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Қазақстанның темір жол саласы ел экономикасының қарқындап
дамып келе жатқан іргелі саласының бірі. Сала ішіндегі өндірістік
жӫне техникалық ӫлеует тұрақты негізде ұлғайып, бүгінгі таңда
150 мың адамнан астам адамды жұмыспен қамтып отыр.

Таяу жылдарыҚазақстанда көлік-логистикалық орталықтарының
желісі құрылмақ. Бұл тұрғыда елеулі рөл «ҚТЖ» ҰК» акционерлік
қоғамының еншілес компаниясы, республика аумағы бойынша
темір жол арқылы өтетін жүк тасымалының 60%-дан астамын
жүзеге асырып отырған Қазақстан Республикасындағы ең ірі
жүк вагоны паркінің операторы – «Қазтеміртранс» акционерлік
қоғамына жүктеліп отыр.

2013 жылға тура келген өзінің он жылдық мерейтойын
«Қазтеміртранс» АҚ тұрақты өсіммен жӫне жоғары көрсеткіш-
термен атап өтті. Компанияның қызметі ел экономикасындағы
жүк тасымалдау қажеттігін қамтамасыз етіп, салалық жобаларды
жүзеге асыруға, активтерді жаңартып-жаңғыртуға жӫне темір
жол тасымалындағы тиімділік пен қызмет сапасын арттыруға
бағытталған.

2013жылы«Қазтеміртранс» АҚжүзегеасырғанжүктасымалының
ауқымы91млн тоннадан асыптүсті, оның ішінде 73млн тоннадан
астам жүк ауқымы Қазақстан аумағында тасымалданды. Экспорт-
импорт қатынасындағы тасымал 17 млн тонна шамасын құрады,
сол сияқты 1 млн тонна шамасындағы жүк ауқымы біздің еліміз
арқылы өтетін темір жол транзитінің еншісінде.

Көлік жӫне логистикалық қызмет түрін тоқтаусыз негізде сапалы
етіп ұсыну жүк вагоны паркін жаңартып-жаңғыртуды талап
етеді. Соңғы жылдардағы инвестициялардың кең ауқымы ҚТЖ
компаниялар тобының негізгі актив түрлері бойынша қалыптасқан
жағдайды, яғни олардың тозып, ескіруін барынша өзгертуге

мүмкіндік берді. Сөйтіп, 2008 жылмен салыстырғанда 2013
жылы жүк вагондарының тозу көрсеткіші 71%-дан 46%-ға
дейін төмендеді.

Өткен жылы «Қазтеміртранс» паркі 2000-дай жүк вагонымен
толықтырылды, оның ішінде жартылай вагондар, цистерналар
жӫне астық тасушыхоппер вагондар бар. Сондай-ақ, отандық
өнімөндірушіні қолдау ретінде «Қазақстанның вагон жасаушы
компаниясы» ЖШС шығарған 1 501 жартылай вагон сатып
алынды.

Бұл жылдары «Қазтеміртранс» АҚ қызметі ел экономика-
сының темір жол арқылы жүк тасымалдау қажеттілігі мен
темір жолға арналған машина жасау өнімін шығаруға,
активтерді жаңғыртып, көлік-логистикалық жүйесін
қалыптастыруға жӫне құзырлық жаңа міндеттерді дамытуға,
тиімділік көрсеткіштері мен қызмет сапасын арттыруға
бағытталды. Компанияның тиімді де табысты жұмысының
нӫтижесі Standard & Poor’s жӫне Moody’s Investors Services
халықаралық рейтингтік агенттіктері тарапынан атап өтілді.
Ӫрине, бұл бағытта атқарылып жатқан шаралар өз жалғасын
табуда. Сӫйкесінше, тиімді де нӫтижелі қауіпсіз қызмет,
жүк тасымалы ауқымын кеңейту, ӫлеуметтік жауаптылық
сынды мӫселелердің стратегиялық мӫні одан сайын артып,
Компанияның өсіп-өркендеуіндегі басты талаптардың бірі
болып қала бермек.

Өз тарапымыздан, Компания алға қойған міндеттерді
ойдағыдай орындап, жүзеге асыра алатынын біз нық сеніммен
айта аламыз, оның ішінде Қазақстанның көлік-логистикалық
жүйесін дамытып, еліміздің транзиттік ӫлеуетін арттыру
бағытындағы шаралар бойынша да.



ДФжПн ЖАЕИШДВ

Біздің Компания үшін 2013 жыл мерейлі жыл
болды. Қазақстанның темір жол саласын рефор-
малау барысында осыдан он жыл бұрын, яғни 2003
жылдың 21 қазанында «Қазақстан темір жолы»
ұлттық компаниясы негізінде – «Қазтеміртранс»
акционерлік қоғамы құрылған еді. Ӫрине, алпауыт
тарих аясынан алып қарағанда он жыл дегеніміз
айтарлықтай елеулі көрсеткіш емес. Алайда, бар
тарихы тӫуелсіз жас мемлекеттің қалыптасып, да-
муымен бітісе-қайнасып шыңдалып жатқан компа-
ния үшін арада өткен он жыл – екпіндеп өсу жӫне
нарық ішіне белсене араласу кезеңіне сайма-сай
келді. Яғни, біз жүк тасымалы нарығына өзіндік
меншікті жылжымалы құрамы бар белсенді ком-
пания ретінде қатысып отырмыз. Осынау жылдар
орамында біздің кӫсіпорын ондаған адам ғана
жұмыс істейтін шағын ұйымнан буырқана дамыған
компанияға айналып, толыққанды өсіп-өркендеп,
бүгінде Қазақстанның барлық ірі қалаларында
жӫне алыс-жақын шет елдерде фронт-кеңсе
аймақтық желілерін іске қосып отыр.

Бүгінгі таңда «Қазтеміртранс» АҚ меншігіндегі
вагон паркінде 65 мың бірлік көлік техникасы бар,
яғни жабық вагондар мен жартылай вагондар,
платформалар, цистерналар, бидай тасушы, цемент
тасушы вагондар жӫне т.б. Тасымалданатын жүк
ауқымының басым бөлігі бұқаралық қолданысқа
қажет үйме салмақтағы жӫне құйылмалы жүк
түрлерін құрайды, оның ішінде, көмір, бидай,
мұнай жӫне мұнай өнімдері, кен қазбалары мен
минералды тыңайтқыштар бар.

«Қазтеміртранс» АҚ даму кезеңінің қиян
соқпақтарын оңай еңсеріп, вагон паркінің жыл-
жымалы құрамымен жүк тасу көрсеткіштері
бойынша темір жол операторлары нарығының
көшбасшылары қатарына еніп, ТМД елдерінің
көлік нарығында жетекші тұғырға шықты.

Алға қойған міндеттерді сӫтті орындауда
бас компания қашан да көмек-қолдау көрсетіп
келеді. Бұл тұрғыда, сонымен қатар жүк вагон-
дарымен жұмыс істеу, өндіріс қуатын артты-
ру, жаңа жүк вагондарын сатып ала отырып,
вагон паркін жаңарту (соңғы екі жылда тек
отандық жылжымалы құрам сатып алынуда)
сынды компания кезең-кезеңімен жүзеге асы-
рып отырған саясат та өз жемісін беруде.

Сол сияқты, корпоративтік басқаруды
жетілдіріп, жаңа да тиімді технология-
лар мен инновацияларды енгізу, компа-
ния қызметкерлерін оқыту, дамыту жӫне
біліктілігін арттыру тұрғысында да байыпты
жұмыс жүргізілуде. Ӫлбетте, осының бӫрі
«Қазтеміртранс» акционерлік қоғамының
өзінің он жылдық мерейтойында жүк тасы-
малы нарығының толыққанды ойыншысы
ретінде қатысып отырғанының белгісі бол-
са керек. Компания алдағы уақытта да ӫрі
қарай дамып, жетіліп, еліміздің көлік саласы
мен нарық ішіндегі өзекті мӫселелерді шешіп,
игеруге қабілетті, іргелі кӫсіпорын ретінде өз
қызметін жалғастыра бермек.





Темір жол саласындағы еҝбек 
өндірісі бір адамға шаққанда

2013 жылы Қытаймен арадағы шекара арқылы 
өткізілген жҟк ауқымы

(2012  жылмен
салыстырғанда 17 
жоғары көрсеткіш)

Қ
азақстан Републикасының көлік саласындағы
басты тұғыр, ӫрине, «Қазақстан темір жолы»
ұлттық компаниясының еншісінде. Бүгінде

бұлкомпанияелэкономикасыныңнегізгі қозғаушы
күшінің бірі болып табылады.

Компания отандық экономикаға, ел халқына, ең
алдымен, тасымалдау қызметін көрсетумен қатар,
өзге де бірқатар инфрақұрылымдық ірі жобалар-
ды жүзеге асыруда. Айталық, темір жол саласына
арналған отандық машина жасау өндірісінің өнімін
игеруде. Сондай-ақ, көлік-логистикалық жүйесінің
қалыптасуына тікелей ат салысып, құзырлық жаңа
қызметтерді дамытуға, қызмет сапасы мен тиімділігін
арттыруға барынша көңіл бөлуде.

Айтакетукерек, 2013жылы«Қазақстантеміржолы»
ұлттық компаниясының жүк айналымы 231,2 млрд
тонно-км нетто көрсеткішін құрады (бұл жоспардағы
көрсеткішке шаққанда 100,1% деген сөз). Жола-
ушы айналымы көрсеткіші – қашықтығына 16,9
млрд жолаушы шамасында (жоспарға шаққанда
100,3% көрсеткіш).

ҚТЖ 2013 жылы 135 локомотив, 3154 жүк ваго-
нын, 288 жолаушы вагонын сатып алып, жаңартып-
жаңғыртты. 631 км қашықтықтағы магистралды жол
аумағы күрделі жөндеуден өткізіліп, Жезқазған-
Бейнеу жӫне Арқалық-Шұбаркөл темір жол желілері
құрылысы бойының жоғары жағында түгелдей рельс
төсеу аяқталды.

2013 жылы тасымалдық көлік түрін шығару 200
млрд теңгенің үстіне шықты. Бұл, айталық, 2008 жыл-
мен салыстырғанда 20 есе жоғары деген сөз.

Мемлекет басшысының «Қазақстан Жолы – 2050:
бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолда-
уында мӫлім етілген тапсырмасына сай, ҚТЖ
алдағы жылы Жезқазған-Бейнеу жӫне Арқалық-
Шұбаркөл жаңа темір жол желісінің алғашқы
кешенін іске қосуды жоспарлап отыр. Сол сияқты,
Ақтау теңіз айлағын кеңейту жобасын аяқтау да
келесі жылдың еншісінде. Алдағы жылы, сондай-
ақ Ақтөбе қаласында рельс арқалығы зауыты, ал
Астана қаласында «GEVO» дизельді қозғалтқышын
өндіру зауыты іске қосылмақ.

5,85 19,4

Алдағы екі жылдың ішінде Қазақстанда көлік-
логистикалық орталықтары жүйесі қалыптасып,
толыққанды жұмыс істей бастайды. Бұл тұрғыда
«Қазтеміртранс» акционерлік қоғамына («Қазақстан
темір жолы» ҰК» акционерлік компаниясының 100%
еншілес компаниясы) мол жауапкершілік артылуда.
Қазақстан Республикасы жүк вагоны паркінің ең ірі
операторы болып табылатын «Қазтеміртранс» АҚ,
республика аумағында темір жол арқылы жүк тасы-
малдау қызметінің 60%-ын жүзеге асырып отыр.

