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«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ КОМПАНИЯЛАР ТОБЫНЫҢ КОРПОРАТИВТІК БАСЫЛЫМЫ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»
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Он жылдың ішінде «Самұрық-Қазына» қорына  қарасты 
ұлттық компаниялар ел экономикасының тірегіне ай-
налды – бүгінде ұлттық экономиканың төрттен үш бөлі-
гін Қор компаниялары құрап отыр.

Биылғы жылдың сәуір айында Президент Нұрсұлтан 
Назарбаев «Самұрық-Қазына» қорының 2018-2028 
жылдарға арналған Даму стратегиясы мен жаңартылған 
Трансформация бағдарламасын бекітіп, Қорды дамытуға 
бағытталған іс-шараларға оң бағасын берді. Дегенмен, 
келешек ұрпақ үшін ұзақмерзімді дамуды қамтамасыз 
ететін, ұлт тың әл-ауқатын көтеретін Қорға айналу үшін 
әлі де жұмыла еңбек етуіміз қажет.

Мәселен, Қорға қарасты компаниялардың қаржылық 
тұрақтылығын қамтамасыз етіп, өндірісті цифрланды-
рып, бизнес-процестерді оңтайландыру арқылы ком-
паниялардың тиімділігін арттыру – негізгі мақсат. Со-
нымен қатар, Қор Жекешелендіру бағдарламасы арқылы 
стратегиялық инвесторларды тартып, портфель құрылы-

мын оңтайландырып, инвестициялық жобаларды 
қайта қарауға мүдделі. 

Кірісті әртараптандыру үшін Қор қазақстандық 
және шетелдік серіктестермен біріге отырып 
тиімді жобаларды қаржыландырып, еліміздегі жеке 
капиталды дамытуға жағдай жасауы тиіс. Тұрақты 
даму жолына түсу мақсатында Қордың құрамын-
дағы әрбір компания корпоративтік басқарудың ең 
жоғарғы стандарттарын енгізуі шарт.

Биыл «Самұрық-Қазына» қоры жаңа кадрлық    са-
ясатты бекіт ті. Оның негізгі мақсаты - Қордағы 
шешім қабылдау жылдамдығын арттырып, хол-
дингті оңтайлы ұйымға айналдыру. Жаңа кадрлық 
саясатқа сәйкес, Корпоративтік орталықта жаңа 
басқару құрылымы енгізілді. Ендігі қадам – Қорға 
қарасты барлық компанияларда қызметкерлерді 
қабылдаудың бірыңғай жүйесін енгізу, осылайша 
әділетті де ашық түрде білікті мамандарды жинау.

Елбасы алдымызға қойған мақсат-міндеттерді 
орындап, қазақстандықтардың бізге артқан үмітін 
ақтау - бәріміз үшін үлкен сын. Сол себепті Қор 
компанияларында жұмыс атқаратын 320 мыңнан 
астам азаматтың әрқайсысын қызметке адал бо-
луға, жүктелген міндетті сапалы атқаруға шақы-
рамын. Ақпараттық технологиялардың қарқынды 
дамуы өмірдің әрбір саласын көз ілестірмей өз-
гертіп жатыр. Мұндай уақытта өзгеге де, өзіне де 
талап қоя алатын, білімге құштар, бәсекелестікке 
қабілетті мамандар ғана жетістікке жетеді. Мере-
йтой қасаңында баршаңыздың еңбегіңізге береке, 
отбасыларыңызға бақыт, қызметтеріңізге табыс 
тілеймін! Мереке құтты болсын!

Құрметті әріптестер! Баршаңыз-
ды «Самұрық-Қазына» әл-ауқат 
қорының 10 жылдық мерейтой-
ымен құттықтаймын! 

МЕРЕЙЛІ СӘТ
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 «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ
Басқарма төрағасы 
Ахметжан ЕСІМОВ
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Anglıa astanasyndaǵy Qazaqstannyń ınvestısıalyq forýmy aıasynda «Samuryq-Qazyna» AQ Basqarma 
tóraǵasy Ahmetjan Esimov Eýropalyq qaıta qurý jáne damý bankiniń prezıdenti Sýma Chakrabartı 
myrzamen kezdesti.

Taraptar kezdesý nátıjesi boıynsha «ShalqıaSınk LTD» 
jáne EQQDB arasynda 2017 jyldyń maýsymynda jasalǵan 
kredıttik kelisimge kepildik berý týraly kelisimge qol 
qoıdy. Qor Qyzylorda oblysyndaǵy Shalqıa ken ornynda 
baıytý fabrıkasynyń qurylysyn qarjylandyrýǵa tartylatyn 
295 mln AQSH dollary somasyndaǵy mindettemelerge 
kepildik berýshi bolyp otyr.

Sonymen qatar «ShalqıaSınk LTD» jáne Engineering 
Dobersek GmbH arasynda ken baıytý fabrıkasynyń 
qurylysyn tolyq aıaqtaý týraly kelisimshart jasaldy. 
Bul Shalqıa boıynsha jobany júzege asyrýdaǵy kelesi 
qadamǵa aınalyp otyr.

«Biz EQQDB-men yntymaqtastyqtyń aıasyn keńeıtýge 
daıynbyz. Máselen, bıyl jáne kelesi jyly jekeshelendirý 
tiziminde 100-den astam nysan bar. Bıznes turǵysynan 
alsaq, olardyń barlyǵy tartymdy», - dedi Ahmetjan 
Esimov.

Qor basshylyǵy Londondaǵy ınvestısıalyq forýmda brıtandyq 
kompanıalarǵa «Samuryq-Qazyna» kompanıalar tobynyń 
ınvestısıalyq múmkindikterin tanystyrdy.  Forýmnyń ashylýynda 
sóz sóılegen Ahmetjan Esimov áleýetti ınvestorlardy memlekettik 
aktıvterdi jekeshelendirý baǵdarlamasyna qatysýǵa jáne 
Qazaqstandaǵy úsh arnaıy ekonomıkalyq aımaqtyń aýmaǵynda 
birlesken kásiporyndardy qurý múmkindigin qarastyrýǵa 
shaqyrdy.

LONDONDA INVESTISIALYQ 
KELISIMDER JASALDY

«Qazatomónerkásip» UAK» AQ «Nóldik jaraqattaný» tujyrymdamasyn óndiriske engizetin bolady. 
Baǵdarlamanyń resmı seriktesi sertıfıkatyn alǵan Qazatomónerkásip – «Vision Zero» jahandyq 
qozǵalysyna qosylǵan Qazaqstandaǵy alǵashqy ulttyq kompanıa.

7 «ALTYN» EREJE

Halyqaralyq áleýmettik qamsyzdandyrý qaýymdastyǵy 
ázirlegen «Vision Zero» tujyrymdamasynda 
qaýipsizdikti, eńbekti qorǵaýdy jáne qyzmetkerlerdiń 
amandyǵyn qamtamasyz etýge basymdyq berilgen 
jáne ol óndiristegi jazataıym oqıǵalarǵa jol 
bermeýge, qyzmetkerlerdiń kásiptik syrqattardyń 
aldyn alýǵa baǵyttalǵan. Jaraqattanýshylyq 
kórsetkishterin tómendetýdiń negizge alynatyn 
qaǵıdattary baǵdarlamanyń jeti «altyn» erejesinde 
kórinis tapqan.

Qazatomónerkásip» UAK» AQ óziniń damý 
strategıasyna, qaýipsizdik saıasatyna jáne 
korporatıvtik qundylyqtaryna tolyq sáıkes keletin 
«Vision Zero» qaǵıdattaryn qoldaıtynyn málimdep 

otyr. Tujyrymdamany engizý aıasynda kompanıada 
qaýipsizdikti arttyrý men eńbek jaǵdaıyn jaqsartýdyń 
keshendi is-sharalary daıyndalǵan.
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«ИМЯ ЛЮБИМОЕ МОЕ!»
СКОЛЬКО ТЕЗОК ФОНДА 
В КАЗАХСТАНЕ

Наш Фонд носит прекрасное имя, состоящее из двух звучных и полных глубоко-
го смысла слов. Многие еще в детстве слышали о сказочной, мифической птице 
Самрук – той самой, что сидела на ветвях древа жизни Байтерек. Второе же слово 
– Қазына – в переводе с казахского означает «сокровище».

Қазына 

Казына

Самұрық

Самрук

3 160
397
23
3

Больше половины тезок Фонда – дети младше 10 лет, 
которые родились после образования АО «Самрук-Қазына». 

Редакции SK News захотелось выяснить, сколько казахстанцев названы 
созвучными с Фондом именами. Занимательную статистику в ответе на 

запрос журналистов раскрыли в Комитете по статистике МНЭ РК.
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Созданный по инициативе Главы государства 
Фонд стал в своем роде фарватером, выполня-
ющим свое главное предназначение – поддер-
живать рост национального благосостояния и 
непрерывной модернизации экономики страны.

