ОРНЫҚТЫ ДАМУ
ТУРАЛЫ ЕСЕП

2018

ӨЗГЕРІСТЕР АРҚЫЛЫ

ОРНЫҚТЫЛЫҚ

2018

ҚОРЛАР (A,B,C1)
млн барр. м.б.

2016

8 254,5

2017

7 954,1

360,1

2017

525,4

693,5

2018

2016
2017

2018

мың тонна мұнай

күніне млн м газ

22 639

2016

20,2

2016

115

2 428

2017

23 362

2017

21,9

2017

110

2018

101

23 606

СО2
шығарындылары,
млн тонна

энергия тұтыну,
млн ГДж

ілеспе мұнай газын кәдеге
жарату деңгейі, %

2016
2017

81,3
84,4

7,6
8,5

113,2
119,5

86
85

2018

93,7

9,3

167,6

93

2016

84 061

2018

78 933

79

млрд теңге

ҚМГ компаниялар тобы
қызметкерлерін әлеуметтік қолдау

80,8

19

2016

2017

18.9
,

2017

22

81,2

Өлім жағдайларының
саны

2016

2018

2018

2017

2018

2017

18 207

2016

219

2017

221

19 715 2018

Топтың магистральдық құбырларымен
Мұнай тасымалдау,
Газ тасымалдау,
мың тонна
күніне млн м3

1

Күніне

>100 мың
автомобильге май құю

Мұнайды теңіз
флотымен тасымалдау,
мың тонна

2016

2016 62 390 62 390 2016

2016 241

2017

2017

67 864 67 8642017

2017

2018

2018

2018
67 96167 961

2018

2412016

2016

7 081

7 081

2762017

2017

6 951

6 951

2018
306 306

2018

7 077 7 077

276

СЕРВИС
жер үсті және
әуе көлігі

теңіз
бұрғылау және
технологиялық мұнай төгілуіне
мұнай-газ
операцияларын интеграцияланған процестерді ден қою бойынша жабдықтарын
қолдау
қызметтер
автоматтандыру
сервис
өндіру

7
5

216

МАРКЕТИНГ

МҰНАЙ МЕН ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ

18,8

90 267

17 673

2018

ЖЫНЫСЫ БОЙЫНША
БӨЛІНІСТЕ, %
19,2

2016

22,3

2018

CO2 шығарындыларының
қарқындылығы

мың тонна мұнай

су жинау,
млн м3

2017

млрд м³

CO2 шығарындыларының
қарқындылығы

3

ӨҢДЕУ

2016

млн тонна

2016

2018

21

414,3

2 553

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР
САНЫ*

42,4

млн тонна

МҰНАЙ МЕН ГАЗ ӨНДІРУ

1 871

Табиғи газ

1 000 тонна
КСШ-ға
тонна

2016

САТЫП АЛУ
млрд теңге

млрд теңге

ПАЙДА

625,8

7 811,2

2018

Газ конденсаты

Мұнай

1 000 тонна КСШ-ға
тонна

ҚМГ КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ
БОЙЫНША ТҮЙІНДІ КӨРСЕТКІШТЕР

біздің өндірістік объектілерде күн сайын

10,5

мыңнан астам көлік құралы
жұмыс істейді

Орнықты даму туралы есеп
2

МАЗМҰНЫ

5
3

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

ЕСЕП ТУРАЛЫ

3

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ҮНДЕУІ

6

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

8

Миссия және стратегиялық мақсаттар

11

Компаниядағы Трансформация және
цифрландыру

12

1

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ
ОРНЫҚТЫ ДАМУ

14

Корпоративтік басқару

15

Орнықты даму – біздің стратегиялық
мақсатымыз

17

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл

18

Есептің елеулі тақырыптарын айқындау

19

Әдеп және адалдық

21

Әдепке жатпайтын мінез-құлық туралы
консультацияларға жүгіну тетіктері

22

Сенім ақпараттық жүйесі және
«Жедел желі»

23
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Есеп туралы

24

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Орнықты дамуы туралы есебі (бұдан
әрі – Есеп) компанияның орнықты дамуға, әлеуметтік,
экономикалық және экологиялық жауапкершілікке деген
көзқарасын және есепті кезеңнің негізгі көрсеткіштері мен
оқиғаларын көрсетеді.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

52

Біздің қызметкерлер

53

Адам құқықтары

55

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУҒА ҮЛЕС

26

Персоналды дамыту

56

Төмен көміртекті даму

27

Персоналды бағалау

58

Экономикалық нәтижелілік

28

Тең мүмкіндіктер

58

Сатып алу тәжірибесі

30

Біздің қауымдастықтар

59

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

31

4

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК
ЖӘНЕ ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ
ҚАУІПСІЗДІК

32

Біздің басқару тәсіліміз

33

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

33

Денсаулық сақтау және еңбек гигиенасы

34

Өнеркәсіптік қауіпсіздік

35

Экологиялық көрсеткіштер

38

Талаптарға сәйкестік

50

Есеп біз үшін корпоративтік басқару құралы және мүдделі
тараптармен өзара іс-қимылдың маңызды компоненті
болып табылады. Орнықты даму саласындағы өз
мақсаттарымыздың үйлесімділігіне қол жеткізу үшін,
мүдделі тараптарға олар үшін қызметтің маңызды
аспектілері туралы кешенді ақпаратты ұдайы жариялауды,
беруді және есеп туралы кері байланыс алуды қағида
тұрғысынан маңызды деп санаймыз.
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік саласындағы өз қызметі туралы есептілікті
дайындауды 2008 жылдан бастап жыл сайынғы негізде
жүргізіп, 2012 жылдан бастап есептілікті Жаһандық
есептілік бастамасына (GRI) сәйкес жариялап келеді.

Байланыс ақпараты

60

Есепте «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және оның еншілес және
тәуелді ұйымдары (есепте – ҚМГ, Компания, компаниялар
тобы деп аталатындар) туралы 2018 күнтізбелік жыл
ішіндегі шоғырландырылған ақпарат ұсынылған. Есептің
шекаралары дауыс беретін акцияларының (қатысу
үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік
немесе сенімгерлік басқару құқығында ҚМГ-ге тікелей
немесе жанама түрде тиесілі ҚМГ еншілес және тәуелді
ұйымдарын, сондай-ақ ҚМГ қызметін бақылауға құқылы
заңды тұлғаларды қамтиды. Осы Есепті дайындау кезінде
халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша
жасалған ҚМГ басқарушылық және аудиттелген қаржылық
есептілігі пайдаланылды.
Сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған Есеп – бұл
GRI Standards (Core option) сәйкес, сондай-ақ мұнай-газ
компанияларына арналған GRI G4 Oil and Gas Sector
Disclosures қосымшасын пайдаланумен дайындалған
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Орнықты даму туралы есебінің
қысқартылған нұсқасы.

Есептің толық нұсқасымен біздің
корпоративтік сайт арқылы таныса
аласыздар http://www.kmg.kz/uploads/
KMG_NC_OUR_2018_KZ_1111_1620-2.pdf
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Компания туралы

Корпоративтік басқару және орнықты даму

Экономикалық дамуға үлес

Еңбек қарым-қатынастары

КМГ Орнықты даму туралы есебіне тәуелсіз
верификация жүргізу үшін EY компаниясы
тарталып, ол қорытынды шығарды. Онымен сіз
есептің толық нұсқасында таныса аласыз.
2006 жылдан бастап ҚМГ БҰҰ Жаһандық шартының
(бұдан әрі – БҰҰ ЖШ) мүшесі және белсенді
қатысушысы болып табылады және БҰҰ ЖШ он
қағидатын және орнықты дамудың 17 мақсатына
(бұдан әрі – ОДМ) адалдығын қолдайды.
Компанияның Орнықты даму туралы жыл сайынғы
есебі БҰҰ Жаһандық шарты шеңберіндегі ілгерілеу
туралы біздің хабарламамыз болып табылады және
сілтемесі бойынша қолжетімді.
https://www.unglobalcompact.org/
what-is-gc/participants/6810.

GRI Content Index құрамының
көрсеткішін мына жерден табасыз
http://www.kmg.kz/uploads/KMG_NC_
OUR_2018_KZ_1111_1620-2.pdf

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл

Есеп бөлімдерінде ОДМ
графикалық түрде белгіленген,
Компания олар бойынша қол жеткізу және іске
асыру бойынша шаралар қабылдайды. ОДМ-ның
есепті деректермен интеграциясы бізге ОДМ
міндеттеріне қол жеткізу бойынша ілгерілеуді
неғұрлым тиімді бағалауға және орнықты даму
қағидаттарын іске асыруда Компания қызметінің
көрсеткіштерін жетілдіру үшін күш-жігерін
бағыттауға мүмкіндік береді.

4

Әлеуметтік жауапкершілік

БҰҰ Жаһандық шартының қағидаттарын мойындай отырып,
Компания өз қызметінде мынадай қағидаттарға бейілділігі туралы
мәлімдейді:
Адам құқықтары

ҚМГ Орнықты дамуы туралы есебі ҚМГ
Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі
және корпоративтік интернет-сайтта жариялау
және баспа нұсқасын тарату арқылы мүдделі
тараптардың назарына жеткізіледі. Есеп сыртқы
верификациядан, сондай-ақ GRI-дағы материалдық
процестік тексеруден өтті. Есептің мазмұны GRI
Standards стандарттарының әдіснамасы мен
есептің мазмұны мен сапасын анықтау принциптері
бойынша анықталады.

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

Қоршаған орта

Есеп туралы

1-қағидат

Іскерлік топтар халықаралық
деңгейде жария етілген адам
құқықтарын қорғауды қолдап,
құрметтеуге тиіс.

2-қағидат

Іскерлік топтар адам
құқықтарының бұзылуына қатысы
болмауы тиіс.

3-қағидат

Іскерлік топтар бірігу еркіндігін
және ұжымдық шарттар жасасу
құқығын нақты мойындауды
қолдауы тиіс.

4-қағидат

Іскерлік топтар мәжбүрлі және
міндетті еңбектің барлық
нысандарын жою үшін әрекет
етуге тиіс.

5-қағидат

Іскерлік топтар балалар еңбегін
толық жоюды қолдауы тиіс.

6-қағидат

Іскерлік топтар еңбек және
жұмыспен қамту саласындағы
кемсітушілікті жоюды қолдауы
тиіс.

7-қағидат

Іскерлік топтар сақтық қағидатына
негізделген экологиялық
мәселелерге көзқарасты қолдауы
тиіс.

8-қағидат

Іскерлік топтар қоршаған ортаның
жай-күйі үшін жауапкершілікті
арттыруға бағытталған
бастамаларды қабылдауы тиіс.

9-қағидат

Іскерлік топтар экологиялық
қауіпсіз технологияларды
дамытуға және таратуға
жәрдемдесуі тиіс.

Адам құқықтары
Еңбек
қарым-қатынастары
Қоршаған орта

10-қағидат

Іскерлік топтар бопсалау мен
парақорлықты қоса алғанда,
сыбайлас жемқорлықтың барлық
нысандарына қарсы тұруға тиіс.

Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл
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Орнықты даму туралы есеп

Есеп туралы

Компания туралы

Корпоративтік басқару және орнықты даму

Экономикалық дамуға үлес

Әлеуметтік жауапкершілік

Басқарма төрағасының
үндеуі
Құрметті оқырмандар!
2018 жылғы ҚазМұнайГаз компаниялары тобының
Орнықты даму туралы есебін назарларыңызға ұсынуға
қуаныштымын.
Бизнес-процестердегі жаңа өзгерістерді дәйекті түрде
іске асыра отырып, біз өз қызметіміздің орнықты даму
қағидаттарына сәйкестігін, өзіміздің экономикалық,
экологиялық және әлеуметтік мақсаттарымыздың
үйлесімділігін қамтамасыз етуге ұмтыламыз.
2018 жылы біз Компанияның онжылдық кезеңге
арналған жаңа Даму стратегиясын бекіттік. Орнықты
даму компоненттерін есепке ала отырып, біздің
басқару саясатымызды қайта қарау және дамудың
жаңа деңгейінің көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша
мақсаттар қою Компанияның маңызды стратегиялық
мақсаттарының біріне айналды. Бұл бастама біздің
акционер – «Самұрық-Қазына» қорының стратегиялық
мақсаттарына толық сәйкес келеді. Біз үшін орнықты
даму – бұл корпоративтік басқарудың маңызды
компоненті.
Соңғы төрт жылда біз еңбекті қорғау, өнеркәсіптік
қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласында
үлкен жұмыс жүргіздік, бұл ретте 2018 жыл еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау көрсеткіштері бойынша
үздік жыл болды. Біз өз мақсатымызға – 2020 жылға
қарай өліммен аяқталған жазатайым оқиғалар
коэффициенті бөлігінде қауіпсіздік көрсеткіштері
бойынша әлемдік 20 салалық компания қатарына кіру
мақсатына қол жеткіздік. 2020 жылға қарай Компания
жарақаттану коэффициенті бойынша үздік топ
қатарына енуді жоспарлап отыр.
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Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

Қазір біз жаңа бастамалардың бірі –
экологиялық есептіліктің ашықтығына
назар аударамыз. Бұл бастама біздің
компанияның имиджі мен беделіне оң
әсер етеді. Біз неғұрлым ашық болған
сайын, инвесторлар мен басқа да
стейкхолдерлер үшін соғұрлым тартымды
боламыз. Айта кету керек, ҚМГ екінші
жыл қатарынан Қазақстанның мұнайгаз компанияларының экологиялық
жауапкершілік саласындағы ашықтығы
рейтингінде ең жоғары орында.
Өткен жылы Компания қаржылық
тұрақтылықты арттыруды мақсат тұтқан
болатын, сөйтіп біз шығындарды жауып,
өзіміздің қаржылық көрсеткіштерімізді
айтарлықтай жақсарттық. 2018 жылы
ҚМГ сыртқы қарызы да төмендеді,
инвестицияларға лимиттер белгіленді,
жобалардың мерзімдері регламенттелді.
Сондай-ақ біз нарықтық ортаға «ҚМГRetail» ЖШС (ЖҚС желісі), «ҚазақстанБритан техникалық университеті» АҚ, ҚМГГрузия сервисі сияқты бейінді емес қызмет
түрлерін шығара алдық. Мұнай өңдеу
зауыттарын жаңғыртуды аяқтау жылдың
маңызды оқиғасы болды. Зауыттар К4, К5
(Еуро-4, Еуро-5 стандарттары) экологиялық
кластағы өз мұнай өнімдерімен ішкі
нарықты толық қамтамасыз етті, Қытайға
қазақстандық газдың экспортын жылына
5-тен 10 млрд текше метрге дейін ұлғайту
туралы келісімшартқа қол қойылды,
республика өңірлерін газдандыру
бойынша жұмыстар жалғастырылды.

Жыл бойы біз трансформациялау
бағдарламасын белсенді іске асырып
келеміз. Жаңа басқару моделіне сәйкес
біз 2018 жылы ірі субхолдингтердің
бірі – ҚМГ Барлау Өндіруді біріктірдік.
Енді өндірістік активтерді басқару тікелей
ҚМГ-дан жүзеге асырылады. Холдинг
құрылымында бизнес-процестерді
оңтайландыру, басқару жүйесін жеңілдету
және орындалатын жұмыстардың сапасын
жақсарту бойынша жұмыстар жалғасуда.
Еліміздің ірі жұмыс берушілерінің бірі
бола отырып, біз қызметкерлермен және
кәсіподақтармен әріптестік қарым-қатынас
қағидаттарына негізделген жоғары
әлеуметтік бағдарлануға ұмтыламыз.
Біздің бағдар: нәтижелі жұмыспен қамтуға
жәрдемдесу, лайықты жұмыс пен еңбек
жағдайын қамтамасыз ету, қолайлы еңбек
жағдайларын жасау, қызметкерлерді
даярлау және оқыту, өңірлердің дамуына
жәрдемдесу.
Алдағы жылы біз қызметтің ашықтығын,
бизнестің экологиялық және әлеуметтік
жауапкершілігі деңгейін арттыру, сондайақ ұзақ мерзімді кезеңге орнықты
даму көрсеткіштерін жақсарту есебінен
инвестициялық тартымдылықты
қамтамасыз етуді мақсат тұтамыз.
Құрметпен, Алик Айдарбаев
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КОМПАНИЯ
ТУРАЛЫ

Компания туралы
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы – көмірсутектерді
барлау мен өндіруден, оларды тасымалдау мен өңдеуден бастап,
мамандандырылған сервистік қызметтер көрсетуге дейінгі толық өндірістік
циклді жүзеге асыратын, Қазақстанның мұнай-газ саласында мемлекеттің
мүддесін білдіретін, бірегей тігінен біріктірілген мұнай-газ операторы.

ҚМГ Қазақстан Президентінің 2002 жылғы
20 ақпандағы Жарлығымен «Қазақойл»
ҰМК ЖАҚ және «Мұнай және газ көлігі ҰК»
ЖАҚ қосу жолымен құрылды. Қазақстан
Республикасының Үкіметі (бұдан әрі –
ҚР) атынан ҚР Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру
комитеті ҚМГ құрылтайшысы болып
табылады.

Бизнес-процестердегі жаңа өзгерістерді дәйекті түрде іске асыра
отырып, біз өз қызметіміздің орнықты даму қағидаттарына
сәйкестігін, өзіміздің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік
мақсаттарымыздың үйлесімділігін қамтамасыз етуге ұмтыламыз.

•• Цифрлық трансформация
•• Өндірістік процестерді
автоматтандыру
•• Процестердің реинжинирингі

•• Экологиялық есептіліктің ашықтығы
•• Еңбек қауіпсіздігі көрсеткіштері бойынша
көшбасшылық
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Әлеуметтік жауапкершілік

•• Басқару жүйесін өзгерту
•• Корпоративтік мәдениетті дамыту
•• Корпоративтік құндылықтарды
енгізу
•• Қаржылық тұрақтылықты арттыру

ҚМГ акционерлері: «Самұрық-Қазына»
ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы
(90%) және ҚР Ұлттық
Банкі (10%).

ҚМГ өндірістік активтерінің географиясы және құн жасау тізбегі

ҚазМұнайГаз – Қазақстан
аумағындағы 44 мұнай-газ кен
орнына ие және елдің ең ірі
жұмыс берушілерінің бірі болып
табылатын жетекші ұлттық мұнай-газ
компаниясы. Компания мұнай-газ
секторының көптеген салаларына
маманданған, Қазақстандағы негізгі
өңдеу зауыттарын және Румыния
МӨЗ-ін басқарады, Швейцария,
Болгария, Грузия, Молдова және
Түркия сияқты елдерде активтері
бар. Бұдан басқа, Компания жаңа
инвестициялық жобаларды іске асыру
бойынша жұмыс жүргізіп, қызмет
саласын кеңейтуде.

ҚМГ дала ауыл шаруашылығы жұмыстарын
жүргізу үшін дизель отынын тиеп жөнелтуді
жүзеге асырады, сондай-ақ жылыту
кезеңінде әлеуметтік-өндірістік объектілер
мен мекемелерді мазутпен қамтамасыз
етеді. Мұнай өнімдерінің қалған көлемі
ішкі нарықта бөгде сатып алушыларға және
экспортқа сатылады.
Ашық түсті мұнай өнімдерінің барлық
көлемі ҚР ішкі нарығында ірі көтерме
саудамен сатылады. ҚМГ мұнай өнімдерін
сатудың жалпы көлемінде 2018 жылдың
қорытындысы бойынша ішкі нарыққа жеткізу
үлесі 75 % құрады.
Мұнай өнімдерін экспорттық жеткізу
құрылымында 2018 жылы қара мұнай
өнімдерін Еуропаға жөнелту басым болды,
мұнай өнімдерінің аздаған көлемі Ресей мен
Қытайға жеткізілді.
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Компания туралы

Есеп туралы

Корпоративтік басқару және орнықты даму

Экономикалық дамуға үлес
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Әлеуметтік жауапкершілік

Орнықты даму туралы есеп

Қосылған құн жасау тізбегі: мұнай және мұнай өнімдері

1

2

Барлау

Игеру және өндіру

3

Тасымалдау

4

МИССИЯ ЖӘНЕ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР

САТУ

МИССИЯСЫ

5

6

Өңдеу

Логистика және сақтау

Ұлттық мұнай-газ саласын
дамытуға қатысудан акционерлер
үшін ең жоғары пайданы
қамтамасыз ету
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ПАЙЫМЫ
Қауіпсіздік пен корпоративтік басқарудың жоғары
стандарттарына сәйкес келетін, тиімділігі жоғары
ұлттық тігінен біріктірілген операциялық компания

Мұнай өнімдерін сату

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР

1

Құнды жасау және
қаржылық тұрақтылықты
нығайту

Газ құнының тізбегі

1

Барлау

2

Игеру

3

Өндіру

2

ЕТҰ/БК басқару деңгейін
арттыру

ҚМГ ҮШІН СТРАТЕГИЯЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР
Еркін ақша ағынының және
инвестициялардың қайту
көрсеткішінің өсуі

Екі деңгейлі басқару
жүйесін енгізу

3

Корпоративтік басқару
және орнықты даму

Экологиялық жауапты
компания
Әдеп, комплаенс,
корпоративтік мәдениет

АКЦИОНЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР

4

Өңдеу

10

5

Тасымалдау

6

Сату

Акционерлерге
дивидендтерді ұлғайту
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Орнықты даму туралы есеп

Есеп туралы

Компания туралы

Экономикалық дамуға үлес

2018 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Трансформациялау
бағдарламасының «Іске асыру» кезеңі жалғасты, оның
шеңберінде жобалар бойынша жұмыс «СамұрықҚазына» АҚ жариялаған бастамаларға сәйкес
жүргізілді.

