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ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

Құрметті ханымдар мен мырзалар!

Нарық талаптарын ескере отырып, 2020 жылы ҚКМ 
қызмет үлгісін жаңартты және 2014-2023 жылдарға 
арналған жаңартылған даму стратегиясын бекітті. 
Даму стратегиясы шеңберінде ҚКМ private equity 
құралдары арқылы стресстік активтер сегмент-
теріне, венчурлік қаржыландыруға және мемлекет-
тік-жекешелік әріптестіктің (МЖӘ) инфрақұрылым-
дық жобаларына қатысу арқылы инвестициялық 
мандатты кеңейтті.  
Үздік халықаралық тәжірибелерге сәйкес болу 
мақсатында, сондай-ақ имидж қалыптастыру үшін 
қоғам халықаралық агенттіктен кредиттік рейтинг 
алу бойынша жұмыс жүргізді. Осылайша, «Fitch 
Ratings» ҚКМ эмитент дефолтының ұзақ мерзімді 
рейтингін («ЭДР») шетелдік және ұлттық валютада 
«Bb+», «тұрақты» болжаммен берді. Fitch сондай-ақ 
ҚКМ-ге «AA(kaz)» ұлттық баған бойынша рейтинг 
берді. Рейтинг ҚКМ Қазақстан Республикасымен 
күшті байланыстары туралы Fitch пікірін көрсетеді 
(«BBB»/болжам «Тұрақты»/»F2»). 
2020 жылдың соңына қарай Қоғам жалпы капитал-
дандырылуы 2 769 млн АҚШ долларын құрайтын 15 
тікелей инвестициялар қорының қатысушысы бол-
ды.  
ҚКМ қатысуымен тікелей инвестициялар қорлары 
экономиканың басым секторларындағы бірқатар 
жобаларды қаржыландырды. Қоғам қорынан қара-
жат бөлінген жобалардың бірі - «Kazrost Engineering 
Ltd» жобасы. Компания Ростсельмаш комбайнда-
рын құрастыру бойынша машина жасау саласын-
дағы қызметті жүзеге асырады.  
Сондай-ақ ҚКМ қағаз және қағаз өнімдерін өндіру 
бойынша жобаны қаржыландырды. Комбинат 549 
жұмыс орнын қамтамасыз ете отырып, дизайннан 
бастап өнімді тапсырыс берушіге жеткізуге дейінгі 
қаптама материалдары өндірісінің толық циклін жү-
зеге асырады. Комбинаттың өндірістік қуаты жылы-

на 24 000 тонна картон өнімдерін құрайды, Қа-
зақстан, Орта Азия және Сібір аумағында сатылады. 
«Baiterеk Venture Fund» АҚ қорының «Aitas KZ» АҚ 
Макинск құс фабрикасы құрылысының жобасынан 
2,3 млрд теңге сомасына табысты ішінара шығуын 
жеке атап өткім келеді.  Жобадан шығу қорытынды-
сы бойынша табыстылық (IRR) жылдық 12% құра-
ды.  Сондай-ақ 3 млрд теңге сомасына «Аллюр ком-
паниялар тобы» АҚ жобасынан толық шығу орын 
алды.  Жобадан шығу қорытындысы бойынша табы-
стылық (IRR) жылдық 7,6% құрады. 
Бұдан басқа, есепті жылы ҚКМ private equity құра-
лының қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында 
іске қосылған жеңілдікті қаржыландыру бағдарла-
масын іске асыру шеңберіндегі стратегиялық жоба-
ларға қолдау көрсетілді.  
2020 жылдың қорытындысы бойынша бағдарлама 
қаржыландырылған және мақұлданған жобаларды 
ескере отырып, 100% - ға игерілді. 2020 жылдың 
соңындағы жағдай бойынша бағдарлама бойын-
ша жалпы сомасы 34,77 млрд теңгеге энергетика, 
мұнай-химия, тамақ өнімдерін өндіру, құрылыс ма-
териалдары және т.б. саласындағы 16 кәсіпорын 
қаржыландырылды, оның ішінде 1,44 млрд теңге 
сомасына 3 жоба екінші деңгейдегі банктерді тарта 
отырып қаржыландырылды.  
Алдағы 2021 жылы ҚКМ қазақстандық тікелей инве-
стициялар нарығын дамыту бойынша тиімді жұмы-
сты жалғастыруға ниетті.  
Белгіленген жоспарларды іске асыру бизнестің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және елді техно-
логиялық жаңғыртуға, инвестициялық портфельді 
ұлғайтуға, өнімділікті арттыруға, кіріс көздерін әрта-
раптандыруға ықпал ететін болады.
Директорлар кеңесі, өз кезегінде, корпоративтік 
басқару арқылы қажетті нәтижелерге қол жеткізуге 
жәрдем көрсететін болады.

Айдар Әріпханов

«ҚАЗЫНА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
АҚ  Директорлар кеңесінің төрағасы

іске асыру бизнестің бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруға және 
елді технологиялық жаңғы-
ртуға, инвестициялық порт-
фельді ұлғайтуға, өнімділікті 
арттыруға, кіріс көздерін әр-
тараптандыруға ықпал ететін 
болады.

БЕЛГІЛЕНГЕН 
ЖОСПАРЛАРДЫ 

2020 жыл айтарлықтай күрделі жыл болды, бірақ жүргізілген жұмыстың нәтижелері 
бізге болашаққа сенімді қарауға мүмкіндік береді. «Қазына Капитал Менеджмент» ак-
ционерлік қоғамы тиімді бизнес-моделін құра отырып, тікелей инвестициялар нарығын-
дағы өз рөлін нығайтты. 
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БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
ҮНДЕУІ

Құрметті әріптестер,
инвесторлар, серіктестер!

Бұл өзгерістер қиындықтар мен кедергілердің се-
бебі болып қана қоймай, жаңа мүмкіндіктер ашты: 
ҚКМ private equity саласындағы негізгі ойыншы-
лардың бірі ретінде өз позициясын нығайтып, күшті 
және тұрақты компания болды.  
Жалпы 2020 жыл ҚКМ үшін табысты болды, бұл ту-
ралы біздің оң стратегиялық, операциялық және 
қаржылық нәтижелеріміз дәлелдейді. ҚКМ қаты-
суымен қорлардың жалпы капиталдандыруы 2020 
жылдың соңында 2 769 млн АҚШ долларын құра-
ды.  ҚКМ-нің ТИҚ-тегі инвестицияларының үлесі 
513,0 млн АҚШ долларын құрады. 
ҚКМ портфеліндегі ең үлкен үлесті көлік және логи-
стика, энергетика және тамақ өнімдерін өндіру сек-
торы құрайды – тиісінше инвестициялардың жалпы 
көлемінің 39%, 19% және 18%. 
2020 жылы қаржыландырылған 9 жобада жыл 
соңындағы жағдай бойынша жұмыс орындарының 
жалпы саны 1 326 адамды құрады. 
ҚКМ Қазақстан Республикасының ішінде және одан 
тыс жерлерде өзінің инвестициялық белсенділі-
гін дамытуға ұмтылады. Жаңа инвестициялардың 
мақсаты экономика және география салалары бой-
ынша қорлар портфелін әртараптандыру жолымен 
капиталды шоғырландыру тәуекелдерінің деңгей-
ін төмендету, активтердің жаңа сыныптарын алу; 
қорлар портфелінің инвестициялық құнының ұзақ 
мерзімді тұрақты өсуін қамтамасыз ету және қолда 
бар капиталды тиімді өсіру болып табылады. 
2021 жылы ҚКМ алдында үлкен мақсаттар тұр. 
Олардың ішінде: халықаралық қаржы институтта-
рымен және стратегиялық инвесторлармен бір-
лесіп, тікелей инвестициялар қорларына қатысу 
бойынша одан әрі жұмыс жүргізу, Қазақстанға ті-
келей инвестициялар тарту шеңберінде түрлі сала-
лардағы стратегиялық әріптестермен инвестици-
ялық жобаларды іске асыру. ҚКМ алғаш рет private 
equity құралы арқылы жобаларды қаржыландыру 

бағыты бойынша 35 млрд теңге сомасына ИИДМБ 
операторы болады.  
Өңдеу өнеркәсібі саласындағы экспортқа бағдар-
ланған кәсіпорындарды қаржыландыру жөніндегі 
жұмыстар жалғастырылады. 
Baiterek Venture Fund, DBK Equity Fund, KCM 
Sustainable Development Fund I және Kazakhstan 
Infrastructure Fund сияқты ашық инвестициялық ке-
зеңі бар қорлар 13 млрд теңгеден астам сомаға жо-
баларды қаржыландыруды жоспарлап отыр. 
Сонымен қатар стресстік активтерді басқару бой-
ынша кәсіби халықаралық ойыншымен (general 
partner) бірлескен кәсіпорын құру жоспарлануда. 
Бұл әріптестік дамыған елдердің озық тәжірибесін 
алуға мүмкіндік береді және біздің халықаралық 
стандарттарға бейімділігімізді көрсетеді.  
Қазақстандық шығармашылық пен бизнес тәжіри-
бе мен қаржыландырумен алмасып, өсу мен ха-
лықаралық нарыққа шығу мүмкіндігіне ие болатын 
экожүйені қалыптастыру мақсатында креативті ин-
дустриялар қорын құру бойынша жоспарланып оты-
рған жұмысты атап өткім келеді. 
Өз қызметінің үздік халықаралық тәжірибеге сәй-
кестігін қамтамасыз етудің қажетті шарты ретінде 
инвестициялық қызмет барысында қоғам жауапты 
инвестициялау қағидаттарына ерекше назар ауда-
рады.  Бүгінгі таңда Қоғам өзінің ESG (Environmental, 
Social, Governance) стандарттарын әзірлеп және 
оларды басқарудың барлық деңгейлерінде енгізу 
бойынша жұмыс жүргізуде.  
Соңында ҚКМ командасына тиімді жұмысы үшін, 
сондай-ақ еншілес ұйымдар мен серіктестерге көр-
сеткен қолдауы мен жемісті ынтымақтастығы үшін 
алғыс білдіргім келеді.  
Жаһандық тұрақсыздық кезеңінде жинақталған 
тәжірибе біздің командамызды жоғары деңгейге 
шығарғанына сенімдімін, бұл барлық қойылған мін-
деттерді тиімді іске асыруға мүмкіндік береді. 

Айнұр Қуатова

«ҚАЗЫНА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» АҚ 
Басқарма төрағасы

Өткен жыл жаңа коронавирустық инфекцияның пандемиясынан туындаған баршаға 
қиындықтар жылына айналды. Есепті жылы біз үйреншікті нәрселерге жаңаша қарадық, 
мүмкіндіктерімізді бағаладық және жұмысымызды ұйымдастыруға қолданылатын тәсіл-
дерді жетілдірдік.  

ЭКСПОРТҚА
БАҒДАРЛАНҒАН
КӘСІПОРЫНДАРДЫ 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ 

жөніндегі жұмыстар
жалғастырылады. 

Өңдеу өнеркәсібі
саласында
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Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 8 
қыркүйектегі (№120 хаттама) шешімімен бекітіл-
ген қолданыстағы «Қазына Капитал Менеджмент» 
акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға ар-
налған даму стратегиясының негізінде жаңа ре-
дакциядағы ҚКМ Даму стратегиясы әзірленді 
(Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 4 
қыркүйектегі шешімімен (№11/20 хаттама) бекітіл-
ді). Қоғамның даму стратегиясына өзгерістер ен-
гізу Қоғам қызметінің бағыттарын, халықаралық 
кеңістіктегі және ел ішіндегі экономикалық және 
нарықтық конъюнктураның соңғы өзгерістеріне 
байланысты Қоғам ұсынатын қолдау бағдарлама-
лары мен қаржы құралдарын қайта қарау/нақтылау 
қажеттілігіне негізделген. 

Жаңартылған Даму стратегиясы шеңберінде ҚКМ 
Қазақстан нарығында даму әлеуеті бар актив-
тердің балама сыныптарына (МЖӘ инфрақұрылым-
дық жобалары, Стрессті активтер және венчурлік 
қаржыландыру) инвестициялайтын ТИҚ-ға қатысу 
арқылы кірістілік деңгейін арттыру және капитал 
көздерін әртараптандыру бойынша жұмыс жүр-
гізілетін болады. 

Тікелей инвестициялар нарығын дамыту үшін мы-
надай мүмкіндіктер бар:

• Экономиканың өсуінің әлеуетті нүктелері: тұрақты 
валютада ақша ағындарын тудыратын экспортқа 
бағдарланған жобаларды дамыту инвесторлар-
ды валюталық тәуекелдерден қорғайды және ин-
вестициялық белсенділікті, әсіресе халықаралық 
ойыншылар тарапынан арттыруға ықпал ететін бо-
лады. Сонымен қатар көрші нарықтарға қызметін 
кеңейте алатын, бірақ қаржыландырумен шектел-
ген жергілікті кәсіпорындар инвестиция үшін тағы 
бір тауашаны білдіреді.
• Активтерді жекешелендіру: Үкімет бастамашылық 
жасаған жекешелендіру бағдарламасы Жеке сек-
тордың пайдасына мемлекеттің рөлін төмендетеді 

деп күтілуде. 2020 жылғы жағдай бойынша 84 ак-
тив сатуға қойылды немесе сату алдындағы дай-
ындықта тұр және ҚПҚ инвестициялары үшін әлеу-
етті жобалар болуы мүмкін.
• Құрылған сауда-саттық алаңын - KASE Private 
Market дамыту есебінен қор биржасының белсен-
ділігін арттыру. Бұл ШОБ-қа қаржыландырудың ба-
лама көздерін табуға мүмкіндік береді деп күтілуде. 
Қорлар өз кезегінде сенімді және перспективалы 
компанияларға инвестициялауға қол жеткізеді.
• Нарықтың кәсіби деңгейін көтеру және қазіргі 
уақытта ТИ құралдары туралы жеткілікті білмей-
тін кәсіпкерлерді оқыту үшін халықаралық және 
тәжірибелі GP тарту.
• Институционалдық инвесторлардың инвестиция-
лары (зейнетақы қоры және сақтандыру компания-
лары) нарықтың белсенділігін және оның өтімділі-
гін арттыруға көмектеседі.
• Жеке инвестициялар үшін неғұрлым перспек-
тивалы болып саналатын энергетика, ауыл шару-
ашылығы және көлік секторларының одан әрі өсуі 
күтілуде.

ҚКМ миссиясы
тұрақты және тиімді басқарылатын компаниялар 
құра алатын, тұрақты табыс деңгейін ала алатын 
және экономиканың өсуі мен жаңғыртылуына жәр-
демдесетін мықты командаларға инвестициялау 
жолымен Қазақстанда тікелей инвестициялардың 
экожүйесін дамытуда жетекші рөлге ие болу болып 
табылады.

ҚКМ пайымдауы 
ұзақ мерзімді тәуекел капиталын икемді орнала-
стыру және үздік әлемдік практикаларды қолдану 
арқылы нарықта жетекші компанияларды дамы-
ту мақсатында ТИ серпінді экожүйесін құру; сон-
дай-ақ ұлттық экономиканың тұрақты дамуына 
белсенді қатысу.

КОМПАНИЯ
ТУРАЛЫ

01

«Қазына Капиталды
басқару» АҚ -
бұл жеке капитал қоры

1.1.
КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ –  ұлттық экономиканың өсуі мен әртараптандырылуына жәрдемдесу, 
Қазақстанда private equity инфрақұрылымын қалыптастыру, экономиканың басым секторларына шетелдік 
инвестицияларды тарту, жетекші халықаралық тәжірибені пайдалану, private equity-ге инновациялық білім 
мен технологиялар трансферті үшін 2007 жылы құрылған жеке жапитал (private equity) қорларының қоры.

ҚКМ халықаралық институционалдық инвесторлармен бірлесіп private equity қорларын тиімді басқарады. 
ҚКМ-нің қатысуымен қорлар бәсекеге қабілеттілік одан әрі өсіру және оны арттыру мақсатында экономи-
каның түрлі секторларындағы компанияларға капитал береді.
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Қазақстан экономикасының тұрақты дамуына жәр-
демдесу бойынша өз миссиясын іске асыру шең-
берінде ҚКМ шешетін негізгі міндеттер мыналар 
болып табылады:

1. Экономикалық әртараптандыруға ықпал ететін 
нарықта жетекші бизнес құру үшін инвестиция-
ланған капитал, Бизнес желісі, тәжірибе мен білім 
арқылы активтер класы ретінде ТИ әлеуетін іске 
қосу
2. Аймақтағы нарық көшбасшысы болу үшін үлкен 
әлеуетке ие ШОБ-қа назар аудару
3. Танылған экологиялық, әлеуметтік және басқару 
стандарттарына (ESG) негізделген тұрақты бизне-
сті дамытуға жәрдемдесу.
Бұл міндеттер ҚКМ бірінші және екінші стратеги-
ялық бағыттарын жүзеге асыру жолымен шешіледі: 
1. ТИ нарығын және Қазақстанның ұлттық экономи-
касын ілгерілету және дамыту. 
2. ҚКМ инвестициялық портфелін ұлғайту.

Сонымен қоса, инвестициялық портфельдің жоға-
ры кірістілігін қамтамасыз ету, сондай-ақ меншік-
ті капиталдың құрылымын күшейту үшін тағы екі 
стратегиялық бағыт көзделген: 
3. Ұйымның өнімділігін арттыру;
4. Табыс көздерін әртараптандыру.

Fitch Ratings ҚКМ эмитент дефолтының ұзақ 
мерзімді рейтингін («ЭДР») шетелдік және ұлт-
тық валютада «BB+», «тұрақты» болжаммен 
берді. Үздік халықаралық тәжірибелерге сәйкес 
болу мақсатында, сондай-ақ имидж қалыптасты-
ру үшін қоғам халықаралық агенттіктен кредиттік 
рейтинг алу бойынша жұмыс жүргізді. ҚКМ-ға со-
нымен қатар Fitch  «AA (kaz)» ұлттық шкаласы бой-
ынша рейтинг берді.
 
Несиелік рейтинг беру бұл компаниялардың ком-
панияның несиелік қабілеттілігін бағалау үшін қол-
данатын маңызды халықаралық тәжірибелерінің 

бірі. Инвесторлар үшін бұл белгілі бір компанияның 
сенімділігі мен тұрақтылығын анықтауға көмек-
тесетін құрал. Fitch Ratings сияқты ірі агенттіктен 
рейтинг алу ҚКМ шетелдік инвесторлар үшін өзінің 
тартымдылығын жақсартуға және қажет болған 
жағдайда қосымша қаражат тарту рәсімдерін 
жеңілдетуге мүмкіндік береді. 

Қоғам жауапты инвестицияларға ерекше көңіл 
бөледі. ESG (environmental, social and governance) 
жауапты инвестициялаудың қағидаттары инве-
стициялау кезінде экологиялық, әлеуметтік және 
басқарушылық факторларды есепке алуды қамти-
ды және қоғамда шешімдер қабылдау үдерісінің 
аса маңызды бөлігіне айналады. 
ҚКМ инвестициялық үдерістің барлық кезеңдерін-
де-жобалық ұсыныстарды іздеуден бастап қаржы-
ландырылған жобалардың экологиялық және 
әлеуметтік әсерін мониторингілеуге дейін ESG – 
факторларды енгізуге ұмтылады. ESG - интеграция 
әдісі біздің Компания үшін маңызды болып табы-
латын экологияға, әлеуметтік салаға және басқа-
руға байланысты факторларды талдау нәтижесінде 
анықталған тәуекелдер мен мүмкіндіктерді бағала-
уды қамтиды.

