС) мүмкіндік береді.

44. «Қызылқұм» ЖШС негізгі қаражатын қамтиды.

45. Жалдау міндеттемелерінің ағымдағы бөлігін қамти-
ды («Қарыз» бөлімін қараңыз).

46. Жылдам мерзімді депозиттер алынып тасталынады 
(«Қолма-қол ақша және қол жетімді қаржыландыру 
көздері» бөлімін қараңыз), өйткені олар қолма-қол 
ақшаға тең.

47. Төленген табыс салығы мен сыйақыны қамтиды.

48. EBITDA түзетілген көрсеткіші келесідей есепте-
леді: салыққа дейінгі пайда-қаржылық кірістер + 
қаржылық шығындар +/- бағамдық айырмашылық 
бойынша таза (пайда)/шығын + тозу және аморти-
зация + құнсыздану - құнсыздануды қалпына келтіру 
+/- бір реттік және жеке жағдайлар.

49. Өндіріс көлемі (100% негізде): компанияның қатысу 
үлесі бар кәсіпорындар өндірісінің жиынтық көлемін 
білдіреді және осы өндіріс көлемінің кейбір бөлігі 
Топтың бірлескен кәсіпорындары бойынша серікте-
стерге немесе үшінші қатысушыларға тиесілі болуы 
мүмкін екенін ескермейді.

50. COVID-19 пандемиясының ұзақтығы мен толық әсері 
әлі белгісіз. Осыған байланысты өндірістің жылдық 
көлемі біздің күткенімізден өзгеше болуы мүмкін.

51. Өндіріс көлемі (иелену үлесіне барабар): Компания-
ның иелену үлесіне барабар үлесі бар кәсіпорындар 
өндірісінің көлемін білдіреді және жылдық өндіріс 
көлемі (иелену үлесіне барабар) «Инкай» БК» 
ЖШС-ны қоспағанда, бірлескен кәсіпорындар бой-
ынша серіктестерге немесе үшінші қатысушыларға 
қатысты қалған бөлігін қамтымайды. Компанияның 
бағалы қағаздар шығару проспектісінде бұрын 
ашылған сату туралы келісімге сәйкес. Өндірістің 
нақты нақты көлемдері Конвертер деректерінің 
нәтижелері бойынша түзетуге жатады.

52. Топтың өткізу көлемі: Қазатомөнеркәсіпті және оның 
шоғырландырылған еншілес және тәуелді кәсіпо-
рындарын сатуды қамтиды (осы құжаттың бірінші 
бетінде топ келтірген анықтамаларға сәйкес).

53. Компанияның сату көлемі (топ бойынша сату 
көлеміне енгізілген): тек компанияның және THK-
ның қорытынды сыртқы сатылымдарын қамтиды. 
Компания мен ЕРЛ арасындағы топішілік мәмілелер 
енгізілмеген.

54. Күтілетін түсім уранның бағасына және белгілі бір 
уақытта бөгде көздерден алынған теңгенің АҚШ 
долларына айырбас бағамына негізделген. Пайда-
ланылатын бағалар мен теңгенің АҚШ долларына 
айырбас бағамдары Қазатомөнеркәсіптің ішкі 
болжамдарын көрсетпейді және 2022 жылғы түсім 
айтарлықтай дәрежеде нақты бағалар мен теңгенің 
АҚШ долларына айырбас бағамдарының бөгде 
көздер болжамынан алшақтығы ықпалына ұшырауы 
мүмкін.

55. U3O8 Кг фунтқа қайта есептеу коэффициенті 2,5998 
құрайды.

56. Күрделі шығындар (100% негізде): кеңейтуге ар-
налған шығыстарды қоспағанда, өндіру кәсіпорын-
дарының күрделі шығындарын ғана қамтиды.

57. 12.11.2021 ж. № 132 бұйрығы.

58. Парниктік газдар шығарындыларын есептеуде 
базалық жыл болып 2019 жыл белгіленген.

59. Нарықтық есептеу әдісі: электр және жылу энерги-
ясын өндіретін объектілердегі ПГ шығарындыла-
рының қарқындылығын көрсетеді. Яғни, осы әдісте 
Қазатомөнеркәсіп үшін 2-қамтудың ПГ жиынтық 
шығарындылары ол сатып алынатын электр және 
жылу энергиясын өндірушілердің ПГ шығарынды-
лары негізінде есептеледі.