ҚМГ қызметіндегі жүйелік-әдіснамалық
өзгерістер (бұдан әрі – ЖӘӨ) саласындағы
трансформациялаудың маңызды жобасы «Негізгі
бизнес-функцияларды трансформациялау және ERP
енгізу» болып табылады. Есепті кезеңде жобаның
әдіснамалық бөлігі аяқталды.
Басқа ірі ЖӘӨ жобасы – «Сатып алуды санаттық
басқаруды (бұдан әрі – ССБ*) енгізу». ҚМГ алдына
2022 жылға қарай басқарылатын санаттарды жылдық
сатып алу құнының кемінде 80 %-ын ССБ-мен қамту
міндеті қойылды. Ол үшін 67 санат бойынша сатып
алудың санаттылық стратегияларын (бұдан әрі – ССС)
әзірлеу және бекіту қажет.
2018 жылы 7 ССС бекітілді, оның ішінде «ҚР ҚМГ
компаниялар тобы үшін автокөлік қызметтерін
сатып алу», «Техникалық газдар», «IT-жабдықтар»,
«Қосымдар мен реагенттер», «Сорғыларды жалға
алу бойынша қызметтер», «Бұрғылау кезіндегі
бөлек сервис», «Арнайы техника қызметтерін сатып
алу». Іске асыруда 9 стратегия болды: «Өндіру және
бұрғылау құбырлары», «Мұнай өндіру сорғылары»,
«Дизель отыны», «ҚМГ компаниялар тобы үшін НұрСұлтан қ. бойынша автокөлік қызметтерін сатып алу»,
«Каталитикалық крекинг катализаторы», «Техникалық
газдар, 1-кезең (ПМХЗ)», «Жеңіл автомобильдер мен
* Санаттық сатып алуды басқару – бұл нақты бизнес-бағытта жекелеген
санаттардың ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік беретін, сатып алуды
жүзеге асыруға кешенді көзқарас. Санаттық басқару сатып алу бағасын, өнім
берушілер нарығын талдауды және алынған деректер негізінде сатып алу
стратегиясын әзірлеуді білдіреді

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

автобустар», «Медициналық сақтандыру», «Электр
энергиясы».

Бұдан басқа, жүйені енгізу инвестициялық жобалар
бойынша күрделі салымдардың игерілуі туралы
уақытылы және дұрыс ақпарат алуға мүмкіндік береді.
Бұл бекітілген бюджеттерді бақылауға, жобаларды
іске асырудың табыстылығын қамтамасыз ету үшін
уақытылы шешімдер қабылдауға айтарлықтай
дәрежеде ықпал ететін болады, бұл өз кезегінде ҚМГ
корпоративтік орталығы тарапынан инвестициялық
жобаларды іске асыру барысын бақылауды
жақсартады.

ҚМГ-да ССБ енгізу жобасын іске асыру барысында
ірі жобаларды санаттық басқару және тауарлармен,
жұмыстармен және қызметтермен (бұдан әрі – ТЖҚ)
қамтамасыз ету департаменті нысанында бейінді
Құзыреттер орталығы құрылды. Осы құрылым сатып
алу функциясына арналған шығыстарды азайту, сатып
алынатын тауарлар мен қызметтерді стандарттау
және біріздендіру жолымен сатып алынатын ТЖҚ
сапасын арттыру жөніндегі міндеттерді шешеді.
«Самұрық-Қазына» қорының стандарттары негізінде
ҚМГ ТЖҚ-ны сатып алудың жеке регламентін әзірледі.

Екінші жоба («Тәуекелдерді басқарудың жаңа
моделін енгізу: ішкі бақылау жүйесін жетілдіру және
қызметтің үздіксіздігін басқару жүйесін енгізу»)
Корпоративтік басқару кодексінің талаптарына
неғұрлым толық сәйкестігін, корпоративтік басқару
рейтингіне оң әсерін, Компанияның инвесторлар үшін
тартымдылығын арттыруды қамтамасыз етеді. Жоба
Компанияда үш міндетті және өзара байланысты
жүйелер – ішкі бақылау тәуекелдерін басқару және
қызметтің үздіксіздігін басқару жүйелерінің жұмыс
істеуі үшін әдіснамалық негіз жасайды.

Сатып алуды санаттық басқару процесі компания үшін
елеулі пайда әкеледі. Мысалы, «ҚМГ компаниялар
тобы үшін Нұр-Сұлтан қ. бойынша автокөлік
қызметтерін сатып алу» ССС іске асыру шеңберінде
2018–2020 жылдар кезеңіне жоспарланған
экономикалық тиімділік 867 млн теңгені құрайды.
«Өндіру және бұрғылау құбырлары» ССС бойынша
5 жыл ішінде 1,3 млрд теңге көлемінде пайда табу
жоспарлануда.

Осындай әдіснаманы енгізудің арқасында бақылау
рәсімдерін енгізу арқылы, бизнес-процестердің
ашықтығын арттыру есебінен алаяқтық тәуекелдерін
анықтау және алдын алу арқылы процестік
тәуекелдерді болдырмау уақытылы қамтамасыз
етілетін болады. Жоба операциялық тиімсіздіктің
салаларын жоюға мүмкіндік береді, негізгі бизнеспроцестердің басқарылуы мен бақылануы артады,
шешімдер қабылдау, ҚМГ мақсаттарына қол жеткізуді
жоспарлау мен бақылау және оны қалыптастыру
сенімділігінің ақылға қонымды кепілдігі үшін қажетті
қаржылық есептіліктің дәйектілік деңгейі артады.
Сондай-ақ әлеуетті қауіптер сәйкестендіріледі және
осындай қауіптерге тиімді ден қою тұрақтылығы мен
қабілетін арттыру үшін негіз құру мақсатында ҚМГ
қызметіне олардың әсері айқындалады, бұл негізгі
мүдделі тараптар мүдделерінің, ҚМГ беделінің,
брендінің және өнімді операциялық қызметінің
қорғалуын қамтамасыз етеді. Ақырында, тәуекелдерді
басқару процесіне тарту есебінен Компания
қызметкерлерінің тәуекел-мәдениетінің деңгейі
артады. 2018 жылы ҚМГ цифрландыру жобалары
тізбесінің бірінші пулы алдын ала мақұлданды.
Компания қызметінің барлық негізгі бағыттары

КОМПАНИЯДАҒЫ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖӘНЕ
ЦИФРЛАНДЫРУ

ҚМГ жаңа операциялық моделін, оның ішінде
аутсорсингке бейінді емес қосалқы функцияларды
шығаруды көздейтін моделін енгізу аясында, «ҚМГҚұмкөл» ЖШС базасында ақпараттық технологиялар
бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ортақ қызмет көрсету
орталығын ресми түрде іске қосылды.
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Корпоративтік басқару және орнықты даму

2018 жылы ЖӘӨ бағыты бойынша екі
трансформациялау жобасы аяқталды –
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-да инвестициялар портфелін
басқарудың жаңа моделін енгізу» және «Тәуекелдерді
басқарудың жаңа моделін енгізу: ішкі бақылау
жүйесін жетілдіру және қызметтің үздіксіздігін
басқару жүйесін енгізу».
Бірінші жоба SAP PPM программалық өнімі негізінде
іске асырылды. Жоба шеңберінде ҚМГ инвестицияны
басқарудың мүлде жаңа бизнес-процесіне –
портфельдік басқаруға көшуді болжайды. Бұл тәсіл
ҚМГ ЕТҰ/Дивизиондарынан инвестициялық жобалар
пулын жинауға және жылына 1 рет неғұрлым тиімді
жобаларды таңдауға мүмкіндік береді. Сондайақ ҚМГ-нің басқа күрделі салымдарға (ағымдағы
күрделі салымдарға) арналған шығындарын және
Компанияның қаржылық мүмкіндіктерін ескере
отырып, неғұрлым тиімді инвестициялық жобаларды
таңдау қамтамасыз етіледі.

Әлеуметтік жауапкершілік

бойынша қолданыстағы цифрлық бастамаларды іске
асыру жалғастырылды. Осылайша, мұнай өндіруде
осындай негізгі жоба – «Зияткерлік кен орны» болып
табылады. «Ембімұнайгаз» АҚ Уаз кен орнында
пилоттық жоба шеңберінде 2016 жылы өндірістің
барынша тиімділігін қамтамасыз ету үшін мұнай-газ
кәсіпшілігін басқару жүйесі енгізілді. Нәтижесінде
автоматтандыру жүйесі есебінен ұңғымалардың
жұмысы тұрақтандырылды, электр энергиясын тұтыну
төмендеді. 2017–2018 жылдары жоба 2019 жылы
«Өзенмұнайгаз» АҚ, «Қаражанбасмұнай» АҚ және
«Қазгермұнай» БК» ЖШС кен орындарында кеңейтуді
жалғастыра отырып, «Ембімұнайгаз» АҚ Прорва кен
орындары тобының объектілеріне қолданылды.
Өңдеу сегментінде Павлодар мен Атырау мұнай
өңдеу зауыттарын ұлғайған жөндеуаралық пайдалану
циклына көшіру жобасы іске асырылуда. Ол МӨЗ
жабдықтарына техникалық қызмет көрсетудің
қажетті деңгейін, жабдықтардың сенімділігін
және механикалық тұтастығын қамтамасыз
етуге бағытталған. Осы бастаманың арқасында
автоматтандыру мен басқарудың жаңа процестерін
енгізу есебінен МӨЗ-дің жоспарлы күрделі
жөндеулерін үш жылда бір рет орындауға болады,
сәйкесінше өндірістің тоқтауы сирейді.
Жоба нәтижесі бойынша жабдықтың сенімділігі
8 %-ға, ал жөндеу шығындары 10 %-ға дейін
қысқарады деп болжануда. Сондай-ақ, қойма
қорларын 10 % төмендету, жабдықтың жоспардан
тыс тұрып қалуын және авариялық жұмыстар көлемін
қысқарту жоспарлануда.
«Самұрық-Қазына» қоры ұсынған Трансформациялау
бағдарламасын іске асырудың жаңартылған
пайымына сәйкес 2019 жылы ҚМГ трансформациялау
жобаларының жаңа портфелі қалыптастырылады,
ҚМГ ерекшелігі ескеріле отырып, жобаларды
портфельге іріктеу критерийлері әзірленді. Атап
айтқанда, трансформациялау бастамалары
Компанияның стратегиялық мақсаттары мен
ҚТК-ге қол жеткізуін қолдауы тиіс. Бағдарлама
портфеліне өндірістік және корпоративтік бизнеспроцестерді, жоғары өнімділік мәдениетін, Бизнеске
арналған цифрлық шешімдерді және басқаларды
реинжинирингілеуге бағытталған жобалар кіреді.
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ӨЗГЕРІСТЕР АРҚЫЛЫ ОРНЫҚТЫЛЫҚ

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік
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Әлеуметтік жауапкершілік

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
ЖӘНЕ ОРНЫҚТЫ ДАМУ
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
Корпоративтік басқару құрылымы мен ұйым
құрылымының ашықтығы осы органдар
мен оларға қатысатын тұлғалардың есеп
беруін қамтамасыз ету үшін маңызды. Бұл
есептілік элементтері ұйымның өзінің жоғары
корпоративтік басқару органын қалай құратыны,
оның құрылымын өзінің мақсаттарын ескере
отырып қалыптастыратыны және осы мақсаттар
ұйымның экономикалық, экологиялық және
әлеуметтік әсерлеріне қалай сәйкес келетіні
туралы ақпаратты қамтиды.

Орнықты даму компоненттерін есепке ала отырып, біздің басқару
саясатымызды қайта қарау және дамудың жаңа деңгейінің
көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша мақсаттар қою Компанияның
маңызды стратегиялық мақсаттарының біріне айналды. Біз үшін
орнықты даму – бұл корпоративтік басқарудың маңызды компоненті.

Басқару жүйесін өзгерту

Корпоративтік мәдениетті дамыту

2018 жылы біз трансформациялау бағдарламасын
белсенді іске асыруды жалғастырдық. Жаңа басқару
моделіне сәйкес біз 2018 жылы ірі субхолдингтердің
бірі – ҚМГ Барлау Өндіруді біріктірдік. Енді өндірістік
активтерді басқару тікелей ҚМГ-дан жүзеге
асырылады.

2018 жылы ҚМГ корпоративтік құндылықтарын
бекітетін, іскерлік мінез-құлықтың және мүдделі
тараптармен өзара қарым-қатынас жүргізудің аса
маңызды қағидаттары мен қағидаларын айқындайтын
және Компанияның барлық қызметкерлері
басшылыққа алатын корпоративтік әдеп талаптарының
жиынтығын білдіретін жаңа іскерлік әдеп кодексі
бекітілді.

Корпоративтік басқару
құрылымы
ҚМГ Жарғысына сәйкес ҚМГ корпоративтік
басқару органдары мыналар болып табылады:
1) Жоғары орган – Акционерлердің жалпы
жиналысы,
2) Басқару органы – Директорлар кеңесі,
3) Атқарушы орган – Басқарма.
Директорлар кеңесі ҚМГ қызметіне
жалпы басшылықты жүзеге асырады,
Компания қызметінің басым бағыттарын,
даму стратегиясын айқындайды және
Акционерлердің жалпы жиналысы алдында
өзінің басшылық функцияларын жүзеге асыру
үшін жауапты болады. Ағымдағы қызметті
басқаруды Басқарма жүзеге асырады, ол өз
кезегінде Директорлар кеңесіне есеп береді.

ҚМГ-дегі корпоративтік басқару құрылымы

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

Тағайындау және
сыйақылар жөніндегі
комитет

ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІ

Стратегия және
портфельді басқару
комитеті

БАСҚАРМА

Қаржы комитеті

Инвестициялық
комитет
Ірі мұнай-газ жобалары
жөніндегі комитет
Жоспарлау комитеті

Аудит жөніндегі
комитет
Қауіпсіздік, еңбекті
қорғау, қоршаған
ортаны қорғау және
орнықты даму комитеті

Кредит комитеті
ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ
жөніндегі комитет

Орталықтандырылған
ішкі аудит қызметі
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Есеп туралы

Компания туралы

Корпоративтік басқару және
орнықты даму

Экономикалық дамуға үлес

Директорлар кеңесінің комитеттері

1-қағидат

Адам құқықтары: Іскерлік топтар
халықаралық танылған адам
құқықтарын қорғауды қолдауы және
құрметтеуі тиіс.

2-қағидат

Адам құқықтары: Іскерлік топтар олар адам
құқықтарын бұзуға қатысушы еместігіне көз жеткізуі
тиіс.

4-қағидат

Іскерлік топтар мәжбүрлі және міндетті
еңбектің барлық нысандарын жою үшін
әрекет етуге тиіс.

6-қағидат

Еңбек: Іскерлік топтар еңбек және кәсіптер
саласындағы кемсітушіліктерді жоюды қамтамасыз
етуі тиіс.

7-қағидат

Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар
кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін ҚМГ-да Директорлар
кеңесінің комитеттері құрылады. 2018 жылы Директорлар
Кеңесі жанынан мынадай комитеттер өз қызметін жүзеге
асырды:
1. Директорлар кеңесі мен Басқарманың сабақтастығын
жоспарлау, ҚМГ органдарының қызметін бағалау, тиімді
кадр саясатын, еңбекақы және сыйақы төлеу жүйесін
қамтамасыз ету, сондай-ақ ҚМГ лауазымды тұлғалары
мен қызметкерлерін әлеуметтік қолдау, кәсіби дамыту
және оқыту жөніндегі міндеттер шеңбері үшін құрылған
Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет.
2. Даму стратегиясы және инвестициялық саясат, ҚМГ
қызметінің басым бағыттары, ҚМГ инвестициялық
тартымдылығын арттыру, ҚМГ қаржы-шаруашылық
қызметін жоспарлау және трансформациялау
мониторингі мәселелері бойынша құрылған, бұрын
Стратегия және инновациялар жөніндегі комитет деп
аталған Стратегия және портфельді басқару комитеті.
3. Қаржылық жағдайды бағалау, қаржы құрылымы
мен стратегияға мониторинг жүргізу, сондай-ақ
инвестициялық жобалардың іске асырылуын бақылау
жолымен тиімді қаржы саясатын жүргізу мақсатында
құрылған Қаржы комитеті.
4. Функциялары қаржы-шаруашылық қызметті тиімді
бақылауға, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және
корпоративтік басқару жүйелерінің тиімділігіне,
аудит және қаржылық есептілік мәселелері бойынша
бағытталған Аудит жөніндегі комитет;
5. 2018 жылы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, еңбек
және қоршаған ортаны қорғау, орнықты даму
және әлеуметтік-экономикалық даму қағидаттарын,
әлеуметтік міндеттемелер мен бағдарламаларды енгізу,
қызметтің үздіксіздігін және экологиялық тиімділікті
қамтамасыз ету бойынша мәселелер шеңберін қарау
үшін құрылған Қауіпсіздік, еңбек және қоршаған ортаны
қорғау және орнықты даму комитеті. Аталған комитет
ұйым көрсететін экономикалық, экологиялық және
әлеуметтік әсер ету аспектілері бойынша бастамашылық
жасау, терең қарау және шешімдер қабылдау үшін жауап
береді.

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

Әлеуметтік жауапкершілік

ОРНЫҚТЫ ДАМУ – БІЗДІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТЫМЫЗ
2018 жылы Директорлар кеңесі Компанияның
алдағы он жылға арналған үш стратегиялық
мақсаттарының бірі ретінде Корпоративтік
басқару мен орнықты дамуды айқындайтын ҚМГ
2028 жылға дейінгі жаңа Даму стратегиясын (бұдан
әрі – Стратегия) бекітті. «Корпоративтік басқару
және орнықты даму» стратегиялық мақсатын іске
асырудың нәтижесі – корпоративтік әлеуметтік
жауапкершіліктің, еңбекті, денсаулықты және
қоршаған ортаны қорғаудың жақсартылған
көрсеткіштеріне қол жеткізуді, қатысу өңірлеріндегі
экономикалық әсерді жақсартуды, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимылды, мүдделі
тараптармен өзара қарым-қатынас сапасын
жақсартуды, корпоративтік басқару рейтингін және
жалпы корпоративтік әдеп мәдениетін арттыруды
қамтамасыз ететін басқару жүйесін құру болуға тиіс.

Стратегияны іске асыру жөніндегі іс-шаралар
жоспарында компанияның және оның бизнесбірліктерінің орнықты даму компоненттерін
енгізумен байланысты көрсеткіштерді корпоративтік
негізгі қызмет көрсеткіштеріне (ҚНК) енгізу
көзделген. Келесі жылы орнықты даму бойынша
ҚТК-ні стратегиялық және орта мерзімді жоспарлау
жүйесіне және Компанияның ҚНК діңіне
интеграциялау жоспарлануда.
Орнықты даму жүйесін іске асыру және енгізу үшін
2019 жылы ҚМГ компаниялар тобы үшін Орнықты
дамуды басқару жүйесі жөніндегі нұсқаулық
әзірленетін болады.

Қоршаған орта: Іскер топтар
экологиялық проблемаларды шешу
кезінде сақтық көзқарасты ұстануға тиіс.

8-қағидат

Қоршаған орта: Іскерлік топтар үлкен экологиялық
жауапкершілікті ілгерілетуге арналған бастамаларды
көтеруі тиіс.

10-қағидат

Іскерлік топтар бопсалау мен
парақорлықты қоса алғанда, сыбайлас
жемқорлықтың барлық нысандарына
қарсы тұруға тиіс.
17

Орнықты даму туралы есеп

Есеп туралы

Компания туралы

Корпоративтік басқару және
орнықты даму

Экономикалық дамуға үлес

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ
ҚМГ көмірсутектерді барлау мен өндіруден, оларды
тасымалдау мен өңдеуден бастап, Қазақстан ішінде
де, шетелде де мұнай мен мұнай өнімдерін сатуға
дейін толық өндірістік циклді жүзеге асырады және

мұнай-газ секторындағы мемлекеттің мүддесін
білдіреді. Қызметтің құрылымы мен түрлерінің
күрделілігіне байланысты ҚМГ мүдделі тараптардың
кең ауқымымен өзара іс-қимыл жасайды.

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

Әлеуметтік жауапкершілік

Өзара іс-қимыл деңгейі

Өзара іс-қимыл әдістері

Тартылу
Екі жақты немесе көп жақты өзара іс-қимыл;
барлық жақтан тәжірибе мен білімді арттыру,
мүдделі тараптар мен ұйымдар тәуелсіз әрекет
етеді

Көпжақты форумдар;
консультациялық панельдер;
консенсусқа жету процесі;
бірлескен шешімдер қабылдау процесі;
фокус-топтар;
кері байланыс ұсыну схемалары

Ынтымақтастық
Екі жақты немесе көп жақты өзара іс-қимыл;
тәжірибе мен білімді бірлесіп өсіру, шешімдер
мен шараларды бірлесіп қабылдау

Бірлескен жобалар;
бірлескен кәсіпорындар;
әріптестік;
мүдделі тараптардың бірлескен бастамалары

Өкілеттіктер беру
Мүдделі тараптар басқаруға қатысады

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл мәселелерін басқаруға,
стратегияға және операциялық қызметке интеграциялау

ЕСЕПТІҢ ЕЛЕУЛІ ТАҚЫРЫПТАРЫН АЙҚЫНДАУ
Мүдделі тараптар
топтары

Есепте маңызды тақырыптарды бағалау және ашу
үшін сыртқы және ішкі стейкхолдерлердің деректері
талданды. Өткізілген процедуралардың нәтижелері
бойынша 152 әлеуетті тақырыптан тұратын мәнділік
матрицасы жасалды.