За истекшие годы, реализуя свою миссию по 
эффективному управлению портфельными ком-
паниями, Фонд успешно и последовательно 
обеспечивал высокие финансовые показатели и 
доходы от инвестиций на уровне ведущих суве-
ренных фондов благосостояния.

Многочисленные предприятия нефтегазового и 
транспортно-логистического секторов, химиче-
ской и атомной промышленности, горно-метал-
лургического комплекса, энергетики, машино-
строения и недвижимости, входящие в группу 
компаний АО «Самрук-Қазына», значительно по-
высили рентабельность и стоимость своих чи-
стых активов и из года в год увеличивают до-
ходную часть государственного бюджета.

Высоко отмечу каталитические инвестиции Фон-
да в модернизацию приоритетных секторов на-
циональной экономики, в том числе химическую 
и горнорудную отрасль, энергетику и высокие 
технологии, что, безусловно, придает дополни-
тельный импульс их ускоренному развитию.

Являясь активным участником Программы при-
ватизации, инициированной Правительством 
Республики Казахстан, Фонд эффективно опти-
мизирует и реструктурирует портфель активов 
и инвестиционных проектов, тем самым снижая 
участие государственного сектора в экономике 
Казахстана и стимулируя развитие фондовых 
рынков, корпоративного управления и частного 
капитала.

Хочу отметить налаженное тесное сотрудниче-
ство и совместную активную работу Фонда и 
НПП РК «Атамекен» по решению вопросов ка-
сательно закупок компаний, входящих в струк-
туру «Самрук-Қазына», которые позволяют под-
держивать казахстанских поставщиков товаров, 
работ и услуг с учетом международных обяза-
тельств. 

Сегодня перед вами много новых вызовов и 
задач, но я уверен, что вашему коллективу про-
фессионалов, обладающих высокими знаниями, 
опытом и энтузиазмом, удастся и в дальнейшем 
с успехом реализовывать многочисленные про-
екты, достигать новых высот! 

Желаю вам успехов во всех начинаниях, мира и 
благополучия!

Поздравляю руководство и кол-
лектив Фонда «Самрук-Қазына»
с 10-летием со дня основания! 

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

Председатель 
Ассоциации KAZENERGY,

Председатель президиума 
НПП РК «Атамекен»                                             

Тимур К У Л И Б А Е В 
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ГЕННАДИЙ ШИПОВСКИХ:
«МЕН ҚАЗАҚША 
ОЙЛАЙМЫН!»

Мемлекеттік тілді бір кісіден артық білетін 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Генна-
дий Шиповских кезінде Қызылорда локомо-
тив пайдалану депосында машинист көмек-
шісі болғанын мақтан тұтады. Сондықтан 
құрамына «Қазақстан темір жолы» компа-
ниясы кіретін «Самұрық-Қазына» қорының 
мерейлі белесі оған да ыстық көрінеді.

Бүгінде «Халық қалаулысы» 
атанған кешегі теміржолшы өзін 
ұлты орыс болғанымен, нағыз жаны 
қазақ елінің патриоты санайды. 
Жетімдік зардабын ерте тартқан ол 
көпбалалы Насыровтар отбасында 
тәрбиеленіп, Мұрат аға мен оның 
жары Баян апаның қамқорлығын 
сезініп өседі. Содан қазақшаға су-
дай кейіпкеріміз тіл байқауларын-
да бірінен соң бірі жеңіс тұғырына 
көтеріледі. 

«Мен тіпті қазақша ойлаймын. 
Туған жерім Сексеуілде қазақ ба-
лабақшасы мен мектебіне бар-
дым. Достарымның барлығы – қа-
зақтар», - деп еске алған бала 
Генаны өмірінде бұралаңы көп 
қиын жылдар да жиі сынаған.

Бір жылда ата-анасынан айы-
рылып, Қызылорда қаласындағы 
балалар үйіне түседі. Дегенмен 
жаңа мекенге ақыры бауыр баса 
алмай, түрлі жерде жұмыс істеп, 
бағын сынап жүріп болашақ 
жанұясымен танысады. Былай 
да бес баласы ер жетіп келетін 
шаңырақ Генаны жылы қабылдап, 
заңды түрде асырап алады. 

Қолы алтын жасөспірім қоғамдық 
істерде де белсенділік танытып, 
Қазалыдағы арнаулы орта білім 
ошағын «машинист көмекшісі» 
мамандығы бойынша үздік тә-
мамдайды. «Менің Қазақстан» 
пойызының жұмысына қатысып, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның ХХІІ сессиясында мемлекет-

тік тілде жасаған баяндамасы 
қалың қауым мен Елбасының ри-
залығына ие болады. Міне содан 
бағындырып отырған белесі осы. 

«Самұрық-Қазына ұжымын ме-
рейтойымен шын жүректен құт-
тықтаймын. Ірі холдингтің істері 
де іргелі. Сіздерге тек қана үл-
кен табыстар тілеймін. Сәттілік 
серік болсын. Ел экономикасы 
жетістіктерінде көшбасшы орын-
нан таймаңыздар. Қазына кірісін 
арттырып, халық қамын күйттей-
тін қамқоршы азаматтар қатары 
азаймасын», - деп ақжарма тіле-
гін жеткізді Мәжіліс депутаты. 

Алдаберген КЕМПІРБАЙ
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рассказать о нашей организации 
«Жарқын Болашақ». Это объеди-
нение молодых специалистов, 
которые обмениваются опытом, 
организовывают субботники, уча-
ствуют в марафонах, интеллекту-
альных играх и занимаются бла-
готворительностью. Так вот, после 
презентации организации с буду-
щей супругой меня познакомила 
наша коллега. Через полгода мы 
уже были женаты. Сейчас у нас 
двое малышей – двухлетняя Кау-
сар и восьмимесячный Алихан. 

Я благодарен компании за все то, 
что у меня сейчас есть», – делится 
Данияр Батыров.

«АЛҒАШҚЫ 10 ЖЫЛ – ТЕК БАСЫ 
ҒАНА!»  

Уәлихан Каюпов «ҚазТрансОйл» 
АҚ Ақтөбе мұнай құбыры басқар-
масы «Кеңқияқ» бас мұнай ай-

дау станциясында (БМАС) жылу-
газ және сумен қамту бөлімінде 
инженер болып жұмыс істейді.  

«Жұмысым негізі инфрақұрылым 
жағымен байланысты, яғни жылу, 
су, кәріз және өрт сөндіру жүйе-
леріндегі ақауларды түзеп, олар-
дың ұдайы жұмыс істеуін қадаға-
лап отырамын. Осы қызметте 
жүргенімде «Кеңқияқ» БМАС жо-
басын кеңейтуге қатысты алғашқы 
кезеңге қатыстым. Одан кейін 
осы бөлімінің инженері қызметі-
не ауысып, жоғарыда айтқан бас 
мұнай айдау станциясын кеңейту 
жобасының екінші кезеңіне де 
атсалысып, оны  тұтастай ұжым 
болып сәтті аяқтадық. 10 жылдық 
қызмет өтілім, тек жұмыстағы қы-

ВСТРЕТИЛ В КОМПАНИИ СВОЮ 
ЛЮБОВЬ

Данияр Батыров пришел в си-
стему «Самрук-Энерго» сразу 
после окончания университета и 
за все 10 лет ни разу уже ее не 
покидал. Трудится он в одном из 
департаментов АО «Алматинские 
электрические станции» главным 
специалистом службы ремонтов, 
хотя начинал еще электромонте-
ром. 

«Мне нравится работать в энерге-
тике, для меня это много значит. 
Мы обеспечиваем город теплом, 
светом и горячей водой. Это хо-
рошее дело. Пусть и совсем ма-
ленькую, но я приношу пользу 
своей стране. 

В нашей компании я встретил 
свою супругу. Однажды я при-
ехал в ее департамент, чтобы 

10 лет – столько времени работают в портфельных компаниях герои материала 
SK News. В эпоху, когда миллениалы меняют работу каждые два года, а карди-
нальная смена профессии стала нормой, такая лояльность – большая редкость. 
«Ровесники» Фонда рассказали, почему они преданны своим организациям.

«РОВЕСНИКИ» ФОНДА. 
10 ЛЕТ В ОДНОЙ КОМПАНИИ

Данияр Батыров с семьей

Уәлихан Каюпов
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зметтік баспалдағымның ілгеріле-
уімен ғана емес, отбасымның әле-
уметтік жағдайының дамуымен 
де байланысты», - дейді ол.  

Оның айтуынша, осы жұмы-
ста жүріп, отбасымен Кеңқияқ 
ауылынан Ақтөбе қаласына көшіп, 
облыс орталығының жаңа мөлтек 
ауданынан 3 бөлмелі пәтер алған. 
Жаңа қоныста екінші баласы дүни-
еге келген.
  
