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ҚҰрМетті серіктестер МеН клиеНттер!
 
2011 жыл көптеген объективті себептер бойын-

ша қазақстандық теміржол үшін айтулы жыл 
болды. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің  
20 жылдық мерейтойы қарсаңында теміржол саласы 
мемлекетіміз үшін стратегиялық маңызға ие ондаған 
жобаны жүзеге асырды.

2011 жылғы мега-жобалардың қатарына «Жеті-
ген – Қорғас», «Өзен – Түркіменстанмен мемлекеттік 
шекара» жаңа теміржол желілерінің ашылуын,  
жылына жобалық қуаттылықтағы 150 вагон 
шығаратын, заманауи «Тальго» жолаушылар жүйрік 
вагондарын өндіретін жаңа зауыттың іске қосылуын, 
ұзындығы 650 шақырымнан астам жолдарға күрделі 
жөндеу жүргізілгенін, соңғы жылдары қолға алына 
қоймаған жүк вагондары мен локомотивтер паркінің 
жаңартылуын жатқызуға болады. Сонымен, ҚТЖ 
2011 жылы құны 87 млрд. теңгеден асатын сомада 
7 мың жүк вагонын және 46 млрд. теңгеден астам 

сомаға 110 локомотив сатып алды.
Осы аталған жобалардың әрқайсысының Қазақстан Республикасының транзитті-

тасымалдау әлеуетінің артуына, халықаралық аренадағы мемлекетіміздің беделінің 
нығаюына оң әсер ете отырып, жүк тасымалдау, жолаушылар тасымалы және т.б. сияқты 
теміржол көлігінің нақты бір буыны үшін де, сонымен бірге жалпы алғанда, теміржол 
саласының дамуы үшін де аса үлкен маңызы бар. 

Сонымен бірге Кеден одағы жұмыстарының басталуына, Қазақстанның жаһандық тасы-
мал нарығына бірігуіне, елдер арасындағы тауар айналымының өсуіне байланысты теміржол 
арқылы жүк тасымалдауға  аса жоғары талаптар қойылады. Бұл мәселеде «Қазтеміртранс» 
акционерлік қоғамы негізгі рөл атқарады.  

«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ-ның еншілес компаниясы «Қазтеміртранс» АҚ ҚР жүк 
вагон паркінің ірі операторы болып табылады. Кәсіпорын негізгі компанияны жүк вагон 
паркімен қамтамасыз ететін негізгі қызметімен қатар кешенді тасымалдау-логистикалық 
қызметін көрсетеді, жылжымалы құрамды жөндеуді және жаңғыртуды, соның ішінде жеке 
өндіріс нысандарында 60 мың бірлік жылжымалы құрамға есептелген вагон паркінің 
қызметін жүзеге асырады.   

Бүгінгі таңда акционерлік қоғам көбінесе сауатты жоспарлауға, айқын басқаруға, еңбектің 
жоғары өнімділігіне, барлық тасымалдау саласы жұмыстарының талаптарына айтарлықтай 
ықпал ете алатын алдыңғы қатарлы технологияларды енгізуге байланысты өз уақытында 
шешімін табатын жаңа мақсаттар мен міндеттер қойып отыр.

Құрметпен, 
Ермек Қизатов

«Қазтеміртранс» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ  Вице-президенті

«ҚАЗтеМіртрАНс» АҚ 
ДиректорлАр кеңесі төрАғАсЫНЫң

АлғЫ сөЗі

4



«ҚАЗтеМіртрАНс» АҚ 
БАсҚАрМА төрАғАсЫНЫң (ПреЗиДеНтіНің) 

АлғЫ сөЗі
 

ҚҰрМетті 
АкциоНерлер, серіктестер, клиеНттер! 

2011 жыл Компаниямыздың жұмысы үшін жемісті 
болып, жүзеге асырылған жобаларымен есте қалды.

2011 жыл «Қазтеміртранс» АҚ вагон паркін 
жаңарту жөніндегі науқанмен басталды. Акционер-
лік қоғамымыз мемлекетіміздің сындарлы инвес-
тициялық саясатының арқасында, «Қазақстан темір 
жолы» бас компаниямыздың қолдауымен, соңғы 
жылдары вагон паркін бірден 7059 жаңа жүк вагоны-
мен толықтырды. Бұл бағыттағы жұмыстар келесі 
жылы да жалғасын табатын болады. «Қазтеміртранс» 
АҚ 2012 жылы 14,5 мың жылжымалы құрам сатып 
алып, 16 мыңдай бірлікті жөндеуден өткізеді деп  
жоспарлап отыр. Жалпы алғанда, 2020 жылдың 
соңына дейін «Қазтеміртранс» АҚ 44 мыңнан астам 
жүк вагонын сатып алуды қарастырып отыр. 

Біздің қызметіміздің бәсекеге қабілеттілігі 
алдыңғы қатарлы технологияларды қолдана оты-
рып, жылжымалы құрамды өз уақытында және сапалы жөндеуден өткізу және вагондардың 
пайдалану мерзімі мен сенімділігін арттыруға әсер ететін жұмыстар сияқты аса маңызды 
факторларға байланысты. Бұл ретте Қазтеміртранс өзінің өндірістік қуаттылығының 
техникалық қайта жабдықталу, жөндеу сапасын арттыру сияқты мәселелерге аса назар  
аударады. Сонымен, 2009 жыл мен 2011 жылдың аралығында ҚТТ төрт вагон жөндеу  
депосын жаңғыртуға 1 млрд.теңгеден астам қаржы жұмсады Жүргізілген іс-шаралар есебінен 
жыл сайын инвентарлық парктің жүк вагондарын жөндеу 60 пайызға, ВЖД технологиялық 
жабдықтармен қамтамасыз ету 46-дан 85 пайызға дейін артты.  

«Қазтеміртранс» АҚ қызметіндегі тағы бір белсенді түрде іске асырылған бағыт – бұл 
отандық тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өндірушілерге қолдау көрсету. 
Компания 2011 жылы ОТӨ қолдау жөніндегі бағдарлама аясында жалпы сомасы 19,9 млрд.
теңге болатын 2015 жылға дейін ұзақ мерзімді сатып алуларды жүзеге асыру үшін шарт-
тар жасады. Сонымен бірге бүгінгі таңда Қазтеміртранс «ЗИКСТО» АҚ, «Қазақстандық вагон  
жасаушы компания» ЖШС сияқты қазақстандық кәсіпорындардан белсенді түрде вагон-
дар сатып ала отырып, отандық вагон жасаушылардың өнімдеріне негізгі тапсырыс беруші  
болып табылады.                                       

Компания еңбек өнімділігін арттыра, заманауи технологияларды енгізе, жаңа жобаларды 
жүзеге асыра отырып, кез келген табысты кәсіпорынды құраушы болып табылатын – өздерінің 
қызметкерлері туралы да естен шығармайды. Компания басшысы теміржол саласының басты 
құндылығы қашан да оның қызметкерлері болып қалатындығын түсіне отырып, әлеуметтік 
жауапкершілік, жас мамандардың жұмысқа бейімделуіне қолдау көрсету, еңбекті қорғау және 
т.б. сияқты мәселелерге ерекше көңіл бөледі. 

Құрметпен, 
      «Қазтеміртранс» АҚ президенті 

Шағдарбек Жайсаңбаев 
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Көлік – экономика инфрақұрылымын қалыптастыратын негізгі салалардың бірі. Қазақстан 
көлігі тек экономика салалары мен өндіріс түрлерінің ғана емес, сонымен бірге аумақтық 
кешендердің де өзара байланысуын қамтамасыз ете отырып, республикадағы халық 
шаруашылығы (агроөнеркәсіп, отын-энергетикалық, тау-кен металлургиялық, құрылыс және 
т.б.) салалық кешендерінің қалыптасуын ескере келіп дамыды. Республикадағы барлық көлік 
түрінің анағұрлым қарқынды даму кезеңі 70-80 жылдарға тұспа-тұс келді. ТМД елдеріндегі 
90-жылдары бастау алған экономикалық құлдырау көліктің барлық түрімен тасымалдау 
көлемінің жалпы азаюына әкелді. 1999 жылдың аяғынан бастап көлік саласы тұрақталып,  
тасымал көлемі арта бастады. 

Қазақстанның бүгінгі таңда теміржол, автомобиль, әуе, ішкі су және құбыр көліктерін 
қамтитын қарқынды дамып келе жатқан көлік жүйесі бар. Теміржол көлігі Қазақстан Респу-
бликасы өндірістік инфрақұрылымының ең маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Қазақстанның географиялық жағдайы (теңізге тікелей шығатын жолдың болмауы, кеме 
жүретін өзендердің болуы), аумағының кеңдігі, өндірістің шикізат құрылымы, өндіріс 
күштерінің орналасуы теміржол көлігінің ел экономикасындағы рөлін аса маңызды етіп 
отыр.

Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттігінің мәліметтеріне сәйкес барлық 
көлік түрінің жүк айналымындағы теміржол көлігінің үлесі 2011 жылы 49,4%; автомобиль – 
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27,2%; құбыр көлігі – 22,7%; теңіз көлігі – 0,7%, әуе көлігі – 0,02% және өзен көлігі – 0,02% құрады.
Негізінен мұндай арақатынас Қазақстанның өнеркәсіп өндірісінің шикізат құрылымымен 

түсіндіріледі. Тасымалдауға берілетін негізгі тауар өнімі көмір, астық, мұнай, кен, 
минералдық тыңайтқыштар сияқты автомобиль көлігімен тасымалдау тиімсіз сусымалы 
және құйылмалы жүктер болып табылады. Сонымен бірге автомобиль көлігінің жүк айналы-
мын статистикалық есепке алу және бағалау қиын болғандықтан, үлестерді бөлудегі кейбір 
олқылықтарды ескеру қажет.

Қазақстандағы тармақталған теміржолдар желісінің жалпы ұзындығы шамамен  
15 мың шақырымды құрайды; оның 6 мың шақырымы екі жолды және шамамен 5 мыңы 
электрлендірілген жолдар болып табылады. Басты жолдардың жалпы ұзындығы – 18,8 мың 
шақырым, стансалық және арнайы жолдардың ұзындығы – 6,7 мың шақырым.

18 800 км 6 700 км
басты жолдардың жалпы 

ұзындығы
стансалық және арнайы 
жолдардың ұзындығы

15 000 км 6 000 км 5 000 км
теміржолдар желісінің 

жалпы ұзындығы шамамен
екі жолды электрлендірілген

49,4% 22,7%27,2% 0,7% 0,02% 0,02%

теМірЖол көліГіНің ЖӘНе коМПАНиЯНЫң көлік 
секторЫНДА АлАтЫН орНЫ МеН рөлі
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2011 жылы «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (ҚТЖ) 
жүк айналымы 2010 жылмен салыстырғанда 4,8%-ға, жолаушылар тасымалдау 5,3%-ға өсіп, 
жаңа теміржолдар құрылысы мен өндірістік қуаттылықтарды енгізу жөніндегі жобаларды 
табысты аяқтады.

ҚТЖ мәліметтері бойынша теміржол көлігінің жүк айналымы 2011 жылы 223,33 млрд. 
т/шақырым, жолаушылар тасымалдау – 14,65 млрд. т/шақырымды құрап, 2010 жылмен 
салыстырғанда сәйкесінше 4,8%-ға және 5,3%-ға артқан.

Халықаралық  деңгейді қабылдай отырып әрі ұлттық көлік жүйесінің жетекші қызметтерінің 
бірі ретінде көлік транзитін белгілей келе, теміржол көлігінің рөлі Қазақстанның заманға сай 
әлеуметтік-экономикалық тұрғыда жаңару кезеңінде айтарлықтай артып келеді.

Осыған байланысты ұлттық көлік-коммуникациялық кешенін дамыту саласындағы 
қызметтердің әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін және Қазақстан аумағы арқылы 
тауар тасымалының өсуін арттыру республикамыз үшін басым міндеттер болып табылады.  

«Қазтеміртранс» акционерлік қоғамы («Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ-ның 100% еншілес 
компаниясы) – республика аумағында теміржол көлігімен жүк тасымалының 50%-дан аста-
мын өз вагондарымен тасуды қамтамасыз ететін, Қазақстан Республикасындағы жүк вагон-
дары паркінің ең ірі операторы.  

«Қазтеміртранс» АҚ (бұдан әрі – Компания) бас компанияны жылжымалы жүк құрамымен 
қамтамасыз ету жөніндегі негізгі қызметімен қатар жүк вагондарын жөндеу және жаңарту 
сияқты қызметтерді жүзеге асырады, соның ішінде жеке вагон жөндеу депосы базасында 
көлік-экспедиторлық қызметтерін көрсетіп, жүк вагондарымен тасымалдайды.

Ірі көлік және логистикалық кәсіпорындар, өндіруші зауыттар, өндіруші компаниялар, 
шағын және орта бизнес кәсіпорындары Компанияның теміржол көлігімен тасымалдау 
саласындағы клиенттері болып табылады.
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Мемлекеттік тілде

Орыс тілінде

Ағылшын тілінде

«қазтеміртранс» акционерлік қоғамы

Акционерное общество «қазтеміртранс»

Joint Stock Company «Kaztemirtrans»

«қТТ» Ақ

Ао «қТТ»

JSC «КТТ»

Толық атауы Қысқартылған атауы

оРнАлАсқАн жЕРІ МЕн поШТАлЫқ МЕКЕнжАйЫ: 

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қонаев көшесі, 10, 
«Изумрудный квартал» әкімшілік ғимараты, 9-15 қабаттар

МЕМлЕКЕТТІК ТІРКЕу:
Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігінде 21.10.2003 жылы тіркелген  
Тіркеу № 14750-1901-АҚ

жАРҒЫлЫқ КАпИТАлЫ – 63 000 000 000 теңге

нЕсИЕ РЕйТИнГТЕРІ:
• «Standard & Poor’s» халықаралық рейтинг агенттігі: 
халықаралық шкала бойынша – «ВВВ-» 
ұлттық шкала бойынша «kzAA» 
болжам – «тұрақты»
• «Moody’s Investors Services» халықаралық рейтинг агенттігі: 
халықаралық шкала бойынша – «Ва1» 
болжам – «тұрақты»

сЕРТИфИКАТТАРЫ::
ISO 9001:2008 сериялы сапа менеджменті стандарты жүйесі

ISO 14001:2004 сериялы экологиялық менеджмент стандарты жүйесі

OHSAS 18001:2007 сериялы кәсіби қауіпсіздік және еңбекті қорғау менеджменті жүйесі

коМПАНиЯ тУрАлЫ ЖАлПЫ МӘліМеттер
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БІЗДІҢ ТАРИХЫМЫЗ 

2003 жыл

2004 жыл

2005 жыл

2005 жыл

2006 жыл

2006 жыл

2007 жыл

2007 жыл

2009 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2010 жыл

2011 жыл

Қазақстан Республикасының теміржол көлігін реформалау нәтижесінде 
«Қазтемжолтранс» акционерлік қоғамы құрылды («Қазақстан темір 
жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның 100% еншілес компаниясы).

Республика өңірлерінде филиалдардың ашылуы, Компанияның 
филиалдық желілерінің орналасқан жерлері ҚТЖ филиалдарының 
дислокациясымен сәйкес келеді.

Көлік-экспедиторлық қызмет көрсету жөніндегі «Көлік қызметі 
орталығы» АҚ еншілес кәсіпорны ашылды. 

Ресей Федерациясында еншілес кәсіпорын ашылды  (Мәскеу қ.).

9001:2000 сериялы ISO халықаралық стандарттарына сәйкес Сапа 
менеджменті жүйесі (СМЖ) бойынша Компания сертификатталды.

Үрімші қаласында өкілдік ашылды (ҚХР).

Компанияның «Қазтемжолтранс» АҚ деген атауы ребрендинг 
нәтижесінде «Қазтеміртранс» АҚ атауына өзгертілді. 

ISO 14001 және OHSAS 18001 халықаралық стандарттарына сәйкес 
экологиялық менеджмент стандарты жүйесі мен  кәсіби қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау жүйесі бойынша сертификатталды.