Мүдделі тараптарды айқындау
ҚМГ мүдделі тараптармен диалогты және ұзақ
мерзімді ынтымақтастықты жолға қою және қарымқатынасты басқару бойынша тұрақты негізде
шаралар қабылдайды.
ҚМГ-да Мүдделі тараптардың картасы бекітілді, ол
тәуелділік (тікелей немесе жанама), міндеттемелер,
жағдай (жоғары тәуекел аймақтарына ерекше
назар аудара отырып), әсер, әртүрлі (әр алуан)
перспективалар ескеріле отырып, тәуекелдер
мен ранжирлеу есепке алына отырып жасалды.
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Әлеуетті тақырыптардың жалпы тізімінің ең
маңызды тақырыптарын таңдау үшін тақырыптарға
басымдық беруге және ранжирлеуге бағытталған
белгілі бір рәсімдер жасалды. Басқаша айтқанда,

3-ші квадрант

Қойылған міндеттерді тиімді іске асыру үшін
мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарлары
жасалады.
ҚМГ мүдделі тараптарды айқындау және олармен
өзара іс-қимыл кезінде AA1000SES Stakeholder
Engagement Standard сияқты халықаралық
стандарттарды қоса алғанда, мүдделі тараптармен
өзара іс-қимылдың ең үздік практикасын
қолданады.

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл әдістері мыналарды қамтиды:

Өзара іс-қимыл деңгейі

Өзара іс-қимыл әдістері

Консультациялар:
Екі жақты өзара іс-қимыл; мүдделі тараптар Қор
мен ұйымдардың сұрақтарына жауап береді

Сауалнамалар; фокус-топтар; мүдделі тараптармен
кездесулер; ашық кездесулер; семинарлар; коммуникация
құралдары арқылы кері байланыс ұсыну; консультациялық
кеңестер

Келіссөздер

Бұл матрица төменде ұсынылғандай, маңыздылық
деңгейі бойынша 4 шартты аймаққа (квадрантқа)
бөлінген.

Әлеуметтік әріптестік қағидаттары негізіндегі ұжымдық
келіссөздер

Сыртқы стейкхолдерлер үшін
маңызды, бірақ ішкі стейкхолдерлер
үшін де маңызды тақырыптар

(сыртқы стейкхолдерлерді бағалау 3.5-тен астам
және ішкі стейкхолдерлерді бағалау 3.5-тен кем)

4-ші квадрант

23 ТАҚЫРЫП
(сыртқы және ішкі стейкхолдерлерді
бағалау 3.5-тен астам)

1-ші квадрант

Маңыздылығы жоғары тақырыптар

Маңыздылығы төмен тақырыптар

33 ТАҚЫРЫП

45 ТАҚЫРЫП
(сыртқы және ішкі
стейкхолдерлерді бағалау
3.5-тен кем)

Ішкі стейкхолдерлер үшін
маңызды, бірақ сыртқы
стейкхолдерлер үшін де маңызды
тақырыптар

(сыртқы стейкхолдерлерді бағалау
3.5-тен кем және ішкі стейкхолдерлерді
бағалау 3.5-тен астам)

51 ТАҚЫРЫП
2-ші квадрант
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Корпоративтік басқару және
орнықты даму

Компания туралы

Экономикалық дамуға үлес

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

2018 жылғы Есепте ашылуына тиіс ҚМГ мәнділік матрицасы
7,0

47

3-ші квадрант

49

4-ші квадрант

11, 39, 53, 54,
58, 83, 91, 86,
94, 109, 115

61

Экономика
17

Экология

Сыртқы стейкхолдерлер

Орнықты даму туралы есеп

Есеп туралы

ЕҚ және ҚТ, Қоғам, Корпоративтік басқару

99
145

6

35
55
80

102
51

81
57

3,5

92
9

34

110

23
148

87,
116

52
89
19
151
111
112

107

48

25
90

2 24
139

79,
63
101

66
100
27
70,
137
71
56 37

7
49

121
133

104
45
143

150

128
132

8
152

118

123
50
15

127

130
13

140

47
114
129144

117

5

69

78, 64, 72,
106, 82, 149,
135 16, 105
97
3
77
134 131

36
96

42

98

44
75
95
46

22
74

13
60

126, 68

0,0

1-ші квадрант

2-ші квадрант
3,5

7,0

Ішкі стейкхолдерлер

Сыртқы «сүзгілер»:
•• Сыртқы мүдделі тараптарға онлайн сұрау салу;
•• Медиаөрісті (БАҚ) талдау;
•• Ұқсас компаниялардың есептеріне шолу;
•• «Мегатрендтер» деп аталатын жаһандық
трендтерді талдау.

Елеулі тақырыптар тізімі
Экономикалық тақырыптар
4
7
11

12

17
20
20

Өндірісті жаңғыртуға арналған
инвестициялар
Негізгі қаржылық көрсеткіштер
Компанияның сатып алуға және өнім
берушілермен жұмыс жасауға қолданатын
тәсілдемелері
Компанияның өз өнімдері үшін
жауапкершілікті қамтамасыз ету тәсілдері:
сапа және талаптарға сәйкестік
Стратегияның негізгі мақсаттары мен
бағыттары
Өндірілетін өнім түрлері бойынша
өндірістік нәтижелер

Экология
25
31
32
39
41
53
54
58

119
122
136

ӘДЕП ЖӘНЕ АДАЛДЫҚ

93

26

103

«сүзгілер» деп аталатын рәсім қолданылды. Ішкі
«сүзгілерге» мыналар жатады:
•• Воркшоп немесе ҚМГ қызметкерлеріне арналған
семинар;
•• ҚМГ басшылығына онлайн сұрау салу.

109
115
117

Персоналды оқыту және даярлау
Ұжымдық шарт
Қызметкерлерді тарту/жалдау
Персоналды уәждеу жүйесі
Қатысу өңірлерінің инфрақұрылымына
инвестициялар
Тауарлардағы жергілікті қамту
Демеушілік және қайырымдылық
Қатысу аймақтарындағы жергілікті
персоналды жұмысқа орналастыру
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
Іскерлік әдеп / Корпоративтік басқару
Компанияның Даму стратегиясының
болуы, оның қолжетімділігі

41

138

28

108

62

31

88
86
91
94
99

20

1
85

65

12

76

38
29 30
59

33

73

88

119
84

122 32
125

141
14
40

4
61

65
73
76
83
84

Климаттың өзгеруіне байланысты
тәуекелдер және оған бейімделу
Экология/климаттың өзгеруі жөніндегі
халықаралық / жергілікті бастамаларға
қатысу
Энергия тиімділігін арттыру және энергия
сыйымдылығын төмендету жөніндегі
шаралар
Персонал, қоғам, корпоративтік басқару
Өліммен аяқталған жазатайым оқиғалар
Жарақаттану деңгейі
Көлік қауіпсіздігі
Жалақы және әлеуметтік пакет
Персоналдың денсаулығы және қауіпсіздігі

Әлеуметтік жауапкершілік

Құндылықтар, қағидаттар, стандарттар және мінез-құлық нормалары
2018 жылы біз жаңа Іскерлік әдеп кодексін (бұдан
әрі – Кодекс) бекіттік, ол ҚМГ корпоративтік
құндылықтарын бекітеді, іскерлік мінез-құлықтың
және мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас
жүргізудің аса маңызды қағидаттары мен
қағидаларын айқындайды және Компанияның
барлық қызметкерлері басшылыққа алатын
корпоративтік әдеп талаптарының жиынтығын
білдіреді.
Кодекс – ҚМГ корпоративтік басқару жүйесінің
маңызды бөлігі, ол Компанияның ұзақ мерзімді
перспективада экономикалық өсуіне ықпал етеді.
Кодекстің ережелері ҚМГ қызметкерлеріне
атқаратын лауазымына қарамастан қолданылады.
ҚМГ қызметкерлері Кодекстің қағидаттары мен

ұсынымдарымен танысуға және оларды сақтауға
міндетті.
ҚМГ осы Кодекстің ережелерін қабылдайды
және ҚМГ акционерлерімен, қызметкерлермен,
еншілес және тәуелді ұйымдармен, мемлекеттік
органдармен, әріптестермен, өзге де мүдделі
тұлғалармен іскерлік шешімдер қабылдау кезінде
де, күнделікті жағдайларда да өзара қарымқатынастарда ұстанады.
Кодекс ашық құжат болып табылады
және ҚМГ іскер әріптестері мен басқа
да мүдделі тұлғалар арасында еркін
таратылады. Ол сондай-ақ компанияның
сайтында «Корпоративтік құжаттар»
бөлімінде орналастырылған.

Бекітілген Кодекске сәйкес, ҚМГ қызметі мынадай қағидаттарға негізделген:

Суды пайдалану
Атмосфераға ластаушы заттардың
шығарындылары
Ілеспе мұнай газын жалындатып жағуды
қысқарту жөніндегі іс-шаралар
Қатысу аймақтарындағы қорғалатын
табиғи аумақтар туралы ақпарат
Биоалуантүрлілікке әсері
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы
талаптарға сәйкестік
Қалдықтардың түрлері мен пайда болу
көлемі
Энергияны тұтыну
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Корпоративтік басқару және
орнықты даму

ӘДЕПКЕ ЖАТПАЙТЫН МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ТУРАЛЫ
КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРҒА ЖҮГІНУ ТЕТІКТЕРІ
Біз қызметкерлер, іскер әріптестер және мүдделі
тараптар корпоративтік әдептің, адам құқықтарының,
еңбек қатынастары практикасының кез келген
сақталмауы, теріс экологиялық не әлеуметтік әсері
туралы хабарлауы үшін түрлі тетіктер әзірледік:
•• Қызметкерлер – өзінің тікелей басшысын немесе
жоғары тұрған адамды хабардар ету арқылы;
немесе Омбудсменге ақпарат беру арқылы (78-6560 телефоны бойынша немесе ombudsman@kmg.kz
электрондық адресі арқылы).
•• Қызметкерлер және басқа тұлғалар – 78-65-60
телефоны бойынша немесе ombudsman@kmg.kz
электрондық сенім адресі арқылы.
•• «Жедел желі» бойынша жүгіну 8-800-080-1994
телефоны, sk.hotline@deloitte.kz электрондық
адресі, не www.sk.deloitte-hotline.com сайты
арқылы.
Құпиялылықты қамтамасыз ету мақсатында барлық
ақпаратты сыртқы тәуелсіз компания қабылдап,
өңдейді. Бұл компания күн сайын келіп түскен
өтініштер туралы есеп жасайды және оны Комплаенс
қызметіне жібереді.
Комплаенс қызметінің қызметкерлері келіп түскен
өтініштерді ішкі саясатқа сәйкес қарау бойынша одан
әрі іс-қимылдар туралы шешім қабылдайды.
Үздік халықаралық практикаға, оның ішінде
Халықаралық омбудсмендер қауымдастығының
(ХОҚ) стандарттары мен қағидаттарына сәйкес
ҚМГ омбудсмені ҚМГ Директорлар кеңесіне есеп
береді және оған жүгінген қызметкерлерге, еңбек
дауларының, жанжалдардың қатысушыларына
кеңес беретін жоғары деңгейдегі тәуелсіз менеджер
болып табылады және оларға ҚР заңнамасының
нормаларының сақталуын (оның ішінде қажет
болған жағдайда құпиялылықтың сақталуын)
ескере отырып, өзара тиімді, сындарлы және іске
асырылатын шешімдерді әзірлеуде жәрдем көрсетеді,
қызметкерлердің де, сондай-ақ бүкіл компанияда
проблемалық әлеуметтік-еңбек мәселелерін шешуде,
іскерлік әдеп қағидаттарын сақтауда жәрдем көрсетеді.
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Компания ішіндегі дауларды шешу кезінде Омбудсмен
жанжал тараптарына оны бейбіт реттеу жолымен
шешуге көмектесуге тырысады. Осы мақсатта
Омбудсмен дәйектілік, құпиялылық және тәуелсіздік
принциптерін мүлтіксіз сақтай отырып, кеңесші,
келіссөзші, медиатор немесе жанжалтанушы
рөлін атқарады. Жанжалдарды реттеу барысында
Омбудсмен теңдік пен әділдік қағидаттарына сүйенеді,
бұл жұмыс орындарындағы моральдық-психологиялық
ахуалды жақсартуға және қызметкерлердің уәждемесі
мен ниеттестігін арттыруға ықпал етеді.
Омбудсмен қызметі ҚМГ-ға даулы жағдайларды
реттеумен жұмыс істеу (ИСО 10003) және
шағымдармен жұмыс істеу (ИСО 10002) жөніндегі
Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйыммен
көзделген халықаралық стандарттардың сақталуын
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Біз топ ұйымдарындағы даулар мен жанжалдардың
кез келген түрлерінің алдын алуға және болдырмауға
ұмтыламыз. Кез келген адамның шағым жасау құқығы
бұзылмауға тиіс.
Барлық келіп түскен хабарламаларды «Делойт»
тәуелсіз компаниясы өңдеуге қабылдайды
Бұдан басқа, бірыңғай ішкі коммуникациялар жүйесі
шеңберінде мынадай тетіктер бар:
•• басшылардың еңбек ұжымдарымен және
кәсіподақпен кездесуі;
•• қызметкерлерді жеке мәселелер бойынша бірінші
басшының қабылдауы;
•• бірінші басшының блогы;
•• ұсыныстарды жинауға арналған жәшіктер.
Іскерлік әдеп кодексіне сәйкессіздік жөніндегі
өтініштер Омбудсменнің міндетті түрде қатысуымен
құпиялылық шартымен қаралады.
Кез келген өтініштер келіп түскен кезде топ
басшылығына хабарланады. Келіп түскен барлық
шағымдар мен ұсыныстар тіркеледі, басшылықтың
өтінішті қарау қорытындысы бойынша шешімі өтініш
берушіге жеткізіледі.
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Жедел желі
Сіз Мінез-құлық кодексінің кез келген бұзушылықтары туралы,
соның ішінде сыбайлас жемқорлық, алаяқтық, әдепсіз мінезқұлық, кемсітушілік фактілері туралы хабарлай аласыз.
Біз 100% шағымдардың құпиялылығы мен жасырын қаралуына
кепілдік береміз

Әлеуметтік жауапкершілік

8 800 080 19 94
sk.hotline@deloitte.kz
www.sk.deloitte-hotline.com

Барлық келіп түскен хабарламаларды
«Делойт» тәуелсіз компаниясы
өңдеуге қабылдайды

СЕНІМ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ «ЖЕДЕЛ ЖЕЛІ»
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері
бойынша белсенді профилактикалық жұмыстар
ҚМГ тобында белгілі болған не анықталған барлық
бұзушылықтар туралы хабарлау үшін 78-65-65
телефоны не doverie@kmg.kz электрондық
адресі (құпиялыққа кепілдік беріледі), сондай-ақ
8-800-080-1994 телефоны арқылы Қордың жедел
желісімен, sk.hotline@deloitte.kz электрондық адресі,
не www.sk.deloitte-hotline.com сайты және басқа
да арналар арқылы қызметкерлердің және өзге де
тұлғалардың ақпараттық сенім жүйесінің (бұдан әрі –
АСЖ) мүмкіндіктерін пайдалануға тартылу дәрежесінің
белгілі бір өсуіне әкеп соқты.
Осылайша, 2018 жылы ҚМГ АЖД желісі бойынша
ғана 67 өтініш келіп түсті, ЕТҰ-ның сол арналары
арқылы тағы 57 өтініш келіп түсті (2016 жылы – 65,
2017 жылы – 60 сәйкесінше). 24 өтініш Қордың «жедел
желісі» арқылы алынды. ҚМГ басшылығының жеке
қабылдауы және пошта байланысы шеңберінде 48
өтініш келіп түсті.
Заңды және жеке тұлғалардың барлық өтініштері
белгіленген тәртіппен және мерзімде, тиісті шаралар
қолданыла отырып және олардың авторлары хабардар
етіле отырып қаралды.
Сыбайлас жемқорлық нормаларын болдырмау
мақсатында ішкі құжаттардың 60-тан астам жобасы,
тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып
алу бойынша 100-ден астам келісімшарт жобалары
сарапталды. Сыбайлас жемқорлық және өзге де құқық
бұзушылықтарға қатысы тұрғысынан 413 қызметкер

және бос әкімшілік лауазымдарға орналасуға
кандидаттар тексерілді.
Соңғы үш жыл ішінде компанияға жұмысқа қабылдау
кезінде барлығы 1,5 мыңнан астам қызметкерлер мен
кандидаттар тексеріске ұшырады, бұл ретте жұмысқа
қабылдаудан бас тартуға, ауыстыру және ұсыну
тәртібімен тағайындауға кедергі келтіретін мәліметтер
анықталған жоқ.
223 әлеуетті контрагенттің азаматтық-құқықтық
жағдайы тексерілді, олар бойынша қорытындылар
сауалдардың бастамашыларына уақытында берілді.
2018 жылғы мәлімдемелер мен өтініштер,
байланыс арналары бойынша, %
12%

25%

63%

ИСД бойынша өтініштер мен жолдамалар
Пошта байланысы мен жеке қабылдау
бойынша нұсқаулық
Қордың «Жедел желісі»
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Директорлар кеңесі
төрағасының үндеуі
Құрметті оқырмандар!
Өздеріңіз білетіндей, 2015 жылдың қыркүйек айында
193 елдің көшбасшылары «Біздің әлемді қайта құру:
2030 жылға дейінгі кезеңге арналған Орнықты даму
саласындағы күн тәртібі» немесе «Орнықты даму
мақсаттары» кешенді бағдарламасын мақұлдады.
Бағдарлама жақсы болашақ жасау үшін бірлескен
жұмыста әлемдік қоғамдастыққа көмектесуге арналған.
Қойылған мақсаттардың ауқымы оларға табысты
қол жеткізу үшін жаппай күш-жігердің қажеттілігін
болжайды. Айта кету керек, бұл ретте бизнес маңызды
рөл атқарады. Климаттың өзгеруіне қарсы күрес
және энергия жүйесін қайта құру бизнес, қоғам және
қоршаған орта үшін тұрақты болашақ жолындағы
негізгі міндеттер болып табылады. Париж келісімі
төмен көміртекті экономикаға көшу сөзсіз басталатыны
туралы батыл және жаһандық сигнал берді.
Қазақстандағы мұнай мен газдың ірі ұлттық
өндірушісі ретінде біз еліміздегі экономиканың
өсуіне өз ықпалымызды түсінеміз және өзіміздің
өндірістік және экологиялық бағдарламаларымызды
орындауға жауапкершілікпен қараймыз. Экологиялық
заңнаманы дамытудағы басты ұлттық компаниялар
мен стэйкхолдерлердің бірі бола отырып, ҚазМұнайГаз
Париж келісімі шеңберінде Қазақстанның
міндеттемелерін орындауына өз үлесін қосады.
Компания елеулі нәтижелерге қол жеткізген орнықты
даму саласындағы аймақтардың бірі ілеспе мұнай
газын (ІМГ) жалындатып жағуды қысқарту болып
табылады.
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2018 жылы ҚМГ компаниялар тобы
бойынша ІМГ-ні кәдеге жаратудың ең
жоғары деңгейіне қол жеткізілді – 93 %.
Газды жағу көрсеткіші 1 000 тонна
өндірілген КСШ-ға 6 тонна деңгейінде тұр,
бұл IOGP (Мұнай және газ өндірушілердің
халықаралық қауымдастығы) орташа
әлемдік көрсеткішінен 50 % төмен. Біз
Дүниежүзілік Банктің «2030 жылға қарай
ІМГ-ні тұрақты жалындатып жағуды
толық тоқтату» бастамасын іске асыруды
жалғастырамыз және 2030 жылдан
кешіктірмей ІМГ-ні тұрақты жалындатып
жағу практикасын тоқтатуға ниеттіміз.
2018 жылы біз The Carbon Disclosure
Project (CDP) – халықаралық инвесторлар
қоғамдастығының парниктік газдардың
тікелей және жанама шығарындылары
және климаттың өзгеруіне байланысты
тәуекелдер туралы ақпаратты ашу
бастамасы туралы мәлімдедік және
тауарлық өнімнің ұңғымадан оның
түпкілікті пайдалануына дейінгі барлық
көміртегі ізін бағалау жұмысын бастадық.
БҰҰ Жаһандық шартының қатысушысы
бола отырып, біз орнықты даму
қағидаттарына өз ұстанымымызды
растаймыз, климаттың өзгеруі, қоршаған
ортаға теріс әсерлердің алдын алу,

әлеуметтік жауапкершілік және
Компанияның экономикалық өсуін
қамтамасыз ету мәселелеріне ерекше
назар аудара отырып, орнықты даму
мақсатын қолдаймыз.
Орнықты даму қағидаттарын Компанияның
негізгі қызметі мен стратегиясына
тиімді енгізу барлығымыздың жоғары
дәрежеде тартылуымызды талап етеді.
ҚазМұнайГаздың барлық қызметкерлері
орнықты дамудың маңызы зор екенін
білуі тиіс. Ол үшін біз өршілдік мақсаттарға
бағытталуымыз керек, саясаттарымызды,
процедураларымыз бен ұзақ мерзімді
стратегияларымызды түзетуге, персоналды
оқытуға және уәждеуге, басқару
жүйесіне және бизнес-процестерге
орнықты даму қағидаттарын енгізуге,
сондай-ақ қабылданған күш-жігер мен
қол жеткізілген нәтижелердің біздің
есептіліктегі ашықтығын қамтамасыз
етуге тиіспіз. Орнықты даму ұзақ
мерзімді пайымды қажет етеді және
оң нәтижелерге қол жеткізу және тез
өзгеретін әлеммен бір ырғақта жүру
үшін тұрақты күш-жігер жұмсауға
дайындығымызды талап етеді.
Құрметпен,
Кристофер Джон Уолтон
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ДАМУҒА ҮЛЕС

2018 жылы біз 2018–2028 жылдарға арналған Жаңа даму
стратегиясын бекіттік. Стратегия Компанияның орта мерзімді кезеңдегі
нысаналы жай-күйін борыш жүктемесін қатаң бақылау жүйесі бар
және борыш деңгейі қолайлы тұрақты компания ретінде айқындайды.
Қаржылық тұрақтылықты арттыру
2018 жылы біз шығындарды жабуға және өзіміздің қаржылық көрсеткіштерімізді айтарлықтай
жақсартуға қол жеткіздік. 2018 жылы ҚМГ сыртқы қарызы төмендеді, инвестицияларға лимиттер
белгіленді, жобалардың мерзімдері регламенттелді. Сондай-ақ біз нарықтық ортаға бейінсіз қызмет
түрлерін шығара алдық, бұл қайталанатын функцияларды қысқартуға мүмкіндік берді.