60. «Каустик» АҚ қосу жолымен ашу периметрін кеңей-
туді ескере отырып.

61. «Каустик» АҚ қосу жолымен ашу периметрін кеңей-
туді ескере отырып.

62. ЕТҰ-ның 2019 және 2020 жылдардағы жаңартылған 
деректерін ескере отырып.

63. Компания суды ағызудың есебін санаттар бойынша 
бөлуді жүргізбейді.

64. Кірістер GRI стандарттарының әдістемесіне сәйкес 
есептеледі және Компанияның кірісі мен барлық 
кірістерінің мөлшерін қамтиды.

65. Операциялық шығыстар мынадай баптарды қамти-
ды: сатудың өзіндік құны (жалақы мен салықтарды 
қоспағанда), өткізу бойынша шығыстар (жалақы 
мен салықтарды қоспағанда), жалпы және әкімшілік 
шығыстар (жалақы мен салықтарды қоспағанда).
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66. 2021 жылғы 3 наурызда құжат жаңа редакцияда 
бекітілді, 2022 жылғы 1 сәуірден бастап қолданыста 
болады.

67. Құжат 2022 жылдың 1 сәуіріне дейін жарамды.

68. 2019 жылғы 19 мамырдағы және 2021 жылғы 20 ма-
мырдағы АОК шешімдерімен енгізілген өзгерістер 
мен толықтырулар.

69. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік басқару 
кодексінің 2021 жылғы қағидаттары мен ережелерін 
сақтау туралы есебімен компанияның ресми Интер-
нет-ресурсында танысуға болады.

70. Айырмашылықтар Компанияның корпоративтік 
басқару Кодексі мен Ұлыбританияның корпоративтік 
басқару кодексінің мазмұнын сөзбе-сөз салыстыру 
негізінде көрсетілген, бірақ іс жүзінде Ұлыбритания 
кодексінің нормаларын толық сақтамау дегенді 
білдірмейді.

71. Директорлар кеңесі мүшелерінің тәуелсіздік норма-
ларына сәйкестік өлшемшарттарының сипаттамасы 
Жарғыда  жәнеКомпанияның интернет- ресурсында 
орналасқан Директорлар кеңесі туралы Ережеде 
келтірілген.

72. 2020 жылғы 18 мамырда Компания акционерлерінің 
жалпы жиналысының шешімімен ағымдағы құрам 
мүшесі болып 3 жыл мерзімге сайланды.

73. 2020 жылғы 18 мамырда Компания акционерлерінің 
жалпы отырысының шешімімен ағымдағы құрам 
мүшесі болып 3 жыл мерзімге сайланды.

74. 2021 жылғы 18 мамырда Компания акционерлерінің 
жалпы отырысының шешімімен ағымдағы құрам 
мүшесі болып 3 жыл мерзімге сайланды.

75. Компания акционерлерінің жалпы отырысының 
2021 жылғы 20 мамырдағы шешімімен жалпы Ди-
ректорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне, яғни 2023 
жылғы 18 мамырға дейін сайланды.

76. Компания акционерлерінің кезектен тыс жал-
пы отырысының 2021 жылғы 22 маусымдағы 
шешімімен жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік 
мерзіміне, яғни 2023 жылғы 18 мамырға дейін 
сайланды.

77. Компания акционерлерінің кезектен тыс жал-
пы отырысының 2021 жылғы 22 маусымдағы 
шешімімен жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік 
мерзіміне, яғни 2023 жылғы 18 мамырға дейін 
сайланды.

78. Компания акционерлерінің кезектен тыс жал-
пы отырысының 2021 жылғы 22 маусымдағы 
шешімімен жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік 
мерзіміне, яғни 2023 жылғы 18 мамырға дейін 
сайланды.

79. Компания акционерлерінің кезектен тыс жалпы 
отырысының 2021 жылғы 10 қарашадағы шешімімен 
жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне, 
яғни 2023 жылғы 18 мамырға дейін сайланды.

80. Директорлар кеңесі комитеттерінің рөлі туралы 
көбірек 2019 жылғы біріктірілген жылдық есепте 
қараңыз.

81. Жоғары басшылар деп басқарма мүшелері 
түсініледі. Жергілікті қоғамдастықтар –  Қазақстан 
Республикасының азаматтығы бар халықтың өкіл-
дері.