«Қазтеміртранс» АҚ мен « ЗИКСТО» АҚ арасында қазақстандық 
өндірушілер шығарған алғашқы 167 жартылай вагонды жеткізу туралы 
шартқа қол қойылды.

«Қазтеміртранс» АҚ аймақтық филиалдарына ISO 9000 сапа менеджменті 
жүйесінің, ISO 14001 экологиялық менеджмент жүйесінің және OHSAS 
18001 кәсіби қауіпсіздік және еңбекті қорғау жүйесінің халықаралық 
стандарттарына сәйкестік туралы сертификаттар табыс етілді.

Еуропаның қайта құру және даму банкімен (ЕҚҚДБ) 250 млн. 
АҚШ долларына несие шартын жасасты. Қаражат Компанияның 
вагон паркін жаңарту мақсатында тартылды.

MPLS технологиясын қолдану және IP-телефонияны ұйымдастыру 
арқылы деректер жіберудің корпоративтік желісі кеңейтілді.

«Kazakhstan Temir Zholy Finance BV» («Қазтеміртранс» АҚ-ның еншілес 
компаниясы) 450 млн. АҚШ долл. сомасындағы еврооблигацияны 
ойдағыдай өтеді.

Компанияның вагон паркін автоматты түрде басқару жүйесі (ҚТТ АБЖ) 
жөніндегі жоба енгізілді.
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компанияның міндеті – Қазақстан Республикасы көлік секторының тұрақты дамуына 
теміржол көлігімен жүк тасымалдау нарығының қажеттіліктерін сапалы түрде қамтамасыз 
ету арқылы көмектесу.

«самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ  
Ұлттық даму институттарының, ұлттық компаниялардың акцияла-
ры пакеттерінің ұзақ мерзімді құндылығын ұлғайтып әрі олардың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін басқару 

Қазақстандық теміржол әкімшілігі
Магистралдық теміржол желілерінің операторы
Теміржол көлігімен жүк тасымалдау

«ҚТЖ» ҰК» АҚ 100% еншілес компаниясы
Жүк вагондары инвентарлық паркінің операторы

КоМпАнИянЫ БАсқАРуДЫҢ құРЫлЫМЫ

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ

«Қазтеміртранс» АҚ

еншілес және тәуелді ұйымдар

өкілдіктер

12 аймақтық филиал

Мамандандырылған филиалдар

Негізгі компанияның жүк вагон паркі арқылы 
тасымалдауды қамтамасыз етуі

Вагондар паркін техникалық жарамды қалыпта ұстап тұру

көлік-экспедициялық қызмет көрсету

Вагондарды пайдалану

нЕГІЗГІ қЫЗМЕТ ТҮРлЕРІ
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коМПАНиЯ тУрАлЫ ЖАлПЫ МӘліМеттер
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ЕнШІлЕс, ТӘуЕлДІ КоМпАнИялАР, ӨКІлДІКТЕР

ЕнШІлЕс жӘнЕ ТӘуЕлДІ ұйЫМДАР

ӨКІлДІКТЕР

«көлік қызметі 
орталығы» АҚ

Қытай Халық 
республикасы 
Үрімші қ.

ресей Федерациясы
Мәскеу қ.

Kazakhstan Temir Zholy 
Finance B.V.

«Қазақстандық вагон 
жасау компаниясы» ЖШс

- республикалық және халықаралық қатынастарда көлік-  
 экспедициялық қызметтер көрсету 
-  жекеменшік және қамтылған вагондар паркін пайдалану
- «есіктен есікке дейін» сызбасы бойынша экспедиторлық  
 қызмет көрсету
- аралас тасымалдауларды ұйымдастыру
- алмаспайтын ставкаларды беру  
- жүк вагондарының қозғалысын бақылауда ұстау

- теміржол саласының инвестициялық бағдарлама-  
 ларын игеру үшін ақшалай қаражат тарту
- еурооблигациялар шығару арқылы ақшалай   
 қаражатты қарызға алу 
- банктік қаржыландыру

- Қазақстан Республикасында жүк вагондары өндірісін  
 ұйымдастыру

- тауар нарығын зерттеу
- өңірдегі көлік қызметтері нарығын маркетингтік   
 зерттеу
- серіктестер іздеу әрі кәсіпорындармен, жүк жіберуші- 
 лермен және жүкті алушылармен келіссөздер жүргізу
- «Қазтеміртранс» АҚ мүддесін таныту
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фИлИАлДАР

көкшетау, Қостанай, 
Қарағанды, Павлодар, 
семей, Алматы, Жамбыл, 
Шымкент, Қызылорда, 
Ақтөбе, орал, Атырау 
қалаларында 12 аймақтық 
филиал орналасқан.

Балқаш, Құсмұрын, орал, 
Арыс стансаларында 
вагон жөндеу деполары 
орналасқан

«Вагон паркі орталығы» 

- вагондарды жөндеуге / жөндеуден беру және жинау  
 жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;
- жүк вагондарын жалға беру;
- жүк вагондарының жоспарлы жөндеу түрлерінің   

 орындалуын бақылау.

- жүк вагондарының жоспарлы жөндеу түрлерін 
 орындау;
- тораптарды, жүк вагондары құрылғыларын, 
 18-100 модельді арбаларды жаңғырту.

- жұмыстарды ұйымдастыру және өңірлік филиалдардың  
 қызметін үйлестіру;
- жүк вагондарының жөнделуін бақылау;
- жүргізілген жөндеу жөніндегі құжаттарды қабылдау;
- вагондарды жөндеу кезінде ауыстырылған бөлшектер  
 мен тораптардың техникалық нормаларға сәйкестігін  
 бақылау және тексеру;
- есептен шығарылуға тиісті вагондардың құжаттамасына  
 келісу;
- тіркеуден ағытылған ААЖ вагондарға есеп жүргізу.

«Вагон операторының 
қызмет көрсету 
орталығы» 

- жүк вагондарының пайдаланылуын ұйымдастыру;
- вагон жөндеу базасын дамыту;
- нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеу;
- жүк вагондары қозғалысының қауіпсіз тасымалдануын  
 қамтамасыз етуге ықпал ететін мәселелерге талдау жасау;
- инновациялық қызмет;
- басқа да қызметтер.

«ішкі әкімшілік 
орталығы» 

- «ҚТТ» АҚ және оның филиалдарының қызметін   
 материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету;
- ақпараттық-есептеу кешенінің, инженерлік комму- 
 никациялардың үздіксіз жұмысын ұйымдастыру 
 және қамтамасыз ету;
- ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

коМПАНиЯ тУрАлЫ ЖАлПЫ МӘліМеттер

Компанияның аймақтық филиалдары географиялық белгі бойынша өндірістік-
шаруашылық қызметті жүзеге асыру үшін құрылған.
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 «КӨлІК қЫЗМЕТІ оРТАлЫҒЫ» Ақ

«Көлік қызметі орталығы» акционерлік қоғамы («КҚО» АҚ) 2005 жылы құрылған, 
«Қазтеміртранс» АҚ-ның 100% еншілес кәсіпорны болып табылады.

«КҚО» АҚ – кең ауқымдағы көлік қызметін көрсететін, меншікті жылжымалы құрамы 
бар ірі көлік-экспедиторлық кәсіпорындардың бірі. Компания құрылған күнінен бастап 
көлік-экспедиторлық секторда серпінді дами отыра, әртүрлі жүк тасымалдауға белсенді 
түрде қатысып келеді, 2011 жылғы қорытынды бойынша Қазақстанның жетекші 
экспедиторларының қатарына енді. 

2011 жылы «КҚО» АҚ өткен жылдармен салыстырғанда өндірістік көрсеткіштері 
айтарлықтай өсіп, негізгі қызметі бойынша табысы 1,5 есеге артты.

Қазақстан Республикасының Экономиканы жаңғырту жөніндегі мемлекеттік комиссиясы 
ҚР Премьер-министрі К.Қ. Мәсімовтің төрағалық етуімен «КҚО» АҚ-ны 2011-2012 жылдары 
кезеңінде қазақстандық астықты тасымалдаушы жалғыз оператор деп анықтады. Компа-
ния қазақстандық астықты Ресей Федерациясы арқылы тасымалдау кезінде, Қытай Халық  
Республикасына тағайындап не оның аумағы арқылы транзиттеуде шыққан шығынды 
ішінара өтеу үшін 5 млрд. теңге бөлген болатын.

«КҚО» АҚ жобаны іске асыру барысында шетелдік операторлар меншігіндегі 6150-ден 
астам хоппер-астық тасығышты шақырып, 1 млн.тоннадан астам бидай тасымалдады.

«КҚО» АҚ 2011 жылы кеден өкілдерінің тізіліміне енді.
Қызметінің негізгі бағыты ҚР Кеден кодексінің 184-бабына сәйкес декларант ретіндегі 

«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ атынан «иесіз» жүктерге кедендік транзиттік декларация-
ларды ресімдеу болып табылады. 

«КҚО» АҚ-ның Достық және Сарыағаш шекара стансаларында екі өкілдігі бар. 
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IT-ТЕХнолоГИялАР

1  «MPLS технологиясын қолданып, IP-телефонияны ұйымдастыру арқылы 
деректер беретін корпоративтік желіні кеңейту»

3 «Технологиялық үдерістерді және «қазтеміртранс» Ақ вагон жөндеу 
кәсіпорындары жүргізетін жөндеулердің сапасын автоматты басқару 

жүйесін енгізу»

2 «қазтеміртранс» Ақ жүк вагондарының техникалық жай-күйін 
басқаратын автоматтандырылған жүйені дамыту»

2011 жылы «Қазтеміртранс» АҚ-ның ақпараттық технологияларын дамыту аясында 
мынадай автоматтандыру жобаларын енгізу жөніндегі жұмыстар аяқталды: 

Бірыңғай корпоративтік телекоммуникациялық кеңістікті кеңейту мақсатында 2011 
жылы үш вагон жөндеу депосы мен вагон паркінің он сегіз бөлімінде мәліметтерді жедел түрде 
бере алатын қажетті жабдық орнатылды. Осылайша, мәліметтер беретін корпоративтік желі 
Компанияның барлық он екі аймақтық филиалын, төрт вагон депосын және вагон паркінің 
жиырма екі бөлімін қамтиды.

Жоба Компанияның Қазақстан аумағындағы барлық «географиясы» бойынша бірыңғай 
корпоративтік ақпараттық кеңістік құруға мүмкіндік береді. Осыған сәйкес Интернет 
қызметіне және Компанияның орталық аппараты мен оның алыста орналасқан бөлімшелерінің 
арасында ішкі телефонмен сөйлесуге шығатын шығындарды қысқарту есебінен үнемдеуге 
қол жеткізілді. Сонымен бірге Компанияның алыста орналасқан бөлімшелеріне енгізілуі 
мүмкін басқа да автоматтандыру жобаларын жүзе асыруға арналған ауқымды база құрылды.

Мәліметтер берудің корпоративтік желісін дамыту жөніндегі жобаның соңғы сатысын 
2012 жылы аяқтау жоспарланып отыр, оның аясында Компанияның барлық аумақтық 
бөлінген құрылымын қамтуға мүмкіндік беретін аймақтық филиалдардың вагон парктері 
бөлімдерінің бүкіл желілік бөлімшелері іске қосылатын болады. 

Бұл жүйе технологиялық құжат айналымының толық кезеңін автоматтандыру, жүк ваго-
нына жүргізілетін жөндеу жұмыстарын жүргізу, есепке алу және бақылау, жөндеуден өткен 
жүк вагонының әрі қарай пайдалануға берілуі мен жүргізілген жөндеудің сапасына талдау 
жасау мақсатында енгізілген болатын. Компанияның «Орал вагон жөндеу депосы» филиалы 
автоматтандыру нысаны ретінде таңдалып алынды. Жоба аясында компьютер жабдықтары 
жаңартылып, вагон жөндеу депосының цехтарында өнеркәсіптік компьютерлер орнатылды.

Жобаны әрі қарай дамыту арқылы Компанияның басқа да үш вагон жөндеу депосына 
осы жүйені енгізуді жөн деп есептейміз. Бұл Компанияның барлық вагон жөндеу депосын 
автоматтандыруға және компьютерлік инфрақұрылымдарын жаңартуға, сонымен бірге 
шешімдер қабылдау үшін толыққанды есептік ақпаратты беруді қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді.

Аталған IT-жобаларды іске асыру Компанияның болашақтағы ақпараттық дамуы үшін 
берік, қазіргі заманға сай негізді құруға мүмкіндік береді.

Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар негізінде серпінді нарық жағдайындағы  
вагон паркінің операторы ретіндегі Компанияның тиімді қызмет етуін ұйымдастыру үшін 
«Қазтеміртранс» АҚ жүк вагондарының техникалық жай-күйін басқаратын қолданыстағы 
автоматтандырылған жүйені дамыту жөніндегі жоба енгізілді. Нәтижесінде вагондарды пай-
далану қызметтерін орындауға қажетті технологиялық және коммерциялық ақпараттардың 
толық тізбесін беретін, сонымен қатар осы ақпараттарды өңдеп, талдау жасау жылдамдығын 
арттыратын ішкі жүйе енгізілген болатын.

2012 жылы жобаны әрі қарай да дамыту шеңберінде ақпарат беру жүйесіндегі негізгі 
дереккөз болып табылатын вагон паркінің он сегіз бөліміндегі жүк вагондарының 
техникалық жай-күйін басқаратын автоматтандырылған жүйені көбейту, сонымен бірге 
жүйені Компанияның бөлімшелерінен келіп түсетін техникалық ұсыныстардың негізінде  
жөндеу жоспарланып отыр.
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Корпоративтік басқарудың негізге алынатын қағидаттары мыналар болып 
табылады:

«Қазтеміртранс» акционерлік қоғамындағы корпоративтік басқару әділдік, адалдық, 
жауапкершілік, анықтық, кәсібилік және құзыреттілік негіздерінде құрылады. Корпоративтік 
басқару жүйесі барлық мүдделі тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді жөн 
санайды, Компания үшін өте қиын тәуекелдерді дер мезгілінде анықтауға және оларды 
тиімді басқаруға мүмкіндік береді, Компанияның табысты қызметіне, соның ішінде оның 
құндылығының өсуіне, қаржы тұрақтылығы мен пайданың түсуіне қолдау көрсетеді. 

Компания корпоративтік басқару жүйесін Жалғыз акционердің мүдделерін қорғау, барлық 
мүдделі тұлғалармен өзара теңдестірілген қарым-қатынас жасау және қызметінің тиімділігін 
арттыру құралы ретінде қарастырады.

► Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;

► Компанияның Директорлар кеңесі мен Басқарманы тиімді басқару қағидаты;

► Компанияның дербес қызметі қағидаты;

► ақпараттың анық және объективті ашылу қағидаты; 

► заң және әдеп қағидаттары;

► тиімді дивидендтік саясат қағидаттары;

► тиімді кадр саясаты қағидаттары;

► қоршаған ортаны қорғау қағидаты;

► корпоративтік даулар мен мүдделер қақтығысын ретке келтіру саясаты;

► жауапкершілік қағидаты.
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Корпоративтік басқарудың негізгі мақсаттары мыналар болып  
табылады:
► стратегиялық жоспарлау, мониторинг және ішкі бақылау жүргізу жүйесін жетілдіру;

► Компания туралы, соның ішінде оның қаржы жағдайы, экономикалық көрсеткіштері, 
меншік және басқару құрылымы жайлы ақпараттардың өз уақытында ашылуын  
қамтамасыз ету;

► Компанияның тиімді қызмет етуін есептілік, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
тетіктері жүйесін жетілдіру есебінен арттыру;

► басқару тиімділігін арттыру және Компанияның аса маңызды ресурсы ретіндегі 
қызметкерлер құрамын дамыту, әлеуметтік мәселелерді шешіп, еңбек шарттарын реттеуде 
Компания мен қызметкерлер арасындағы серіктестік қарым-қатынасты дамыту;

► мүдделі тұлғалармен белсенді ынтымақтастық орнату және т.б.

