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 БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ СӨЗІ 

 

 
 

Құрметті әріптестер! 
 

    
 
   2009 жылға арналған «Біріккен химиялық компания» ЖШС 

қызметінің жылдық есебін ұсына отырып, өткен жылдың 
Компанияның жаралу жылы ғана емес, сонымен қатар Компанияның 
қалыптасу жылы болғандығын айтқым келеді. 2009 жылдың аяғына 
қарай Компания инвестициялық жобаларды, оның ішінде атап өтетін 
болсам, Атырау облысында полимер өндіретін интеграцияланған газ -
химия кешенінің құрылысы секілді мега -жобаны жүзеге асыру үшін, 
Қазақстандық химия саласының активтерін сатып алды.  

Онымен қатар, Компания осы саланың кең а уқымды 
модернизациясы үшін жаңа инвестициялық жобаларды дайындауды 
жүзеге асыру үстінде.  

Есептік жылдағы Компания дамуының маңызды тұсы болып  
Компания  қызметінің айқындығын және оның құнының дамуын 
қамтамасыз етуге бағытталған Бақылау кеңесі арқылы Компания 
қызметін басқаруға мүмкіндік беретін корпоративтік басқаруды 

қалыптастыру табылады. 
Компанияны стратегиялық басқару мақсаттарында Бақылау кеңесі ұзақ мерзімдік Даму стратегиясын 

дайындауды бастамалады, оның жобасы сыртқы кеңесшілерді тартусыз әзірленді.  
Осылайша, бірінші жылдағы қызмет нәтижелерінің негізінде, Компания өзінің болашақтағы дамуын 

жоспарлап отыр, ол инвестициялық портфельді кеңейту мен мен оны тиімді түрде басқару және 
корпоративтік басқаруды жетілдірумен байланысты.  

Жалғыз қатысушы – «Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ мен Бақылау кеңесі, Басқару 
арасында Компанияның қызметі мен дамуына қатысты барлық сұрақтар бойынша қалыптасқан тығыз және 
сындарлы қарым-қатынастарды атап өту керек.  

Жалғыз қатысушының қолдауы, Бақылау кеңесі мен Басқарудың ұйымшыл жұмысының, Компанияның 
бүкіл ұжымының нысаналы жұмысының арқасында біз алдыға қойылған мақсаттарға және үлкен 
жетістіктерге жетеміз деп өз сенімімді білдіремін.  

 
  

АЙДАН КАРИБЖАНОВ 
Бақылау кеңесінің  

Төрағасы 
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 БАСҚАРУ ТӨРАҒАСЫНЫҢ СӨЗІ 

 

       Біздің компаниямыз әлі жасы бірге 
толмаған жас компания. Ұйымдастыру 
шараларына және персоналды 
қалыптастыруға кеткен уақытты ескерумен 
біздің компаниямыздың қалыптасуы 9 айды 
құрады. 

Ең басынан бастап Компания 
қолданыстағы және жаңа химия өндірісін 
модернизациялау бойынша инвестициялық 
жобаларды жүзеге асыру арқылы Қазақстан 
Республикасында химия өнеркәсібін дамыту 
саласындағы қойылған міндеттерді 
орындауға белсенді түрде қатыса бастады.  

Қолданыстағы химия зауыттарының инфрақұрылымы мен өндір ісі зерттелді, 
қолданыстағы даму жоспарларына баға берілді, Ресей, Қытай, АҚШ, Германия, Корея, 
Жапония, Канада, БАЭ, Италия, Белоруссияның ірі химия компанияларымен 
стратаегиялық әріптестік болашағы талқыланды, ірі отандық және халықаралық қаржы 
ұйымдарымен, даму институттарымен өзара ықпалдастық және әріптестік қалыптасты, 
бірінші кезекте, саланы дамытуға инвестиция тарту үшін Қазақстан Даму Банкімен.  

Жүзеге асырылған жұмыс барысында, компания химия өнеркәсібінің инветиция 
тартуға басымдылықты шағын салаларын анықтады. Бұл базалық органикалық емес 
химия, оның ішінде, ауыл шаруашылығы тыңайтқыштары, органикалық емес қышқылдар, 
сілтілер мен тұздар, базалық органикалық химия, оның ішінде полимерлер, сонымен қатар 
арнайы химикаттар,  

2009 жылдың соңына қарай, біздің компания көрнекті табыстарға жетті, фосфорит 
өндірілетін тау-байыту фабрикасын қайта құру және Жамбыл облысында күкірт қышқылы 
зауытының құрылысы, Степногорск қ. күкірт қышқылы зауытын қайта құру, Атырау 
облысында газ-химия кешенінің құрылысы секілді жобалардың қатысушыларын 
құрамына енді. Одан басқа, «Үшбас» және «Герес» кен орындарында MAF/DAF 
минералды тыңайтқыштарын өндіруді ұйымдастыру жобасы на қатысу жөніндегі 
келісімшартқа өол жеткізілді, сонымен қатар компания минералды тыңайтыштарды 
өндіру зауытының құрылысы жобасында Кок-Джон (Арал-Төбе және Кесік-Төбе 
учаскелері) және Гиммельфарб cкое фосфорит рудаларының кен орындарын игеру 
құқықтарына иелену жөніндегі инвестициялық бағдарламалар байқауына қатысты. 
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БАСҚАРУ ТӨРАҒАСЫНЫҢ СӨЗІ  
(жалғасы) 

 
 
Есептік кезеңде біз күкірт қышқылы, каустикалық сода, минералды тыңайтқыш, 

полимер, синтетикалық тазартқыш құралдары, резина -техникалық бұйымдар, майлау 
материалдары және басқа өнімдерді өндіру жобалары әзірледік. Осы жобалардың жалпы 
құну 2 трлн.теңгеден артық.  

Оларды уақтылы және жеткілікті түрде қаржыландыру жағдайында 2015 жылы 
Қазақстандық ЖІӨ-дегі химия саласы өнімі үлесінің 2008 жылбен салыстырғанда 2 есеге 
артуын бақылауға болады, ал түрлі тұтынылатын химиялық отандық өнімнің өндірісі 
үдемелі индустриялы-инновациялық даму жағдайларында қазақстандық экономиканың 
диверсификациясына мүмкіндік туғызады және оның халықаралық бәсекеге қабілеттілігінің 
деңгейін арттыра түсетін болады.  

2010 жылы қолданыстағы активтер негізінде елеулі капиталды шығындар жұм сау 
және жаңа активтерді сатып алу және құру үшін инвестицияны арттыру жоспарланып отыр.  

Онымен қоса, компания өндірісті дамыту мен химия саласындағы сервистік 
инфрақұрылымды дамытудың өзін-өзі ақтайтын кез-келген коммерциялық жобаларды 
қарастыруға дайын.  

Біздің қазіргі таңдағы қарапайым табыстарымыз бұл – соңғы нәтижені нысан 
тұтқан жас әрі күш-жігерге толы топтың ұйымшыл жұмысы мен кәсібилігінің нәтижесі 
болып табылады.  

Қорытындылай келе, Бақылау кеңесіне алғысымды білдіргім келеді, оның 
жетекшілігінің астында біз қойылған мақсат, міндеттерді тез әрі тиімді түрде шеше алатын 
боламыз, сонымен қатар біздің компанияға көрсеткен қолдауы үшін «Самрұқ -Қазына» 
Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жетекшілеріне ерекше алғысымды білдіргім келеді.  

 
 
 
 

ДАУРЕН ЕРДЕБАЙ, 
Басқару Төрағасы  
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 СЕРІКТЕСТІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

 

«Біріккен химиялық компания» Жауапкершілігі шектеулі компания (бұдан әрі – 
Серіктестік) «Самрұқ -Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы Директорлар 
кеңесінің шешіміне сәйкес құрылған (2008 жылдың 28 қарашасындағы № 4 Хаттама).  

Серіктестік 2009 жылдың 22 қаңтарында Астана қ. Әділет департаментінде тіркелген 
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлігі № 32852-1901-ЖШС, 22.01.2009 ж. берілген).  

Серіктестіктің жалғыз қатысушысы болып «Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» 
(бұдан әрі – Қор) табылады.  

Серіктестік Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып 
табылады және өзінің қызметін Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексі, Қазақстан 
Республикасының «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы», «Жауапкершілігі шектеулі және 
қосымша серіктестік туралы» Заңдарына және Қазақстан Республикасының басқа 
нормативтік құқықтық актілері (бұдан әрі – заңнама) және Серіктестіктің Жарғысы мен 
ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.  

Серіктестіктің негізгі мақсаты өзіндік шаруашылық қызметті жүзеге асыру 
барысында таза табыс алу және Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібінің 
дамуына қатысу болып табылады.  

Серіктестік міндеттері: 
1) химия саласында инвестициялық жобаларды әзірлеу және жүзеге асыру; 
2) дауыс беру акцияларының елу пайызынан артығы меншік құқығы нем есе 

сенімді басқару құқығы негізінде Серіктестікке тиесілі ие (қатысу үлесі) заңды тұлғалар 
қызметінің тиімділігін корпоративті басқару, оның ішінде қаржы нәтижелерін 
максимизациялау жолымен арттыру;  

Серіктестік қызметінің пәні:  
1) химия саласында инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға қажетті зерттеулер, 

сараптамалар мен басқа жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу; 
2) химия саласында инвестициялық жобаларды ұйымдастыруға қажетті жер 

қойнауын пайдалану саласындағы жобаларды ұйымдастыру және жүзеге асыру; 
3) химия саласында инвестициялық жобаларды ұйымдастыру үшін Серіктестіктің 

акцияларды беру (қатысу үлестерін) мүмкіндігімен Серіктестіктің басқа заңды тұлғалар 
акцияларын (қатысу үлестерін) сатып алу және (немесе) құруға қатысуы; 
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СЕРІКТЕСТІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ  
(жалғасы) 

 
 

4) Дауыс беруші акциялардың елу пайызынан астамы оларды тиімді игеруді 
қамтамасыз ету мақсатында Серіктестікке меншік құқығы негізінде немесе сенімді 
басқару негізінде тиесілі заңды тұлғалардың корпоративтік басқарымының ең үздік 
әлемдік тәжірибесін енгізу; 

5) Серіктестіктің негізгі мақсаттарына сәйкес және заңнамаға қайшы келмейтін басқа 
қызмет.  

Серіктестік қызметінің  бастапқы жағдайлары активтер мен табыс тұғырының жоқ 
болуымен сипатталыд, ағымдық қызметті қаржыландыру жарғылық кап итал есебінен 
жүргізілді.  