Жалғыз акционер 

«Даму институттарын, қаржы ұйымдарын басқару 
жүйесін оңтайландыру және ұлттық экономика-
ны дамыту жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қа-
зақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 
22 мамырдағы Жарлығына сәйкес ҚКМ акцияла-
рының 100% пакеті «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ға берілді. 
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ экономиканы дамытуға және 
әртараптандыруға жәрдемдесу, инвестициялар 
тарту, Қазақстан экономикасының шикізаттық емес 
секторына қаржылық–инвестициялық қолдау көр-
сету мақсатында құрылған. 

2020 жылғы private equity нарығына шолу

Үлесті сатып алу мәмілелерінің әлемдік жалпы құны
(global buyout deal value)

Bain & Company ұсынған тікелей инвестициялар-
дың жаһандық нарығының талдауына сәйкес, екін-
ші тоқсандағы қайғылы нәтижелерден әсерлі түр-
де қалпына келген әлемдік сала жыл қорытындысы 
бойынша сатып алу мәмілелері бойынша 592 мил-
лиард АҚШ долларды құрады. Бұл 2019 жылмен 
салыстырғанда 8% - ға көп және бес жылдағы ор-
таша көрсеткіштен 7% жоғары (555 миллиард АҚШ 
доллар).

Пандемия шынымен де жаһандық мәмілелердің 
санына теріс әсер етті, өйткені сатып алу 2019 
жылға қарағанда 2020 жылы 4100-ден 3100-ға 

24%-ға төмендеді. Орта есеппен бес жыл ішінде 
технологиялар мен телекоммуникация секторла-
рын қоспағанда, бизнес-ортадағы мәмілелер саны 
күрт азайды. Бөлшек сауда, тұтынушылар, бұқара-
лық ақпарат құралдары және ойын-сауық сектор-
лары ең көп зардап шеккендердің қатарына кірді. 
Мәмілелер санының төмендеуі күрт бірақ уақытша 
болды. 2021 жылдың басында бүкіл әлем бойынша 
жан-жақты тексеру қызметі бұрынғыдай күшті бол-
ды, бұл пандемиялық хаостың салдарынан кейінге 
қалдырылған көптеген мәмілелер аяқталады деп 
болжауға мүмкіндік береді. Бұл 2021 жылы қызмет-
тің құрылымдық негізін қамтамасыз етуі керек.

1.2.
ТІКЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР НАРЫҒЫНА ШОЛУ
ЖАҺАНДЫҚ ТІКЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР
НАРЫҒЫ
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Қор түрі бойынша тартылған жеке капиталдың әлемдік 
көлемі (global Private capital raised, by fund type)

Шығару түрі бойынша үлесті сатып алуға негізделген шығу 
құнының әлемдік көлемі (global buyout-backed exit value)

Дереккөз: Bain & Company Global private 
equity report 2020

Дереккөз: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Елдің инвестициялық тартымдылығы әртүрлі ішкі 
және сыртқы факторлардың әсерінен қалыпта-
сады, оған, оның ішінде рейтингтік агенттіктерге 
берілетін халықаралық рейтинг әсер етеді. Fitch 
Ratings халықаралық рейтингтік агенттіктері мен 
Moody ‘ s агенттігі 2021 жылы тиісінше «BBB» дең-
гейінде «тұрақты» болжамымен және «Bаа3» дең-
гейінде «оң»  болжамымен елдің тәуелсіз рейтингін 
растады. 

Doing Business  2020 бизнес жүргізудің қарапай-
ымдылығы бойынша Қазақстан 2019 жылдың нәти-
жесімен салыстырғанда 3 позицияға көтеріліп, 

Шетелдік инвестициялар Қазақстанда капиталдан-
дыру мен жаңа технологиялардың, сондай-ақ елдің 
инфрақұрылымын дамытудың көзі бола отырып, ел 
экономикасында ерекше рөл атқарады. Қазақстан 
Республикасының экономикасына шетелдік ин-
вестицияларды тарту, сондай-ақ оларды тиімді 
пайдалану жаңа жұмыс орындарын және жоғары 
қосылған құнымен, жаңа инновациялық кәсіпорын-
дарды құрады. 

2020 жылдың қорытындысы бойынша тікелей ин-
вестициялар бойынша таза ағын 3,9 млрд  құра-

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТІКЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР 
НАРЫҒЫ

ды. Қазақстанға тікелей шетелдік инвестициялар 
салымының (ТШИ) жалпы ағыны 17,1 млрд АҚШ 
долларын (2018 жылы 24,3 млрд АҚШ доллары) 
құрады. Қазақстанға тікелей инвестициялар негізі-
нен тау-кен өндіру өнеркәсібі (48,1%), өңдеу өнер-
кәсібі (18,5%) және көтерме/бөлшек сауда (14,8%) 
кәсіпорындарына жүзеге асырылды. 2020 жылы 
Қазақстанның негізгі тікелей инвестор-елдері Ни-
дерланды (шетелдік тікелей инвестициялардың 
жалпы түсімдерінің 30,1%), АҚШ (13,1%), Швейца-
рия (10,4%), Ресей Федерациясы (7,1%) және Қытай 
(5,6%) болды.

әлемде 25-ші орында тұр. Еуразиялық экономи-
калық одақ елдері арасында Қазақстан ТМД-ның 
басқа елдері аясында жетекші орынға ие: Ресей, 
Өзбекстан және Қырғызстан тиісінше 28, 69 және 
80-орындарды иеленеді. Рейтингте Қазақстан Ав-
стрия, Жапония, Испания және т. б. елдерден алда 
келеді. Қазақстан Республикасының заңнамасы 
шетелдік инвесторларды инвестицияларды өтеу, 
мемлекеттік субсидиялар беру, салықтардан ішіна-
ра немесе толық босату жолымен қолдайды. Жоға-
рыда аталғандардың барлығы елдегі тікелей инве-
стициялар нарығы үшін қолайлы орта жасайды.

Қазақстан Республикасына тікелей шетелдік инвестициялар,
2010-2020 жж.
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ҚКМ-нің тікелей инвестициялар қорларының қоры 
ретіндегі қызметі компанияларға өсудің әртүрлі са-
тыларында, мемлекеттік және жеке қатысуымен 
ТИҚ арқылы үлестік қаржыландыруды ұсыну жо-
лымен ұлттық экономиканың тұрақты дамуына 
жәрдемдесуге бағытталған.  ТИҚ пайыздар мен не-
гізгі борыш төлемдерімен ауыртпалық салынбаған 
«ұзын инвестицияларды» ұсынады. ТИҚ дамуы 
экономиканың транспаренттілігін арттыруға, кор-
поративтік басқару стандарттарын енгізуге ықпал 
етеді,сондай-ақ жергілікті персоналдың тәжіри-
бесін арттыруға ықпал етеді. Капиталға инвестици-
ялай отырып, ТИҚ портфельдік компанияның акци-
онерлері сияқты барлық тәуекелдерін қабылдайды.

ҚКМ жұмыс істеген жылдары ішінде Қазақстанға 
ТИҚ арқылы институционалдық инвесторлар, 
халықаралық даму институттарының егеменді 
қорлары және үлкен тәжірибесі бар ірі жеке ин-
весторлар тұлғасында түрлі ірі әріптестер тар-
тылды. Әріптестер қатарында — Еуропалық Қайта 
Құру және Даму Банкі (EBRD), Халықаралық қаржы 
корпорациясы (IFC), CITIC Group, Азия Даму Банкі 
(ADB), Еуразиялық Даму Банкі (EBD), Жапонияның 

1.3.
КОМПАНИЯНЫҢ ТІКЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР
НАРЫҒЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ

Даму Банкі (Development Bank of Japan, DBJ), Қа-
зақстанның Даму Банкі, Cimbank, Macquarie Group, 
Mubadala халықаралық инвестициялық компания-
сы, Голландияның Даму Қоры (FMO Entrepreneurial 
Development Bank), РОСНАНО ААҚ және басқа да 
инвесторлар бар.

2020 жылы ҚКМ қатысуымен тікелей инвестиция-
лар қорлары Қазақстан Республикасының аумағын-
да 9 жобаны қаржыландырды. Жобалардағы ҚКМ 
үлесі 15,4 млрд теңгені құрады. 2020 жылдың қо-
рытындысы бойынша Қазақстандағы жобалардың 
үлесі ҚКМ инвестициялық портфелінің 92% құрай-
ды. ҚКМ инвестициялары келесі салаларда жүзеге 
асырылды: көлік және логистика (39%), энергетика 
(19%), тамақ өнімдерін өндіру (18%), химия және 
мұнай химиясы (5%), құрылыс материалдарын өн-
діру (5%), қағаз және қағаз өнімдерін өндіру (4%), 
қаржы қызметтері (2%) және басқа салалар (8%). 
Қазақстан Республикасына инвестицияларды тар-
тудың нақты коэффициенті 1,67-ні құрады. Бұл 
көрсеткіш private equity жаһандық нарығынан ин-
вестициялар тарту үшін елдің инвестициялық тар-
тымдылығын айқындайды.

Doing Business зерттеулерінің нәтижелері бойынша бизнесті
жүргізу бойынша ТМД елдерінің рейтингі

КОМПАНИЯ
ҚЫЗМЕТІНІҢ 
2020 ЖЫЛҒЫ 
НӘТИЖЕЛЕРІ
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2020 жылы ҚКМ-нің ТИҚ-қа жалпы инвестициясы 
16,2 млрд теңгені құрады. Оның ішінде инвестиция-
ланған 9 жобаның жалпы сомасы 15,4 млрд теңгені 
құрады. Инвестициялар негізінен Қазақстан Респу-
бликасының Энергетика және азық-түлік өндірісі 

салаларына бағытталды. 2020 жылы қаржыланды-
рылған 9 жобада жыл соңындағы жағдай бойынша 
жұмыс орындарының жалпы саны 1 326 адамды 
құрады.

2 769 млн АҚШ
доллары 

611 млн АҚШ
доллары 

16,2 млрд теңге

1,67 АҚШ доллары

9

100%

2020 жылғы 31 желтоқсанға ҚКМ қатысуымен қорларды жалпы 
капиталдандыру

2020 жылғы 31 желтоқсанға ҚКМ жиынтық инвестицияларының 
портфельдік қорларға салынған көлемі

2020 жылы ҚКМ-ның ТИҚ-дағы  инвестицияларының көлемі 

Қазақстанға ҚҚМ салынған 1 АҚШ долларына  
инвестициялар тартылды

2020 жылы қаржыландырылған жобалар

Қазақстанда шикізаттық емес секторға инвестиция салынды

ҚКМ-тің ТИҚ-на  инвестициялары, млрд теңге

2.1.
КОМПАНИЯНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 

2.1.1.
КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ 2020 ЖЫЛҒЫ       
НӘТИЖЕЛЕРІН БАҒАЛАУ,
оның ішінде қол жеткізілген нәтижелерді жоспарланған нәтижелермен 
салыстыру, сондай-ақ соңғы үш жылдағы динамикада.
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• ҚКМ портфеліндегі ең үлкен үлесті көлік және 
логистика, энергетика және тамақ өнімдерін 
өндіру секторы құрайды – тиісінше инвестиция-
лардың жалпы көлемінің 39%, 19% және 18%.

2020 ЖЫЛДЫҢ СОҢЫНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША
САЛАЛАР БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬ

19%

38,6%

8,2%

18,1%

1,7%
4,2%

5,0%

5,2%

• Инвестициялық портфельдегі қазақстан-
дық жобалардың үлесі 2020 жылдың қоры-
тындысы бойынша 92%-ды құрады.

ЕЛДЕР БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬ 
2020 ЖЫЛДЫҢ СОҢЫНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША

92%

4%
2% 2%

Қазақстан

Басқа
Ресей

Қытай

Көлік және логистика
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2020 жылдың соңында ҚКМ портфелі жалпы капиталдандыруы 2 769 млн АҚШ долларын құрайтын
15 ТИҚ-тан тұрды.  

Қорлар

 млн АҚШ доллары 

Aureos Central Asia Fund L.L.C. (ACAF)

Wolfensohn Capital Partners L.P. (WCP)

Kazakhstan Growth Fund L.P. (KGF)

Macquarie Russia and CIS Infrastructure 
Fund C.V. (MRIF)

Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V. 
(KCRF)

CITIC Kazyna Investment Fund I L.P. (CKIF)

Russian-Kazakhstan Nanotechnology Fund 
(RKFN)

Falah Growth Fund L.P. (FGF)

Islamic Infrastructure Fund L.P. (IIF)

АО «Baiterek Venture Fund» (BVF)

Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. (KIF)

ТОО «Almex-Baiterek Fund» (ABF)

DBK Equity Fund C.V. (DBKEF)

KCM Sustainable Development Fund I C.V.
(KCM SDF)

Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund L.P. 
(ENIF)
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Құрылған
жылы

№
 п/п Мөлшері

Қор бойынша ҚКМ 
міндеттемелерінің 

мөлшері

Инвестициялық кезеңі аяқталған қорлар: 

Islamic Infrastructure Fund L.P. / Басқарушы компания  – Capital Advisors Partners 
Asia Pte Ltd

Қор портфельдік компаниялардан шығу сатысында. Қордың қызмет мерзімі 2021 жылғы 27 шілдеде аяқта-
лады.

ҚКМ тікелей инвестициялардың перспективалық 
және стратегиялық маңызды қорларына инвести-
циялайды. Қорлар әр түрлі салалардағы жобалар-
да және инвестициялау географияларында шоғыр-
ланған, бұл ҚКМ портфелін әртараптандыруға және 
әлеуетті тәуекелдердің төмендеуіне ықпал етеді. 
ҚКМ қатысу үлесі миноритардан бақылау пакетіне 
дейін өзгереді.

ҚКМ стратегиялық портфелі шартты түрде бірнеше 
санатқа бөлінуі мүмкін:

1) Аяқталған инвестициялық кезеңдері бар қорлар 

– инвестициялау үдерісін аяқтаған және портфель-
дік компанияларды басқаруға және табысты шығу 

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

2009-2019 
(2014)

164,8 млн226,5 млн 1,32%

СаласыИнвестици-
ялар, АҚШ 
доллары

Инвестор-
лар

Жалпы 
мөлшері, 

АҚШ дол-
лары

География

Малайзия, Қа-
зақстан, Индо-
незия, Пәкістан 

(60%), Ауған-
стан, Әзірбай-

жан, Бангладеш, 
Қырғызстан, 

Өзбекстан және 
т. б. (40%)

Электрмен 
жабдықтау, көлік, 

коммуникация, 
сумен жабдықтау 

және т. б.

ККМ, IDB, ADB, 
CIMB Bank (L) 

Ltd., OPEC Fund 
for International 
Development, 

Bangkok Bank Ltd

ҚКМ үлесі

мүмкіндіктерін іздестіруге шоғырланған ТИҚ:

IIF, KGF, CKIF, FGF, RKFN, ABF.

2) Белсенді инвестициялық қызметті жүзеге асы-
ратын қорлар:

BVF, DBK EF, KCM SDF I, KIF.

3) Мерзімі аяқталған қорлар:

ACAF, KCRF, WCP, MRIF.

4) Құру кезеңіндегі қорлар: 
 
ENIF

Инвестициялық портфель: 

1) Foundation Wind Energy-I Limited-энергетика 
(Пәкістан);

2) Foundation Wind Energy-II (Pvt) Limited-энергети-
ка (Пәкістан).

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

1) «Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпора-
циясы» АҚ – энергетика (Қазақстан Республикасы);

2) PT Margautama Nusantara-энергетика (Индоне-
зия);

3) PT TransIndonesia Network-телекоммуникаци-
ялық қызметтер (Индонезия).

2.1.2.
2020 ЖЫЛҒЫ ҚОРЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
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Инвестициялық портфель: 

1) «Labnet» ЖШС – компанияның медициналық 
зертханалар желісі (Қазақстан Республикасы, Ре-
сей Федерациясы);

2) «KAPO Фильм» ЖАҚ – көп орынды кинотеатрлар 
желісі (Ресей Федерациясы);

3) «Best Cinemas» ЖШС-Chaplin көп залды кинотеа-
трлар желісі (Қазақстан Республикасы);

4) «Universal Logistics» ЖШС – Жүк тасымалы са-

Kazakhstan Growth Fund L.P. /
Басқарушы компания  – CEECAT capital

2018 жылы ADM Capital басқарушы компаниясын Ceecat Capital құрамына трансформациялау жүзеге асы-
рылды. Басқарушы компания жобалардан шығу бойынша белсенді жұмыс жүргізуде.

2020 жылы Limited Partners Agreement-ке сәйкес Қордың қызметін 1 жылға ұзартуға бастама жасалды.

*  2017 жылы Kazakhstan Capital Restructuring Fund C. V. қорының портфельдік компаниялары: Charlie Investments – Chaplin – 12,99 млн АҚШ 
доллары, Universal Logistics - 12,4 млн АҚШ доллары; VDP Holding - 9,0 млн АҚШ доллары Kazakhstan Growth Fund C. V қорына берілді.

ласындағы қызметтер бойынша өнім беруші (Қа-
зақстан Республикасы);

5) «KazGrain» ЖШС – тігінен интеграцияланған 
аграрлық компания (Қазақстан Республикасы);

6) «Sunpaper» ЖШС – қағаз-гигиеналық өнім өн-
дірісі (Қазақстан Республикасы);

7) «Invivo VDP» ЖШС – қазіргі заманғы медицина-
лық функционалдық диагностикалық орталықтар 
желісі (Қазақстан Республикасы).

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

2009-2019 
(2015)

СаласыИнвестици-
ялар, АҚШ 
доллары

Инвестор-
лар

Жалпы 
мөлшері, 

АҚШ дол-
лары

ГеографияҚКМ үлесі

107,1* млн80,8 млн 49,5% Қазақстан (Қор-
ды жалпы капи-
талдандырудың 

70%), Ресей 
Федерациясы, 
Орталық Азия

Тамақ өнеркәсібі, 
өндіру өнеркәсібі-
не арналған жаб-
дықтар өндірісі, 

металлургия, 
Ағаш өңдеу және 
тоқыма өндірісі

ҚКМ, EBRD

Инвестициялық портфель:

1) «Олжа» АҚ – көлік-логистикалық компания (Қа-
зақстан Республикасы);

2) «LongmenGroup PLC» - метан өндіру және барлау 
(Қытай Халық Республикасы);

3) «Arctic Green Energy China (бұрынғы ORKA 
Energy)» - геотермалдық энергетика (Қытай Халық 
Республикасы).

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

2010-2020 
(2015)

2012-2021 
(2017)

135 млн

36,4 млн

200,4 млн

51 млн

49,9%

49%

Саласы

Саласы

Инвестици-
ялар, АҚШ 
доллары

Инвестици-
ялар, АҚШ 
доллары

Инвестор-
лар

Инвестор-
лар

Жалпы 
мөлшері, 

АҚШ дол-
лары

Жалпы 
мөлшері, 

АҚШ  АҚШ 
доллары

География

География

Қазақстан (Қор-
ды жалпы капи-
талдандырудың 

50% - ы), ҚХР 
(Қорды жалпы 
капиталданды-
рудың 50% - ы)

Қазақстан (Қор-
ды жалпы капи-
талдандырудың 

50%), Ресей 
Федерациясы 
(Қорды жалпы 
капиталданды-

рудың 50% )

Инфрақұрылым, 
шикізат секторла-

ры (ҚР мұнай-
газ секторынан 
басқа), жылжы-

майтын мүлік

Нанотехнология-
лар саласындағы 

жобалар

ҚКМ, CITIC Group, 
Sun Success 

International Ltd.

ҚКМ, РосНано, 
ДСБ Капитал I2BF

ҚКМ үлесі

ҚКМ үлесі

СITIC Kazyna Investment Fund I L.P. /
Кэптивті команда – CITIC Kazyna Manager Ltd

Russian-Kazakhstan Nanotechnology Fund / Басқарушы компания –
VTB Capital I2BF Innovation Partners

Қор портфельдік компаниялардың мониторингі сатысында тұр. 2020 жылғы сәуірде «Орталық-Азия Элек-
троэнергетикалық Корпорациясы» АҚ жобасынан толық шығу жүзеге асырылды.