Компанияның Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес корпоративтік басқару 
қағидаттарын енгізуге бағытталған маңызды іс-шаралар арасында Директорлар кеңесінің 
«Қазтеміртранс» АҚ Корпоративтік басқару кодексін енгізу жөніндегі Жоспарын бекітуін 
атап өтуге болады.

Корпоративтік басқару кодексін енгізу жөніндегі жоспарға сәйкес корпоративтік 
басқарудың ішкі құжаттары, атап айтқанда: Іскерлік әдеп кодексі, Корпоративтік дауларды 
ретке келтіру саясаты, Елеулі корпоративтік оқиғалар саласындағы саясат, Ақпаратты қорғау 
туралы ережелері, Еншілес ұйымдарға қатысты дивидендтік саясаты, Тәуекелдерді басқару 
саясаты, Ақпараттық саясаты бекітілді.

2012 жылы Компания корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі жұмыстарды 
жалғастыратын болады.

корПорАти
Втік БАсҚАрУ



24 25

КоМпАнИянЫҢ БАсқАРу оРГАнДАРЫнЫҢ құРЫлЫМЫ

қоғамның органдары төмендегілер болып табылады:

1 Жоғары орган  –  
Жалғыз акционер  

(«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы).

2Басқару органы  –  
Директорлар кеңесі, құзыреті –  

Компания қызметіне жалпы басшылық жасау және Басқарманың қызметін бақылау.

3  Атқарушы орган  –  
Басқарма, құзыреті –  

Компания Басқармасының төрағасы басқаратын Компанияның ағымдағы қызметіне 
басшылық жасау. 

Басқару органы мен атқарушы органның құзыреттері Компанияның Жарғысымен белгіленген.

Директорлар кеңесі ұзақ мерзімді болашаққа стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым 
бағыттарын, қызметтің негізгі бағдарларын анықтайтын, қойылған мақсаттарды жүзеге асыру үшін 
қажетті қаржы және адам ресурстарының болуын қамтамасыз ететін, сонымен бірге даму жоспар-
лары мен бюджетті бекітіп, дұрыстық, тиімділік, белсенділік, ақ ниеттілік, адалдық, жауапкершілік 
және дәлдік қағидаттарын негізге алатын Компанияның басқару органы болып табылады.

Директорлар кеңесі өз қызметінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңын, Компания Жарғысын, Корпоративтік басқару кодексін және басқа да ішкі құжаттарды 
басшылыққа алады.

Директорлар кеңесі 6 мүшеден тұрады, оның екеуі тәуелсіз директорлар болып табылады.

лепесбаев Алмас Мұратұлы  
2009 жылғы 5 маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі, Сыйақылар 
жөніндегі комитет мүшесі. Лауазымы: «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Экономика жөніндегі 
атқарушы директоры. Экономика ғылымдарының кандидаты.

ДИРЕКТоРлАР КЕҢЕсІ

қизатов Ермек Әнуарбекұлы 
2009 жылғы 5 маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің төрағасы, 
Компанияның Тағайындаулар жөніндегі комитетінің мүшесі. Лауазымы: «Қазақстан темір жолы» 
ҰК» АҚ вице-президенті. Техника ғылымдарының докторы.
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огай Евгений павлович 
2010 жылғы 23 желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі. 
Лауазымы: «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Активтерді басқару жөніндегі департаментінің 
бас менеджері.

Мәдиева Гүлмайра құрманғалиқызы 
2009 жылғы 5 маусымнан бастап қазіргі уақытқа дейін Тәуелсіз директор, Сыйақылар 
жөніндегі комитет төрағасы, Тағайындаулар жөніндегі комитет мүшесі.

жайсаңбаев Шағдарбек нақыпбекұлы 
2010 жылғы 23 желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін Директорлар кеңесінің мүшесі.
Лауазымы: «Қазтеміртранс» АҚ Басқарма төрағасы (Президент).

смаилов Ерлан Бәйкенұлы  
2010 жылғы 23 желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін Тәуелсіз директор, Тағайындаулар 
жөніндегі комитет төрағасы, Директорлар кеңесінің Сыйақылар жөніндегі комитеті мүшесі.

корПорАтиВтік БАсҚАрУ
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2011 жыл ішінде Компанияның Директорлар кеңесі 63 мәселе қарастырған 17 мәжіліс 
өткізді. Директорлар кеңесінің мәжілістері жұмыс жоспарына сәйкес өткізілді. Директорлар 
кеңесінің жұмыс жоспары 2011 жылғы 7 ақпандағы № 1 хаттама шешімімен бекітілді.  

Жыл бойы Директорлар кеңесінің мәжілістерінде мерзімді негізде бюджетті түзету, ішкі 
құжаттарды бекіту, есептерді, Басқарма құрамындағы өзгерістерді қарастыру, Компанияның 
мүдделілігі бар мәмілелер жасау сияқты мәселелер қаралды. 

Компанияның Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуымен бюджетті түзетуді бекіту 
мәселелері бойынша, Жалғыз акционердің тапсырмаларын орындау жөнінде және т.б. жұмыс 
кеңестері өткізілді.

Компанияның Директорлар кеңесі жанында Тағайындаулар жөніндегі комитет пен 
Сыйақылар жөніндегі комитет жұмыс істейді. Комитеттер әзірлеген барлық ұсыныстар  
Директорлар кеңесінің қарауына жіберілетін ұсынымдар болып табылады.

2011 жылы Тағайындаулар және Сыйақылар жөніндегі комитеттер бір жылға арналған 
жұмыс жоспарына сәйкес 6 мәжіліс өткізді.

Тағайындаулар жөніндегі комитет Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына және  
Директорлар кеңесі тағайындайтын немесе тағайындалуы келісілетін Компаниядағы басқа 
да лауазымдарға білікті мамандарды тарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу мақсатында құрылған.

Компанияның Директорлар кеңесі Тағайындаулар жөніндегі комитетінің 
мүшелері:
1. смаилов Е.Б. – Комитет төрағасы – Тәуелсіз директор
2. қизатов Е.Ә. – Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің төрағасы
3. Мәдиева Г.қ. – Комитет мүшесі – Тәуелсіз директор.

Сыйақылар жөніндегі комитет Директорларға, Басқарма мүшелеріне және Дирек-
торлар кеңесі тағайындайтын немесе тағайындалуы келісілетін Компаниядағы басқа  
да қызметкерлерге сыйақылар беру жөнінде Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлейді.

Компанияның Директорлар кеңесі сыйақылар жөніндегі комитетінің мүшелері:                       
1. Мәдиева Г.қ. – Комитет төрағасы – Тәуелсіз директор
2. лепесбаев А.М. – Комитет мүшесі – Директорлар кеңесінің мүшесі
3. смаилов Е.Б. – Комитет мүшесі - Тәуелсіз директор.

Компанияның Тәуелсіз директорлары Мәдиева Гүлмайра Құрмангалиқызы мен Смаи-
лов Ерлан Бәйкенұлы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
тәуелсіздік өлшемдеріне толығымен сәйкес келеді, сонымен бірге басқару және кең 
ауқымдағы мәселелерге, соның ішінде қаржы, заң, корпоративтік басқару жайлы кеңестер 
беруге қажетті тәжірибелері бар. 

Компанияның Тәуелсіз директорлары Компанияның Директорлар кеңесі жылдық қаржы 
есептілігін алдын ала бекіткеннен кейінгі бір ай ішінде тиісті күнтізбелік жылғы жұмыс 
кезеңіне сәйкес жылына бір рет ақшалай сыйақы алады. Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
сыйақылар мен өтемақылар төлеу шарттары және тәртібі Жалғыз акционердің шешімімен 
белгіленді. 



26

 2011 жЫлҒЫ «қАЗТЕМІРТРАнс» Ақ БАсқАРМАсЫ 

ко
рП

ор
Ат

и
Вт

ік
 Б

Ас
ҚА

рУ
корПорАтиВтік БАсҚАрУ

Өмірзақов 
Ерлан Ерболатұлы
Өндірісті қамтамасыз 
ету жөніндегі атқарушы директор 

қайрешева 
Мира Владимировна

Экономика және қаржы жөніндегі 
атқарушы директор 

жайсаңбаев 
Шағдарбек нақыпбекұлы
Басқарма төрағасы

Елубаев 
санжар Бақытұлы
Экономика және қаржы жөніндегі вице-президент 

солтанбаев 
Дастан Хасенұлы

Дамыту жөніндегі вице-президент 

отарбеков
Амангелді жұмагелдіұлы

Өндіріс жөніндегі вице-президент 
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Мұқашев Мекенбай
Вагон паркін жөндеу жөніндегі 

атқарушы директор

Айтжанов 
Аманбай Мұталұлы
Бас инженер

Өзенбаев 
Мейрамалы нүскенұлы
Бас бухгалтер

қасенов 
Гайдар қабдоллаұлы
Дамыту жөніндегі атқарушы директор 

Есмұхамбетов  
Әділжан  Әбілқайырұлы

Атқарушы директор 
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«Қазтеміртранс» АҚ тәуекелдерді корпоративтік басқару жүйесі «ҚТЖ» ҰК» АҚ еншілес 
ұйымдарындағы тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымдастыру жөніндегі Ұсыныстарға сәйкес 
жүзеге асырылады, соған сәйкес тәуекелдерді корпоративтік басқару жүйесін енгізу мен 
жетілдіру COSO «Тәуекелдерді корпоративтік басқару – «Интеграцияланған модель» (2004) 
үлгісіне сай жүзеге асырылуы керек.

«Қазтеміртранс» АҚ Басқармасының 2010 жылғы 24 мамырдағы шешімімен тәуекелдерді 
сәйкестендіру және бағалау бойынша өткізілген іс-шараларға сәйкес әрбір тәуекелдің 
айтарлықтай маңыздылығын бағалауға (басқа тәуекелдермен салыстырғанда), сонымен 
бірге қауіпті болып табылатын және оларды басқару жөніндегі іс-шаралардың әрі қарай 
әзірленуін қажет ететін тәуекелдерді ажыратуға мүмкіндік беретін Компанияның тәуекелдер 
тізілімі мен картасы бекітілді. 

«Қазтеміртранс» АҚ Басқармасының 2010 жылғы 7 желтоқсандағы шешімімен 2010-2011 
жылдарға арналған жүйелі есептілік негізінде ағымдағы тәуекелдерге мониторинг жүргізіліп, 
негізгі тәуекелдерге орай әрекет ету шараларының орындалуы бақыланатын Тәуекелдерді 
басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілген болатын.

  

компанияның тәуекелдерді басқару жөніндегі 2011 жылғы жұмысы тәуекелдерді 
корпоративтік басқару жүйесін ең үздік әлемдік тәжірибелерге сәйкес жүргізуге 
бағытталды. осыған байланысты мынадай іс-шаралар жүргізілді: 

  қаржы тәуекелдерін азайту мақсатында «Қазтеміртранс» АҚ Пайыздық және валюталық 
тәуекелдерді сақтандыру саясаты әзірленіп бекітілді. Қазіргі уақытта Компанияның қаржы 
тәуекелдерін сақтандыру құралдарын пайдалану жөніндегі мақсатты жұмыстар жүргізіліп 
жатыр;     

   тәуекелдерді басқару үдерісін бақылап, оның тиімділігінің жағдайын бағалау мақсатында 
Компанияда тәуекелдерді басқару жүйелерін бағалауға арналған Тиімділік көрсеткіштері 
әзірленіп бекітілді;        

 корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру аясында Компанияның Тәуекелдер мен кор-
поративтік деңгейін бақылау матрицасы бекітілді, сонымен қатар ішкі бақылау жүйесін және 
қаржы есептілігін дайындау үдерісін жетілдіру жөніндегі жоба шеңберінде Компанияның 
негізгі есепке алу бөлімшелері бойынша Тәуекелдер мен бақылау матрицасы қайта қаралды;

 Компанияны сақтандыруды ұйымдастыру мен қамтамасыз ету аясында «ҚТЖ» ҰК» 
АҚ және оның еншілес ұйымдарының Сақтандыру бағдарламасына сәйкес тәуекелерді 
сақтандырудың корпоративтік бағдарламасы бойынша тиісті жылға жұмыс жүргізілді.

Компания «Қаржы тәуекелдерін басқарудың қаржы құралдары, мақсаттары және саясаты» 
ескертпесін тиісті жылға жүргізілген аудиттелген шоғырланған қаржы есептілігі пішімінде 
ашып көрсетеді. 
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Вагондар паркін техникалық жарамды қалпында ұстау

Компания өзінің негізгі қызметі – жүк вагондарымен тасымалдауды қамтамасыз етуді 
орындау мақсатында жүк вагондары инвентарлық паркін техникалық жарамды қалпында 
ұстау жөнінде жұмыс жүргізеді. Компания жыл сайын жүк вагондарын жөндеу жоспарын 
белгілейді. Жоспарлы түрдегі жөндеу жұмыстарын вагондарға жөндеу жүргізу шарттарына 
сәйкес жөндеу жүргізетін жақтас кәсіпорындар, сонымен қатар Компанияның филиалдары – 
вагон жөндеу деполары (ВЖД) жүзеге асырады.

жүк вагон паркінің тасымалдауды қамтамасыз етуі

Компанияның жүк вагондары паркінің негізгі жұмыс көлеміне «ҚТЖ» ҰК» АҚ жүк тасы-
малдауын қамтамасыз ету жатады және ол шамамен 95% құрайды. Қалған 5%-на жақтас 
ұйымдарға вагондарды жалға беру және бағыттар бойынша жүктердің жеке тасымалдануын 
қамтамасыз ету жатады.

пайдалы қолдану мерзімін ұзарту арқылы күрделі жөндеу жүргізу

Соңғы жылдары барлық күш пен қаржы салымдары пайдалы қолдану мерзімін ұзарту 
арқылы вагондарға күрделі жөндеу жүргізуге (ПКЖ) бағытталып жатыр. 

2011 ж. 2003–2011 жж.
1 273 вагонның қызмет  7400 жүк вагоны қайта
ету мерзімі ұзартылды: қалпына келтірілді:
ПКЖ жабық – 120  жабық – 617 
ПКЖ жартылай вагон – 800  платформ – 1 229
ПКЖ цистерн – 200  жартылай вагон – 5 166
ПКЖ астық тасығыш – 80  цистерн – 235
ПКЖ хоппер-мөлшерлегіш  – 73  астық тасығыш – 80
 хоппер-мөлшерлегіш – 73

2011 жылғы жүк вагондарына жоспарлы түрде жүргізілген жөндеу 
жұмыстарының нақты орындалуы:

Депода жөнделгені (ДЖ)   18 067 вагон

Күрделі жөнделгені (КЖ)   1 507 вагон

Көрсеткіш атауы 2010 жыл 2011 жыл

 «ҚТЖ» ҰК» АҚ жүк вагон паркінің 
тасымалдауды қамтамасыз етуі  15 441 15 366

Жақтас ұйымдарға 
вагондарды жалға беру  764 742

Барлығы  16 205 16 108

Н
еГіЗГі өН

Дірістік көрсеткіШ
тер

нЕГІЗГІ ӨнДІРІсТІК КӨРсЕТКІШТЕР

тәулігіне мың вагон
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компания құрылғаннан бергі 2004-2011 
жылдар аралығында 16 610 вагон сатып 
алынды:

•  жабық – 3464 
• жартылай вагондар  – 10869 
• фитингтік платформалар – 1296 
• контрейлерлер – 50 
• цистерналар – 872
• әмбебап платформалар – 59

2011 жылы 7 059 жүк вагоны сатылып 
алынды:

  жабық – 1970
  жартылай вагондар – 4024
  цистерналар – 370
  фитингтік платформалар – 636
  әмбебап платформалар – 59

жүк вагондары паркін жаңарту

Вагондардың қолданыстан шығарылуы  

2011 жылы Компанияның инвентарлық паркінен 4395 жүк вагоны қолданыстан 
шығарылды.
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Жүк вагондары паркін жаңарту «Қазтеміртранс» акционерлік қоғамы Директорлар 
кеңесінің 2011 жылғы 26 шілдедегі шешімімен (№ 11 хаттама) бекітілген Компанияның 
шоғырландырылған инвестициялық бюджетіне сәйкес жүзеге асырылды.