82. Ішкі бақылау жүйесі бойынша Саясатпен Компани-
яның ресми Интернет-ресурсында танысуға болады.

83. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 
2021 жылғы 18 қарашадағы шешімімен бекітілген.

84. 2019 жылғы деректер динамикасы «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ-ның алдыңғы жылдық есептерінен 
ұсынылған. 2020 жылы «Үлбі-ТВС» ЖШС және 
«Русбурмаш-Қазақстан» ЖШС деректері ескерілді. 
«Орнықты даму» бөліміндегі «Әлеуметтік жауапкер-
шілік» кіші бөлімі деректерді салыстыру үшін 2019 
жылға қатысты салыстырмалы ақпарат жоғарыда 
аталған кәсіпорындарды ескере отырып ұсынылған. 
Мәселен, 2019 жылы тізімдік саны 21 434 адамды, 
оның ішінде 3 983 әйелді құрады.

85. Аймақтар бөлінісіндегі  еңбек шарттары бойынша 
жалпы санның деректері жиналмайды.

86. 2019 ж. деректер динамикасы «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚ алдыңғы Жылдық есептерінен ұсынылды.

87. Ана/әке болу демалысы аяқталғаннан кейін жұ-
мысқа оралған және жұмысқа оралғаннан соң он екі 
айдан кейін жұмысын жалғастырған жұмысшылар-
дың жалпы саны және 2019 және 2020 жылдардағы 
ұстау коэффициенті туралы мәліметтер қол жетімді 
емес.

88. Көрсеткіш еңбек жөніндегі есепке (статистикалық 
есептілік) / өндірістік қызметкерлердің нақты саны-
на сәйкес өндірістік қызметкерлердің Жалақы қоры 
ретінде есептеледі.

89. Есептелген жалақы сомасы барлық ілеспе салықтар 
мен аударымдарды (зейнетақы аударымдары және 
жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы) қамтиды.

90. 1-разрядты өндіріс жұмысшысының еңбекақысы-
ның базалық мөлшерлемесі.

91. Топ бойынша біліктілікті арттыруға арналған шығы-
старды қамтиды.

92. Бұл көрсеткіштер электр және жылу энергиясын 
өндіретін объектілердегі ПГ шығарындыларының 
қарқындылығын көрсететін нарықтық әдіс негізін-
де алынды. Яғни, осы әдісте Қазатомөнеркәсіп 
үшін 2 қамту ПГ жиынтық шығарындылары ол 
сатып алынатын электр және жылу энергиясын 
өндірушілердің ПГ шығарындылары негізінде 
есептеледі. Сондай-ақ, ПГ шығарындыларының 
орташа қарқындылығын көрсететін аймақтық 
әдіспен есептеу жүргізілді және Қазақстан Респу-
бликасының ұлттық шекараларында энергия өндіру 
кезінде шығарындылардың орташа факторларының 
негізінде есептеледі. Бұл әдісте энергия жүйесіндегі 
барлық өндіруші объектілерден отын тұтыну және 
босатылған электр энергиясының көлемі туралы 
статистикалық деректер негізінде есептелген жа-
нама энергия шығарындыларының өңірлік коэффи-
циенттері қолданылады. Жылу энергиясы генера-
циялайтын активтерден тікелей жеткізілетіндіктен, 
бұл әдісте 2 Қамтудың ПГ шығарындыларын есептеу  
нарықтық әдіске ұқсас. Аймақтық әдіске сәйкес, 
2 Қамтудың ПГ  нәтижелеуші шығарындылары 
2019 жылы – 592 712 тонна СО2-экв , 2020 жылы – 
578 723 тонна СО2-экв, 2021 жылы  – 598 847 тонна 
СО2-экв. Құрады.

93. Табиғи уранды өндіру және қайта өңдеу жөніндегі 
кәсіпорындардың атмосфераға ластаушы заттек-
терді шығарулары есепке алынған. Бұл кестеде 
«Волковгеология» АҚ, «Каустик» АҚ, «Уранэнерго» 
ЖШС қосалқы және сервистік кәсіпорындарының 
шығарындылары есепке алынбайды.