«Қазтеміртранс» акционерлік қоғамына тиесілі
вагон паркінің құрамы 65 мың бірлік көлік техни-
касымен жасақталған. Оның ішінде жабық вагон-
дар, платформалар, жартылай вагондар, шандар,
астық тасымалдаушы жӫне цемент тасымалдаушы
вагондар мен фитинг платформалар бар. Компа-
ния өз қызметінде жүк вагондарының жұмысын
үйлестіріп, ӫрекет етумен қатар, экспедиторлық та-
сымал қызметін, жүк вагондарын жалға беру, жүк ва-
гондарын өндіру жӫне жоспарлы жөндеуден өткізу,
металл сынықтарын сақтау, өңдеу жӫне үлестіру
сынды бағыттарды да қамтыған.

«Қазтеміртранс» АҚ вагондарымен тасымалда-
натын жүк ауқымының басым бөлігі бұқаралық
қолданысқа қажет үйме салмақтағыжӫне құйылмалы
жүк түрлері, мысалға, көмір, бидай, мұнай жӫне
мұнай өнімдері, кен қазбалары мен минералды
тыңайтқыштар.

Компанияның филиалдық жүйесі Қазақстанның
барлық ірі қалаларында жұмыс істейді. Ал ТМД,
Балтық елдері, Еуропа, Оңтүстік-Шығыс Азия, Таяу
Шығыс елдерінде ашылған компанияның агент-
операторлары вагондарды бұл аумақтардан
іркіліссіз өткізуге жағдай жасауда. Компанияның
алдағы жоспарларында ынтымақтастық аумағын
кеңейтіп, жүк тасымалдау ауқымын арттырумен
қатар, біртіндеп жүк тасымалдаушы жылжымалы
құрам паркін жаңарту, инновациялық технология-
ларды ендіру мӫселелері де кеңінен ескерілген. Бұл
шараларжүкжөнелтуші ірі компанияларменшағын
жӫне орта бизнес өкілдеріне көрсетілетін қызмет
сапасын барынша арттыруға бағытталған.

іАНДАЙ ДА БӪР МЕМЛЕКЕТ ђШӪН, ӘСӪРЕСЕ, іАЗАіСТАН СЫНДЫ 
КЕҢ АУМАіТЫ ЕЛ ђШӪН КӨЛӪК ЖђЙЕСӪНӪҢ ДАМУ ДЕҢГЕЙӪ ӨТЕ 
МАҢЫЗДЫ. іАЗАіСТАННЫҢ ГЕОГРАФИЯЛЫі ЖАѐДАЙЫ (ТЕҢӪЗГЕ 
ШЫѐАР ТӪКЕ ЖОЛДЫҢ БОЛМАУЫ, КЕМЕ ЖђРЕТӪН ӨЗЕНДЕРДӪҢ 
ЖОіТЫѐЫ), єЛАНѐАЙЫР ЖЕР АУМАѐЫ, ШИКӪЗАТіА НЕГӪЗДЕЛГЕН 
ӨНДӪРӪС ПЕН ӨНДӪРӪСТӪК КђШТӪҢ ОРНАЛАСУ ієРЫЛЫМЫ ОТАНДЫі 
ТЕМӪР ЖОЛ САЛАСЫНЫҢ ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫНДАѐЫ ОРНЫіТЫ 
РӨЛӪН СӨЗСӪЗ АЙіЫНДАЙ ТђСЕДӪ.

2013 жылы «Қазтеміртранс» АҚ тасымалдап өткізген  жҟк ауқымы

73 063 656,30 15 878 677,30

ИМПОРТ ҚАТЫНАСЫ 
БОЙЫНША

1 355230,60

ТРАНЗИТТІК ҚАТЫНАСТАР 
БОЙЫНША

748 742,50

ЭКСПОРТ ҚАТЫНАСЫ 
БОЙЫНША

91 ЖЛЗ ТОННАДАН АСТАМ :
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ІШКІ 

ҚАТЫНАСТАР БОЙЫНША
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010000
Қазақстан Республикасы
Астана қаласы, Қонаев көшесі, 10,
«Изумрудный квартал» ӫкімшілік ғимараты

Темір жол көлігімен жҟк тасымалдау нарығыныҝ 
сҡранысын сапалы тҟрде қамтамасыз ете 
отырып, Қазақстан Республикасыныҝ көлік 
секторыныҝ тҡрақты дамуына ықпал ету

Жарғылық капитал – 63 000 000 000 теңге

ЛРФтифиСПттПФы:

• ISO 9001:2008 сериясындағы менеджмент 
жүйесінің сапа стандарты

• ISO 14001:2004 сериясындағы экологиялық 
менеджмент жүйесінің стандарты

• OHSAS 18001:2007 сериясындағы 
кӫсіби қауіпсіздік жӫне еңбекті қорғау 
менеджменті жүйесінің стандарты

ЕФРдиттіС ФРйтингтРФ

Халықаралық «Standard & Poor’s» рейтингтік 
агенттігі берген:
халықаралық шкала бойынша – «ВВВ-» 
ұлттық шкала бойынша «kzAA» 
болжам – «тұрақты»

МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕЛУІ:
Қазақстан Республикасының Ӫділет 
министрлігінде 2003 жылдың 21 қазанында 
тіркелген.
Тіркеу нөмірі – №14750-1901-АҚ

Халықаралық «Moody’s Investors Services» 
рейтингтік агенттігі берген:
халықаралық шкала бойынша – «Ва1» 
болжам – «жағымды»

Мемлекеттӫк тӫлде «іазтемӫртранс» акционерлӫк їоёамы «іТТ» Аі

Орыс тӫлӫнде Акционерное общество «іазтемӫртранс» АО «іТТ»

Аёылшын тӫлӫнде Joint Stock Company «Kaztemirtrans» JSC «КТТ»



Қазақстан Республикасыныҝ темір жол 
саласын реформалау нәтижесінде
«Қазжелдортранс» акционерлік қоғамы 
қҡрылды («Қазақстан темір жолы» 
Ҡлттық компаниясы» АҚ-ныҝ 100   
еншілес компаниясы).

Республика аймақтарында 
филиалдардыҝ ашылуы: Компанияныҝ 
филиалдық желісі бас компания – ҚТЖ-
ныҝ филиалдық бөлімшелері ашылған 
өҝірлерде орналасқан.

Экспедиторлық тасымал қызметін 
көрсететін «Көліктік қызмет 
көрсету орталығы» АҚ еншілес 
компаниясы қҡрылды.

Ресей Федерациясында Компания 
өкілдігі ашылды (Мәскеу қаласында).

Компания халықаралық стандарттарға 
сай ISO 9001:2000 сериясындағы 
Менеджмент жҟйесініҝ сапасы бойынша 
сертификаттаудан өтті.

Ҟрімші (ҚХР) қаласында өкілдік ашылды.Компанияныҝ
«Қазжелдортранс» АҚ атауы
«Қазтеміртранс» АҚ деп өзгертілді.

«Қазтеміртранс» АҚ Қазақстан 
Республикасыныҝ көлік секторындағы 
негізгі ойыншылармен өзара 
ынтымақтастық жөнінде 50-ден астам 
меморандумға қол қойды.

Компания халықаралық стандарттарға 
сай ISO 14001 сериясындағы 
Экологиялық менеджмент жҟйесініҝ 
және OHSAS 18001 сериясындағы 
Кәсіби қауіпсіздік және еҝбекті  қорғау 
менеджменті жҟйесініҝ стандарттарына 
қол жеткізді.

«Қазтеміртранс» АҚ мен «ЗИКСТО»
АҚ арасында Қазақстанда жасалған 
алғашқы 167 жартылай вагонды жеткізу 
жөніндегі келісімге қол қойылды.

Компанияныҝ аймақтық филиалдарына 
халықаралық стандарттарға сай ISO 
9000 Менеджмент жҟйесініҝ сапасы 
бойынша, ISO 14001 Экологиялық 
менеджмент жҟйесініҝ және OHSAS 
18001 Кәсіби қауіпсіздік және еҝбекті 
қорғау менеджменті жҟйесініҝ 
стандарттарына сәйкестік жөнінде 
сертификаттар тапсырылды.

Еуропалық қайта қҡру және дамыту 
банкімен арада 250 млн АҚШ доллары 
тҡрғысында кредиттік келісімге қол 
қойылды. Бҡл қаражат Компанияныҝ 
вагон паркін жаҝарту мақсатында 
тартылды.

MPLS және IP-телефония 
технологияларын қолдана отырып, 
мәлімет жеткізудіҝ корпоративтік 
желілері кеҝейтіле бастады.

«Kazakhstan Temir Zholy Finance 
BV» («Қазтеміртранс» АҚ еншілес
компаниясы) 450 млн АҚШ доллары 
сомасындағы еурооблигациялар 
бойынша қарызын қайтарды.

Компанияныҝ вагон паркін басқарудыҝ 
автоматтандырылған желісі жөніндегі 
жоба ендірілді (ҚТТ АБЖ).

«Қазтеміртранс» АҚ және
«Русагротранс» ЖАҚ арасында
бидай тасымалдау жөнінде бірлескен 
кәсіпорын қҡру туралы келісімге қол 
қойылды.

ҚТЖ-ныҝ инвентарлық вагон паркі
«Қазтеміртранс» АҚ басқаруына 
меншіктік парк қҡқы негізінде 
өткізілді.

«KTZ Finance B.V.» 800 млн АҚШ 
долларыныҝ облигацияларын шығарды. 
Одан тҟскен қаражат Компанияныҝ 
жылжымалы қҡрамын жаҝарту жөніндегі 
инвестициялық жобаларды жҟзеге 
асыруға бағытталды.

«Қазтеміртранс» АҚ Қазақстан мен
Тҟркия арасында тікелей темір жол
тасымалы қатынасын ашты.

Компания көлік нарығындағы негізгі 
ойыншылар болып табылатын жҟк 
жөнелтуші және келісім жасаумен 
сондай-ақ, ынтымақтастықты 
кҟшейтумен айналысатын 
экспедиторлық компаниялармен арада 
белсенді жҡмыс жҟргізе бастады.

2004 жыл 2005 жыл

2005 жыл2006 жыл2006 жыл2007 жыл2008 жыл 2007 жыл

2009 жыл 2009 жыл 2010 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2011 жыл

2011 жыл2012 жыл2012 жыл2013 жыл2013 жыл

2003 жыл





«Көлӫктӫк їызмет көрсету 

орталыёы» Аі

• республикалыї және халыїаралыї 

їатынастардаёы экспедиторлыї тасымал їызметӫ;

• өз меншӫгӫндегӫ және сырттан тартылёан вагон 

паркӫмен жѕмыс ӫстеу;

• «есӫктен есӫкке дейӫн» ѓлгӫсӫ бойынша 

экспедиторлыї їызмет көрсету;

• аралас тасымалдарды ѕйымдастыру;

• тура мөлшерлемелер ѕсыну;

• жѓк вагондары їозёалысына жедел байїау 

орнату.

Kazakhstan Temir Zholy 

Finance B.V

• Компаниядаёы топтарды їаржыландыру және 

де осы маїсатта облигациялар шыёару, банктӫк

їаржыландыру немесе басїа да жолдар негӫзӫнде 

їарыз алу;

• Компаниядаёы топтардың мӫндеттерӫ бойынша 

мӫндеттемелер їабылдау.

«іазаїстанның вагон 

жасау компаниясы» 

ЖШС

• іазаїстан Республикасында жѓк вагондарын 

шыёаруды ѕйымдастыру.

«іазыїѕрт — Оңтѓстӫк» 

ЖШС

«Ертӫс сервис» ЖШС

• іазаїстанның оңтѓстӫк өңӫрӫ мен ТМД елдерӫндегӫ 

вагон-цистерналар меншӫк иелерӫ ѓшӫн 

цистерналарёа мѕнай өнӫмдерӫн їѕю алдындаёы 

әзӫрлӫк жѕмыстарын орындайтын жуып-шайып, 

буландыру станциясы.