«Қордың 10 жылда жеткен жетісті-
гін біз сияқты қарапайым жұмы-
скерлердің бүгінгі өмірімен са-
лыстырып-ақ айтуға болады. Бұл 
аралықта біз бір орында тұрмай, 
қызмет бабында да, тұрмыстық 
жағдайын да оңтайлы шештік. Мен 
сияқты әріптестерім біздің компа-
нияда өте көп, яғни осылайша Қор 
мыңдаған отбасының әл-ауқатын 
көтеруге септесті. Ендеше, бүгін-
гі мерейтойда, «Самрұқ-Қазына» 
Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ ұжымы-
на, ортақ Отанымыз Қазақстанның 
гүлденуі жолында толағай табы-
стар тілеймін. Алғашқы 10 жыл 
– тек басы ғана!»,- деп түйіндеді 
ойын Уәлихан.

СТРОИЛА В СВОЕЙ КОМПАНИИ 
PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С НУЛЯ

Любовь Подоляк пришла в АО 
«КТЖ – Грузовые перевозки» тог-
да, когда в компании только соз-
давалась пресс-служба, то есть 
она ставила работу своего депар-
тамента. До того она работала в 
республиканских печатных СМИ, 
журналистский опыт ей очень при-
годился. 

«В моей работе мне нравится об-
щение с людьми. Каждый работник 
уникален. Мне искренне интересна 
его судьба, почему он решил свя-
зать свою жизнь с «железкой». За 
10 лет я написала большое коли-
чество материалов о железнодо-
рожниках. У каждого из них горят 
глаза, когда они рассказывают о 
своей работе. Выявляется тенден-
ция, что многие люди работают на 

Бекжан Мукатов

Любовь Подоляк

железной дороге, в одном коллек-
тиве и даже на одной должности 
по 30–40 лет. При этом они влю-
блены в свою работу, стремятся 
сделать ее лучше. 

Мне интересно рассказывать о 
производственных процессах. Ра-
бота в пресс-службе дает эксклю-
зивное право узнавать первым о 
новшествах, успешной реализа-
ции проектов. Можно проделать 
огромную работу, но этот успех 
останется внутри компании, а если 
хорошо сработает пресс-служба, 
то о достижении узнает вся стра-
на. Поэтому к кадровому вопросу 
в пресс-службе нужен серьезный 
подход. Только журналист может 
увидеть новость в обыденном и 
рассказать о ней доступно и до-
стоверно. 

В своей работе мы стараемся по-
стоянно говорить о важности со-
блюдения правил безопасности на 
железной дороге. Хочется верить, 
что, следуя нашим рекомендаци-
ям и советам, многие люди смогут 
уберечь себя от беды», – рассказы-
вает Подоляк. 

Про себя специалист говорит: «Я 
человек-постоянство». Она не лю-
бит резких перемен и ценит то, что 
компания предоставляет ей твор-
ческую свободу.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИДУМЫВАТЬ 
И ВНЕДРЯТЬ НОВШЕСТВА

Бекжан Мукатов пришел в KEGOC 
после учебы в Московском энер-
гетическом институте. Еще на 
третьем курсе он успел пройти 
конкурс и поработать в Системном 
операторе России. Так что, придя 
в отечественный Национальный 
диспетчерский центр Системного 
оператора, он уже был знаком с 
тонкостями дела.

«Моя должность – главный дис-
петчер. Работа очень интересная, 
ответственная. Почему я никогда 
не покидал компанию? Во-первых, 
здесь созданы условия для профес-
сионального роста и творческого 
развития. Можно предложить новые 
технические решения, их рассмо-
трят и дадут возможность реали-
зовать. По крайней мере на своем 
опыте я могу это подтвердить. Я 
сам был автором рационализатор-
ского предложения, которое заняло 
первое место в республиканском 
конкурсе «Инновационный Казах-
стан». Этот проект был создан в 
стенах компании.

Кроме того, я убежден, что наш 
центр находится на том же уровне, 
что и аналогичные службы самых 
развитых стран мира. Здесь работа-
ют профессионалы – одна из самых 
сильных команд в стране», – делит-
ся специалист.
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Сегодня деятельность Фонда является ярким 
отражением тех реформ и управленческих ре-
шений, в свое время проведенных и принятых 
руководством нашей страны, их своевременно-
сти и эффективности.

В разное время Фонд проявлял активную роль в 
стабилизации экономики Казахстана, а сегодня 
продолжает содействовать ее модернизации и 
диверсификации, а также повышению эффек-
тивности как своей деятельности, так и деятель-
ности портфельных компаний.

Вместе с тем Фонд и группу компаний с эффек-
тивной стороны характеризуют неустанный ход 
трансформационных и регулярных производ-
ственных процессов, происходящих в большой 
и дружной корпоративной семье, привержен-
ность работников укрепившейся системе цен-
ностей, а также их энтузиазм и высокий кор-
поративный дух, вооружившись которыми они 
стремятся к достижению поставленных  страте-
гических целей.

Я с большим трепетом и теплом вспоминаю 
время, отведенное мне, как руководителю Фон-

С уважением,
заместитель Премьер-Министра РК – 

министр сельского хозяйства
Умирзак Ш У К Е Е В

От всей души поздравляю с 10-ле-
тием Фонд национального благо-
состояния «Самрук-Қазына»! 

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

да: перед командой Фонда зачастую возникали 
задачи и вызовы, не допускающие промедления 
при реализации управленческих решений, од-
нако в структуре Фонда имеются все необходимые 
структурные подразделения для обеспечения качества 
и надежности сложных финансово-производственных 
процессов. Наряду с производственными задачами 
успешно реализуется и эффективная социальная по-
литика.

Высокий профессионализм и стрессоустойчи-
вость, высокий интеллектуальный потенциал и 
креативность работников Фонда, трудящихся 
на отдельных участках, но ради достижения 
единых стратегических целей, на мой взгляд, 
долгое время будут служить основой для даль-
нейшего роста и процветания Фонда и группы 
компаний.

В этот праздничный день желаю успехов в даль-
нейшем развитии, профессионального роста и 
совершенствования – генерирования новых 
плодотворных идей и возможностей для их во-
площения, а также бесконечной преданности 
своему делу!
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Қоғамның мемлекеттік акциялар 
(63 650 дана жай акция) пакетін 
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-а-
уқат қоры» АҚ меншігіне беру 
жөніндегі процедура жүзеге 
асырылды. Қоғам Қордан жал-
пы сомасы 1 936 960 000 тең-
геге (жарғылық капитал) сатып 
алынған 250 981 дана жай акция 
шығарылымын жүзеге асырды.

Мемлекет пен жалғыз акционер 
алдыға қойған міндеттерге сәй-
кес, компанияны дамытудың ұзақ 
мерзімдік стратегиясы әзірленді 
және қабылданды.

Бірінші еншілес компания - «Та-
у-Кен Алтын» ЖШС құру тұжы-
рымдамасы әзірленді және 
мақұлданды.

Қоғам Директорларының кеңесі 
Аффинаж өндірісі бойынша ал-
тынды өндіру, байыту және өң-
деу жөніндегі кәсіпорын «Та-
у-Кен Алтын» ЖШС құру туралы 
шешім қабылдады. «Тау-Кен Ал-
тын» ЖШС 2009 жылғы 21 жел-
тоқсанда әділет органдарында 
мемлекеттік тіркеу процедура-
сынан өтті.

Қоғамның ішкі нормативтік 

құжаттамасы әзірленді және 
бекітілді, басқару органы мен 
кадр құрамы жасақталды.

Әлеуетті әріптестерді тарту, 
жобаларды қаржыландыратын 
көздерді іздеу мақсатында, Ком-
пания әртүрлі компаниялармен 
ынтымақтастық туралы 14 мемо-
рандумға қол қойды.

Алтынның аффинаж өндірісін 
құру және геологиялық барлау 
жөніндегі операторды құру си-
яқты, бірқатар инвестициялық 
жобалар әзірленді.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» акционерлік қоғамы ҚР Үкіметінің 2009 жылдың 15 қаңта-
рындағы №10 Қаулысы арқылы құрылған. Мақсат – жер қойнауын игерудегі қызмет 
тиімділігін қамтамасыз ету. Сонымен, ұлттық тау-кен компаниясының тарихы қалай 
түзілді, соған көз жүгіртсек...

ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ – 
ТАБЫС ТАРИХЫ

3

2009 жыл

2010 жыл
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Әлемдік тау-кен секторының 
әлеуетті әріптестерімен байла-
ныс жолға қойылды.

«Самұрық-Қазына» АҚ әдістемесі 
бойынша KPMG компаниясы кор-
поративтік басқару диагностика-
сын өткізді, оның қорытындысы 
бойынша Компания рейтингі 
41%-ды құрады, бұл компания-
ның корпоративтік басқару та-
лаптарын ұстанатындығы туралы 
хабар береді.

Мемлекет басшысының тапсыр-
масына сәйкес, жыл ішінде аф-
финаж өндірісін құру жобасын 
әзірлеу бойынша жұмыстар жүр-
гізілді. Жобаның техникалық-э-
кономикалық негіздемесін әзір-
леу жөніндегі жұмыстар жүзеге 
асырылды.

Ілеспе метал ретінде күміс кез-
десетін, қорғасын концентратын 
өндіру үшін, 2011 жылғы 20 қа-
занда «Алайғыр» ЖШС кәсіпорны 
құрылды.