94. Көрсеткіштердің артуы 2021 жылы табиғи уран өн-
дірудің өсуімен, 2020 жылы пандемияның белсенді 
фазасымен, сондай-ақ 2020 жылы біріктірілген 
жылдық есеппен салыстырғанда кәсіпорындарды 
қамту периметрінің ұлғаюымен байланысты.

95. 2019 және 2020 жылдары ашу периметріне мынадай 
ЕТҰ енгізілген: «KAP-Technology» ЖШС, «АППАҚ» 
ЖШС,  «Волковгеология» АҚ, «ОРТАЛЫК» ӨК»  
ЖШС, «РУ-6» ЖШС, «Казатомөнеркәсіп-SaUran», 
ЖШС,  «Инкай» БК»  ЖШС, «Байкен-U» ЖШС,  
«Хорасан-U» БК ЖШС, «Каратау» ЖШС, «Акбастау» 
БК АҚ, «Семизбай-U» ЖШС, «Уранэнерго» ЖШС,  
«КАТКО» БК ЖШС, «ЗАРЕЧНОЕ» БК АҚ, «Оңтүстік 
кен-химия компаниясы» БК» ЖШС.

96. ҚР Еңбек кодексіне, СТ НАК 5.0.6-2021 «Өндірістік 
қауіпсіздікті басқарудың бірыңғай жүйесі» стандар-
тына сәйкес.

97. Нәтижесінде еңбекке қабілеттілігінен уақытша 
немесе тұрақты айырылуға, не өлімге әкелетін 
өндірістік жарақат алу, жұмыскер денсаулығының 
кенеттен нашарлауы немесе жұмыскердің улануына 
әкеліп соқтыратын жұмыскердің еңбек (қызметтік) 
міндеттерін немесе жұмыс берушінің тапсырмала-
рын орындауы кезінде жұмыскерге зиянды және 
(немесе) қауіпті өндірістік фактордың әсер етуі ретін-
де айқындалады.

98. Көрсеткіш жұмыс істеген 1 000 000 сағатқа норма-
ланған.

99. ЕТҰ барлық қызметкерлері.

100. Кірістер GRI стандарттарының әдістемесіне сәйкес 
есептеледі және компанияның кірісі мен барлық 
кірістерінің мөлшерін қамтиды.

101. Операциялық шығыстар мынадай баптарды 
қамтиды: өткізу құны (жалақы мен салықтарды 
қоспағанда), өткізу бойынша шығыстар (жалақы 
мен салықтарды қоспағанда), жалпы және әкімшілік 
шығыстар (жалақы мен салықтарды қоспағанда).

102. «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңына сәйкес 
«жергілікті мазмұн» ұғымы «елішілік құндылық» – 
өндірілген тауардың, жүзеге асырылған жұмыстың 
немесе көрсетілетін қызметтің жалпы көлеміндегі 
ҚР-да өндірілген тауарлар мен жүзеге асырылған 
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің пайыздық 
мазмұны болып ауыстырылды.

103. Компания Energy Asia (BVI) Limited компаниясына 
50% тиесілі (тікелей иелік). EnergyAsia (BVI) Limited 
компаниясы «Қызылқұм» ЖШС-де 40% (тікелей 
иелік) және «Байкен-U»ЖШС-де 95% (тікелей иелік) 
иелік етеді.

104. Қазатомөнеркәсіп пен CGNPC арасындағы 
ынтымақтастық туралы келісімдер аясында та-
раптар Үлбі металлургия заводының аумағында 
орналасқан жылу бөлгіш құрамалар шығаратын 
завод («Үлбі-ТВС» ЖШС) салу туралы уағдаласты. 
Бұл ретте CGNPC «Үлбі-ТВС» ЖШС өнімін сатып 
алуға кепілдік береді, ал Қазатомөнеркәсіп өзінің 
100% еншілес компаниясы «ОРТАЛЫҚ» БК» ЖШС 
үлесінің 49%-ін CGNPC немесе оның үлестес 
компаниясының пайдасына сатуға келіседі (бұдан 
әрі – «мәміле»). 2021 жылдың сәуірінде сатып 
алу-сату шартына қол қойылды және тараптар 
төрт ірі халықаралық консалтингтік және кәсіби 
компаниялардың бірі жүргізген бағалаумен келісті, 
нәтижесінде 49% үлесі шамамен 435 миллион АҚШ 
долларына бағаланды. 2021 жылғы 22 шілдеде «ОР-
ТАЛЫҚ» БК» ЖШС үлесін сату барлық мемлекеттік 
рұқсаттарды алғаннан кейін аяқталды, келісімшарт-
тың барлық кейінге қалдыру шарттары 2021 жылдың 
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соңына дейін орындалды. Кәсіпорынды қайта тіркеу 
аяқталды, енді CGNM UK Limited (CGNPC еншілес 
компаниясы) «ОРТАЛЫҚ» БК» ЖШС қатысушысы 
болып табылады. Қазатомөнеркәсіп 51% мөл-
шеріндегі акциялар пакетін сақтайды, ал CGNM UK 
Limited – 49% тиесілі. Бұл ретте әрбір әріптес уран 
өндіруге барабар көлемде және кәсіпорынға қатысу 
үлесінде уран сатып алады. Нақты алынған сыйақы 
435 миллион АҚШ долларын (185 858 миллион теңге 
баламасы) құрады.