іытай Халыї 

Республикасындаёы 

өкӫлдӫк, ђрӫмшӫ 

їаласында орналасїан, 

Ресей Федерациясында

– Мәскеу їаласында

• тауар нарыїтарын зерттеу;

• аймаїтаёы көлӫк їызметӫ нарыёына маркетингтӫк 

зерттеу жѓргӫзу;

• серӫктестер ӫздеп тауып, кәсӫпорындармен, 

жѓк жөнелтушӫлермен және жѓк алушылармен 

келӫссөздер жѓргӫзу;

• іХР және Ресей аумаёында «іазтемӫртранс» Аі 

мѓддесӫн ѕсынып, ѕстану.

«Вагонның 

операторының їызмет 

көрсету орталыёы» 

(мамандандырылёан 

филиал)

• өз меншӫгӫндегӫ жылжымалы їѕрамның жѕмысын 

ѕйымдастырып, ѓйлестӫру їызметӫн ѕсыну;

• жѓктердӫ экспедиторлау және жѓк вагондарын 

жалёа беру;

• жѓк вагондарының жѕмысын ѕйымдастыруда 

тасымал баёыттары мен маршруттарын таңдау;

• вагон операторлары їызметӫн көрсету бойынша 

тарифтердӫ есептеп, келӫсӫмдер жасасу;

• жѓк жөнелтушӫлердӫң сѕранымына және 

кѓнтӫзбедегӫ жоспарларёа сай тиеуге жарамды 

жылжымалы їѕрам ѕсынуды їадаёалап, 

баїылауёа алу.

Вагон паркӫ орталыёы 

(мамандандырылёан 

филиал)

• «іазтемӫртранс» Аі жѓк вагондарының 

бухгалтерлӫк және салыїтыї есебӫн жѓзеге асыру;

• орындалёан жөндеу жѕмыстарының їаржы 

їѕжаттарын тексеру, яёни олардың нормативтӫк-

техникалыї їѕжат талаптарына сай келуӫн;

• жѓк вагондарын жөндеуден өткӫзу барысында 

їосымша бөлшектердӫ, саймандарды, 

їѕралдарды ауыстыруды баїылап, есепке алу;

• вагондарды бөлшектеу барысында пайда болёан 

металл сыныїтарын өткӫзуден тѓскен табысты 

есепке алу;

• парктен шыёарып тасталёан вагондарды есепке 

алу;

• «іТЖ» єК» Аі бөлӫмшелерӫ ѕсынатын 

їѕжаттарды їабылдап, тексеру, яёни 

эксплуатациялыї вагон деполарын – жөндеу 

ѕйымдары жѓргӫзген жөндеуден кейӫн 

кепӫлдендӫрӫлген їызмет мерзӫмӫн еңсере алмаёан 

вагондарды аёытып аёымдаёы жөндеуден (ААЖ) 

өткӫзу мәселесӫ бойынша.
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Д
иректорлар  кеңесі  даму  жоспарлары
мен бюджеттерді бекітіп, парасаттылық,
тиімділік, адалдық, ӫділдік, жауапкершілік

жӫне дӫлдік сынды қағидаттар негізінде ӫрекет 
етеді.

Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСӪ КОМПАНИЯНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫі 
МАіСАТТАРЫН, БАСЫМДЫ ДАМУ БАѐЫТТАРЫН, єЗАі МЕРЗӪМГЕ 
НЕГӪЗДЕЛГЕН іИМЫЛ-ӘРЕКЕТТЕРДӪҢ КЕЛЕШЕК  БАѐЫТ-БАѐДАРЫН 
АНЫіТАП, АЛѐА іОЙЫЛѐАН МӪНДЕТТЕРДӪ ОРЫНДАУѐА іАЖЕТ 
ТИӪСТӪ іАРЖЫ ЖӘНЕ АДАМИ РЕСУРСТАРЫН іАМТАМАСЫЗ ЕТӪП 
ОТЫРАТЫН БАСіАРУ ОРГАНЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

Республикасының «Акционерлік қоғамдар
жөніндегі» Заңын, Компания Жарғысын,
КорпоративтікбасқарукодексінжӫнеКомпанияның
өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

Директорларкеңесіне5(бес)адаммүше, олардың
екеуі тӫуелсіз директорлар.

2013 жылы Директорлар кеңесінің 14 отыры-
сы өткізіліп, онда тек қана Директорлар кеңесі
құзырына қатысты 97 мӫселе бойынша шешім
қабылданды. Отырыстар Директорлар кеңесінің
2013 жылдың 10 желтоқсанындағы шешімімен
белгіленген (№18 хаттама) Директорлар кеңесінің
жұмыс жоспарына сай өткізілді.

2013 жылы Директорлар кеңесінің отырыста-
рында мерзімдік негізде, жүк вагондарын сатып
алужөніндекелісімдержасалып, қызметкерлердің

жалпы саны мен орталық аппарат құрылымын
белгілеуге, Басқарма құрамының өзгеруіне,
бюджетті түзетуге, даму жоспарын белгілеуге жӫне
басқа да ішкі құжаттарға қатысты Компанияның
міндеттерін меншік капиталының шамасы 10 (он)
жӫне одан да астам пайыз мөлшерін құрайтын
өлшемге ұлғайту мӫселелері қарастырылды.

Сол сияқты, Бірден-бір акционердің тапсырма-
ларын орындау жөнінде Компанияның Дирек-
торлар кеңесі мүшелерінің қатысуымен жұмыс

отырыстары өткізілді. Компанияның Директор-
лар кеңесінде Тағайындаулар жөніндегі коми-
тет жӫне Сыйақылар жөніндегі комитет жұмыс
істейді. Бұл Комитеттер ӫзірлеген барлық пікір
ұйғарымдары Директорлар кеңесінің қарауына
берілген ұсыныс болып табылады.

2013 жылы Тағайындаулар жөніндегі коми-
тет өз жұмыс жоспарына сай 2 отырыс өткізді,

Сыйақылар жөніндегі комитет Директорларға,
Басқарма мүшелеріне жӫне тағайындалуы неме-
се тағайындау жөніндегі ұйғарымы Директорлар

Компанияның Тӫуелсіз директорлары –
Смаилов Ерлан Байкенұлы жӫне Мұхамеджанов
Елтай Нұрболатұлы Қазақстан Республикасының
«Акционерлік қоғамдар жөніндегі» Заңында
көрсетілген тӫуелсіз тұлға өлшемдеріне толық
сай келеді, сондай-ақ олардың басқару тӫжірибесі
мол жӫне де олар кеңауқымды мӫселелер бой-
ынша, оның ішінде қаржыландыру, заң жӫне

Сыйақы жөніндегі комитет 3 отырыс өткізді.
Тағайындаулар комитеті Директорлар кеңесінің
құрамына, Басқармаға жӫне тағайындалуы неме-
се тағайындау жөніндегі ұйғарымы Директорлар
кеңесі тарапынан жүзеге асырылатын Компания
ішіндегі өзге де лауазымды қызметтерге жоғары
білікті мамандар тарту жөнінде ұсыныстар ӫзірлеу
мақсатында құрылған.

кеңесі тарапынан жүзеге асырылатын Компанияның
өзге де қызметкерлеріне сыйақы беру жөнінде
ұсыныстар ӫзірлейді.

корпоративтікбасқару тұрғысындадатолыққанды
кеңес береді.

Компанияның тӫуелсіз директорлары, Ди-
ректорлар кеңесі Компанияның жылдық
есебін алдын ала бекіткен соң бір айдың ішінде
күнтізбедегі тиісті жыл орамында орындаған
жұмыс мерзіміне сай жылына бір рет ақшалай
түрде сыйақы алады.

іизатов Ермек Әнуарбекѕлы «іазаїстан темӫр жолы» єК» Аі Вице-президентӫ, Директорлар кеңесӫнӫң Төраёасы, техника 

ёылымдарының докторы

Орынбасаров Бауыржан Пазылбекѕлы «іазаїстан темӫр жолы» єК» Аі Эксплуатациялыї жѕмыс жөнӫндегӫ Басїарушы директоры

Огай Евгений Павлович «іазаїстан темӫр жолы» єК» Аі Активтердӫ басїару департаментӫнӫң Бас менеджерӫ

Смаилов Ерлан Байкенѕлы Тәуелсӫз директор

Мѕхамеджанов Елтай Нѕрболатѕлы Тәуелсӫз директор

Смаилов Ерлан Байкенѕлы Комитет төраёасы (Тәуелсӫз директор)

іизатов Ермек Әнуарбекѕлы Комитет мѓшесӫ (Директорлар кеңесӫнӫң Төраёасы)

Мѕхамеджанов Елтай Нѕрболатѕлы Комитет мѓшесӫ (Тәуелсӫз директор)

Смаилов Ерлан Байкенѕлы Комитет төраёасы (Тәуелсӫз директор)

Огай Евгений Павлович Комитет мѓшесӫ (Директорлар кеңесӫнӫң мѓшесӫ)

Мѕхамеджанов Елтай Нѕрболатѕлы Комитет мѓшесӫ (Тәуелсӫз директор)

Мѕхамеджанов Елтай Нѕрболатѕлы Комитет төраёасы (Тәуелсӫз директор)

Орынбасаров Бауыржан Пазылбекѕлы Комитет мѓшесӫ (Директорлар кеңесӫнӫң мѓшесӫ)

Смаилов Ерлан Байкенѕлы Комитет мѓшесӫ (Тәуелсӫз директор)

Алпысбаев іанат іалиѕлы «іазаїстан темӫр жолы» єК» Аі Логистика жөнӫндегӫ вице-президентӫ, Директорлар кеңесӫнӫң 

Төраёасы

Орынбасаров Бауыржан Пазылбекѕлы «іазаїстан темӫр жолы» єК» Аі Эксплуатациялыї жѕмыс жөнӫндегӫ Басїарушы директоры

Огай Евгений Павлович «іазаїстан темӫр жолы» єК» Аі Активтердӫ басїару департаментӫнӫң Бас менеджерӫ

Смаилов Ерлан Байкенѕлы Тәуелсӫз директор

Мѕхамеджанов Елтай Нѕрболатѕлы Тәуелсӫз директор
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«ҚТЖ» ҰК» АҚ ЖҤК ВАГОНЫ 
ПАРКІМЕН ТАСЫМАЛДЫ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

тәул.мың вагон

ӨЗГЕ ҰЙЫМДАРҒА 
ЖАЛҒА ВАГОН БЕРУ

тәул.мың вагон

ҚОЛ АСТЫНДАҒЫ 
ПАРККЕ ТИЕУ

мың тн.

ТИЕЛІП, ЖӨНЕЛТІЛГЕН
ВАГОНДАР САНЫ

вагон

16 391
877

701 254 0713 670
2 024 91 007

1 430 180

20132012 2013 2012 2012 20122013 2013

«Қазтеміртранс» АҚ 2010 жылдың 1 нау-
рызынан бастап вагон паркінің жұмысын
үйлестіріп, реттеу жөніндегі операторлық
қызметін бастады.

2012 жылмен салыстырғанда 2013 жылы вагон
паркін басқарудан түскен табыс ауқымы 802%-
ға ұлғайды. Көрсеткіштердің бұлайша өсуінің
басты себебі – Компанияның операторлық
қызметін кеңейту мақсатында жүк вагонда-
рын ҚТТ-ның өз меншік компаниясына ауыс-
тыру болып табылды.

Сондай-ақ, «ҚТТ» АҚ қызметіндегі басты
міндеттің бірі – теміржолдық жылжымалы
жүк құрамын жалға беру.

Компания жыл сайын жүк вагондарын жөндеу
жоспарын белгілейді. Жоспарлық жөндеу
жұмыстары вагондарды жөндеу жөніндегі
келісімдер бойынша сырттан шақырылатын
жөндеу кӫсіпорындары тарапынан жӫне де
Компанияның вагон жөндеуші деполары
(ВЖД) бөлімшелері тарапынан жүзеге асы-
рылады.