«KPMG Tax&Advisory» ЖШС кор-
поративтік басқару диагности-
касын қайталап өткізді және 
«Тау-Кен Самұрық» АҚ рейтингі 
2010 жылғы 41%-дан 2011 жылы 
44,8%-ға дейін өсті.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаев инду-

2013 жылғы 28 тамызда «Та-
у-Кен Самұрық» АҚ жарғылық 
капиталына «Самұрық-Қазына» 
АҚ тиесілі 29,82 % қатысу үлесі 
«Қазцинк» ЖШС жарғылық капи-
талына берілді.

Құзыретті органмен 4 жаңа ны-
сан бойынша жер қойнауын пай-
далануға арналған келісімшарт-
тары жасалды.

2013 жылғы желтоқсанда Аста-
нада жобалық қуаты жылына25 
тоннатазартылған алтын және 25 
тонна күміс шығаратын жаңадан 
салынған аффинаж зауытын іске 
қосу жүзеге асырылды.

2013 жылдың қорытындысында 
компания оң қаржылық көрсет-
кіштерді бағындырып, таза кіріс 
1670 млн теңгені құрады.

«Рейтинг.kz» зерттеу агенттігі 
рейтингі бойынша 2013 жыл-
дың қорытындысында «Тау-Кен 
Самұрық» АҚ ҚР ұлттық компа-
ниялары арасында үшінші орын-
ды жеңіп алды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банк атына алтын құймалардың 
алғашқы партиясын жөнелту жү-
зеге асырылды.

«Рейтинг.kz» зерттеу агентті-
гінің рейтингтік бағалау нәтиже-
сі бойынша, «Тау-Кен Самұрық» 

стриалдық жобалардың тұсауын 
кескен телекөпір аясында, «Аста-
на – Жаңа қала» АЭА индустри-
алдық паркі аумағында 2012 
жылғы 3 маусымда өткізілген, 
аффинаж зауыты құрылысының 
басталғанын айғақтаған, капсу-
ла салу мен алғашқы қазығын 
қағу жөніндегі ресми іс-шара-
лар Қоғам өміріндегі маңызды 
оқиғаға айналды.

2012 жылы Қоғам мен ҚР Ин-
дустрия және жаңа технологи-
ялар жөніндегі министрлігі (ҚР 
ИЖТМ) арасында 4 нысан бой-
ынша жер қойнауын пайдалану 
келісімшарттары жасалды.

ҚР ИЖТМ мақұлдаған, 20 жер 
қойнауын пайдалану нысанынан 
тұратын, тікелей келіссөздер не-
гізінде жер қойнауын пайдалану 
құқығын алуға өзге ұлттық кам-
паниялар алдындағы Қоғамның 
артықшылық құқығы жария етіл-
ген, жер қойнауы телімдерінің 
тізімі айқындалды.

Қоғамның жарғылық капиталы 7 
862 266 000 теңге құрады.

Компанияның 2013-2022 жыл-
дарға арналған жаңа даму стра-
тегиясы әзірленді және бекітілді, 
ол бойынша мұрат, болжамдар, 
мақсаттар мен міндеттер өзек-
тендірілді.

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл
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ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ, 
2014 жылғы бірінші тоқсанның 
қорытындысы бойынша барын-
ша тиімді ұлт тық компания-
лар тізімінде төртінші орынға 
тұрақтады.

Жер қойнауын пайдалануға жа-
салған келісімшарттардың жал-
пы саны 9 жобаға жетті.

Жарғылық капитал 2014 жылғы 
14 сәуірде 182 429 662 484 тең-
гені құрады.

2014 жылғы 11 шілдеде «Шал-
кияЦинк ЛТД» АҚ 100% акциясы 
«Тау-Кен Самұрық» АҚ жарғылық 
капиталына берілді.

2014 жылғы шілдеде «Тау-Кен 
Самұрық» АҚ, «Масальский ТБК» 
ЖШС 93% қатысу үлесін сатып 
алу жөніндегі мәмілені жапты 
және мемлекеттік қайта тіркеу-
ден өт ті.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ еншілес 
ұйымы - «Tau-Ken Temir» ЖШС 
жыл басынан бері металлургия 
кремнийі өндірісі жөніндегі за-
уытты қайта жаңғыртуды жүр-
гізді, шикізат дайындады және 
№1 рудотермиялық пешті іске 
қосты. 2014 жылғы 15 қазанда 
металлургия кремнийі алынды.

Қоғам жыл бойы өзінің дамуын 
белсенді түрде инвестициялады, 
геологиялық барлау, жобалық, 
құрылыс жұмыстарын жүргізді, 
өндірістік қызметті жүзеге асы-
рды. Жобаларды іске асыруға 
бағытталған инвестицияның 
жалпы сомасы 9 млрд теңгені 
құрады.  

Қоғам жаңа актив – «Солтүстік 
Қатпар» ЖШС сатып алды. 

Аффинаж және креминй зауыт-
тарындағы қызмет жалғастырыл-
ды. Жыл қорытындысы бойынша 
10,1 тонна алтын, 2,2 тонна күміс 
және 11,25 мың тонна металлур-

гиялық кремний өндірілді.

«Шалқия» және «Алайғыр» жо-
балары бойынша тау-кен дайын-
дық және тау-кен күрделі жөн-
деу жұмыстары жалғастырылды, 
Масальское жобасы бойынша 
тау-кен байыту комбинаты мен 
металлургиялық зауыт құрылы-
старының бастапқы технологи-
ялық-экономикалық негіздемесі 
(ТЭН) әзірленді. 

Кремний зауытында екінші кен 
қыздыру пешін іске қосу және 
аффинаж зауытында күмісті ва-
куумдық тазарту технологиясын 
енгізу маңызды оқиғалар болды.

Қарағанды облысы Оңтүстік- 
Мойынты алаңында алтын бар-
лауға жер қойнауын пайдалану 
құқығы алынды.

2015 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Қоғамның 
жарғылық капиталы 243 901 772 
мың теңгені құрады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ком-
паниялары тобы үшін ҚР Инве-
стициялар және даму министр-
лігімен Алматы облысындағы 
Тұйық кен орынында барит-по-
лиметал кендері мен күміс өн-

діру және Қарағанды облысы 
Жоғарғы Қайрақты кен орынын-
да вольфрам-молибден кен-
дерін бірлесіп барлау және өн-
діру бойынша екі келісімшартты 
жасау 2016 жылдың маңызды 
оқиғалары болып табылады.  

Жыл қорытындысы бойынша өн-
дірістік қызмет шеңберінде аф-
финирленген алтын (12 т) және 
металлургиялық кремний (19,5 
т) өндіру бойынша алға қой-
ылған мақсат орындалды.  

Қажықонған кен орыны бойынша 
орташа қамтумен 1,8% -бен 98,5 
мың тонна мөлшерінде мыс қоры 
ҚР Мемлекеттік теңгеріміне ен-
гізілді.  

Осы жыл ішінде Металлурги-
ялық тау-кен ісі ғылыми-зерттеу 
институтымен (CRIMM, Чанша 
қаласы) бірлесіп CNTIC (ҚХР) 
домендік балқытуға арналған 
концентратты алып, Масальское 
кен орынында кенді байыту про-
цессіне технологиялық зерттеу-
лер жүргізілді.

2016 жылғы желтоқсанда Қоғам 
«Қазақстан Инвестициялық 
Қоры» АҚ-дан «Silicon mining» 
ЖШС үлесін сатып алды.

МЕРЕЙЛІ СӘТ

2015 жыл

2016 жыл
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«Tau-Ken Temir» ЖШС Бақылау 
кеңестері құрылды. 
 
Директорлар кеңесінің шеші-
мімен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» 
АҚ 2018-2028 жылдарға ар-
налған Даму стратегиясы өзек-
тендірілді. Компания мұраты мен 
келешегін, стратегиялық мақсат-
тары мен міндеттерін түбегейлі 
қайта қарады.   
 
Қыркүйекте түрік инвесторла-
рымен жер қойнауын пайда-
лану құқығын сатып алу және 
жобаларды бірлесіп іске асыру 
бойынша заңды түрде міндет-
тейтін өзара түсіністік туралы 
меморандумға қол қойылды 
(Алайғыр кен орынында поли-
металл кенін өндіру және қайта 
өңдеу, Қарағанды облысындағы 
Оңтүстік-Мойынты алаңында ал-
тынды барлау, «Tau-Ken Temir» 
ЖШС және «Silicon Mining» ЖШС 
үлестерін иеліктен шығару).
 
ЕДҚБ талаптары мен қағи-
даларына сәйкес ЕРС (EPC 
– Engineering, Procurement, 
Construction) келісімшарты 
бойынша Шалқия кен орынын-
да байыту фабрикасын салуға 
арналған екі кезеңдік тендер 
аяқталды. Engineering Dobersek 
GmbH неміс компаниясымен 
құрылыс жүргізуге арналған 
келісімшартқа қол қойылды. 