Отандық тауар өндірушілерге қолдау көрсету мақсатында 2011 жылы «Қазақстандық  
вагон жасау компаниясы» ЖШС шығарған 5 жартылай вагон және «Аралвагон» ЖШС 
шығарған 36 фитингтік платформа сатылып алынды.

НеГіЗГі өНДірістік көрсеткіШтер
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Инновациялық қызмет

Компанияда 2009–2013 жылдарға арналған Инновациялық даму бағдарламасы әзірленді, 
оның аясында жүк вагондарын, олардың тораптарын және бөлшектерін жөндеу мен жаңартудың 
жаңа ресурс жинақтаушы технологияларын мақсатты бағытта таңдау әрі енгізу, сондай-ақ 
жөндеу үдерістерін автоматтандыру жүзеге асырылады.

2010 жыл мен 2020 жыл аралығында қызмет мерзімін ұзарту арқылы жоспарлы түрдегі 
жөндеу, күрделі жөндеу кезінде жүк вагондарын жаңғыртудың бағдарланған экономикалық әсері 
есептелген.

Күрделі салымдар бағдарламасының аясында 2011 жылы Компанияның вагон жөндеу 
кәсіпорындарының жабдықтарын жаңарту және жаңғырту жөніндегі жұмыстар жүргізілді.  

Арыс, Орал, Құсмұрын және Балқаш стансаларындағы төрт вагон жөндеу депосын қайта 
жарақтау үшін 2011 жылы 800 млн. теңгеден астам қаржы салынды. 

Вагон 
тораптарының атауы Техникалық әсер Экономикалық әсер

Тозу төзімділігі 
элементтері бар 
жүк вагондары 

арбаларын жаңғырту

Дөңгелек жұптарын 
жаңғырту

Автотежегіш 
жабдықтарын 

жаңғырту

Автотіркеуіш 
жабдықтарын 

жаңғырту

Жөндеуаралық жолдың 6,25 есе,  
яғни 1 млн. шақырымға дейін артуы. 
Арбалардың ақаулары бойынша ААЖ 
жүк вагондарын тіркеуден ажырату 

санын қысқарту

Дөңгелек жұптарының 
ресурсын 1,5 есеге ұлғайту. 

Дөңгелек жұптарының ақаулары 
бойынша ААЖ жүк вагондарын тіркеуден 

ажырату санын 6 есеге қысқарту

Жөндеуаралық мерзімін 
4 есеге ұлғайту. 

Тежегіш жабдықтың ақаулары 
бойынша ААЖ жүк вагондарын 

тіркеуден ажырату санын қысқарту

Жөндеуаралық кезеңді ұзарту. 
Автотіркеуіш құрылғысының 

ресурсын 4 есеге ұлғайту. 
ААЖ жүк вагондарын тіркеуден 

ажырату санын қысқарту

Бір вагонға шығындарды 
азайту 730 мың 

теңгеге дейін

Бір вагонға шығындарды 
азайту 350 мың 

теңгеге дейін

Бір вагонға шығындарды 
азайту 80 мың 
теңгеге дейін

Бір вагонға шығындарды 
азайту 150 мың 

теңгеге дейін

Н
еГіЗГі өН

Дірістік көрсеткіШ
тер
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Компанияның 2011 жылдың соңындағы кірісі 75,4 млрд теңгені құрады.  
Таза кіріс 1,6 млрд теңгеге ұлғайып, 2012 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша  

14,8 млрд теңгені құрады (2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша – 13,2 млрд теңге). 
Кіріс құрылымында жүк вагон паркінің тасымалдауынан түскен табыстың үлесі басым  

(76 %). Қалған бөлігі (24 %): 
► экспедиторлық қызметтен түскен кірістің;
► вагон паркін пайдаланудан түскен кірістің;
► қаржыландырудан және т.б. түскен кірістің еншісінде.

Шығындар құрылымында ең үлкен үлесті жүк вагондарын жөндеуге кеткен шығындар 
(34 %), негізгі құрал-жабдықтар мен бейматериалдық активтердің тозуына жұмсалған 
шығындар (16 %) және қарыздарды пайдалануға кеткен шығындар (26 %) алады. Сонымен 
бірге шығындар құрылымын мыналар құрайды:

► әкімшілік шығындар
► салықтар бойынша шығындар
► вагондарды күзету бойынша шығындар мен басқа да шығындар.

Компанияның активтері 2011 жылы 36,7 млрд теңгеге артып, 392,3 млрд теңгені құрады  
(2010 жылы 355,6 млрд. теңгені құраған). 

Компанияның меншікті капиталы 2011 жылы 12,9 млрд теңгеге артып, 109,7 млрд теңгені 
құрады (2010 жылы 96,8 млрд. теңгені құраған).

EBITDA - 2011 жылдың қорытындысы бойынша тозу мен шығыстар бойынша пайыздар 
шығысын ескере отырып, салықтар төленгенге дейінгі табыс таза кірістің, қарыздар бойын-
ша пайыздарды төлеу жөніндегі тозудың және шығыстардың өсуіне байланысты артты. 

ROACE - салынған капиталдың табыстылығы инвестициялардың тиімділігін сипаттайды.  
2011 жылы осы көрсеткіштің өсімі Қоғамның таза табысының, меншікті капиталының және 
пайыздық міндеттемелерінің артуымен байланысты болды.  

ROA - 2011 жылы Қоғамның таза табысының өсуіне байланысты активтердің табыстылығы 
артты. 

Ағымдағы өтімділіктің коэфициенті 2011 жылы 1,0 нормативтік мәндегі 1,98  құрап,  
2010 жылмен салыстырғанда, 2011 жылғы мамырдағы қарызды өтеуге байланысты көбейді.

қАРжЫ қЫЗМЕТІнІҢ нӘТИжЕлЕРІ

АКТИВТЕР, МЕнШІКТІ КАпИТАл

Коэффициенттер  

EBITDA
(Пайдаға салынатын салық төленгенге дейінгі  
табыс + Қарыздар бойынша пайыздар + Тозу бой-
ынша аударымдар)

    
 ROACE

(Салынған капиталдың пайдалылығы = (Таза табыс 
+ Салық қалқанына түзетілген пайыздар бойынша 
шығыстар ) /(Меншікті капиталдың орта есепті 
бағасы + Пайыздық міндеттемелер)

ROA
(Активтердің пайдалылығы = Таза табысход / 
Активтер)

Ағымдағы өтімділік коэффициенті  
(ағымдағы активтер / ағымдағы міндеттемелер)

 Өлшем 
бірлігі. 

млн.
теңге

%

%

пункттер

2010 жыл 

38 101 

7,88

3,71

1,49

 2011 жыл 

44 234

8,08

3,77

1,98

 Ауытқу 

6 133

    

0,20

0,06

0,49
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КоРпоРАТИВТІК қАРЫЗДАР

ИнВЕсТИЦИялЫқ қЫЗМЕТ

2011 жылғы 13 сәуірде Компания мен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ арасында 60 млрд. теңге 
сомасына Несие шарты жасалды. Аталған ақшалай қаражат толық көлемде алынды. Компа-
ния 2011 жыл ішінде қозғалғыш құрамды жаңарту жөніндегі инвестициялық бағдарламалар 
аясында жүк вагондарын сатып алды.  

 2011 жылғы мамырда «Қазтеміртранс» АҚ-ның еншілес ұйымы Kazakhstan Temir Zholy 
Finance B.V. 450 млн. АҚШ долл. сомасындағы еурооблигацияны табысты өтеді, оны шығару 
аясында Компания 2006 жылы қозғалғыш құрамды жаңарту мен жаңғырту үшін 212 АҚШ 
долл. сомасына қарыз алған болатын.

Компания 2011 жыл ішінде төмендегі шаралар шеңберінде қарызға алынған қаражатты 
игеруді жүзеге асырды:

► 29.03.2010 ж. Компания мен Еуропа қайта құру және даму банкі (ЕҚҚДБ) арасында  
      50 млн. АҚШ долл. сомасына Қарыз алу шарты; 

► 06.10.2010 ж. Компания, «ҚТЖ» ҰК» АҚ, «Локомотив» АҚ және Kazakhstan Temir Zholy   
Finance B.V. араларында 700 млн. АҚШ долл. сомасына Қарыз алу топішілік шарты 
(оның аясында Компанияға 290 млн. АҚШ долл. сомасына қарыз тартылды);
► 01.12.2010 ж. Компания мен ЕҚҚДБ арасында 200 млн. АҚШ долл. сомасына Қарыз 
алу шарты. 
2012 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Компания Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. 

2010 жылы алынған қарыз бойынша екінші купон сыйақысын төледі.

2011 жылы күрделі салымдар көлемі 99,8 млрд. теңгені құрады. Бұл қаражат:
►  жүк вагондар паркін жаңартуға (жаңа вагондар сатып алуға, пайдалы қолданыс мерзімін
ұзарту арқылы күрделі жөндеу жүргізуге);
► Компанияның филиалдары вагон жөндеу деполарын жарақтау үшін технологиялық 
жабдықтар сатып алуға;  
► «Қазтеміртранс» АҚ Директорлар кеңесінің 26.07.2011 ж. № 11 хаттама шешімімен  
бекітілген күрделі салымдардың шоғырландырылған жоспарына сәйкес Компанияның 
қызметін жүргізуге қажетті нысандық емес жабдықтар мен өзге де негізгі қорларды 
сатып алуға жұмсалды.
Компания 2011 жылы жүк вагондар паркін жаңарту жобалары бойынша жалпы сомасы  

87,2 млрд. теңгені құрайтын 7 059 жүк вагонын сатып алды.
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Компанияның әлеуметтік және кадрлық саясаты «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ кадрлық 

және әлеуметтік саясатының негізгі бағыттарын іске асыру аясында жүзеге асырылады.
Компания қызметтерінің ерекшеліктерін ескере отырып, адам ресурстарын басқару саяса-

ты тиімді қызметке бағдарланған кәсіби кадрларды жұмысқа тартуға әрі олардың жұмыста 
тұрақтап қалуларына, жоғары сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге, талап етілген 
өндірістік көрсеткіштерді орындауға, Компанияның құбылмалы нарық талаптарына сай  
дамуына бағытталған.

сАпАлЫ қЫЗМЕТКЕРлЕР құРАМЫ

жұмысшылар – 
663 немесе 38,7%

топ-менеджмент – 
18 немесе 1,1 % басшылар – 

295 немесе 17,2%

мамандар – 
712 немесе 41,5%

қызметкерлер – 
26 немесе 1,5%

сапалы құрам 
мынадай санаттарға 

бөлінеді:

1 714 
жұМЫсКЕРДІ 

құРАДЫ

    
    

    
   

   
   

   
   

  5
0%

-дан

астамының жоғары 
білімі болса

    
    

    
   

   
   

   
45

,1% жұмысшы 
санатындағы 

жұмыскердің жоғары 
және орта арнаулы 
білімі бар екендігін 

көрсетеді    
    

    
   

   
   

   
   

    
    

     
                  25,5%

орта арнаулы 
білімі бар

Компания жұмыскерлерінің орташа жасы    –  37 жас

Қызметкерлер құрамының теміржол көлігі 
саласындағы орташа жұмыс өтілі                 – 10,5 жыл 

Компания есебінде 89 зейнеткер есепте тұрады.

ӘлеУМеттік ЖӘНе кАДрлЫҚ сАЯсАт 

қЫЗМЕТКЕРлЕР құРАМЫн БАҒАлАу жӘнЕ ТАҢДАу
Компаниядағы 2011 жылғы қызметкерлер құрамына талдау жасау «жұмысшы» 

санатындағы негізгі құрам арасынан жұмыскерлердің жұмыста тұрақтамауының 2010 жыл-
мен салыстырғанда 15,6%-ға азайғанын көрсетеді.   
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Өндірісті және қызметкерлер құрамын тиімді басқару қызметін бағалау кадрлардың 

тұрақтылығына байланысты болып табылады. Компаниядағы кадрлар тұрақтылығының 
көрсеткіші 78,8% құрады. Бұл көрсеткіш қызметкерлердің негізгі тобын 5 жылдан астам 
жұмыс өтілі бар мамандардың құрайтынын, олардың айналасына Компанияның қалған 
жұмыскерлер құрамы шоғырланатынын көрсетеді.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ топтарының Бірыңғай кадрлық резервін қалыптастыру 
жүйесі» жобасын Қор мен оның еншілес ұйымдары үшін іске асыру аясында, басқару кадрла-
рын дамыту, сонымен бірге кадрлық тағайындаулардың тиімділігін арттыру мақсатында 
«ҚТЖ» ҰК» АҚ және «ҚТТ» АҚ-да компаниялардың кадрлық резервін қалыптастыру әрі  
дамыту жөніндегі жұмыс жүргізілді. 

Компанияның бағалау сатысының қорытындылары бойынша «ҚТЖ» ҰК» АҚ кадрлық 
резерві бағдарламасына, әрі қарай «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ топтарының Бірыңғай 
кадрлық резерві бағдарламасына қатысу үшін 7 жұмыскер ұсынылды.  

2012 жылғы 1 қаңтарда 13 жұмыскер Компанияның кадрлық резервіне есепке алынды. 

қЫЗМЕТКЕРлЕР құРАМЫн ДАМЫТу
Өндірісті техникалық жағынан сауатты мамандармен қамтамасыз ету, көлік қызметін 

көрсетудің өндірістік үдерістері саласындағы, автоматты басқару жүйесіндегі қызметкерлер 
құрамын алдыңғы қатарлы салалық технологиялармен оқытуды дамыту мақсатында жыл  
сайын бюджеттен қызметкерлер құрамын дамытуға қаражат бөлу жоспарланады. 

2011 жылы біліктілікті көтеру мен оқытуға арналған жоспарланған бюджет шығыстары  
аясында:

 әкімшілік-басқару қызметкерлер құрамының 175 жұмыскері кәсіби біліктіліктерін көтерді;
 «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның «Теміржол көлігі жұмыскерлерін оқыту орталықтары» филиалдарында 

Компанияның 55 желілі жұмыскері кәсіби білімдерін жетілдірді.
2011 жылғы қызметкерлер құрамының біліктіліктерін  көтеру мен оқытуға кеткен шығыс 

13 313 000 теңгені құрады.

ӘлЕуМЕТТІК қолДАу
Қызметкерлер құрамының қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында әлеуметтік  

саясат мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді. Ағымдағы жылдың шығыстарына жүргізілген  
мониторинг мәліметтері негізінде қызметкерлер құрамының өсіп отыратынын ескере келіп, 
жыл сайын осы мақсатқа Компания бюджеті шығыстарынан медициналық сақтандыру, 
медициналық қызмет көрсету, тұмауға қарсы вакцина егу, жұмыскерлер балаларының дема-
лысы, материалдық көмек, шипажайларға емделу, жаңа жылдық ертеңгіліктер, сыйлықтар 
және т.б. сияқты әлеуметтік пакетке қаражат қарастырылады. 

2011 жылы аталған бағытта мынадай іс-шаралар өткізілді:
► Қазақстан Республикасының аумағындағы балалар денсаулықтарын сауықтыру 

кешендерінде Компания жұмыскерлерінің 280 баласы демалып, денсаулықтарын түзеді;
►Компания жұмыскерлерінің 1 058 баласы үшін жаңа жылдық ертеңгіліктер өткізіліп, 

оларға арналып жаңа жылдық сыйлықтар сатып алынды;
► 1 300 жұмыскерге ерікті медициналық сақтандыру арқылы медициналық көмек 

көрсетілді;
► 839 жұмыскер кезекті медициналық тексеруден өтті;
► күзгі кезеңде 890 жұмыскерге тұмауға қарсы вакцина егу жұмыстары жүргізілді;
► 347 жұмыскерге Қазақстан Республикасының емдеу-сауықтыру орталықтарына жолда-

малар берілді;
► 11 жұмыскерге материалдық көмек көрсетілді.
Корпоративтік мәдениетті қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар үнемі өткізіліп тұрады. 