10 882 вагон

1 100 вагон

276 вагон

329 вагон

2013 ЖЫЛЫ –

12 587
ВАГОН
ЖӨНДЕУДЕН
ӨТКІЗІЛДІ, 

ОНЫҢ ІШІНДЕ:



Вагон паркін жаҝарту мақсатында Компанияныҝ 2020 жылға дейінгі 
капиталдық салым жоспары бойынша 31 мыҝнан астам вагон сатып 

алу жоспарланған

ВАГОН ПАРКІН ЖАҢАРТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

15 249
5 160
1 300
4 233
5 325

1706

2019 ж.

14202

2012 ж.

1704

2013 ж.

1782

2014 ж.

2500

2015 ж.

2500

2016 ж.

2500

2017 ж.

3640

2018 ж.

733

2020 ж.

200
3 

2013 ЖЫЛЫ САТЫП АЛЫНҒАН

1 704
1501





2

3

6

4

1
5

«Қазтеміртранс» акционерлік қоғамында еңбек өнімділігін
арттыруға бағытталған инновациялық қызметті дамытуға
ерекше көңіл бөлінген. 2009-2013 жылдарға
арналған Ақпараттандыру стратегиясын жүзеге асыру
барысында Компания төмендегідей жобаларды ендіре
алды:
1. IP-телефонияны енгізе отырып, мӫліметтер жеткізудің 

корпоративтік жүйесін дамыту.
2. Компанияға тиесілі жүк вагондарының техникалық жағдайын

басқарудың автоматтандырылған жүйесі (ҚТТ АБЖ).
Өз тарапынан ҚТТ АБЖ жобасын енгізу Компанияның 60000-

нан астам вагоны бар жүк вагоны паркінің техникалық жағдайы
мен есебін басқаруды автоматтандыруға жол ашты.

Екінші кезең аясында Компанияның жүк вагоны паркін
экспедиторлау барысы мен операторлық міндеттер авто-
маттандырылып, жүйені вагон паркінің он сегіз бөліміне та-
рату шарасы жүзеге асырылды. Бұл бөлімдер жүйе ішіндегі

ең басты ақпарат көздері болып табылады. Өз меншігіндегі
жүк вагондарын үйлестіріп, басқару жұмыстары дегеніміз
Қазақстан темір жолдарының желілік деңгейлерінен келіп
түсіп жатқан кең көлемді ақпарат ауқымын, оның ішінде
Компанияның өңірлік бөлімшелерінен түсіп жатқан ақпараттар
да бар (жүкті тиеу/түсіру, жылжымалы құрам қозғалысы ту-
ралы мӫліметтер, өткізілетін жүк түрлері туралы, т.т.), жедел
түрде өңдеуден өткізу деген сөз.

Вагондарды жөндеуді жоспарлау үдерістерін автоматтан-
дыру негізінде жылжымалы құрамның өндіріске қосыла ал-
май тұрып қалу жағдайларын дер кезінде анықтай отырып,
Компания табыс деңгейін ұлғайтуға қол жеткізуді көздейді.
Аталған жобалардың енгізілуі қаржылық тікелей пайдамен
қатар кӫсіпорынның ӫрі қарай дамып, жетілуіне заманауи
берік ақпараттық негіз құруға да мүмкіндік береді.
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Қ
ызмет ерекшелігін ескере отырып,
Компаниядағы адами ресурстарды басқару
саясаты  тиімді  де  нӫтижелі  қызметке

бағытталған кӫсіби мамандарды тартып, ұстап
қалуға, жоғары қызмет сапасын қамтамасыз етуге,
талап етілген өндірістік көрсеткіштерді орындауға,
Компанияны нарық өзгерістеріне сай дамытуға
бағытталған.

К еңбекөтілімі 5жылдан астам қызметкерлер

омпаниядағы кадр тұрақтылығының
көрсеткіші 71,6%-дықұрады. Бұл көрсеткіш

құрамының негізгі діңгегі қалыптасуымен си-
патталады. Компания қызметкерлерінің қалған
құрамы осы діңгек төңірегінде шоғырланған.
«Самұрық-Қазына» ҰӪҚ» АҚ тобының Бірыңғай
кадрлық резервін қалыптастыру жүйесі» жобасын
жүзеге асыру аясында Қор жӫне оның еншілес
ұйымдары үшін, басқарушы кадрларды дамыту
жӫнекадрлықтағайындаулардыңтиімділігінартты-

Жоспарланған бюджет аясында төмендегідей
жұмыс жүргізілді:
• ӫкімшілік басқару персоналынан 331қызметкер

кӫсіби біліктілігін арттыра алды;

Компания қызметкерлерінің орташа жасы 38-ді
құрайды. Персоналды сандық тұрғыдан талдауға
сай, Компания қызметкерлерінің 28%-ы 30 жаста.
Қызметкерлердің білім деңгейін сарапқа салғанда
белгілі болғандай, инженерлік техникалық құрам
қызметкерлерінің 81,5%-ның білімі жоғары, 16%-ы
арнайы орта білімді. Жұмысшы санатындағы
қызметкерлердің 42,4%-ның жоғары немесе ар-
найы орта білімі бар.

КОМПАНИЯНЫҢ ӘЛЕУМЕТТӪК 
ЖӘНЕ КАДРЛЫі САЯСАТЫ БАС 
КОМПАНИЯ – «іАЗАіСТАН 
ТЕМӪР ЖОЛЫ» єК» 
АКЦИОНЕРЛӪК іОѐАМЫНЫҢ 
ӘЛЕУМЕТТӪК ЖӘНЕ КАДРЛЫі 
САЯСАТЫ БАѐЫТТАРЫНА 
СӘЙКЕС КЕЛЕДӪ.

ӨНДӪРӪСТӪ ЖӘНЕ ПЕРСОНАЛДЫ БАСіАРУ іЫЗМЕТӪНӪҢ ТИӪМДӪЛӪГӪНЕ 
БАѐА БЕРУ КАДР ТєРАіТЫЛЫѐЫНА БАЙЛАНЫСТЫ.

ӨНДӪРӪСТӪ ТЕХНИКАЛЫі ТєРѐЫДА САУАТТЫ МАМАНДАРМЕН 
іАМТАМАСЫЗ ЕТӪП, іЫЗМЕТКЕРЛЕРДӪ ӨНДӪРӪСТӪК ђДЕРӪСТЕР 
САЛАСЫНДАѐЫ АЛДЫҢѐЫ іАТАРЛЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БОЙЫНША 
ЖӘНЕ АВТОМАТТАНДЫРЫЛѐАН БАСіАРУ ЖђЙЕСӪ МЕН КӨЛӪК 
іЫЗМЕТӪН КӨРСЕТУГЕ ОіЫТУ МАіСАТЫНДА ЖЫЛ САЙЫН ШЫѐЫС 
БЮДЖЕТӪНДЕ ПЕРСОНАЛДЫ ДАМЫТУѐА АРНАЛѐАН іАРАЖАТ 
ЖОСПАРЛАНАДЫ.

1474ЗДЖДЛД52,6%

33ЗДЖДЛД1,2%

48ЗДЖДЛД1,7%

366ЗДЖДЛД13,1%

879ЗДЖДЛД31,4%

2 800

71,6%

ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІ ЖҞЙЕСІНДЕГІ
«ҚТТ» АҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҜ ОРТАША 
ЕҜБЕК ӨТІЛІМІ9,5

ру мақсатында «ҚТЖ» ҰК» акционерлік қоғамымен.
ҚТТ акционерлік қоғамында кадрлық резерв
қалыптастырып, дамыту жұмысы жүргізілді.

2014 жылдың 1 қаңтарындағы жағдайға сӫйкес,
Компанияның кадрлық резервінде 10 адам бар.
Олардың ішінде 1 қызметкер «ҚТЖ» ҰК» АҚ ком-
паниялар тобы бойынша стратегиялық резервке
енгізілген. Компания қызметкерлерінің кӫсіптік
дайындық деңгейін анықтау мақсатында, есепті
кезеңде «ҚТТ» АҚ филиалдарынан 23 адам атте-
статтаудан өтті.

• «ҚТЖ» ҰК» АҚ «Темір жол көлігі қызметкерлерінің
оқу орталықтары» филиалдарында Компанияның
29 желілік қызметкері кӫсіби білім алды.



ЖАЛМАК ЛАЯЛАМЫ

2013 жылы Компания өз қызметкерлеріне
қатысты төмендегідей қамсыздандыру ша-
раларын ұйымдастырып, жүзеге асыр-
ды:
• Компанияның 

мен   олардың
655 қызметкері 

отбасы   мүшелерін
медициналық сақтандырудан өткізу 
қамтылды;

• Компанияның 2 094 қызметкерін
дүркін-дүркін медициналық тексе-
руден өткізу қамтамасыз етілді.
2013 жылы қызметкерлердің демалысын

ұйымдастыру бағытында қолға алынған
шаралар:
• Компания қызметкерлерінің 264 бала-

сы Қазақстанның демалыс орындарын-
да дем алды;

• Компанияның 347 қызметкері ҚР ши-
пажайларында дем алды;

Б
іраз   жылдан   бері   Компания-
да  Жастар  ісі  жөніндегі  кеңес
жұмыс істейді. Бұл Кеңес жастарға

арналған,жастарүшінқызықтыӫлеуметтік
маңызды шараларды ұйымдастырып, оған
теміржолшылардың жаңа буынын тартып,
қатыстыруға мӫн береді. Ӫрине, Жастар
саясаты тек қана төлемақылық тетіктерді
өндіруге ғана көңіл бөліп отырған жоқ.
Бұл тұрғыда жастардың шығармашылық,
зияткерлік жӫне еңбек ӫлеуетін дамытуға
бағытталған инновациялық мӫселелер
де кеңінен қамтылған.

Жастар саясатын қолға ала оты-
рып, Компания, жастар – ел халқының
қоғамдық тұрғыда белсенді бір бөлігі
екеніне де барынша мӫн беріп отыр.
Бұл Жастар саясатын Компанияның
стратегиялық ресурстарын дамытудағы
маңызды бағыт деп қарастыруға
мүмкіндік береді. Жастар саясатын

КОМПАНИЯНЫҢ ЖАСТАР САЯСАТЫНЫҢ МАіСАТЫ – ЖАСТАРДЫҢ ЗИЯТКЕРЛӪК, 
РУХАНИ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ӘЛЕУЕТӪН ТОЛЫііАНДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ЖАСТАРДЫ 
ДАМЫТУ МӘСЕЛЕСӪНДЕГӪ ӨНДӪРӪСТӪК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТӪК МӪНДЕТТЕРДӪҢ ђЙЛЕСӪМДӪ 
ШЕШӪМӪН іАМТАМАСЫЗ ЕТЕТӪН  КЕШЕНДӪ ЖђЙЕ ЕНГӪЗУ.

ПЕРСОНАЛДЫ ӘЛЕУМЕТТӪК іОЛДАУ МАіСАТЫНДА КОМПАНИЯ іЫЗМЕТКЕРЛЕРӪНЕ 
МЕДИЦИНАЛЫі іЫЗМЕТ КӨРСЕТӪП, САіТАНДЫРУ,  СОНДАЙ-Аі ЖОЛДАМАМЕН, 
МАТЕРИАЛДЫі КӨМЕКПЕН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ӘЛЕУМЕТТӪК ЖЕҢӪЛДӪКТЕРМЕН іАМТУ 
ШАРАЛАРЫ ЖђЗЕГЕ АСЫРЫЛДЫ.