Қор портфельдік компаниялардың мониторингі және ішінара іске асыру сатысында тұр. 2020 жылдың со-
ңына қарай VIST Group сату мәмілесі бойынша жалпы көлемі 2,4 млндоллар 3-ші транштың 2-сі өткізілді.
Орындады. Үшінші транш 2021 жылы күтілуде. 

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

1) «Shandong Xinjufeng Technical Packaging Co., Ltd» 
– орау материалдарын өндіру (Қытай Халық Респу-
бликасы); 

2) «Орталық Азия электр энергетикалық корпора-
циясы» АҚ – Электр энергетикасы (Қазақстан Ре-
спубликасы) (шығу 2020 жылы аяқталды). 
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Инвестициялық портфель: 

1) Optical Security Systems – ұзақ инфрақұрылымдық 
объектілердің жағдайын үздіксіз мониторингтеу 
және бақылау жүйесі (Ресей Федерациясы);

2) Selecta Biosciences – биофармацевтика (Ресей 
Федерациясы);

Инвестициялық портфель: 

1) «Алсад Қазақстан» ЖШС – жұмыртқа шығару 
бағытындағы құс фабрикасы (Қазақстан Республи-
касы);

2) «Қарағанды Құс» ЖШС - жұмыртқа шығару бағы-
тындағы құс фабрикасы (Қазақстан Республикасы).

3) RoboCV – роботтандырылған жүйелер (Ресей 
Федерациясы);

4) Primus Power – энергожинақтауыш жүйе (Қа-
зақстан Республикасы);

5) VIST Group – тау-кен өнеркәсібін автоматтанды-
ру (Қазақстан Республикасы).

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

2008/
2012-2022 

(2019)

2015-2025 
(2020)

103,7 млн

7%

500 млн

468 млн

10%

Саласы

Саласы

Инвестици-
ялар, АҚШ 
доллары

Инвестор-
лар

Инвестор-
лар

Жалпы 
мөлшері, 

АҚШ дол-
лары

Жалпы 
мөлшері, 

теңге

География

География

Қазақстан, ТМД 
елдері

Қазақстан

Мұнай және газ, 
пайдалы қазба-
ларды өндіру, 
энергетика, 

инфрақұрылым 
және т. б.

Агроөнеркәсіптік кешен, 
тамақ өнеркәсібі( Кор мөл-

шерінің кемінде 70%-ы), 
ИИДМБ-ның өзге де басым 

салалары

ҚКМ, Aztech 
Investment Ltd., Ор-

дабасы корпора-
циясы

ҚКМ, Алмэкс 
жобасы

ҚКМ үлесі

ҚКМ үлесі

Falah Growth Fund L.P. / Басқарушы компания –
Al Falah Capital Partners

«Almex-Baiterek Fund» ЖШС

Қор портфельдік компаниялардың мониторингі сатысында тұр.

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша Қордың инвестициялық кезеңі аяқталды. 

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

1) «Караганда Энергоцентр» ЖШС - энергетика (Қа-
зақстан Республикасы).

Инвестициялық портфель: 

1) АО «Орталық Азия Электро энергетикалық Кор-
порация» - электроэнергетика (Қазақстан Респу-
бликасы);

2) «Mining Chemical Company» ЖШС - эмульсиялы 
жарылғыш заттар өндірісі (Қазақстан Республика-
сы);

3) «Aitas KZ» АҚ - ауыл шаруашылығы (құс шару-
ашылығы) (Қазақстан Республикасы);

4) «ЦАТЭК Green Energy» ЖШС-баламалы энерге-
тика (Қазақстан Республикасы);

5) «АстанаГаз КМГ» АҚ - көлік және логистика (ма-
гистральдық газ құбыры құрылысы) (Қазақстан Ре-
спубликасы);

6) «Baikonur Solar» ЖШС - баламалы энергетика 
(Қазақстан Республикасы);

7) «Алекс Астана» ЖШС - жол белгілерін өндіру 
(Қазақстан Республикасы);

8) «ҚазМясо» ЖШС - ауыл шаруашылығы (Қа-
зақстан Республикасы);

9) «Макинск жылу оқшаулағыш зауыты» ЖШС - ба-
зальт жыныстарынан жасалған минералды мақта 
плиталары мен төсеніштер өндірісі;  

Белсенді инвестициялық қызметті
жүзеге асыратын қорлар:

«Baiterek Venture Fund» АҚ /
Басқарушы компания – Кэптивті команда 

Қор белсенді инвестициялық фазада тұр. Есепті кезеңде қор жалпы көлемі 3,7 млрд болатын 4 жобаға инве-
стиция салды.  

* «АстанаГаз КМГ» АҚ қаржыландыру мақсатында облигациялық 
қарызды есепке алмағанда қордың меншікті қаражаты

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

2014-2024 
(2019)

40 517 млн*46 016 млн 100%

СаласыИнвестиция-
лар, теңге Инвестор-

лар

Жалпы 
мөлшері, 

теңге
География

ҚазақстанИИДМБ басым-
дықты салалары

ҚКМ

ҚКМ үлесі

10) «Бурундай минералды сулары» ЖШС-туризм 
(Қазақстан Республикасы);

11) «Kazgreenergy» ЖШС - баламалы энергетика 
(Қазақстан Республикасы);

12) «EMC Agro» ЖШС - ауыл шаруашылығы (мал ша-
руашылығы) (Қазақстан Республикасы);

13) «Казполиграф» ЖШС - орауыш бұйымдар өн-
дірісі (Қазақстан Республикасы);

14) «BRBAPK» ЖШС - ауыл шаруашылығы (өсімдік 
шаруашылығы) (Қазақстан Республикасы);

15) «ТТС Астана-2007 К» ЖШС - туризм (Қазақстан 
Республикасы).

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

1) «Sachiko-Olzha Products» ЖШС- жаялықтар 
шығару өндірісі (Қазақстан Республикасы);

2) «ARP Company» ЖШС - құрылыс материалдарын 
өндіру (Қазақстан Республикасы);

3) «Oxy Textile» ЖШС - жеңіл өнеркәсіп (Қазақстан 
Республикасы)

4) «Аллюр» компаниялар тобы» АҚ-автомобиль жа-
сау (Қазақстан Республикасы).
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DBK Equity Fund C.V. /
Басқарушы компания  – «BV Management» ЖШС  

KCM Sustainable Development Fund I C.V. /
Басқарушы компания - «BV Management» ЖШС 

Қор белсенді инвестициялық фазада тұр. Есепті кезеңде Қор «Continental Logistics» ЖШС компаниясының 
қойма жайларын жалға алу бойынша жобаға 4 млрд теңге сомасында инвестициялар жүргізді.  

Қор Жеңілдікпен қаржыландыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында құрылған және 25 000 млн теңге 
сомасына Бағдарлама операторы болып табылады. Есепті кезеңде Қор «ОралМұайПром» жобасына 3 107 689 
мың теңге, «МерАс» жобасына - 3 800 040 мың теңге, «AquaFactoria» жобасына 3 477 965 мың теңге және 
«Kazrost Engineering» жобасына 1 178 000 мың теңге көлемінде инвестициялар салды.

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

2017- 2027 
(2022)

2019-2029 
(2028)

24 187 млн

20 885 млн

33 515 млн

25 000 млн

2,99%

99,99%

Саласы

Саласы

Инвестиция-
лар, теңге

Инвестиция-
лар, теңге

Инвестор-
лар

Инвестор-
лар

Жалпы 
мөлшері, 

теңге

Жалпы 
мөлшері, 

теңге

География

География

Қазақстан

Қазақстан

«Қазақстанның 
Даму Банкі» АҚ, 

«ҚДБ-Лизинг» АҚ 
жобалары

АӨК, өңдеу өнер-
кәсібі, техникалық 
қызметтер және 
қызмет көрсе-
ту, денсаулық 

сақтау, ақпарат 
және байланыс, 
энергетика және 

т. б.

ҚКМ, ҚДБ, BVM

ҚКМ, BVM

ҚКМ үлесі

ҚКМ үлесі

Инвестициялық портфель:

1) «ЦАТЭК Green Energy» ЖШС-баламалы энергети-
ка (Қазақстан Республикасы);

2) «Тұрғысын-1» ЖШС - баламалы энергетика (Қа-
зақстан Республикасы);

3) «Aitas KZ» АҚ - Ауыл шаруашылығы (құс шару-
ашылығы) (Қазақстан Республикасы);

4) «Continental Logistics» ЖШС - көлік және логи-
стика (көлік-логистикалық орталық) (Қазақстан Ре-
спубликасы).

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

«Теңізтрансгаз» ЖШС - көлік-логистика секторы 
(Қазақстан Республикасы).

Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. /
Басқарушы компания - VPE Eurasia GP Ltd.

Қор белсенді инвестициялық фазада тұр. «Бәйтерек «ҰБХ» АҚ мен Абу-Даби Mubadala Investment Company 
егеменді қоры арасында Kazakhstan Infrastructure Fund C. V қоры шеңберінде 500 млн АҚШ долларына дейінгі 
мөлшерде ҚР-дағы инфрақұрылымдық және өзге де жобаларға қоса инвестициялау туралы келісім жасалды. 

2020 жылы қордың қатысушылары арасындағы Limited Partnership Agreement шартына сәйкес Қордың инве-
стициялық кезеңі 1 қосымша жылға ұзартылды. 

2020 жылы Қордың TAV Holding-пен Алматы қаласының қолданыстағы әуежайын кеңейту және жаңғырту 
жобасына бірлескен инвестициясы мақұлданды. Мәміле 2021 жылдың сәуірінде аяқталды. 

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

2014-2026 
(2020)

46,8 млн105 млн 95,24%

СаласыИнвестици-
ялар, АҚШ 
доллары

Инвестор-
лар

Жалпы 
мөлшері, 

АҚШ  АҚШ 
доллары.

География

ҚазақстанИнфрақұрылым ҚКМ, VGL Ltd

ҚКМ үлесі

Инвестициялық портфель:

1) «Астана Ойл» мұнай үйі» ЖШС - шағын МӨЗ 
жаңғырту (Қазақстан Республикасы);

2) «Темирбетон-1» ЖШС - құрылыс материалдары 
өндірісі (Қазақстан Республикасы);

3) «Agrimer» ЖШС - астықты өңдеу, сақтау және 
сату (Қазақстан Республикасы);

4) «Қарағанды Құс» ЖШС - ауыл шаруашылығы (құс 
шаруашылығы) (Қазақстан Республикасы).

Инвестициялық портфель: 

1) «Орталық Азия Электроэнергетикалық Корпора-
циясы» АҚ - энергетика (Қазақстан Республикасы);

5) «ОралМунайПром» ЖШС – химия және мұнай хи-
миясы (газ піспекті электр станциясы) (Қазақстан 
Республикасы);

6) «МерАс НС» ЖШС - кинотеатр құрылысы (Қа-
зақстан Республикасы);

7) «Аква Фактория» ЖШС - азық-түлік өнімдерін өн-
діру (балық фермасы) (Қазақстан Республикасы);

8)  «Kazrost Engineering Ltd» ЖК- ауыл шаруашылығы 
техникасын өндіру (Қазақстан Республикасы).

2) «KIF Warehouses» ЖШС - көлік және логистика 
(Қазақстан Республикасы).
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Aureos Central Asia Fund L.L.C. / Басқарушы компания – The Abraaj Group

Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V. /
Басқарушы компания – CEECAT Capital

Мерзімі аяқталған қорлар: 

Қордың қызмет мерзімі 2018 жылдың қараша айында аяқталды. Қорды тарату рәсімдері жүргізілуде.

Қор портфельдік компаниялардан шығу сатысында. 2018 жылы ADM Capital басқарушы компаниясын Ceecat 
Capital құрамына трансформациялау жүзеге асырылды. Басқарушы компания жобалардан шығу бойынша 
белсенді жұмыс жүргізуде.

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

2007-2018 
(2011)

2011-2017 
(2014)

25,5 млн

71,5 млн

37 млн

100 млн

14,2%

49,5%

Саласы

Саласы

Инвестици-
ялар, АҚШ 
доллары

Инвестици-
ялар, АҚШ 
доллары

Инвестор-
лар

Инвестор-
лар

Жалпы 
мөлшері, 

АҚШ дол-
лары

Жалпы 
мөлшері, 

АҚШ дол-
лары

География

География

Қазақстан 
(қорды жалпы 
капиталданды-
рудың кемінде 
50%), Орталық 

Азия

Қазақстан

қаржы қызметі, 
бөлшек сауда, те-
лекоммуникация, 
химия өнеркәсібі

ШОБ (шикізаттық 
емес секторлар)

ҚКМ, IFC, CDC 
Group, FMO, EBRD, 

DBJ

ҚКМ, EBRD

ҚКМ үлесі

ҚКМ үлесі

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

1) «Лизинг Груп» ЖШС – лизингтік қаржыландыру 
(Қазақстан Республикасы);

2) «Азия-Электрик» АҚ – электр кабелін өндіру за-
уыты (Қазақстан Республикасы);

Инвестициялық портфель:

1) «Caspian Development Company Services» ЖШС 
– көлік және логистика (Қазақстан Республикасы).  

3) «Ала-ТВ» ЖШҚ –  байланыс және коммуникация 
(Қырғызстан);

4) «Держава» ЖШС – химия және мұнай химиясы 
(Қазақстан Республикасы).

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

1) Chagala Group АП (Қазақстан Республикасы) – 
жылжымайтын мүлік (Қазақстан Республикасы);

2) «Жамбыл Гипс» АҚ – гипстік құрылыс өнімдерін 
өндіруші (Қазақстан Республикасы). 

Macquarie Russia and CIS Infrastructure Fund /
Басқарушы компания – Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Ltd. 

Wolfensohn Capital Partners L.P. / Басқарушы компания – JDW Partners, L.P.

Қор тарату сатысында тұр. 2020 жылдың қыркүйегінде «Enel Russia»-да қордың үлесін сату туралы келісім-
ге қол қойылды. Мәміле 2021 жылдың ақпан айында аяқталды.

2021 жылы Қорды тарату жоспарлануда. 2020 жылғы желтоқсанда National Stock Exchange of Indiaда қордың 
үлесін сату жөніндегі мәмілеге қол қойылды. Мәміле 2021 жылдың сәуірінде аяқталды.

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

2009-2019 
(2015)

2008-2019 
(2014)

423,8 млн

203 млн

630 млн

250 млн

4,76%

9,94%

Саласы

Саласы

Инвестици-
ялар, АҚШ 
доллары

Инвестици-
ялар, АҚШ 
доллары

Инвестор-
лар

Инвестор-
лар

Жалпы 
мөлшері, 

АҚШ дол-
лары

Жалпы 
мөлшері, 

АҚШ дол-
лары

География

География

Ресей Фе-
дерациясы, 
Қазақстан 

(қорды жалпы 
капиталының 
кемінде 20%), 
ТМД елдері

БРИК, Бангла-
деш, Египет, Ин-
донезия, Иран, 

Корея, Мексика, 
Нигерия, 

Пәкістан, Фи-
липпин, Түркия 
және Вьетнам 
және басқа да 
дамушы елдер

Көлік ин-
фрақұрылымы, 

электр энергети-
касы

Баламалы энер-
гетика, қаржы 

және сақтандыру, 
бөлшек сауда

ҚКМ, IFC, EBRD, 
Ішкіэкономбанк, 
Macquarie Group, 

EDB

ҚКМ, National 
Industries Group 

Holding Company, 
CGI private equity, 

the Governing 
Council of the 
University of 

Toronto және т. б.

ҚКМ үлесі

ҚКМ үлесі

Инвестициялық портфель: 

1) «Enel Russia» – электр энергиясын өндіру және 
тарату (Ресей Федерациясы).

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

1) Brunswick Rail (2 жоба) – теміржол жүк вагонда-
рының жедел лизингі (Ресей Федерациясы);

2) Russian Towers – телекоммуникациялық ин-
фрақұрылым (Ресей Федерациясы);

3) GSR Energy – жылу және электр энергиясын өн-
діру және сату (Ресей Федерациясы). 
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Инвестициялық портфель: 

1) National Stock Exchange of India – қаржылық қыз-
меттер (Үндістан).

Келесі компаниялардан шығу жүзеге асырылды:

1) Fabindia Overseas Private Limited - киім және үй 
тауарларының сатушысы (Үндістан);

2) BTG Pactual Group – инвестициялық банк (Бра-
зилия);

3) Repco home Finance – ипотекалық компания (Үн-
дістан);

4) Kalpan Hydro Company – су электр станциялары 
құрылысы (Үндістан); 

5) Odebrecht Agroindustrial – этанол өндірісі (Брази-
лия);

6) OPX Biotechnologies – биоотын өндірушісі (АҚШ);

7) Banco Daycoval – коммерциялық банк (Бразилия);

8) Ujivan Financial Services – микроқаржы ұйымы 
(Үндістан);

9) Development Credit Bank-қаржы қызметтері (Үн-
дістан);

10) GE Joint Venture-жел энергетикасы (Орталық 
және Шығыс Еуропа);

11) Alior / Meritum Bank-қаржылық қызметтер
(Польша);

12) Moscow Exchange-қаржылық қызметтер (Ресей 
Федерациясы).

Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund L.P. /
Басқарушы компания - Nurly Fund Manager L.P.

Құру кезеңіндегі қорлар: 

2019 жылғы 25 сәуірде Бейжің қаласындағы инвестициялық ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Қытай 
дөңгелек үстелінде қордың алғашқы жабылу құжаттарына қол қойылды.

2019 жылғы 11 қыркүйекте Бейжің қаласында өткен Қытай-Қазақстан Іскерлік кеңесінің 6-шы отырысында 
«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ қорға қосылды, қордың алғашқы жабылу мөлшері 242,4 млн 
АҚШ долларын құрады.

Қызмет 
мерзімі 
(Инвест.
кезең)

2019-2027 
(2023)

12,4%242,4 млн

Саласы Инвестор-
лар

Жалпы 
мөлшері, 

АҚШ  АҚШ 
доллары.

География

ҚазақстанИнфрақұрылым, табиғи 
ресурстарды қайта өңдеу, 

логистика, ақпараттық 
технологиялар, өңдеу 
өнеркәсібі, агроөнер-

кәсіптік кешен және т. б.

ҚКМ, 
«Самұрық-Қазына» 

Ұлттық әл-ауқат 
қоры « АҚ, CITIC 

Group, Asia 
Investment Finance 

Group Limited, 
China Bosen New 
Energy Investment 

Holding Limited, 
Hong Kong Sino-
Science Oil & Gas 
Company Limited

ҚКМ үлесі

2018 - 2020 жылдар кезеңінде ҚКМ қызметінің 
қаржылық жай-күйі мен тиімділігін талдау ҚКМ ау-
диттелген қаржылық есептілігі негізінде жүргізілді.  

Кіріс депозиттерi, бағалы қағаздар және туынды 
құралдар бойынша сыйақылар түрінде өтімді порт-

фельден, сондай-ақ дивидендтер, пайыздар төлеу-
ге байланысты ТИҚ портфельдік компанияларынан 
алынған стратегиялық портфельден, сондай-ақ 
ТИҚ портфельдік компанияларындағы қатысу үле-
стерін сатудан түскен кірістерден алынды. 2020 
жылы ҚКМ табысы 6 777 млн теңгені құрады. 