105. Аталмыш компаниялар- бұл -кестеде көрсетілген-
дей жанама түрдегі еншілес, БК және қауымда-
стырылған кәсіпорындардағы үлестері арқылы 
жұмыс атқаратын компания үшін 3-деңгейдегі 
кәсіпорындар. Тиісті қатысу үлестері компанияға 
емес, 2-деңгейдегі компанияларға тиесілі. ЖБО-
дағы меншік үлесі (1 акция) «Орал электрохимиялық 
комбинатынағы» (25%) үлесі арқылы Қазатомөнер-
кәсіпке тиесілі.

106. 2021 жылғы 30 сәуірде «Қазатомөнеркәсіп-Даму» 
ЖШС тарату рәсімі аяқталды.

107. Есепті ай-күнгі жағдай бойынша Топ  «Уранды 
байыту орталығы» АҚ (ЖБО) бір акциясын өзге 
инвестициялар ретінде жіктейді.

108. 23 июля 2021 года проведена процедура пере-
регистрации ТОО «Корган-Казатомпром» в ТОО 
«Qorģan-Security».

109. Бейінді емес активтерді сату жоспарларына сәйкес, 
бұрын IPO проспектісінде жарияланғандай, Компа-
ния өзінің барлық акциялар пакетін 2022 жылдың 
соңына дейін «УКРК ТВС» ЖАҚ БК-да сатуға ниетті.

110. IPO проспектісінде ашылған бейінді емес актив-
терді сату жоспарларына сәйкес 2021 жылғы 30 
желтоқсанда Қазатомөнеркәсіп және «Біріккен 
химиялық технологиялар» Сауда үйі» ЖШС Компа-
нияға тиесілі «Каустик» АҚ акцияларының 40%-ін 
сатып алу-сату шартын жасасты. 2022 жылғы 31 
қаңтарда «Каустик» АҚ-ның Компанияға тиесілі 
акцияларының жалпы құнының 30% төленді, осыған 
байланысты «Каустик» АҚ-дағы «Біріккен химиялық 
технологиялар» сауда үйі» ЖШС-нің иелену үлесі 
12%-ке (Компания акцияларының 40%-тен 30%-ке) 
ұлғайды. Компания акцияларының қалған бөлігі 
2023 жылы күтіліп отырған толық төлем жасалғанға 
дейін «Біріккен химиялық технологиялар» сауда 
үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруына берілді. Осы-
лайша, 2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша 
Компания «Каустик»АҚ акцияларының 40% пакеті-
не иелік етеді.

111. Бейінді емес активтерді сату жоспарларына сәйкес 
Компания өзінің барлық акциялар пакетін 2022 
жылдың соңына дейін «SSAP» ЖШС-ға сатпақ. 
2020 жылдың 08 шілдесінде «Қазатомөнеркәсіп КҚЗ 
БК» ЖШС-ін «SSAP» ЖШС-не (Степногорск күкірт 
қышқылы заводы) қайта тіркеу рәсімі өткізілді.

112. Ақпаратты ашудың егжей-тегжейлі периметрі 
238-бетте көрсетілген.