• ҚР шипажайларында Компанияда жұмыс
істеген 33 зейнеткер өз денсаулығын
түзей алды.
2013 жылы Компания қызметкерлерінің

балаларына арнап ӫр түрлі шаралар мен
акциялар ұйымдастырылды:
• Халықаралық балаларды қорғау күні

құрметіне 1384 сыйлық сатып алын-
ды;

• 3жастан 12 жасқа дейінгі балалар үшін
Жаңа жылдық ертеңгіліктер өткізіліп,
оған 1335 бала қатысты. Балаларға ар-
нап 2047 сыйлық сатып алынды. 
2013 жылы Компанияның көпбалалы

жӫнеӫлеуметтіктұрғыданашарқамтылған
қызметкерлер отбасына көмек ретінде
Қайырымдылық қолдау акциясы өткізілді.
Акция қорытындысы бойынша жиналған
қаражат түгелдей Компанияда жұмыс

жүзеге асыру – Компанияның жас
қызметкерлерінің кӫсіпорын ішіндегі
барлық шараларға, жалпы, кӫсіпорын
өмірі мен қызметіне белсене араласу-
ын, жастар мүддесінің ұйым мүддесімен
сай келуін, олардың өз жұмысына,
өз қызметіне деген жағымды да оң
қатынасын, жастардың азаматтық
тұрғыда шыңдалып, қалыптасуын жӫне
ӫлеуметтік негізде өз мүмкіндіктерін
жүзеге асыру дегенді меңзейді.

Компанияның Жастар ісі жөніндегі
кеңесі 2013 жылы «ҚТЖ» ҰК» АҚ аясында
өткізілген төмендегідей бағдарламаларға
қатысты:
• «Менеджмент жобасы»;
• «Болашақ басқарушылар»;
• «Ардагерлер жанымызда» акциясы.

Жастар кеңесінің мүшелері
корпоративтік шаралардың сценарий-
лерін жазып, ӫр түрлі байқаулар, викто-

істейтін көпбалалы қызметкерлердің 
отбасыларына бағытталды.

Компания ішінде салауатты өмір сал-
ты, корпоративтік мӫдениетті нығайту
тұрғысында тұрақты негізде көптеген
шаралар ұйымдастырылады.

Сондай-ақ, Компанияда мерекелік
шаралар қарсаңында тұрақты негізде
спорт сайыстары, турнирлік жарыстар,
бӫйге ойындары ұйымдастырылып от-
ырады.

2013 жылы қызметтік баспананы
үлестіру жөніндегі инвестициялық
бюджет аясында Компанияның өңірлік
бөлімшелерінің 14 қызметкеріне арнап
Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Шым-
кент, Қызылорда, Атырау жӫне Орал
қалаларында қызметтік пӫтерлер са-
тып алынып, үлестірілді.

риналар ұйымдастырып, Компанияның
өміріндегі салтанатты шаралар мен
оқиғаларды өткізуді өз қарауларына
алған.

2013 жылы Жастар кеңесімен бірлесе
отырып Компания ішінде 8 Наурыз –
Халықаралық ӫйелдер мерекесі, Наурыз
мейрамы, 9 Мамыр, Көлік қызметкерлері
күні, Қазақстан Республикасының
Тӫуелсіздік күні сынды айтулы салта-
натты шаралар ұйымдастырылып, той-
ланды.

Сол сияқты, «ҚТЖ» ҰК» акционерлік
қоғамының спорттық шаралары аясын-
да өткен «Папам, мамам жӫне мен – та-
тумыз біз спортпенен» спартакиадасын-
да «ҚТТ» АҚ атынан қатысқан жас отба-
сы жүлделі 2 орынды ұтып алды.

Компанияның 23 жас қызметкері «Ко-
манда құру» тақырыбында өткен көшпелі
семинарға қатысып келді.



07
МЕН БАЙЛАНЫСТАР

2013



ГЛАВНОЕ МЕНЮ



82

84

88

90
92
93
94
96
97
98

100

102 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
КОМПАНИИ

103
104
107

108
110
110

150
151
151
152
152
158

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК 
ГРУЗОВЫМ ВАГОННЫМ ПАРКОМ

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
СОСТАВ ПЕРСОНАЛА

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА ГРУЗОВЫХ 
ВАГОНОВ

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭКОЛОГИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

ОЦЕНКА И ПОДБОР 
ПЕРСОНАЛА

РАЗВИТИЕ 
ПЕРСОНАЛА

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

АКТИВЫ,
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ

IT-ТЕХНОЛОГИИ

ПОДДЕРЖАНИЕ ПАРКА ВАГОНОВ 
В ТЕХНИЧЕСКИ ИСПРАВНОМ 
СОСТОЯНИИ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

112

114

115
МИССИЯ КОМПАНИИ

116
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О КОМПАНИИ 118
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
КОМПАНИИ 120
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬН 
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

ОСТИ И 120
СТРУКТУРА 
УПРАВЛЕНИЯ 121
ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ, 122
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА,
ФИЛИАЛЫ

150



УВАЖАДЖЫД ЕИЛЛДГИ И ЙАКТЗДКЫ!

Железнодорожная отрасль Казахстана является динамично
развивающейся сферой экономики, производственный
и технический потенциал которой стабильно увеличивается
в последнее время и обеспечивает занятость более 156 тысяч
человек.

В течение ближайших нескольких лет в Казахстане будет
сформирована сеть транспортно-логистических центров.
И в этом вопросе существенная роль отводится
АО «Қазтеміртранс», дочерней компании АО «НК «Қазақстан
темір жолы», крупнейшему оператору грузового вагонного
парка Республики Казахстан, осуществляющему более 60%
грузоперевозок железнодорожным транспортом по территории
республики.

Свой десятилетний юбилей в 2013 году АО «Қазтеіртранс»
отметило стабильным ростом и высокими показателями.
Деятельность компании была направлена на обеспечение
потребностей экономики в перевозках грузов, реализацию
отраслевых проектов, модернизацию активов, повышение
эффективности и качества услуг в сфере железнодорожных
перевозок.

В 2013 году объем перевезенных грузов АО «Қазтеміртранс»
превысил 91 млн тонн, в том числе свыше 73 млн тонн грузов
перевезено в пределах Казахстана. Перевозки в экспортно-
импортном сообщении составили около 17 млн тонн, еще
порядка 1 млн тонн грузов перевозилось железнодорожным
транспортом транзитом через нашу страну.

Качественное и бесперебойное предоставление транспортных
и логистических услуг требует обновления и модернизации
парка грузовых вагонов. Масштабные инвестициипоследних

ЕПнПт АЛЙЫЛБАДВ

лет позволили переломить многолетний тренд накопления
износа по всем основным видам активов группы компаний
ҚТЖ. В результате в 2013 году по сравнению с 2008 годом
износ грузовых вагонов снизился с 71% до 46%.

В минувшем году парк Қазтеміртранс пополнился почти
2000 грузовыми вагонами, среди которых есть полувагоны,
цистерны и хопперы-зерновозы. Кроме того, в поддержку
отечественного производителя приобретены 1 501 полувагон
производства ТОО «Казахстанская вагоностроительная
компания».

Все эти годы деятельность АО «Қазтеміртранс» была
направлена на обеспечение потребностей экономики
в перевозках грузов железнодорожным транспортом,
производство продукции железнодорожного
машиностроения, модернизацию активов, формирование
транспортно-логистической системы и развитие новых
компетенций, повышение эффективности и качества
услуг. Успешная работа компании была отмечена
международными рейтинговыми агентствами Standard
& Poor’s и Moody’s Investors Services. Работа в заданном
направлении продолжится. Вопросы эффективной
и безопасной деятельности, расширения грузоперевозок,
социальной ответственности имеют стратегическое
значение и являются одним из важнейших условий роста
компании.

Как нам видится, компания приложит все усилия
по реализации поставленных задач, в том числе направ-
ленных на развитие транспортно-логистической системы
и транзитного потенциала Казахстана.



ДФжПн ЖАЕИШДВ

УВАЖАДЖЫД АЕЦИИЗДКЫ, ЙАКТЗДКЫ И ЕЛИДЗТЫ!

2013 год стал для нашей компании юбилейным.
21 октября 2003 года в результате реформирования
железнодорожной отрасли Казахстана на
базе материнской компании «Қазақстан темір
жолы» было создано акционерное общество
«Қазтеміртранс». Если рассматривать в масштабах
истории: десять лет – дата незначительная.
Однако для компании, чья история пишется
на стыке становления молодого независимого
государства, прошедшее десятилетие стало
временем стремительного роста и активного
вхождения в рынок грузоперевозок в качестве
собственника подвижного состава. Из небольшой
организации в несколько десятков человек наше
предприятие за считанные годы превратилось
в полноценную и динамично развивающуюся
компанию с региональной сетью фронт-офисов
во всех крупных городах Казахстана, а также в
дальнем и ближнем зарубежье.

На сегодняшний день собственный парк вагонов
АО «Қазтеміртранс» насчитывает 65 тысяч единиц:
это крытые вагоны, полувагоны, платформы,
цистерны, зерновозы, цементовозы и т.д. Основная
доля перевозимых грузов приходится на массовые
насыпные и наливные грузы, в том числе уголь,
зерно, нефть и нефтепродукты, минеральные
удобрения и др.

АО «Қазтеміртранс» удалось успешно пройти

сложные этапы развития и становления и войти
в число лидеров рынка железнодорожных
операторов по величине вагонного парка и
по объемам перевозимых грузов собственным
подвижным составом, занять ведущие позиции
на транспортном рынке СНГ.

Решениюпоставленныхзадачспособствовала
поддержка со стороны материнской
компании, а также поэтапно реализуемая
политика компании по расширению
деятельности по оперированию грузовыми
вагонами, наращиванию производственных
мощностей, обновлению вагонного парка за
счет приобретения новых грузовых вагонов
(два последних года только у отечественных
производителей подвижного состава).

Серьезная работа проведена в рамках со-
вершенствования системы корпоративного
управления, внедрения новых и успешных тех-
нологий и инноваций, обучения, развития и
повышения квалификации персонала компа-
нии. Всѐ это, безусловно, является свидетель-
ством того, что к своему десятилетнему рубе-
жу АО «Қазтеміртранс» подошло полноцен-
ным игроком рынка грузоперевозок, способ-
ным к дальнейшему динамичному развитию,
решению новых актуальных задач, стоящими
перед транспортной отраслью страны.
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ДЛЯ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА, ОСОБЕННО ТАКОГО БОЛЬШОГО ПО 
СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ КАК КАЗАХСТАН, ВАЖЕН УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
ЕЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
КАЗАХСТАНА (ОТСУТСТВИЕ ПРЯМОГО ВЫХОДА К МОРЮ, НАЛИЧИЯ 
СУДОХОДНЫХ РЕК), ОБШИРНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ, СЫРЬЕВАЯ 
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА И РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
СИЛ ДЕЛАЮТ РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В ЭКОНОМИКЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНОЙ

ЖДЛМИ И КИЛЬ ЖДЛДЗЗИДИКИЖЗИГИ МКАЗЛЙИКМА 
И ЕИЖЙАЗИИ В МКАЗЛЙИКМЗИЖ ЛДЕМИКД

Производительность труда
в железнодорожной отрасли достигла

Объемы перевозок грузов через 
пограничные переходы с Китаем в 2013 году 
достигли

(на 17   выше 
уровня 2012 года)

К национальная компания «Қазақстан темір

лючевую позицию в транспортном
секторе Республики Казахстан занимает

жолы», которая является одним из драйверов 
роста экономики страны.

Деятельность компании, в первую очередь, на-
правлена на обеспечение потребностей эконо-
мики и населения в перевозках. Наряду с этим
ҚТЖ реализует крупные инфраструктурные про-
екты, осваивает производство продукции оте-
чественного железнодорожного машиностро-
ения, принимает непосредственное участие в
формировании транспортно-логистической си-
стемы и развитии новых компетенций, повыше-
нии эффективности и качества услуг.