пайдалануға, геодезиялық жұ-
мыстарға, топырақты зерттеуге 
алынған келісімдер қамтылған.

Алайғыр кен орнында энергети-
калық нысандардың құрылысы 
аяқталды және қорғасын кеніне 
зертханалық зерттеулер жүр-
гізілді.

12 маусымда Еуропа қайта құру 
мен даму банкімен «Шалқия-
Цинк ЛТД» АҚ 350 миллион АҚШ 
доллары мөлшерінде синди-
катталған кредит беру туралы 
келісімге қол қойылды.

2017 жылы «Самұрық-Қазы-
на» АҚ Инвестиция комитетінің 
шешімімен Солтүстік Қатпар 
және жоғарғы Қайрақты воль-
фрам кен орындарын бірлесіп 
өңдеу бойынша инвестициялық 
меморандум қаралды және 
мақұлданды.  

«MLS-Group» компаниясының 
талдаушылары ұлттық компа-
ниялардың тиімділігіне рейтинг 
жүргізді. «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ Қазақстан экономика-
сындағы ең беделді 9 компани-
яның қатарына кірді және осы 
рейтингтің 3-ші орнын иеленді.     
 
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ен-
шілес ұйымдары – «Алайғыр» 
БК» ЖШС, «Тау-Кен Алтын» ЖШС, 

2016 жылғы 30 желтоқсанда Еу-
разия даму банкі мен «Алайғыр» 
БК» ЖШС Алайғыр кен орынында 
полиметалл кенін өндіру және 
қайта өңдеу жобасын қаржылан-
дыру туралы кредиттік шартқа 
қол қойды.

2016 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша Компанияның 
Жарғылық капиталы 252 874 907 
мың теңгені, Жеке капиталы – 
550 096 363 мың теңгені құрады.

Жылдың ең маңызды оқиғала-
рының бірі «Тау-Кен Самұрық» 
ҰТК» АҚ 2017-2026 жылдарға 
арналған Даму стратегиясының 
өзектендірілуі болды. 

«Тау-Кен Алтын» ЖШС 18 тонна 
аффинирленген алтын өндіріп, 
жоспарды асыра орындады.

Жыл бойы Масальское жобасы 
бойынша CNTIC компаниясымен 
бірлесіп жартылай өнеркәсіптік 
сынақтар жүргізілді, оның қоры-
тындылары бойынша техноло-
гиялық регламенттер әзірленді. 
«Масальский ТБК» ЖШС әзірле-
ген ТЭН «Мемлекеттік сарапта-
ма» РМК оң қорытындысы алын-
ды. ТЭН-де бас жоспар, қорғау 
аймақтары, инфрақұрылымдық 
шешімдер, сыртқы электрмен 
және сумен жабдықтау, автомо-
биль және темір жолдар, суды 

2017 жыл

2018 жыл

КОМПАНИЯ ТЫНЫСЫ
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С уважением, 
Управляющий МФЦА                                       

Кайрат КЕЛИМБЕТОВ

Уважаемые сотрудники Фонда «Самрук-Қазына»!

Вот уже 10 лет, как ваша компания работает в интересах страны, 
надежно гарантируя ее энергетическую безопасность, а также 
вносит вклад в обеспечение стабильности национальной эко-
номики и решения социальных задач. 

Благодаря эффективному управ-
лению, значительно возрасла сто-
имость и значимость портфельных 
компаний. Так, «Казатомпром» яв-
ляется мировым лидером по про-
изводству урана. «Эйр Астана», 
выполняющая более 60 междуна-
родных авиарейсов, неоднократно 
удостаивалась награды «Лучшая 
авиакомпания в Центральной Азии 
и Индии». «Казахтелеком» - веду-
щий оператор связи нашей страны, 
признавался авторитетными изда-
ниями лучшей телекоммуникацион-
ной компанией СНГ.  

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

Как известно, Биржа Международ-
ного финансового центра «Астана» 
станет площадкой для публичного 
размещения акций данных компа-
ний на IPO.
Стоит отметить неустанное вни-
мание, которое «Самрук-Қазына» 
уделяет поддержке значимых ини-
циатив в благотворительности, а 
также серьёзный вклад компании в 
продвижение в обществе ценностей 
спорта и здорового образа жизни.

Желаю дальнейшего процветания, 
выполнения поставленных планов 
и задач!  
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Аружан, сегодня ваше имя неразрывно ассоци-
ируется с благотворительностью. Но с чего все 
началось?

Когда-то очень давно я работала вожатой в пио-
нерском лагере, и каждый год там отдыхали воспи-
танники Баганашыловского детского дома. После 
окончания летнего отдыха, будучи студентами, мы 
продолжали навещать детей. А потом, когда я стала 
работать на телевидении, мы создали детскую пе-
редачу «Еркемай», где снимались наши дети. 

Примерно в то же время на форуме «Центр Тя-
жести» существовала ветка, которая называлась 
«Детки и предки». Форумчане по мере возможно-
стей пытались оказать помощь детским домам. Мы 
ездили туда и отвозили игрушки, вещи, книги. 

Во время одного из таких посещений мы узнали 
о болезни маленькой девочки, которая попала в 
онко-гематологию Научного центра педиатрии и 
детской хирургии. Именно там волонтеры впервые 
познакомились с детками, у которых были обна-
ружены различные онкологические заболевания 
крови. К сожалению, девочке не удалось победить 
болезнь.

Спустя некоторое время после этой трагедии к нам 
обратилась мама мальчика, у которого уже было 
три рецидива лейкоза, и ему нужна была транс-

Телеведущая и общественный деятель Аружан Саин широко известна своими до-
брыми делами.  Если в нашей стране ребенок оказался в беде, люди сразу же вспо-
минают ее имя и ищут ее контакты. В интервью SK News Аружан Саин рассказала о 
своем пути в  благотворительность,   а также о том,  какие важные проекты она реа-
лизует совместно с Samruk-Kazyna Trust – организацией, которая осуществляет бла-
готворительную деятельность  от  лица всей группы компаний  АО «Самрук-Қазына».

АРУЖАН САИН:
В ИСТОРИИ НАШЕГО ФОНДА 
ЕСТЬ ДЕТИ, КОТОРЫМ 
СНЯЛИ ДИАГНОЗ АУТИЗМ
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плантация костного мозга, которую в Казахстане 
не делают. Для операции в Беларуси требовалось 
85 000 долларов. 

Мы объявили срочный сбор на оплату лечения сре-
ди пользователей форума и друзей. Откликнулось 
очень много людей и несколько крупных компа-
ний, которые были готовы сделать очень большие 
пожертвования, но для этого было необходимо 
юридическое лицо – благотворительный фонд. Так, 
в 2006 году мы зарегистрировали наше «Добро-
вольное Общество Милосердие». Аббревиатура – 
«ДОМ».

К сожалению, даже несмотря на то, что мы смогли 
собрать нужную сумму, ребенка спасти не удалось. 
Конечно, для нас, волонтеров, это стало ударом, но 
мы помнили, что можем дать шанс на выздоровле-
ние другим малышам.

На собранные средства удалось оплатить лечение 
трех других детей. Услышав о том, что появился 
фонд, к нам стали обращаться родители других 
больных детей. Так начался наш путь. 

Какие проекты сейчас реализуются в вашем фон-
де?

Мы работаем по трем направлениям. Это проект 
помощи детям с неизлечимыми в Казахстане за-
болеваниями «Подари детям жизнь», проект «Ау-
тизм победим» и проект «Казахстан без сирот», 

в рамках которого ведется работа по изменению 
законодательства, работа с госорганами респу-
бликанского и регионального уровней, разработка 
системных изменений в стране и популяризация 
всех форм устройства детей в семьи казахстанцев. 
В начале работы фонда, в 2006 году, в системе 
детских домов было порядка 20 000 детей, сегод-
ня эта цифра уменьшилась в четыре раза!

Кроме того, большая системная работа ведется в 
сфере здравоохранения нашей страны.  Сегодня 
отечественные врачи успешно справляются с ря-
дом диагнозов, ранее не лечившимися в Казахстане. 

Также мы помогаем детским учреждениям – дет-
ским домам, приютам, а также клиникам, приобре-
тая оборудование, поддерживая в обучении наших 
врачей, и многое другое.

Мы сделали все возможное, чтобы сборы в нашем 
фонде были прозрачными, а это значит – целевы-
ми. Например, если люди жертвуют деньги на про-
ект «Подари детям жизнь», то деньги идут только в 
помощь детям этого проекта – на оплату лечения 
деток в зарубежных клиниках. Если жертвуют на 
«Аутизм победим» – деньги идут только туда. 

Мы можем отчитаться за каждый пожертвованный 
в наш фонд тенге. Известная аудиторская компа-
ния  Price Waterhouse Coopers совершенно безвоз-
мездно проводит аудиторскую проверку нашего 
фонда, и результаты этих проверок можно найти у 
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нас на сайте. Поэтому нам доверяют частные лица, 
крупный бизнес и даже Президент страны.