Жұмыскерлер үшін де, олардың отбасы мүшелері үшін де (25 адам) фитнес-клубтарға бару, 
спорттық жарыстар мен турнирлерге қатысу ұйымдастырылған. Корпоративтік іс-шаралар 
тек Компания қызметкерлеріне ғана емес, сонымен қатар олардың балалары үшін де өткізіліп 
тұрады. Балаларды қорғау күніне арналып «Теміржолға балалар көзімен қарайық» атты балалар 
шығармашылығына арналған байқау өткізілді. 

  Компанияда өз қызметінде Компанияның Жастар саясатының негізгі бағыттарын 
үйлестіретін Жастар ісі жөніндегі кеңес жұмыс істейді.
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ШоғЫрлАНДЫрЫлғАН 
ҚАрЖЫ есеПтіліГі
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Топ басшылығы атынан:
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8(7172)930-201, 8(7172)930-204 
info@kaztt.kz
www.kazcargo.kz

8(7172)611-813, 8(7172)611-810
ctuкр@mail.ru

8(7172)731-789, 8(7172)731-716,
8(7187)226-280
kvkastana@mail.ru

8(7172)396-029, 8(7172)397-758
Npfmet@mail.ru

Wim Rieff +31(0)205214757
Jeroen de Wit +31(0)205214659
www.intertrustgroup.com
amsterdam@intertrustgroup.com

8(495)775-30-69

тел/факс: 8(495)917-45-67
ktt.msk@gmail.com

8(1086)9913330020
8(1086)18299183533
kttsuarknr@yahoo.com
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МЕКЕнжАйлАР МЕн БАйлАнЫсТАР

  Мекенжай: телефон / факс / E-mail

Ао «ҚАЗтеМіртрАНс»

«көлік қызметі орталығы» АҚ

«Қазақстандық вагон жасау 
компаниясы» ЖШс

 «Қазтеміржолмет» ЖШс*

Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. 

«роскАЗЖелДортрАНс» ЖШҚ

«Қазтеміртранс» АҚ-ның Мәскеу қ. 
(ресей Федерациясы) өкілдігі

«Қазтеміртранс» АҚ-ның 
ҚХр-дағы өкілдігі

Қазақстан Республикасы, 010000, 
Астана қ.,  Есіл ауданы,                        
Д. Қонаев көшесі, 10
«Изумрудный квартал» 
әкімшілік ғимараты 
9–15 – қабаттар

Қазақстан Республикасы, 010000, 
Астана қ.,  Есіл ауданы,                        
Д. Қонаев көшесі, 10, 13 – қабат 

Қазақстан Республикасы, 
141203, Павлодар облысы,  
Екібастұз қ., Омск көшесі, 4

Қазақстан Республикасы, 010000, 
Астана қ.,  Әуезов көшесі, 40

1000 AZ Amsterdam,Prins 
Bernhardplein 200, 1097 JB 
Amsterdam (Амстердам) 
The Netherlands (Нидерланды)

Ресей Федерациясы, 105064,
Мәскеу қ., Профсоюзная көшесі, 45

Ресей Федерациясы, 105064,
Мәскеу қ.,  Козаков көшесі, 6, 
1– бет, 313 – кеңсе

Қытай Халық Республикасы, 
Үрімші қ., Синши ауданы,  
Сучжолу көшесі, 68, 
Хуасюн Даша, 13-қабат, 
В кіреберісі

* Қазіргі уақытта таратылу сатысында 



8(7162)294-528, 8(7162)294-374,
8(7162)294-780
yeleussizova_ye@kokshetau.railways.kz

8(7142)900-945, 8(7142)900-947
Zhalmagambetova_A@kostanay.railways.kz

8(7182)372-460, 8(7182)372-460
Gauzizulina_a@kaztt.kz

8(7212)931-329, 8(7212)932-234
npf4@karagandy.railways.kz,
Karaganda_KazttNPF4@mail.ru

8(7222)381-325
Priemnaya_NPF6@kaztt.kz

8(727) 296-48-06, 8(727) 296-48-97
8(727)296-48-64
KaribzhanovaG@almaty.railways.kz

8(7262)960-223, 8(7262)960-252
Shokhanova_@zhambul.railways.kz

8(7252)953-599, 8(7252)953-999
ibragimova_A@shymkent.railways.kz

8(7242)293-800, 8(7242)293-820
8(7242)293-804
Moldiyarov_Egkyzylorda@railways.kz

8(7132)974-517, 8(7132)974-040
NPF_11g@kaztt.kz

8(7112)971-300, 8(7112)970-127
gubaidulina_ag@uralsk.railways.kz
mukanov_ dg@uralsk.railways.kz

8(7122)953-871, 8(7122)953-870
Kozhahmet_S@atyrau.railways.kz 
k..izteleuov@mail.ru
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АйМАқТЫқ фИлИАлДАР:

  Мекенжай: телефон / факс / E-mail

Ақмоладағы

Қостанайдағы 

Павлодардағы 

Қарағандыдағы 

семейдегі 

Алматыдағы 

Жамбылдағы

Шымкенттегі

Қызылордадағы 

Ақтөбедегі 

оралдағы

Атыраудағы 

Қазақстан Республикасы, 
020009, Ақмола облысы, 
Көкшетау ст.,
Локомотив көшесі, 1 А

Қазақстан Республикасы, 
110000, Қостанай облысы,  
Қостанай қ., әл-Фараби даңғ., 119

Қазақстан Республикасы, 
140000, Павлодар облысы, 
Павлодар қ., 
Железнодорожная көшесі, 6

Қазақстан Республикасы, 
100010, Қарағанды облысы,                           
Серов көшесі, 78

Қазақстан Республикасы, 
071401, Шығыс Қазақстан 
облысы, Семей қ., 
Привокзальная алаңы, 1

Қазақстан Республикасы, 
050000, Алматы қ., 
Бөгенбай батыр көшесі, 132,              

Қазақстан Республикасы, 
080001, Жамбыл облысы,
Тараз қ., Байзақ батыр көшесі, 204

Қазақстан Республикасы, 
160017, Оңтүстік Қазақстан 
облысы, Шымкент қ.,                           
Кабанбай батыр көшесі, 5

Қазақстан Республикасы, 
120019, Қызылорда облысы, 
Қызылорда қ., 
Әуелбеков көшесі, 40

Қазақстан Республкасы, 
030000, Ақтөбе облысы, 
Актөбе қ., 
Ә. Молдағұлова даңғ., 49

Қазақстан Республикасы, 
090000, Батыс Қазақстан 
облысы,  Орал қ., Чапаев алаңы, 1

Қазақстан Республикасы, 
110000, Атырау облысы, 
Атырау қ., С. Датов көшесі, 42



  Мекенжай: телефон / факс / E-mail

8(71036)9-26-20
Smolik_o@Karagandy.railways.kz

8(7145)332-157, 8(7145)333-675
Kvrd@mail.ru

8(7112)970-007, 8(7112)970-440
Gubaidullina_@uralsk.kz

8(72540)5-47-34
Berkimbaeva_ A@railways.kz

8(7172)930-214
Sargaskayeva_zh@kaztt.kz

8(7172)930-380
kereibaeva_p@kaztt.kz

8(7172)930-433, 8(7172)930-427
Kobesov_k@kaztt.kz
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фИлИАлДАР – ВАГон жӨнДЕу ДЕполАРЫ:

МАМАнДАнДЫРЫлҒАн фИлИАлДАР:

Балқаш вагон жөндеу депосы

Құсмұрын вагон жөндеу депосы

орал вагон жөндеу депосы

Арыс вагон жөндеу депосы

«Вагон паркі орталығы»

«ішкі әкімшілік орталығы»

«Вагон операторының 
қызмет көрсету орталығы»

Қазақстан Республикасы, 
100300, Қарағанды облысы,
Балқаш-1 ст.

Қазақстан Республикасы, 
110406, Қостанай облысы, 
Әулиекөл ауданы,
Құсмұрын кенті,                                
Карл Маркс көшесі, 48

Қазақстан Республикасы, 
090000, Батыс Қазақстан 
облысы, Орал қ., 
Вокзал көшесі, 2/5

Қазақстан Республикасы, 
160100, Оңтүстік Қазақстан 
облысы, Арыс ст., 
Зілғараев көшесі, 1

Қазақстан Республикасы,     
010000, Астана қ.,  Есіл ауданы,                        
Д. Қонаев көшесі, 10, 
«Изумрудный квартал» 
әкімшілік ғимараты, 11– қабат 

Қазақстан Республикасы, 
010000, Астана қ.,  Есіл ауданы,                        
Д. Қонаев көшесі, 10,
«Изумрудный квартал» 
әкімшілік ғимараты, 9 – қабат 

Қазақстан Республикасы, 
010000, Астана қ.,  Есіл ауданы,                        
Д. Қонаев көшесі, 10,
«Изумрудный квартал» 
әкімшілік ғимараты, 13 – қабат 
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УВАЖАеМЫе ПАртНерЫ и клиеНтЫ!
 
2011 год стал знаменательным для казахстанской 

железной дороги по многим объективным причи-
нам. В юбилейный год празднования 20-летия Неза-
висимости Республики Казахстан отрасль воплотила  
в жизнь десятки проектов, каждый из которых имеет 
стратегическое значение для нашего государства. 

Среди мега-проектов 2011 года – открытие  
новых железнодорожных линий «Жетыген – Коргас», 
«Узень – государственная граница с Туркмениста-
ном», запуск нового завода по производству совре-
менных скоростных пассажирских вагонов «Тальго» 
проектной мощностью 150 вагонов в год, капиталь-
ный ремонт пути протяженностью более 650 км, бес-
прецедентное за последние годы обновление парка 
грузовых вагонов и локомотивов. Так, в течение  
2011 года КТЖ приобрело 7 тыс. грузовых вагонов 
на сумму более 87 млрд. тенге и 110 локомотивов  
на сумму более 46 млрд. тенге. 

Каждый из этих проектов имеет колоссальное значение, как для конкретного сегмента 
железнодорожного транспорта: грузового, пассажирского и т.д., так и для развития отрасли 
в целом, благотворно влияя на рост транзитно-транспортного потенциала Республики Казах-
стана, укрепление авторитета государства на международной арене.

Вместе с тем с началом работы Таможенного союза, интеграцией Казахстана в глобальные 
транспортные рынки, ростом товарооборота между странами особенно высокие требования 
предъявляются к грузовым железнодорожным перевозкам. Ключевая роль в этом вопросе 
отводится акционерному обществу «Қазтеміртранс». 

АО «Қазтеміртранс» – дочерняя компания АО «НК «Қазақстан темір жолы», крупнейший 
оператор грузового вагонного парка РК. Наряду с основной деятельностью по обеспече-
нию материнской компании грузовым вагонным парком предприятие предоставляет ком-
плекс транспортно-логистических услуг, осуществляет ремонт и модернизацию подвижного  
состава, в том числе на собственных производственных объектах, оперирует вагонным пар-
ком, насчитывающим порядка 60 тысяч единиц подвижного состава.

Сегодня перед акционерным обществом стоят новые цели и задачи, своевременное реше-
ние которых во многом зависит от грамотного планирования, четкого управления, высокой 
производительности труда, внедрения передовых технологий, способных оказать существен-
ное влияние на условия работы всей транспортной отрасли

С уважением, 
Ермек Кизатов

Председатель Совета директоров АО «Қазтеміртранс»
Вице-президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» 

оБрАщеНие  
ПреДсеДАтелЯ соВетА ДиректороВ 

Ао «ҚАЗтеМіртрАНс»  
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УВАЖАеМЫе 
АкциоНерЫ, ПАртНерЫ, клиеНтЫ! 

2011 год стал очередным интересным рубежом  
в работе нашей Компании и запомнился, прежде все-
го, реализованными проектами.

В 2011-ом началась беспрецедентая по своим  
масштабам кампания по обновлению вагонного пар-
ка АО «Қазтеміртранс». Благодаря грамотной инве-
стиционной политике государства, при поддержке 
материнской компании «Қазақстан темір жолы» 
наше акционерное общество впервые за последние 
годы пополнило свой вагонный парк сразу на 7059 
новых грузовых вагонов. Работа в этом направлении 
будет продолжена в следующем году. Планируется, 
что в 2012 году Қазтеміртранс закупит 14,5 тысяч 
и отремонтирует порядка 16 тысяч единиц подвиж-
ного состава. В целом до конца 2020 года планом  
капитальных вложений АО «Қазтеміртранс» предус-
мотрен закуп более 44 тысяч грузовых вагонов.

Конкурентоспособность наших услуг зависит и от таких немаловажных факторов, как 
своевременный и качественный ремонт подвижного состава с применением передовых 
технологий и подходов в работе, способствующих повышению надежности, и срока эксплу-
атации вагонов. В этом сегменте Қазтеміртранс уделяет особое внимание вопросу техниче-
ского перевооружения своих производственных мощностей, повышению качества ремонта.  
Так, с 2009-го по 2011-ый в модернизацию четырех вагоноремонтных депо ҚТТ вложено  
порядка 1 млрд. тенге. За счет проведенных мероприятий удалось увеличить ежегодный  
ремонт грузовых вагонов инвентарного парка на 60 процентов, обеспеченность технологиче-
ским оборудованием ВРД выросла с 46 до 85 процентов. 

Еще одно активно реализуемое направление в деятельности  АО «Қазтеміртранс» – это 
поддержка отечественных производителей товаров, работ и услуг. В 2011 году Компания  
в рамках программы по поддержке ОТП заключила договоры на осуществление долго-
срочных закупок до 2015 года на общую сумму 19,9 млрд. тенге. Более того, на сегодняш-
ний день Қазтеміртранс является основным заказчиком продукции отечественного вагоно-
строения, активно закупая вагоны у казахстанских предприятий, таких как АО «ЗИКСТО»,                                   
ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания».

Повышая производительность труда, внедряя современные технологии, реализуя новые 
проекты, Компания не забывает о главной  составляющей любого успешного предприя- 
тия – о своих  сотрудниках. Социальная ответственность, поддержка молодых специалистов  
и их адаптация к новым условиям, охрана труда и т.д. – этим вопросам руководство Компа-
нии отводит особую роль, понимая, что главной ценностью железнодорожной отрасли всегда 
были и остаются ее труженики. 

С уважением, 
президент АО «Қазтеміртранс», 

Шагдарбек Жайсанбаев 

ВстУПителЬНое слоВо 
ПреДсеДАтелЯ ПрАВлеНиЯ (ПреЗиДеНтА) 

Ао «ҚАЗтеМіртрАНс»
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Транспорт – одна из ключевых отраслей, формирующих инфраструктуру экономики.  
Транспорт Казахстана развивался с учетом формирования отраслевых комплексов народного  
хозяйства республики (агропромышленного, топливно-энергетического, горнометаллур-
гического, строительного и др.), обеспечивая взаимосвязи не только отраслей экономики  
и видов производства, но и территориальных комплексов. Наиболее динамичное развитие 
всех видов транспорта в республике происходило в 70-80-е годы. Экономический спад в стра-
нах СНГ, начавшийся в 90-е годы, привел к общему падению объема перевозок для всех видов 
транспорта. Стабилизация и рост объемов начался с конца 1999 года.

Сегодня Казахстан располагает достаточно развитой транспортной системой, включающей 
в себя железнодорожный, автомобильный, воздушный, внутренний водный и трубопроводный 
транспорт. Железнодорожный транспорт является важнейшей составляющей частью производ-
ственной инфраструктуры Республики Казахстан. 

Географические условия Казахстана (отсутствие прямого выхода к морю, наличия судо-
ходных рек), обширность территории, сырьевая структура производства, размещение про-
изводительных сил делают роль железнодорожного транспорта в экономике чрезвычайно 
важной. 