Так, в 2013 году грузооборот «Қазақстан темір
жолы» составил 231,2 млрд тонно-км нетто (100,1%
к плану). Пассажирооборот сложился на уровне
16,9 млрд пассажиро-км (100,3% к плану).

В 2013 году КТЖ приобретено и модернизова-
но 135 локомотивов, 3154 грузовых вагона, 288
пассажирских вагонов, осуществлен капиталь-
ный ремонт 631 км магистральных путей, завер-
шена укладка верхнего строения пути на всем 
протяжении строящихся железнодорожных ли-
ний Жезказган-Бейнеу и Аркалык-Шубарколь. 

Объемвыпускапродукциитранспортногомаши-
ностроения в 2013году составил свыше 200млрд

тенге, что в 20 раз выше уровня 2008 года.
В соответствии с поручениями Главы государ-

ства, озвученными в Послании народу Казахста-
на «Казахстанский путь – 2050: единая цель, еди-
ные интересы, единое будущее», КТЖ уже в сле-
дующем году планирует ввести в эксплуатацию
первый пусковой комплекс новых железнодо-
рожных линий Жезказган-Бейнеу и Аркалык-
Шубарколь, а также завершить проект расши-
рения морского порта Актау. Кроме того, будут
введены в эксплуатацию рельсобалочный завод
в г. Актобе и завод по производству дизельных
двигателей «GEVO» в г. Астана.

5,85 19,4

В течение ближайших двух лет в Казахста-
не будет сформирована сеть транспортно-
логистических центров. И в этом вопросе суще-
ственнаяроль отводитсяакционерномуобщество
«Қазтеміртранс» (100%-ой дочерней компании
АО «НК «Қазақстан темір жолы»), как крупнейше-
му оператору грузового вагонного парка Респу-
блики Казахстан, осуществляющему более 60%
грузоперевозок железнодорожным транспор-
том по территории республики.

Собственный парк вагонов АО «Қазтеміртранс»
составляет 65 тысяч единиц: это крытые вагоны,
платформы, полувагоны, цистерны, зерновозы,
цементовозы, фитинговые платформы.

Деятельность компании охватывает такие
направления, как оперирование грузовыми
вагонами, оказание транспортно-экспедиционных
услуг, предоставление в аренду грузовых вагонов,
производство и проведение плановых видов
ремонта грузовых вагонов, хранение, переработка
и реализация металлолома.

Основная доля перевозимых грузов в вагонах
АО «Қазтеміртранс» большей частью представляет
собой массовые насыпные и наливные грузы,
такие как уголь, зерно, нефть и нефтепродукты,
руда, минеральные удобрения.

Филиальная сеть компании представлена
во всех крупных городах Казахстана. Наличие
операторов-агентов на территории СНГ, Балтии,
Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Вос-
тока позволяют компании беспрепятственно
осуществлять оперирование вагонами в этих
регионах.

В планах компании последовательное расши-
рении географии сотрудничества и увеличение
объемов грузоперевозок, обновление парка гру-
зового подвижного состава, внедрение иннова-
ционных технологий, направленных на улучше-
ние качества услуг, предоставляемых как круп-
ным грузоотправителям, так и представителям
малого и среднего бизнеса.

В  2013 году объем перевезенного груза АО «Қазтеміртранс» 
составил

БОЛЕЕ 91 ЖЛЗ ТОНН :
ВО

ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОМ
СООБЩЕНИИ

73 063 656,30 15 878 677,30

В
ЭКСПОРТНОМ 
СООБЩЕНИИ

В 
ИМПОРТНОМ 
СООБЩЕНИИ

1 355230,60

В 
ТРАНЗИТНОМ 
СООБЩЕНИИ

748 742,50
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ЖиХХия ЕТмУПнии
содействие устойчивому развитию 
транспортного сектора Республики Казахстан 
через качественное обеспечение 
потребности рынка грузовых перевозок 
железнодорожным транспортом

ЖИЛЛИЯ ЕИЖЙАЗИИ
ЖРХтТ нПЧТждРния и УТчтТвый ПдФРХ:

010000, Республика Казахстан 
г.Астана, ул. Кунаева, 10, 
Административное здание
«Изумрудный квартал»

Международного рейтингового агентства
«Moody’s Investors Services»:
по международной шкале – «Ва1» 
прогноз – «позитивный»

Уставный капитал – 63 000 000 000 тенге

ЛРФтифиСПты:

• Системы менеджмента качества стандарта 
серии ISO 9001:2008

• Системы экологического менеджмента 
стандарта серии ISO 14001:2004

• Системы менеджмента профессиональной
безопасности и охраны труда серии OHSAS
18001:2007

ЕФРдитныР ФРйтинги

Международного рейтингового агентства
«Standard & Poor’s»:
по международной шкале – «ВВВ-» 
по национальной шкале «kzAA» 
прогноз – «стабильный»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:
Зарегистрировано 21.10.2003 года 
Министерством юстиции 
Республики Казахстан 
Регистрационный № 14750-1901-АО

ИБЩИД ЛВДДДЗИЯ И ЕИЖЙАЗИИ

На государственном языке «іазтемӫртранс» акционерлӫк їоёамы «іТТ» Аі

На русском языке Акционерное общество «іазтемӫртранс» АО «іТТ»

На английском языке Joint Stock Company «Kaztemirtrans» JSC «КТТ»



Переименование компании 
АО «Казжелдортранс»
в АО  «Қазтеміртранс».

АО «Қазтеміртранс» подписало 
более 50 меморандумов о 
взаимном
сотрудничестве с ключевыми игроками 
транспортного сектора РК

Сертификация по Системе 
экологического менеджмента 
и Системе профессиональной
безопасности и охраны труда на 
соответствие международным 
стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001 
соответственно.

Подписание договора между
АО «Қазтеміртранс» и АО «ЗИКСТО»
на поставку первых 167 полувагонов
казахстанского производства.

Вручение сертификатов 
региональным филиалам Компании на 
соответствие международным 
стандартам
Системы менеджмента качества 
ISO 9000, Системы экологического 
менеджмента ISO 14001 и Системы 
профессиональной безопасности 
и охраны труда OHSAS 18001.

Подписание кредитного договора с 
Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР) на 250 млн. долларов 
США. Средства были привлечены с 
целью обновления вагонного парка 
Компании.

АО «Қазтеміртранс» открывает прямые 
железнодорожные перевозки между 
Казахстаном и Турцией.

Компания проводит активную работу с 
ключевыми игроками транспортного 
рынка: грузоотправителями и 
экспедиторскими компаниями по 
заключению договоров и укреплению 
сотрудничества.

2007 год2008 год 2007 год

2009 год 2009 год 2010 год

2013 год2013 год

В результате реформирования железно-
дорожного транспорта Республики 
Казахстан создано АО 
«Казжелдортранс» (100  -ная дочерняя 
компания
АО «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»).

Открытие филиалов в регионах 
республики, месторасположение 
филиальной сети Компании совпадает 
с дислокацией филиалов материнской 
компании – ҚТЖ.

Открытие дочернего предприятия –
АО «Центр транспортных услуг» по 
оказанию транспортно-экспедиторских 
услуг.

Открытие представительства в 
Российской Федерации (г. Москва).

Сертификация Компании по Системе 
менеджмента качества (СМК) в 
соответствии с международными 
стандартами ISO серии 9001:2000.

Открытие представительства в 
г. Урумчи (КНР).

Расширение корпоративной сети 
передачи данных с применением 
технологии MPLS и организацией 
IP-телефонии.

«Kazakhstan Temir Zholy Finance BV» 
(дочерняя компания
АО «Қазтеміртранс») осуществило 
успешное погашение еврооблигаций 
на сумму 450 млн. долларов США.

Внедрение проекта по автоматизации
системы управления вагонным парком
Компании (АСУ ҚТТ).

Подписание соглашения между 
АО «Қазтеміртранс» и
ЗАО «Русагротранс» о создании 
совместного предприятия по 
перевозке зерновых грузов.

Перевод инвентарного парка вагонов 
КТЖ в управление АО «Қазтеміртранс» 
на правах собственного парка.

«KTZ Finance B.V.»  выпустило 
облигации на 800 млн. долларов США. 
Вырученные средства направлены на 
реализацию инвестиционных проектов 
по обновлению подвижного состава 
Компании.

2005 год2006 год2006 год

2010 год 2011 год 2011 год

2011 год2012 год2012 год

ЕКАМЕАЯ ИЛМИКИЯ ЕИЖЙАЗИИ

2003 год 2004 год 2005 год





ДИЙДКЗИД, ЗАВИЛИЖЫД ЕИЖЙАЗИИ, 
ЙКДДЛМАВИМДЛЬЛМВА, НИЛИАЛЫ

АО «Центр 

транспортных услуг»

• транспортно-экспедиционные услуги в 

республиканском и международном сообщениях

• оперирование собственным и привлеченным 

парком вагонов

• экспедиторское обслуживание по схеме «от 

двери до двери»

• организация смешанных перевозок

• предоставление сквозных ставок

• оперативное слежение за передвижением 

грузовых вагонов

Kazakhstan Temir Zholy 

Finance B.V

• финансирование групп компаний и для этой 

цели заем денежных средств путем выпуска 

облигаций, банковского финансирования или 

другим путем

• принятие обязательства по обязательствам групп 

компаний

ТОО «Казахстанская 

вагоностроительная 

компания»

• организация производства грузовых

вагонов в Республике Казахстан

ТОО «Казыкурт - Юг» 

ТОО «Ертыс сервис»

• промывочно-пропарочная станция для 

подготовки цистерн под налив нефтепродуктов 

собственников вагонов-цистерн южного региона 

Республики Казахстан и стран СНГ

Представительства в

Китайской Народной

Республике,

г. Урумчи,

в Российской 

Федерации,

г. Москва

• изучение товарных рынков

• маркетинговые исследования рынка 

транспортных услуг в регионе

• поиск партнеров и проведение переговоров 

с предприятиями, грузоотправителями и 

грузополучателями

• представление интересов АО «іазтемӫртранс» 

на территории КНР, РФ

«Центр услуг оператора 

вагонов» 

(специализированный 

филиал)

• предоставление услуг оператора собственного 

подвижного состава

• экспедирование груза и предоставление в аренду 

грузовых вагонов

• выбор маршрутов и направления перевозок для 

оперирования грузовыми вагонами.

• расчет тарифов и заключение договоров на 

оказание услуг оператором вагонов

• контроль за подачей годного под погрузку 

подвижного состава согласно заявкам 

грузоотправителей и календарных планов

Центр вагонного парка 

(специализированный 

филиал)

• осуществление бухгалтерского и налогового 

учета грузовых вагонов АО «іазтемӫртранс»

• проверка финансовых документов за 

выполненный ремонт, на соответствие их 

требованиям нормативно-технической 

документации

• осуществление учета и контроля сменяемости 

запасных частей, узлов и деталей при 

выполнении ремонта грузовых вагонов

• учет доходов от реализации металлолома, 

образовавшегося в процессе разделки вагонов

• осуществление учета исключенных из парка 

грузовых вагонов,

• прием и проверка документов, предъявляемых 

филиалами АО «НК «іТЖ» - эксплуатационными 

вагонными депо за текущий отцепочный ремонт 

вагонов (ТОР), не выдержавших гарантийного 

срока эксплуатации после выполнения 

ремонтными организациями ремонта вагонов.
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АЛЬЖАГАЖБДМИВ
ЕПнПт ДХмЦЧПнТвич

ЗЫГЫЖДМИВ
ЕПйФПтСРн ЛПгПтТвич

ИЖАКБДЕИВА
ШТлУПн ЛПУПФгПлиРвнП

УЗДЗБАДВ
ЖРйФПмПлы ЗЦХСРнТвич

АБЛАДВ
ДФжПн ДХРнбРСТвич

ЕУАМИВ
МимЦФ ЗиСТлПРвич

АОЖДМИВ
ЗЦФлПн ЕПХРнТвич

АЙМЖАЗИВ
АмПнбПй ЖЦтПлТвич

ЖАЕИШДВ
ДФжПн МРмиФгПлиРвич

ЛИЛМАЗБАДВ
ДПХтПн ОПХРнТвич

ЕАЛДЗИВ
ГПйдПФ ЕПбдЦллПРвич
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК
АО «НК «ҚТЖ» ГРУЗОВЫМ
ВАГОННЫМ ПАРКОМ

тыс.ваг-сут

ПЕРЕДАЧА ВАГОНОВ В АРЕНДУ 
СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

тыс.ваг-сут

ПОГРУЗКА
В ОПЕРИРУЕМЫЙ ПАРК

тыс. тн.