Сонымен қатар атап өтететіні, салаға кіру үшін қолайлы фактор бар, ол төменгі 
бәсекелестік деңгейімен және химия саласы қатысушыларының инвестициялық 
белсенділігінің төмендеуімен байланысты, ал Серіктестіктің бәсекелестік басымдылығы 
«Самрұқ-Қазына» АҚ тарапынан жүргізілетін мемлекеттік қолдаумен түсіндіріледі, ол өз 
кезегінде әкімгерлік және қаржы ресурстарына потенциалды қолжетімділікті қамтамасыз 
етеді. 



Жылдық есеп, 2009 

8 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 
 

 

Серіктестік органдары: 
Жалғыз қатысушы – Серіктестіктің жоғарғы органы 
Бақылау кеңесі – Серіктестіктің бақылау органы 
Басқару – Серіктестіктің атқарушы органы. 
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СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ 
 
 

• Бақылау кеңесі 
Бақылау кеңесіне 5 (бес) адам қатысады, өкілеттік ету мерзімі 5 (бес) жыл («Самрұқ-Қазына» 

Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 23 ақпанындағы № 10 Шешімі).  
Алғашқы құрам:  
1) Карибжанов Айдын Табониязович – Бақылау кеңесінің Төрағасы; 
2) Айтекенов Кайрат Медыбаевич – Бақылау кеңесінің Мүшесі;  
3) Школьник Игорь Владимирович – Бақылау кеңесінің Мүшесі; 
4) Искандиров Абай Мукашевич – Бақылау кеңесінің Мүшесі;  
5) Ким Владислав Геннадьевич - Бақылау кеңесінің Мүшесі.  
Кейінірек, Бақылау кеңесі құрамынан Школьник Игорь Владимирович шығарылып, Абишев 

Жандос Жантореевич («Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарымының 2009 жылғы 
1 қазанындағы № 10 88/09 шешімі) кіргізілді. 

 
1. Бақылау кеңесінің Төрағасы - Карибжанов Айдан Табониязович                        

Туған күні: 10 қазан 1971 жыл 
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы 
Мүше мәртебесі: Жалғыз қатысушы өкілі 
Мүше функциялары: Бақылау кеңесі жұмысын ұйымдастыру, отырыстар 
шақыру және Бақылау кеңесі отырыстарында төрағалық ету, «Біріккен 
химиялық компания» ЖШС Басқарымы қызметіне бақылау орнату, «Біріккен 
химиялық компания» ЖШС қызметіне байланысты сұрақтарды талқылау және 
олар бойынша шешім қабылдау.       

 
Білімі, оның ішінде негізгі және қосымша білімі: 
 

Білім беру мекемесінің 
атауы        

Бітіру жылы Біліктілігі Алынған дәрежесі 

РФ СІМ Мәскеу Мемлекеттік 
халықаралық қатынастар 
институты 

1994 ж.  Халықаралық 
экономикалық 
қатынастар маманы 

бакалавр 

 
Соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесі, негізгі жұмыс орны және басқа лауазымдары:  
2008 ж.бастап – «Самрұқ-Инвест» ЖШС, Бас директор м.а. 
2005-2007 – «Visor Holding» ЖШС, Президент, Директорлар Кеңесінің Төрағасы.  
2008 –«Самрұқ-Қазына» АҚ, Басқарушы директор.  
2009 ж.бастап – «Самрұқ-қазына» АҚ, Басқарушы директор – Басқару мүшесі. 
2009 ж. ақпанынан бастап бүгінгі күнге дейін – «Біріккен химиялық компания» ЖШС Бақыл ау кеңесінің 
Төрағасы. 
 
2. Бақылау кеңесінің мүшесі - Айтекенов Кайрат Медыбаевич  

Туған күні: 23 қараша 1963 жыл 
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы 
 Мүше мәртебесі: Жалғыз қатысушы өкілі 
Мүше функциялары: «Біріккен химиялық компания» ЖШС  Басқарымы 
қызметіне бақылау орнату, «Біріккен химиялық компания» ЖШС қызметіне 
байланысты сұрақтарды талқылау және олар бойынша шешім қабылдау. 
 
Білімі, оның ішінде негізгі және қосымша білімі:  

Білім беру мекемесінің атауы        Бітіру жылы Біліктілігі Алынған дәрежесі 
ҚР Президенті жанындағы Ұлттық 
жоғарғы мемлекеттік басқару 
мектебі 
Алматы халық шаруашылығы 
институты 

1997 ж. 
 

1985 ж. 

экономист 
 

экономист 

Мемлекеттік басқару магистрі 
Бакалавр 
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СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ 
(жалғасы) 

 
Соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесі, негізгі жұмыс орны және басқа лауазымдары:  
2004 ж. ақпанынан бастап – «ҚазМұнайГаз» МК» ЖАҚ, «KEGOC» ААҚ, «Қазақстан темір жолы» МК» ЖАҚ, 
«Астана халықаралық әуежайы» ЖАҚ.  
2006 жылдан бастап 2007 жылға дейін – Қазақстан Республикасы туризм және спорт вице-министрі.  
2007 жылдан бастап «Қазына» Тұрақты даму қоры» АҚ -да мемлекеттік органдармен жұмыс жасау және 
операциялық қызмет Басқарымы Төрағасының орынбасары қызметін атқарған. 
2008 жылдың қараша айынан бастап «Қазына» ТДҚ» АҚ мен «Самрұқ» ҰХ» АҚ бірігуінен кейін Басқарушы 
директор – «Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарымының мүшесі болып тағайындалды.  
2009 жылдың ақпан айынан бастап бүгінгі күнге дейін – «Біріккен химиялық компания» ЖШС Бақылау 
кеңесінің Мүшесі 
 
3.Бақылау кеңесінің мүшесі - Искандиров Абай Мукашевич 

Туған күні: 24.01.1983 ж. 
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы 
Мүше мәртебесі: Жалғыз қатысушы өкілі 
Мүше функциялары: «Біріккен химиялық компания» ЖШС  Басқарымы қызметіне бақылау 
орнату, «Біріккен химиялық компания» ЖШС қызметіне байланысты сұрақтарды талқылау 
және олар бойынша шешім қабылдау. 
 
 

 
Білімі, оның ішінде негізгі және қосымша білімі: 
 

Білім беру мекемесінің атауы 
Бітіру жылы Біліктілігі 

Алынған дәрежесі 

Oxford Brookes 
University 

Oxford Brookes 
University 

Қазақ ұлттық заң 
университеті (ҚазҰЗУ)

 2005 ж. 
2004 ж. 2003 ж. Экономика 

ғылымдарының магистрі 
Заң ғылымдарының 
магистрі 

Заңгер MSc IM LLM Заң ғылымдарының 
бакалавры 

 

Білім беру мекемесінің атауы       
Бітіру жылы Біліктілігі 
Алынған дәрежесі 

Oxford Brookes 
University 

Oxford Brookes 
University 

Қазақ ұлттық заң 
университеті (ҚазҰЗУ) 
2005 ж. 

Соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесі, негізгі жұмыс орны және басқа лауазымдары:  
2005 жылдан бастап ҚР экономика және бюджеттік жоспарлау Министрлігінде жетекші маман қызметінен 
департамент директоры орынбасарына дейін.  
2006 жылдың қазан айынан бастап «Қазына» ТДҚ» АҚ -да жүйелік жобалар департаментінің директоры, 
корпоративтік даму департаментінің директоры, инвестициялар департаментінің директоры және 2007 
жылдың қыркүйек айынан бастап Басқарушы директор қызметін атқарды.  
2008 жылы ҚР Президенті Әкімшілігінің Стратегиялық  әзірлемелер мен талдау орталығы меңгерушісінің 
орынбасары.  
2008 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін «Самрұқ-Қазына» АҚ Басқарушы директоры.  
2009 жылдың ақпан айынан бастап - «Біріккен химиялық компания» ЖШС Бақылау кеңесінің Мүшесі.  

 
4. Бақылау кеңесінің мүшесі - Ким Владислав Геннадьевич  

Туған күні: 26 наурыз 1975 жыл 
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы 
Мүше мәртебесі: Жалғыз қатысушы өкілі 
Мүше функциялары: «Біріккен химиялық компания» ЖШС  Басқарымы қызметіне 
бақылау орнату, «Біріккен химиялық компания» ЖШС қызметіне байланысты сұрақтарды 
талқылау және олар бойынша шешім қабылдау. 
Білімі, оның ішінде негізгі және қосымша білімі:                                                   

 
Білім беру мекемесінің атауы        Бітіру 

жылы 
Біліктілігі Алынған 

дәрежесі 
Е.А. Букетов ат. Қарағанды Мемлекеттік 
Университеті 
Индиана Университеті, АҚШ 

1998 ж. 
 
1997 ж. 

Экономист 
 
Қаржыгер 

бакалавр 
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СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ 
(жалғасы) 

 
 
Соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесі, негізгі жұмыс орны және басқа лауазымдары:  
2004 ж. сәуірінен  2008 ж. желтоқсанына дейін – «VISOR Investment Solutions» АҚ, Басқарушы 

директор орынбасары, Атқарушы директор, Басқарушы директор және Басқару Төрағасы. 
2008 ж. желтоқсанынан бүгінгі күнге дейін – «Самрұқ-Қазына Инвест» ЖШС Бас директоры.  
2009 жылдың ақпан айынан бүгінгі күнге дейін - «Біріккен химиялық компания» ЖШС Бақылау 

кеңесінің Мүшесі. 
 
5. Бақылау кеңесінің мүшесі - Абишев Жандос Жантореевич 

Туған күні: 19 тамыз 1964 жыл 
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы 
Мүше мәртебесі: Жалғыз қатысушы өкілі 
Мүше функциялары: «Біріккен химиялық компания» ЖШС  Басқарымы қызметіне бақылау 
орнату, «Біріккен химиялық компания» ЖШС қызметіне байланысты сұрақтарды талқылау 
және олар бойынша шешім қабылдау. 
 
 

Білімі, оның ішінде негізгі және қосымша білімі: 
 

Білім беру мекемесінің атауы        Бітіру жылы Біліктілігі Алынған дәрежесі 

Халықаралық экономиканың Біріккен 
Вена институты, Вена қ.  

1993 ж. Халықаралық экономика  

Бүкілодақтық «Механобор» 
институтының аспирантурасы, Санкт-
Петербург қ.  

1991 ж. «Пайдалы қазбаларды байыту» 
мамандығы 

 

Мәскеу болат және балқыма 
институты, Мәскеу қ.  