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике доля железнодорожного 
транспорта в грузообороте всех видов транспорта в 2011 году составила 49,4%; автомобильного – 
27,2%; трубопроводного – 22,7%; морского – 0,7%, воздушного – 0,02% и речного – 0,02%.
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Место и ролЬ ЖелеЗНоДороЖНоГо трАНсПортА 
и коМПАНии В трАНсПортНоМ секторе

В основном такое соотношение объясняется сырьевой структурой производства про-
мышленности Казахстана. Основная товарная продукция, предъявляемая к перевозке, пред-
ставляет собой массовые насыпные и наливные грузы, такие, как уголь, зерно, нефть, руда, 
минеральные удобрения, перевозка которых автомобильным транспортом неэффективна.  
В то же время необходимо учитывать некоторую погрешность распределения долей из-за 
трудностей статистического учета и оценки грузооборота автомобильным транспортом.  

Казахстан обладает разветвлённой сетью железных дорог общей протяжённостью около 15 тысяч 
километров;  6 тысяч из которых двухпутные и около 5 тысяч — электрифицированные. Развёр-
нутая длина главных путей — 18,8 тыс. км, станционных и специальных путей — 6,7 тыс. км. 

18 800 км 6 700 км
Развёрнутая длина 

главных путей
станционных 

и специальных путей

15 000 км 6 000 км 5 000 км
общая протяженность

железных дорог
двухпутные электрифицированные

49,4% 22,7%27,2% 0,7% 0,02% 0,02%
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В  2011 году Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» 
обеспечило рост грузооборота на 4,8%, пассажирооборота - на 5,3% к 2010 году и успешно  
завершила проекты по строительству новых железных дорог и вводу производственных 
мощностей.

По данным КТЖ, грузооборот железнодорожного транспорта в 2011 году составил  
223,33 млрд. т/км, пассажирооборот – 14,65 млрд. п/км, увеличившись к 2010 году на 4,8%  
и 5,3% соответственно. 

На современном этапе социально-экономической модернизации Казахстана роль желез-
нодорожного транспорта стремительно возрастает, принимая международный масштаб  
и выделяя транспортный транзит в качестве одной из ведущих функций национальной 
транспортной системы. 

В этой связи приоритетной задачей для республики в области развития национального 
транспортно-коммуникационного комплекса выступает обеспечение его конкурентоспособ-
ности на мировом рынке услуг и, соответственно, стимулирование роста транспортировки 
товаров через казахстанскую территорию.

Акционерное общество «Қазтеміртранс» (100%-ная дочерняя компания АО «НК «Қазақстан 
темір жолы») – крупнейший оператор грузового вагонного парка Республики Казахстан, обе-
спечивающий своими вагонами более 50% грузоперевозок железнодорожным транспортом 
по территории республики.

Наряду с основной деятельностью по обеспечению материнской компании грузовым под-
вижным составом АО «Қазтемртранс» (Компания) осуществляет ремонт и модернизацию 
грузовых вагонов, в том числе на базе собственных вагоноремонтных депо, оказывает транс-
портно-экспедиционные услуги, оперирует грузовыми вагонами.

Клиентами Компании в сфере перевозок железнодорожным транспортом являются круп-
нейшие транспортные и логистические предприятия, заводы-производители, добывающие 
компании, предприятия малого и среднего бизнеса. 
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На государственном 
языке

На русском языке

На английском языке

«қазтеміртранс» акционерлік қоғамы

Акционерное общество «қазтеміртранс»

Joint Stock Company «Kaztemirtrans»

«қТТ» Ақ

Ао «қТТ»

JSC «КТТ»

Полное наименование Сокращенное

МЕсТо нАХожДЕнИя И поЧТоВЫй АДРЕс: 

010000, Республика Казахстан, город Астана, ул. Кунаева, 10, 
административное здание «Изумрудный квартал», 9-15 этажи

ГосуДАРсТВЕннАя РЕГИсТРАЦИя:
Зарегистрировано 21.10.2003 года 
Министерством юстиции Республики Казахстан
Регистрационный № 14750-1901-АО

усТАВнЫй КАпИТАл – 63 000 000 000 тенге

КРЕДИТнЫЕ РЕйТИнГИ:
• Международного рейтингового агентства «Standard & Poor’s»: 
по международной шкале – «ВВВ-» 
по национальной шкале «kzAA» 
прогноз – «стабильный»
• Международного рейтингового агентства «Moody’s Investors Services»: 
по международной шкале – «Ва1» 
прогноз – «стабильный»

сЕРТИфИКАТЫ:
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

оБщие сВеДеНиЯ о коМПАНии
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2003 год

2004 год

2005 год 

2005 год

2006 год

2006 год 

2007 год 

2007 год

2009 год

2009 год

2010 год

2010 год

2011 год

В результате реформирования железнодорожного транспорта Республики 
Казахстан создано акционерное общество «Казжелдортранс» (100%-ная 
дочерняя компания АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»).

Открытие филиалов в регионах республики, месторасположение  
филиальной сети Компании совпадает с дислокацией филиалов КТЖ.

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

Открытие дочернего предприятия в Российской Федерации (г. Москва).

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

Открытие представительства в г. Урумчи (КНР).

Ребрендинг АО «Казжелдортранс», в результате которого Компания была 
переименована в АО «Қазтеміртранс».

Сертификация по Системе экологического менеджмента и Системе про-
фессиональной безопасности и охраны труда на соответствие междуна-
родным 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 АО «Қазтеміртранс» 
на соответствие международным стандартам Системы менеджмента каче-
ства ISO 9000, Системы экологического менеджмента ISO 14001  
и Системы профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18001.

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

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

«Kazakhstan Temir Zholy Finance BV» (дочерняя компания 
АО «Қазтеміртранс») выплатило первое купонное вознаграждение 
по десятилетним облигациям в размере 22 251 370 долларов США.

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



84 85

Миссия компании – содействие устойчивому развитию транспортного сектора Респу-
блики Казахстан через качественное обеспечение потребности рынка грузовых перевозок 
железнодорожным транспортом.

Ао «Фонд Национального благосостояния «самрук-Қазына»
Управление пакетами акций национальных институтов развития, 
национальных компаний для максимизации их долгосрочной цен-
ности и повышения конкурентноспособности

Казахстанская железнодорожная администрация
Оператор магистральной железнодорожной сети
Перевозчик грузов железнодорожным транспортом

100%-ная дочерняя компания АО «НК «ҚТЖ»
Оператор инвентарного парка грузовых вагонов

сТРуКТуРА упРАВлЕнИя КоМпАнИИ

Ао «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Ао «Қазтеміртранс»

Дочерние и зависимые организации

Представительства

12 региональных филиалов

специализированные филиалы

обеспечение перевозок материнской компании грузовым 
вагонным парком

Поддержание парка вагонов в технически исправном состоянии

оказание транспортно-экспедиционных услуг

оперирование вагонами

осноВнЫЕ ВИДЫ ДЕяТЕлЬносТИ 
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ДоЧЕРнИЕ, ЗАВИсИМЫЕ КоМпАнИИ, пРЕДсТАВИТЕлЬсТВА

ДоЧЕРнИЕ И ЗАВИсИМЫЕ КоМпАнИИ

пРЕДсТАВИТЕлЬсТВА

Ао «центр 
транспортных услуг»

китайская 
Народная республика
г. Урумчи

российская Федерация
г. Москва

Kazakhstan Temir Zholy 
Finance B.V.

тоо «казахстанская 
вагоностроительная 
компания»

- 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.

- привлечение денежных средств для освоения инвести-   
  ционных программ железнодорожной отрасли;
- заем денежных средств путем выпуска еврооблигаций;
- банковское финансирование.

- организация производства грузовых вагонов 
  в Республике Казахстан.

- изучение товарных рынков;
- маркетинговые исследования рынка транспортных 
  услуг в регионе;
- поиск партнеров и проведение переговоров с предпри-
  ятиями, грузоотправителями и грузополучателями;
- представление интересов АО «Қазтеміртранс».
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фИлИАлЫ

12 региональных 
филиалов в городах: 
кокшетау, костанай, кара-
ганда, Павлодар, семей, 
Алматы, Жамбыл, Шым-
кент, кызылорда, Актобе, 
Уральск, Атырау

Вагоноремонтные депо 
на станциях: Балхаш, 
кушмурун, Уральск, Арысь

«центр 
вагонного парка»

«центр внутреннего 
админинстрирования»

«центр услуг 
оператора вагонов»

- организация работ по подаче и уборке вагонов 
  в ремонт / из ремонта;
- передача вагонов в аренду;
- контроль за выполнением плановых видов ремонта 
  грузовых вагонов.

- выполнение плановых видов ремонта грузовых вагонов;
- модернизация узлов, устройств грузовых вагонов, 
   тележек модели 18-100.

- организация работы и координация деятельности  
 региональных филиалов;
- контроль за выполнение ремонта грузовых вагонов;
- прием документов по выполнению ремонта;
- контроль и проверка соответствия техническим 
 нормам замены деталей и узлов при осуществлении  
 ремонта вагонов;
- согласование документации на вагоны, подлежащие  
 исключению;
- ведение учета отцепленных в ТОР вагонов.

- материально-техническое обеспечение деятельности 
  АО «ҚТТ» и его филиалов;
- организация и обеспечение бесперебойной работы 
  информационно-вычислительного комплекса, 
  инженерных коммуникаций;
- обеспечение внутренней безопасности.

- организация оперирования грузовыми вагонами;
- развитие вагоноремонтных баз;
- разработка нормативных технических документов;
- анализ проблем, влияющих на обеспечение перевозки  
 и безопасность движения грузовых вагонов;
- инновационная деятельность;
- иная деятельность.

Региональные филиалы Компании созданы для осуществления производственно-хозяй-
ственной деятельности по географическому признаку. 

оБщие сВеДеНиЯ о коМПАНии
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Ао «ЦЕнТР ТРАнспоРТнЫХ услуГ»

Акционерное общество «Центр транспортных услуг» (АО «ЦТУ») создано в 2005 году, явля-
ется 100%-ным дочерним предприятием АО «Қазтеміртранс».

АО «ЦТУ» – одно из крупнейших транспортно-экспедиторских предприятий с собственным 
подвижным составом, оказывающее широкий спектр транспортных услуг. С момента созда-
ния компания активно участвовала в реализации перевозок различных грузов, динамично 
развиваясь в транспортно-экспедиторском секторе, войдя по итогам 2011 года в число веду-
щих экспедиторов Казахстана.

В 2011 году АО «ЦТУ» заметно увеличило производственные показатели по отношению  
к предыдущим годам, вследствие чего доходы по основной деятельности выросли в 1,5 раза.

Государственной комиссией по модернизации экономики Республики Казахстан под пред-
седательством Премьер-министра РК Масимова К.К. АО «ЦТУ» определено единым опера-
тором транспортировки казахстанского зерна на период 2011-2012 годов. Компании было  
выделено 5 млрд. тенге для частичного возмещения затрат экспортеров при транспортировке 
казахстанского зерна транзитом через территорию Российской Федерации, назначением  
в Китайскую Народную Республику, либо транзитом через ее территорию. 

В процессе реализации проекта АО «ЦТУ» привлечено к перевозке более 6150 хопперов-
зерновозов, находящихся в собственности иностранных операторов, и осуществлена транс-
портировка более 1-го млн. тонн пшеницы.

В 2011 году АО «ЦТУ» включено в реестр таможенных представителей. 
Основным направлением деятельности является оформление таможенных транзитных 

деклараций на «бесхозные» грузы от имени АО «НК «Қазақстан темір жолы», как декларанта, 
согласно статье 184 Таможенного Кодекса РК. 

АО «ЦТУ» имеет два представительства на приграничных станциях Достык и Сары-Агаш.
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1 «Расширение корпоративной сети передачи данных с применением тех-
нологии MPLS и организацией IP-телефонии»

3 «Внедрение автоматизированной системы управления технологическим 
процессом и качеством ремонтов, производимых вагоноремонтными 

предприятиями Ао «қазтеміртранс»

2 «Развитие автоматизированной системы управления техническим со-
стоянием грузовых вагонов Ао «қазтеміртранс»

В 2011 году в рамках развития информационных технологий Ао «Қазтеміртранс» 
были завершены работы по внедрению следующих проектов автоматизации:

В целях расширения единого корпоративного телекоммуникационного пространства 
в 2011 году было установлено необходимое оборудование в трех вагоноремонтных депо  
и восемнадцати отделах вагонного парка для оперативной передачи данных. Таким образом, 
корпоративная сеть передачи данных охватывает все двенадцать региональных филиалов, 
четыре вагоноремонтных депо и двадцать два отдела вагонного парка Компании.

Проект позволил создать единое корпоративное информационное пространство по всей 
«географии» Компании на территории Казахстана. При этом достигнута экономия за счет  
сокращения расходов на услуги Интернет и внутренние телефонные переговоры между цент-
ральным аппаратом Компании и его удаленными подразделениями. Кроме того, создана  
обширная база для реализации других проектов автоматизации с возможностью внедрения  
в удаленных подразделениях Компании.

Завершающая стадия проекта по развитию корпоративной сети передачи данных плани-
руется в 2012 году, в рамках которого будет произведено подключение всех линейных участ-
ков отделов вагонного парка региональных филиалов, что позволит охватить всю террито-
риально распределенную структуру Компании.

Эта система была внедрена в целях автоматизации полного цикла технологического доку-
ментооборота, ведения, учёта и контроля ремонтных работ, проведенных на грузовом вагоне, 
анализа дальнейшей эксплуатации отремонтированного грузового вагона и качества произве-
денного ремонта. В качестве объекта автоматизации был выбран филиал Компании – «Ураль-
ское вагоноремонтное депо». В рамках проекта было обновлено компьютерное оборудова-
ние, в цехах вагоноремонтного депо установлены промышленные компьютеры.

Дальнейшее развитие проекта предполагает внедрение системы в других трех вагоноре-
монтных депо Компании. Это позволит обеспечить автоматизацию и обновление компьютер-
ной инфраструктуры всех вагоноремоных депо Компании, а также обеспечит предоставление 
полноценной отчетной информация для принятия решений.

Реализация данных IT-проектов позволит создать прочную, современную основу для даль-
нейшего информационного развития Компании.

Для организации эффективного функционирования Компании как оператора вагонного 
парка в динамичных рыночных условиях, на основе современных информационных техно-
логий был внедрен проект по развитию существующей автоматизированной системы управ-
ления техническим состоянием грузовых вагонов АО «Қазтеміртранс». В результате была 
внедрена подсистема, предоставляющая полный перечень технологической и коммерческой 
информации, необходимой для выполнения функций оперирования вагонами, а также повы-
шающая скорость поступления, обработки и анализа этой информации.

В 2012 году в рамках дальнейшего развития планируется тиражирование автоматизиро-
ванной системы управления техническим состоянием грузовых вагонов на восемнадцать 
отделов вагонного парка, которые являются основным источником информации в системе,  
а также доработка системы на основании поступивших технических предложений от подраз-
делений Компании. 

оБщие сВеДеНиЯ о коМПАНии
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основополагающими принципами корпоративного управления являются:

► принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;

► принцип эффективного управления Компанией Советом директоров и Правлением;

► принцип самостоятельной деятельности Компании;

► принципы прозрачности и объективности раскрытия информации;

► принципы законности и этики;

► принципы эффективной дивидендной политики;

► принципы эффективной кадровой политики;

► принцип охраны окружающей среды;

► политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;

► принцип ответственности.

КоРпоРАТИВноЕ упРАВлЕнИЕ

Корпоративное управление в акционерном обществе «Қазтеміртранс» строится на осно-
вах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компе-
тентности. Система корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов 
всех заинтересованных лиц, позволяет своевременно выявлять критические для Компании  
риски и эффективно управлять ими, способствует успешной деятельности Компании, в том 
числе росту ее ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. 