КОЛИЧЕСТВО ГРУЖЕННЫХ
ВАГОНООТПРАВОК

вагон

16 391
877

701 254 0713 670
2 024 91 007

1 430 180

2012 2013 2012 2013 2012 20122013 2013

АО «Қазтеміртранс» с 1 марта 2010 года
осуществляет деятельность по оперирова-
нию вагонным парком.

В сравнении с 2012 годом доходы от
оперирования в 2013 году увеличились на
802%. Причина роста показателей – перевод
грузовых вагонов в собственный парк ҚТТ с
целью расширения операторской деятель-
ности Компании.

Оказание услуг по предоставлению в арен-
ду железнодорожного грузового подвижно-
го состава также является одной из основных
задач в деятельности АО «ҚТТ».

Ежегодно Компанией устанавливается
план ремонта грузовых вагонов. Плановые
виды ремонта осуществляются сторонними
ремонтными предприятиями, согласно дого-
ворам на ремонт вагонов, а также филиалами
Компании – вагоноремонтными депо (ВРД).

1 100 вагонов

10 882 вагона

276 вагонов

329 вагонов

В 2013 ГОДУ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

12 587
ВАГОНОВ,

В ТОМ ЧИСЛЕ:



В целях обновления вагонного парка планом капитальных вложений 
Компании  до 2020 года планируется приобрести более 31 тысячи 
вагонов

15 249
5 160
1 300
4 233
5 325

ПРОГРАММА ПО ОБНОВЛЕНИЮ ВАГОННОГО ПАРКА

1706

2019 г.

14202

2012 г.

1704

2013 г.

1782

2014 г.

2500

2015 г.

2500

2016 г.

2500

2017 г.

3640

2018 г.

733

2020 г.

В 2013 ГОДУ ПРИОБРЕТЕНО

1 704
200

3

1501





3

НУЗЕЦИИЗАЛ АЛУ «ЕММ»

6

5
1

24

АО «Қазтеміртранс» уделяется особое внимание раз-
витию инновационной деятельности, направленной на
повышение производительности труда. Реализация
Стратегии информатизации на 2009-2013 годы позволила
Компании внедрить следующие проекты:
1. Развитие корпоративной сети передачи данных с вне-

дрением IP-телефонии.
2. Автоматизированная система управления техническим 

состоянием грузовых вагонов Компании (АСУ КТТ).
В свою очередь, внедрение АСУ КТТ позволило авто-

матизировать управление учетом и техническим состоя-
нием всего грузового парка Компании, насчитывающего
более 60000 вагонов.

В ходе второго этапа были автоматизированы задачи опе-
рирования и экспедирования грузового вагонного пар-
ка Компании, проведено тиражирование системы на 18 от-

делов вагонного парка (ОВП) и 12 региональных фили-
алов, которые являются основным источником информа-
ции в системе.

Функции оперирования собственными грузовыми вагона-
ми подразумевают оперативную обработку большого чис-
ла информации, поступающей с линейного уровня желез-

ных дорог Казахстана, в том числе региональных филиа-
лов Компании (погрузка/выгрузка, данные о дисклокации

подвижного состава, о родах перевозимых грузов и т.д.). 
За счет внедрения автоматизированных процедур пла-

нирования ремонта вагонов, своевременного выявления 
непроизводственного простоя подвижного состава Ком-

пания планирует добиться повышения уровня доходов. 
Помимо прямых финансовых выгод внедрение проектов 
позволит создать прочную и современную информацион-
ную основу для дальнейшего развития предприятия.
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КДЗУЛЬМАМЫ НИЗАЗЛИВИЙ ДДЯМДЛЬЗИЛМИ

АЕМИВЫ, ЛИБЛМВДЗЗЫЙ ЕАЙИМАЛ

В
структуре доходовнаибольшуюдолю (65%)
занимают доходы,полученные от опериро-
вания грузовым вагонным парком. Осталь-

ную часть (35%) занимают:
• доходы от обеспечения перевозок

грузовым вагонным парком,
• доходы от экспедиторской деятельности,
• доходы от финансирования и прочие.

В структуре расходов наибольшую долю за-
нимают расходы на финансирование, расхо-
ды по порожнему пробегу грузовых вагонов,
амортизация основных средств, расходы на ре-
монт и простой вагонов. Кроме того, структуру
расходов составляют:
• административные расходы
• расходы по налогам
• материалы
• прочие расходы.

А
ктивы Компании в 2013 году состави-
ли 600,2 млрд тенге, что меньше на 15,2
млрд тенге, чем в 2012 году (в 2012 году

615,4 млрд тенге).

В I квартале 2013 года Компания завершила
освоение заемных средств на сумму 493381 тыс.
тенге по Договору займа от 01.12.2010 года меж-
ду АО «Қазтеміртранс» и ЕБРР на сумму 200 млн
долларов США.

В 2013 году Компанией займы не привлека-

Доход Компании на конец 2013 года составил

122,7
Чистый доход на 1 января 2014 года составил

2,1

Собственный капитал Компании в 2013 году со-
ставил 127,5 млрд тенге (в 2012 году 122,2 млрд
тенге) и увеличился на 5,3 млрд тенге.

лись, и при этом Компания обеспечила своевре-
менное и полноценное выполнение финансовых
обязательств перед кредиторами, в том числе
по займам ЕБРР, займу АО ФНБ «Самрук-Қазына»
и по полученным займам Kazakhstan Temir Zholy
Finance B.V. в 2010 и 2012 годах.

ИЗВДЛМИЦИИЗЗАЯ ДДЯМДЛЬЗИЛМЬ

В
2013 году объем капитальных вложений
составил 30,5 млрд тенге. Указанные сред-
ства были направлены на:

• обновление парка грузовых вагонов (приоб-
ретение новых вагонов, проведение ремон-
та с продлением срока полезного использо-
вания);

• приобретение технологического оборудова-
ния для оснащения филиалов Компании – ва-
гоноремонтных депо;

• начаты работы по комплексной реконструкции
Балхашского ВРД и Кушмурунского ВРД;

• в целях улучшения социально-бытовых усло-
вий труда работников региональных филиа-
лов Компании приобретено служебное жилье
в 8 регионах (14 квартир);

• приобретение необъектного оборудования
и прочих основных фондов, необходимых
для осуществления деятельности Компании
в соответствии с утвержденным консолиди-
рованным планом капитальных вложений,
утвержденным решением Совета директоров
АО «Қазтеміртранс» от 20.09.2013 года –
Протокол № 11.

1 704
ГРУЗОВЫХ ВАГОНА

23,9
МЛРД ТЕНГЕEBITDA млн. тенге 45 745 43 452 - 2 272

ROACE % 6,79 4,29 -0, 025

ROA % 2,34 0,35 -1,99

Коэффициент текущей 

ликвидности

(текущие активы / 

текущие обязательства)

пункты 1,475 1,444 -0,031
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THETRANSPORTSYSTEMDEVELOPMENTLEVELISIMPORTANTFOR
ANY COUNTRY, ESPECIALLY FOR A COUNTRYWITH SUCHA LARGE
TERRITORY LIKE KAZAKHSTAN. KAZAKHSTAN'S GEOGRAPHICAL
CONDITIONS (THE LACK OF DIRECT ACCESS TO THE SEA, THE
ABSENCE OF NAVIGABLE RIVERS), THE VASTNESS OF THE 
TERRITORY, COMMODITIES-BASED PRODUCTION STRUCTURE
ANDTHE ECONOMICS OF LOCATION MAKETHE ROLE OF RAILWAY
TRANSPORTATIONWITHINTHEECONOMYANEXTREMELYIMPORTANT
ONE.
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In Kazakh «Қазтеміртранс»акционерлікҚоҚамы «ҚТТ» АҚ

In Russian Акционерноеобщество«Қазтеміртранс» АО «ҚТТ»

In English Joint Stock Company «Kaztemirtrans» JSC «КТТ»
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JSC Centre for 
Transport Services

• Domesticandinternationalfreightforwardingservices
• operating own and engaged car fleet
• ‘door-to-door’ forwarding services
• arranging intermodal transport
• provision of through rates
• operative tracking of freight car movement

KazakhstanTemirZholy 
Finance B.V

• raisingfinanceforgroupsofcompaniesthroughis-
suingbonds,sourcingbankfinancingorothermeans

• undertakecommitmentsonthegroupofcompanies’ 
obligations

LLPKazakhstanWagon 
Building Company

• manufacture of freight cars
in the Republic of Kazakhstan

LLP Kazykurt – Yug 
LLP Yertis Service

• washingandsteamingstationwhichpreparestank
carsforloadingofoilproductsforownersoftank
cars in the Southern Region of the Republic
of Kazakhstan and CIS countries.

Representative office in
Urumqi,People’sRepub-
lic of China,
in Moscow, the
Russian Federation

• goods market research
• marketreserachoftransportservicesintheregion
• searchingforpartnersandnegotiatingwithcompa-

nies, shippers and consignees
• representing the interests of KTT in China, 

in the Russian Federation

Car Operation 
Service Centre 
(specialised branch)

• services for operation of own rolling stock
• freight forwarding and leasing of freight cars
• selectionofrouteanddestinationforfreightcarop-

eration
• calculationoftariffsandconclusionofcontractsfor

provision of car operator services
• ensuringthesupplycontrolofreadytoloadrolling

stockinaccordancewithconsignorapplicationsand
work schedules

Companywagonscentre 
(specialized branch)

• accounting and tax records of freight wagons of
Kaztemirtrans Joint Stock Company;

• сheckingfinancialdocumentsfortherepairsdonefor
theircompliancewiththerequirementsofnormative
and technical documentation;

• сontrolandaccountingofturnoverofspareparts,
componentsandpartsusedduringmaintenanceof
freight wagons;

• revenueaccountingformetalscrapaccumulatedas
a result of yard work;

• accounting for freight wagons that have been re-
moved from the freight car fleet;

• acceptance and check of documents submitted
byKazakhstanRailways’s(KR)branches-railroad
carsheds-forthecurrentuncouplingrepairofthe
wagonsthathavenotsurvivedthewarrantyperiod
after the repairs by the repair contractors.
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KTT'S CORPORATE RISK MANAGEMENT SYSTEM IS IMPLEMENTED
IN ACCORDANCE WITH RECOMMENDATIONS ON ORGANISING
RISK MANAGEMENT SYSTEMS IN JSC NC KTZ'S SUBSUDIARIES,
ACCORDING TO WHICH THE INTRODUCTION AND IMPROVEMENT OF
THE CORPORATE RISK MANAGEMENT SYSTEM SHOULD BE CARRIED
OUT IN ACCORDANCE WITH THE COSO MODEL ‚CORPORATE RISK
MANAGEMENT – ‚INTEGRATED MODEL‛ (2004).
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THE BOARD OF DIRECTORS IS THE COMPANY'S GOVERNING BODY,
DEFININGSTRATEGICGOALS,PRIORITIESFORDEVELOPMENT,BASIC
GUIDELINESFORLONGTERMACTIVITIES,ENSURINGTHEAVAILABILITY
OFAPPROPRIATEFINANCIALANDHUMANRESOURCESINORDERTO
IMPLEMENT SET GOALS.