ТӨМЕН КӨМІРТЕКТІ ДАМУ
ҚМГ ұзақ мерзімді Даму стратегиясында біз
климаттық аспектілер бойынша мынадай басым
бағыттарды айқындадық:
—— парниктік газдар шығарындыларын басқару;
—— ілеспе мұнай газын тұрақты жалындатып
жағуды қысқарту;
—— өндірілген өнім көлеміндегі
шығарындылардың қарқындылығы
бойынша көрсеткіштерді жақсарту және
энергия тиімділігін арттыру.
2018 жылы ҚМГ шығарындыларды басқару
саясатын әзірледі, ол негізгі сегіз қағидаттардан
тұрады, оның алтауы климаттың өзгеру
мәселелеріне тікелей қатысты:
•• парниктік газдар шығарындыларына
белгіленген квоталар көлемін сақтау;
•• парниктік газдардың жанама
шығарындыларын қоса алғанда,
шығарындылардың тұрақты есебін,
түгендеуін және мониторингін жүргізу;
•• көмірсутек шикізатын өндіру кезінде шикі
газды ұдайы жағуды тоқтату;
•• шығарындыларды қысқарту және «Көміртегі
ізін» азайту бойынша іс-шаралар жүргізу;
•• көміртегі активтерін басқару;
•• шығарындыларды басқару қызметін үнемі
жақсарту (мысалы, климаттың өзгеруіне
байланысты залалды болжау, алдын алу
және азайту).
Климаттың өзгеруі мәселелері тәуекелдерді
сәйкестендіруді және қоршаған ортаға
жүктемені азайту жөнінде шаралар қабылдауды
талап етеді.
ҚР Энергетика министрлігі жанындағы жұмыс
топтары құрамындағы осындай тәуекелдерді
азайту мақсатында біз Қазақстанның парниктік
газдар шығарындыларын мемлекеттік реттеу
саласындағы нормативтік заңнамалық базасын
жетілдіруге белсенді қатысамыз.
Компания жыл сайын жаңа кәдеге жарату
объектілерін салады, қолда бар өндірістерді
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қайта жаңартуды жүргізеді, құбырлар мен
инфрақұрылым құрылысына инвестиция
салады, мысалы, Прорва кен орындары
тобында газды кешенді өңдеу құрылысы,
«Сарыарқа» магистральды газ құбыры
құрылысы. 2019 жылы Ақтөбе облысындағы
Қожасай кен орнында ГКДҚ-40 толық ауқымды
пайдалануға беру жоспарлануда. Бұл шаралар
ІМГ кәдеге жарату деңгейін арттыруға ықпал
етеді және тиісінше көмірқышқыл газының
тікелей шығарындыларын төмендетуге алып
келеді.
Бұл ретте, табиғи газдың рөлі генерациялайтын
электр энергиясын өндіретін компаниялардың
атмосфераға шығарындыларды төмендетуге
мүмкіндік беретін отын түрлеріне көшуге
ұмтылуына байланысты артатын болады. Газ
шамамен он жыл ішінде электр энергиясын
өндіру үшін отынның басты түрлерінің бірі
болады деп күтілуде.
Жаңғырту шеңберінде 2019 – 2021 жылдары
ҚР МӨЗ-де микропроцессорлық есептеу
құралдары және орталықтандырылған
басқару және бөлінген өлшеу функциясы бар
ақпараттық-есептеу жүйесі болып табылатын
басқару кешендері базасында іске асырылатын
электр энергиясын техникалық есепке
алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу
жоспарлануда. Осы жобаны іске асыру:
•• жұмыс режимін оңтайландыру және
тұтынылатын электр энергиясының сапасын
бақылау есебінен электр энергиясына
шығындарды төмендетуге;
•• ірі тұтынушылар, тораптар, агрегаттар
бөлінісінде электр энергиясын тұтыну
бойынша деректерді жинау мен өңдеу
процесін автоматтандыруға;
•• электр тұтыну режимдерін басқаруға,
МӨЗ технологиялық процестерінде электр
энергиясын пайдалану тиімділігін арттыруға;
•• предиктивті талдауға, нақты уақыт
режиміндегі мониторингке;

2018 жылы
өндірілетін
(өндірілетін)
жаңартылатын
энергияның
жалпы көлемі,
көздер бойынша
бөліністе:
Жылу
сорғыларымен
геотермалды
(жылу) энергияны
өндіру –

678,53 Гкал

Күн панельдерінің
электр энергиясын
өндіруі –

103 572 кВт•сағ

Электр энергиясын
термоэнергогенераторлармен (ТЭГ –
Ренкин циклі)
өндіру –

240 900 кВт•сағ
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Экономикалық дамуға
үлес

•• ҚМГ «Мұнай өңдеу» бизнес-бағытының ЕТҰ электр
энергиясын тұтынуыны мониторингілеу мен талдаудың жалпы
ортасын құруға;
•• уақыт пен объектілер бөлінісінде электр тұтыну бойынша
статистикалық деректер базасын қалыптастыруға;
•• штаттан тыс жағдайларды сәйкестендіруге және жою
бойынша шешімдер әзірлеуге;
•• цифрлық кәсіпорын құрудағы негізгі қадамдардың бірін
орындауға әкеледі.
Сондай-ақ HSB Solomon Associates LLC (бұдан әрі – Соломон)
компаниясының әдіснамасы бойынша үздік әлемдік зауыттармен
салыстырғанда ҚР МӨЗ дамуының ағымдағы деңгейіне
зерттеу жүргізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Соломон
зерттеулерінің мақсаты: негізгі көрсеткіштерді айқындау –
«Соломон индекстері» – салыстырмалы базисте МӨЗ, яғни қолда
бар қуаттар қаншалықты тиімді пайдаланылатыны. Тиімділік
көрсеткіштері көлемі мен конфигурациясы бойынша ұқсас
МӨЗ-ді салыстыруға арналған, және оларды МӨЗ жұмысының
нәтижелерін (өндірістік, сондай-ақ экономикалық) әртүрлі топтар
бойынша басқа МӨЗ жұмысының нәтижесімен салыстыруға
мүмкіндік беретін жедел салыстыру үшін пайдаланған дұрыс.
2019 жылы «Амангелді Газ» ЖШС өнеркәсіп алаңын
жарықтандыру желісін қоректендіру үшін жалпы қуаты 10 кВт күн
панелін орнату жоспарлануда.
Өткен жылдары «ҚТГ» АҚ еншілес және тәуелді ұйымдарында
енгізілген жаңартылатын энергия көздері (бұдан әрі – ЖЭК)
тиімді жұмыс істеуде: «Waterkotte» үлгідегі геотермальды жылу
сорғылары; монокристалды күн панельдері (батареялары);
термоэлектрогенераторлар (Closed cycle vapor turbogenerator).
7-қағидат
Қоршаған орта: Іскер топтар
экологиялық проблемаларды
шешу кезінде сақтық
көзқарасты ұстануға тиіс.
8-қағидат
Қоршаған орта: Іскерлік топтар үлкен
экологиялық жауапкершілікті ілгерілетуге
арналған бастамаларды көтеруі тиіс.
9-қағидат
Қоршаған орта: Іскерлік топтар
экологиялық қауіпсіз технологияларды
дамыту мен таратуды ынталандыруы
тиіс.
10-қағидат
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес:
Іскерлік топтар бопсалау мен
парақорлықты қоса алғанда,
сыбайлас жемқорлықтың
барлық нысандарына қарсы
тұруға тиіс.
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НӘТИЖЕЛІЛІК
Компания ҚР өңірлерін дамытуға, әлеуметтік-экономикалық
әлеуетті арттыруға және өңірлер халқының әл-ауқатын
жақсартуға елеулі үлес қосады.
Компанияның экономикалық нәтижелілігі ел экономикасына
осы салымды, алынған кірістерді, төленген міндеттемелер мен
салықтарды бағалауға мүмкіндік береді.
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Құрылған және бөлінген экономикалық құн*
Көрсеткіш

Өлш. бірл.

2016

2017

2018

Құрылған тікелей экономикалық құн (жиынтық кірістер)

млрд теңге

4 035

5 451

7 905

Бөлінген экономикалық құн (жиынтық шығыстар)

млрд теңге

3 675

4 926

7 211

Бөлінбеген экономикалық құн (пайда)

млрд теңге

360

526

694

* Деректер Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары (ХҚЕС) бойынша жасалған ҚМГ аудиттелген қаржылық есептілігінен алынды. GRI Standards
(201-1) сәйкес Экономикалық нәтижелілік көрсеткіштері келтірілген.

Көрсеткіш

Өлш. бірл.

2016

2017

2018

Басқа да салықтар мен төлемдер (КТС-сыз)

млрд теңге

781

914

1 258

Төленген табыс салығы

млрд теңге

106

113

186

Капитал өнім берушілеріне төлемдер

млрд теңге

294

275

291

Әлеуметтік төлемдер мен зейнетақы аударымдары
Ұлттық заңнамаға сәйкес азаматтардың
зейнетақы жинақталымдары Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорында болады.
Зейнетақы мемлекет кепілдік берген ең төменгі
зейнетақы ставкасынан, жеке зейнетақы
жинақтарынан (жалақының 10 %-ы мөлшеріндегі
ай сайынғы жарна) және қосымша өңірлік
үстемеақылардан тұрады.
Әлеуметтік және зейнетақымен қамтамасыз
етудің мемлекеттік бағдарламасына қосымша
ҚМГ тобында жұмыс істемейтін зейнеткерлерге
арналған зейнетақы бағдарламасы іске
асырылуда, оған сәйкес қызметкерлер
зейнеткерлік демалысқа шыққаннан кейін белгілі
бір материалдық қолдау ала алады.

ҚМГ компаниялары тобының «Ойл Транспорт
Корпорейшн» ЖШС, «Oil Construction Company»
ЖШС, «Oil Services Company» ЖШС сияқты кейбір
мұнай сервистік ұйымдарында зейнеткерлік
алдындағы жасқа дейінгі қызметкерлерге
тараптардың келісімі бойынша еңбек
қатынастарын бұзу кезінде өтемақы төлей
отырып, зейнетке ерте шығу мүмкіндігін беру,
зейнеткерлік жасқа толған қызметкерлерге –
еңбек қатынастарын бұзу кезінде өтемақы төлеу
жобасы іске асырылуда.
2018 жылы ҚМГ компаниялар тобы
қызметкерлерін әлеуметтік қолдауға арналған
шығыстар, соның ішінде жұмыс істемейтін
зейнеткерлерге әлеуметтік көмек 22 млрд теңгені
(2017 жылы – 18,9 млрд теңге) құрады.

Көрсеткіш

Өлш. бірл.

2016

2017

2018

Әлеуметтік төлемдер мен зейнетақы жарналары

млрд теңге

43

52

52

Тікелей емес экономикалық әсер
2016–2018 жылдардағы күрделі қаржы салымдары

ҚМГ мемлекеттен қаржылық көмек алмайды.
Күрделі ақша салымдары

Өлш. бірл.

2016

2017

2018

млрд теңге

554

669

628

29
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Өңірлерді газдандыру бағдарламасы аясында
«ҚазТрансГаз» АҚ ҚР елді мекендерін газдандыру
және жаңғырту жұмыстарын жалғастыруда. «Сарыарқа
МГҚ-ға қосылатын газ тарату желілерінің құрылысы»
жобасын іске асыру бөлігінде ҚР Президентінің
бес әлеуметтік бастамасын жүзеге асыру бойынша
Жол картасы әзірленді. Жоба жұмыс істеп тұрған
кәсіпорындардың өндірістік қуаттарын дамыту
және жаңа өндірістерді құру, Нұр-Сұлтан қаласы
мен Орталық Қазақстанға газды тұрақты жеткізу,
экологиялық жағдайды жақсарту, халықтың өмір
сүру сапасын арттыру, магистральдық газ құбырын
және магистральдық газ құбырының инфрақұрылым
объектілерін салу және пайдалану кезеңінде
қосымша жұмыс орындарын ашу есебінен жергілікті
халықты жұмысқа тарту және жұмыспен қамтуды
арттыру, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласы мен орталық
облыстардың тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуы
үшін қажетті жағдайлар туғызады.
2018 жылы мынадай инвестициялық жобаларды іске
асыру сәтті аяқталды:
1. «Қазақстан – Қытай» МГҚ қуатын арттыру (С желісі).
Газ құбырының үшінші желісін («С» тармағы)
пайдалануға беру арқылы Қазақстан – Қытай МГҚ
өнімділігі жылына 55 млрд м³ дейін жеткізілді.
2. «Қостанай облысының елді мекендерін
газдандыруды кеңейту». 7 елді мекен
газдандырылды (Рудный қаласының Қашар кенті,
Лисаков қаласының Октябрь кенті, Қарабалық
ауданының Тоғызақ ауылы, Денисов ауданының
Антоновка, Алчановка, Әулиекөл ауданының
Әулиекөл – жеткізуші газ құбыры жүргізілді,
Рудный қаласы – газдандыруды жалғастыру). Жоба

Экономикалық дамуға
үлес

бойынша барлығы 7 мың жаңа абонентті қосу
жоспарлануда, оның ішінде 6,7 мың үй мен пәтер,
184 ұсақ коммуналдық-тұрмыстық кәсіпорын,
12 өнеркәсіптік кәсіпорын (жалпы тұтыну көлемі
28 млн м3 газ).
3. Қазақстан Республикасының солтүстік және
орталық өңірлерін газдандыру шеңберінде
2018 жылы «Сарыарқа» МГҚ құрылысына ЖСҚ
әзірленді.
2018 жылы мынадай жаңа инвестициялық жобаларды
іске асыру басталды:
1. Бейнеу – Бозой – Шымкент МГҚ-да үш
компрессорлық станция құрылысы.
2. «Қазақстан – Қытай» МГҚ («А» және «В»
тармақтары) өнімділігін жылына 40 млрд м3 дейін
ұлғайту» техникалық-экономикалық негіздемесін
әзірлеу бойынша жұмыстар басталды.
3. Бейнеу – Бозой – Шымкент МГҚ қуатын жылына
15 млрд м3 дейін кеңейтудің техникалықэкономикалық есебін әзірлеу бойынша жұмыстар
басталды.
4. Алматы қаласын газдандыру, Алматы қаласының
газ тарату жүйелерін жаңғырту, қайта жаңарту.
Жоба қаладағы экологиялық жағдайдың
жақсаруына ықпал етеді, газбен қамтамасыз етуге
шамамен 4,1 мың жаңа абонентті 15,8 млн м3 газ
орта жылдық тұтынумен қосуға мүмкіндік береді.
5. «МұнайТас» ЖШС «Кеңқияқ – Атырау» мұнай
құбыры реверсінің жобасын іске асыруды бастады.
Жоба ПМХЗ және ПКОП-та жылына 6 млн тоннаға
дейінгі көлемде Батыс Қазақстан мұнайын
тасымалдауды қамтамасыз етуге бағытталған.

САТЫП АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ
Компаниядағы сатып алу қағидаттарының бірі барлық
әлеуетті өнім берушілерге сатып алу процесіне қатысу
үшін тең мүмкіндіктер беру болып табылады.
2018 жылы ТЖҚ сатып алудың жалпы сомасы
2 428 млрд теңгені құрады.
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2018 жылы ҚР резидент компанияларынан сатып алу
көлемі (олардың қызметкерлерінің азаматтығына
және «СТ-KZ» нысанындағы тауардың шығу тегі
туралы сертификаттардың бар-жоғына қарамастан)
2 280,8 млрд теңгені құрады, бұл сатып алудың жалпы
сомасының 93,9 %-ын құрайды.
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ҚР резидент компанияларынан сатып алу сомасы
млрд теңге

Жыл

Жиыны

2016

Тауарлар

1 602,5

Жұмыстар мен қызметтер

637,5

965

2017

2 257,9

775,1

1 482,8

2018

2 280,8

739,8

1 541

Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің жалпы сомасы және жергілікті қамту үлесі,
млрд теңге

Тауарлар
Жыл

Жиыны

ЖҚ үлесі, %

Сомасы

Жұмыстар мен қызметтер

ЖҚ үлесі, %

Сомасы

ЖҚ үлесі, %

2016

1 871

76

721

83

1 149

71

2017

2 553

75

863

79

1 690

73

2018

2 428

79

824

77

1 604

80

Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер дауыс беретін
акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп
пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында ҚМГ-ға
тікелей немесе жанама тиесілі және «Самұрық-Қазына» АҚ

тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу
қағидаларының субъектілері болып табылатын ҚМГ-нің
барлық еншілес ұйымдары бойынша шоғырландырылған
деректерді көрсетеді.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ
Компания Компаниялар тобының
қызметкерлері арасында сыбайлас
жемқорлықтың алдын алу бойынша жүйелі
ұйымдастыру-тәжірибелік шаралар қабылдауда.
Өткен жылы ҚМГ-да «Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық
тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары»
(бұдан әрі – Қағидалар), сондай-ақ «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы стандарт» бекітіліп,
енгізілді.
Жүргізілген жұмыс аясында 2018 жылы
сыбайлас жемқорлық сипатындағы іске
асырылған 3 тәуекел тіркелді, олар: ұрлық,
парақорлық және мүдделер қақтығысы
(2016 жылы – 2 тәуекел, 2017 жылы – 0).
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық
жасағаны үшін 3 қызметкерге қатысты 2
қылмыстық іс қозғалды, олармен жұмыс

берушінің бастамасы бойынша еңбек шарттары
бұзылып, олардың барлығы соттарда әртүрлі
жазалау шараларына сотталған. Еңбек
шарттарын заңсыз бұзумен және тәртіптік
жауапкершілікке тартумен байланысты
қызметкерлердің құқығын бұзудың 5 фактісі
анықталды.
2018 жыл ішінде сыбайлас жемқорлыққа
байланысты бұзушылықтар салдарынан іскер
әріптестермен келісімшарттарды жаңартпау
немесе бұзу жағдайлары болған жоқ.
ЕТҰ-дан келіп түскен мәліметтер бойынша,
корпоративтік қауіпсіздік бөлімшелерінің
қызметкерлері тарапынан өз міндеттерін жүзеге
асыру кезінде қызметкерлердің өкілеттіктнен
асып кетуі, құқықтарын бұзуы жағдайларына
жол берілген жоқ.
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ӨЗГЕРІСТЕР АРҚЫЛЫ ОРНЫҚТЫЛЫҚ

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс
орнындағы қауіпсіздік

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАУАПКЕРШІЛІК
ЖӘНЕ ЖҰМЫС
ОРНЫНДАҒЫ
ҚАУІПСІЗДІК

БІЗДІҢ БАСҚАРУ ТӘСІЛІМІЗ
ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша менеджмент жүйесі
2018 жылдың қыркүйегінде ЕҚ, ӨҚ және
ҚОҚ бойынша менеджмент жүйесі жөніндегі
нұсқаулық бекітілді. Бұл құжат компаниядағы
ЕҚОҚ мәселелерін басқару тәсілін өзгертті.
Басшылық Мұнай және газ өндірушілер
қауымдастығының (IOGP) үздік халықаралық
тәжірибелері – ұсынымдары негізінде
әзірленген және ҚМГ компаниялар тобына
қолданылады. Бұл жүйенің негізінде төрт
іргелі қағида жатыр: көшбасшылық, мақсатқа
жету, тәуекелдерді басқару және тұрақты
жетілдіру.

Сонымен қатар, ҚМГ-да 2006 жылдан бастап
ISO 9001, ISO 14001 және OHSAS 18001
талаптарына сәйкес сапа, қоршаған ортаны
қорғау, денсаулықты қорғау және еңбек
қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы
басқару жүйесі жұмыс қалпын сақтап келеді.
Энергияны тұтынудың елеулі деңгейі бар
еншілес және тәуелді ұйымдар ISO 50001
бойынша сертификатталған.

ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК
Өндіріс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және экологиялық жауапкершілік –
маңызды міндет, компанияның имиджі, беделі мен қаржылық әл-ауқаты
осы міндеттің шешілуіне байланысты болады. Бүгін біз экологиялық
есептіліктің ашықтығына назар аударамыз және осының арқасында
ҚМГ екінші жыл қатарынан Қазақстанның мұнай-газ компанияларының
экологиялық жауапкершілік саласындағы ашықтық рейтингісінде
көшбасшы орынға ие.*
Газды кәдеге жаратудың өсуі
2018 жылы ҚМГ компаниялар тобы
бойынша ІМГ-ні кәдеге жаратудың ең
жоғары деңгейіне қол жеткізілді – 93%.
Газды жағу көрсеткіші 1 000 тонна өндірілген
КСШ-ға 6 тонна деңгейінде тұр, бұл IOGP
орташа әлемдік көрсеткішінен 50% төмен.
Біз Дүниежүзілік Банктің «2030 жылға
қарай ІМГ-ні тұрақты жалындатып жағуды
толық тоқтату» бастамасын іске асыруды
жалғастырамыз және 2030 жылдан
кешіктірмей ІМГ-ні тұрақты жалындатып
жағу практикасын тоқтатуға ниеттіміз.