1987 ж. «Металлургиялық үрдістерді 
физика-химиялық зерттеу» 
мамандығы 

 

 
Соңғы бес жылдағы жұмыс тәжірибесі, негізгі жұмыс орны және басқа лауазымдары:  
2004 жылдың қазан айынан 2007 жылдың шілде айына дейін – Hilltec development» Компаниясында 

қызмет атқарған, Гонконг қ.  
2007 жылдың шілде айынан бастап – «Ферросиликоаллюминий Қазақстан» Компаниясының 

Директоры. 
2008 ж. маусымынан бастап – «Парасат» Ұлттық ғылыми-техникалық холдингінің Корпоративті даму 

және активтерді басқару Департаментінің Директоры.  
2009 жылдың шілдесінен бастап бүгінгі күнге дейін – «Самрұқ-Қазына» АҚ тау-кен активтерін басқару 

Директоры. 
2009 жылдың қазан айынан бастап - «Біріккен химиялық компания» ЖШС Бақылау кеңесінің Мүшесі. 
 
• Тексеруші 
2009 жылы Серіктестікте Тексерушіні тағайындау жүргізілмеді. 
 
• Басқару 
Бастапқыда Басқарымда 3 адам болды, өкілеттік мерзімі 5 (бес) жыл: 
1) Басқарым Төрағасы – Ердебай Дәурен Иманжанұлы («Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ 

Директорлар кеңесі іштей отырысының 2009 жылдың 13 ақпанындағы № 10 Хаттамасы). 
2) Басқару Төрағасының орынбасары – Берлибаев Мадияр Амирбаевич («Самрұқ -Қазына» Ұлттық әл-

ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесі сырттай отырысының 2009 жылдың 29 сәуіріндегі № 44/09 Хаттамасы).  
3) Басқарым Төрағасының орынбасары – Крылова Татьяна Николаевна («Самрұқ -Қазына» Ұлттық әл-

ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесі сырттай отырысының 2009 жылдың 18 маусымындағы № 63/09 
Хаттамасы). 

Кейінірек, Басқарым құрамы 5 (бес) адамға дейін кеңейтілді:  
Басқарым құрамына Алдабергенова Баян Тыныштыкбаевна  және Анощенко Юрий Станиславович 

тағайындалды, жалпы Серіктестік Басқарымы өкілеттігінің аяқталуына дейінгі өкілеттік мерзімімен 
(«Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесі сырттай отырысының 2009 жылдың 1 
қазанындағы № 88/09 Хаттамасы). 

Серіктестік Басқарымы Мүшелеріне келесі тыйымдар салынады: 
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СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ 
(жалғасы) 

 
1) Жалғыз қатысушы келісімінсіз Серіктестікпен одан мүліктік пайда алуға бағытталған 

келісімшарттарға отыру (оның ішінде сыйға тарту, қарыз беру, тегін қолдану, сату және сатып алу және т.б. 
келісімшарттар);  

2) Серіктестіктен және Серіктестік және үшінші тұлға арасындағы келісімшарт үшін үшінші тараптан 
комиссионды сыйақы алу; 

3) Үшінші тарап мүдделерін Серіктестікпен қарым-қатынастарда қорғау және оның атынан өкіл ету; 
4) Серіктестік қызметімен бәсекелес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру.  
Осы тармақтың 1) ж әне 3) тармақшаларында көрсетілген шектеулер Серіктестік Басқарымы 

мүшелерінің жұбайларына, барлық тікелей және жанама туыстарына, сонымен қатар ағалары мен сіңлі 
(қарындастарына) таратылады. 
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СЕРІКТЕСТІК ОРГАНДАРЫ МҮШЕЛЕРІН ТАҢДАУ ҮРДІСІ 
 

 
 

Бақылау кеңесі мүшелерін тағайындау Жалғыз қатысушы шешімінің негізінде 
«Самрұқ-Қазына» АҚ ішкі құжаттамаларына сәйкес жүзеге асырылады.  

Басқарым мүшелерін тағайындау процедурасы Жалғыз қатысушы құзырлығында 
және «Самрұқ-Қазына» АҚ Басқарымының 2009 жылдың 1 маусымындағы № 59/09 
Шешімімен бекітілген Қор тобына кіретін ұйымдардағы шешуші лауазымдарға 
тағайындалуды (сайлануды) келісу Ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 
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2009 ЖЫЛ ОҚИҒАЛАРЫ 

 
• 22 қаңтарда Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өтті, «Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-

ауқат қоры» акционерлік қоғамының 100%  еншілес ұйымымен.  
• 23 ақпанда Бақылау кеңесінің құрамы бекітілді; 
• 23 ақпанда Басқарым Төрағасы болып Ердебай Дәурен Иманжанұлы 

тағайындалды. 
• Ақпан – Серіктестік Қазақстан Республикасындағы қазып өндіру саласы 

қызметінің тұнықтығы бастамасына қосылды. 
• 24 сәуірде Серіктестіктің ұйымдастырушылық құрылымы мен штаттық кестесі 

бекітілді.  
• 29 сәуірде құрамында 3 адамы бар Басқарым құрылды. 
• 11 маусымда Бақылау кеңесі қарастыру мен одан әрі жүзеге асыру үшін жобалар 

тізімін бекітті.  
• 1 қазанда Басқарым құрамы 5 адамға дейін кеңейтілді. 
• 12 қазанда Бақылау кеңесі кеелсі сұрақтарды мақұлдады: 
- Серіктестіктің «Тау-байыту фабрикасының құрылысы» жобасы шеңберінде 

«Казфосфат» ЖШС-мен біріккен кәсіпорын құруға қатысуы. 
- Серіктестіктің «Күкіртқышқыл зауыты Казатомпром біріккен мекемесі» ЖШС-

нің жарғылық капиталына қатысуы 
- «Ушгер»тау-химия компаниясы» АҚ-ның «Оңтүстік» Әлеуметтік-кәсіпкерлік 

корпорациясы Ұлттық компаниясы» АҚ-ның 20% акцияларын сатып алуы. 
• 20 қазанда Серіктестік және «ҚазМұнайГаз» Барлау Қазу» АҚ арасында 

«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС-не 51% қатысу үлесінің Сенімді 
басқарылуы келісімшарты жасалды.  

• 19 қарашада «Самрұқ-қазына» АҚ Басқарымы келесі сұрақтарды мақұлдады: 
- «Казфосфат» ЖШС-мен бірге «Тау-байыту фабрикасының құрылысы» жобасы 

шеңберінде басқа шаруашылықтық серіктестікке қатысу; 
- «Күкіртқышқыл зауыты Казатомпром біріккен мекемесі» ЖШС-нің құрылтай 

келісімшартына қосылу жөніндегі келісімшартқа қол қою жолымен оған қатысу; 
• 20 қарашада «Күкіртқышқыл зауыты Казатомпром біріккен мекемесі» ЖШС 

құрылтай келісімшартына қосылу келісімшартына қол қойылды. 
• 28 желтоқсанда Казфосфат» ЖШС-мен бірге – «ХимФос» ЖШС құрылды;  
28 желтоқсанда ҚР ЭМРМ-не Кок-Джон (Арал-Төбе және Кесік-Төбе учаскелері) 

және Гиммельфарбское фосфоритті рудалары кен орындарының қойнауын қолдану 
құқығы бойынша инвестициялық бағдарламалар байқауына қатысуға өтінім берілді. 
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 ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 

 
 

Есептік кезеңде Серіктестік өзінің қызметін инвестициялық жобаларды жүзеге 
асыруға бағыттады, оның шеңберінде төмендегілер жүзеге асырылды:  

 - химиялық өнімдердің ішкі және сыртқы нарықтарына талдау жасалынды, 
өндірістік активтер, шикізат, ішкі сұраныс пен экспорттық потенциалды ескерумен 
отандық нарықтың инвестициялаудың басымды және болашағы бар сегменттері 
анықталды;  

- 10 ірі отандық зауыттарды қарап шығуумен қолданыстағы химиялық өндірістер 
зерттелді (нарықтың 80 %): мембранды әдіспен хлор және каусти калық сода өндіру 
зауыты Павлодар қ., Ақтау қ. аммиакты -карбамидті кешен, Сарань қ. резина -техникалық 
бұйымдар өндіру зауыты, Степногорск қ. күкірт қышқылы зауыты, Тараз қ. минералды 
тыңайтқыштар зауыты,  Шахтинск және Алматы қ. синтетикалық жуғыш заттар зауыты 
және Германиядағы екі ірі химия паркі;  

- Есептік кезеңде Серіктестік қарауында 19 инвестициялық жоба болды, оның 
ішінде 7 басымды жоба:  

• “Атырау облысында алғашқы газ -химиялық кешен құрылысы” (стратегиялық 
инвестициялық жоба);  

• “Тараз қ. тау-байыту фабрикасының құрылысы”; 
• “Ушбас-Герес кен орнында МАФ-ДАФ өндіру”; 
• “Павлодар қ. каустикалық сода өндірісін ұйымдастыру”; 
• “Organization of the Production of Caustic Soda in Pavlodar city”; 
• “Степногорск қ. күкірт қышқылы зауытының құрылысы”; 
• “Кок-Джон (Арал төбе және Кесік төбе) және Гиммельфарбское кен орындары 

негізінде минералды тыңайтқыштар өндіру зауытының құрылысы”. 
      Басымдылық инвестициялық жобалар құны  555 780 млн.теңгені құрайды (3 705 

млн АҚШ доллары), Серіктестіктің 272 452 мл н.теңге көлемінде мүмкін қатысуымен (1 
816 млн. АҚШ доллары).  

- Ынтымақтастық меморандумдары және/немесе жоба бойынша потенциалды 
әріптестермен құпиялылықты сақтау келісімдері жасалды: 
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
(жалғасы) 

 
 
- жоабарды бағалаудың кеелсі түрлері бойынша жұмыстар басталды:  
(1) төрт жоба бойынша нысандардың қаржылық және салықтықDue Diligence;   
(2) төрт жоба бойынша нысандардың заңды Due Diligence; 
(3) нчандардың техникалық Due Diligence және жобаолардың техникалық сараптамасы;  
(4) 4 нысанға арналған бизнестің/активтердің тәуелсіз бағамы;  
(5) нарықты маркетингтік зерттеу:   
күкірт қышқылы; 
минералды тыңайтқыштар; 
синтетикалық жуғыш заттар. 
- ҚР 2010-2014 жылдарға арналған химия өнеркәсібін дамытудың Мастер-жобасын әзірлеуде 

қазақстандық бірігіп атқарушы ретіндегі қатысуы қабылданды (ҚР Индустрия және сауда 
министрлігі).  