Кірістер

Стратегиялық қоржынның кірістері

Қазынашылық портфельден түскен 
кірістер

Инвестицияларды қайта бағалаудан 
болған кірістер және инвестициялар 
бойынша есептелген кірістер

Бағамдық айырмадан түсетін кірістер

Резервтерді қалпына келтіруден түскен 
кірістер 

Басқа кірістер

Барлығы:

2018 жыл

3 682

3 698

4 033

10 124

-

9

21 546

2019 жыл

1 148

2 981

1 056

-

920

109

6 214

2020 жыл

71

1 533

1 882

3 291

-

-

6 777

млн теңге

2.2.
ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ
ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
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Есепті кезеңде «BV Management» ЖШС, DBK Equity 
Fund C. V. дивидендтері және Islamic Infrastructure 
Fund, Kazakhstan Capital Restructuring Fund, 
Wolfensohn Capital Partners және Baiterek Venture 
Fund қорларының жобалары бойынша инвестиция-
лар құнының өсімінен табыстар алынды. 

2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылы Қазына-
шылық портфеліндегі кірістердің азаюы уақытша 

2020 жылғы аудиттелген қаржылық есептілікке 
сәйкес 2 506 млн теңге сомасында оң қаржылық 
нәтиже алынды. Пайыздарды, салықтарды және 
амортизацияны (EBITDA) төлегенге дейінгі пайда 
4 281 млн теңгені, корпоративтік табыс салығы 
бойынша шығыстар 1 766 млн теңгені құрады. 

бос қаражатты инвестициялаумен байланысты. 

2019 жылмен салыстырғанда туынды құралдардың 
әділ құнын қайта бағалау есебінен шығыстардың 
ұлғаюы байқалады. Шығыс бөлігі келесі кестеде 
берілген: 

Шығыстар

Жалпы және әкімшілік шығыстар

Құнсыздануға арналған резерв

Туынды құралдар бойынша шығыстар

Бағамдық айырмадан болған шығындар

Басқа шығыстар

Барлығы:

2018 жыл

1 031

13 817

1 026

-

-

15 874

2019 жыл

1 497

-

-

329

-

1 826

2020 жыл

1 322

16

1 031

-

137

2 506

млн теңге

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
активтер 194 065 млн теңгені құрайды, бұл 2019 
жылғы көрсеткіштен 2% - ға немесе 3 711 млн тең-
геге жоғары. 

Осыған ұқсас кезеңдегі міндеттемелер шығарылған 
борыштық бағалы қағаздар және туынды қаржы 
құралдарының әділ құнын қайта бағалау есебінен 
52 735 млн теңгені құрады.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 55 
млн қарапайым акцияны құрайды. 2020 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша толық орналасты-
рылған (төленген) акциялардың құны:

1) Бір қарапайым акцияға 1000 теңге номиналды 
құны бойынша 55 000 қарапайым акция;

2) Бір қарапайым акцияға 1000 теңге номиналды 
құны бойынша 39 985 000 қарапайым акция;

3) Бір қарапайым акцияға 1000 теңге номиналды 
құны бойынша 12 000 000 қарапайым акция;

4) Бір қарапайым акцияға 15000 теңге номиналды 
құны бойынша 1 000 000 қарапайым акция;

5) Бір қарапайым акцияға 40 000 теңге-орналасты-
ру бағасы бойынша 10 000 қарапайым акция;

6) Бір қарапайым акцияға 40 000 теңге-орналасты-
ру бағасы бойынша 500 000 қарапайым акция;

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ қоғамына 53 550 000 дана қа-
рапайым акциясы тиесілі. Акциялармен берілетін 
құқықтардың сипаттамасы: акционер «Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР Заңына (бұдан әрі – АҚ ту-
ралы Заң) және (немесе) Қоғам Жарғысына сәйкес 
құқылы.

58 000

60 000 -
-
-
-
-
-
-
-

56 000

54 000

52 000

50 000

48 000

46 000

44 000

4%

52 735

50 691

461%

50 633

0%

0%

196  000

194 000

192 000

190 000

188 000

186 000

184 000

182 000

2%

194 065

2%

190 354
29%

186 817

0%

-
-
-
-
-
-
-

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

-

3 675 3 651

 2 506
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«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ Басқармасының 
шешімімен Қуатова Айнұр Саинқы-
зы «Қазына Капитал Менеджмент» 
АҚ Басқарма Төрайымы және ди-
ректорлар кеңесінің мүшесі болып 
сайланды.

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ Басқармасының 
шешімімен 2019 жылғы 31 жел-
тоқсанда аяқталған жылға «Қа-
зына Капитал Менеджмент» АҚ-
ның жылдық қаржылық есептілігі 
бекітілді, «Қазына Капитал Менед-
жмент» АҚ-ның таза табысын бөлу 
тәртібі және қарапайымакциялар 
бойынша дивидендтерді төлеу, бір 
қарапайым акцияға арналған ди-
видендтің мөлшері бекітілді, акци-
онердің «Қазына Капитал Менед-
жмент» АҚ және оның лауазымды 
тұлғаларының іс-әрекеттеріне 
жүгінуі туралы, сондай-ақ 2019 
жылы «Қазына Капитал Менед-
жмент» АҚ Директорлар кеңесі 
мен Басқарма мүшелеріне сыйақы 
төлеу мөлшері мен құрамы туралы 
ақпарат назарға алынды.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 
Директорлар кеңесінің шешімімен 
«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 
Басқарма төрағасының орынбаса-
ры Т.Э. Бегулиевтің өкілеттігі 2020 
жылдың 12 тамызынан бастап 
мерзімінен бұрын тоқтатылды, 
Г.С. Маканалина 2020 жылдың 12 
тамызынан бастап «Қазына Капи-
тал Менеджмент» АҚ Басқарма 
төрағасының орынбасары болып 
сайланды.

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ Басқармасының 
шешімімен «Қазына Капитал Ме-
неджмент» акционерлік қоғамы-
ның Директорлар кеңесі туралы 
ережеге өзгерістер мен толықты-
рулар бекітілді.

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ Басқармасының 
шешімімен «Қазына Капитал Ме-
неджмент» АҚ-ның 2019 жылғы 
жылдық есебі бекітілді.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 
Директорлар кеңесінің шешімімен 
Р.Б. Қуанышбаев 2020 жылғы 1 
қазаннан бастап «Қазына Капи-
тал Менеджмент» АҚ Басқарма 
төрағасының орынбасары болып 
сайланды, Е. Д. Қабдрахманов 
2020 жылғы 5 қазаннан бастап 
«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 
Басқарушы директоры, Басқарма 
мүшесі болып сайланды.
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«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ Басқармасының 
шешімімен 2020 жылғы 21 қа-
заннан бастап «Қазына Капитал 
Менеджмент» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі Омаров Марат 
Талғатұлының өкілеттігі мерзімі-
нен бұрын тоқтатылды, Нұрғожин 
Әділ Ерғалиұлы Жалғыз акцио-
нердің өкілі ретінде «Қазына Капи-
тал Менеджмент» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі болып сайланды.

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ Басқармасының 
шешімімен «Қазына Капитал Ме-
неджмент» акционерлік қоғамы-
ның Директорлар кеңесі туралы 
ережеге өзгерістер мен толықты-
рулар бекітілді.

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ Басқармасының 
шешімімен 2020 жылғы 21 қазан-
нан бастап тәуелсіз директорлар, 
«Қазына Капитал Менеджмент» 
акционерлік қоғамы директорлар 
кеңесінің мүшелері И. Абрамов 
пен Я. Бжезинскидің өкілетті-
гі мерзімінен бұрын тоқтатылды, 
2020 жылғы 22 қазаннан бастап 
«Қазына Капитал Менеджмент» 
акционерлік қоғамы директорлар 
кеңесінің мүшелері, жаңа тәуелсіз 
директорлар Н. Пейдж және
А. Үшбаевсайланды.

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ Басқармасының 
шешімімен «Бәйтерек» ҰБХ» 
АҚ-ға «QazTech Ventures» АҚ 
акцияларын «Қазына Капитал 
Менеджмент» АҚ акцияларын 
төлеуге беру жөніндегі жол карта-
сы мақұлданды.
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DBKEF, BVF және КСМ SDF қорының инвестици-
ялық жобаларды қаржыландыруы

2020 жылы KCM Sustainable Development Fund I 
C. V. Маңғыстау облысында 3,1 млрд теңге сома-
сына газ піспекті электр станциясын салу жобасын 
(«ОралМунайПром» ЖШС), 3,8 млрд теңге сома-
сына Нұр-Сұлтан қаласында кинотеатр салу жоба-
сын («МерАс НС» ЖШС), 3,5 млрд теңге сомасына 
Нұр-Сұлтан қаласында өнімділігі жылына 5000 ки-
лограмм бекіре уылдырығы болатын тұйық сумен 
жабдықтау технологиясы бойынша автоматты ба-
лық фермасын салу жобасын («Аква Фактория» 
ЖШС), 1,2 млрд теңге сомасына Көкшетау қала-
сында ауыл шаруашылығы техникасын өндіруді ұй-
ымдастыру жобасын («Kazrost» ЖК) Engineering Ltd 
« ЖШС) қаржыландырды.

DBK Equity Fund Нұр-Сұлтан қаласындағы 
«Continental Logistics» ЖШС көлік-логистикалық 
орталығына 4 млрд теңге сомасында инвестиция 
салды.  

АҚ «Baiterеk Venture Fund» Семей қаласындағы 
буып-түйетін бұйымдар өндірісін кеңейту («Каз-
полиграф» ЖШС) жобасы бойынша 1,1 млрд теңге 
сомасына екінші транш инвестицияларын жүзеге 
асырды, сондай-ақ Солтүстік Қазақстан облысын-
да шошқа фермасына 100 000 басқа дейін кеңей-
ту жобасы бойынша (ЖШС «EMC Agro») 2,3 млрд 
теңгеге екінші транш инвестицияларды салды. 
Екінші деңгейдегі банктерді тарта отырып, жеңіл-
дікпен қаржыландыру бағдарламасы шеңберінде 
Қор Алматы облысында 100 млн теңге сомаға де-
малыс аймағын дамыту жобасы («Бурундайские 

2.4.
2020 ЖЫЛҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

минеральные воды» ЖШС) бойынша екінші транш 
берді, сондай-ақ 240 млн теңге сомаға Нұр-Сұлтан 
қаласында қонақүйді дамыту жобасы («ТТС Аста-
на-2007 К» ЖШС) қаржыландырылды.
2020 жылдың ішінде Қор Макинск құс фабрикасы-
ның («Aitas KZ» АҚ) құрылыс жобасынан 2,3 млрд 
теңге сомасына ішінара шығуды жүзеге асырды. 
2020 жылғы желтоқсанда «Аллюр компаниялар 
тобы» Ақ жобасынан 3 млрд теңге сомасына толық 
шығу жүзеге асырылды. Жобаға салынған инвести-
ция сомасы 2 млрд теңгені құрады.

2019 жылы ҚКМ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 
19 сәуірдегі шешімімен бекітілген ҚКМ жеңілдікпен 
қаржыландыру бағдарламасы басталды. 2020 жыл-
дың қорытындысы бойынша бағдарламаға бөлінген 
47,8 млрд теңгеден жалпы сомасы 34,77 млрд тең-
геге 16 жоба қаржыландырылды, оның ішінде: 
BVF Жеңілдікпен қаржыландыру бағдарламасы 
бойынша - 12,5 млрд теңге; 
- Екінші деңгейлі банктерді тарту бағдарламасы 
бойынша -1,4 теңге;
- KCM SDF қаржыландыру бағдарламасы бойынша 
- 20,8 млрд теңге.
2020 жылдың қорытындысы бойынша 3 банкпен үш 
негіздемелік келісім әрекет етті: «Банк ЦентрКре-
дит» АҚ (2 млрд теңге), «Банк ВТБ (Қазақстан)» АҚ 
ЕБ (0,5 млрд теңге), «Сбербанк» АҚ ЕБ (0,9 млрд 
теңге).
Бағдарлама, әсіресе BVF және KCM SDF тікелей 
қаржыландыру бөлігінде кәсіпкерлер арасында 
үлкен сұранысқа ие. 2020 жылдың қорытындысы 
бойынша қаржыландырылған, қаралған жобаларды 
ескере отырып, бағдарламаны игеру 100 пайызды 
құрайды.  

ҚКМ-те Директорлар Кеңесі бекіткен, тәуекелдерді 
басқарудың корпоративтік жүйесіне қатысушылар-
ды айқын анықтайтын құрылым бар. 2020 жылы 
ҚКМ жаңа ұйымдық құрылымы бекітілді. Құрылым 
ҚКМ басқарушы директорына, Басқарма мүшесіне 
есеп беретін тәуекелдерді басқару департаментінің 
болуын қарастырады және өз қызметінде тәуелсіз 
бөлімше болып табылады.

Тәуекелдерді басқару жөніндегі бекітілген сая-
сат ҚКМ негізгі ішкі құжаты болып табылады және 
тәуекелдерді басқарудың ұйымдық құрылымын, 
органдардың, комитеттердің және құрылымдық 
бөлімшелердің, атап айтқанда Жалғыз акцио-
нердің, Директорлар кеңесінің, Аудит және тәуе-
келдер жөніндегі комитеттің, Басқарманың, Ин-
вестициялық комитеттің, Тәуекелдерді басқару 
департаментінің, Ішкі аудит қызметінің және өзге 
де құрылымдық бөлімшелелерінің рөлі мен міндет-
терін айқындайды.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі мақсатта-
ры төмендегілер болып табылады:

• тиімді кешенді жүйені құру және қоғамның эле-
менті ретінде тәуекелдерді басқарудың интегра-
цияланған үдерісін құру, сондай-ақ тәуекелдерді 
басқару әдістері мен рәсімдеріне бірыңғай стан-
дартталған тәсіл негізінде қызметті тұрақты жетіл-
діру;

• Қоғам жұмысының тиімділігін және дамуының 
тұрақтылығын арттыру, шығындарды азайту, кірісті 
арттыру және капиталды неғұрлым тиімді пайдала-
ну;

• Қоғамның өз қызметінің ауқымына барабар қо-
лайлы тәуекелдерді қабылдауын қамтамасыз ету;

• дағдарыстық жағдайларда Қоғамның қалыпты 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

ҚКМ тәуекелдерді басқарудың негізгі қағидатта-
ры: 

• тұтастық – тәуекелдерді басқарудың корпора-
тивтік жүйесі бөлігінде Қоғамның жиынтық тәуекел 
элементтерін қарау; 

• ашықтық – тәуекелдерді басқарудың корпора-
тивтік жүйесін дербес немесе оқшауланған деп қа-
растыруға тыйым салу; 

• құрылымдық – тәуекелдерді басқарудың кешенді 
жүйесі нақты құрылымға ие; 

• хабардарлық – тәуекелдерді басқару объек-
тивті, рас және өзекті ақпараттың болуымен қатар 
жүреді; 
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• үздіксіздік – тәуекелдерді басқару үдерісі тұрақты 
негізде жүзеге асырылады; 

• өзектілігі – тәуекелдерді басқару рәсімдері мен 
тетіктерін үнемі жетілдіру;

• Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесін 
қоса алғанда, барлық құрылымдық бөлімшелердің 
«төменнен-жоғары» қағидаты бойынша тиісті тәу-
екелдердің өзгерістері, жағдайы және мөлшері ту-
ралы, барлық стандартты емес операциялар мен 
жағдайлар туралы ақпаратты уақтылы және дереу 
беруі;

• тартылушылығы - Қоғамның жоғары басшылығын, 
яғни Басқарма мен Директорлар кеңесін тәуекел-
дерді басқару және бақылау ортасын құру үдерісі-
не тарту;

• өкілеттіктерді бөлу - қызметкерлердің өкілеттік-
терін нақты бөлу және қызметкердің жауапкер-
шілік саласы мүдделер қақтығысына жол беретін 
жағдайларды болдырмау;

• тәуелсіздігі - қоғам қызметінің барлық бағытта-
ры бойынша тәуекелдерді басқару операциялық 
қызметтен тәуелсіз қоғамның тиісті құрылымдық 
бөлімшелерімен жүргізілуі тиіс;

• циклдік - тәуекелдерді басқару үдерісі оның не-
гізгі компоненттерінің үнемі қайталанатын циклін 
білдіреді.

Тәуекелдерді басқару жүйесі келесі негізгі эле-
менттерді қамтиды: 

• мақсаттарды анықтау – ҚКМ сыртқы және ішкі 
көздерден тәуекелдердің әсеріне ұшырайды және 
тәуекелдерді басқару әдістерін сәйкестендіру, 
бағалау және әзірлеу тиімділігінің негізгі шарты 
мақсат қою болып табылады. ҚКМ мақсаттары мен 
міндеттері тәуекел тәбетімен келісіледі;

• тәуекелдерді сәйкестендіру – ҚКМ ұшыраған 
немесе ұшырауы мүмкін ішкі және сыртқы тәуе-
келдерді анықтау, ондай тәуекелдердің басталуы 
жоспарланған мақсаттарға қол жеткізу және қой-
ылған міндеттерді іске асыру қабілетіне теріс әсер 
етуі мүмкін;

• тәуекелдерді өлшеу – ҚКМ тәуекелдерінің мөл-
шері мен ықтималдығын объективті белгілеуге 
мүмкіндік беретін жүйе мен құралдарды әзірлеу 
және пайдалану;

• тәуекелдерді азайту – залалдарға әкеп соқтыра-
тын оқиғалардың немесе жағдайлардың туындау 
ықтималдығын азайтуға және (немесе) әлеуетті за-
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ҚКМ тәуекелдерінің жіктелуі

лалдар мөлшерін азайтуға (шектеуге) бағытталған 
шаралар кешенін жүзеге асыруды болжайды;

• тәуекелдерді бақылау - ішкі бақылау жүйесінің 
жұмыс істеуі және тәуекелдерге барынша жол 
берілетін лимиттерді (шектеулерді) белгілеу;

• тәуекелдер мониторингі – ҚКМ негізгі тәуекел-
дерінің деңгейін және барынша рұқсат етілген ли-
миттерді сақтауды тұрақты бағалау. 

Тәуекелдерді басқару департаменті тоқсан сайын 
ҚКМ-ның негізгі тәуекелдеріне мониторинг жүргі-
зеді және ҚКМ Басқармасының және Директорлар 
кеңесінің қарауына шығарады. Екінші деңгейдегі 
банктердің тұрақсыз қаржылық жағдайын ескере 
отырып, ай сайын ЕДБ мен бағалы қағаздар эми-
тенттерінің қаржылық жағдайына  талдау жүр-

2020 жылы Тәуекелдерді басқару департаменті 
ҚКМ бизнес-үдерістерінің тәуекел-аудитін жүр-
гізді, оның нәтижелері ҚКМ Басқарма Төрағасына 
жеткізілді. Бизнес-үдерістерді, оларға тән тәуе-
келдерді және тәуекелдің негізгі индикаторларын 
анықтау әдістемесіне сәйкес ҚКМ жоспарлы тәу-
екел-аудиті, егер тәуекелдерге ұшырау орташа 
немесе төмен болып табылған жағдайда, жылына 
кемінде 1 рет жүргізіледі. 

Тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру бойынша 
жұмыс шеңберінде 2020 жылы төмендегідей ішкі 
құжаттарды енгізу немесе өзектендіру бойынша 
кешенді жұмыс жүргізілді:

• ҚКМ басқармасының 2019 жылғы 12 шілдеде-
гі шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менед-
жмент» АҚ қаржы активтері мен қаржылық мін-
деттемелерінің әділ құнын анықтау әдістемесі 
(ҚКМ басқармасының 2020 жылғы 24 қараша-
дағы шешімімен өзектендірілген және бекітілген 
(№40/20 хаттама));

гізіледі. Тәуекелдерді басқару департаменті олар-
дың рейтингтерінің өзгеруі, банктердің ҚР Ұлттық 
Банкінің пруденциалдық нормативтерді сақтауы 
және т.б. туралы ақпаратты қамтиды, соның не-
гізінде ҚКМ Басқармасының қарауына есеп шыға-
рылады және қазынашылық портфелінің кредиттік 
тәуекелдерін төмендету бойынша тиісті шаралар 
қабылданады.