Экологиялық көрсеткіштерді
ашу
2018 жылы біз The Carbon Disclosure
Project (CDP) – халықаралық инвесторлар
қоғамдастығының парниктік газдардың
тікелей және жанама шығарындылары
және климаттың өзгеруіне байланысты
тәуекелдер туралы ақпаратты ашу
бастамасы туралы мәлімдедік және
тауарлық өнімнің ұңғымадан оның
түпкілікті пайдалануына дейінгі барлық
көміртегі ізін бағалау жұмысын бастадық.

* Экологиялық жауапкершілік саласындағы мұнай-газ компанияларының ашықтық рейтингі https://www.zs-rating.ru/
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Соңғы төрт жылда ҚМГ-да Еңбекті қорғау,
өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған
ортаны қорғау (бұдан әрі – ӨҚ, ӨҚ және ҚОҚ)
саласында орасан зор жұмыс жүргізілді,
бұл ретте 2018 жыл еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау көрсеткіштері бойынша ең
үздік болды. Біз өз мақсатымызға – қауіпсіздік
көрсеткіштері бойынша 2020 жылға қарай
өліммен аяқталған жазатайым оқиғалар
коэффициенті бөлігінде әлемдік 20
салалық компанияға кіру мақсатына қол
жеткіздік және 2020 жылға қарай Компания
жарақаттану коэффициенті бойынша үздік топ
қатарына енуді көздеп отыр.
Өліммен аяқталған жазатайым оқиғаны
қоса алғанда, жазатайым оқиғалар кезінде
зардап шеккендердің саны 2017 жылмен
салыстырғанда (тиісінше – зардап шеккен
77 адам) тарихи минимумға дейін – 35 %-ға
(2018 жылы – зардап шеккен 50 адам)
азайды. Халықаралық Мұнай және газ
өндірушілерінің қауымдастығына (IOGP)
мүше болу шеңберінде біз ҚжЕҚ бойынша
жыл сайынғы есептілікті тапсырамыз
және мұнай-газ саласындағы әлемдік
компаниялармен бенчмаркинг өткіземіз.

Жазатайым оқиғалар коэффициенті (LTIR 1 млн адам-сағатқа)
0,8
КМГ (0,32)
IOGP* (0,28)
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Өлім жағдайларының коэффициенті (FAR 100 млн адам-сағатқа)
5
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КМГ (0,65)
IOGP* (1,02)
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* IOGP – International Association of Oil & Gas Producers (https://www.iogp.org/)
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2018 жылы ЕТҰ қызметкерлерінің ауруларына байланысты еңбекке
жарамсыздық күндерінің саны 216 203 күнді құрады, бұл 2017 жылға
қарағанда 8 362 күнге немесе 3,7 % аз. ЕТҰ қызметкерлері арасында
жарақаттанумен байланысты емес өлім жағдайларының саны
2017 жылмен салыстырғанда 5 оқиғаға немесе 19,2 %-ға азайды.
ҚМГ компаниялар тобында өндірістік объектілердегі кәсіптік ауруларды
анықтау жағдайларының алдын алу және мониторингі мәселелері
бойынша жүйелі түрде іс-шаралар кешені жүргізіледі. Кәсіби ауруды
анықтау бойынша түпкілікті шешім бейінді ұйымның – «МУК» КЕАҚ
Қоғамдық денсаулық сақтау және кәсіби денсаулық институтының»
бірқатар тексеру нәтижелері бойынша шығарылады.
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Есеп беру кезеңінде медициналық тексеру нәтижелері бойынша ҚМГ
компаниялар тобында кәсіби ауру (жіті немесе созылмалы) жағдайлары
анықталған жоқ.
Басқарманың 27.09.2016 шешімімен бекітілген ҚМГ компаниялар
тобында Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жағдайын жақсарту
жөніндегі 2020-Жол картасын іске асыру шеңберінде кезең-кезеңімен
ҚМГ корпоративтік сауықтыру бағдарламалары енгізілуде, олар бірінші
кезекте жұмыскерлердің жарақаттанумен байланысты емес ауыру мен
өлімін азайтуға бағытталған.
2018 жылы жүрек-қантамыр ауруларына байланысты қызметкерлер
арасында өлімді болдырмауға және төмендетуге бағытталған «Инфаркт
пен инсультты болдырмау» деген ҚМГ Денсаулықты сақтау жөніндегі
корпоративтік кампаниясы әзірленіп, енгізілуде. «Сауықтыруға
10 қадам» бастамасын және «ҚМГ компаниялар тобында шұғыл
медициналық көмекті ұйымдастыру регламенті» деген ішкі реттеуші
құжатты енгізуді бақылау және мониторинг жүргізіледі, оның негізгі
міндеттері қызметкерлерді шұғыл медициналық көмекпен қамтамасыз
ету жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға, медициналық пункттерді
жарақтандыруға және шұғыл медициналық ден қою жоспарының
мазмұнына қойылатын талаптарды белгілеу болып табылады.

2015

2016

2018

2015

2016

2017

21

2017

26

41

Жарақаттанумен байланысты емес өлім
жағдайларының саны

20

ҚМГ мен ЕТҰ-да денсаулық сақтау және еңбек гигиенасы саласындағы
мәселелерді басқару қазақстандық заңнама талаптарына сәйкес
жүргізіледі: Еңбек кодексін, Халық денсаулығы және денсаулық сақтау
жүйесі туралы кодексті, ҚР санитарлық қағидалары мен нұсқаулықтарын,
Денсаулық сақтау және еңбек гигиенасы саласындағы халықаралық
талаптарды білуі тиіс. Бұған қосымша Компания қызметкерлермен
ұжымдық шарттар жасасады, оларда жұмыс орнында денсаулықты
және қауіпсіздікті сақтауға ерекше мән беріледі. Компанияның барлық
қызметкерлері жыл сайынғы медициналық тексерумен қамтылған,
сонымен қатар ЕТҰ қызметкерлері күнделікті ауысым алдындағы және
ауысымнан кейінгі медициналық куәландырудан өтеді.

Науқастану бойынша еңбекке жарамсыздық
күндерінің саны

Әлеуметтік жауапкершілік

216 203

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ЕҢБЕК
ГИГИЕНАСЫ

7-қағидат
Қоршаған орта: Іскер топтар
экологиялық проблемаларды
шешу кезінде сақтық
көзқарасты ұстануға тиіс
8-қағидат
Қоршаған орта: Іскерлік топтар үлкен
экологиялық жауапкершілікті ілгерілетуге
арналған бастамаларды көтеруі тиіс
9-қағидат
Қоршаған орта: Іскерлік топтар
экологиялық қауіпсіз технологияларды
дамыту мен таратуды ынталандыруы тиіс

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс
орнындағы қауіпсіздік

Экономикалық дамуға үлес

224 565
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Компания туралы
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Есеп туралы

2018

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК
Барлық қауіпті өндірістік объектілердегі
авариялар мен инциденттерге жол бермеу
және апаттылық деңгейін төмендету
мақсатында 2018 жылы Компания мынадай
іс-шараларды орындады:
•• Техникалық құрылғыларды
куәландырудың, жөндеудің және
ауыстырудың уақытылы жүргізілуін жүйелі
бақылау;
•• Технологиялық тәртіпті қатаң сақтау;
•• Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы
өндірістік бақылауды орындау;
•• Заңдармен және нормативтік құқықтық
актілермен белгіленген өнеркәсіптік
қауіпсіздік талаптарын толық сақтау.
2018 жылы компанияның өндірістік
нысандарында 2 авария орын алды, бұл –
мұнай және газ кен орнында газ-мұнай-су
белгілері және технологиялық құбырдың
герметизациясы салдарынан мұнай өңдеу
Авариялар саны (техногендік сипаттағы)
4
3
2
1
0

1
1

Тасымалдау
Барлау және өндіру

Есепті жылы IOGP қауымдастығына
кіретін халықаралық мұнай өндіруші
компаниялармен Tier 1 Process Safety Event
Tier 1 PSER өндірістік қауіпсіздік инциденттері
коэффициенті
1,6

3

1,2

2

2016

Орын алған авариялар бойынша себептер
мен мән-жайларды анықтай отырып,
мемлекеттік техникалық тексерулер
жүргізілді, сондай-ақ түпкілікті себептері
анықталды және Компанияның корпоративтік
деңгейінде түзетуші іс-шаралар әзірленді,
кейін «Оқиғалардан алынған сабақтар»
барлық ЕТҰ бойынша таратылды.

1

1
2015

зауытында орын алған өртену. Өнеркәсіптік
қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын
бұзу және оның физикалық тозуы
салдарынан жабдықтардың қанағаттанғысыз
техникалық жай-күйі – авариялардың негізгі
себептері болып табылады. Шығын сомасы
4,860 млн теңгені құрады, зардап шеккендер
жоқ.

2017

Өңдеу

1

0,8

1

0,4

2018

0,0

1,3

0,17
Барлау және
өндіру

IOGP

0,06
Өңдеу және
маркетинг

0
Тасымалдау
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Орнықты даму туралы есеп

Есеп туралы

Компания туралы

Корпоративтік басқару және орнықты даму

Rate (Tier 1 PSER) өндірістік қауіпсіздік
инциденттерінің коэффициенті бойынша
Компанияның бизнес-бағыттары бөлінісінде
бенчмаркинг өткізілді. IOGP компаниялар
тобы бойынша бұл көрсеткіш 0,17 құрайды,
бұл Компанияның «Барлау және өндіру»
бизнес-бағыты бойынша 1,3 көрсеткішінен
айтарлықтай төмен болып, Компанияның

Экономикалық дамуға үлес

«Өңдеу және маркетинг» (0,06) және
«Тасымалдау» (0) бизнес-бағыттары бойынша
ұқсас көрсеткіштерінен жоғары болды.
«Барлау және өндіру» бағыты бойынша
өндірістік қауіпсіздік саласындағы көптеген
инциденттердің себептері – құбырлардың
тозуы және коррозиядан туындаған
жабдықтардың сынуы.

Төтенше (дағдарыстық) жағдайларды жоюға дайындық
Есепті жылы Компанияның корпоративтік
орталығында жедел ден қоюды қамтамасыз
ету, ықтимал дағдарыстық жағдайлардың
ушығуына жол бермеу, зардаптардың
ауырлығын және олардың пайда болуы
нәтижесінде ықтимал залалды азайту үшін
Дағдарыстық жағдайларды басқару бойынша
регламент жобасы әзірленді.

үш деңгейлі тәсілін көздейді. Дағдарыстық
жағдайлар өндірістік сипаттағы (авариялар,
өрттер, жарылыстар), сондай-ақ өндіріспен
байланысты емес (аса ірі көлемдегі алаяқтық,
қоғамдық тәртіпсіздіктер, терроризм актілері)
болып қарастырылады.
Барлық жағдайда дағдарыстық
жағдайлардың әсерін азайтуға және оның
салдарын азайтуға бағытталған стратегиялық
шешімдер қабылдау үшін Компанияның
жоғары басшылығын тарту көзделеді.

Регламент Компания мен ЕТҰ беделіне,
оның қаржылық әл-ауқатына немесе ұзақ
мерзімді перспективада өміршеңдігіне елеулі
әсер ете алатын оқиғаларды басқарудың

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс
орнындағы қауіпсіздік

Әлеуметтік жауапкершілік

Оқиғаның елеулілік дәрежесінің артуы
2018 жылы Компаниялар тобы бойынша өрт
қауіпсіздігі саласында бағалау парақтары енгізілді,
олар мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің
өрттің алдын алуға және сөндіруге дайындығын
тексеруге бағытталған.
Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің
(МЕӨҚҚ) дайындығын, сондай-ақ Компания
объектілерінде өрттің алдын алу және сөндіру
саласындағы шарттық міндеттемелерді орындау
тиімділігін айқындау мақсатында өрттің алдын алу
мен сөндіруге дайындығын тексеру мен бағалау
мынадай бағыттар бойынша жүргізіледі:
1) өрттің алдын алу және сөндіру бөлігінде өрт
қауіпсіздігі саласындағы қызметті жүзеге асыру
үшін МЕӨҚҚ рұқсат беру құжаттарының болуы;
2) МЕӨҚҚ бөлімшесінің жеке құраммен, өрттехникалық жарақпен, ТОҚЖҚ-мен жасақталуы;
3) өрт сөндіру депосы ғимаратының немесе арнайы
арналған бокстардың болуы;
4) жеке құрамның дайындығын ұйымдастыру;
5) қарауылдық қызметті ұйымдастыру;
6) газ түтіннен қорғау қызметін ұйымдастыру;

7) өрт сөндіру автомобильдерін пайдалануды және
техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру;
8) өрт-техникалық қару-жарақты пайдалануды және
сынауды ұйымдастыру;
9) өрт-алдын алу қызметін ұйымдастыру;
10) өртті оқшаулау және жою бойынша ісқимылдарға дайындық (тексеру өрт-тактикалық
сабақ қорытындысы бойынша).
МЕӨҚҚ әзірлігін бағалау бойынша жоспарлы
тексерулерді ЕҚ, ӨҚ және ӨҚ қызметінің
қызметкерлері, ЕТҰ-ның өрт қауіпсіздігі саласындағы
мамандары басшылар бекітетін жоспарларға сәйкес
жүзеге асырады.
Бағалау парақтарының деректеріне жүргізілген
кешенді талдау нәтижелері бойынша бірқатар
ЕТҰ-да мынадай шұғыл түзету іс-шараларын
қабылдау қажеттігі анықталды: МЕӨҚҚ штатының
жинақталуын қамтамасыз ету, өрт сөндіру
депосының құрылысы, тиесілік нормаларына
сәйкес өрт сөндіру автомобильдерінің болуы мен
жинақталуын қамтамасыз ету.

Құрлыққа төгілуді алдын алу

Оқиғаның елеулілік дәрежесінің артуы

GRI

3-деңгей /
(Компания)

Республикалық мемлекеттік органдарды
қолдау / сыртқы қолдау

2-деңгей
(ЕТҰ)

Аумақтық (облыстық) мемлекеттік
органдарды қолдау

Стратегиялық аспектілер
(проблемалық мәселелерді
басқару)

Тактикалық аспектілер
(оқиғаны басқару)

1-деңгей
(ЕТҰ)

Объектілердегі ресурстар
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Оқиғаларды басқару
командасы

2018 жылы мұнайдың төгілу көлемі өткен жылғы
деңгеймен салыстырғанда 55 %-ға азайды және
784,68** тоннаны құрады. Өткен жылғы көрсеткіш
1 749,65 тоннаны құрады. Бұл нәтижелер «Барлау
және өндіру» бизнес-бағытындағы Компанияның
ЕТҰ-да тозған құбырларды ауыстыруға және
құбырларды тежеу арқылы коррозиядан қорғауға
бағытталған кәсіптік құбырлардың сенімділігін
арттыру жөніндегі бағдарламаларды іске асырудың
нәтижесі болып табылады.
Компанияда мұнайдың төгілуінің негізгі себебі –
коррозиялық процестердің әсерінен кәсіптік мұнай
құбырларының тесілуі болып табылады. Сондықтан,

ОҚИҒА
Дағдарыстық жағдайларды
басқару командасы

2018 жылы Компания, бұрынғыдай, өнеркәсіптік
және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы маңызды бағыттардың бірі ретінде
құбырлардың тұтастығын қамтамасыз етуге үлкен
көңіл бөлді.

Авариялар мен ТЖ жою
командасы

* Көрсеткіш «Барлау және өндіру» бағыты бойынша мұнайдың төгілу көлемі
жөніндегі деректерді көрсетеді

306-3

Компания 2018 жылы олардың бүтіндігі мен
сенімділігін арттыруға бағытталған құбырларды
диагностикалау, қайта жаңарту, ауыстыру, тежеу
және тазарту бойынша іс-шараларды уақытылы
және сапалы орындау арқылы кәсіптік мұнай
құбырларының істен шығуы мен тесілуі санын
төмендету бойынша жұмысты жалғастырды.
2012 жылдан бастап құқық қорғау органдарымен
тығыз қарым-қатынас жасай отырып,
«ҚазТрансОйл» АҚ Компанияның құбырларына
Мұнайдың төгілу көлемі (тонна)
4 527,06
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Жалпы залал, млн теңге (сол жақ шкала)
Санкцияланбаған кесекірулер саны, дана

кесекірумен байланысты заңсыз қылмыстық
жағдайды өзгертті. 2013 жылдың өзінде
санкцияланбаған кесекірулердің санын
төмендетуге қол жеткізілді: жылына бұрынғы
бірнеше ондаған, тіпті ондаған фактіден
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бюджетті ұлғайтты. Қалдықтарды өңдеуге
арналған инвестициялар 2015 жылдан
бастап 3 есе ұлғайды және қоршаған ортаны
қорғауға арналған барлық шығыстардың
үштен бірінен астамын құрайды. Сонымен
қатар ілеспе мұнай газын пайдалануды
арттыру есебінен атмосфералық ауаға
шығарындыларды қысқартуға байланысты
эмиссиялар үшін төлемдердің төмендегені
байқалады.

17 фактіге дейін төмендеу; 2014 жылдың
қорытындысы бойынша 12 санкцияланбаған
кесекіру анықталды; 2015 жылы 14 кесекіру
жасалды; 2016 жылы – 3 санкцияланбаған
кесекіру, 2017 жылы – 6 заңсыз кесекіру
анықталды, 2018 жылы – 1 кесекіру.
Осы көрсеткіштерге мынадай іс-шараларды
орындау арқасында қол жеткізілді:
•• GPS-жүйелер бойынша мобильді
топтардың жұмысына мониторингті және
мобильді топтардың мұнай құбырларын
шолып өтуді және шолып тексеруді
уақытылы жүзеге асыруына бақылауды
күшейту;
•• «Optosense» мониторинг жүйесі арқылы
мұнай құбырларын қорғау.
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Экологиялық тәуекелдерді тиімді басқару
үшін Компания табиғатты қорғау қызметін
басқару тәсілдерін үнемі жетілдіріп отырады
және қоршаған ортаны қорғауға қажетті
ресурстарды, атап айтқанда нормативтік
эмиссиялар үшін салық төлеуді, табиғатты
қорғау іс-шараларына, сақтандыруға,
қоршаған ортаны қорғау саласындағы
өтемдік іс-шараларға, қоршаған ортаға әсерді
болдырмауға арналған инвестицияларды
және т. б. қамтитын экологиялық
шығындарды бөледі. Компания тарихи
қалдықтарды өңдеуге және ластанған
жерлерді қалпына келтіруге арналған
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Энергетикалық ресурстарды пайдалану және энергия тиімділігін
арттыру
Компанияның энергия үнемдеу және энергия
тиімділігін арттыру саласындағы қызметі
«Энергетикалық менеджмент жүйесі»
ISO 50001 халықаралық стандартының
әдіснамасына негізделеді, ол осы қызметте
жүйелі басқару бойынша ең үздік жалпы
танылған халықаралық тәжірибе болып
табылады.

2017 жылдан бастап ҚМГ-да еншілес және
тәуелді ұйымдардың, оның ішінде бірлесіп
бақыланатын ұйымдар мен ҚМГ бірлескен
кәсіпорындарының энергия үнемдеу және
энергия тиімділігін арттыру жөніндегі 2017–
2020 жылдарға арналған Жол картасы жұмыс
істейді.

Энергия ресурстарын тұтыну
Іс-шаралар бағыты бойынша энергия тұтынуға
қосқан үлесі
180

млн ГДж

сараптама объектісі болып табылады және
ол Компанияның ресми сайтында, жергілікті
билік органдарының веб-сайттарында
жобаның барлық өмірлік циклі ішінде
мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді. 2017–
2018 жылдары жергілікті қоғамдастықпен
және қоғамдық ұйымдармен 95 кездесу
өткізілді, оның 45 – 2017 жылы және
50 – 2018 жылы өткізілді. Қоғамдық
тыңдаулардың нәтижелері бойынша мүдделі
тараптардың ұсыныстары мен пікірлерін
ескеретін тиісті шаралар қабылданады.

Экологиялық төлемдер мен шығындардың
динамикасы, млрд теңге

Қалдықтарды өңдеу
Басқа экологиялық шығындар
Эмиссиялар үшін нормативтік төлемдер

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР
Сақтық қағидатына сәйкес (БҰҰ Қоршаған
ортаны қорғау және дамыту жөніндегі Риоде-Жанейро декларациясының 15-принципі,
1992 ж.), сондай-ақ ҚМГ экологиялық
менеджмент жүйесінің талаптарына және
ҚР заңнамасының ережелеріне сәйкес әрбір
жобаны жоспарлау кезеңінде қабылданатын
басқарушылық және шаруашылық шешімдер
нұсқаларының экологиялық және өзге де
салдарын айқындау, Қоршаған ортаны
сауықтыру, табиғи экологиялық жүйелер мен
табиғи ресурстардың жойылуын, тозуын,
бүлінуін және сарқылуын болдырмау жөнінде
ұсынымдар әзірлеу үшін қоршаған ортаға
әсерді бағалау (ҚОӘБ) жүргізіледі. Бұдан
басқа, әрбір жобаны жобалау кезеңінде
мүдделі тараптар: мемлекеттік және
бақылаушы органдардың, ғылыми-зерттеу
ұйымдарының, қоғамдық бірлестіктердің,
жергілікті халықтың, бұқаралық ақпарат
құралдарының өкілдерінің қатысуымен
қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Біз барлық
мүдделі тараптардың ҚОӘБ жобаларына қол
жеткізуін, ескертулері мен ұсыныстарының
қабылдануын және тіркелуін қамтамасыз
етеміз. ҚМГ компаниялар тобының барлық
ҚОӘБ жобалары мемлекеттік экологиялық

Әлеуметтік жауапкершілік
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2017 жылмен салыстырғанда энергия
ресурстарын тұтынудың артуы, бірінші
кезекте МӨЗ-ді жаңғыртуға және мұнай
өңдеу тереңдігін ұлғайту үшін жаңа
технологиялық қондырғыларды енгізуге,
сондай-ақ газ тасымалдау көлемінің
ұлғаюына байланысты. Газ тасымалдау
ортаазиялық газ транзиті мен газды

Электр энергиясы
Жылу энергиясы
Мұнай
Табиғи газ
ІМГ
Қазанды-пеш отыны
Мазут
Дизель отыны
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экспортқа беру көлемінің ұлғаюы есебінен
артты.
2018 жылы ҚМГ компаниялар тобы бойынша
жеке генерацияланатын энергия көлемі

Корпоративтік басқару және орнықты даму

683,4 млн кВт (2,5 млн ГДж) электр энергиясын
және 3 812,5 мың ГДж құрады. Жылу
энергиясы Гкал (16,0 млн ГДж).