      Жобаларды тиімді жүзеге асыру және саланы дамыту үшін инвестицияларды тарту үшін 
жыл бойы потенциалды әріптестермен ынтымақтастық орнату бойынша жұмыстар атқарылды:   

- 20-дан артық шет ел компанияларымен кездесулер ұйымдастырылды- Қытай, АҚШ, 
Германия, Корея, Жапония, Канада, БАЭ, Италия, Белоруссия және Ресейдің химия саласындағы 
ірі ойыншыларымен стратегиялық серіктестік сұрақтары талқыға салынды;  

- Кок-Джон кен орны бойынша инвестициялық байқауға және калий тыңайтқыштарын өндіру 
жобасына бірігіп қатысу бойынша «Белгорхимпром» ААҚ-мен ынтыматастық туралы 
меморандумға және құпиялылық келісімшартына қол қойылды;  

- Кок-Джон кен орнын бірігіп игеру және тыңайтқыштар өндірісі бойынша сұрақтар «МХК 
Еврохим» және «Фосагро» ЖАҚ өкілдерімен талқыланды;  

- Химялық реагенттерді жеткізу сұрақтары бойынша мұнай игеру жобаларының үш ірі 
операторларымен келіссөздер басталды (ТШО, НКОК, КРО);  

-  «ТенгизШевройл» ЖШС-мен күкірт қышқылы зауытына күкіртті жеткізудің негізгі 
жағдайлары келісілді;  

- Қазақстанда ынтымақтастықтың мүмкін бағыттарын анықтаумен LanXESS, EVONIC арнайы 
химикаттар облысындағы ірі неміс химия компанияларымен біріккен жұмыс топтары құрылды;  

- Жобаларды жүзеге асырға қарыз қаржы тарту сұрақтары бойынша ірі отандық және 
халықаралық қаржы ұйымдары мен институттарымен әрекеттесу жұмыстары жүргізілді: EBRD, 
EADB, DBK, Korean EximBank, Landesbank Baden-Wurttemberg (Германия), BТБ (Ресей). 
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 САТЫП АЛУЛАР ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚАТЫСУ 

 

2009 жылы жылдық жоспар бойынша 874 791 мың тпңге көлеміндегі сатып алулар 
жоспарланған, оның ішінде тауарлар - 43 456 мың теңге, қызметтер -  831 335 мың теңге.  

Сатып алулар 374 234 мың теңге көлемінде жүзеге асырылды, оның ішінде 
тауарлар– 43 456 мың теңге, қызметтер – 330 778 мың теңге.  

2009 жылдағы сатып алулар қорытындысы бойынша 275 466 мың теңге көлеміндегі 
келісімшарттар жасалды, ондағы қазақстандық құрам 70,5% (194 192 мың теңге) құрады.  

Тауараларды сатып алу бойынша 41 287 мың теңге көлеміндегі келісімшарттар 
жасалды, ондағы қазақстандық құрам 18,9% құрады, оның ішінде: 

• Кеңсе жабдығы - 17 622 мың теңге, қазақстандық құрам -  0%; 
• Бағдарламалық қамтамасыз ету -  13661 мың теңге, қазақстандық құрам - 20%; 
• Жиһаз – 8 000 мың теңге, қазақстандық құрам – 62% 
• Басқа тауарлар – 2 004 мың теңге, қазақстандық құрам – 6,4%. 
Қызметтерді сатып алу бойынша 234 179 мың теңге көлеміндегі келісімшарттар 

жасалды, ондағы қазақстандық құрам 79,6%, оның ішінде:   
• Консалтингтік қызметтер - 180 526 мың теңге, қазақстандық құрам -74,5%; 
• Кеңсені жалға алу – 14 538 мың теңге, қазақстандық құрам - 100%; 
• Басқа қызметтер – 39 115 мың теңге, қазақстандық құрам - 96%. 
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 ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ 

 
 

Басқару Төрағасы бұйрығының негізінде Серіктестіктің Жұмыс тобының күш-
әрекетімен2010-2019 жылдарға арналған Даму стратегиясының жобасы әзірленді.  

2009 жылдың 16 қарашасында Стратегия жоспраы «Самрұқ-Қазына» АҚ-на келісуге 
жіберілді.  

Серіктестік миссиясы: Химия саласын оны қазақстан экономикасының алдыңғы 
қатарлы саласына айналдыру.  

Серіктестік елестеу:  сыртқы және ішкі тұтынушыға бағытталған даму ды көздейтін, 
өнім қауіпсіздігіне және қоршаған ортаны қорғауға жауапты және бизнес пен адам 
капиталын тиімді басқаруды қамтамасыз ететін химиялық холдинг.  

Стратегиялық мақсат болып Қазақстанның химия нарығындағы инвестициялық 
портфелді тиімді басқару арқылы экономикалық құнның ұзақ мерізмдік өсімі табылады.  

Серіктестіктің стратегиялық мақсатына қол жеткізу үшін миссия мен елестеу еске 
отырып келесі даму бағыттары анықталды: 

• Химия өнеркәсібі активтерінің экономикалық құнының тұрақты өсімі. 
Осы бағыттағы  Серіктестіктің даму стратегиясы химия нарығының мақсаттық 

сегменттеріндегі химия өнеркәсібі активтерінің экономикалық құнының тұрақты өсіміне 
бағытталады. 

Химия нарығының мақсаттық сегменттері болымыналар табылады:  
(1) Бейорганикалық химияның базалық өнімдері (базалық бейорганика), 

индустриалды газдардан басқа;   
(2) Органикалық химияның базалық өнімдері және полимерлер (базалық органика);   
(3) Арнайы химикаттардың кейбір түрлері, синтетикалық жуғыш заттар, резина -

техникалық бұйымдар.  
Осы бағыттағы даму  стратегиясының іске асырылуның негізгі құралы болып 

инвестициялық портфелді құрайтын компанияның инвестициялық жобалары табылады.  
Инвестициялық жобаларды жүзеге асырудағы 2014 жылға дейінгі Серіктестіктің 

шамамен алынған инвестициялар көлемі инвестициялық портфель табыстылығы индексі 
1,3 кем емес көрсеткішінде шамамен  180 млрд.теңгені құрайды.  

Қызметті сервитсік қолдау.  
 Қызметті сервистік қамтамасыз етудің даму стратегиясы келесіге бағытталған:   
(1) өнімді сату нарығын кеңейту;  
(2) инвестициялық және өндірістік қызметті сапалы инжинирингтік қолдау жүйесін 

құру;   
(3) ғылыми-зерттеу мекемелерімен әрекеттесу негізінде химия саласындағы 

инновациялық поетнциалды жүзеге асыру. 
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ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ  
(continue) 

 
Химиялық өнім нарығын кеңейту бойынша міндеттерді шешудің мүмкін нұсқаларының 

бірі болып Серіктестіктің еншілес және тәуелді мекемелері шығаратын химия өнімдерінің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында дистрибуция жүйесін көліктік-логистикалық 
шығындардың өз қныны төмендету және сенімді жеткізілімдерді қамтамасыз ету арқылы 
құру табылады.  

Инжинирингтік қызмет кеелсіге бағытталған: the formation of modern engineering service 
in chemical industry on the basis of the best world practice; 

• үздік әлемдік тәжірибе негізінде химия саласындағы инвестициялық жобаларды 
сапалы қолдауды жүзеге асыру;  

Серіктестік ҚР химия өнеркәсібі үшін инновациялық болып табылатын қазіргі заманғы 
технологиялардың трансфертін жүзеге асыруды көздеп отыр және олар шетелдік 
баламалардан кем түспейтін болады.  

Ғылыми-инновациялық қызметтің өзекті тақырыптық бағыттары анықталатын және 
қаржылық мүмкіншіліктер пайда болатын ұзақ мерзімдік келешекте өзіндік ҒЗТКЖ жүргізу 
және олардың нәтижелерін өндіріске енгізу жоспарланып отыр.  

Корпоративтік басқарудың тиімді жүйесін құру.  
Корпоративті басқарудың тиімді жүйесін құру бойынша мақсатқа жетудің шешуші 

факторы ретінде Серіктестік нәтижеге бағытталған бизнес -үрдістердің дамуын 
қарастырады, мысалы, жоспарлау, инвестициялық-қаржы қызметі, тәуекелді басқару, 
портфельдік компанияларды басқару, персоналды басқару, нәтижелілікті басқару.    

Елдің үдемелі индустриалды-инновациялық даму міндеттерін шешудегі Қор мен 
Серіктестіктің маңызды үлесін қамтамасыз ететін Стратегияның сәтті жүзеге асырылуы 
келесі жағдайлардың болуын қажет етеді:  

• Қор тарапынан жобаларды қаржыландыру үшін Серіктестіктің уақтылы 
капитализациясы;  

• Жобаларлы жүзеге асыру мақсатында біріккен кәсіпорын құру үшін стратегиялық 
серіктестерді тарту;  

• Қазақстанның Даму Банкі және басқа осы тәріздес ұйымдардан жобалық 
қаржыландыруды тарту;  

• Химия өндірісі үшін минералды шикізаттың қойнауын қолдану құқығына ие болу 
процедурасын жеңілдету;  

• Жоспарлау және Қор компаниялары үшін химиялық реагенттерді жеткізуді жүзеге 
асыру үшін ішкіхолдингтік кооперацияны ұйымдастыру. 
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 КАДРЛЫҚ САЯСАТ 

 
 
Серіктестіктегі кадр саясаты Серіктестік қызметкерінің заңнамамен қарастырылған 

құқықтарына негізделіп құрылады және әлеуметтік сұрақтарды шешуде және еңбек 
жағдайларын регламентациялауда Серіктестік пен оның қызметкері арасындағы әріптестік 
қарым-қатынастарды дамытуға бағытталады.  

Кадр саясатының мақсаты болып персоналды тиімді басқару, Серіктестіктің кадр 
потенциалын бекіту мен дамыту, Серіктестіктің стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін 
шешу үшін нарықтың ауыспалы талаптарын шешуге қабілетті жоғары өнімді және 
ұйымшыл ұжымды құру табылады. 

Кадр саясатының негізгі тұстарының бірі болып Серіктестік жұмысы 
көрсеткіштерінің мүмкіншіліктеріне қарай отыра жұмыс орындарын сақтау және 
Серіктестік қызметкерлерінің әлеуметтік қорғалу нормаларын қадағалау табылады.  

Кадр саясатының жүзеге асырылуының негізгі жағдайлары болып мыналар табылады:  
1) Персоналдың тиімді жұмыспен қамтылуы;  
2) Персоналды басқару жүйесінің Серіктестіктің стратег иялық мақсаттары мен 

міндеттерін шешуге бағытталуы.  
Серіктестіктің корпоративті құндылықтары болып қызметкерлердің кәсібилігі, еңбек 

тиімділігі, өзара бір -бірін қолдауы, өзара және қызығушылық тудырушы тұлғалар мен 
Серіктестікке сыйластық көзқарас табылады.  