Один из ваших партнеров – Фонд развития соци-
альных проектов Samruk-Kazyna Trust. Как давно 
вы ведете сотрудничество и какие совместные 
проекты реализуете?

Мы работаем вместе уже пятый год, и за это вре-
мя более тысячи маленьких казахстанцев смогли 
пройти лечение в зарубежных клиниках в рамках 
нашего совместного проекта «Подари детям жизнь». 

Именно благодаря поддержке Фонда появил-
ся проект «Аутизм победим». Дети с аутизмом со 
всей республики получают квалифицированную 
помощь совершенно бесплатно. В нашей истории 
есть дети, которые выведены из аутичного состоя-
ния и у них снят этот диагноз. 

Также нами был запущен онлайн-банк данных де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, www.usynovite.kz, который внес большой 
вклад в реализацию права каждого ребенка на 
жизнь и воспитание в семье. 

Мы надеемся, что уже совсем скоро мечта наше-
го народа воплотится в жизнь и будут достигнуты 
цели, которые ставит наш Президент Нурсултан 
Назарбаев, – в стране не будет детских домов. 

Наше партнерство вселяет надежду, что все вместе 
мы сможем перейти на лучшие мировые практики 
решения проблем детей, которые остаются без по-
печения родителей. Надеюсь, что со временем мы 
полностью освоим систему фостерных семей, отку-
да дети будут переходить в постоянные приемные 
семьи, либо, если биологические родители живы, 
но не справляются, то им будет оказана помощь 
и дети будут возвращаться к кровным родителям.

Каких результатов вы смогли достичь в партнер-
стве с Samruk-Kazyna Trust?

За пять лет совместной работы наших фондов бо-
лее 1000 детей с диагнозом ДЦП смогли пройти 
реабилитацию. Медицинские документы этих де-
тей впоследствии легли в основу уникального ис-
следования причин возникновения ДЦП и были 
переданы в виде рекомендации для Министерства 
здравоохранения РК. 

Планируется, что в 2018–2019 годах 400 детей 
пройдут лечение за рубежом. На сегодняшний 
день нам удалось направить 150 тяжелобольных 
детей на лечение в иностранных клиниках.

Также благодаря работе нашего портала www.
usynovite.kz был запущен сайт с производной ин-
формацией о детях-сиротах, детях, оставшихся без 
попечения родителей, www.bala-kkk.kz Комитета 
по охране прав детей МОН РК. 

Кроме того, хочу отметить, что за время нашего со-
трудничества мы сменили подходы в работе. Фонд 
Samruk-Kazyna Trust помог нам перейти от разо-
вых методов к системным и рациональным, что 
положительно сказывается как в целом на работе, 
так и на результатах ОФ «ДОМ».

Что вы пожелаете коллективу АО «ФНБ «Сам-
рук-Қазына», которому в этом году исполняется 
10 лет?

От имени всей команды нашего фонда я хочу по-
здравить коллектив АО «ФНБ «Самрук-Қазына» с 
предстоящим юбилеем и пожелать здоровья и сча-
стья всем сотрудникам, членам их семей, ведь это 
самое важное. Когда нет проблем со здоровьем, 
человек может полностью посвятить себя работе, 
которая приносит благо для всей страны. И только 
счастливые люди могут строить счастливое госу-
дарство!
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«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 
 Басқарма Төрағасы 

Сауат МЫҢБАЕВ

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компа-
ниясы және жеке өзімнің атым-
нан «Самұрық-Қазына» Ұлттық 
әл-ауқат қорының басшылығы 
мен ұжымын компанияның 
іргетасының қаланғанына 10 
жыл толуымен шын жүректен 
құттықтаймын! 

Бүгін Қазақстанның басты өн-
діріс және қаржы ресурстарын 
біріктіретін және ел экономи-
касының негізін қалаушы ең бе-
делді ұйым өзінің мерейтойын 
атап өтуде. Компания үшін 10 
жыл – белесі биік, межесі жоға-
ры, мерейі үстем жылдар болды 
деп білеміз. 

Мемлекет басшысы Нұрсұл-
тан Назарбаевтың идеясымен 
құрылған «Самұрық-Қазы-
на» қоры аз ғана уақыт ішінде 
әлемдік нарық конъюктурасы-
ның өзгерістеріне жауап беруге, 
халықаралық мұнай операци-
ялары кезінде ұлттық мүддені 
қорғауға, қазіргі заманғы ең 
күрделі сын-тегеуріндеріне тө-
теп беруге қабілетті жаңа және 
мықты құрылымға айнала білді. 
Ірі халықаралық инвестор-
лардың шүбәсіз сенімі, кор-
поративтік менеджменттің ең 
жоғары стандарттарын енгізу, 
Қазақстанның өнеркәсіп және 
қаржы секторының ең маңы-
зды салалары үшін зор кадр-
лық әлеует құру – міне, бұл 
«Самұрық-Қазына» қоры қыз-
меті нәтижесінің кішігірім тізімі 
ғана. 

БІЗДІ ҚҰТТЫҚТАЙДЫ!

Әрине, бұның бәрі қажыр-
лы еңбекпен келді. Компания  
ұзақмерзімді стратегиялық мақ-
сат-міндеттерді, орынды және 
дұрыс тактикалық шешімдерді 
іске асыру, жүздеген мамандар-
дың табанды еңбектерінің арқа-
сында толағай табыстарға жетті.      
Осы жылдар ішінде бұдан арғы 
даму үшін негіз құрылды. Бү-
гінде «Самұрық-Қазына» қоры 
және оған қарасты компаниялар 
біртұтас құрылым ретінде жұмыс 
істеп келеді. Ұлттық компания-
лармен, министрліктермен және 
мемлекеттік мекемелермен өза-
ра тиімді байланыс орнатылды.  

«Самұрық-Қазына» қорымен та-
бысты ынтымақтастығымыз бол-
маса, Теңіз, Қарашығанақ және 
Қашағандағы ірі жобаларды да-
мыту, мұнай өңдеу зауыттарын 
жаңғырту, елдімекендерді газ-
дандыру және Қытайға газ тран-
зиті жобаларын іске асыру және 
басқа да жарқын жетістіктерге 
жету қиын болар еді. 

Бүгінде ел басшылығы Ұлт-
тық әл-ауқат қорының алды-
на қазіргі заманмен үндесетін 
жаңа міндеттер қойды. Бұл – 

Трансформация бағдарламасын 
жаңаша жалғастыру, цифрлан-
дыру, қаржылық тұрақтылықты 
нығайту, өндіріс тиімділігін 
арттыру, жаңа жұмыс орында-
рын ашу. «Самұрық-Қазына» 
қорының ұжымы тапсырылған 
мақсат-міндеттерді ойдағыдай 
іске асыратынына сенімдімін. 
Өйткені жуырда Қор қызметі-
не жаңа серпін беретін жаңа 
Даму стратегиясы қабылданды. 
«Самұрық-Қазына» қоры және 
оның құрамындағы «ҚазМұнай-
Газ» Ұлттық компаниясы опера-
циялық, тәжірибелік қызметке 
бағдарланған. Бұл еліміздің 
энергетика және мұнай саласы 
үшін де, жалпы Қазақстанның 
экономикасы үшін де үлкен пай-
да әкелетіне сенімдімін.   

Осынау айтулы күні 
«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-а-
уқат қорының басшылығы мен 
ұжымына қолға алған тың баста-
малардың сәтімен орындалып,  
үздік жобалар мен өміршең иде-
ялардың іске асырылуын тілей-
мін!

Мерейтой құтты болсын! 
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Многие помнят нашумевшую свадьбу Самрука и Казы-
ны в Атырау. В августе 2017 года об этом рассказывали 
все телеканалы и писали все новостные порталы. Стра-
сти поутихли, а пара продолжает жить и радоваться 
своей любви. В апреле этого года у них появился ре-
бенок. Как думаете, родители назвали его? Нет, совсем 
не так, как вы подумали. История семьи в материале 
SK News.

ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО !  

«Когда новость о нашей свадьбе 
разлетелась по всей стране, люди 
стали говорить, что мы пожени-
лись специально – ради созвучия 
имен. Как будто мы бы решились 
на такой серьезный шаг, только 
чтобы на пригласительных поя-
вилась пафосная надпись: «Сам-
рук – Казына». Конечно, нет. Мы 
встречались полгода, понрави-
лись друг другу и логичным про-
должением стало решение свя-
зать свои жизни навсегда. Мы не 

придаем никакого значения этому 
«именному» совпадению», – рас-
сказывает Казына.

Знакомые же и друзья шутили о 
том, что паре следует образовать 
свой фонд. Однако ажиотаж во-
круг торжества принес не только 
поводы для острот, но и добрые 
пожелания. Самые дальние род-
ственники звонили из разных 
уголков страны и поздравляли 
молодых людей. Даже сейчас, не-

смотря на то, что фотографии це-
ремонии уже давно перестали «гу-
лять» в Интернете, парочку иногда 
узнают на улице. 