Энергия тұтынуды қысқарту*
2018 жылы энергия үнемдеу және
энергия тиімділігі бойынша 59 іс-шара
орындалды, энергия үнемдеу және энергия
тиімділігі бойынша негізгі іс-шаралар – бұл
технологиялық жабдықты жаңғырту, реактивті
қуатты өтеуге арналған құрылғыларды енгізу,
энергия үнемдейтін технологияларды енгізу,
жылу энергиясын өндіру мен тұтынуды
оңтайландыру. Отын-энергетика ресурстарын
үнемдеу 436,8 мың ГДж құрады, натуралдық
мәнде 16,8 млн кВт (60,6 мың ГДж) электр
энергиясы, 8,8 мың Гкал (37,1 мың ГДжл) жылу
энергиясы, 9,6 млн м3 (324,3 мың ГДж) табиғи
газ және 458 мың литр (14,8 мың ГДж) ЖЖМ.

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі
бойынша негізгі іс-шаралар, атап айтқанда,
технологиялық жабдықты енгізу 2018 жылдың
соңында іске асырылғанына байланысты,
энергия үнемдеу бойынша іс-шараларды
жүргізуден энергия ресурстарының
натуралдық мәндегі экономикалық тиімділігі
2019 жылы ғана байқалатын болады. Осы
іс-шараларды іске асыруға арналған қаржы
шығындары 1,8 млрд теңгені құрады. Отынэнергетикалық ресурстарды сатып алуға
қаржы шығынының үнемделуі 395,2 млн
теңгені құрады. Іс-шаралардың өтімділігінің
жоспарланған мерзімі 4,6 жылды құрайды.

Энергия сыйымдылығы
2018 жылы көмірсутектерді өндіру
бағыты бойынша үлестік энергия тұтыну
Компаниялар тобы бойынша өндірілген
КСШ тоннасына шаққанда 2,38 ГДж құрады,
бұл IOGP Мұнай және газ өндірушілерінің
халықаралық қауымдастығының көрсеткішімен
салыстырғанда 59 % жоғары, ол 2017 жылы
өндірілген көмірсутектердің тоннасына
шаққанда 1,5 ГДж құрады. Мұнай өндіруде
энергия ресурстарын үлестік тұтыну, бірінші
кезекте, жетілген кен орындарында өндірудің
сулануының ұлғаюымен байланысты, өйткені
суландырудың ұлғаюына қарай өндірілетін
сұйықтықтың үлестік тығыздығы және
өндірудің механикаландырылған тәсілдеріне
тиісінше тұтынылатын энергия артады.
2018 жылы «Мұнай өңдеу» бағыты бойынша
үлестік энергия тұтыну МӨЗ бойынша
орта есеппен алғанда тоннасына 3,5 ГДж
құрады. Бұл көрсеткіш Еуропа зауыттарының
көрсеткішінен 15 % жоғары, бұл бірінші кезекте
мұнай өңдеу кәсіпорындарының орналасқан
жерінің ызғарлы климаттық жағдайларына
байланысты. Есепті жылы өткен жылмен
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салыстырғанда үлестік энергия тұтынудың
өсуі зауыттарды жаңғыртумен, мұнай өңдеу
тереңдігін арттыру үшін жаңа технологиялық
қондырғыларды салумен және қолданыстағы
технологиялық қондырғыларды қайта
жаңартумен байланысты.
2019 жылы энергия үнемдеу және энергия
тиімділігі бойынша іс-шараларды іске асыру
жалғасады, оның нәтижелері бойынша
кемінде 0,8 млн ГДж энергияны үнемдеу
жоспарлануда. Жаңғырту шеңберінде 2019–
2021 жылдары ҚР МӨЗ-де микропроцессорлық
есептеу құралдары және орталықтандырылған
басқару және бөлінген өлшеу функциясы
бар ақпараттық-есептеу жүйесі болып
табылатын басқару кешендері базасында іске
асырылатын электр энергиясын техникалық
есепке алудың автоматтандырылған жүйесін
енгізу жоспарлануда. Осы жобаны іске асыру
электр энергиясының нақты техникалық есебін
ұйымдастыру, электр энергиясын ұтымды бөлу
және тұтыну есебінен электр энергиясына
жұмсалатын шығындарды азайтуға әкеледі.

Әлеуметтік жауапкершілік

Су ресурстарын пайдалану
2018 жылы су ресурстарын қорғау бөлігіндегі негізгі
оқиға Компанияда су ресурстарын басқару бойынша
корпоративтік стандартты қабылдау болды, ол
2019 жыл ішінде компаниялар тобына біртіндеп
енгізілетін болады.
Стандарт ҚМГ-нің су ресурстарын – 8 «су» қағидатын
пайдалану бөлігінде басты қағидаттарын ұстанады,
ҚМГ еншілес және тәуелді ұйымдарында су
ресурстарын басқару тәсілін жүйелейді, сондайақ Компания басшылары мен қызметкерлерінің
тұщы суды сақтау мәселесіне бейілділігін арттыруға
көмектеседі.

Сондай-ақ 2018 жылы «ПКОП» ЖШС (Шымкент
мұнай өңдеу зауыты) тазарту құрылыстарын жаңарту
аяқталды: зауыттың тазарту құрылыстарының
қуаты ұлғайтылды және сарқынды суларды тазарту
сапасы жақсарды. Кері осмос қондырғысындағы
сарқындарды қосымша тазалау жылына 1,5 млн м3
дейін таза суды үнемдеуге мүмкіндік береді. Бұдан
басқа ПҚОП тазалау құрылыстарында тазартылған
сарқынды суларды өртке қарсы жүйеге қайтару
жүйесі енгізілді. Бұл іс-шаралар бұрын қалалық
сумен жабдықтау жүйелерінен алынған таза судың
30 %-ын үнемдеуге көмектеседі.

Су ізі
2018 жылы ҚМГ компаниялар тобы 10,9 млн м3
ағынды су (2017 жылы 9 млн м3) бөлді. ҚМГ
кәсіпорындарының сарқынды суларының негізгі
қабылдағышы (және түпкілікті пункті) жинағыш
тоғандар, булану өрістері және сүзу өрістері сияқты
түрлі мамандандырылған қабылдағыштар болып
табылады. Бұл объектілер сарқынды суларды табиғи
тазалауға және қоршаған ортаның ластануына жол
бермеуге арналған техникалық құрылыстар болып
табылады. Өз жинақтағыштары жоқ кәсіпорындар
сарқындарды арнайы компанияларға тазарту
және кәдеге жарату үшін береді. Төгілетін су
сапасының экологиялық заңнамамен белгіленген
нормативтеріне сарқынды суларды тазартудың

ҚМГ компаниялар тобы бойынша су жинау,
көздер бойынша бөліністе, мың м3
100 000

50 000

86 625

84 388

93
20 275

2 686

2 836

3 249

23 006

23 077

35 463

35 054

41
20 987

5 072
20 907

2014

81 335

87

28 168

32 478

0

82 183

2015

2016

Тазартылған ағынды судың айтарлықтай
көлемі мұнай өңдеу зауыттарында екінші рет
пайдаланылады, онда 2018 жылы 4,1 млн м3
тазартылған ағынды су қайта пайдаланылған,
негізінен бұл су айналымдық сумен жабдықтау
блоктарын толықтыру үшін пайдаланылады. ҚМГ
МӨЗ айналмалы сумен жабдықтау жүйелерінде
барлығы 360 млн м3 су пайдаланылды (айналды).
ҚМГ зауыттарында суды қайта пайдалану пайызы
(«Өңдеу» бағыты бойынша су жинау көлемінен)
26 % құрайды. «Өндіру» және «Тасымалдау»
секторларындағы тазартылған ағынды су негізінен
2018 жылы су ресурстарын пайдалану,
операциялар түрі бойынша, %
3%

93 657

71
23 335

21 369

2 514

22 875

25 813

36 808

41 924

2017

механикалық және биологиялық әдістерін
пайдалану есебінен қол жеткізіледі.

30%

2018

Жер беті көздері
Жер асты көздері
Қалалық сумен жабдықтау жүйелері
Теңіз
Басқа кәсіпорындардың сарқынды
сулары

3%

64%

Өндірістік мұқтаждар
Шаруашылық-ауыз су мұқтаждары
Пайдаланусыз берілді
Техжоғалтулар
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Компания туралы

көлікті жуу, шаңды басу және өртке
қарсы жүйелерді толықтыру үшін қайта
пайдаланылады.
Мұнай өндіру барысында ілеспе-қабаттық
сулар деп аталатын үлкен көлемдер пайда
болады – жер бетіне су-мұнай эмульсиясы
алынады, ол кейіннен су мен мұнайға
гравитациялық әдіспен бөлінеді. Осылайша
тұнған су қабатқа айдауға жіберіледі.
2018 жылы өндірілген 124,4 млн м3 ілеспеқабаттық судың 99 %-ы қабаттық қысымды
ұстап тұру үшін кері айдалды, 1 %-ы ғана
сіңіргіш ұңғымаларға айдалды. Жер
бетіне алынатын ілеспе-қабаттық судың
елеулі көлемі, сондай-ақ оның көлемінің
біртіндеп ұлғаюы мұнай кен орындарының
сарқылғанын (су деңгейінің ұлғайғанын)

Корпоративтік басқару және орнықты даму

білдіреді. Қабаттық қысымды ұстап тұру
үшін қосымша 2018 жылы басқа көздерден
47,8 млн м3 су (23,3 теңіз суы, 7,2 Еділ суы
және 17,3 жер асты су) айдалды.

2015

2016

2017

2018

121 933

123 172

124 416

124 372

Компанияның қызметі ерекше экологиялық,
шаруашылық, тарихи-мәдени және
рекреациялық құндылығы бар Қазақстанның
батыс өңірінің су объектілеріне (Жайық,
Қиғаш өзендері, Көкжиде құмдары, Пятимар
су қоймасы) айтарлықтай әсер етеді. Сезімтал
экожүйелерге теріс әсердің алдын алу үшін
тұрақты мониторинг жүргізіледі.

Биоалуантүрліліктің негізгі аймақтарына қатысты өндірістік қызметтің орналасуы мен
ауқымы
Учаске

Орналасқан
жері

Биоалуантүрліліктің
негізгі аймақтары
(БНА)
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БНА-ға қатысты
орналасқан жері

Кансу

Маңғыстау
облысының
Қарақия
ауданы

Кендірлі-Қаясан қорық Қорық аймағында
аймағы және Үстірт
орналасқан
мемлекеттік қорығы
және қорықтың
жанында
орналасқан

Самтыр

Маңғыстау
облысының
оңтүстікшығысы

Кендірлі-Қаясан қорық Қорықтың
аймағы және Үстірт
жанында
мемлекеттік қорығы
орналасқан

Өріктау

Ақтөбе облысы
Мұғалжар
ауданы

Жергілікті маңызы бар Аумақтың бір
«Көкжиде-Құмжарған» бөлігін қамтиды
мемлекеттік табиғи
кешенді қорықшасы

239,9 Гидрогеологиялық
мониторинг

Ақтөбе облысы
Мұғалжар
ауданы

Көкжиде құмдары
Көкжиде жерасты
сулары

156,5 Гидрогеологиялық
мониторинг

Жақын орналасқан

Келісімшарттық Әсерді төмендету
аумақ ауданы
бойынша жоспар
(ш. км)
4 374,6 Жобадан шығу туралы
шешім қабылданды

10 396,9 Іздестіру-барлау
жұмыстарын жобалау
сатысы

Әлеуметтік жауапкершілік

Учаске

Орналасқан
жері

Биоалуантүрліліктің
негізгі аймақтары
(БНА)

БНА-ға қатысты
орналасқан жері

Жамбыл

КТҚС Атырау
ауданы

КТҚС-ның ерекше
экологиялық сезімтал
аймағы, Новин
қорықшасы

Қорық аймағында
орналасқан және
аумақтың бір
бөлігін қамтиды

1 935,2 Тұрақты экологиялық
мониторинг,
теңіз мұнай
операцияларын
жүргізу кезіндегі
шектеулер

Исатай

КТҚС орталық
бөлігі,
Маңғыстау
облысы

КСШ-ның ерекше
экологиялық сезімтал
аймағы

Қорық аймағында
орналасқан

1 060 Маусымдық аялық
экологиялық
зерттеулер, тұрақты
экологиялық
мониторинг

Өндірілген ілеспе-қабаттық судың жалпы
көлемі, мың м3

Біздің орналасқан аймақтардағы қорғалатын табиғи аумақтар
және флора мен фаунаның шалынатын түрлері

Әлібекмола
және
Қожасай

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс
орнындағы қауіпсіздік

Экономикалық дамуға үлес

Келісімшарттық Әсерді төмендету
аумақ ауданы
бойынша жоспар
(ш. км)

Теңізде төгілудің алдын алу
Компания үшін абсолютті басымдық теңізде
бұрғылау операциялары басталар алдында
мұнайдың барлық ықтимал авариялық
төгілуін жоюға тұрақты дайындықты
қамтамасыз ету болып табылады. Сондықтан
топта төтенше жағдайларға, оның ішінде
мұнайдың төгілуіне жедел және тиімді
ден қоюды қамтамасыз ету және олардың
зардаптарын жою жөніндегі тиісті
операцияларды орындау жүйесі жұмыс
істейді. Мұнайдың төгілуін жоюға (бұдан
әрі – МАТЖ) дайындық деңгейін арттыру
үшін персоналдың практикалық дағдыларын
жетілдіруге арналған әртүрлі деңгейдегі
практикалық және теориялық сабақтар,
жаттығулар мен оқулар тұрақты түрде
өткізіледі.
Төгілу мүмкін болған жағдайда бірінші
және екінші деңгейдегі мұнайдың төгілуін
жою жөніндегі мамандандырылған
компаниялармен шарттар да жасалады.
Үшінші деңгейдегі мұнай төгілуі жағдайында
теңіз мұнай-газ кен орындарындағы
аварияларды жоюға маманданған «Oil
Spill Response Limited» халықаралық
қауымдастығымен келісім жасалады.

2018 жылы Жамбыл учаскесінде бағалау
ұңғымасының құрылысы басталмас бұрын
МАТЖ-ға дайындықты қамтамасыз ету
үшін «KMG Systems & Services» ЖШС,
«Қазтеңізкөлікфлоты» ЖШС және «Кәсіби
әскерилендірілген авариялық-құтқару
қызметі» ШЖҚ РМК атынан консорциуммен
шарт жасалды. Бағалау ұңғымасы
құрылысының барлық кезеңінде МАТЖ-ға
арналған кемелер бұрғылау қондырғысынан
500 метр аймақта болды.
Сондай-ақ, Жамбыл учаскесінде Оператор
өнеркәсіп қауіпсіздігі және экология
саласындағы мемлекеттік органдар
өкілдерінің қатысуымен бірінші және
екінші деңгейдегі МАТЖ бойынша бірқатар
командалық-штабтық оқу-жаттығу өткізді.
«KMG Systems & Services» ЖШС-ның еншілес
ұйымы Атырау облысындағы мұнайдың
төгілуіне ден қоюдың Солтүстік-Каспий
экологиялық базасына – ҚР-дағы жалғыз
мамандандырылған объектіге ие.
Есепті кезеңде Каспий теңізінде мұнайдың
төгілуі тіркелген жоқ.
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Корпоративтік басқару және орнықты даму

Климаттың өзгеруі және атмосфералық ауаның сапасы
Біз табиғат қорғау заңнамасының талаптарын
сақтай отырып, табиғи ресурстарды
ұтымды пайдалана отырып және табиғат
қорғау қызметін үнемі жетілдіре отырып,
өз қызметіміздің қоршаған ортаға теріс
әсерін азайту жөніндегі шараларға аса
назар аударамыз. Біздің басымдықтар

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс
орнындағы қауіпсіздік

Экономикалық дамуға үлес

табиғи ресурстарды ұқыпты және ұтымды
пайдалану, экологиялық тәуекелдерді азайту
болып табылады. Мақсатты бағдарламалар
шикі газды жалындатып жағуды азайтуға,
жаңартылатын энергия көздері негізінде
«жасыл» энергетиканы дамытуға және жалпы
энергия тиімділігін арттыруға бағытталған.

KMG
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2013

2018 жылы ҚМГ компаниялар тобында шығарындыларды басқару саясаты әзірленді, онда атмосфераға
зиянды әсерді азайту жөніндегі қызметті басқарудың негізгі қағидаттары айқындалды:
4) шығарындылардың тұрақты есебін, түгендеуін
1) қызметті заңнамалық талаптарға және
Компанияның өзге де міндеттемелеріне
және мониторингін жүргізу;
қатаң сәйкестікте жүзеге асыру;
5) көмірсутек шикізатын өндіру кезінде шикі
2) ластаушы заттар шығарындыларының
газды ұдайы жағуды тоқтату;
белгіленген нормативтері мен лимиттерін,
6) парниктік газдар шығарындыларын азайту
парниктік газдар шығарындыларына
және «Көміртегі ізін» азайту жөніндегі ісшараларды жүргізу;
квоталарды сақтау;
7) көміртегі активтерін басқару;
3) рөлдер мен міндеттерді нақты бөлу,
8) шығарындыларды басқару жөніндегі қызметті
құзыреттілікті арттыру, оқыту және хабардар
үнемі жақсарту.
болу;
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216

181

2015

2,59

IOGP

Графикаға
арналған
деректер көзі:

Қызмет бағыттары бойынша парниктік
газдардың тікелей шығарындылары

Мұнай өңдеудегі шығарындылардың
қарқындылығы, тонна / 1 000 тонна
KMG

KMG

3,19

IOGP

134

Әлеуметтік жауапкершілік

Өндірудегі СН4 шығарындыларының
қарқындылығы, тонна / 1 000 тонна

Өндірудегі СО2 шығарындыларының
қарқындылығы, тонна / 1 000 тонна

2018

млн тонна СО2
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Өндіру

Өңдеу

Тасымалдау

Метанның жылыстауын тікелей анықтау жобасы

Парниктік газдар шығарындылары
ҚМГ Көміртегі есептілігі
бойынша Климаттық
бағдарлама (CDP –
Carbon Disclosure Project)
шеңберінде көміртегі шығарындылары
туралы ақпаратты ашу жобасын алғаш
рет әзірледі, онда ҚМГ барлық активтері
бойынша, соның ішінде халықаралық
активтері (Румыния, Грузия) бойынша
2018 жылғы парниктік газдардың (ПГ)
тікелей және жанама шығарындыларының
көлемі туралы деректер ашылатын болады.
2018 жылғы ПГ шығарындылары бойынша

деректер верификацияланып, CDP алаңында
мынадай сілтеме бойынша орналастырылды:
https://www.cdp.net*

* Сауалнама CDP платформасында 2019 жылдың ортасына
қарай орналастырылады. Сауалнамамен танысу үшін сілтеме
бойынша «Іздеу» бөліміне өтіп, Компанияның атауын ағылшын
тілінде енгізіңіз: «KazMunayGas National Company JCS». Парниктік
газдар шығарындыларын есептеу әдістемесі, сондай-ақ 305-2,
305-3, 305-4, 305-5 ашу CDP алаңында сипатталған және
орналастырылған.

2017 жылдан бастап ҚМГ Жаһандық метан
бастамасының (ЖМБ) жобалық желісінің мүшесі
болып табылады. 2018 жылы Компанияның
Маңғыстау облысындағы өндірістік объектілерінде
метан жылыстауын анықтау және сандық өлшеу
бойынша пилоттық жобалар жүргізілді.
Шығарындыларды басқару саясатының негізгі
қағидаттарының бірі 6-қағидаттың тармақшасы
болып табылады: Компания метанның жылыстауын
анықтау және сандық өлшеу бойынша науқандарды
өткізу, жаңа резервуарлық парктерде қалқымалы
қақпақтары бар резервуарларды орнату, мұнайдың
жеңіл фракцияларын ұстау қондырғыларын енгізу,
газ құбырлары учаскелерінде жөндеу жұмыстарын
жүргізу кезінде ұтқыр компрессорлық станцияларды
пайдалану арқылы өндірістік объектілерде
метанның жылыстауын болдырмау бойынша ісшараларды жүргізеді.

Тәжірибеден мысал:
Прорва кен орындары тобында ілеспе газды
кешенді өңдеу қондырғысын іске қосудың арқасында
аталған ұйымда жалындатудан болатын ПГ тікелей
шығарындыларының көлемі 80%-ға қысқарып, 41,5
мың тоннаны құрады (2017 жылы 211,6 болған).