Кадр саясатына келесі шешуші бағыттар кіреді:  
1) Персоналды тиімді басқару;  
2) Корпоративті мәдениетті жетілдіру;  
3) Персоналды оқыту және дамыту;  
4) Мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру;  
5) Жастарға қолдау көрсету;  
6) Персоналды ынталандыру.  
Серіктестік персоналын басқарудың принциптері:  
1) Персонлаға жалпы корпоративті ресурс және ұзақ мерзімдік инвестиялық тұрғыдан 

қарау.  
2) Қызметкерлер мен Серіктестіктің өз міндеттері мен қызмет нәтижелері үшін өзара 

жауапкершілігі.  
3) Кадрлардың олардың кәсіби және жеке бас қасиеттері бойынша саралануы.  
4) Персонал қызметіне жүйелі баға беруді қамтамасыз ету.  
5) Сыйақы тағайындау және жаза қабылдаудағы жариялылық және шапшаңдылық.  
6) Білім, тәжірибе және дәстүрдің сақталып берілуі, қызметкерлерді оқы ту мен 

дамытуға баса көңіл бөлу.  
Кадр саясатын жүзеге асыру шеңберінде қабылданатын шешімдердің мираскерлігі. 
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ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ӘЛУСЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК 
 

 
31 желтоқсандағы жағдай бойынша Серіктестік корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілік шеңберінде келесі регламенттер қабылданды және әрекет етеді:  
1.  Қауіпсіздік және қызметкерлер еңбегін қорғау бойынша, еңбекті қорғау мен 

қауіпсіздік нұсқаулығы бойынша іс-шараларды жүргізу тәртібін анықтайтын және 
Серіктестік қызметкерлерінің еңбегін қорғау және қауіпсіздік білімін тексеру бойынша 
ережелер.  

2. Кәсіби оқу мен кәсіби даму ережелері, оның негізінде Серіктестік 
қызметкерлерінің Серіктестіктің даму стратегиясы анықтаған міндеттерді шешу үшщін 
және лауазымдық міндеттердің орындалуын қамтамасыз ешу үшін Серіктестік 
қызметкерлерінің кәсіби және басқару машықтары саласындағы білімі мен тәжірибесін, 
теориялық тәжірибелік білімінің жаңаруы жүзеге асырылады.  

3. Тиімді жұмыс үшін қолайлы жағдай құру, жоғары білікті мамандарды ұстау 
және тарту мақстаында Серіктестік қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау түрлерін және 
жағдайларын анықтауды регламенттейтін әлеуметтік қолдау көрсету ережелері.  

4. Өртті болдырмау және оны сәтті сөндіру және адам қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге бағытталған талаптар мен нормаларды анықтайтын өрт қауіпсіздігі бойынша 
нұсқаулық. Серіктестік қызметкерлері жұмысқа тек өртке қарсы нұқсаудан өткеннен кейін 
ғана жіберіледі.  

5. Серіктестіктің қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясаты (бұдан әрі – 
Саясат) Серіктестік Бақылау кеңесінің 2009 жылғы 21 желтоқсанындағы №08/09 
хаттамасымен бекітілген. 

Серіктестік қоршаған ортаға қауіп тудыратын зиянды заттарды шығарылымын 
төмендетуге бағытталған әрекеттерге ерекше назар аударады. Серіктестік қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы өз қызметін ҚР заңнамасына сай жүзеге ачсырады және Серіктестіктің 
еншілес және тәуелді ұйымдарында қоршаған оттаны қорғауды басқарудың халықаралық 
стандарттарын енгізуге жағдай жасайды.  Серіктестік жүзеге асыратын инвестициялық 
жобалар жоюалардлы жүзеге асыру туралы шешімді әзірлеу мақсатында экологиялық 
бағалану пәні болып табылады. Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру кезінде 
Серіктестік қоршаған ортаға жағымсыз әсерді неғұрлым азайтуғ а бағытталған ең жаңа 
технологиялар мен жабдықтарды қолдануды көздейді. 
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КОРПОРАТИВТІ БАСҚАРУ 
 

 
 

Корпоративті басқару принциптері   
Серіктестік корпоративті басқаруды Серіктестік қызметі тиімділігін арттыру құралы, 

оның беделін күшейту және капитал тартудағы шығын көлемін төмендету құралы ретінде 
қарастырады. Серіктестік дұрыс тиісті корпоративті басқару жүйесін оның қазіргі 
экономика мен қоғамдағы орнын анықтаушы фактор ретінде қарастырады.  

 
Серіктестікті басқарумен туындайтын қарым-қатынастардағы сенімділікті 

қалыптастыруға бағытталған корпоративті басқару дың негізгі принциптері болып 
мынлара табылады: 

1) Жалғыз қатысушы құқықтары мен мүдделерін қорғау принципі;  
2) Серіктестіктің Бақылау кеңесі мен Басқаруды тиімді басқару принципі; 
3) Серіктесттіктің өзіндік қызмет атқаруының принципі; 
4) Серіктестік қызметі туралы ақпарат айқындығы мен оның жариялылығының 

объективтілігі принципі;  
5) Заңға бағыну және этика принципі; 
6) Тиімді дивидендті саясат принциптері; 
7) Тиімді кадр саясатының принципі; 
8) Қоршаған ортаны қорғау принципі; 
9) Корпоративті дауларды және мүдделер дауларын реттеу саясаты; 
10) Жауапкершілік принципі. 
 
2009 жылдың сәуәр-желтоқсан аралығындағы Бақылау кеңесінің қызметі 
 «Самрұқ-Қазына» Әл ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2009 жылғы 

23 ақпанындағы № 10 хаттамасына сәйкес Серіктестіктің Бақылау кеңесінің құармы 
анықталды, саны 5 адам және өкілеттік мерзімі 5 жыл.  

Бекітілген ұйымдастырушылық құрылым негізінде және Бақылау кеңесі отырыстарын 
өткізу және ұйымдастыру мақсатында Серіктестік Бақылау кеңесінің жұмыс органы – 
Бақылау кеңесінің Хатшылығы құрылды.  

Хатшылықтың функционалды міндеттерді атқару шеңберіндегі қызметі барысында 
Бақылау кеңесі отырыстарын өткізу және ұйымдастыру бойынша жұмыстар атқарылды, 
отырыстар барысында Серіктестік қызметінің түрлі бағыттары бойынша шешімдер 
қабылданды.  
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КОРПОРАТИВТІ БАСҚАРУ 
 (жалғасы) 

 
Жалпы есептік кезеңеде Бақылау кеңесі 8 отырыс өткізді, оның ішінде 5 іштей және 3 

сырттай отырыс. Жалпы отырыс барысында Серіктестік қызметіне қатысты 35 сұрақ 
қарастырылды, олардың ішінде 20 сұрақ 5 сырттай отырыс нәтижесінде және 15 сұрақ – 3 
іштей отырыс барысында қарастырылды.  

Бақылау кеңесі отырыстары шеңберінде Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін 
құжаттар қатары, Серіктестіктің түрлі ұйымдарға қтысу сұрақтары талқыланды, ағымдық 
жылдағы бюджет, ұйымдастырушылық құрылым мен штаттық кесте бекітілді, басымды 
инвестициялық жобалар қарастырылп бекітілді, бірқатар кадр сұрақтары шешілді.  

Бақылау кеңесінің 2009 жылдағы шешуші сұрақтарының қатарына келесі сұрақтарды 
жатқызуға болады:  

- Серіктестіктің «Казфосфат» ЖШС-мен біріге отырып «Тау-байыту фабрикасының 
құрылысы» шеңберінде жарғылық капитал көлемі 100 (жүз) айлық есептік көрсеткіш 
құрайтын біріккен кәсіпорын құруын мақұлдау;  

- Серіктестіктің «Оңтүстік» Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы Ұлттық 
компаниясы» АҚ -на тиесілі Қоғамынң 20 % (жиырма пайыз)  акциясына иелену жолымен 
«Үшгер» тау-химия компаниясы» АҚ-на қатысуын бекіту;  

- Серіктестіктің компанияның жарғылық капиталын арттыру арқылы «Казатомпром 
күкірт қышқылы зауыты» біріккен кәсіпорны» ЖШС-не қатысуы мақұлданды; 

- Серіктестіктің «Жамбыл облысындағы фосфор кен орнын әзірлеу және өндіру» 
атты инвестициялық жобаға қатысуы бекітілді,  оның ішінде,  Кок -Джон (Арал төбе және 
Кесік төбе) және Гиммельфарбское кен орындарының қойагуын қолдану құқығына ие 
болу ашық байқауына қатысуы арқылы.  

Жылдың барысында Бақылау кеңесінің қызметі толық түрде Жалғыз қатысушыға 
есепті болды. Бақылау кеңесінің мүшелері Серіктестік Бақылау кеңесінің қызметіне 
белсенді түрде қатысып келді, шешімдер объективті түрде, адал ниетпен және сапалы, 
Серіктестік пен оның Жалғыз қаты сушысы мүдделеріне сәйкес қабылданып келді. 
Бақылау кеңесінің шешімдері уақтылы және жылсайын өкілеттік мерзімінің басталуынан 
бастап құрылатын график жоспарға сай жүзене асырылды.   

 
Аты-жөні Бақылау кеңесіне 

тағайындалуы сәтінен бастап 
өткізілген іштей отырыстар 

саны 

Қатысқан іштей отырыстар 
саны 

A.Т. Карибжанов 3 3 
K.M. Aйтекенов 3 3 
A.M. Искандиров 3 3 
И.В. Школьник 2 1 
Ж.Ж. Школьник 1 1 
В.Г. Ким 3 3 

 
Хатшылық тұрақты негізде Бақылау кеңесі отырысында берілген тапсырмалар мен 

шешімдердің орындалуына бақылау және мониторинг жүргізеді. 
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КОРПОРАТИВТІ БАСҚАРУ 
 (жалғасы) 

 
2009 жылдың маусым-желтоқсан аралығындағы Басқару қызметі  
Серіктестік Жарғысына сай Серіктестіктің ағымдағы қызметіне бақылауды және оның 

істерін коллегиальді атқару органы – Серіктестік Басқарымы атқарады. Басқарым Заң 
немесе Жарғымен Жалғыз қатысушы және Бақылау кеңесінің құзырлығына жатпайтын кез-
келгне сұрақт ар бойынша шешімдер қабылдайды және Жалғыз қатысушы және Бақылау 
кеңесі алдында оған жүктелген міндеттердің орындалуына жауапты.  