«У нас уже совсем другие заботы. 
В апреле этого года на свет поя-
вился Шахмерген, наша радость 
и счастье. Я в декретном отпуске, 
пока сижу дома, занимаюсь ма-
лышом. Плюс домашние хлопоты. 
Муж работает вахтовым методом: 
месяц на работе, месяц дома. Жи-

САМРУК – ЖЕНИХ, 
КАЗЫНА – НЕВЕСТА

18 19



      12 / 10 / 2018SK NEWS LOVE STORY

Анель АБУЛХАИРОВА

вем скромно, как и все, есть кре-
диты, свои сложности. Но у нас 
большая дружная семья – мы 
живем с родственниками супру-
га, поэтому у нас всегда весело, 
шумно, часто бывают гости», – 
рассказывает собеседница.

Из-за рабочего графика пара 
очень ценит время, проведенное 
вместе. По вечерам Самрук и Ка-
зына любят смотреть индийские 
фильмы и сериалы. Это совмест-
ное увлечение объединяет их и 
дает темы для разговоров. После 

домашних киносеансов Казына 
обычно кулинарит. 

«Я готовлю вообще все, кроме яиц. 
Вот не знаю почему, но это самое 
легкое в приготовлении блюдо 
не люблю. Муж у меня типичный 
казах, обожает все из мяса. Поэ-
тому я уже отточила свои навы-
ки в приготовлении бесбармака, 
мант и плова. Зато он совсем не 
понимает в овощах – баклажаны, 
перец совсем не ест. Приходится 
подстраиваться, но это несложно», 
– рассказывает она.

Больше всего в муже Казына це-
нит внимательность и поддержку. 
Несмотря на то, что он младше на 
два года, мягкости и понимания в 
нем гораздо больше, чем во взрос-
лых мужчинах, считает супруга. 

Далеких планов пара не строит и 
свои фонды открывать не собира-
ется. Тихая и уютная жизнь в лю-
бимом городе – больше паре для 
счастья ничего не нужно.

20 19



       12/ 10 / 2018SK NEWS

«2006 жылы өндірістік қазандық жабылып, мені 
қабат қысымын ұстау цехының №3 сору станция-
сына ауыстырды. Қызметім үлкен жауапкершілікті 
талап етеді. «Жетібаймұнайгаз» өндірістік басқар-
масының жылдық жоспарды толық орындап, биік 
межеден көрінуіне де осы цехтың атқаратын рөлі 
зор деп есептеймін. Бүгінде қалдық су станциясын-
да 7 насос жұмыс жасап тұр. Барлығын қосқанда 
16 насостың көмегімен тәулігіне 1300 шаршы метр 
суды қатты қысыммен жер қабатына айдаймыз», - 
деп әңгімелейді кейіпкеріміз.

«Батырға оңы-солы бірдей» демекші, қос маши-
нист түнгі кезекте де қанаттасып еңбек етеді. 
Бұлардың әрқайсысы өз мамандықтарын қадірлей 
біледі. Ұжымда дауыс көтеру деген жоқ. Барлығы 
ауызбірлікпен, қас-қабақпен өзара түсінісіп, өз 
міндеттерін мүлтіксіз атқарады.

«18 жасымда «Жетібаймұнайгаз» өндірістік 
басқармасының қазандық цехына жұмыс сұрап 
бардым. Сол кездегі бастығым Ерлан Бажиков еді.  
Мән-жайды сұрай келе,   талабымды   қайтармай   
«Әкеңнің   жақсылығын  көп көріп едім» дегені 
есімде қатты сақталып қалды. Осы бір кісілікпен, 
азаматтық қамқорлықпен айтылған жылы сөз 
өзіммен бірге өмір сүріп келеді. Қазақта «Жақсы 
әкенің аты балаға қырық жыл азық болады» деген 

ҚАЙСАР ҚЫЗДАРДЫҢ 
САРҚЫТЫ

ЕҢБЕК АДАМЫ

«Өмірімнің мәні – шүкіршілікте», 
бүгінде «Жетібаймұнайгаз» өн-
дірістік басқармасы қабат қысы-
мын ұстау цехында еңбек ететін 
Мария Бисембергенова осылай 
деп әңгімесін бастады. 1982 жылы 
Ақтау қаласындағы училищені тә-
мамдаған ол бүгінде машинист ма-
мандығының нағыз білгірі.

ұлағатты сөз бар ғой. Әкем Ерғали Таңатов токарь 
болған кісі. Анам да «ҚазТрансОйл» мекемесінің 
қауіпсіздік саласында талай жыл қызмет етіп, зей-
неткерлікке шықты», - деп еске алады Мария Би-
сембергенова.

Ерлерге тән ауыр жұмыстың қайнаған ортасында 
жүрген Мария апайдың тұрмысы бақуатты. Жолда-
сы Садуақас Бисембергенов «ОйлСервис Компани» 
серіктестігінде машинист болып еңбек етеді. Бұл 
күнде әже деген мәртебені 
иемденіп үлгерген Мария апай сүйкімді немересі-
не қарап, адамдық мен адалдықты, обал мен са-
уапты ажырататын азамат болсын деп тілейді. Іні 
ағаға серік болсын, аға ініге қанат бітірсін, қай-
ратқа қайрат қосып, қатарласып бірге жүрсін деген 
ниетпен үш ұлын Қанат, Қайрат, Серік деп атады. 

Өмірінің 35 жылын сүйікті кәсібіне арнаған жан-
ның жан жадыратар жылы әңгімелеріне сүйсін-
беу мүмкін емес. Қажыр-қайратпен өрнектелген 
еңбек жылдары ажарына аса бір сын тақпапты. 
Сұлу келіншек, аяулы ана, әдемі әже атанған Ма-
рия Бисембергенованың нағыз қазақ  әйеліне тән 
қайсарлығы кешегі  Кәмшат  Дөнентаеваның   ерен   
еңбегін   еске   түсірді. 

Жаннат КЕМА Л
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С момента своего образования и по сей день 
организация ведет активную работу по повыше-
нию прозрачности и эффективности закупок на 
основе самых передовых международных стан-
дартов и технологий.
 
МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ЗАКУПКАХ
 
Чтобы стимулировать отечественных предпри-
нимателей, Фонд старается увеличивать долю 
местного содержания в закупках. За период с 
2010 по 2017 год этот показатель увеличился с 
50% до 75%. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В Фонде реализуется Программа по содействию 
модернизации действующих и созданию новых 
производств на 2014–2022 годы.

Основной целью программы является поддерж-
ка частных предпринимателей, инициирующих 
новые производства, а также технологическое 
перевооружение с целью выпуска продукции, 
востребованной компаниями группы АО «Сам-
рук-Қазына». 

Реализовано уже восемь проектов. Сумма           
заключенных контрактов составила 1,6 млрд. 
тенге (оборудование для добычи урана, свароч-

Уполномоченным органом АО «Сам-
рук-Казына» по вопросам закупок 
является ТОО «Самрук-Казына Кон-
тракт», которое было образовано в 
2009 году после перерегистрации 
ТОО «Телеком-Инвест Самрук».

ЗАКУПКИ В ФОНДЕ. 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ 
«САМРУК-КАЗЫНА КОНТРАКТ»

ные электроды, смазочные материалы, поли-
мерные изоляторы, высокообогащенный уголь 
и другое).

ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНИК

Систематизировать закупки позволяет Единый 
номенклатурный справочник товаров, работ 
и услуг (ЕНС ТРУ). Каждому товару или услуге 
присваивается индивидуальный код. ЕНС ТРУ не 
имеет аналогов и является самым расширенным 
и детализированным справочником в Казахста-
не. 

С 2012 года ЕНС ТРУ используется в закупках 
группы Фонда, а с 2013 года также применяется 
в государственном секторе закупок. 
В 2017 году проведена работа по оптимизации 
справочника – количество кодов снизилось с 
174 148 до 53 832.

МАРКЕТИНГ ЦЕН 

Одним из направлений деятельности «Сам-
рук-Казына Контракт» также является предо-
ставление услуг по маркетингу цен: проведение 
маркетинговых исследований, анализ и ком-
плексное изучение товарных рынков, подготов-
ка маркетинговых заключений.
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За период с 2010 по 2017 год было предоставлено 
более 8 тысяч маркетинговых заключений. Общая 
экономия бюджетных средств группы компаний 
Фонда благодаря маркетингу цен составила 51,2 
млрд тенге.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ЗАКУПОК (ИСЭЗ) 

Важной вехой в истории развития системы заку-
пок Фонда является внедрение в 2013 году единой 
электронной площадки закупок для группы компа-
ний Холдинга, которая совершенствуется на посто-
янной основе. Сейчас все закупки группы компаний 
Фонда осуществляются на едином портале ИСЭЗ – 
zakup.sk.kz.

В ИСЭЗ сосредоточена вся необходимая информа-
ция о заказчиках, поставщиках, а также обширная 
база данных о товарах, работах и услугах. В ИСЭЗ 
зарегистрировано более 21 тысячи потенциальных 
поставщиков и более 200 дочерних зависимых ор-
ганизаций Фонда.