113. Көмір, отын, жылу, электр энергиясы.
Бұл шолу Ұлыбританияның заңнамасына және осы құ-
жат күніндегі салық және кедендік алымдар бойынша 
Ұлыбританияның мемлекеттік басқару тәжірибесіне 
негізделген, олардың әрқайсысы кері күшке ие бола 
отырып өзгеруі мүмкін. Егер басқа нұсқаулар болмаса, 
осы шолу акциялардың немесе ЖДҚ абсолютті бене-
фициарлық иелері болып табылатын және (1) салық 
салу мақсатында Ұлыбритания резиденттері болып 
табылатын; (2) кез келген басқа юрисдикцияда салық 
салу мақсатында резиденттер болып табылмайтын 
және (3) Қазақстан Республикасында акцияларды 
иеленумен немесе ЖДҚ байланысты тұрақты мекемесі 
(бұдан әрі – Ұлыбританияның ұстаушылары) жоқ тұлға-
лар үшін Ұлыбританияның салық салуының кейбір 
салдарына ғана қатысты болады.

Сонымен қатар, осы шолуда (1) негізгі капитал ретінде 
акцияларды және ЖДҚ иеленетін Ұлыбританияның 
Ұстаушылары үшін салық салдары ғана қарасты-
рылады және дилерлер сияқты Ұлыбританияның 
Ұстаушыларының кейбір басқа санаттарына қатысты 
болуы мүмкін салық салдары қарастырылмайды; (2) 
Ұлыбританияның Ұстаушыларының Компанияның 
дауыс беретін акцияларының 10 немесе одан да көп 
процентін тікелей немесе жанама түрде бақыламауы-
на жол беріледі; (3) ЖДҚ ұстаушысының осындай ак-
циялар бойынша базалық акциялар мен дивидендтер-
ге бенефициарлық құқығының болуына жол беріледі; 
және (4) сақтандыру компаниялары, инвестициялық 
компаниялар, қайырымдылық мекемелері немесе зей-
нетақы қорлары болып табылатын Ұлыбританияның 
ұстаушылары үшін салық салдары қарастырылмайды.

Бұл шолу жалпы нұсқаулық болып табылады және 
Ұлыбританияның нақты ұстаушыларына заңды және 
салық мәселелері бойынша кеңес ретінде арнал-
маған және олай қарастырылмауы керек. Тиісінше, 
инвесторлар өздерінің салық мәселелері жөніндегі 
кеңесшілерінен Ұлыбританияның заңнамасына және 
олардың нақты жағдайында салық және кедендік 
алымдар бойынша Ұлыбританияның мемлекеттік 
басқару практикасына сәйкес акцияларды немесе 
ЖДҚ сатып алу, иелену және иеліктен шығару салдар-
ларына қатысты кеңес алуы керек.

Төлем көзінен табыс салығы

ЖДҚ бойынша алынатын табыстың Ұлыбританияда 
көзі жоқ деп жол берілген жағдайда, мұндай табысқа 
Ұлыбританияның төлем көзінен салық салынбауға тиіс. 
Акциялар бойынша дивидендтерді төлеуге Ұлыбрита-
нияның төлем көзінен салық салынбайды.

Дивидендтерге салық салу

Акциялар немесе ЖДҚ бойынша дивиденд алатын 
Ұлыбританияның ұстаушысы төлем көзінен қазақстан-
дық салықтарды шегергенге дейін төленген диви-
дендтің жалпы сомасына төлем көзінен қазақстандық 
салықты есепке алуға қандай да бір соманың болуын 
ескере отырып, Ұлыбританияның табыс немесе кор-
поративтік салығын (жағдайға байланысты) төлеуге 
міндетті болуы мүмкін. Ұлыбританияның ұстаушы-
сы-резидент болып табылатын және Ұлыбританияда 
тұратын жеке тұлға тиісті салық жылы үшін алынған 
барлық дивидендтердің алғашқы 5 000 фунт стерлин-
гіне (нөлдік дивидендтік мөлшерлеме), соның ішінде 
сол салық жылы үшін акцияларға салынған кез келген 
басқа инвестициялардан алынған дивидендтерді 
салық салудан нақты босату қолданылатын акциялар 
немесе ЖДҚ бойынша төленген дивидендке Ұлыбри-
танияның табыс салығын төлейді. Ұлыбританияның 
ұстаушысы-резидент болып табылатын, бірақ Ұлыбри-
танияда тұрмайтын және қаражатты аудару негізінде 
Ұлыбританияға салық салуды таңдауға құқығы бар 
жеке тұлға (және қажет болған жағдайда аударым үшін 
комиссия төлейді) Ұлыбританияның акциялар немесе 
ЖДҚ бойынша төленген дивидендке табыс салығын 
дивиденд аударылған немесе Ұлыбританияға ауда-
рылған деп есептелетін мөлшерде төлейді. Салық салу 
мақсатында Ұлыбританияның резидент компаниясы 
болып табылатын Ұлыбританияның ұстаушысы, оған 
салықтан жалтаруға қарсы белгілі бір ережелер қолда-
нылатын жағдайларды қоспағанда, акциялар немесе 
ЖДҚ бойынша төленген дивидендке корпоративтік 
салық өндіріп алынбауға тиіс.