ҚКМ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 жел-
тоқсандағы шешімімен (№15/20 хаттама) тәуекел-
дердің 21 түрін қамтитын ҚКМ тәуекелдер тіркелімі 
бекітілді. Тәуекелдерді жіктеу үшін ҚКМ келесі са-
наттар бойынша тәуекелдерді топтастыру қолда-
нылады: стратегиялық тәуекел, қаржылық тәуекел-
дер, құқықтық тәуекел, операциялық тәуекел және 
бедел тәуекелі. 

• Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 17 ақпандағы 
шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менед-
жмент» АҚ тәуекелдерді басқару саясаты (№114 
хаттама) (ҚКМ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 
6 қарашадағы шешімімен өзектендірілді және 
бекітілді (№14/20 хаттама)); 

• 2019 жылғы 31 қазанда  ҚКМ Басқармасының 
шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менед-
жмент» АҚ бизнес-үдерістерінің тәуекел-ау-
дитін жүргізудің 2020 жылға арналған жоспары 
(2020 жылғы 27 наурызда ҚКМ Басқармасы-
ның  шешімімен жаңа редакциясы өзектендіріліп, 
бекітілді)

• 2019 жылғы 13 қарашада  ҚКМ Басқарма-
сының шешімімен бекітілген «Қазына Капитал 
Менеджмент» АҚ жұмысын қалпына келтіру 
жоспары (2020 жылғы 16 наурызда ҚКМ Басқар-
масының  шешімімен жаңа редакциясы өзектен-
діріліп, бекітілді)

Ішкі аудит қызметі қоғамда ішкі аудитті ұйымда-
стыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, 
Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады 
және есеп береді. 

Ішкі аудит қызметінің миссиясы тәуекелге бағдар-
ланған тәсіл, ұсынымдар беру және білім алмасу 
негізінде объективті ішкі аудиторлық тексерулер 
жүргізу арқылы ұйымның құнын сақтау және арт-
тыру болып табылады.

Ішкі аудит қызметі өзінің қызметін адалдық, объ-
ективтілік, құпиялылық және кәсіби құзыреттілік 
қағидаттарына негізделе отырып жүзеге асырады.
Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері аудиторлық 
тексерулер мен кеңес беру шеңберінде талдау мен 
бағалауды жүргізу болып табылады:
• ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігі;

• тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі мен 
тиімділігі;

• корпоративті басқару жүйесінің тиімділігін және 
оны жетілдіру үдерісін, этикалық стандарттар мен 
құндылықтарды сақтауды қамтамасыз ету.

• Қазақстан Республикасы заңнамасының, ішкі са-
ясаттардың және өзге де құжаттардың талапта-
рын сақтау, сондай-ақ осы талаптарға сәйкестігін 
қамтамасыз ету үшін құрылған және қолданыла-
тын жүйелер мен рәсімдердің тиімділігі (компла-
енс-бақылау); 

• Қоғам органдарының шешімдерін және уәкілетті 
(қадағалау) мемлекеттік органдардың ұйғарымда-
рын (ұсыныстарын) орындау;

• Қоғамның құрылымдық бөлімшелері жүзеге асы-
ратын бизнес-үдерістердің жеткіліктілігі және/
немесе тиімділігі, Қоғамның стратегиялық мақсат-
тары шеңберінде олардың алдына қойылған мін-
деттерге қол жеткізу үшін шаралар;

2.6.
ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

2.7.
2020 ЖЫЛДАҒЫ ЕНШІЛЕС
ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ

• ресурстарды пайдаланудың ұтымдылығы мен 
тиімділігі және мүліктің (активтердің) сақталуын 
қамтамасыз етуге  қолданылатын әдістер (тәсіл-
дер);

• жасалатын операциялар мен мәмілелердің эконо-
микалық орындылығы мен тиімділігі;

• есеп жүйесінің шынайылығы, толықтығы, объек-
тивтілігі және қаржылық есептілік пен қоғамның 
басқа да ақпаратының сенімділігі.

Қоғамның Директорлар кеңесі жыл сайын тәуе-
келге бағдарланған тәсілге негізделген Ішкі аудит 
қызметінің Жылдық аудиторлық жоспарын бекі-
теді. Әрбір аудиторлық тексерудің нәтижелері 
Қоғам Басқармасының отырысында қаралады және 
талқыланады. 

Ішкі аудит саласындағы қызметкерлердің құзыреті 
мен әлеуетін дамыту мақсатында Қоғамның Ди-
ректорлар кеңесі жыл сайынғы негізде қоғамның 
ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін кәсіби оқыту 
жоспарын бекітеді. 

Ішкі аудит қызметі тоқсан сайын аудит және тәуе-
келдер жөніндегі комитетке және Қоғамның Дирек-
торлар кеңесіне есеп береді. Ішкі аудит қызметінің 
басшысы тоқсан сайын қоғамның басқарма мүше-
лерінің қатысуынсыз Директорлар кеңесінің аудит 
және тәуекелдер жөніндегі Комитетімен кездеседі.

2020 жылы Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен 
әдістеме мен өлшемдер негізінде Қоғамдағы ішкі 
бақылау жүйесіне аудит жүргізілді. Ішкі бақылау 
жүйесінің 2019 жылғы және 2020 жылғы 9 айдағы 
тиімділік (жетілу) деңгейі «Оңтайландырылған» 
түрде айқындалған (96%) – ішкі бақылау жүйесінің 
негізгі элементтері «үздік іс-дағдыға» сәйкес келеді.
Сондай-ақ, 2020 жылы Ішкі аудит қызметі жұмысы-
ның сапасына ішкі бағалау жүргізілді, оның нәтиже-
лерін Аудит және тәуекелдер комитеті мен Қоғам-
ның Директорлар кеңесі қарады.

Компанияның құрылымына АҚ «Baiterek Venture Fund» және ЖШС «BV Management» (BVF және BVM) еншілес 
ұйымдары кіреді. 

0       2     4     6     8   10
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2014 жылғы мамырда ҚКМ Директорлар кеңесі BVF 
құру туралы шешім қабылдады.

Қор жобаларды іздеуді және қаржыландыруды 
бизнес жоспарлар мен техникалық-экономикалық 
негіздемелерді әзірлеу сатысында  жүзеге асыра-
ды. Қор инвестициялайтын нысаналы секторлар 
индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мем-
лекеттік бағдарламаның (ИИДМБ) неғұрлым басым 
салалары болып табылады. Инвестициялаудың ге-
ографиялық бағыты Қазақстан Республикасы бо-
лып табылады, сондай-ақ жобаларды шетелде іске 
асыратын қазақстандық компанияларға инвести-
циялауға жол беріледі. 

2020 жыл ішінде BVF жалпы сомасы 3,7 млрд тең-
геге 4 жобаны: Нұр-Сұлтан қаласында ЕДБ тарта 
отырып, жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасы 
шеңберінде «ТТС Астана 2007» ЖШС жобасы 240 
млн теңге сомасына қаржыландырды. Жоба қонақ 

2.7.1.
2020 ЖЫЛҒЫ BVF ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

2020 жылы BVF инвестициялған жобалар тізімі

үй кешенін дамытуға бағытталған.  

Жеңілдетілген қаржыландыру бағдарламасы 
аясында «Казполиграф» ЖШС (1,1 млрд теңге) 
және «ЕМС Агро» ЖШС (2,3 млрд теңге) қаржы-
ландырылды. Екі жоба да 2019 жылы қол қойылған 
келісімдер аясында қаржыландырылды. «Казпо-
лиграф» ЖШС Шығыс Қазақстан облысында қағаз 
өнімдерін өндіру бойынша қызметті жүзеге асыра-
ды. Қаржыландыру қаптама бұйымдарының қол-
даныстағы өндірісін кеңейтуге бағытталған. «ЕМС 
Агро» ЖШС жобасы Солтүстік Қазақстан облысын-
да жұмыс істеп тұрған шошқа фермасының қуатын 
арттыруға бағытталған. 

Сондай-ақ, демалыс пен ойын-сауықты дамытуға 
ЕДБ тарта отырып, жеңілдікті қаржыландыруға 100 
млн теңге сомасына «Бурундайские минеральные 
воды» ЖШС екінші траншы беру жүзеге асырылды.

Компанияның 
атауы

Инвестиция 
күні

№ 
р/с Қысқаша сипаттама Облыс/қала

1

2

3

4

Қонақ үй бизнесін дамыту

Қаптама бұйымдарының қолда-
ныстағы өндірісін кеңейту

Репродукторлық ферма, өсіру 
және бордақылау фермасы, 
жасанды ұрықтандыру станци-
ясы және ет өңдеу кәсіпорны 
кіретін шошқа кешенін дамыту

Демалыс аймағын қаржылан-
дыру

 2020, қазан
 

2020, қазан

 2020, қазан

 2020, тамыз

«ТТС Астана-2007» 
ЖШС
 

«Қазполиграф» ЖШС

«ЕМС Агро» ЖШС

«Бурундайские мине-
ральные воды»  ЖШС

Нұр-Сұлтан қаласы

Шығыс-Қазақстан
облысы 

Солтүстік Қазақстан 
облысы

Алматы облысы

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
BVF қаржылық жағдайы туралы есеп

2.7.2.
2020 ЖЫЛҒЫ BVM АТҚАРЫЛҒАН
ЖҰМЫС НӘТИЖЕЛЕРІ

Атауы Өлшем 
бірлігі

№ 
р/с

2019 жылы 31 
желтоқсан

2019 жылы 31 
желтоқсан

1

2

3

4

5

6

82 614 347

40 291 726

42 322 621

4 026 159

5,65

12,99

86 838 752

40 322 123

46 516 629

4 336 555

5,12

9,76

Активтер жиыны

Міндеттемелер 
жиыны

Меншікті капиталдың 
жиыны

Таза пайда

ROA, активтердің 
табыстылығы

ROE, капиталдың 
табыстылығы

мың теңге

мың теңге

мың теңге

мың теңге

%

%

BVM 2014 жылдың 23 желтоқсанында құрылды. 

Қазіргі уақытта BVM тікелей инвестициялар қор-
ларын басқару жөніндегі Бас әріптес (басқарушы 
компания) болып табылады: DBKEF және KCM SDF.
DBKEF «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мен «ҚДБ - 
Лизинг» АҚ қолдау көрсеткен жобаларға инвести-
ция салады. 

2020 жылы DBKEF Нұр-Сұлтан қаласындағы қойма 
жайларын жалға беру жобасы үшін 4 млрд теңге 
сомасына Continental Logistics ЖШС қаржыланды-
руды жүзеге асырды.

KCM SDF Қазақстан Республикасының аумағын-
дағы жобаларға инвестиция салады. 2020 жылы 
KCM SDF жалпы сомасы 11,6 млрд теңгеге 4 жоба-
ны қаржыландыруды жүзеге асырды: 

• «МерАС НС» ЖШС 3,8 млрд теңге сомасына кино-
театр құрылысы, 

• «AquaFactoria» ЖШС 3,5 млрд теңге сомасына 
«өнімділігі жылына 5000 килограмм бекіре уылды-
рығын тұйық сумен жабдықтау технологиясы бой-
ынша автоматты балық фермасын салу» жобасы;

• «Kazrost Engineering» ЖШС 1,2 млрд теңге сома-
сына «Көкшетау қ., Солтүстік өнеркәсіптік аймағын-
да ауыл шаруашылық техникасын құрастыруды ұй-
ымдастыру» жобасы;

• «Оралмұнайпром» ЖШС 2019 жылы мақұлданған 
3,1 млрд теңге сомасына газ піспекті электр стан-
циясын салу жобасы.
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2020 жылы BVM басқаратын қорлардың
инвестиция салған жобалар тізімі

Компанияның 
атауы

DBKEF

KCM SDF

№ 
р/с

1

2

3

4

5

«Continental 
Logistics» ЖШС

«МерАС НС» ЖШС

«AquaFactoria» ЖШС

«Kazrost Engineering» 
ЖШС

«Оралмұнайпром» 
ЖШС

Көлік-логистикалық ор-
талық, қойма жайларын 
жалға беру жобасы 

Қарызды қайта қаржы-
ландыру және киноте-
атр салу

Тұйық сумен жабдықтау 
технологиясы бойынша 
автоматты балық фер-
масын салу 

Ауыл шаруашылығы 
техникасын өндіруді 
ұйымдастыру 

Газ піспекті электр 
станциясын салу жо-
басы 

Нұр-Сұлтан
қаласы

Нұр-Сұлтан 
қаласы

Нұр-Сұлтан 
қаласы

Көкшетау
қаласы

Орал
қаласы

Инвестиция 
күні

2020, наурыз

 2020, маусым

 2020, желтоқсан

 2020, желтоқсан

Ақпан 2020

Қысқаша сипаттама Облыс/қала

226 519

67 595

158 924

59 547

28,53

39,53

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай
бойынша BVM қаржылық жағдайы туралы есеп

Атауы Өлшем 
бірлігі

№ 
р/с

2019 жылы 31 
желтоқсан

2019 жылы 31 
желтоқсан

1

2

3

4

5

6

190 960

48 613

142 347

48 105

28,98

39,06

Активтер жиыны

Міндеттемелер 
жиыны

Меншікті капиталдың 
жиыны

Таза пайда

ROA, активтердің 
табыстылығы

ROE, капиталдың 
табыстылығы

мың теңге

мың теңге

мың теңге

мың теңге

%

%
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2020 жылы ҚКМ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ стратегиясы-
на сәйкес 2014-2023 жылдарға арналған өзектен-
дірілген Даму стратегиясы бекітілді. Осы Стратегия 
әлеуметтік-экономикалық және индустриялық-ин-
новациялық мемлекеттік саясатты ескере отырып 
әзірленді және ҚКМ 2014 – 2023 жылдарға ар-
налған миссиясын, пайымын, стратегиялық бағыт-
тары мен міндеттерін айқындайды.

ҚКМ Стресстік активтер сегменттеріне қаты-
су, мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің ин-
фрақұрылымдық жобаларына инвестиция салу 
және венчурлік қаржыландыру арқылы экономика-
ның шикізаттық емес салалардағы жобаларды қол-
дауды жүзеге асыратын болады: 

1. ҚКМ стрессті активтер сегментіне халықаралық/
өңірлік институционалдық инвесторлардың қа-
тысатын арнайы мақсаттағы қорлар құру арқылы 
қатысатын болады. Бұл құрал өтімділігі төмен 
және капиталға мұқтаж кәсіпорындарды  қайта 

3.1.
2020-2023 ЖЫЛДАР КЕЗЕҢІНЕ АРНАЛҒАН
ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

құрылымдау үшін кәсіпорындардың қызмет көр-
сете алмайтын стресстік активтерін - борыштық 
міндеттемелерін инвестициялау арқылы қолдау 
көрсетеді.

2. ҚКМ институционалдық инвесторлардан қара-
жат тарта отырып, ҚКМ/Холдингтің жаңа қорын 
және/немесе жаңа еншілес ұйымын құру арқылы 
дағдарыс жағдайында ірі жұмыс берушілер және 
ШОБ-тың тауарлары мен  көрсетілетін қызметтерін 
сатып алушылар бола алатын мемлекеттік-жеке 
меншік әріптестіктің инфрақұрылымдық жобала-
рына инвестиция салады.

3. Технологиялық саладағы компанияларды қаржы-
ландыру үшін ҚКМ қысқа мерзімді перспективада 
институционалдық әріптестермен бірлесіп қаржы-
ландыру және ұзақ мерзімді перспективада жаңа 
венчурлік қорлар құру арқылы венчурлік қаржы-
ландыру сегментіне қатысатын болады.

ДАМУ
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

03
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ҚКМ дамуының стратегиялық бағыттары

1. ТИ нарығын және Қазақстанның ұлттық эконо-
микасын ілгерілету және дамыту.

Мақсаты: өңірлік және халықаралық әріпте-
стермен ынтымақтастық арқылы Қазақстанның 
жоғары инвестициялық тартымдылығы:

• ТИ әлеуетін инвестицияланатын капитал, байла-
ныстардың іскерлік желісі, ҚКМ қызметкерлерінің 
тәжірибесі мен білімі арқылы активтер класы ретін-
де іске қосу;

• Мемлекеттік, оның ішінде «Нұрлы жол» ин-
фрақұрылымдық даму, индустриялық-инноваци-
ялық даму (ИИДМБ) бағдарламаларын іске асыруға 
қатысу;

• Жергілікті және өңірлік басқарушы компаниялар-
мен (GP) тығыз ынтымақтастық бірлескен инве-
стициялардың немесе бірлескен кәсіпорындардың 
жаңа мүмкіндіктерінің пайда болуына әкеледі;

• ТИ халықаралық конференциялары мен форумда-
рына қатысу.

2. ҚКМ инвестициялық портфелін ұлғайту.

Мақсаты: портфельдік компаниялардың қосым-
ша құнын құруға белсенді қатысу арқылы ШОБ 
сегментіндегі портфельдік компаниялардың құ-
нын ұлғайту және ҚКМ портфелінің инвестици-
ялық тартымдылығын арттыру:

• Аймақтағы нарық көшбасшысы болу үшін үлкен 
әлеуетке ие ШОБ субъектілерін дамыту;

• Халықаралық танылған экологиялық, әлеуметтік 
және басқарушылық стандарттарға (ESG)негіздел-
ген тұрақты бизнесті дамытуға жәрдемдесу;

• Негізгі салалардағы байланыстардың іскерлік 
желісін дамыту, кэптивті қорлармен бірлескен жұ-
мыс және инвестициялық активтерді сатып алуда 
GP командаларын қолдау арқылы портфельдік ком-
паниялардың қосымша құнын құру;

• Қазақстанның басым экономикалық секторла-
рының бәсекеге қабілеттілігін диагностикалауды 
жүргізу арқылы инвестициялау үшін тартымды са-
лаларды анықтау, сондай-ақ салалық ұйымдармен 
өзара іс-қимыл жасау;

• Жауапты инвестициялау қағидаттары бойын-
ша БҰҰ қауымдастығына кіру (un Principles of 
Responsible investments) (екі тарап та оң шешім қа-
былдаған жағдайда);

• Сыртқы инвесторлар үшін ҚКМ портфелінің тар-
тымдылығын арттыру мақсатында ТИ бағалауда 
ESG меншікті стандарттарын дамыту.

3. Ұйымның өнімділігін арттыру.

Мақсаты: операциялық үдерістерді жақсар-
ту арқылы жоспарланған табыстылығық пен 
шығынсыздық деңгейін сақтай отырып, ҚКМ 
үздіксіз қызметін қамтамасыз ету:

• Әрбір инвестиция бойынша кірістіліктің оң нор-
масын тәуекелсіз мөлшерлеме деңгейінен жоғары 
белгілеуге және инвестициялар портфелі құнының 
жылдық мультипликаторына 1-ден жоғары қол 
жеткізуге бағытталу;

• ҚКМ инвестициялық комитетінің (бұдан әрі - ИК) 
және еншілес ұйымдарының бизнес-үдерістерін 
жетілдіру;

• Кэптивті қорларды дамыту (BVF, DBKEF, KCM 
SDF);

• Оң операциялық кіріс (EBIT) алу және қосымша 
капиталды қызметті кеңейту бастамалары үшін 
ғана пайдалану;

• Инвестициялық бизнес-жоспарды және инвести-
циялық портфельдің нысаналы құрылымын әзірлеу;

• Корпоративтік басқару жүйесін, тәуекелдерді 
басқару жүйесін, ат жүйесін жақсарту, сондай-ақ 
тиісті құзыреттерді дамыту. 