ҚМГ 2018 жылдың сәуір айында Торонто қаласында
(Канада) өткен Жаһандық метан форумы кезінде
ЖМБ Мұнай және газ кіші комитетінің отырысына
Қазақстан Республикасы атынан қатысты. ҚМГ БҰҰ
Еуропалық экономикалық комиссиясының «MRV
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бойынша жоба (мониторинг, есептілік және
верификация) және мұнай өндіруші және
өндіруші салаларда метан шығарындыларын
азайту» халықаралық жобасына қатысады.
Биомассаны жағудан немесе оның
ыдырауынан болатын CO2 шығарындылары
ескерілмейді.
Компания өз қызметінде климаттың өзгеруіне
әсер ететін озонды бұзатын заттарды
шығаруды жүзеге асырмайды. Мерзімді
бақылау және мониторинг жүргізіледі.

Корпоративтік басқару және орнықты даму

Газды сақтаудан болатын әсерді азайту
мақсатында үш жерасты газ қоймасы
(ЖГҚ) пайдаланылады. Олардың ішінде ең
ірісі «Бозой» ЖГҚ (белсенді сақтау көлемі
4 000 000 мың м3) Ақтөбе облысында
(«Ақтөбе» МГБ) орналасқан. Сондай-ақ
Оңтүстік Қазақстан облысында («Шымкент»
МГБҚ) орналасқан «Полторацкий» ЖГҚ
(сақтау көлемі 350 000 мың м3), сондай-ақ
Жамбыл облысында («Тараз» МГБҚ) «АқырТөбе» ЖГҚ (сақтау көлемі 300 000 мың м3)
жұмыс істейді. Жер асты газ қоймалары қысқы
маусымда, сондай-ақ газ жеткізу көлемінің
азаю кезеңінде тұтынушыларды табиғи газбен
қамтамасыз етуге арналған.

Әлеуметтік жауапкершілік

ҚМГ компаниялар тобындағы ластаушы заттардың үлестік шығарындылары

2016

2017

2018

2,14

2,35

1,93

Мұнай өңдеу, т/1000 т өңделген мұнай

3,3

3,3

3,3

Мұнайды тасымалдау, т/1000 т тасымалданатын мұнай

0,5

0,5

0,5

Газды тасымалдау, т/1000 т тасымалданатын газ м.б.

1,4

1,2

1,4

КСШ өндіру, т/1000 т өндірілген көмірсутек шикізаты м.б.

Өндірілген КСШ 1 000 т м.б. шаққанда SOX шығарындылары, 2018 ж.
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4

Атмосфералық ауаның сапасы
Біз өндірістік экологиялық мониторинг
жүргіземіз және операциялар мен
өндірістік процестер нәтижесінде пайда
болатын ластаушы заттардың атмосфераға
шығарылуын төмендету бойынша шаралар
қабылдаймыз. Өндірістік экологиялық
бақылау бағдарламалары шеңберінде
сынамаларды іріктеудің және әлеуетті
әсерді бағалау үшін өлшеулер жүргізудің
белгіленген орындарында атмосфералық
ауаға шығарындыларға бақылау жүргізіледі.
Ластаушы заттар шығарындыларының негізгі
көлемі қазандықтарда, технологиялық

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс
орнындағы қауіпсіздік

Экономикалық дамуға үлес

IOGP 0,2

0,2

пештерде және компрессорларда,
газтурбиналық қондырғыларда,
компрессорлық станцияларда отын газын
жағу, газды жалындатып жағу нәтижесінде
пайда болады.
Топ бойынша барлық ластаушы заттар
шығарындыларының нақты жалпы көлемі
2018 жылы 269 мың тоннаны құрады
(2017 жылы 256 мың тонна). Жаңа көздердің
пайдалануға енгізілуіне байланысты
шығарындылардың шамалы ұлғайғаны
байқалады.
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Өндірілген КСШ 1 000 т м.б. шаққанда NOX шығарындылары, 2018 ж.
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ҚМГ компаниялар тобында атмосфераға ластаушы заттардың жалпы шығарындылары, мың тонна

Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары, барлығы,
оның ішінде:

2017

2018

241,1

256,3

269,3

NOx шығарындылары

12,9

13,8

16,7

SOx шығарындылары

16,9

14,8

13,6

211,3

227,7

239,1

басқа ластаушы заттардың шығарындылары
Барлық зауыттарда күкірт өндіру
қондырғылары пайдалануға берілді. Осы
жоба іске асырылғаннан кейін, күкіртті сутегі
газы регенерациялаудан өтеді, онымен
бір мезгілде маңызды өндірістік өнім –
тауарлық күкірт алынады. Бұл автомобиль
көлігінің пайдаланылған газдарындағы
ластаушы заттардың төмендеуіне және
елді мекендердің атмосфералық ауасының
сапасын жақсартуға әсерін тигізеді. К4
маркалы бензиндегі күкірт мөлшері зауытты
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2016

жаңғыртуға дейін шығарылған отынға
қарағанда 10 есе аз.
Мұнай өңдеу зауыттарын жаңғырту
жобаларының нәтижесінде
Кеден одағының Техникалық
регламентінің талаптарына
сәйкес К4 класына сәйкес келетін
еуропалық сапа стандарттарына сай
мұнай өнімдерін өндіру арқылы зауыттар
шығаратын отынның экологиялық
көрсеткіштері жақсарды.

2018 жылы ҚМГ компаниялар
тобы бойынша мұнай
баламасында көмірсутек
шикізатын өндірудің жалпы
көлеміне қатысты NOx
шығарындыларының орташа көрсеткіші КСШ
өндірудің мың тоннасына 0,2 тоннаны
құрады, IOGP орташа көрсеткіші – 0,4.
2017 жылмен салыстырғанда NOx үлестік
шығарындылары 17 % төмендеді. SOx
шығарындыларының мұнай баламасында
көмірсутек шикізатын өндірудің жалпы

көлеміне қатынасының орташа көрсеткіші
ҚМГ компаниялар тобы бойынша КСШ
өндірудің мың тоннасына 0,25 тоннаны
құрады, IOGP орташа көрсеткіші – 0,2.
2017 жылмен салыстырғанда ЅОх үлестік
шығарындыларының 20 %-ға төмендегені
байқалады.
Компания өз қызметінде тұрақты
органикалық ластағыштардың
эмиссиясын жүзеге асырмайды.

Шикі газды тиімді пайдалану
Бұл бөлімде ҚМГ тобы компанияларының
«Өндіру» бизнес-бағыты бойынша мәліметтері
көрсетілген.

Парниктік газдар шығарындыларын азайту
жөніндегі міндеттердің бірі ілеспе мұнай газын
тиімді пайдалануды және кәдеге жаратуды
арттыру, жалындатып жағуды барынша азайту
болып табылады. Ілеспе мұнай газын кәдеге
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Орнықты даму туралы есеп

Есеп туралы

Компания туралы

Корпоративтік басқару және орнықты даму

2016

2017

2018

322,8

315,8

148,9

ІМГ тиімді пайдалану деңгейі, %

86

85

93

Шикі газды жағу қарқындылығы, т/1000 өндірілген КСШ

12

11

6

Шикі газды жалындатып жағудың жалпы көлемі, млн м

шығарындыларының (70 %-ға) қысқаруына оң
әсерін тигізеді.
ҚМГ 2015 жылы Дүниежүзілік Банктің
«2030 жылға қарай ілеспе мұнай газын
толық кәдеге жарату» бастамасын қолдады.
2018 жылғы 20 қарашада ҚМГ-да бастаманы
іске асыру мәртебесін және шикі газды
тұрақты жағуды қысқарту бойынша ықтимал
ынтымақтастықты талқылау бойынша
Дүниежүзілік банк тобының өкілдерімен
жұмыс кеңестері өтті. Осы бастама
шеңберінде шикі газды жағу көлемі бойынша
есептілік жыл сайынғы негізде тапсырылады.
Компания ІМГ-ні қатқа кері айдамайды.

Шикі газды кәдеге жарату жөніндегі
инфрақұрылым мен заманауи қуаттардың
құрылысы өндіруші активтерді толық
көлемде әзірлеуге және парниктік газдар
мен ластаушы заттардың атмосфераға
шығарындыларын айтарлықтай төмендетуге
мүмкіндік береді.

Қалдықтарды басқару – бұл ҚМГ үшін
маңызды экологиялық аспектілердің бірі.
Сыни жағдай бірінші кезекте мұнай саласына
тән қауіпті қалдықтардың пайда болуының
елеулі көлемінде болып табылады. Осы
процесті сапалы бақылау үшін Компания
өндірістік қалдықтарды басқару жүйесін
дамытады, қалдықтардың пайда болуы мен
қозғалысын есепке алуды үнемі жақсартады,
қалдықтарды қайта пайдалануды арттыру
әлеуетін ұлғайтады.

120

Айналым түрлері бойынша 2018 жылғы қауіпті
қалдықтар, %
1% 7%
3%
3%
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Графикаға арналған
деректер көзі:

2018 жылы жағылған газдың мұнай
баламасында көмірсутек шикізатын
өндірудің жалпы көлеміне қатынасының
орташа көрсеткіші ҚМГ компаниялар тобы
бойынша КСШ өндірудің мың тоннасына
6 тоннаны құрады, IOGP орташа
көрсеткіші – 12,1.

(2017 жылға қарағанда 14 % аз), оның
ішінде «қауіпті» деп жіктелген қалдықтар –
268,9 мың тонна, «қауіпсіз» деп жіктелген
қалдықтар тиісінше 19,4 мың тонна. Қауіпті
қалдықтардың басым бөлігін – 67 %-ын
бұрғылау қалдықтары (бұрғылау шламы
және пайдаланылған бұрғылау ерітінділері)
құрайды. 2017 жылмен салыстырғанда
қалдықтардың пайда болуының жалпы
көлемінің азаюы бірінші кезекте бұрғылау
қалдықтарының пайда болуының азаюымен
байланысты.

Айналым түрлері бойынша 2018 жылғы қауіпсіз
қалдықтар, %
2%

7%

IOGP 12,1
268,9 мың тонна
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KMG 2018 (6)

3

Қалдықтарды басқару

Пайда болған қалдықтардың көлемі
2018 жылы 288,3 мың тоннаны құрады

Сала бойынша ІМГ жағу қарқындылығы көрсеткішінің бенчмаркингі

60

Әлеуметтік жауапкершілік

Шикі газды жалындатып жағу көлемі

жарату 2018 жылы бүкіл тарихтағы ең
жоғары – 93 %, газды жағу көрсеткіші
өндірілген КСШ-ның 1 000 тоннасына 6 тонна
деңгейінде (2017 жылы 11) тұр, бұл IOGP
орташа әлемдік көрсеткішінен 50 %-ға төмен.
Бұған қол жеткізу Прорва кен орындары
тобында газды кешенді өңдеу қондырғысын
(ГКДҚ) толық ауқымды пайдалануға енгізу
және Ақтөбе облысының мұнай өндіру
активтерінде газды өндіру мен жағу
көлемдерін қысқарту арқылы мүмкін болды.
ҚМГ тобының негізгі өндіруші компаниялары
бойынша табиғи және ілеспе газды өндіру
көлемі 2018 жылы 2 873 млн м3 құрады,
оның ішінде ілеспе мұнай газының көлемі
(ІМГ) – 2 049,5 млн м3, жағылған шикі газдың
көлемі 148,9 млн м3 құрады. 2018 жылдың
соңында Ақтөбе облысы Байғанин ауданында
Қожасай кен орнында заманауи газ өңдеу
кешені іске қосылды. Мемлекет басшысы
Индустрияландыру күніне арналған
жалпыұлттық телекөпір кезінде оның
жұмысын онлайн режимде іске қосты.
Қожасай кен орнындағы газды кешенді өңдеу
қондырғысын толық ауқымды пайдалануға
енгізу газды жалындатып жағуды
173 млн м3-тан 50 млн м3-ке дейін қысқартуға
мүмкіндік береді, бұл ластаушы заттар

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс
орнындағы қауіпсіздік

Экономикалық дамуға үлес

19,4 мың тонна

79%
98%
Қайтадан пайдалану
Екінші реттік өңдеу
Қалпына келтіру
Өртеу (немесе отын ретінде пайдалану)
Полигонға орналастыру
Кәсіпорын алаңында сақтау (0,3%)
Мамандандырылған ұйымға беру
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Қайта пайдалану
Полигонға орналастыру (0,12%)
Кәсіпорын алаңында сақтау (0,12%)
Мамандандырылған ұйымға беру
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Корпоративтік басқару және орнықты даму

Компания туралы

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс
орнындағы қауіпсіздік

Экономикалық дамуға үлес

Бұрғылау қалдықтарының пайда болуы

2018 жылы ҚМГ компаниялар тобына
қоршаған ортаны қорғау саласындағы
уәкілетті орган 85,6 млрд теңге мөлшеріндегі
нормативтен тыс эмиссиялар үшін әкімшілік
айыппұлдар, залал және салық төлемдерін
салды, оның ішінде Компания 9,7 млрд
теңгені танып, нақты төледі. Қалған
шағымдарды Компания сот тәртібімен заңсыз
деп даулайды.

400
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Құрлықтағы жобалар
Пайдаланылған бұрғылау
ерітіндісі, мың тонна

мәселелерді айқындау және тәуекелдерді
басқару бойынша жұмысты жалғастырады.

ҚМГ бойынша бұрғылау қалдықтарының
жалпы түзілуі

2018 жылы ҚМГ өндіруші компанияларының
қызметі нәтижесінде 176,4 мың тонна бұрғылау
қалдықтары пайда болды (2017 жылға
қарағанда 6 % кем), оның ішінде: 38,4
мың тонна – өңделген бұрғылау ерітіндісі; 138
мың тонна – бұрғылау шламы. ҚМГ тобының
өндіруші компанияларының барлық бұрғылау
қалдықтары мамандандырылған ұйымдарға
кәдеге жарату үшін беріледі. Осы компаниялар
қолданатын қалдықтарды одан әрі кәдеге
жарату әдістері: инерттеу, термиялық әдіс,
химиялық әдіс, биологиялық ремидиация және
арнайы полигондарда көму.

мың тонна

Орнықты даму туралы есеп

Есеп туралы

2018

Теңіздегі жобалар

Бұрғылау шламы, Пайдаланылған бұрғылау
мың тонна
ерітіндісі, мың тонна

Бұрғылау шламы,
мың тонна

2014

116,501

236,954

0,905

0,879

2015

83,079

200,62

1,144

1,104

2016

44,242

107,13

0

0

2017

49,499

134,279

0,991

1,06

2018

37,05

137,19

1,36

0,81

Өндіруші компаниялардың біріне
55,9 млрд теңге көлемінде қоршаған ортаға
эмиссияға рұқсатсыз полигондарда өндіріс
қалдықтарын орналастырғаны үшін әкімшілік
айыппұл салынды. ҚМГ талап-арыздың
заңсыздығын дәлелдеп, 2019 жылдың
қаңтарында азаматтық істер жөніндегі сот
алқасының қаулысымен салынған әкімшілік
айыппұлдар мен салық төлемдерін алып
тастау және іс бойынша өндірісті тоқтату
туралы шешім қабылданды.
Басқа компанияға газды кешенді дайындау
қондырғысының жалынына тиісті рұқсатсыз

Әлеуметтік жауапкершілік

жағу үшін әкімшілік айыппұл, қоршаған
ортаны ластағаны үшін залал және газды
нормативтен тыс жағу үшін салық төлемдерін
қоса алғанда, 29,7 млрд теңгеге айыппұл
санкциялары салынды. Қышқыл газды жағу
нормасының артуының себебі – ГКДҚ-да
LO-CAT күкірт тазарту жүйесін іске қосу кідірісі
болды. Күкірт тазалау жүйесі 2018 жылдың
соңында жұмыс істей бастады және қышқыл
газды жалындатып жағу дереу тоқтатылды.
Ұсынылған сомадан 2018 жылы нақты
9,2 млрд теңге төленді. Қалған сома бойынша
сот талқылаулары жүргізілуде.
Компанияның мұнай өңдеу зауыттарының
біріне қатысты 2018 жылы қаржылық емес
санкциялар қолданылды, атап айтқанда –
мынадай талаптар қойылды: рауалы
төгінділер жобасына түзету жүргізу, сарқынды
суларда ластаушы заттар концентрациясының
белгіленген нормативтерін сақтау, тазарту
құрылыстарының тиімділігін жақсарту
бойынша қажетті шаралар қабылдау, тазарту
құрылыстарын жаңғырту бойынша жоспар
әзірлеу. Барлық аталған тармақтар бойынша
Компания жұмыс жүргізді.

Қауіпті қалдықтарды тасымалдау
ҚМГ қауіпті қалдықтарды Қазақстанға/одан
тысқары жерлерге импорттамайды және
экспорттамайды.

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІК
Біз ҚР Заңнамасы аясында өндірістік
қызметімізді жүргізуге және қоршаған ортаға
зиян келтірудің алдын алу бойынша тиісті
шаралар қабылдауға тырысамыз.
Компания өндірістік объектілерде ҚР табиғат
қорғау заңнамасына сәйкессіздіктерді айқындау
бойынша, заңнама талаптарына қандай
да бір сәйкессіздікті болдырмау бойынша
іс-шараларды жүргізу үшін проблемалық
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2014-2018 жылдардағы экологиялық айыппұлдар,
млрд теңге
Төленген айыппұлдар
2014
2015
2016
2017
2018

Даулануда

2,8
1,8
1,2
0,2
9,7

20
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ӨЗГЕРІСТЕР АРҚЫЛЫ ОРНЫҚТЫЛЫҚ

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

ӘЛЕУМЕТТІК
ЖАУАПКЕРШІЛІК

БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР
МГ персоналды басқару жүйесінің негізі ҚМГ 2017–
2021 жылдарға арналған кадрлық саясаты (бұдан
әрі – ҚМГ Кадр саясаты) болып табылады.
Ол ҚМГ компаниялар тобында 2021 жылға дейінгі
адами ресурстарды басқару функцияларын
дамытудың негізгі тәсілдерін, қағидаттарын,
талаптары мен бағыттарын айқындайды.
Кадр саясатының тұжырымдамасы ҚМГ тобында
адами капиталдың құнын арттыру үшін жағдай
жасауға бағытталған.
Осы стратегиялық мақсатқа қол жеткізу HRфункцияның негізгі үш мақсатына негізделеді:
1) ҚМГ бүкіл тобы бойынша персоналды
басқарудың бірыңғай HR-функциясы мен
бірыңғай моделін құру.
2) Персоналды басқару қызметінің ашықтығын
үнемі жетілдіру және арттыру.
3) Корпоративтік мәдениетті дамыту және
басшылардың дағдыларын арттыру.

Еліміздің ірі жұмыс берушілерінің бірі бола отырып, Компания
қызметкерлермен және кәсіподақтармен әріптестік қарым-қатынас
қағидаттарына негізделген әлеуметтік бағдар ұстанады.
Компания мыналарды мақсат тұтады:
•• өндірістік жұмыспен қамтуға жәрдемдесу;
•• лайықты жұмыс пен еңбек жағдайын қамтамасыз ету;
•• адам құқықтары мен еңбек құқықтарын сақтау;
•• бизнесті адал жүргізу және сыбайлас жемқорлықты қабылдамау;
•• қоғамның және қатысу өңірлерінің дамуына ықпал ету.

Әлеуметтік
жауапкершілік

Әрбір мақсат кадр саясатының негізгі бағыттарын
білдіретін белгілі бір міндеттердің тізбесін қамтиды.
2018 жылдың есепті кезеңінің соңында
қызметкерлердің нақты саны ҚМГ компаниялар
тобы бойынша 78 933 адамды, аутстаффинг 3 347
адамды құрады.

Есепті кезеңдегі қызметкерлер, санаттар бойынша, %
9%

Қызметкерлер санын оңтайландыру жұмысқа
қабылдауға, қызметкерлердің зейнеткерлікке
шығуына, әдепкі тұрақтамауға және бейінді емес
қызмет түрлерін шығаруға мораторий есебінен
жүргізілді.
Бұл ретте персоналдың жалпы санындағы өндірістік
персоналдың үлесі 91 %-ды, әкімшілік-басқару
персоналы 9 %-ды (2017 жылы тиісінше 89 % және
11 %) құрайды. Компаниялар қызметінің бағыты
ауыр, қауіпті және зиянды еңбек жағдайларымен
байланысты екенін ескере отырып, ерлер үлесі
81,2 %-ды, әйелдер үлесі 18,8 %-ды құрайды.
ҚМГ компаниялар тобы бойынша кадрлардың
тұрақтамау коэффициенті* орта есеппен 14 %
құрады (2017 жылы 14 %, 2016 жылы 13,8 %,
2015 жылы 11,1 %).
ҚМГ қызметкерлерге әлеуметтік пакеттің алуан
түрлерін ұсынады, олар әлеуметтік жәрдемақылар
мен өтемақылардың алуан түрлерін қамтиды:
•• еңбек демалысына сауықтыруға арналған
материалдық көмек,
•• жүктілігі мен босануына байланысты төлемдер,
•• бала күтімі бойынша демалыстағы
қызметкерлерге баласының 1,5 жасқа толуына
дейінгі ай сайынғы төлемдер,
•• басқа жұмысқа ауыстыру мүмкін болмаған
жағдайда, еңбек шартын бұзу кезіндегі өтемақы,
•• еңбек ету қабілетінен жалпы айрылуына,
мүгедектік алуына байланысты,
•• қызметкерлердің өліміне байланысты жерлеуді
ұйымдастыруға біржолғы төлемдер,
•• өндірістегі жазатайым оқиға салдарынан қаза
тапқан қызметкердің отбасына біржолғы төлем.
Компания қызметкерлер науқастанған жағдайда
ерікті медициналық сақтандыруға және
Қазақстанның балалар сауықтыру лагерлерінде
қызметкерлердің балаларының демалысын
ұйымдастыруға да әлеуметтік кепілдіктер береді.