Ұлыбританиядағы салық салу 
туралы ақпарат
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Иеліктен шығару немесе шартты иеліктен шығару 
кезіндегі салық салу

Ұлыбританияның ұстаушысының акциялардағы неме-
се ЖДҚ үлестерін иеліктен шығару Ұлыбританияның 
ұстаушысының ережелеріне байланысты және салық 
төлеуден босатылуға жататын Ұлыбританиядағы салық 
салынатын кіріске салық салу мақсатында салық 
салынатын табысқа немесе рұқсат етілген шегерімге 
әкелуі мүмкін. Жеке тұлға – резидент болып табыла-
тын және Ұлыбританияда тұратын Ұлыбританияның 
ұстаушысы акциялардағы үлесті немесе ЖДҚ иеліктен 
шығарған кезде салық салынатын табысқа капитал-
дың өсуіне Ұлыбританияның салығын төлеуге міндетті 
болады. Ұлыбританияда тұрмайтын және қаражат 
аудару негізінде Ұлыбританияда салық салуды таңда-
уға құқығы бар (және қажет болған жағдайда аударым 
үшін комиссия төлейтін) жеке тұлға болып табылатын 
Ұлыбританиядан келген ұстаушы акциялардағы 
немесе ЖДҚ  үлесті иеліктен шығару кезінде алынған 
салық салынатын кіріс Ұлыбританияға аударылған 
немесе аударылған деп есептелетін мөлшерде капитал 
өсіміне Ұлыбритания салығын төлейді. Атап айтқанда, 
Лондон қор биржасындағы ЖДҚ жасалған мәмілелер 
пайданы аударуға әкелуі мүмкін, оған тиісінше капитал 
өсіміне Ұлыбританияға салық салынатын болады. 
Жеке тұлға – резидент болуды тоқтатқан немесе 
Ұлыбританияда салық мақсаттары үшін кемінде бес 
жыл тұрмайтын және осындай акцияларды немесе 
ЖДҚ осындай кезең ішінде иеліктен шығаратын акция 
немесе ЖДҚ иесі, Ұлыбританияға оралған кезде, ол 
иеліктен шығару кезінде резидент емес немесе Ұлы-
британияда тұрмағанына қарамастан, Ұлыбритания-
ның капиталды өсіруге салығын төлеуге міндетті болуы 
мүмкін. Заңды тұлға болып табылатын Ұлыбритания-
дан келген ұстаушы акцияларды сатудан немесе ЖДҚ 
салық салынатын кез келген табысқа Ұлыбританияның 
корпоративтік салығын төлейді.

Төлем көзінен алынатын Қазақстан салықтарының 
қолданылуы

Акциялар мен ЖДҚ бойынша дивидендтерді төле-
уге төлем көзінен қазақстандық салық салынады. 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің ережелерінде көзделген белгілі бір 
жағдайларда дивидендтер төлем көзінен салықты 
ұстаудан босатылуы мүмкін. Ұлыбританиядан келген 
ұстаушыда-резидент жеке тұлғада Ұлыбританияда 
осындай есепке жатқызу сомасын есептеу тәртібіне 
сәйкес Ұлыбританияның табыс салығы есебіне осын-
дай төлемдерден ұсталған төлем көзінен қазақстандық 
салықты есепке алуға құқығы болуы тиіс. Ұлыбритани-
яның резиденті – компания болып табылатын Ұлыбри-
таниядан келген ұстаушы әдетте төленген дивидендке 
корпоративтік салықты төлемейді және осылайша, 
әдетте оларды төлем көзінен кез келген қазақстандық 
салықтардан шегеруді талап ете алмайды.