Компания рассматривает систему корпоративного управления, как инструмент соблюдения 
интересов Единственного акционера, построение сбалансированной системы взаимоотноше-
ний со всеми заинтересованными лицами и повышения эффективности своей деятельности.
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основными целями корпоративного управления являются:

► совершенствование системы стратегического планирования, мониторинга и внутреннего 
контроля; 

► обеспечение своевременного раскрытия информации о Компании, в том числе, о ее финансо-
вом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;

► повышение эффективной деятельности Компании за счет совершенствования системы  
подотчетности, управления рисками и механизмов внутреннего контроля; 

► повышение эффективности управления и развития персонала, как наиболее важного  
ресурса Компании, развитие партнерских отношений между Компанией и работниками  
в решении социальных вопросов и регламентации условий труда; 

► активное сотрудничество с заинтересованными лицами и т. д.

Среди важнейших мероприятий, направленных на внедрение принципов корпоративно-
го управления согласно Кодексу корпоративного управления, можно отметить утверждение  
Советом директоров Плана по внедрению Кодекса корпоративного управления.

Согласно Плану по внедрению Кодекса корпоративного управления были утверждены 
внутренние документы по корпоративному управлению, а именно: Кодекс деловой этики,  
Политика урегулирования корпоративных конфликтов, Политика в области существенных кор-
поративных событий, Правила о защите информации, Дивидендная политика по отношению  
к дочерним организациям, Политика управления рисками, Информационная политика и т.д.

В 2012 году планируется продолжить работу по совершенствованию корпоративного 
управления в Компании.
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сТРуКТуРА оРГАноВ упРАВлЕнИя КоМпАнИИ

органами Компании являются:

1 Высший орган –  
Единственный акционер  

(Акционерное общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»).

2орган управления –  
Совет директоров, компетенция –  

общее руководство деятельностью Компании и контроль за деятельностью Правления.

3  исполнительный орган –  
Правление, компетенция –  

руководство текущей деятельностью Компании, возглавляемого Председателем Правления Компании.

Компетенция органа управления и исполнительного органа определена Уставом Компании.

Совет директоров является органом управления Компании, определяющим стратегиче-
ские цели, приоритетные направления развития, основные ориентиры деятельности на дол-
госрочную перспективу, обеспечивающим наличие необходимых финансовых и человеческих 
ресурсов для осуществления поставленных целей, также утверждает планы развития, бюд-
жеты, основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестно-
сти, честности, ответственности и точности.

В своей деятельности  Совет директоров руководствуется Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах», Уставом,  Кодексом корпоративного управления и другими 
внутренними документами Компании.

Совет директоров состоит из 6 членов, двое из которых являются  независимыми директорами. 

лепесбаев Алмас Муратович 
с 5 июня 2009 года по настоящее время – член Совета директоров, Член Комитета по вознаграж-
дениям. Занимаемая должность – Управляющий директор по экономике АО «НК «Қазақстан 
темір жолы». Кандидат экономических наук. 

соВЕТ ДИРЕКТоРоВ

Кизатов Ермек Ануарбекович 
с 5 июня 2009 года по настоящее время Председатель Совета директоров, Член Комитета  
по назначениям Компании. Занимаемая должность – вице-президент АО «НК «Қазақстан темір 
жолы».  Доктор технических наук. 
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огай Евгений павлович 
с 23 декабря 2010 года по настоящее время – член Совета директоров. Занимаемая должность – 
Главный менеджер Департамента по управлению активами АО «НК «Қазақстан темір жолы».  

Мадиева Гульмайра Курмангалиевна 
с 5 июня 2009 года по настоящее время – Независимый директор, Председатель Комитета  
по вознаграждениям, Член Комитета по назначениям Совета директоров. 

жайсанбаев Шагдарбек накипбекович 
с 23 декабря 2010 года по настоящее время – член Совета директоров. Занимаемая должность – 
Председатель Правления (Президент) АО «Қазтеміртранс». 

смаилов Ерлан Байкенович 
с 23 декабря 2010 года по настоящее время – Независимый директор, Председатель Комитета 
по назначениям, Член Комитета по вознаграждениям Совета директоров. 

корПорАтиВНое УПрАВлеНие



94 95

корПорАти
ВН

ое УПрАВлеН
и

е

За 2011 год Советом директоров Компании проведено 17 заседаний, где рассмотрено  
63 вопроса. Заседания Совета директоров проводились в соответствии с планом работы. План 
работы Совета директоров утвержден протоколом  № 1 от 7 февраля 2011 года. 

В течение года на периодической основе на заседаниях Совета директоров  рассматрива-
лись такие вопросы, как корректировка бюджета, утверждение внутренних документов, рас-
смотрение отчетов, изменения в составе Правления, заключения сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность Компании.

Проведены рабочие совещания с участием членов Совета директоров Компании по вопро-
сам утверждения  корректировки бюджета, по исполнению поручений Единственного акци-
онера и т.д.

При Совете директоров Компании функционируют Комитет по назначениям и Комитет  
по вознаграждениям. Все предложения, разработанные Комитетами, являются рекомендаци-
ями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров. 

 В 2011 году Комитетами по назначениям и по вознаграждениям,  в соответствии с планом 
работы на год, проведены 6 заседаний. 

Комитет по Назначениям создан в целях разработки рекомендаций по привлечению ква-
лифицированных специалистов в состав Совета директоров, Правления, и на иные должно-
сти в Компании, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом 
директоров. 

Члены Комитета по назначениям совета директоров Компании:
1. смаилов Е.Б. – Председатель Комитета - Независимый директор
2. Кизатов Е.А. – Член Комитета - Председатель Совета директоров
3. Мадиева Г.К. – Член Комитета - Независимый директор.

Комитет по Вознаграждениям разрабатывает рекомендации Совету директоров по вопро-
сам вознаграждения Директоров, членов Правления и иных работников Компании, назначе-
ние или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров. 

Члены Комитета по вознаграждениям совета директоров Компании:            
1. Мадиева Г.К.– Председатель Комитета - Независимый директор
2. лепесбаев А.М. – Член Комитета, Член Совета директоров
3. смаилов Е.Б. – Член Комитета - Независимый директор.

Независимые директора Компании Мадиева Гульмайра Курмангалиевна и Смаилов Ерлан 
Байкенович полностью соответствуют критериям независимости, приведенным в Законе  
Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также обладают необходимым опы-
том управления и консультирования по широкому кругу вопросов,  в  том числе финансового, 
юридического, корпоративного управления. 

Независимые директора Компании получают вознаграждение в денежной форме один раз 
в год соразмерно периоду работы в соответствующем календарном году в течение месяца 
после предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Советом директо-
ров Компании. Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета  
директоров определены решением Единственного акционера. 
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умурзаков 
Ерлан Ерболатович
Исполнительный директор 
по обеспечению производства

Кайрешева 
Мира Владимировна

Исполнительный директор 
по экономике и финансам

пРАВлЕнИЕ Ао «қАЗТЕМІРТРАнс» нА 01.01. 2012 ГоД

жайсанбаев 
Шагдарбек накипбекович
Председатель Правления

отарбеков 
Амангельды Джумагельдиевич 

Вице-президент по производству

солтанбаев 
Дастан Хасенович

Вице-президент по развитию

Елюбаев 
санжар Бахытович
Вице-президент по экономике и финансам
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Мукашев Мекенбай
Исполнительный директор 

по ремонту вагонного парка

Айтжанов 
Аманбай Муталович
Главный инженер

Исмухамбетов 
Адильжан Абилкаирович

Исполнительный директор

узенбаев 
Мейрамалы нускенович
Главный бухгалтер

Касенов
Гайдар Кабдуллаевич
Исполнительный директор по развитию
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Корпоративная система управления рисками в АО Қазтеміртранс» осуществляется в соот-
ветствии с Рекомендациями по организации системы управления рисками в дочерних орга-
низациях АО «НК «ҚТЖ»,  согласно которой внедрение и совершенствование системы кор-
поративного управления рисками должно осуществляться в соответствии с моделью COSO 
«Корпоративное управление рисками – «Интегрированная модель» (2004).   

В соответствии с проведенными мероприятиями по идентификации и оценке рисков, 
решением Правления АО  «Қазтеміртранс» от 24 мая 2010 года утверждены реестр и карта 
рисков Компании, которые позволяют оценить относительную значимость каждого риска  
(по сравнению с другими рисками), а также выделить риски, которые являются критическими  
и требуют дальнейшей разработки мероприятий по управлению ими.   

Решением Правления АО «Қазтеміртранс» от 7 декабря 2010 года был утвержден План  
мероприятий по управлению рисками на 2010-2011 годы, в котором на основании регуляр-
ной отчетности ведется мониторинг текущих рисков, и контроль исполнения мер по реаги-
рованию за  ключевыми рисками.     

В 2011 году работа компании по управлению рисками была направлена на приведе-
ние корпоративной системы управления рисками в соответствие с лучшими мировыми 
практиками. В связи с чем, были проведенные следующие мероприятия: 

 в целях минимизации финансовых рисков разработана и утверждена Политика хеджи-
рования процентного и валютного рисков АО «Қазтеміртранс». В настоящее время проводит-
ся целенаправленная работа по использованию инструментов хеджирования финансовых  
рисков Компании;        

 в целях оценки состояния контроля и эффективности процесса управления рисками  
в Компании разработаны и утверждены Показатели эффективности для оценки системы 
управления рисками;        

 в рамках совершенствования системы корпоративного управления утверждена Матрица 
рисков и контролей корпоративного уровня  Компании, а также в рамках проекта по совер-
шенствованию системы внутреннего контроля и процессов подготовки финансовой отчет-
ности пересмотрена Матрица рисков и контролей Компании по ключевым участкам учета;  

 в рамках организации и обеспечения страховой защиты Компании в соответствии с Про-
граммой страхования АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций, проведена работа по кор-
поративной программе страхования рисков на соответствующий год. 

Компания раскрывает примечание «Финансовые инструменты, цели и политика управ-
ления финансовыми рисками» в формате аудированной консолидированной финансовой  
отчетности за соответствующий год. 
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обеспечение перевозок грузовым вагонным парком 

Основной объем работы парка грузовых вагонов Компании приходится на обеспече-
ние перевозок грузов АО «НК «ҚТЖ» и составляет порядка 95%. Остальные 5% приходятся  
на передачу вагонов в аренду сторонним организациям и обеспечение собственных перевоз-
ок грузов по маршрутам. 

поддержание парка вагонов в технически исправном состоянии

В целях исполнения своей основной функции – обеспечения перевозок грузовыми ваго-
нами, Компания проводит работу по поддержанию инвентарного парка грузовых вагонов  
в технически исправном состоянии. Ежегодно Компания устанавливает план ремонта грузо-
вых вагонов. Плановые виды ремонта осуществляются сторонними ремонтными предпри-
ятиями, согласно договорам на ремонт вагонов, а также филиалами Компании – вагоноре-
монтными депо (ВРД).

Капитальный ремонт 
с продлением срока полезного использования

В последние годы больше усилий и финансовых вложений направляется на капитальный  
ремонт вагонов с продлением срока полезного использования (КРП).

фактическое выполнение плановых видов ремонта 
грузовых вагонов в 2011 году: 

2011 г. 2003–2011 гг.
Продлен срок службы 1 273 вагонам: Восстановлено 7 400 грузовых вагонов:
КРП крытых – 120  крытых – 617 
КРП полувагонов – 800  платформ – 1 229
КРП цистрен – 200  полувагонов – 5 166
КРП зерновозов -80  цистерн – 235
КРП хоппер-дозаторов - 73  зерновозов – 80
 хоппер-дозаторов - 73

Деповской (ДР)  18 067 вагонов

Капитальный (КР)  1 507 вагонов

наименование показателей 2010 год 2011 год

Обеспечение перевозок АО «НК «ҚТЖ» 
грузовым вагонным парком 15 441 15 366

Передача вагонов в аренду 
сторонним организациям 764 742

Всего  16 205 16 108
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За годы существования компании с 2004-го 
по 2011 год приобретено 16 610 вагонов:

•  крытые – 3464 
• полувагоны – 10869 
• фитинговые платформы – 1296 
• контрейлеры – 50 
• цистерны – 872
• платформы универсальные – 59

В 2011 году приобретено 7 059 грузовых 
вагонов:

  крытые – 1970
  полувагоны – 4024
  цистерны – 370
  фитинговые платформы – 636
  платформы универсальные – 59

обновление парка грузовых вагонов

Выбытие вагонов 

В 2011 году из инвентарного парка Компании исключены грузовые вагоны в количестве 
4395 единиц. 
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Обновление парка грузовых вагонов осуществлено в соответствии с консолидированным 
инвестиционным бюджетом Компании, утвержденным решением Совета директоров акцио-
нерного общества «Қазтеміртранс» от  26 июля 2011 года (протокол № 11).

Для поддержания отечественного товаропроизводителя в 2011 году приобретены полу-
вагоны производства ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» в количестве – 5ед.  
и фитинговые платформы производства ТОО «Аралвагон» в количестве – 36ед.

осНоВНЫе ПроиЗВоДстВеННЫе ПокАЗАтели
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Инновационная деятельность  

В Компании разработана Программа инновационного развития на 2009–2013 годы, в рам-
ках которой осуществляется целенаправленное изыскание и внедрение новых ресурсосбере-
гающих технологий ремонта и модернизации грузовых вагонов, их узлов и деталей, автома-
тизация процессов ремонта. 

Рассчитан ориентировочный экономический эффект модернизации грузовых вагонов при 
плановых видах ремонта, капитального ремонта с продлением срока службы с 2010 по 2020 годы.

В рамках Программы капитальных вложений в 2011 году проведена работа по обновлению 
и модернизации оборудования вагоноремонтных предприятий Компании. 

В переоснащение четырех вагоноремонтных депо на станциях Арысь, Уральск, Кушмурун 
и Балхаш в 2011 году  вложено порядка 1 млрд. тенге.

наименование 
узлов вагонов Технический эффект Экономический эффект

Модернизация тележек 
грузовых вагонов 
износостойкими 

элементами

Модернизация 
колесных пар

Модернизация 
автотормозного 

оборудования

Модернизация 
автосцепного 
оборудования

Увеличение межремонтного пробега 
в 6,25 раза, т.е. до 1 млн. км. 

Сокращение количества отцепок 
грузовых вагонов в ТОР 

по неисправностям

Увеличение ресурса колесных пар 
в 1,5 раза.

Сокращение отцепок вагонов в ТОР 
по неисправностям колесных пар в 6 раз

Увеличение межремонтного 
срока в 4 раза. 

Сокращение количества отцепок 
вагонов в ТОР по неисправностям 

тормозного оборудования

Увеличение межремонтного периода. 
Увеличение ресурса автосцепного 

устройства в 4 раза. 
Сокращение количества отцепок 

грузовых вагонов в ТОР

Снижение затрат на один 
вагон до 730 тыс. тенге

Снижение затрат на один 
вагон до 350 тыс. тенге

Снижение затрат на один 
вагон до 80 тыс. тенге

Снижение затрат на один 
вагон до 150 тыс. тенге
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Доход Компании на конец 2011 года составил 75,4 млрд тенге.  
Чистый доход увеличился на 1,6 млрд тенге и составил на 1 января 2012 года 14,8 млрд 

тенге (по состоянию на 1 января 2011 года – 13,2 млрд тенге). 
В структуре доходов наибольшую долю (76%) занимают доходы, полученные от обеспече-

ния перевозок грузовым вагонным парком. Остальную часть (24%) занимают:
► доходы от экспедиторской деятельности,
► доходы от оперирования вагонным парком;
► доходы от финансирования и прочие.

В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на ремонт грузовых вагонов 
(34%), амортизация основных средств и нематериальных активов (16%) и расходы за поль-
зование займами (26%). Кроме того, структуру расходов составляют:

► административные расходы
► расходы по налогам
► расходы по охране вагонов и прочие.

Активы Компании в 2011 году составили 392,3 млрд. тенге (в 2010 году 355,6 млрд. тенге) 
увеличились на 36,7 млр. тенге.

Собственный капитал Компании в 2011 году составил 109,7 млрд. тенге (в 2010 году 96,8 млрд. 
тенге) увеличился на 12,9 млрд. тенге.

EBITDA - доход до уплаты налогов с учетом амортизации и расходов по процентам по займам  
по результатам  2011года увеличился  в связи с ростом чистого дохода, амортизации и расходов 
по выплате процентов по займам.