4. Табыс көздерін әртараптандыру

Мақсаты: пассивті кіріс көздерін дамыту, мемле-
кеттік қаржыландыруға тәуелділікті төмендету 
және МЖӘ инфрақұрылымдық жобаларының, 
стрестік активтер мен венчурлік қаржыланды-
рудың жергілікті нарығын дамыту арқылы кіріс 
және қаржыландыру көздерін әртараптандыру:

• Жаңа сыртқы қорлар есебінен кіріс және қаржы-
ландыру көздерін әртараптандыру және бөлінбеген 
пайда мен сыртқы қаржыландыру көздері есебінен 
меншікті капитал құрылымын күшейту;

• Басқару үшін пассивті кірісті әртараптандыру 
және жаңа стратегияларда қажетті сараптама алу 
үшін бірнеше GP-де миноритарлық үлестерді ірік-
теп сатып алу;

• ҚКМ венчурлік қаржыландыру нарығын дамытуға 
қатысуы;

• ҚКМ Стресстік активтер нарығына қатысуы;

• ҚКМ МЖӘ инфрақұрылымдық жобалар нарығын 
дамытуға қатысуы.

Қызметтің негізгі
көрсеткіші

Өлшем 
бірлігі

2020 
жылға
факт

2020 жыл

№
2023 жылға 

арналған ны-
саналы мәні

2020 жылға 
ҚНК орындалу 

дәрежесі (%)

2020 жылға 
арналған Даму 

жоспарына 
сәйкес ныса-

налы мәні

1

2

3

4

5

6

7

8

Кемінде
2

63,83%

4

4 500

1,07

0,86

1,67

71,63

1

16 183

1,78

1,30

Кемінде
1,5

69,73

1

14 528

-17,09

1

111%

103%

100%

111%

210%

130%

ҚКМ қаражатының бірлігіне 
ҚР-ға тартылған инвестиция-
лардың коэффициенті

ҚКМ жалпы активтерінен 
инвестициялық портфельдің 
үлесі (қазынашылық опера-
цияларды қоспағанда)

Жаңаларының саны 
ТИ нарығындағы бастамалар  

Жылына жаңа инвестициялар 
көлемі (кэптивті инвестиция-
ларды қоса алғанда) 
қорлар)

ROE

ROA

Коэффициент 
левериджа

ҚКМ  жалпы
табысын
басқару үлесі

2020 жылға арналған нысаналы мәндер жоқ (осы бағыттағы ҚКМ 
дамытуға уақыт беру мақсатында осы ҚНК орындау мониторингі 2022 
жылдан бастап жүзеге асырылатын болады)

%

%

бірлік кум.

млн теңге

%

%

арасалмағы

%

ҚКМ Даму стратегиясында анықталған ҚКМ қыз-
метінің стратегиялық негізгі көрсеткіштерін орын-
дау 2023 жылға жоспарланған. Төменде 2020 
жылдың 9 желтоқсанында Директорлар кеңесінің 
шешімімен бекітілген (№15/20 хаттама) «Қазына 
Капитал Менеджмент» АҚ 2019-2023 жылдарға ар-

налған даму жоспарының (бұдан әрі – даму жоспа-
ры)мақсатты мәндерімен салыстырғанда барлығы 
орындалған 2020 жылдың қорытындысы бойын-
ша ҚКМ қызметінің стратегиялық негізгі көрсет-
кіштерінің мәні берілген:

3.2.
ҚЫЗМЕТТІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТҮЙІНДІ
КӨРСЕТКІШТЕРІ
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4.1.
2020 ЖЫЛЫ КОМПАНИЯНЫҢ КОРПОРАТИВТІК 
БАСҚАРУ КОДЕКСІНІҢ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН
ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАУ/САҚТАМАУ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Қоғамның корпоративтік басқару кодексі Қоғамның 
Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 12 қаңтардағы 
шешімімен («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма оты-
рысының № 01/18 хаттамасы) (бұдан әрі - Корпо-
ративтік басқару кодексі) бекітілді. Корпоративтік 
басқару кодексі Қоғам ішінде және нарықтың басқа 
қатысушыларымен қарым-қатынаста корпора-
тивтік басқарудың жоғары деңгейін қамтамасыз 
ету үшін Қоғам өз қызметі үдерісінде ұстанатын  
ережелер мен ұсынымдар жиынтығы болып табы-
лады.

Қоғам Корпоративтік басқаруды Қоғам қызметінің 
тиімділігін арттыру, транспаренттілік пен есеп бе-
рушілікті қамтамасыз ету, оның беделін нығайту 
және олардың капиталды тарту шығындарын азай-
ту құралы ретінде қарастырады. Қоғам Корпора-
тивтік басқарудың тиісті жүйесін Қазақстан Респу-
бликасында заңнаманың үстемдігін қамтамасыз 
етуге өз үлесі және Қоғамның қазіргі экономика-
дағы және жалпы қоғамдағы орнын айқындайтын 
фактор ретінде қарастырады. Корпоративтік басқа-
ру жүйесі Қоғамның органдары, лауазымды тұлға-
лары мен қызметкерлері арасындағы өкілеттіктер 
мен жауапкершіліктердің нақты аражігін ажырату-
ды көздейді. 

Қоғамның корпоративтік басқаруы әділеттілік, 
адалдық, жауапкершілік, айқындық, кәсібилік, құ-

зыреттілік және тұрақты даму негізінде құрылады. 
Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы қоғам 
қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары 
мен мүдделерін құрметтеуді көздейді және қоғам-
ның табысты қызметіне ықпал етеді. 

Корпоративтік басқару кодексінің негізгі қағидатта-
ры:
• өкілеттіктердің аражігін ажырату қағидаты;
• Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін 
қорғау қағидаты;
• Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарманы  
тиімді басқару қағидаты;
• тұрақты даму қағидаты;
• тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және ішкі 
аудит қағидаты;
• корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер 
қақтығысын реттеу қағидаты;
• Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашудың айқын-
дылығы мен объективтілік қағидаттары.

Корпоративтік басқару кодексінде жазылған кор-
поративтік басқару қағидаттары Қоғамды басқару-
мен байланысты туындайтын қатынастарға сенім 
қалыптастыруға бағытталған және Корпоративтік 
басқару кодексінде қамтылған барлық қағидалар 
мен ұсынымдардың негізі болып табылады. 

КОРПОРАТИВТІК
БАСҚАРУ

04



Ж Ы Л Д Ы Қ  Е С Е Б І  2 0 2 0 5150 Ж Ы Л Д Ы Қ  Е С Е Б І  2 0 2 0

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының 
(бұдан әрі – Қоғам) Корпо-
ративтік басқару кодексінің 
қағидаттары мен ережелері 

1. Өкілеттіктердің аражігін ажырату қағидаты

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

1.1

1.2

Қоғамның Жалғыз акцио-
нері мүдделер қақтығысын 
болдырмау мақсатында өз 
өкілеттіктерін анықтап алады, 
ол Қоғамның мүдделеріне де, 
Жалғыз акционердің мүд-
делеріне де ықпал етпейді. 
Қоғамның Жалғыз акцио-
нерінің функциялары Қоғам 
мен оның еншілес ұйымдары 
қызметінің табыстылығын 
қамтамасыз ету және Қоғам 
мен оның еншілес ұйымдары 
қатысатын мемлекеттік және 
үкіметтік бағдарламаларды 
іске асыру мақсатында жүзе-
ге асырылады.

Қоғамның жалғыз акционері 
қоғамға толық операци-
ялық дербестік береді және 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасында, Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
және Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің актілерінде 
және тапсырмаларында 
көзделген жағдайларды 
қоспағанда, Қоғамның опе-
рациялық (ағымдағы) және 
инвестициялық қызметіне 
араласпайды.

Қоғам өз қызметін Қоғам органдары ара-
сында құзыреттерді бөлуге сәйкес дербес 
заңды тұлға ретінде жүзеге асырады. Қа-
зақстан Республикасының заңнамасымен 
және Қоғамның Жарғысымен акционер-
лердің жалпы жиналысының құзыреті-
не жатқызылған мәселелер бойынша 
шешімдерді жалғыз акционер Қазақстан 
Республикасының заңнамасына, қоғам-
ның жарғысына және Жалғыз акционердің 
Жарғысына сәйкес қабылдайды. 

Жалғыз акционер Қоғамды басқаруға 
Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерінде, Қоғамның жарғысында көз-
делген Жалғыз акционердің өкілеттіктерін 
және Қоғамның директорлар Кеңесіндегі 
өкілдікті іске асыру арқылы ғана қатыса-
ды. 

Қоғам коммерциялық ұйым болып табы-
лады, толығымен тәуелсіз, өзін-өзі басқа-
ратын, дербес балансы бар, Жалғыз акци-
онердің мүлкінен оқшауланған мүлкі бар, 
меншікті, оның ішінде корреспонденттік, 
банктік шоттар ашуға құқылы, мүліктік 
және жеке мүліктік емес құқықтарды өз 
атынан сатып ала және жүзеге асыра ала-
ды, міндеттемелер алады, сотта талапкер 
және жауапкер бола алады.

Қоғамның негізгі қызметі Қоғамның 
Жарғысына, ішкі құжаттарына және Қа-
зақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес инвестициялық қыз-
метті жүзеге асыру болып табылады.

Қоғам қызметінің мақсаты жалпы инве-
стициялық және инновациялық белсен-
ділікті арттыруға жәрдемдесу, инвестици-
ялық қорларға инвестициялау жолымен 
Қазақстанның тікелей инвестициялар 
нарығын дамыту болып табылады.

Қоғам өз қызметін жүзеге асыру кезін-
де Жалғыз акционердің және Қоғамның 
Директорлар кеңесінің шешімдерін бас-
шылыққа алады. 

Қоғам мен Жалғыз акционер арасындағы 
мәмілелер мен қатынастар Қазақстан 
Республикасының заңнамасы шеңберінде 
жүзеге асырылады. 

Сақталады

Сақталады

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының (бұ-
дан әрі – Қоғам) Корпоративтік 
басқару кодексінің қағидатта-
ры мен ережелері 

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

1.3

1.4

Жалғыз акционер мен Қоғам 
арасындағы өзара қарым-қа-
тынас (өзара іс-қимыл) 
Қоғамның Директорлар 
кеңесі және/немесе Басқар-
масы арқылы тиісті корпора-
тивтік басқару қағидаттарына 
сәйкес жүзеге асырылады. 
Қоғамның Директорлар 
кеңесі төрағасының және 
Басқарма төрағасының рөлі 
мен функцияларының аражігі 
нақты ажыратылған және 
Қоғам құжаттарында бекітіл-
ген.

Қоғамның корпоративтік 
басқару жүйесі  мыналар 
арасындағы өзара қарым-қа-
тынасты көздейді: 
1) Жалғыз акционер; 
2) Директорлар кеңесі; 
3) Басқарма; 
4) мүдделі тараптар; 
5) Жарғыға сәйкес айқында-
латын өзге де органдар. 
Корпоративтік басқару жүй-
есі, оның ішінде: 
1) мәселелерді қарау және 
шешімдер қабылдау тәртібінің 
иерархиясын сақтауды қамта-
масыз етеді; 
2) органдар, лауазымды 
тұлғалар мен қызметкерлер 
арасындағы өкілеттіктер мен 
жауапкершіліктің аражігін 
нақты ажыратуды қамтама-
сыз етеді; 
3) Қоғам және оның еншілес 
ұйымдары органдарының 
уақтылы және сапалы шешім-
дер қабылдауын қамтамасыз 
етеді; 
4) Қоғам және оның еншілес 
ұйымдары қызметіндегі үдері-
стердің тиімділігін қамтама-
сыз етеді; 
5) заңнамаға, осы Кодекске 
және Қоғамның және оның 
еншілес ұйымдарының ішкі 
құжаттарына сәйкестігін 
қамтамасыз етеді . 
Қоғам және оның еншілес 
ұйымдары органдар (егер 
мұндай ережелер Қоғам-
ның жарғысында қарасты-

Қоғам мәселелерді қарау және шешім-
дер қабылдау тәртібінің иерархиясының 
сақталуын, органдар, лауазымды тұлғалар 
мен қызметкерлер арасындағы өкілеттік-
тер мен жауапкершіліктің нақты аражігін 
ажыратуды, Қоғам органдарының шешім-
дерді уақтылы және сапалы қабылдауын, 
Қоғам қызметіндегі үдерістердің тиімділі-
гін, заңнамаға, Корпоративтік басқару ко-
дексіне және Қоғамның ішкі құжаттарына 
сәйкестігін қамтамасыз етеді.

Қоғамда Директорлар кеңесі туралы 
(Холдинг басқармасының 28.11.2018 
жылғы № 53/18 шешімі) және Басқарма 
туралы (Қоғамның Директорлар кеңесінің 
06.11.2020 жылғы № 14/20 шешімі) ереже-
лер, сондай-ақ тиісті айқындамалар үшін 
лауазымдық нұсқаулықтар бекітілген. Осы 
құжаттардың ережелерін сақтау корпо-
ративтік басқару үдерістерінің жүйелілігі 
мен реттілігін қамтамасыз етеді.

Қоғамның корпоративтік басқару құрылы-
мы Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сәйкес келеді және қоғам органдары 
арасындағы өкілеттіктердің ара жігін 
нақты айқындайды.

Жарғымен, Қоғамның Директорлар Кеңесі 
туралы ережемен және Қоғам Басқарма-
сы туралы ережемен, Қоғамның Дирек-
торлар кеңесінің шешімімен (2017 жылғы 
19 қазандағы № 121 хаттама) бекітілген 
Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуі-
не жататын Қоғамның ішкі қызметін 
реттейтін құжаттар тізбесімен Қоғамның 
Директорлар кеңесі мен Басқармасының 
өкілеттіктерін бөлу көзделген.

Осыған ұқсас, қоғамның еншілес ұйымы - 
«Baiterek Venture Fund» АҚ-да Жарғымен, 
«Baiterek Venture Fund» АҚ Директорлар 
кеңесі туралы Ережемен және «Baiterek 
Venture Fund» АҚ Басқармасы туралы 
Ережемен, «Baiterek Venture Fund» АҚ Ди-
ректорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 
«Baiterek Venture Fund» АҚ Директорлар 
Кеңесінің бекітуіне жататын «Baiterek 
Venture Fund» АҚ-ның ішкі қызметін 
реттейтін құжаттар тізбесімен (20.12.2018 
жылғы № 56), «Baiterek Venture Fund» АҚ 
Директорлар кеңесі мен басқармасының 
өкілеттіктерін бөлу көзделген.

Сақталады

Сақталады
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2. Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты

2.1

1.5

Жалғыз акционердің құқықта-
рын сақтау Қоғамға және 
оның еншілес ұйымдарына 
инвестициялар тарту үшін 
негізгі шарт болып табылады. 
Осыған байланысты Қоғамда 
және оның еншілес ұйымда-
рында корпоративтік басқару 
Жалғыз акционердің құқықта-
ры мен заңды мүдделерін 
қорғауға, құрметтеуді қамта-
масыз етуге негізделеді және 
Қоғамның тиімді қызметіне 
ықпал етуге және оның қыз-
метінің табыстылығына қол 
жеткізуге бағытталған.

Қоғам және оның еншілес 
ұйымдары өз қызметін өзінің 
негізгі (бейінді) қызметі шең-
берінде жүзеге асырады.

Қоғам – ұлттық экономиканың  тұрақты 
дамуына, Қазақстанда private equity 
инфрақұрылымын қалыптастыруға, эко-
номиканың басым секторларына шетел-
дік инвестицияларды тартуға, жетекші 
халықаралық тәжірибені пайдалануға, 
жетекші халықаралық тәжірибені, ин-
новациялық білім мен технологияларды 
private equity-де пайдалану ықпал ету 
үшін,  2007 жылы құрылған private equity 
қорлар қоры. ҚКМ халықаралық инсти-
туционалдық инвесторлармен бірлесіп 
private equity қорларын тиімді басқарады. 
ҚКМ  қатысуымен тікелей инвестициялар 
қорлары (ТИҚ) одан әрі өсу және бәсе-
кеге қабілеттілікті арттыру мақсатында 
экономиканың түрлі секторларындағы 
компанияларға капитал береді. 

Қоғамның жалғыз акционері «Бәйтерек 
«Ұлттық басқарушы холдингі»акционерлік 
қоғамы болып табылады.

Холдинг «Даму институттарын, қаржы 
ұйымдарын басқару жүйесін оңтайлан-
дыру және ұлттық экономиканы дамы-
ту жөніндегі кейбір шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
2013 жылғы 22 мамырдағы № 571 Жар-
лығына және «Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы 
№ 571 Жарлығын іске асыру жөніндегі 
шаралар туралы» Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2013 жылғы 25 мамырдағы 
№ 516 қаулысына сәйкес құрылған.
Қоғамның Директорлар кеңесінің бес 
мүшесінің екеуі жалғыз акционердің өкіл-
дері болып табылады.

2020 жылы Қоғам қызметінің жаңа 
бағыттарына (венчурлік қаржыландыру, 
мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің 
инфрақұрылымдық жобалары, Стрестік 
активтер) және инвестициялық мандат-
тың кеңеюіне (04.09.2020 ж. № 11/20 ҚКМ 
ДК хаттамасы) байланысты өзінің даму 
стратегиясына өзгерістер енгізді.

Сақталады

Сақталады

2.2 Қоғам Жалғыз акционерге ақпаратты 
уақтылы ашып көрсетуді қамтамасыз 
етеді:

- АҚ туралы заңға, Қоғамның Жарғысына 
және ішкі құжаттарына сәйкес корпора-
тивтік оқиғалар туралы;
- «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ди-
ректорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 
«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ақпа-
раттық саясатында көзделген мәселелер 
тізбесі бойынша Директорлар Кеңесі 
қабылдаған шешімдер туралы (31.07.2018 
жылғы № 06/18 хаттама).

Жалғыз акционердің талабы бойынша 
Қоғам құжаттар мен ақпаратты АҚ туралы 
заңға және Қоғамның ішкі нормативтік 

СақталадыҚоғам Жалғыз акционерді 
Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына 
сәйкес оның қаржы-шару-
ашылық қызметі және оның 
нәтижелері туралы нақты 
ақпаратпен қамтамасыз 
етеді. Қоғам қызметін жүзеге 
асыру кезінде мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
міндеттер негізгі коммерци-
ялық қызметпен біріктірілген 
жағдайда, бұл мақсаттар 
ашыық көрсетіліп, мүдделі 
тараптардың назарына жет-
кізіледі.

Қоғам Жалғыз акционердің құқықтарын 
іске асыруды және Қоғамның Жалғыз 
акционерінің шешімімен бекітілген 
(Холдинг Басқармасының 2017 жылғы 
16 тамыздағы № 32/17 хаттамасы) АҚ 
туралы заңда және Қоғам жарғысында 
қарастырылған тәртіппен Қоғамды басқа-
руға қатысудан көрінетін корпоративтік 
басқару қағидаттары шеңберінде оның 
мүдделерін қорғауды, Жарғыны, Корпо-
ративтік басқару кодексін бекіту, Дирек-
торлар кеңесінің құрамы мен өкілеттік 
мерзімін анықтау, Басқарма төрағасын 
сайлау, сыртқы аудиторды бекіту, жылдық 
қаржылық есептілік және т. б. бойынша 
негізгі шешімдер қабылдауды қамтамасыз 
етеді.

Қоғамның қызметі туралы ақпарат 
Жалғыз акционерге толық көлемде 
беріледі және тең және әділ шешімдер 
қабылдауға мүмкіндік береді.

Жалғыз акционердің АҚ туралы заңда, 
Қоғам Жарғысында көзделген айрықша 
құзыреті сақталады.  

Жыл сайын Қоғам Жалғыз акционерге 
жылдық қаржылық есепті, таза табысты 
бөлу тәртібін, жылдық есепті бекітуге 
жібереді.

Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауы-
на шығарылатын мәселелерге арналған  
материалдар Қоғамның Жарғысында 
белгіленген мерзімде дайындалып, 
жіберіледі және мәселелерге негіздел-
ген шешімдерді қабылдау үшін қажетті 
көлемдегі ақпаратты қамтиды.  

Жалғыз акционердің өз құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау, Қоғам органда-
ры 2020 жыл ішінде қабылдаған шешім-
дерді даулау үшін мемлекеттік және сот 
органдарына жүгіну фактілері жоқ.

рылмаған жағдайда) және 
құрылымдық бөлімшелер 
туралы ережелерді, сон-
дай-ақ тиісті ұстанымдар үшін 
лауазымдық нұсқаулықтарды 
бекітеді. Осы құжаттардың 
ережелерін сақтау корпора-
тивтік басқару үдерістерінің 
жүйелілігі мен реттілігін 
қамтамасыз етеді.

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының 
(бұдан әрі – Қоғам) Корпо-
ративтік басқару кодексінің 
қағидаттары мен ережелері 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының (бұ-
дан әрі – Қоғам) Корпоративтік 
басқару кодексінің қағидатта-
ры мен ережелері 
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құжаттарына сәйкес  ұсынады. 
2020 жыл ішінде Жалғыз акционерге 
басқарушылық және қаржылық есептілік 
мерзімді  ұсынылып отырды.
Қоғам мен жалғыз акционер арасында 
ақпарат алмасу қоғамның ішкі норма-
тивтік құжаттарында көзделген тәртіппен 
электрондық құжат айналымы жүйесі 
арқылы жүзеге асырылады. 

2.3 Дивидендтердің мөлшерін 
есептеу Қазақстан Респу-
бликасының Бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік 
туралы заңнамасының және 
Халықаралық қаржылық 
есептілік стандарттарының 
талаптарына сәйкес жасалған 
Қоғамның жылдық аудиттел-
ген қаржылық есептілігінде 
көрсетілген Қоғамның таза 
табысының сомасына сүйене 
отырып жүргізіледі. Бұл ретте 
Қазақстан Республикасы-
ның заңнамасын есепке ала 
отырып  ескеріле отырып 
дивидендтер төлеу мөлшері 
айқындалады.

Қоғам Холдинг Басқармасының 
шешімімен бекітілген (2014 жылғы 11 
мамырдағы № 14/14 хаттама) «Бәйтерек» 
Ұлттық басқарушы холдингі» акцио-
нерлік қоғамының еншілес ұйымдары 
төлейтін дивидендтердің мөлшерін 
айқындау тәртібін басшылыққа алады, ол 
Холдингтің еншілес ұйымдары төлейтін 
дивидендтердің мөлшерін айқындаудың 
бірыңғай тәсілдері мен қағидаттарын 
белгілейді.

Қоғамның Жалғыз акционеріне диви-
дендтер төлеудің шарттары мен тәртібі 
Қазақстан Республикасының заңнама-
сымен, Қоғамның Жарғысымен, сон-
дай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің 
тиісті шешімімен регламенттеледі.  

Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне 
сәйкес (холдинг басқармасының 2020 
жылғы 13 мамырдағы № 22/20 хаттама-
сы) 1 095 396 600 теңге мөлшерінде ди-
виденд төлеу туралы шешім қабылданды. 

Төленген дивидендтер сомасы тиімді 
дивидендтік саясат қағидаттарына қайшы 
келмейді.

Сақталады

3. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарманы
     тиімді басқару қағидаты

3.1 Директорлар кеңесі Қоғам-
ды стратегиялық басқаруды 
және Басқарма қызметін 
бақылауды қамтамасыз 
ететін басқару органы болып 
табылады. 
Директорлар кеңесі Жалғыз 
акционер алдында өз қыз-
метінің толық ашықтығын, 
сондай-ақ Кодекстің барлық 
ережелерін енгізуді қамтама-
сыз етеді. 
Директорлар кеңесі өз 
функцияларын Қазақстан 
Республикасының заңнама-
сына, қоғамның жарғысына, 

Қоғамның Директорлар кеңесінің қы-
зметі Қоғамның Жалғыз акционерінің 
шешімімен (Холдинг басқармасының 2018 
жылғы 28 қарашадағы № 53/18 хатта-
масы) бекітілген Қоғамның Директорлар 
кеңесі туралы ережемен регламенттел-
ген  

Директорлар кеңесінің қызметі тиімділік 
пен жауапкершілік, Жалғыз акционер мен 
Қоғамның мүдделерін барынша сақтау 
және іске асыру, сондай-ақ Жалғыз акци-
онердің құқықтарын қорғау қағидаттары-
на негізделеді. Бұл қағидатты Қоғамның 
Директорлар кеңесі іс жүзінде сақтайды.
Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер 

Сақталады

3.2 Сақталады

Кодекске, Директорлар кеңесі 
туралы ережеге және қоғам-
ның өзге де ішкі құжаттарына 
сәйкес жүзеге асырады.
Директорлар кеңесінде  
шешімдер қабылдау үдерісін-
де ешбір тұлғаның (немесе 
тұлғалар тобының) заңнамада 
көзделмеген артықшылықта-
ры болмауы тиіс.

Қоғамның Директорлар 
кеңесінің құрамы Жалғыз 
акционердің өкілдерінен, 
Қоғамның Басқарма төраға-
сынан, Тәуелсіз директорлар 
және өзге тұлғалар қатарынан 
тұрады. 

Жалғыз акционер Директор-
лар кеңесінің мүшелерін кан-
дидаттардың құзыреттерін, 
дағдыларын, жетістіктерін, 
іскерлік беделі мен кәсіби 
тәжірибесін ескере отырып, 
айқын және ашық рәсімдер 
негізінде  сайлайды. Дирек-
торлар кеңесінің жекелеген 
мүшелерін немесе оның 
толық құрамын жаңа мерзімге 
қайта сайлау кезінде олардың 
Қоғамның Директорлар кеңесі 
қызметінің тиімділігіне қосқан 
үлесі назарға алынады.

мен Басқарманың айрықша құзыреті-
не жатқызылған мәселелерді шешуді 
қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы 
басшылық жасауды  жүзеге асырады.
Директорлар кеңесі Жалғыз акционер 
алдында өз қызметінің толық ашықтығын 
қамтамасыз етеді. 

Директорлар кеңесінің барлық мүшелері 
Қоғамның директорлар кеңесі тура-
лы ережеде қарастырылған өздеріне 
жүктелген міндеттерді орындайды, оның 
ішінде Қазақстан Республикасы заңнама-
сының талаптарына, Қоғамның Жарғысы-
на және ішкі құжаттарына сәйкес хабар-
дарлық, ашықтық негізінде, Қоғам мен 
Жалғыз акционердің мүддесі үшін адал 
және ақылға қонымды, толық хабардар 
болу, адал, белсенді, мұқият және кәсіби 
негізде әрекет ету міндеті. 

Қоғамның Директорлар кеңесінің мү-
шелері Қоғамның лауазымды тұлғалары 
болып табылады және Қазақстан Респу-
бликасының заңнамасында көзделген 
жауаптылықта болады.

2020 жыл ішінде Қоғамның Директорлар 
кеңесі құрамында Директорлар кеңесінің 
5 мүшесі болды, оның ішінде Директор-
лар кеңесінің 2 мүшесі Жалғыз акцио-
нердің өкілдері болып табылады, 2 мүшесі 
тәуелсіз директорлар болып табылады 
және Директорлар кеңесінің 1 мүшесі 
Қоғам Басқармасының төрағасы болып 
табылады.

Тәуелсіз директорлар Қоғамның Дирек-
торлар кеңесі комитеттерінің төрағалары 
болып табылады.

Тәуелсіздік өлшемшарттары Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен, Қоғам-
ның Директорлар кеңесі туралы ереже-
мен, сондай-ақ корпоративтік басқару 
саласындағы озық әлемдік тәжірибелер-
мен айқындалған.

Қоғамның Директорлар кеңесінің функ-
цияларын тиімді орындауға жәрдемдесу 
мақсатында аса маңызды мәселелерді 
қарау және Директорлар кеңесі жанынан 
ұсынымдар дайындау үшін 3 (үш) комитет 
құрылып, жұмыс істеуде:

1) Аудит және тәуекелдер комитеті;
2) Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі комитет;
3) Стратегиялық жоспарлау және корпо-
ративті даму комитеті.

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының 
(бұдан әрі – Қоғам) Корпо-
ративтік басқару кодексінің 
қағидаттары мен ережелері 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының (бұ-
дан әрі – Қоғам) Корпоративтік 
басқару кодексінің қағидатта-
ры мен ережелері 
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3.3 Директорлар кеңесінің 
төрағасы Директорлар 
кеңесіне жалпы басшылық 
жасауға жауап береді, Дирек-
торлар кеңесінің оның негізгі 
функцияларын толық және 
тиімді іске асыруын және 
Директорлар кеңесінің мүше-
лері, Жалғыз акционер және 
Қоғам Басқармасы арасында 
сындарлы диалог құруды 
қамтамасыз етеді.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төраға-
сы АҚ туралы заңға, Жарғыға, Қоғамның 
Директорлар кеңесі туралы ережеге 
сәйкес оның мүшелері арасынан Дирек-
торлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны-
ның көпшілік даусымен ашық дауыс беру 
тәсілімен сайланады.  

Қоғамның Директорлар кеңесінің төраға-
сы Директорлар кеңесінің жұмысын 
ұйымдастырады, оның ішінде:

1)Директорлар кеңесінің отырыстарын 
шақырады және жүргізеді;
2)Директорлар кеңесінің отырысын өткізу-
ге тағайындалған күн тәртібін бекітеді;
3)Директорлар кеңесінің отырыстарында 
Қазақстан Республикасының заңнамасын-
да белгіленген тәртіппен хаттама жүргізу-
ді ұйымдастырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы талқыла-
натын мәселелер бойынша Директорлар 
кеңесі мүшелерінің көзқарасын білдіру 
еркіндігі қағидатын ұстанады, келісіл-
ген шешім іздеуге, Директорлар кеңесі 
мүшелерінің консенсусқа қол жеткізуіне, 
Жалғыз акционер мен Қоғамның мүд-
десі үшін шешімдер қабылдауға ықпал 
етеді. Сондай-ақ Директорлар кеңесінің 
төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің 
бірыңғай команда ретінде жұмыс істеуі 

Сақталады 

Аудит және тәуекелдер комитеті құрамы

2020 жылғы 31.12. жағдай бойынша:

Н. Р. Пейдж  Комитет Төрағасы

Ә.Д. Үшбаев           Комитет Мүшесі

Ә.Е. Нұрғожин  Комитет Мүшесі

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі комитеттің құрамы

2020 жылғы 31.12. жағдай бойынша:

Үшбаев Ә.Д. Комитет Төрағасы

Пейдж Н.Р.  Комитет Мүшесі

Нургожин А.Е. Комитет Мүшесі

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі 
комитет

2020 жылғы 31.12. жағдай бойынша:

Пейдж Н.Р. Комитет Төрағасы

Үшбаев Ә.Д. Комитет Мүшесі

Ә.Е. Нұрғожин Комитет Мүшесі

3.4

3.5

Директорлар кеңесінің 
отырыстары күнтізбелік жыл 
басталғанға дейін Директор-
лар кеңесі бекітетін, қарала-
тын мәселелердің тізбесі мен 
отырыстарды өткізу кестесін 
қамтитын жұмыс жоспарына 
сәйкес өткізіледі. Дирек-
торлар кеңесінің және оның 
комитеттерінің отырыстарын 
өткізу күндізгі немесе сырт-
тай дауыс беру нысандары 
арқылы жүзеге асырылады, 
бұл ретте сырттай дауыс беру 
нысанындағы отырыстардың 
санын барынша азайту қажет. 
Маңызды және стратеги-
ялық сипаттағы мәселелер 
бойынша шешімдерді қарау 
және қабылдау Директорлар 
кеңесінің көзбе-көз дауыс 
беру нысанындағы отырыста-
рында ғана жүзеге асыры-
лады.

Қоғамның Директорлар 
кеңесі, комитеттері және Ди-
ректорлар кеңесінің мүшелері 
Қоғамның ішкі нормативтік 
құжаттарына сәйкес жыл 
сайынғы  бағаланады. Бұл 
ретте, кемінде үш жылда бір 
рет бағалау тәуелсіз кәсіби 
ұйымды тарта отырып жүр-
гізіледі. 

Бағалау Директорлар 
кеңесінің және оның мүше-
лерінің әрқайсысының Қоғам 
дамуының стратегиялық 
міндеттеріне қол жеткізудегі 
үлесін анықтауға, сондай-ақ 
бағыттарды анықтауға және 
жақсарту шараларын ұсынуға 
мүмкіндік береді. Бағалау 
нәтижелері Директорлар 
кеңесі мүшелерінің өкілет-
тіктерін қайта сайлау немесе 
мерзімінен бұрын тоқтату 
кезінде назарға алынады.

Директорлар кеңесі өз қызметтерін 
тиімді орындау үшін тұрақты отыры-
стар өткізеді.  Директорлар Кеңесінің 
отырыстары2018 жылғы 29 қарашадағы 
ҚКМ Директорлар кеңесінің шешімімен 
бекітілген жұмыс жоспарына (№10/18 
хаттама) сәйкес өткізіледі, Жұмыс жоспа-
рында қаралатын мәселелер тізбесі мен 
өтетін күні көрсетіледі, отырыстарды 
өткізу кестесі қамтылады. Директорлар 
кеңесі мен оның комитеттерінің отыры-
старын өткізу күндізгі немесе сырттай 
дауыс беру нысандары арқылы жүзеге 
асырылады.

2020 жылы Директорлар Кеңесінің 7 күн-
дізгі және 8 сырттай отырысы өткізіліп, 
86 мәселе қаралды.

Аудит және тәуекелдер жөніндегі коми-
теттің 7 отырысы өткізілді, 22 мәселе 
қаралды; кадрлар, сыйақылар және әле-
уметтік мәселелер жөніндегі комитеттің 
7 отырысы, 17 мәселе қаралды; Страте-
гиялық жоспарлау және корпоративтік 
даму жөніндегі комитеттің 9 отырысы, 28 
мәселе қаралды.

Қоғамдағы корпоративтік басқарудың 
үздік халықаралық практикасына сәйкес 
Директорлар кеңесінің қызметіне жыл 
сайын бағалау жүргізіледі, оның қоры-
тындысы бойынша Директорлар кеңесінің 
одан әрі тиімді дамуы айқындалады.
Қоғамның Директорлар кеңесі туралы 
ережесіне сәйкес, Қоғамның Директор-
лар кеңесі қызметінің негізгі салаларына 
кешенді талдау алу мақсатында 2015 
жылдан бастап Директорлар кеңесінің 
қызметіне жыл сайын бағалау жүргізіледі. 
Қоғамның Директорлар кеңесінің жыл 
сайынғы жұмыс жоспарында Дирек-
торлар кеңесінің қызметін жыл сайын 
бағалау қарастырылады.  

Корпоративтік басқару кодексіне, 
Қоғамның Директорлар кеңесі туралы 
ережесіне сәйкес-Директорлар кеңесі, 
Директорлар кеңесінің комитеттері мен 
мүшелері  есепті жылдан кейінгі жылдың 
1 маусымына дейін, жыл сайын,  бағала-
нады. 

Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау 
(бұдан әрі – ДК бағалау) жүргізу туралы 
шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.
ДК-н бағалау Директорлар кеңесінің 
және оның мүшелерінің әрқайсысының 

Сақталады

Сақталады

үшін жағдай жасау мақсатында тиімді 
көшбасшылыққа ықпал етеді.

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының 
(бұдан әрі – Қоғам) Корпо-
ративтік басқару кодексінің 
қағидаттары мен ережелері 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының (бұ-
дан әрі – Қоғам) Корпоративтік 
басқару кодексінің қағидатта-
ры мен ережелері 
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3.6 Қоғамның ағымдағы қызметін 
басқаруды Басқарма жүзеге 
асырады. Басқарма төрағасы 
мен мүшелері жоғары кәсіби 
және жеке сипаттамаларға, 
адал іскерлік беделге ие және 
этикалық стандарттарды 
ұстанады. Басқарма төрағасы 
жоғары ұйымдастырушылық 
қабілеттерге ие, Жалғыз 
акционермен белсенді өзара 
іс-қимылда жұмыс істейді 
және Директорлар кеңесімен, 
қызметкерлермен және басқа 
да мүдделі тараптармен сын-
дарлы диалог құрады.

Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды 
Басқарма төрағасы басқаратын Басқарма 
нысанында алқалы орган жүзеге асыра-
ды. 

Басқарма жұмысы Қоғам міндеттерін 
орындауға және Қоғамның даму страте-
гиясын іске асыруға бағытталған. 
Басқарма қызметі Басқарма отыры-
старын өткізу тәртібі мен мерзімдерін, 
Басқарма мүшелерінің жауапкершілігін 
көздейтін Қоғам Басқармасы туралы 
ережемен регламенттелген, сондай-ақ 
Басқарма хатшысының негізгі функцияла-
ры регламенттелген. 

Сақталады

Қоғам дамуының стратегиялық міндет-
теріне қол жеткізудегі үлесін анықтауға, 
сондай-ақ бағыттарды анықтауға және 
жақсарту шараларын ұсынуға мүмкіндік 
береді. ДК бағалау нәтижелері Дирек-
торлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін 
қайта сайлау немесе мерзімінен бұрын 
тоқтату кезінде назарға алынады. 
ДК бағалау Директорлар кеңесі қы-
зметінің негізгі салаларына кешенді 
талдау алу мақсатында жүргізіледі және 
Қоғамның Директорлар кеңесіне мүмкін-
дік береді:

• Қоғамның Директорлар кеңесі қыз-
метінің күшті және әлсіз жақтарына (ар-
тықшылықтары мен кемшіліктері) талдау 
жүргізіп, оны айқындауға;
• Қоғамның Директорлар кеңесінің 
жұмысына түзетулер енгізу және оның 
қызметінің нысаналы бағыттарын түзету;
• Қоғамның Директорлар кеңесінің 
құрылымы мен құрамы Қоғамның стра-
тегиялық міндеттерін шешуге қанша-
лықты ықпал ететінін анықтау;
• Директорлар Кеңесі төрағасының және 
Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің 
жұмысының тиімділігін айқындау;
•Директорлар кеңесі мүшелеріне сый-
ақы беру жүйесінің тиімділігін айқындау;

ДК бағалау тәсілдері өзін-өзі бағалау 
немесе бағалау сапасын арттыру үшін 
тәуелсіз консультантты тарту болып 
табылады. Бұл ретте, тәуелсіз кәсіби ұй-
ымды тарта отырып, кемінде үш жылда 
бір рет бағалау  жүргізіледі. 

Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 22 
сәуірдегі шешімімен (№6/21 хаттама) 
Қоғамның Корпоративтік хатшысы жүр-
гізетін «Қазына Капитал Менеджмент» 
акционерлік қоғамының Директорлар 
кеңесінің 2020 жылғы қызметіне бағалау 
жүргізу бекітілді. Бағалау сауалнама 
әдісімен жүргізіледі.

Қоғам Басқармасының сандық құрамы 
5 (бес) мүшені құрайды, оның ішінде 1 
басқарма төрағасы, 3 (үш) Басқарма 
төрағасының орынбасары және 1 (бір) 
Басқарушы директор – Басқарма мүшесі. 
      Қоғам Басқармасының мүшелері 
Қоғамның лауазымды тұлғалары болып 
табылады және Қазақстан Республика-
сының заңнамасында көзделген жауап-
тылықта болады.

3.7 Басқарма Директорлар 
кеңесіне есеп береді және 
Қоғамның күнделікті қыз-
метіндегі басшылықты жүзеге 
асырады, даму стратегиясын 
және/немесе даму жоспарын 
және директорлар кеңесі мен 
жалғыз акционер қабылдаған 
шешімдерді іске асыруға жау-
апты болады.  