2009 жылдың 18 маусымы мен 31 желтоқсаны аралығында Басқарым жүргізген 18 
отырыс барысында 82 сұрақ және Серіктестіктің 23 ішк і нормативтік актісі қарастырылды, 
оның ішінде 15-сі мақұлданып Бақылау кеңесінің қарастырыуына өтті, 8 -ін Басқарым 
бекітті.  

Басқарым мүшелерінің есептік кезеңдегі отырыстарға қатысу статистикасы: 
 

Аты-жөні Басқарымға тағайындалуы сәтінен 
бастап өткізілген іштей отырыстар 

саны 

Қатысқан іштей отырыстар 
саны 

Д.И. Ердебай 18 18 
M.A. Берлибаев 18 18 
Т.Н. Крылатова 18 18 
Ю.С. Анощенко 13 13 
Б.Т. Алдабергенова 13 12 

(1 отырыс – босатылған) 
 

Серіктестік Басқарымы Серіктестік қатысатын барлық инвестициялықжобалар 
бойыенша шешімдерді қарастырып қабылдады және осыған орай бақылау кеңесіне Бақылау 
кеңесі 2009 жылдың 24 сәуірінде бекіткен Басымды инвестициялық жобалар тізіміне 
өзгерістер мақұлданып Бақылау кеңесіне бекітілуге бағытталды, әр инвестициялық жоюа 
бойынша инвестициялық жобалардың басымдылық жобаоар қатарына жатқызылуының 
негіздемелері мен тұжырымдамалары қарастырылды.  

Инвестициялық жобаларды алдын-ала қарастыру және ұсыныс беру мақсатын да 
Басқарым шешімімен алғашында Инвестициялық қыхзмет сұрақтары бойынша жұмыс тобы 
құрылды.  

Серіктестік Жарғысы жаңа редакцияда бекітілгенінен кейін, Басқару Серіктестіктің 
Инвестициялық комитетін құрды, Инвестициялық комитет ережесі бекітіліп оның құрмы 
қалыптасты.  

Басқарым құзырлығындағы ең шешуші шешімдерге мыналарды жатқыуға болады:  
- «ҚазМұнайГаз» Барлау Қазу» АҚ-ның “Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.” 

ЖШС-нің жарғылық капиталындағы үлесін «Атырау облысында Интеграцияланған газ 
және химия кешенін құру» стратегиялық инвестициялық жобасын жүзеге асыру шеңберінде 
Сенімді басқаруға алу келісімшартына отыру туралы шешім;  

- біріккен кәсіпорындарды құру, оған қатысу туралы сұрақтарды қарастыру және 
мақұлдау, оның ішінде Серіктестіктің «Тау-байыту фабрикасының құрылысы» шеңберінде 
«Казфосфат» ЖШС-мен біріге отырып біріккен кәспорын құруға қатысуы, Серіктестіктің 
«Оңтүстік» Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы Ұлттық компаниясы» АҚ-на тиесілі 
Қоғамынң 20 % (жиырма пайыз) акциясына иелену жолымен «Үшгер» тау-химия 
компаниясы» АҚ-на қатысуы, Серіктестіктің «Ақмола облысында күкірт қышқылы зауыты 
кен орнын өндіру» жобасы шеңберінде «Казатомпром күкірт қышқылы зауыты» біріккен 
кәсіпорны» ЖШС-не қатысуы, «Жамбыл облысындағы фосфор кен орнын әзірлеу және 
өндіру» атты инвестициялық жобаға қатысуы мақұлданды; 
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КОРПОРАТИВТІ БАСҚАРУ 
 (жалғасы) 

 
 

- Серіктестіктің еншілес мекемелерінің қызметі туралы сұрақтар бойынша шешімдер, 
оның ішінде, «Химфос» ЖШС құрылтай келісімшартына отыру, «Химфос» ЖШС 
жарғысы жобасын мақұлдау, «Химфос» ЖШС бақылау және атқару органын құру, 
«Химфос» ЖШс құрылтай отырысына қатысу сұрақтары, 2010 жылға арналған 
«Казатомпром КҚЗ БК» ЖШС-нің даму жоспарын (бюждетін) алдын-ала бекіту, «Біріккен 
химиялық компания» ЖШС-нің «Казатомпром КҚЗ БК» ЖШС-нің» жарғылық 
капиталына салған үлесін игеру туралы жоспарды алдын -ала бекіту, «Казатомпром КҚЗ 
БК» ЖШС-нің жаңа редакциясын алдын-ала бекіту және қол қою.  

Одан басқа, Серіктестік Басқарымы Серіктестіктің еншілес мекемелерін құру туралы 
шешімдерді қабылдады; 

- «Фосфоритті концентрат өндірісі үшін суспензионды-флотациялық фабриканы қайта 
құру» және «Күкірт қышқылын өндіру зауытының құрылысы» жобалары шеңберінде 
«Қазақстан Даму Банкі» АҚ-нан қаржы тарту, Казатомпром КҚЗ БК» ЖШС-ін «Қазақстан 
Даму Банкі» АҚ -на және «Еуразиялық Даму Банкі» АҚ айналымына жіберу тіралы 
шешім.  

Басқарымның 2009 жылдың маусым-желтоқсан аралығындағы жұмыс қорытындысы 
боййынша Басқарымның қызмет атқарған бірінші жылында сұрақтарды қарастырудағы 
жоспарлы әдіс келсіге қол жеткізуге мүмкіндік берді: Серіктестіктің шешуші бизнес -
үрдістері үшін қажетті нормативті база қалыптасты, корпоративті мәдениет негіздері 
салынды және инвестициялық жообаларды қарастыру мен еншілес мекемелерді 
басқарудағы жұмыс өз арнасына түсті.   

   
Сыйақы төлеудің негізгі принциптері 
2009 жылы жетекші қызметкерлер үшін бонустар төлеуге тыйым салынды.  
Серіктестік Бақылау кеңесі мүшелеріне сыйақы төленген емес.  
Төраға мен Басқарым Мүшелерінің жалақысы, еңбек жағдайлары мен оларға сый ақы  

төлеуді Бақылау кеңесі анықтайды. 
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ТӘУЕКЕЛГЕ БАРУ ФАКТОРЛАРЫ 
     

 
Серіктестік оның қызметі келесі категорияларға топтастырылған түрлі қатерлі 

тәуекелге толы екендігін жете түсінеді:  
 Стратегиялық тәуекел  - Серіктестіктің стратегиялық қызметін және дамуын 

анықтау мен жүзеге асыру барысында орын алған қателер мен өзгерістер (кемшіліктер) 
нәтижесінде шығынға тап болуы, саяси ортаның өзгеруі, аймақтық конъютураның өзгеруі, 
салалық құлдырау және басқа жүйелі сипаттағы сыртқы факторлар;  

 Қаржылық шығындар – Серіктестік капиталы құрылымы, табыстың төмендеуі, 
валюта бағамының ауытқуы, несиелік тәуекелдер, пайыздық мөлшерлеме ауытқуы және 
т.б. байланысты қауіп-қатерлер;  

 Құқықтық тәуекел -  Серіктестіктің Қазақстан Республикасы заңнамасы 
талаптарын қадағаламау нәтижесінде шығынға тап болуы, Қазақстан Республикасы 
резиденттері болып табылмайтын тұлғалармен қарым-қатынаста – басқа елдердің 
заңнамасы, сонымен қатар ішкі ережелері мен процедуралары; 

 Операциялық қатер – қызметкерлер тарапынан орын алған ішкі үрдістерді жүзеге 
асыру, ақпараттық жүйелдер мен технологиялардың жұмыс жасауы (технологиялық 
қатерлер) барысындағы кемшіліктер немесе қателердің туындау қатері және сыртқы 
жағдайлардан болатын басқа қатерлер;  

Серіктестікте 2010 жыл барысында келесі жоспарлар алдыға қойылған:  
- Серіктестікте қауіп-қатерлерді сәйкестендіру мен баға берудің негізінде оларды 

басқару саясатын әзірлеу және енгізу;  
- Жеке қатер түрлерін басқару ережелерін әзірлеу және енгізу; 
Серіктестіктің қауіп-қатерлерді басқару саясаты потенциалды шығындарды 

төмендетуге, басқарымдылықты арттыру және дұрыс басқару шешімдерін қабылдау үшін 
ақпараттық жүйені қалыптастыру және қатерлі төмендету мен бақылауға бағытталған іс-
шараларды жүргізу:  

 Шығындардың алдын-алу – белгілі бір қауіптің орын алу мүмкіншілігін қысқарту;  
 Шығынды бақылау – қатердің орын алуы жағдайында шығын көлемін қысқарту;  
Серіктестік қатерлерді басқару бойынша өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қорға 

қатысты салдарлар мен оның мүддесін және Серіктестіктің портфельді компаниялары мен 
басқа қызығушы тараптарға қатысты салдарлар мен мүдделерді ескеруі керек.  

2011 жылдан бастап Серіктестік қатерді басқару саясатының өзінің еншілес 
компаниялары мен тәуелді ұйымдарына енгізілуін көздеп  отыр. 
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 ТӘУЕЛСІЗ АУДТОРЛАР ЕСЕБІ 

 

Арнайы тапсырма бойына Тәуелсіз аудитор қорытындысы  
«Біріккен химиялық компания» ЖШС қатысушысына:  
Біз 2009 жылдың 31 желтоқсанындағы және осы күнде аяқталған жыл үшін  берілген 

«Біріккен химиялық компания» ЖШС мен оның еншілес компанияларының (бұдан әрі  –
Топтар) № , 2, 3 және 4 консолидацияланған формаларының (консолидацияланған 
есептілік формалары) аудитін жүргіздік.  

Консолидацияланған есептілік формаларына қатысты жетекшілік жауапкершілігі 
Топ жетекшілігі  Қазақстан Республикасы құзырлы мемлекеттік органының 

нормативтік актісімен бекітілген тізімге, формаға және Қазақстан Республикасының 
28.02.2007 ж. № 234-III «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп» туралы Заңына сәйкес 
консолидацияланған есептілік формаларының әзірленуі мен ондағы ақпараттың 
шынайылығы үшін жауапты. Жетекшілік жауапкершілігі: алаяқтық немесе қатенің орын 
алуы себебінен құрамында ерекше бұрмаланулар жоқ консолидацияланған есептілік 
формаларын әзірлеу мен ондағы ақпараттың шын айы ұсынылуына қатысты тиісті ішкі 
бақылауды жоспарлау, енгізу және қолдау; сәйкес есептік саясатты таңдау және қолдану; 
нақты жағдайларға сай бухгалтерлік есептерді қолдану.  