ROACE - рентабельность вложенного капитала   характеризует эффективность инвестиций.  
За 2011 год рост данного показателя обусловлен  увеличением чистого дохода, собственного  
капитала и процентных обязательств Компании. 

ROA - рентабельность активов выросла в 2011 году в связи  с ростом чистого дохода Компании.
 
коэффициент текущей ликвидности составил 1,98 за 2011 год при нормативном значении  
1,0 и увеличился по сравнению с 2010 годом  в связи с погашением займа в мае 2011г.

РЕЗулЬТАТЫ фИнАнсоВой ДЕяТЕлЬносТИ

АКТИВЫ, соБсТВЕннЫй КАпИТАл

Коэффициенты 

EBITDA
(Доход до уплаты налога на прибыль + Проценты по 
займам + Отчисления по амортизации)

    
 ROACE

(Рентабельность вложенного капитала = (Чистый 
доход + Расходы по процентам, скорректированные 
на налоговый щит) / (Средневзвешенная цена соб-
ственного капитала + Процентные обязательства)

ROA
(Рентабельность активов = Чистый доход / Активы)

коэффициент текущей ликвидности 
(текущие активы / текущие обязательства)

 Ед. изм. 

млн.
тенге

%

%

пункты 

2010 год 

38 101 

7,88

3,71

1,49

 2011 год 

44 234

8,08

3,77

1,98

 отклонение 

6 133

    

0,20

0,06

0,49
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КоРпоРАТИВнЫЕ ЗАйМЫ

ИнВЕсТИЦИоннАя ДЕяТЕлЬносТЬ

13 апреля 2011 года между Компанией и АО «ФНБ «Самрук-Қазына» заключен Кредитный 
договор на сумму 60 млрд. тенге. Данные денежные средства получены в полном объеме.  
В течение 2011 года Компания осуществляла закуп грузовых вагонов в рамках инвестицион-
ной программы по обновлению подвижного состава.

В мае 2011 года осуществлено успешное погашение еврооблигаций дочерней организа-
ции АО «Қазтеміртранс» – Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. на сумму 450 млн. ДСША, в рам-
ках выпуска которых в 2006 году Компанией был привлечен заем на сумму 212 млн. ДСША  
для обновления и модернизации подвижного состава.

В течение 2011 года Компания осуществляла освоение заемных средств в рамках:
► Договора займа от 29.03.2010 между Компанией и Европейским банком реконструкции 
и развития (ЕБРР) на сумму 50 млн. ДСША;
► Внутригруппового договора займа от 06.10.2010 между Компанией, АО «НК «КТЖ», 
АО «Локомотив» и Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. на сумму 700 млн. ДСША 
(в рамках которого 
Компанией привлечен заем на сумму 290 млн. ДСША);
► Договора займа от 01.12.2010 между Компанией и ЕБРР на сумму 200 млн. ДСША.
По состоянию на 1 января 2012 года Компания произвела выплату второго купонного  

вознаграждения по полученному займу Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. в 2010 году.

В 2011 году объем капитальных вложений составил 99,8 млрд. тенге. Указанные средства 
были направлены на:

►  обновление парка грузовых вагонов (приобретение новых вагонов, проведение 
капитального ремонта с продлением срока полезного использования);
► приобретение технологического оборудования для оснащения филиалов Компании – 
вагоноремонтных депо;
► приобретение необъектного оборудования и прочих основных фондов, необходимых для 
осуществления деятельности Компании в соответствии с утвержденным консолидированным  

        планом капитальных вложений, утвержденным решением Совета директоров АО «Қазтеміртранс»
от 26.07.2011 года – Протокол №11.
В 2011 году по проектам обновления парка грузовых вагонов Компанией приобретено  

7 059 грузовых вагонов на общую сумму 87,2 млрд. тенге.
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Социальная и кадровая политика Компании осуществляется в рамках реализации основных 
направлений кадровой и социальной политики АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Учитывая специфику деятельности Компании, политика  управления человеческими ресур-
сами направлена на привлечение и удержание профессиональных кадров, ориентированных  
на эффективную деятельность, обеспечение высокого качества услуг, исполнение требуемых 
производственных показателей, развитие Компании в соответствии с изменяющимися требова-
ниями рынка.

КАЧЕсТВЕннЫй сосТАВ пЕРсонАлА

рабочие – 
663 или 38,7%

топ–менеджмент – 
18  или 1,1 % руководители – 

295 или 17,2%

специалисты – 
712 или 41,5%

служащие – 
26 или 1,5%

Качественный состав 
представлен 
следующими 
категориями:

1 714 
РАБоТнИКоВ 

    
    

    
   

   
   

   
   

  б
ол

ее 50%

персонал
с высшим 

образованием

    
    

    
   

   
   

   
45

,1%

работники 
рабочей 

категории с высшим 
и средне специальным 

образованием    
    

    
   

   
   

   
   

    
    

     
                  25,5%

персонал 
со средне-

специальным 
образованием

Средний возраст работников Компании –        37 лет

Средний стаж работы персонала 
в системе железнодорожного транспорта – 10,5 лет 

На учете в Компании состоят –      89 пенсионеров

социАлЬНАЯ и кАДроВАЯ ПолитикА
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Анализ движения персонала в Компании за 2011 год показывает снижение текучести персо-
нала среди основного контингента по категории «рабочие» на 15,6% по сравнению с 2010 годом.

Оценка эффективности деятельности управления производством и персоналом зависит  
от стабильности кадров. Показатель стабильности кадров в Компании составил 78,8%. Данный 
показатель характеризует наличие основного ядра кадровых работников со стажем работы более  
5 лет, вокруг которого концентрируется остальной состав работников Компании. 

В рамках реализации проекта «Система формирования Единого кадрового резерва группы  
АО «ФНБ «Самрук-Қазына» для Фонда и его дочерних организаций, в целях развития управ-
ленческих кадров, а также повышения эффективности кадровых назначений, в АО «НК «ҚТЖ»  
и АО «ҚТТ» проведена работа по формированию и развитию кадрового резерва компаний.

По итогам этапов оценки Компании рекомендованы 7 работников для участия в программе 
кадрового резерва АО «НК «ҚТЖ»  с последующим участием в программе Единого кадрового  
резерва группы АО «ФНБ «Самрук-Қазына». 

На 1 января 2012 года кадровый резерв Компании насчитывает 13 работников. 

РАЗВИТИЕ пЕРсонАлА
В целях обеспечения производства технически грамотными специалистами, развития в обла-

сти обучения персонала передовым отраслевым технологиям в области производственных про-
цессов оказания транспортных услуг, автоматизированных систем управления ежегодно в бюд-
жете расходов планируются средства на развитие персонала. 

В 2011 году в рамках запланированного бюджета расходов на повышение квалификации  
и обучение:

 повысили профессиональную квалификацию 175 работников административно-управлен-
ческого персонала; 

 прошли профессиональное обучение в филиалах АО «НК «ҚТЖ» – «Учебные центры работ-
ников железнодорожного транспорта» 55 линейных работников Компании 

В 2011 году расходы по повышению квалификации и обучению персонала составили  
13 313 000 тенге.

соЦИАлЬнАя поДДЕРжКА
В целях обеспечения удовлетворенности персонала огромное внимание уделяется вопросам 

социальной политики. На основе данных мониторинга расходов текущего года, учитывая дина-
мику движения персонала,  ежегодно на эти цели в бюджете расходов Компании предусматри-
ваются средства на социальный пакет: медицинское страхование, медицинское обслуживание, 
вакцинация, отдых детей работников, материальная помощь, санаторно-курортное лечение,  
новогодние утренники, подарки и т.д. 

В 2011 году в данном направлении проведены следующие мероприятия:
► в детских оздоровительных комплексах на территории Республики Казахстан отдохнули  

и поправили здоровье 280 детей работников Компании;
► проведены новогодние утренники и приобретены новогодние подарки для 1 058 детей  

работников Компании;
► 1 300 работников были обеспечены медицинской помощью через добровольное медицин-

ское страхование;
► прошли очередной медицинский осмотр 839 работников;
► в осенний период проведена вакцинация против гриппа 890 работникам;
► 347 работникам выданы путевки в лечебно-оздоровительные центры Республики Казахстана;
► оказана материальная помощь 11 работникам.
Постоянно проводятся мероприятия, способствующие формированию корпоративной куль-

туры. Организовано посещение фитнес-клубов, как для работников, так и для членов их семьи  
(25 человек), участие в спортивных соревнованиях и турнирах. Корпоративные мероприятия 
проводятся не только для работников Компании, но и для их детей. В преддверии Дня защиты 
детей проведен конкурс детского творчества «Железная дорога глазами детей». 

В Компании функционирует Совет по делам молодежи, который в своей деятельности коорди-
нирует основные направления Молодежной политики  Компании.
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АДРЕсА И КонТАКТЫ

  Адрес: телефон / факс / E-mail

Ао «ҚАЗтеМіртрАНс»

Ао «центр транспортных услуг»

тоо «казахстанская 
вагоностроительная компания»

тоо «Қазтеміржолмет»*

Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. 

ооо «роскАЗЖелДортрАНс»

Представительство
Ао «Қазтемiртранс» в  г. Москва 
(российская Федерация)

Представительство
Ао «Қазтеміртранс» в кНр

Республика Казахстан, 010000,  
г. Астана,  район Есиль,  
ул. Д. Кунаева, 10 
Административное здание 
«Изумрудный квартал», 
9–15 этажи

Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, район Есиль,
ул. Д. Кунаева, 10,
Административное здание 
«Изумрудный квартал», 
13 этаж

Республика Казахстан, 141203, 
Павлодарская область,  
г. Экибастуз,  ул. Омская, 4

Республика Казастан, 010000,  
г. Астана,  ул. Ауэзова, 40

1000 AZ Amsterdam,Prins 
Bernhardplein 200, 1097 JB 
Amsterdam (Амстердам) 
The Netherlands (Нидерланды)

Российская Федерация, 
105064, г. Москва,   
ул. Профсоюзная, 45

Российская Федерация, 
105064, г. Москва,  
ул. Козакова д. 6, строение 1, 
офис 313

Китайская народная республика, 
г. Урумчи, район Синши, 
ул. Сучжолу, д. 68, 
Хуасюн Даша, эт. 13, подъезд В

8(7172)930-201, 8(7172)930-204 
info@kaztt.kz
www.kazcargo.kz

8(7172)611-813, 8(7172)611-810
ctuкр@mail.ru

8(7172)731-789, 8(7172)731-716,
8(7187)226-280
kvkastana@mail.ru

8(7172)396-029, 8(7172)397-758
Npfmet@mail.ru

Wim Rieff +31(0)205214757
Jeroen de Wit +31(0)205214659
www.intertrustgroup.com
amsterdam@intertrustgroup.com

8(495)775-30-69

тел/факс: 8(495)917-45-67
ktt.msk@gmail.com

8(1086)9913330020
8(1086)18299183533
kttsuarknr@yahoo.com

* В настоящий момент находится на стадии ликвидации
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РЕГИонАлЬнЫЕ фИлИАлЫ:

  Адрес: телефон / факс / E-mail

Акмолинский

костанайский 

Павлодарский 

карагандинский 

семейский 

Алматинский 

Жамбылский 

Шымкентский

кызылординский 

Актобинский 

Уральский

Атырауский 

Республика Казахстан, 020009, 
Акмолинская область,  
ст. Кокшетау,  
ул. Локомотивная, 1 А

Республика Казахстан, 110000, 
Костанайская область, 
г. Костанай, 
пр. Аль-Фараби, дом 119

Республика Казахстан, 140000, 
Павлодарская область,  
г. Павлодар, 
ул. Железнодорожная, дом 6

Республика Казахстан, 100010, 
Карагандинская область, 
ул. Серова, 78

Республика Казахстан, 071401, 
Восточно-Казахстанская область, 
г. Семей, 
Привокзальная площадь, 1

Республика Казахстан, 050000, 
г. Алматы, 
ул. Богенбай батыра, 132,              

Республика Казахстан, 080001, 
Жамбыльская область, г. Тараз,  
ул. Байзак батыра, 204

Республика Казахстан, 160017, 
Южно-Казахстанская область,  
г. Шымкент, 
ул. Кабанбай батыра, 5

Республика Казахстан, 120019, 
Кызылординская область, 
г. Кызылорда, ул. Ауельбекова, 40

Республика Казахстан, 030000, 
Актобинская область, г. Актобе                                                         
пр. А.Молдагуловой,  49

Республика Казахстан, 090000, 
Западно-Казахстанская область,  
г. Уральск, пл. Чапаева,1

Республика Казахстан, 110000, 
Атырауская область, г. Атырау                                  
ул. С. Датова, 42

8(7162)294-528, 8(7162)294-374,
8(7162)294-780
yeleussizova_ye@kokshetau.railways.kz

8(7142)900-945, 8(7142)900-947
Zhalmagambetova_A@kostanay.railways.kz

8(7182)372-460, 8(7182)372-460
Gauzizulina_a@kaztt.kz

8(7212)931-329, 8(7212)932-234
npf4@karagandy.railways.kz,
Karaganda_KazttNPF4@mail.ru

8(7222)381-325
Priemnaya_NPF6@kaztt.kz

8(727) 296-48-06, 8(727) 296-48-97
8(727)296-48-64
KaribzhanovaG@almaty.railways.kz

8(7262)960-223, 8(7262)960-252
Shokhanova_@zhambul.railways.kz

8(7252)953-599, 8(7252)953-999
ibragimova_A@shymkent.railways.kz

8(7242)293-800, 8(7242)293-820
8(7242)293-804
Moldiyarov_Egkyzylorda@railways.kz

8(7132)974-517, 8(7132)974-040
NPF_11g@kaztt.kz

8(7112)971-300, 8(7112)970-127
gubaidulina_ag@uralsk.railways.kz
mukanov_ dg@uralsk.railways.kz

8(7122)953-871, 8(7122)953-870
Kozhahmet_S@atyrau.railways.kz 
k..izteleuov@mail.ru
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фИлИАлЫ – ВАГоноРЕМонТнЫЕ ДЕпо:

спЕЦИАлИЗИРоВАннЫЕ фИлИАлЫ

  Адрес: телефон / факс / E-mail

Балхашское 
вагоноремонтное депо

кушмурунское 
вагоноремонтное депо

Уральское 
вагоноремонтное депо

Арысское 
вагоноремонтное депо

«центр вагонного парка»

«центр внутреннего 
администрирования»

«центр услуг оператора вагонов»

Республика Казахстан, 100300, 
Карагандинская область,
ст. Балхаш-1

Республика Казахстан, 110406, 
Костанайская область, 
Аулиекольский район,
поселок Кушмурун,                                
ул. Карла Маркса, 48

Республика Казахстан, 090000, 
Западно-Казахстанская 
областьсть, г. Уральск, 
ул. Вокзальная, 2/5

Республика Казахстан, 160100, 
Южно-Казахстанская область, 
ст. Арысь, ул. Зилгораева, 1

010000, Республика Казахстан, 
г. Астана,  район Есиль,                       
ул. Д. Кунаева, 10, 
Административное здание 
«Изумрудный квартал», 12 этаж

010000, Республика Казахстан, 
г. Астана, район Есиль,                     
ул. Д. Кунаева, 10, 
Административное здание 
«Изумрудный квартал», 9 этаж

010000, Республика Казахстан, 
г. Астана, район Есиль,                    
ул. Д. Кунаева, 10, 
Административное здание 
«Изумрудный квартал», 13 этаж

8(71036)9-26-20
Smolik_o@Karagandy.railways.kz

8(7145)332-157, 8(7145)333-675
Kvrd@mail.ru

8(7112)970-007, 8(7112)970-440
Gubaidullina_@uralsk.kz

8(72540)5-47-34
Berkimbaeva_ A@railways.kz

8(7172)930-214
Sargaskayeva_zh@kaztt.kz

8(7172)930-380
kereibaeva_p@kaztt.kz

8(7172)930-433, 8(7172)930-427
Kobesov_k@kaztt.kz
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Для ЗАМЕТоК