91 %
Өндірістік персонал
ӘБП
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* Қызметкерлердің тұрақтамау коэффициенті Кт= A / B х 100%, мұнда А – өз
бастамасы бойынша, тараптардың келісімі бойынша және қызметкердің
кінәсінен жұмыстан босатылған қызметкерлердің есепті кезеңнің
соңындағы саны; В – кезең ішіндегі орташа тізімдік саны.

53

Есеп туралы

Компания туралы

Корпоративтік басқару және орнықты даму

Экономикалық дамуға үлес

Есепті кезеңдегі қызметкерлер, жынысы бойынша
бөліністе, %
18,8%

Есепті кезеңде жаңадан
қабылданған қызметкерлер,
жынысы бойынша бөліністе, %

Есеп беру кезеңінде еңбек
қатынастары тоқтатылған
қызметкерлер, жас санаттары
бойынша, %

30%

81,2%
Есептік кезеңдегі қызметкерлер, жас топтары бойынша, %

30 жасқа дейін
31-50 жас
50 жастан
асқандар

58,3%

Есептік кезеңде жаңадан қабылданған қызметкерлер,
жас топтары бойынша, %

70%

Бала күтімі бойынша жалақысы сақталмайтын
демалыстағы қызметкерлердің саны есепті кезеңнің
соңына 1 517 адамды құрады (2017 жылы 1 697
Есептік мерзім ішінде және жылдар бойынша ана
болу/әке болу бойынша демалыстағы қызметкерлер
2 000

11,9%

1 500

34,2%
30 жасқа дейін
31-50 жас
50 жастан
асқандар

1 668

1 394

Әйелдер
Ерлер

87%

55%

сақтала отырып берілетін төлемдер, егер емделуге
жұмсалған шығындар сақтандыру бағдарламасында
белгіленген лимиттен асып кеткен жағдайда,
емделуге және медициналық операцияларға ақы
төлеуге берілетін төлемдер, мүгедек қызметкерлерге,
қызметкердің мүгедек балаларына, көп балалы
және аз қамтылған отбасыларына және т.б. берілетін
төлемдер жатады.

Адам

1-қағидат
Адам құқықтары: Іскерлік топтар
халықаралық танылған адам құқықтарын
қорғауды қолдауы және құрметтеуі тиіс
2-қағидат
Адам құқықтары: Іскерлік топтар олар адам
құқықтарын бұзуға қатысушы еместігіне көз
жеткізуі тиіс
3-қағидат
Еңбек: Іскерлік топтар
қауымдастықтың еркіндігін және
ұжымдық келіссөздерге құқықтың
тиімді танылуын қамтамасыз етуі
тиіс
4-қағидат
Еңбек: Іскерлік топтар зорлық-зомбылық
немесе мәжбүрлі еңбектің барлық
нысандарының жойылуын қамтамасыз етуі тиіс
5-қағидат
Еңбек: Іскерлік топтар балалар еңбегіне тыйым
салуды қамтамасыз етуі тиіс
6-қағидат
Еңбек: Іскерлік топтар еңбек және кәсіптер
саласындағы кемсітушіліктерді жоюды
қамтамасыз етуі тиіс

13%

30 жасқа дейін
31-50 жас
50 жастан
асқандар

Әйелдер
Ерлер

16,7%

Есеп беру кезеңінде еңбек
қатынастары тоқтатылған
қызметкерлер, жынысы бойынша
бөліністе, %

18%

27%

Әйелдер
Ерлер

25%
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Ұжымдық шартта операциялық қызметтегі
өзгерістер жөнінде қызметкерлерге хабарлау кезеңі
көзделмейді, бұл мәселе Еңбек кодексіне сәйкес
реттеледі. Еңбек жағдайларын өзгерту кезінде,
Компания қызметкердің кемінде он бес күнтізбелік
күн бұрын жазбаша хабардар етеді. Компания
қызметіндегі маңызды өзгерістерге қатысты
хабарлаудың ең аз кезеңі 4 аптаны құрайды.
Есептік мерзім ішінде ана болу/әке болу
бойынша демалыстағы қызметкерлер, %
3%

1 470

1 344

адам), бұл ретте әйелдердің үлесі 97 %-ды, ерлер –
3 %-ды құрайды. Жүктілігі және босануы бойынша
демалыстағы әйелдер 436 (2017 жылы 856 әйел).
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Әйелдер
Еркектер

2018

Еркектер

97%

53,6%

Сонымен қатар, қызметкерлерге тарихи қалыптасқан
әлеуметтік қолдау түрлері беріледі. Әлеуметтік көмектің
аталған түрлері ұжымдық шарттарда бекітілген немесе
кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген.
Мұндай төлемдерге мерей жасына жетуіне байланысты,
неке қиылуына байланысты төлемдер, некеге тұрған кездегі
қысқа мерзімді демалыстар, баланың тууына байланысты,
туған-туыстарының қайтыс болуына байланысты жалақысы

АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ
Компания әркімге тең құқықтар берудің даусыз
маңыздылығын мойындайды. Біз адамның негізгі
құқықтарын қатаң құрметтейміз.

Компания балалар еңбегін, мәжбүрлі еңбекті
пайдаланбайды, нәсіліне, дініне және жынысына
қарамастан барлық қызметкерлердің тең құқықтарын
таниды.
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Компанияның әрбір қызметкерінің еңбек саласындағы
өз құқықтары мен бостандықтарын іске асыруда
тең мүмкіндіктері бар. Бұдан басқа, Компания
қызметкерлермен ұжымдық шартты жасасу, өзгерту,
толықтыру жөніндегі келіссөздерге белсенді қатысады,
келіссөздер жүргізу мерзімдерін қатаң сақтайды
және тиісті бірлескен комиссиялардың жұмысын
қамтамасыз етеді, келіссөздер жүргізу үшін қажетті
ақпаратты ұсынады, ұжымдық шарт ережелерінің
талаптарын қатаң орындайды.
Еңбек заңнамасына сәйкес кез келген қызметкер
өз өкілдері арқылы ұжымдық келіссөздерге және
ұжымдық шарттың жобасын әзірлеуге қатысуға,
сондай-ақ қол қойылған ұжымдық шартпен танысуға
құқылы.
Қауымдастықтар еркіндігіне құқықтарды қандай да бір
шектеу және қызмет түрлері немесе аумақтық белгісі
бойынша ұжымдық келіссөздер жүргізу Компанияның
қызметінде көзделмеген. ҚМГ әлеуметтік жауапты
компания ретінде бұл құқықты толығымен қолдайды
және қызметкерлердің бірлесу бостандығына құқығын
іске асыру үшін қолайлы орта жасайды.
ҚМГ тобы бойынша бүгінгі күні көптеген өндірістік
кәсіпорындарда ұжымдық шарттар жасалған.
2018 жылы ұжымдық шарттармен қамтылған ҚМГ
компаниялар тобы қызметкерлерінің саны 2018 жылы

Экономикалық дамуға үлес

58 838 адамды, 2016 жылы 58 658 адамды, 2015 жылы
54 197 адамды құрады.
Компанияның кәсіподақтармен өзара іс-қимылы
салалық және өңірлік деңгейлерде еңбек
заңнамасымен белгіленген әлеуметтік әріптестік
шеңберінде жүзеге асырылады. Салалық деңгейде
өзара іс-қимылдың негізгі параметрлері (әлеуметтік
кепілдіктер, еңбекті ұйымдастыру мәселелері,
еңбекақы төлеу, жұмыспен қамту, гендерлік және
жастар саясаты, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау,
еңбек жанжалдарының алдын алу және шешу және
т.б.) 2017–2019 жылдарға арналған ҚР Мұнай-газ,
мұнай өңдеу және мұнай-химия салаларындағы
салалық келісімде айқындалған.
Өңірлік деңгейде әлеуметтік әріптестік жөніндегі
облыстық комиссиялар жұмыс істейді, олардың
шеңберінде жұмыспен қамту және еңбекті қорғаудың
өңірлік мәселелерінен басқа, нақты ұжымдық еңбек
даулары да қарастырылады.
«Самұрық-Қазына» АҚ әлеуметтік өзара іс-қимыл
және коммуникация орталығы өткізетін Әлеуметтік
тұрақтылық индексінің (ӘТИ) зерттеулеріне сәйкес
ҚМГ ӘТИ 2013 жылдан бастап 2018 жылға дейін
61-ден 74 %-ға дейін өсті және «орташадан жоғары»
деңгейде тұр, 2018 жылы ӘТИ 74 % құрайды.

Бірыңғай ішкі коммуникациялар жүйесі
2016 жылдан бастап ҚМГ барлық өндірістік
кәсіпорындарында ішкі коммуникация құралдары
енгізілуде, оған сәйкес жылына екі рет бірінші
басшылардың еңбек ұжымдарымен есептік
кездесулері жүйелі түрде өткізіледі, тоқсан сайын ҚМГ
ЕТҰ желілік басшыларының ұжымдармен кездесулері,

басшылардың кәсіподақпен кездесулері өткізіледі,
әрбір қызметкердің кәсіпорын басшылығына
сұрақ қою және уақытылы жауап алу мүмкіндігі
регламенттелген. 2018 жылы бірінші басшылардың
еңбек ұжымдарымен 65 есеп беру кездесуі өткізілді.

ПЕРСОНАЛДЫ ДАМЫТУ
Әлеуетті дамыту шеңберінде ҚМГ өндірістік және
әкімшілік қызметкерлердің адам ресурстарын дамыту
мәселелеріне ерекше көңіл бөледі.
Жыл сайынғы негізде ҚМГ қызметкерлерді оқытуды
және дамытуды қамтамасыз етеді, ҚМГ компаниялар
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Оқытылған бір қызметкерге арналған академиялық
сағаттардың орташа жылдық саны, қызметкерлердің
санаттары бойынша, %
15%

59%

1

Басшылар
Мамандар1
Жұмысшылар мен
қызметшілер 2

26%

жетекші мамандар/
инженерлер/талдаушылар,
аға мамандар/ инженерлер/
талдаушылар, мамандар/
инженерлер/талдаушылар,
кіші мамандар / инженерлер /
талдаушылар

2 жұмысшы – жұмысшы
кәсіптері; қызметшілер –
техникалық орындаушылар,
іс жүргізуші, мұрағатшылар,
басшылардың хатшылары

пайдалану мақсатында 2016 жылдан бастап ҚМГ
компаниялар тобында персоналды оқыту және дамыту
«70/20/10-жұмыс орнында оқыту/ішкі оқыту/сыртқы
оқыту» тұжырымдамасы енгізіліп, іске асырылуда.
Осы оқыту моделі шеңберінде ҚМГ компаниялар тобы
бойынша «Ішкі тренерлер институты», қызметкерлерді
қашықтықтан оқыту бағдарламалары, тағылымдама
бағдарламасы және жетекшілерді дамыту
бағдарламалары сияқты процестер енгізілген.
Аталған жобалармен қатар ҚМГ жыл сайын оқытылған
қызметкерлердің санын белсенді арттыруда.
2018 жылы жалпы сомасы 5,7 млрд теңгеге 129 мың
адам* оқытылды, бұл өткен жылдың көрсеткішінен
2,5 % жоғары. Оқытылғандар мен шығыстар санының
өсуі жоғарыда көрсетілген бағдарламалардың іске
қосылуы мен іске асырылуымен байланысты.
Оқудан өткен қызметкерлердің 15 %-ын әйелдер,
85 %-ын ерлер (2017 жылы тиісінше 14 % және 86 %)
құрайды. Бұл ретте әйелдерді оқытуға арналған
шығыстар шығындардың жалпы сомасының
23 %-ын құрайды, әйелдерді оқытудың орташа
құны – 69 мың теңге, ерлерді оқыту – 40 мың
теңге. Оқытылғандардың 8 %-ы – әкімшілік-басқару
персоналы, 92 %-ы – өндірістік персонал. Оқытылған
өндірістік персоналдың жоғары пайызы ҚР
заңнамасына сәйкес қауіпті өндірістік объектілерде
жұмыс істейтін қызметкерлерді міндетті оқытумен
байланысты.

Оқытылған қызметкерлердің жалпы саны,
жылдар бойынша, мың адам
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Бір қызметкерге орташа жылдық академиялық сағат
саны 15 сағатты (2017 жылы 16,1 сағат) құрайды, оның
ішінде
•• бір адамға – 14,9 сағатты (2017 жылы 15,8 сағат),
бір әйелге – 15,6 сағатты (2017 жылы 18,3 сағат)
құрайды.
•• бір басшыға – 19,5 сағат, бір маманға – 18,3 сағат,
бір жұмысшы / қызметшіге – 12,6 сағат.
Оқытудан өткен қызметкерлер саны, жынысы бойынша
бөліністе, %

жылдар

2015

2016

2017

2018

Ерлер

86,5

88

86

85

Әйелдер

13,5

12

14

15

Сонымен қатар, қызметкерлерді оқыту мен дамыту
олардың жынысы мен атқаратын қызметіне
қарамастан жүзеге асырылады.

тобы қызметкерлерін дамытудың жаңа тәсілдері мен
бағдарламаларын қалыптастырады.
Оқыту және дамыту процесін жақсарту, персоналдың
қажетті біліктілік деңгейін қалыптастыру және
қолдау, сондай-ақ бюджет қаражатын тиімді

* оқытылғандардың санын есептеу кезінде өткен оқулары ескеріледі (мысалы,
егер 1 қызметкер екі оқытудан өткен болса, оқытылғандардың саны – 2).
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ПЕРСОНАЛДЫ БАҒАЛАУ
Персоналды бағалау рәсімі ҚМГ-де 2004 жылдан бастап
қолданылады және қызметтің тиімділігін айқындауға
және барабар материалдық және материалдық емес
сыйақыны ынталандыруға бағытталған.
Рәсім ҚМГ әкімшілік персоналын бағалау
қағидаларымен регламенттеледі және бағалаудың
екі түріне негізделеді: кәсіби дамуды бағалау және
қызметтің нәтижелілігін бағалау.
Адами ресурстарды тиімді басқарудың танылған
халықаралық тәжірибесіне сәйкес, бұл рәсім есепті
жыл ішінде қызметтің нәтижелілігін бағалауды ескере
отырып, қызметкерлердің іскерлік және көшбасшылық
құзыреттерін бағалауға негізделген.
Нәтижелілікті бағалау бір жылға мақсаттар қою негізінде
тоқсан сайын жүргізіледі және тоқсандық сыйақы төлемі

БІЗДІҢ ҚАУЫМДАСТЫҚТАР
ретінде 1.5-тен 0-ге дейінгі лауазымдық жалақының
нақты сандық нәтижелеріне ие болады.
Кәсіби дамуды бағалау жыл сайын жүргізіледі және
материалдық емес ынталандырудың мақсатын
көздейді – бағалау комиссиясы кадр резервіне алуды,
қызметін жоғарылатуды, ҚМГ компаниялар тобында
ротациялауды, жеке оқытуды немесе кәсіби даму үшін
өзге де мүмкіндіктерді ұсына алады.
2018 жылы қызметкерлердің 2018 жылғы қызметіне жыл
сайынғы бағалау жүргізілді, оның нәтижелері бойынша
корпоративтік орталық қызметкерлерінің 85,4 %-ы,
компанияның барлық қызметкерлерінің 33,7 %-ы
есепті кезеңдегі нәтижелілікке баға берді. Олардың
ішінде: әйелдер – 23 %, ерлер – 77 %, басшылар – 16 %,
мамандар – 41 %, жұмысшылар – 43 %.

«Барлау» және «Өндіру» бизнес-бағытындағы
компанияларда еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі
(ЕАТБЖ) енгізілді, оның мақсаты барлық бөлімшелерде
еңбекақы төлеудің бірыңғай тәртібін қамтамасыз
ету және қызметкерлердің еңбек нәтижелеріне
мүдделілігін күшейту болып табылады. Бұл жүйеде
қызметкерлерге өтемақы төлемдері, үстеме ақылар мен
қосымша ақылар берілетін бірқатар шарттар көзделген;
мұндай өлшемдердің бірі өңірлік коэффициент болып
табылады – жұмысты ауыр климаттық жағдайлары бар
өңірлерде орындаумен байланысты қосымша шығыстар
мен жоғары еңбек шығындарын өтеу мақсатында
жалақының салыстырмалы түрде ұлғаю көрсеткіші. Бұл
коэффициенттің ең жоғары мәні Маңғыстау және Атырау
облыстарына тиесілі.
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ҚМГ еншілес ұйымдарының жер қойнауын
пайдалануға арналған келісімшарттарында өндірістік
қатысу өңірін дамытуға және халықтың мұқтаж
топтарына әлеуметтік көмек көрсетуге елеулі ақшалай
қаражат бөлу көзделген. Компаниялар қаражатты
жергілікті атқарушы органдарға аударады, олар
жергілікті қоғамдастықтардың қажеттіліктеріне
сүйене отырып, қаражатты бөледі. 2018 жылы ҚМГ
тобы бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттар шеңберінде өңірлерді дамытуға
шамамен 5,2 млрд теңге бөлінді.
2016 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар
кеңесінің шешімімен Қордың қайырымдылық саясаты
және Қордың қайырымдылық бағдарламасы бекітілді,
оған сәйкес ҚМГ және оның еншілес кәсіпорындары
демеушілік және қайырымдылық көмекті өз бетінше
жоспарлай және көрсете алмайды.
Қайырымдылық саясатына сәйкес, Қор компаниялары
тобының барлық қайырымдылық қызметін «SamrukKazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қоры
(бұдан әрі – Қор) жүзеге асырады.

ТЕҢ МҮМКІНДІКТЕР
Қызметкерлерді ынталандырудағы біздің тәсіліміз
еңбек ақы төлеудің лайықты деңгейін қамтамасыз ету,
ашықтық және қызметкерлердің құқықтарын сақтау
қағидаттарында құрылады. Еңбекақы төлеу жүйесіне
барлық өзгерістер мүдделі тараптардың пікірлері мен
ұсыныстары ескеріле отырып енгізіледі.

Әлеуметтік
жауапкершілік

Экологиялық жауапкершілік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік

Топтағы бастауыш деңгейдегі жалақының ұлттық
заңнамада белгіленген 2018 жылғы ең төменгі
еңбекақыға қатынасы 6:1 шамасында болады.

Қор қызметінің басым бағыттары:
—— әлеуметтік және медициналық сектордағы
адамдарға, қоғамдастықтарға көмек;
—— медиа, мәдени қоғамдастықты дамыту, адами
әлеуетті дамыту;

Жергілікті* халық өкілдерінен жалданған** қатысу
аймақтарындағы*** жоғары деңгейдегі басшылар үлесі
85 % құрайды.

Тәжірибеден мысал:

Басшылық құрамына кіретін қызметкерлердің үлесі
қызметкерлердің жалпы санының 9 %-ын құрайды. Оның
ішінде әйелдер – 17 %, ерлер – 83 %.

Мысалы, «Өзенмұнайгаз» АҚ Жаңаөзен қаласы мен
Қарақия ауданының инфрақұрылымын дамытудың
әлеуметтік бағдарламалары қорына жыл сайын 900
млн теңге бөледі.

ҚМГ компаниялар тобында гендерлік
айырмашылықтарға қарай базалық жалақыда және
сыйақы төлеу жүйесінде айырмашылықтар жоқ. ҚМГ
компаниялар тобы ұйымдарындағы жалақы деңгейі
қызметкерге емес, лауазымға байланысты, яғни бір
лауазымда жұмыс істейтін ерлер мен әйелдер бірдей
жалақы алады және ұйымдағы еңбекақы төлеу
қағидаларында көзделген өзге де төлемдерді алады.
* Жоғары дәрежелі басшылар (бірінші басшы және оның орынбасарлары)
** Қазақстан Республикасының азаматтары
*** Қатысу аймағы – Операциялық қызметті жүргізу аймағы
(облыс, аудан)

«Ембімұнайгаз» АҚ 2018 жылы Қызылқоға ауданы
Сағыз және Қарабау ауылдарында, Исатай ауданы
Аққыстау ауылында балабақша, орта мектеп және
дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысына
596 млн теңгеден астам қаржы бөлді.
«ҚазМұнайТеңіз» ТМК ЖШС Маңғыстау
ауданындағы Шетпе – Қызан автожолын қайта
жаңартуды қаржыландыруға 371 млн теңге
сомасында салым жасады.

—— еңбек қатынастарын, ұлтаралық қатынастарды
нығайту, қоғамның орнықты дамуына
инвестициялар;
—— аймақтық бизнес-бастамаларды қолдау;
—— әлемдік аренада Нұр-Сұлтан қаласының имиджін
көтеру.
ҚМГ қайырымдылыққа бөлінген қаражат көлемі,
млн теңге («Samruk-Kazyna Trust» жобаларын
қаржыландыруға)
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Қор «Самұрық-Қазына» АҚ-ның барлық компаниялар
тобынан халық үшін әлеуметтік маңызды мәселелерді
шешуге бағытталған қайырымдылық жобалары мен
бағдарламаларын іске асырады. Қордың қызметі
мемлекеттік органдардың, ҚР Үкіметінің және
қоғамдық және әлеуметтік саясат саласындағы
сарапшылардың жәрдемдесуімен жүзеге асырылады.
Корпоративтік қордың қайырымдылық жобаларының
әкімшілері – конкурстық негізде айқындалған үкіметтік
емес ұйымдар болып табылады.

Спорт түрлері мен спорттық шараларды қолдау
мақсатында «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС
Павлодар қаласына 200 млн теңге бөлді.
«Қазгермұнай» БК ЖШС Қызылорда қаласындағы
Жастарға қызмет көрсету орталығының құрылысына
1 млрд 465 млн теңге көлемінде қаржы бөлді, салым
2018–2019 жылдар кезеңіне арналған әлеуметтікэкономикалық даму бойынша есебіне жатқызылды.
«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС халықтың мұқтаж
топтарына 9 млн теңгеден астам әлеуметтік көмек
көрсетті.

59

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік
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