Аудитор жауапкершілігі  
Жүргізілген аудиттің негізінде берілген консолидацияланған есептілік формалары 

туралы пікір айту біздің міндетіміз болып табылады. Біз Халықаралық аудит 
стандарттарына сәйкес аудит жүргіздік. Осы стандарттар біздің этикалық нормаларды 
қадағалауымызды және берілген консолидацияланған есептілік формаларында 
бұрмаланған  ақпараттың жоқтығы туралы жеткілікті түрде сенімділікке қол жеткізуімізді 
талап етеді.  

Аудитке консолидацияланған есептілік формаларында берілген суммалар мен 
ақпаратқа қатысты аудиторлық дәйектерді алуға бағытталған процедураларды орындау 
кіреді. Процедураларды таңдау аудитордың пайымдауына негізделеді, оның ішінде, 
алаяқтық немесе қатенің орын алуы себебінен консолидацияланған есептілік 
формаларының бұрмалану қаупіне баға беру кіреді. Осы қауіпті бағалау кезінде аудитор 
мекеменің ішкі бақылау саясатының тиімділігі туралы пікірді білдіру үшін емес, нақты 
жағдай үшін қажетті аудит процедураларын анықтау үшін мекеменің консолидацияланған 
есептілік формаларын дайындау мен ұсынуға қатысты ішкі бақылау аспектілерін 
қарастырады. Аудитке сонымен қатар таңдалған есептік саясаттың орындылығы мен 
жетекшілік жүргізген бухгалтерлік бағамдардың негізіділігін бағалау және жалпы 
ұсынылған консолидацияланған есептілік формаларын бағалау кіреді.  

Бідің ойымызша, біз қол жеткізген аудиторлық дәйектер пікір білдіру үшін 
жеткілікті және тиісті. 
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ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАР ЕСЕБІ  
(жалғасы) 

 
Қорытынды 
Біздің ойымызша, Топтың 2009 жылдың 31 желтоқсанындағы консолидацияланған 

осы күнде аяқталған есептілік формалары Қазақстан Республикасы құзырлы мемлекеттік 
органының нормативтік актісімен бекітілген тізімге, формаға және Қазақстан 
Республикасының 28.02.2007 ж. № 234-III «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп» 
туралы Заңына сәйкес барлық қолданыстағы аспектілерде дайындалған.  

 
Қолданумен тарату шектеуі  
Жоғарыда аталғандай, консолидацияланған есептілік формалары Қазақстан 

Республикасы құзырлы мемлекеттік ор ганының нормативтік актісімен бекітілген тізімге, 
формаға және Қазақстан Республикасының 28.02.2007 ж. № 234-III «Бухгалтерлік есеп 
және қаржылық есеп» туралы Заңына сәйкес барлық қолданыстағы аспектілерде 
дайындалған Консолидацияланған есептілік формалары және тәуелсіз тексеруші 
қорытындылары арнайы тапсырма бойынша тек акционер және ТОп жетекшілігіне ғана 
арналады және басқа тұлғаларға тартылмайды және олардың қолданысына берілмейді.  

 
/Қолы/ 
“Эрнст энд Янг” ЖШС 
 
/Қолы/ 
Аудит серіктесі 
 
/Қолы/ 
Евгений Жемалетдинов  
Аудитор/Бас директор 
“Эрнст энд Янг” ЖШС 
 
Мөр: “Эрнст энд Янг” ЖШС 
Қазақстан Республикасы аумағында аудиторлық қызметпен айналысудың мемлекеттік 

лицензиясы, сериясы МФЮ-2 № 0000003, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
2005 ж. 15 шілдесінде берген.   

 
/мөр/ 
Аудитордың біліктілік кулігі № 0000553, 24 желтоқсан 2003 жылы берілген.  
 
 

2 наурыз, 2010 жыл 
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КОНСОЛИДАЦИЯЛАНҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП 
 

 
КОНСОЛИДАЦИЯЛАНҒАН БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС  

Консолидациялық форма  # 1 
мың теңге 

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІК АКТИВТЕР Line code At the end of accounting 
period 

Ақша және оның эквиваленттері    
 010 954,805 
Қысқа мерзімдік қаржылық инвестициялар  011 --- 
Қысқа мерзімдік дебиторлық қарыз 012 31,737 
Қор 013 16,231 
 014 81,526 
Ағымдағы салықтық активтер 015 323,822 
 016 6,873 
Сатылуға арналған ұзақ мерзімдік активтер 100 1,414,994 
   
Басқа қысқа мерзімдік активтер 020 --- 
 021 --- 
Жалпы қысқа мерзімдік активтер 022 --- 
 023 --- 
I. ҰЗАҚ МЕРЗІМДІК АКТИВТЕР 024 996,677 
Ұзақ  мерзімдік қаржылық инвестициялар 025 --- 
Ұзақ  мерзімдік дебиторлық қарыз 026 --- 
Үлестік қатысу әдісімен есептелетін инвестициялар 027 12,576 
 028 15,947 
Инвестициялық жылжымайтын мүлік 029 972,855 
 200 1,998,055 
Негізгі қаржы  3,413,049 
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КОНСОЛИДАЦИЯЛАНҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП  
 (жалғасы) 

 
 

КОНСОЛИДАЦИЯЛАНҒАН БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС  
Консолидациялық форма  # 1 

мың теңге 
МІНДЕТКЕРЛІКТЕР ЖӘНЕ КАПИТАЛ LIABILITY AND CAPITAL Жол коды Есептік жылдың 

соңында  
I. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІК МІНДЕТКЕРЛІКТЕР   
Қысқа мерзімдік қаржылық міндеткерліктер 031 --- 
Салықтар бойынша міндеткерліктер 032 5,966 
Басқа міндетті жіне ерікті төлемдер бойынша міндеткерліктер 033 --- 
Қысқамерзімдік несиелік қарыз 034 387,996 
Қысқамерзімдік бағамдық міндеткерліктер 035 --- 
Басқа қысқамерзімдік міндеткерліктер 036 48,743 
Total short-term liabilities 300 442,705 
II. ҰЗАҚ МЕРЗІМДІК МІНДЕТКЕРЛІКТЕР   
Ұзақ мерзімдік қаржылық міндеткерліктер 040 --- 
Ұзақм мерзімдік несиелік міндеткерліктер 041 --- 
Ұзақ мерізмдік бағамдық міндеткерліктер 042 --- 
Кейінге қалдырылған салықтық міндеткерліктер 043 --- 
Басқа ұзақ мерзімдік міндеткерліктер 044 --- 
Жалпы ұзақ мерзімдік міндеткерліктер 400 --- 
III. ЖЕКЕ КАПИТАЛ   
lШығарылған капитал  050 2,000,000 
Эмиссионды табыс 051 --- 
Сатып алынған үлестік құралдар 052 --- 
Резерв 053 --- 
Таратылмаған табыс (жабылмаған шығын)  054 (523,654) 
Азшылдық үлесі 055 1,493,998 
Жалпы капитал 500 2,970,344 
БАЛАНС  (б. 300 + б. 400 + б. 500)  3,413,049 
 
 

КОНСОЛИДАЦИЯЛАНҒАН ТАБЫС ЖӘНЕ ШЫҒЫН ТУРАЛЫ ЕСЕП  
Консолидациялық форма  # 2 

thousand tenge 
КӨРСЕТКІШ АТАУЛАРЫ Жол 

коды 
Есептік кезеңде 

Өнімдің сатудан түскен және қызмет көрсетуден түскен табыс  010 32,679 
Сатылған өнім мен көрсетілген қызметтің өзіндік құны  020 --- 
Жалпы табыс (б. 010 – б. 020) 030 --- 
Қаржыландырудан түсетін табыс 040 13,635 
Басқа табыс 050 42 
Өнімді сату және қызмет көрсету шығындары 060 --- 
Әкімшілік шығындар 070 (575,433) 
Қаржыландыру шығындары 080 (1,600) 
Басқа шығындар 090 --- 
Үлестік қатысу әдісімен есептелетін ұйм шығын/табысының үлесі  100 --- 
Жалғасымды қызметтен түсетін ұйым табысы/шығын (б. 030 + б. 040 + 
б. 050 – б. 060 – б. 070 – б. 080 – б. 090 +/- б. 100) 

110 (530,677) 

Тоқтатылған қызметтен түсетін шығын/табыс 120  
Салық төлеуге дейінгі табыс/шығын  (б. 110 +/- б. 120) 130 (530,677) 
Корпоративті табыс салығы бойынша шығындар 140 1,021 
Азшылық үлесін есептеуге дейінгі есептелген кезеңдегі жалпы табыс 
(шығын)  (б. 130 – б. 140)   

150 (529,656) 

Азшылық үлесі  160 (6,002) 
Кезеңдегі жалпы табыс (шығын)  (б. 150 – б. 160)   170 (523,654) 
Акция табысы 180 --- 
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КОНСОЛИДАЦИЯЛАНҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП  
 (жалғасы) 

 

АҚША ҚОЗҒАЛЫСЫ  ЖӨНІНДЕГІ КОНСОЛИДАЦИЯЛАНҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП  
Консолдидациялық форма # 3 

Мың теңге 
КӨРСЕТКІШ АТАУЛАРЫ Жол 

коды 
Есептік кезеңде 

I. Операциялық қызметтен алынған ақша қозғалысы    
1. Ақшаның түсуі, оның ішінде:  010 18,999 
Тауарлардың сатылуы 011 --- 
Қызмет көрсету  012 7,059 
Алынған аванстар 013 --- 
Дивидендтер  014 --- 
Басқа пайда 015 11,940 
2. Ақшаның кетуі, оның ішінде: 020 (454,604) 
Тауарлар мен қызмет түрлерін үшін жеткізіп берушілерге төленетін төлемдер:  021 (95, 086) 
Берілегн авантстар 022 (14,836) 
Жалақы төлемдері 023 (329,056) 
Қарыз сыйақылары бойынша төлемдер 024  
Корпоративті табыс салығы 025 (1,105) 
Бюджетке төленетін басқа төлемдер 026 (107) 
Басқа төлемдер  027 (14,414) 
3. Операциялық қызметтен түсетін ақшаның таза сомасы (ж. 010 – ж.  020) 030 (435,605) 
II. Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қозғалысы   
1. Ақшаның түсуі, оның ішінде:  040 402 
Негізгі ақшаның іске асырылуы 041 --- 
Материалды емес активтердің іске асырылуы  042 --- 
Басқа ұзақ мерзімдік активтердің іске асырылуы  043 --- 
Қаржы активтерінің іске асырылуы 044 --- 
Басқа ұйымдарға берілген қарыздардың өтелуі  045 --- 
Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар 046 --- 
Басқа түсімдер 047 402 
2. шығарылған ақша, оның ішінде: 050 (579,992) 
Негізгі қаржыға ие болу 051 (75,735) 
Материалды емес активтерді сатып алу 052 (12,712) 
Басқа ұзақ мерзімдік активтерді сатып алу 053 --- 
Қаржы активтерін сатып алу 054 --- 
Басқа ұйымдарға қарыз беру 055 --- 
Фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар 056 --- 
Басқа түсімдер 057 (491,545) 
3. Инвестициялық қызметтен алынатын ақшаның таза сомасы ( ж. 040 – ж.  
050) 