За период с 2013-го по сентябрь 2018 года общая 
экономия бюджетов закупок компаний Фонда от 
внедрения ИСЭЗ составила 278,9 млрд тенге. 

КАТЕГОРИЙНЫЕ ЗАКУПКИ

В рамках реализации Программы трансформации в 
2017 году «Самрук-Казына Контракт» делегировали 
полномочия по созданию и развитию Центра ком-
петенций по категорийному управлению закупками 
в группе Фонда.

Категорийное управление позволило значитель-
но снизить затраты на приобретение и использо-
вание товаров, работ и услуг за счет применения 
стратегического планирования, детального анализа 
закупаемых товаров и услуг и расчетов совокупной 
стоимости владения, а также за счет кросс-функцио- 
нального взаимодействия с различными структур-

ными подразделениями бизнеса.
Помимо традиционного подхода экономии от цены 
закупки оцениваются все затраты, связанные с жиз-
ненным циклом товара: от планирования и закупки 
до утилизации.

Ожидаемый совокупный экономический эффект по 
80 категориям, находящимся в Перечне, составит 
приблизительно до 45,6 млрд тенге. 

Крупнейшими компаниями Фонда («Самрук-Энер-
го», «Қазақстан темір жолы», «ҚазМұнайГаз», «Ка-
затомпром», «Казпочта» и КEGOC) эффективно реа-
лизовано 26 закупочных категорийных стратегий. В 
течение 2016–2018 годов достигнут эффект эконо-
мии в закупках в объеме 11,9 млрд тенге.

СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА 
ПОСТАВЩИКОВ ФОНДА

Международная практика в области закупочной де-
ятельности демонстрирует широкое развитие меха-
низма проведения предварительного квалификаци-
онного отбора (ПКО) потенциальных поставщиков. 
В 2016 году правлением Фонда ТОО «Самрук-Казы-
на Контракт» было определено квалификационным 
органом и приступило к процедуре предваритель-
ной квалификации потенциальных поставщиков.

В рамках совершенствования и автоматизации 
бизнес-процессов ПКО в сентябре 2018 года осу-
ществлен переход со старого портала pko.skc.kz на 
платформу единой площадки закупок Фонда zakup.
sk.kz, где функция квалификационного отбора пред-
ставлена отдельной подсистемой. Удобства единой 
системы для пользователей очевидны: участнику 
достаточно один раз зайти на портал, чтобы во всех 
подсистемах прошла его идентификация.

1 октября 2018 года количество включенных в Пе-
речень предварительно квалифицированных потен-
циальных поставщиков составило 4 357 компаний.

ӘЛЕУМЕТ
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Биыл «Қазақстан барысы-2018» дода-
сында топ жарған түйе балуан, танымал 
спортшы Ержан Шынкеевтің шаңы-
рағында тағы бір сүйінші сұрарлық 
қуанышты жаңалық орын алды. Қорды 
мерейтойымен құттықтаған балуан жі-
гіт бірнеше күн бұрын ғана дүние кел-
ген қызының есімін Жанерке қойғанын 
шаттана хабарлады.

ЕРЖАН ШЫНКЕЕВ: 
«ЕЛ БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ 
СПОРТҚА ОҢ КӨЗҚАРАСЫ 
ҚУАНТАДЫ»

Жаз айларында Астана төрін дүбірге бөлеген «Қа-
зақстан барысы» VIII республикалық аламаны-
ның жеңімпазы ұзақ жылғы еңбегінің осылайша 
жеміс бергеніне алдымен Алланың нәсіп етуімен, 
екіншіден «Самұрық-Қазына» қоры сияқты та-
раптардың жанашырлығының, қолдауының арқа-
сында қол жеткізгенін жасырмады. Себебі бап-
пен бірге бақтың қатар шабуы оңай мәселе емес. 
Тыңғылықты дайындық, күш-жігер қажет. 

Алтын белбеу мен тайтұяқты және 25 млн тең-
гені олжалаған кейіпкеріміз кейінгі жылдары қа-
зақ күресіне құмартқан, салауатты өмір салтын 
ұстанған жас толқынның көбейгенін айтады. Тіпті 
атан жілік, апай төс, белдескенінің жауырынын 
жер иіскетпей қоймайтын Қазақстан барыстарын 
үлгі тұтып, халқымыздың төл күрес өнеріне еркін 
күрес, дзюдо, самбо сынды ұқсас спорт салала-
рынан бет бұрғандар саны да жиілепті.

«Сайдың тасындай іріктелген кілең үздік қар-
сыластардың арасында талай жылдан кейінгі 
жеңістің дәмі тәт ті болатыны анық. «Күш атасын 
танымас» дегендей, жас спортшылар да аянып 

қалмады. Оның үстіне еліміздегі территориясы 
ең үлкен өңір – қазыналы Қарағанды облысының 
даңқын аспандатқанымды мақтан етемін», - дейді 
бейбіт күннің батыры. 

Халықтың ыстық ықыласымен, алғаусыз қолда-
уымен осындай биіктерді бағындырып, абыройға 
бөленгеннен кейін жауапкершіліктің де күшей-
етіні анық. Осы орайда, Ержан өскелең ұрпақ 
өнеге тұтатын азамат ретінде елдік дамудың 
бағыт-бағдарына үнемі назар аударып жүретін-
діктен, Елбасының таяудағы жолдауын мұқият 
зерделеп шыққанын айтты. 

«Мемлекет басшысы тұрмыс сапасы мен табыс 
көлемінің жоғарылуымен бірге аймақтарда бұқа-
ралық спорттың кең таралуын талап ет ті. Нақты 
кем дегенде 100 дене шынықтыру-сауықтыру 
кешенін салуды міндеттегені жанды жадыратты. 
Жалпы ел басшылығының спортқа оң көзқарас 
танытуы қуантады», - деп сөзін түйіндеді халықа-
ралық дәрежедегі Қазақстанның еңбек сіңірген 
спорт шебері. 
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ФИРУЗА ШӘРІПОВА: 
«ЖЕҢІСТЕРІМ 
СІЗДЕРГЕ АРНАЛАДЫ!»

Таяуда жеңіл салмақтағы IBA чемпионы атағын қорғап қалған қазақстандық 
кәсіпқой боксшы ару Фируза Шәріпова «Самұрық-Қазына» қорын 10 жылдық 
«дөңгелек» белесімен құттықтауға асықты. Еске сала кетсек, Ресейдің Санкт-Пе-
тербург қаласында өткен бокс кешіне Ұлттық холдинг бас серіктес болған еді.

Фируза Шәріпованың айтуынша, 
әр адамның ел даңқын алысқа жа-
юға қосар үлесі шексіз. Сондықтан 
бүгінгі тұлғалық даму мен тұтас 
қоғамның өсіміне, барша азамат-
тардың сыйластықта өмір сүруіне 
жасалып отырған қолайлы аху-
алды бағалаған жөн. Фирузаның 
командасы «Самұрық-Қазына» АҚ 
тарапымен былтырғы «ЭКСПО» 
халықаралық көрмесіндегі кезде-
суде де ынтымақтастықта жұмыс 
істеген екен.     

Аталған жекпе-жек отандасымыз 
үшін сәт ті аяқталып, Фируза жер-
гілікті спорт кешеніндегі басты 
қолғап түйістіруде бұған дейін 
жеңіліп көрмеген ресейлік боксшы 
қыз Юлия Куценконы жеңді. Осы-
лайша IBA чемпиондық атағынан 
өзге екінші жеңілірек салмақта 
IBO және WBC Silver белбеулеріне 
иелік еткен 24 жастағы қазақстан-
дық боксшы қыз төрешілердің 
бірауыздан шешімімен кәсіпқой 
бокстағы тоғызыншы жеңісіне қол 
жеткізді. 

«Қор құрамындағы қарапайым ең-
бек адамдарын, өндіріс еңбеккер-
лерін ел экономикасын өркендету 
үшін осыған дейін дейін бағын-
дырған асуларымен, мерейтой-
мен шын жүректен құттықтаймын! 
Расында ондағы сан алуан сала-
ларда адал тер төгіп жүрген түрлі 
кәсіп иелері зор құрметке лайық. 
Отанымыздың игілігі жолында 
таусылмас табыстар мен бақыт 
тілеймін! Жеңістерім сіздерге 
арналады!», – деп «Самұрық-Қа-
зына» АҚ мен оның компаниялар 
тобы ұжымына жылы лебізін біл-
дірді нәзік жанды былғары қолғап 
шебері.

Айтпақшы, Санкт-Петербургтегі 
кешке Фирузаны алдағы уақыт-
тағы міндетті жекпе-жекте тосып 
тұрған, WBC тұжырымы бойынша 
әлем чемпионы атағына ие фин 
боксшы қызы Ева Вальстрем ар-
найы келді. Қазақстан спортшысы 
жанкүйерлеріне алғыс айтып, аб-
солютті чемпион атану үшін күш 
салатынын мәлімдеді.

Кемел МАРАТ
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