Елтаңбалық алым және елтаңбалық алымға эквива-
лентті салық (ЕАЭС)

Мәміле ресімдейтін немесе бір немесе бірнеше 
акцияларды немесе ЖДҚ беру туралы уағдаластықты 
қамтитын құжатқа (I) Ұлыбританияда қол қойылмаған 
немесе (ii) Ұлыбританиядағы қандай да бір меншікке 
немесе Ұлыбританияда жасалған немесе жасалатын 
іс-әрекетке (Ұлыбританиядағы банктік шоттарға 
төлемдерге қатысуды қамтуы мүмкін) қатысты емес де-
ген жол берілген кезде, мұндай құжатқа жарияланған 
құнға елтаңбалық алым салынбауы тиіс. Егер мәмілені 
ресімдейтін немесе бір немесе бірнеше акцияларды 
немесе ЖДҚ беру туралы уағдаластықты қамтитын құ-
жатқа (I) Ұлыбританияда қол қойылса және (немесе) (ii) 
Ұлыбританияда жасалған немесе жасалатын қандай 
да бір меншікке немесе іс-әрекетке қатысты болса да, 
іс жүзінде, егер Ұлыбританияда қандай да бір мақсат 
үшін мұндай құжат талап етілмесе, Ұлыбританияда 
осындай құжаттың жарияланған құнына елтаңбалық 
алым төлеудің қажеті жоқ. Егер Ұлыбританияда жари-
яланған құнға елтаңбалық алымды төлеу қажеттілігі 
туындаса, онда пайыздар мен айыппұлдарды төлеу 
қажеттілігі туындауы мүмкін. ЖДҚ құны фунт стерлин-
гпен көрсетілмеген бағалы қағаздарға жататындықтан, 
«ұсынушыға арналған құжатқа» арналған елтаңбалық 
алым ЖДҚ шығаруға да, ЖДҚ арқылы берілетін 
бағалы қағаздарды беруге де төленбеуі тиіс. Акциялар 
(i) Ұлыбританиядағы тізілімде тіркелмейді немесе (ii) 
Ұлыбританияда тіркелген компания шығарған акци-
ялармен біріктірілмейді деп жол берілген кезде акция-
ларды беру туралы шартқа немесе ЖДҚ ЕАЭС салық 
салынбауға тиіс. 

392

Директорлар Кеңесі 
Төрағасының үндеуі

Компания 
нәтижелері

Басқарма Төрағасының 
үндеуі

2021 жылғы негізгі 
оқиғалар

393

GRI 102-1, 102-3, 102-5

GRI 102-53

 «Қазатомөнеркәсіп»  
Ұлттық Атом Компаниясы» акционерлік қоғамы  

 
 
 

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Z05T1X3, ул. Е-10, д. 17/12 
Тел: +7 7172 55 13 98  

Факс: +7 7172 55 13 99 
E-mail: nac@kazatomprom.kz 

Интернет-ресурс:  www.kazatomprom.kz

Есепке қатысты барлық мәселелер бойынша, түсініктемелер мен ұсыныстармен, сондай-ақ оның 
қағаздағы көшірмесін алуға байланысты сіз Қазатомөнеркәсіп қызметкерлеріне жүгіне аласыз:

Инвесторлармен қарым-қатынасты орнатуға байланысты мәселелер бойынша
Кори Коc, IR департаментінің халықаралық кеңесшісі

Ботагөз Мулдағалиева, IR департаментінің директоры
Тел.: +7 7172 45 81 80

E-mail: ir@kazatomprom.kz

БАҚ сұраныстары және ішкі коммуникациялар бойынша
Ғажайып Күмісбек, GR мен PR департаментінің бас сарапшысы

Телефон: +7 7172 45 80 63
E-mail: pr@kazatomprom.kz

Корпоративтік хатшы
МайраТынымбергенова

Тел.: +7 7172 45 81 63
E-mail: mtnymbergenova@kazatomprom.kz

Аудиторлар
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС

Әл-Фараби даңғ. 34, А ғимараты, 4-қабат
А25D5F6, Алматы, Қазақстан

Тел.: +7 727 330 3200
www.pwc.com/kz

Депозитарий банкі 
Citibank, N.A.

388 GreenwichStreet, Нью-Йорк
Нью-Йорк 10013, Құрама штаттар

Тел: +1-212-816-6622 / +1-917-533-788

Байланыс ақпараты

https://www.kazatomprom.kz/kz/