060 (579,590) 

III. Қаржылық қызметтен түсетін ақша қозғалысы    
1. Ақшаның түсуі, оның ішінде:  070 2,000,000 
Акциялар эмиссиясы және басқа құнды қағаздар  071 2,000,000 
Қарыздың алынуы 072 --- 
Қаржыландырылатын жалға алу бойынша сыйақы алу 073 --- 
Басқа түсімдер 074 --- 
2. Ақшаның шығарылуы, оның ішінде:  080 (30,000) 
Қарыздың өтелуі 081 (30,000) 
Жеке акцияларды сатып алу 082 --- 
Дивиденд төлеу 083 --- 
Басқа 084 --- 
3. Қарджы қызметінен түсетін ақшаның таза сомасы (ж. 070 – ж. 080) 090 1,970,000 
Жалпы: Ақшаның артуы +/- кемуі  (ж.  030 +/- ж. 060 +/- ж. 090)  954,805 
Ақша және оның есептік кезең басындағы эквиваленті   --- 
Ақша және оның есептік кезең соңындағы эквиваленті  954,805 
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КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ЖӨНІНДЕГІ КОНСОЛИДАЦИЯЛАНҒАН ЕСЕП  

Консолдидациялық форма# 4 
Мың теңге 

 Жол 
коды 

Аналық ұйым капиталы   

  Шығарылған 
жарғылық 
капитал 

Эмиссиялық 
табыс 

Басқа 
резервтер 

Таратылмаған табыс (шығын) Азшыдық 
үлесі 

Жалпы капитал 

Өткен 
жылдардағы 

Есептік кезеңдегі 

Есептік жылдың 1 қаңтарындағы сальдо 10 --- --- --- --- --- --- --- 
 20 --- --- --- --- --- --- --- 
Жарғылық саясаттағы өзгерістер  30 --- --- --- --- --- --- --- 
  --- --- --- --- --- 1,500,000 1,500,000 
Қайта есептелген сальдо  (ж. 010 +/- ж.  020) 31 --- --- --- --- --- --- --- 
 32 --- --- --- --- --- --- --- 
Капиталдағы өзгерістер 33 --- --- --- --- --- --- --- 
 40 --- --- --- --- --- --- --- 
Активтерді қайта бағалаудан болған табыс/шығын  50 --- --- --- --- (523, 654) (6,002) (529,656) 
 60 --- --- --- --- --- --- --- 
Ақша ағымдарына кепілдік беру 70 --- --- --- --- --- --- --- 
 80 2,000,000 --- --- --- --- --- 2,000,000 
Шетелдік қызметтерден алынғандағы бағамдық 
айырмашылықтар 

90 ---- --- --- --- --- --- --- 

 100 2,000,000 --- --- --- (523,654) 1,493,998 2,970,344 
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 АКТИВТЕР ҚҰРЫЛЫМЫ 

 
Қазіргі таңда Серіктестік активтері кеелсі түрде көрсетілген:  
• «Казатомпром Күкірт қышқылы зауыты біріккен кәсіпорны» ЖШС жарғылық 

капиталындағы 51% үлес;   
• «Химфос» ЖШС жарғылық капиталындағы 30% үлес;  
• «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС 51% жарғылық капиталындағы 51% үлес 

(Серіктестіктің сенімді басқарымында).  
 
Төмендегілер бойынша Серіктестік атөарған іс-шаралар:  
«Казатомпром Күкірт қышқылы зауыты біріккен кәсіпорны» ЖШС: 
1. Компания қатысушыларының кезектен тыс жиналысының 2009 жылғы 20 қарашадағы №6 

Хаттамасының негізінде келесі іс-шаралар жүзеге асырылды:  
• «Біріккен химиялық компания» ЖШС -нің Компания қатысушылары қатарына қатысушы 

қабылдау және Жарғылықы капиталға ақшалай үлес қосу арқылы оның көлемі артылды.  
• «Біріккен химиялық компания» ЖШС-мен Компанияның Құрылтай келісімшартына қосылу 

туралы келісімшартқа қол қойылды.  
• Компания Жарғысына өзгертістер енгізіліп бекітілді.  
• Компания қатысушыларының кезектен тыс жиналысының 2009 жылғы 21 желтоқсанындағы 

№7 Хаттамасының негізінде келесі іс-шаралар жүзеге асырылды:  
• 2010 жылдағы Компания дамуының жоспары (бюджет) бекітілді. 
• Компанияның жарғылық капиталына «Біріккен химиялық компания» ЖШС салған салымын 

игеру жоспары бекітілді.  
• Компания Жағысы жаңа редакцияда бекітілді және қол қойылды.  
«Химфос» ЖШС “ 
1. Серіктестік Бақылау Кеңесінің 2009 жылғы 11 маусымындағы жобалар тізімін одан әрі 

қарастыру және жүзеге асыру үшін бекіту жөніндегі шешіміне сәйкес, оның ішінде «Казфосфат» 
ЖШС-мен бірігіп жүзеге асырылуы жоспарланып отырылған жобалар  

• Жобаны жүзеге асыру графигі келісілді және бекітілді,  
• «Қазақстан Даму банкі» АҚ-на жобаларды саралаудың алғашқы кезеңі өтті 
2. Серіктестік Бақылау Кеңесінің 2009 жылғы 12 қазанындағы және «Самрұқ-қазына» ӘАҚ» 

АҚ Инвестициялық комитетінің 2009 жылдың 20 қазанындағы шешіміне сәйкес:   
• 2009 жылдң 28 желтоқсанында «Казфосфат» ЖШС-мен біріккен «Химфос» ЖШС мекемесі 

тіркелді. 
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АКТИВТЕР ҚҰРЫЛЫМЫ 
(жалғасы) 

 
 
“Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.” ЖШС 
1. «Самрұқ-қазына» ӘАҚ» АҚ Инвестициялық комитетінің 2009 жылдың 20 

қазанындағы шешімімен «Біріккен химиялық компания» ЖШС жобаны кезеңді жүзеге 
асыру жұмысын ұсынды: бірінші кезең – полипропилен өндірісі; екі нші кезең – 
полиэтилен өндірісі.  

• Қазіргі уақытта Жобаның бірінші кезеңі басталды. 
• Жобаның бірінші кезеңінің жалпы құны - 1 945,735  млн АҚШ доллары.  
• Өндірістік бағдарлама полипропилен шығарылымын келесі жылдарда 

қарастырады:  
2014 – 235,21 мың тонна. 
2015 – 382,216 мың тонна, 
2016 – 438,425 мың тонна. 
2017 жылдан бастап және одан әрі – 449,7 мың тонна  (жабдықтың толық өндірістік 

қуатының 89%). 
2. 2009 жылдың 20 қазанында ҚМГ БҚ үлесі «Біріккен химиялық компания» ЖШС 

(БХК) сенімді басқарымы асты на өтті. Осы кезеңде ҚМГ БҚ үлесінің БХК меншіген 
сатылуы қарастырылуда.  

3. 2009 жылдың 10 желтоқсанында «Самрұқ -қазына» ӘАҚ» АҚ Инвестициялық 
комитеті KPI-ға қытай тарапынан қарыз алу сұрағын қарастыру ұсынды. 

4. Жобаны қаржыландыру мақсатында Қытай ЭксИмБанкінен Несиелік ресурстарды 
тарту жұмыстары жүргізілуде.  

2009 жылдың 12 желтоқсанында Қытай ЭксИмБанкі мен ҚДБ арасында Жобаны 
қаржыланлдыру жөніндегі Меморандумға қол қойылды. 2009 жылдың желтоқсанында  - 
2010 жылдың қаңтарында Қытай ЭксИмБанкі арасында кездесулер мен кеңестер өтті. 
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2010 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ДАМУ КЕЛЕШЕГІ   

 
Қолданыстағы және жаңа өндірістерді құру мақсатында отандық химия өнім түрлерін 

кеңейтумен және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін және алдыңғы қатарлы 
технологияларды қолданумен жаңа отандық химия өнеркәсібі өнімдерін шығаруды 
ұйымдастыру үшін 2010 жылы Серіктестік келесіні жүзеге асырады:  

(1) Келесі инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы:  
• Атырау облысында алғашқы газ-химия кешенінің құрылысы. 1 фаза;  
• Степногорск қ. күкірт қышқылы зауытының құрылысы;  
• Фосфорит концентратын өндіру үшін суспензиялық-флотациялық фабриканы қайта 

құру және Тараз қ. күкіртқышқылы цехын құру.  
(2) Фосфор және композитті минералды тыңайтқыштар, хлор -сілтілі өнім, 

агрохимиялық өнімдер, натрий цианиді, синтетикалық каучук және т.б. секілді өнімдерді 
ұйымдастыру үшін жаңа инвестициялық жобаларды әзірлеу.  

      Сонымен қатар, еншілес және тәуелді ұйымдарға сервистік қолдауды дамыту 
мақсатында, 2010 жылы маркетингтік талдау және химия өнімінің дистрибуциясын 
ұйымдастыру үшін сауда компаниясын құру бойынша инвестициялық ұсыныстарды 
дайындау жоспарлануда.   

    Осымен қатар, қызмет бағытын анықтау және жетекші әлемдік мамандандырылған 
инжинирингтік компаниялар ішінен мүмкін серіктестерді анықтау мақсатында нарыққа 
талдау жасалынатын болады. 

    Корпоративтік басқару саласында дамудың негізгі бағыты болып негізді қалаушы 
құжаттардың әзірленуі мен енгізілуі табылатын болады, оның ішінде корпоративтік басқару 
және корпоративтік этика кодекстері, сонымен қатар еншілес компанияларды басқару 
бойынша әрекеттестікті ұйымдастыру.   
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