In 2013
the Board of Directors

held 14 meetings, 

duringwhichdecisions

were made on 97 
issues related to the 
exclusive competence

of the Board
of Directors

Smailov Yerlan Baikenovich Chairman of the Committee (Independent Director)

Kizatov Yermek Anuarbekovich Member of the Committee (Chairman of the Board of Directors)

MukhamedzhanovYeltayNurbolatovich Member of the Committee (Independent Director)

Kizatov Yermek Anuarbekovich Vice-President of JSC NC Kazakhstan Temir Zholy, Chairman of the Board of Directors, 
Doctor of Technical Sciences

UrynbasarovBauirzhanPazylbekovich Managing Director of Operations, JSC NC Kazakhstan Temir Zholy

Ogay Eugene Pavlovich Chief Manager of Asset Management Department, JSC NC Kazakhstan Temir Zholy

Smailov Yerlan Baikenovich Independent Director

MukhamedzhanovYeltayNurbolatovich Independent Director

Smailov Yerlan Baikenovich Chairman of the Committee (Independent Director)

Ogay Eugene Pavlovich Member of Committee (Member of the Board of Directors)

MukhamedzhanovYeltayNurbolatovich Member of the Committee (Independent Director)

Surname,firstnameandpatronymic Job Title

MukhamedzhanovYeltayNurbolatovich Chairman of the Committee (Independent Director)

UrynbasarovBauirzhanPazylbekovich Member of the Committee (Member of the Board of Directors)

Smailov Yerlan Baikenovich Member of the Committee (Independent Director)

Alpysbayev Kanat Kaliyevich VicePresidentofLogisticsJSCNCKazakhstanTemirZholy,ChairmanoftheBoardofDirectors

UrynbasarovBauirzhanPazylbekovich Managing Director of Operations, JSC NC Kazakhstan Temir Zholy

Ogay Eugene Pavlovich Chief Manager of Asset Management Department, JSC NC Kazakhstan Temir Zholy

Smailov Yerlan Baikenovich Independent Director

MukhamedzhanovYeltayNurbolatovich Independent Director
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PROVISIONOFTRANSPORTATIONFOR
JSCNCKTZWITHFREIGHTCARFLEET

thous. car-day

LEASE OF CARS
TO THIRD PARTIES

thous. car-day

TOTAL TONNAGE 
HANDLEDBYOPERATINGFLEET

thous. tonnes.

QUANTITY
OF CAR FREIGHT

car

IN 2013

12 587 CARS,
REPAIRED,

INCLUDING:



TRUCK FLEET RENEWAL PROGRAM

ACQUIRED
IN 2013
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THECOMPANYHASDEVELOPEDANDINNOVATIONPROGRAMFOR2009-2013,FOCUSED
ONTHESTUDYANDIMPLEMENTATIONOFNEWRESOURCE-SAVINGTECHNOLOGIESIN
THEREPAIRANDMODERNISATIONOFFREIGHTCARS,THEIRPARTSANDCOMPONENTS
AS WELL AS AUTOMATION OF REPAIR PROCESSES. KTT’S ENVIRONMENTAL PROTECTION WORK IS IMPLEMENTED THROUGH ITS

ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES PROGRAMME. IN 2013, THERE WERE 8
EVENTS PLANNEDUNDERTHIS PROGRAMMEWHICH AMOUNTEDTOA TOTAL OF7,481
THOUS. TENGE AND AT THE END OF THE YEAR THESE WERE 100% FULFILLED. AT THE
SAME TIME, IN ORDER TO OBTAIN RELIABLE INFORMATION ABOUT THE COMPANY’S
IMPACT ON THE ENVIRONMENT AS WELL AS ANY POSSIBLE ADVERSE CHANGES OR
DANGEROUS SITUATIONS, CONSTANT MONITORING IS BEING PERFORMED BY THE
COMPANY IN ORDER TO KEEP TRACK OF ENVIRONMENTAL SAFETY.
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Unit meas.

EBITDA million tenge 45 745 43 452 - 2 272

ROACE % 6,79 4,29 -0, 025

ROA % 2,34 0,35 -1,99

Current liquidity ratio
(current assets/current
liabilities

points 1,475 1,444 -0,031
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THE SOCIAL AND PERSONNEL
POLICIES OF THE COMPANY 
CORRESPONDTOTHEPOLICIES
OF PARENT COMPANY - KTZ

THEPRODUCTIONANDPERSONNELMANAGEMENTPERFORMANCE
APPRAISAL IS DEPENDANT ON EMPLOYEE LOYALTY.

IN ORDER TO ENSURE THAT PRODUCTION SUPPORT IS BEING
PERFORMEDBYTECHNICALLYCOMPETENTPROFESSIONALS,STAFF
AREBEINGTRAINEDINLEADING INDUSTRYTECHNOLOGIESINTHE
FIELDOFPRODUCTIONPROCESSESFORTRANSPORTSERVICESAND
AUTOMATED CONTROL SYSTEMS AND SUCH STAFF DEVELOPMENT
PROGRAMMESAREANNUALLYBUDGETEDFORINTHEEXPENDITURE
PLAN.
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IN ORDER TO PROVIDE SOCIAL SUPPORT FOR COMPANY STAFF,
MEASURESWERETAKENTOPROVIDEWORKERSWITHHEALTHCARE,
INSURANCE, COMPANY HOLIDAYS, FINANCIAL ASSISTANCE AND
OTHER SOCIAL BENEFITS.

THE PURPOSE OF THE COMPANY'S YOUTH POLICY – TO INTRODUCE
AN INTEGRATED SYSTEM THAT PROVIDES BALANCED SOLUTIONS
TO THE PRODUCTION AND SOCIAL PROBLEMS BEING FACED BY
THE YOUTH WITHIN THE COMPANY AS WELL AS TO DEVELOP AND
MAKE FULL USE OF THEIR LABOR, INTELLECTUAL AND SPIRITUAL
POTENTIAL.
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10 Kunayev St, Esil District, 8(7172) 930 - 201

JSC Kaztemirtrans Astana, 010000,the Republic of   8(7172) 930 - 221
info@kaztt.kz

Kazakhstan
www.kazcargo.kz

Pavlodar 6 Zheleznodorozhnaya Street 
Pavlodar
Pavlodar Region

8(7182) 373-288 Gauzizulina_a@kaztt.kz

RepublicofKazakhstan,140000

10 Kunayev St, Esil District,
8(7172) 611-813 www.ctuкр.@mail.ru

JSCCenterforTransportServices   Astana, 010000,theRepublic of

Kazakhstan
8(7172) 611-810 www.ctu.kz

Karaganda 78 Serova Street
Karaganda Region 8(7212) 931-329 npf_4@ kaztt.kz 
RepublicofKazakhstan,100010

LLP Kazakhstan
4OmskayaSt,Ekibaztuz,Pavlo- 8(7172) 731-789

Wagon Building Company
darRegion,141203,theRepublic   8(7172) 731-716 kvkastana@mail.ru
of Kazakhstan 8(7187) 226-280

Semey 1 Privokzalnaya Square

Semey
8(7222) 381-325 priemnaya_npf6@kaztt.kz

East-Kazakhstan Region

Kazakhstan
1000AZAmsterdam,PrinsBern-

Wim Rieff +31(0)205214757
Temir Zholy Finance B.V.

hardplein200,1097JBAmster-
JeroendeWit+31(0)205214659   

am

dam The Netherlands

sterdam@intertrustgroup.com Almaty
RepublicofKazakhstan,071401 

127FurmanovSt,Almaty,050000,

The Republic of Kazakhstan
8(727) 2964-806 kerimbaeva_d@kaztt.kz

20 Zhansaya St, the village of
Badam -2, Zhulduzskiy Rural   

8 (7252) 95-41-74
www.kazykurt-yug.texac.kz

LLP Kazykurt - Yug District,SairamskiyDistrict,South   
8 (7252) 95-41-71

Abduraimova_E@shymkent.
KazakhstanRegion,160050,The railways.kz 
Republic of Kazakhstan

Shymkent 5 Kabanbai Batyr Street

Shymkent
8(7252) 953-999 ibragimova_a@kaztt.kz

South-Kazakhstan Region
RepublicofKazakhstan,160017

The Northern Industrial Zone,

LLP Yertis Service
Pavlodar, Pavlodar Region, 8 (7182) 37-13-16
140000, the Republic of Kaza- 8(7182) 37-13-00

ertys_servis@mail.ru

khstan

Kyzylorda 40 Auyilbekova Street

Kyzyorda
8(7242) 293-557 npf10@kaztt.kz

Kyzylorda Region
RepublicofKazakhstan,120019

12/1 Kunayev Street
JSC Astyk Trans Astana 8(7172)24–85–80 inf

Republic of Kazakhstan

o@astyktrans.com Aktyubinsk 49 A.Moldagulova Avenue
Aktobe Aktobe Region 8(7132) 974-517 npf_11@kaztt .kz 
RepublicofKazakhstan,030000

42 S. Datova Street

People’sRepublicofChina,Urim-
JSC Kaztemirtrans chi,SinshiDistrict,Suchzholu,   8(1086) 9913330020
Representative office in PRC House 68, Khausun dasha, 8(1086)18299183533

kaztturumqi@yahoo.com

13 floor, entrance B

Atyrau
Atyrau

8(7122) 953-871 seihova_r@kaztt.kz
Atyrau Region
RepublicofKazakhstan,110000

Balkhash-1 Station

Balkhash CRD Karaganda Region 8(71036) 9–26–20 asylbekova_a@kaztt.kz
RepublicofKazakhstan,100300

6KunayevSt,EsilDistrict,Astana,
CentreofCarOperatorServices   010000, the Republic of Kaza- 8(7172) 93-04-27 Saduakas_b@kaztt.kz

khstan

48 Karl Marx Street 
Kushmurun Settlement

Kushmurun CRD Auliyekolskiy District 8(7145) 33–36–75 Kvrd@mail.ru

6KunayevSt,EsilDistrict,Astana,
Car Fleet Centre 010000, the Republic of Kaza- 8(7172) 930-214 tleubaeva@kaztt.kz

khstan

Kostanai Region 
RepublicofKazakhstan,110406

1A Locomotiva Street

Akmola
Kokshetau

8(7162) 294-374 Kalieva_d@kaztt.kz
Akmola Region
RepublicofKazakhstan,020009

Uralsk CRD 2/5 Vokzalnaya Street

Uralsk
8(7112) 97–04–40 esenalieva_@kaztt.kz

West-Kazakhstan Region
RepublicofKazakhstan,090000

mailto:info@kaztt.kz
mailto:o@kaztt.kz
http://www.kazcargo.kz/
mailto:Gauzizulina_a@kaztt.kz
mailto:www.ctuкр.@mail.ru
http://www.ctu.kz/
mailto:kvkastana@mail.ru
mailto:priemnaya_npf6@kaztt.kz
mailto:sterdam@intertrustgroup.com
mailto:sterdam@intertrustgroup.com
mailto:kerimbaeva_d@kaztt.kz
http://www.kazykurt-yug.texac.kz/
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mailto:ibragimova_a@kaztt.kz
mailto:ertys_servis@mail.ru
mailto:npf10@kaztt.kz
mailto:o@astyktrans.com
mailto:kaztturumqi@yahoo.com
mailto:seihova_r@kaztt.kz
mailto:asylbekova_a@kaztt.kz
mailto:Saduakas_b@kaztt.kz
mailto:Kvrd@mail.ru
mailto:tleubaeva@kaztt.kz
mailto:Kalieva_d@kaztt.kz
mailto:esenalieva_@kaztt.kz
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