Басқарма Қоғамның Жарғысына сәйкес 
Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық 
жасайды.

Басқарма Директорлар кеңесі бекіткен 
стратегияны, тәуекелдерді басқару және 
ішкі бақылау жөніндегі саясатты, оның 
ішінде тәуекелдерді басқару және ішкі 
бақылау жүйесін ұйымдастыру мәселе-
лері бойынша Қоғамның Директорлар 
кеңесінің шешімдерін, қаржы құралда-
рымен операциялар енгізу және оларды 
іске асыруды қамтамасыз етеді, қоғамның 
саясатын, жоспарларын және өзге де 
ішкі құжаттарын олардың стратегияға, 
ағымдағы нарықтық және экономикалық 
жағдайға, қоғамның тәуекелдер про-
филіне және Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сәйкестігі 
тұрғысынан бағалауды жүзеге асырады.
Басқарма қызметінің негізгі қағидаттары: 
заңдылық, адалдық;  парасаттылық; қи-
сындылық; жүйелілік, кәсібилік, объек-
тивтілік болып табылады. 

Басқарма қызметі Қоғамның Директор-
лар кеңесіне толық есеп береді. 

Қоғам Басқармасы туралы ережеге сәй-
кес Басқарма Қоғамның Жалғыз акцио-
нері мен Директорлар кеңесінің шешім-
дерін орындауға және өз функцияларын 
Қоғам мүддесі үшін адал түрде  жүзеге 
асыруға міндетті. 

Басқарма Директорлар кеңесінің жұмыс 
жоспарына сәйкес жылдық және жар-
тыжылдық негізде  Қоғам Басқармасы-
ның атқарған жұмысы туралы Директор-
лар кеңесіне есеп береді.

Сақталады

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының 
(бұдан әрі – Қоғам) Корпо-
ративтік басқару кодексінің 
қағидаттары мен ережелері 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының (бұ-
дан әрі – Қоғам) Корпоративтік 
басқару кодексінің қағидатта-
ры мен ережелері 
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Директорлар кеңесінің қыз-
метін тиімді ұйымдастыру  және 
Басқарманың Жалғыз акцио-
нерiмен өзара іс-қимылын жүр-
гізу  мақсатында Директорлар 
кеңесі Корпоративтік хатшыны 
тағайындайды. 

Іскерлік этика қағидаттарын 
сақтау, Қоғамда туындайтын 
әлеуметтік-еңбек дауларын 
оңтайлы реттеу мақсатында 
Қоғам қызметкерлері, Жалғыз 
акционер немесе оның ен-
шілес ұйымдары қатарынан 
Омбудсмен тағайындалуы 
мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 
жылғы 28 наурыздағы шешімімен (№2/18 
хаттама) Қоғамның корпоративтік хат-
шысы туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) 
бекітілді. Ереже Қоғамның ұйымдық 
құрылымы мен корпоративті басқару 
жүйесіндегі корпоративтік хатшының 
мәртебесін, корпоративтік хатшыны 
лауазымға тағайындау және мерзімінен 
бұрын босату тәртібін, оның міндеттерін, 
функцияларын, құқықтары мен міндет-
терін, өкілеттіктері мен жауапкершілігін, 
ұйымдастырушылық және техникалық   
қызметін қамтамасыз етуді айқындайды.

Сондай-ақ Қоғамның Директорлар 
кеңесінің 2020 жылғы 28 ақпандағы 
шешімімен (№3/20 хаттама) Қоғамның 
корпоративтік хатшысы болып Ж. Изжа-
нова, 2020 жылғы 2 қарашада (№13/20 
хаттама) Қоғамның корпоративтік хатшы-
сы болып К. Шарипова тағайындалды.

Қоғамның корпоративтік хатшысы Қоғам-
ның директорлар Кеңесінің мүшелеріне, 
комитеттердің мүшелеріне мәжілістердегі 
материалдарды тиісті түрде  дайын-
дауды және ұсынуды қамтамасыз ету, 
мәжілістердің  хаттамаларын дайындап,  
хаттамаларына қол қою, Қоғамның Ди-
ректорлар кеңесінің шешімдерінен үзінді 
көшірмелерін беру, Жалғыз акционер мен 
Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне 
жедел ақпарат беру бойынша  үздіксіз 
жұмыстар жүргізеді. 

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 
жылғы 1 наурыздағы шешімімен (№3/19 
хаттама) «Бәйтерек «Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ -ның Комплаенс қызметінің 
басшысы - Р.И. Арыстанбеков 2 жыл 
өкілеттікпен Қоғамның омбудсмені болып 
тағайындалды. 

Омбудсменнің рөлі оған жүгінген жұмы-
скерлерге, еңбек дауларына, дау-жан-
жалдарға қатысушыларға кеңес беру 
және Қазақстан Республикасы заңнама-
сының нормаларын сақтауды (оның ішін-
де, қажет болған жағдайда құпиялылықты 
сақтауды) ескере отырып, оларға өзара 
қолайлы, сындарлы және іске асырыла-
тын шешімді әзірлеуге жәрдем көрсету, 
жұмыскерлер мен қоғамның проблема-
лық әлеуметтік-еңбек мәселелерін шешу-
ге жәрдем көрсету болып табылады.

Қоғамның Омбудсмені Қоғамның Іскерлік 
этика кодексінің ережелерін, оның ішінде 
корпоративті жанжалдар мен мүдделер 
қақтығысы бөлігіндегі бұзушылық туралы  
дауларды қарауға бастама жасайды және 
оларды реттеуге қатысады.
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Сақталады

Сақталады

Омбудсменге 2020 жыл ішінде бұзушылық 
туралы өтініштер түскен жоқ.

4.Тұрақты даму қағидаты 

4.1 Қоғам және оның еншілес 
ұйымдары мүдделі тараптар-
дың мүдделерін тең сақтай 
отырып, ұзақ мерзімді кезең-
де тұрақты дамуды қамта-
масыз ету үшін экономикаға, 
экологияға және қоғамға өз 
ықпалының маңыздылығын 
түсінеді. Мүдделі тараптар-
дың жауапты, ойластырылған 
және ұтымды өзара іс-қимыл 
жасау тәсілі Қоғамның және 
оның еншілес ұйымдарының 
тұрақты дамуына ықпал 
ететін болады.

Қоғамда орнықты даму саласындағы 
басқару жүйесін құрудағы қоғам ұстануға 
тиіс негізгі  нормаларды, қағидаттарды, 
қағидалар мен тәсілдерді айқындау мақ-
сатында Директорлар кеңесі 2019 жылғы 
9 наурызда (№4/19 хаттама) «Қазына 
Капитал Менеджмент» АҚ-ның  Орнықты 
даму саясатын әзірледі және бекітті. 
Тұрақты даму саласындағы міндеттерді 
шеше отырып, Қоғам өзінің миссиясына, 
Холдингтің/Қоғамның даму стратегия-
сына сүйенеді, сондай-ақ тұрақты даму 
саласындағы халықаралық стандарт-
тармен бекітілген халықаралық тәртіптің 
нормалары мен қағидаттарын пайдалана-
ды. Тұрақты даму саласындағы халықа-
ралық стандарттарды пайдалануды Қоғам 
өз қызметінің үздік халықаралық іс-дағ-
дыға сәйкестігін қамтамасыз етудің және 
тұрақты даму саласындағы мақсаттар 
мен міндеттерге қол жеткізудің қажетті 
шарты ретінде қарастырады.

Қоғам Басқармасы орнықты дамуды 
басқарудың тиісті жүйесін қалыптастыру-
ды және оны енгізуді қамтамасыз етеді. 
Қоғам  мүдделі тараптардың мүдделерін 
тең сақтай отырып, ұзақ мерзімді кезеңде 
тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін 
экономикаға, экологияға және қоғамға 
өз ықпалының маңыздылығын түсінеді. 
Мүдделі тараптармен жауапты, ойласты-
рылған және ұтымды өзара әрекеттесу 
тәсілі Қоғамның тұрақты дамуына ықпал 
етеді. Ашықтық, есептілік, айқындық, 
әдепті мінез-құлық, мүдделі тараптар-
дың мүдделерін сақтау, заңдылық, адам 
құқықтарын сақтау, сыбайлас жемқор-
лыққа төзбеушілік, мүдделер қақтығы-
сына жол бермеу орнықты даму сала-
сындағы қағидаттар болып табылады. 
Жалпы, бұл қағидаттарды Қоғам қолдана-
ды және сақтайды.

Қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз 
ету мақсатында Жалғыз акционер оның 
еншілес ұйымдары үшін бірыңғай сая-
сатты, әдістемелік ұсынымдарды және 
корпоративті стандарттарды қалыптасты-
рады және бекітеді. 

Қоғам тұрақты негізде орнықты түр-
дегі даму қағидатын Қоғамның Жалғыз 
акционерінің бекітуіне жататын Қоғамның 
жылдық есебі шеңберінде ашады.

Сақталады

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының 
(бұдан әрі – Қоғам) Корпо-
ративтік басқару кодексінің 
қағидаттары мен ережелері 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының (бұ-
дан әрі – Қоғам) Корпоративтік 
басқару кодексінің қағидатта-
ры мен ережелері 
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4.2

Қоғам және оның еншілес 
ұйымдары ұзақ мерзімді 
кезеңде тұрақты даму үшін 
өздерінің экономикалық, 
экологиялық және әлеумет-
тік мақсаттарының келісімін 
қамтамасыз етеді. Қоғам 
мен оның еншілес ұйымда-
рындағы тұрақты даму үш 
құрамдас бөліктен тұрады: 
экономикалық, экологиялық 
және әлеуметтік.

Қоғам және оның еншілес 
ұйымдары орнықты даму 
саласындағы іс-шаралар 
жоспарын әзірлейді.

Қоғам ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты 
даму үшін өзінің экономикалық, эколо-
гиялық және әлеуметтік мақсаттарының 
келісімін қамтамасыз етеді. Қоғам өз 
қызметі шеңберінде Қоғамның корпо-
ративті басқару кодексінде бекітілген 
тұрақты даму қағидаттарын басшылыққа 
алады. Қоғам өз қызметінде адам 
құқықтарын қорғау, еңбек қатынастары, 
қоршаған ортаны қорғау және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы 
БҰҰ Жаһандық шартының қағидаттарын 
ұстанатыны туралы мәлімдейді.

Қоғам өз қызметінде Қазақстан Респу-
бликасы заңнамасының талаптарына 
және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 
жалпыға танылған стандарттарға сәйкес 
қоршаған ортаға барынша ұқыпты және 
ұтымды қарау қағидаттарын ұстанады.

Қоғам экономикаға, қоршаған ортаға 
және қоғамға әсері үшін өзінің есеп бе-
ретінін түсінеді, ресурстарға (энергияны, 
шикізатты, суды қоса алғанда) ұқыпты 
қарау арқылы өз қызметінің қоршаған ор-
таға және қоғамға теріс әсерін барынша 
азайтуға ұмтылады.

2020 жылы Қоғам қызметін жүзеге асыру 
барысында Қазақстан Республикасының 
экологиялық заңнамасын сақтамағаны 
үшін  айыппұлдар салу туралы жағдайлар 
болған жоқ.

Сақталады 

Сақталады Қоғамның Директорлар кеңесінің 
шешімімен (04.09.2020 № 11/20 хаттама) 
Қоғамның 2014-2023 жылдарға арналған 
Даму стратегиясы және қоғамның 2014-
2023 жылдарға арналған даму страте-
гиясын іске асыру жөніндегі 2020-2022 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспары 
жаңа редакцияда бекітілді, оның құрылы-
мында тұрақты даму жөніндегі іс-шара-
лар жоспары көрсетілген. 

4.4 Қоғам және оның еншілес 
ұйымдары қызметтің пай-
далылығына  ұмтылады, 
тұрақты дамуды қамтамасыз 
етеді, мүдделі тараптардың 
мүдделерінің тепе-теңдігін 
сақтайды. 

Қоғам және оның еншілес 
ұйымдары өз қызметін жүзеге 
асыру барысында мүдделі 
тараптарға ықпал жасай-
ды немесе олардың ықпа-
лын  сезінеді. Тұрақты даму 
саласындағы қызмет үздік 
халықаралық стандарттарға 
сәйкес келеді.

Мүдделі тараптар Қоғам мен 
оның еншілес ұйымдары-
ның қызметіне оң да, теріс 
те ықпал етуі мүмкін, атап 
айтқанда пайдалылыққа  қол 
жеткізуге, тұрақты дамуға, 
бедел мен имиджге әсер етіп, 
тәуекелдер туындатуға не-
месе оны төмендетуі мүмкін. 
Қоғам және оның еншілес ұй-
ымдары мүдделі тараптармен 
болатын тиісті өзара іс-қи-
мылға маңызды мән береді.

Қоғам барлық мүдделі тұлғалардың 
құқықтарын мойындайды және өз қы-
зметін дамыту және тұрақты дамуды 
қамтамасыз ету мақсатында олармен 
ынтымақтастыққа ұмтылады.

Қоғам қызметкерлерінің, серіктестердің 
және үшінші тұлғалардың құқықтары 
бұзылған жағдайда, Қоғам Қазақстан Ре-
спубликасының қолданыстағы заңнамасы 
шеңберінде әрекет етеді. 

2020 жылы Қоғам қызметкерлерінің, 
серіктестерінің және үшінші тұлғалардың 
құқықтарының бұзылуы туралы тіркеу 
болған жоқ.

Қоғамының қызметі туралы мүдделі 
тараптарды ақпараттандыруға арналған  
жұмыс «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес 
ұйымдарының арнайы медиа-жоспарына 
және желілік кестесіне сәйкес жүргізіледі. 
Стейкхолдерлерге арналған ақпарат 
(Қоғам қызметі, экспорттаушыларды 
мемлекеттік қолдау құралдары, табыс та-
рихы және басқалар туралы жаңалықтар) 
тұрақты негізде Қоғамның ресми сайтын-
да www.kcm-kazyna.kz өзектендіріледі  
«Қазына Капитал Менеджмент»  АҚ  
әлеуметтік-жауапты компания ретінде 
сыбайлас жемқорлық көріністеріне ашық 
және төзбейтін  қоғам құруға ұмтылады.
Өз қызметінде «Қазына Капитал Менед-
жмент» АҚ жоғары этикалық стандарттар-
ды және бизнесті ашық әрі адал жүргізу 
қағидаттарын ұстанады, сондай-ақ 
корпоративті мәдениетті жетілдіруге, 
корпоративті басқарудың озық тәжірибе-
лерін ұстануға және іскерлік беделді тиісті 
деңгейде қолдауға ұмтылады. Компания 
кез-келген формадағы және көріністегі 
сыбайлас жемқорлықты  қабылдамау 
қағидатын сақтайды.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ  қыз-
меткерлерінің еңбек міндеттерін орын-
дауына қатысты  сыбайлас жемқорлыққа 
байланысты  құқық бұзушылықтар жа-
саған жағдайда, оның атқаратын лауазы-
мына қарамастан   жазаның қолданылмай 
қалмайтындығын жариялайды. 

Сақталады 

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының 
(бұдан әрі – Қоғам) Корпо-
ративтік басқару кодексінің 
қағидаттары мен ережелері 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының (бұ-
дан әрі – Қоғам) Корпоративтік 
басқару кодексінің қағидатта-
ры мен ережелері 
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5. Тәуекелдерді басқару,
     ішкі бақылау және ішкі аудит қағидаты 

5.1 Қоғамда  өзінің стратеги-
ялық және операциялық 
мақсаттарына қол жеткізуіне 
қатысты ақылға қонымды 
сенімділікті қамтамасыз етуге 
бағытталған және Қоғамның 
Директорлар кеңесі мен 
Басқармасы құрған ұйымда-
стырушылық саясаттардың, 
рәсімдердің, мінез-құлық 
нормалары мен іс-қимыл-
дардың, басқару әдістері мен 
тетіктерінің жиынтығын біл-
діретін тәуекелдерді басқару 
мен ішкі бақылаудың тиімді 
жұмыс істейтін жүйесі жұмыс 
істейді.

Қоғамда Директорлар кеңесі бекіткен 
тәуекелдерді басқарудың корпора-
тивті жүйесінің қатысушыларын нақты 
анықтайтын құрылым бар. Құрылым 
Басқарма Төрағасына тікелей есеп бе-
ретін Тәуекелдерді талдау және басқару 
қызметінің болуын көздейді. 
Тәуекелдерді басқару жөніндегі бекітіл-
ген саясат тәуекелдерді басқарудың 
ұйымдық құрылымын, органдардың, 
комитеттердің және құрылымдық бөлім-
шелердің: Жалғыз акционердің, Дирек-
торлар кеңесінің, Аудит және тәуекелдер 
жөніндегі комитеттің, Басқарманың, 
Инвестициялық комитеттің, Тәуекел-
дерді талдау және басқару қызметінің, 
Ішкі аудит қызметінің және құрылымдық 
бөлімшелердің рөлі мен міндеттерін 
айқындайды. 

Тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі 
мақсаттары төмендегілер болып табы-
лады:
• тиімді кешенді жүйені құру 
және Қоғамның элементі ретінде тәуе-
келдерді басқарудың интеграцияланған 
үдерісін құру, сондай-ақ тәуекелдерді 
басқарудың әдістері мен рәсімдеріне 
бірыңғай стандартталған тәсіл негізінде 
қызметті үнемі жетілдіру;
• Қоғам жұмысының тиімділігін және 
дамуының тұрақтылығын арттыру, 
шығындарды азайту, кірісті арттыру және 
капиталды неғұрлым тиімді пайдалану;
• Қоғамның өз қызметінің ауқымына ба-
рабар қолайлы тәуекелдерді қабылдауын 
қамтамасыз ету;
• дағдарыстық жағдайларда Қоғамның 
қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Тәуекелдерді талдау және басқару 
қызметі тоқсан сайын Қоғамның негізгі 
тәуекелдеріне мониторинг жүргізеді және 
оны Қоғам Басқармасы мен Қоғамның 
Директорлар кеңесінің қарауына шығара-
ды. Коммерциялық банктердің тұрақсыз 
қаржылық жай-күйін ескере отырып, 
Қазақстанның қаржы жүйесі бойынша 
және әрбір банк бойынша жеке-жеке 
тоқсан сайынғы талдау жүргізіледі, оның 
негізінде Инвестициялық комитеттің 
қарауына есеп ұсынылады және қазына-
шылық портфельдің кредиттік тәуекел-
дерін төмендету бойынша тиісті шаралар 
қабылданады.

Сақталады

Ішкі аудит қағидаттары.

Қоғамда Директорлар кеңесінің ұсыны-
сымен Қоғамның қызметін жетілдіруге 
бағытталған тәуелсіз тиімді  кепілдіктер 
мен кеңес беру жөніндегі қызметті жүзеге 
асыратын Ішкі аудит қызметі құрылды. 
Ішкі аудит Қоғамға тәуекелдерді басқару, 
ішкі бақылау және корпоративті басқа-
ру үдерістерінің тиімділігін бағалау мен 
арттыруға жүйелі және дәйекті тәсілді 
қолдана отырып, алға қойылған мақсат-
тарға қол жеткізуге көмектеседі.
Қоғамның Директорлар кеңесі жыл сайын 
тәуекелге бағдарланған тәсілге негіз-
делген Ішкі аудит қызметінің Жылдық 
аудиторлық жоспарын бекітеді. Әрбір 
аудиторлық тексерудің нәтижелері Қоғам 
Басқармасының отырысында қаралады 
және талқыланады. Аудиторлық тапсыр-
малардың нәтижелері, нақты айқындау-
лар, Қоғам Басқармасы қабылдаған түзе-
ту іс-қимылдарының тиісті ұсынымдары 
мен жоспарлары тоқсан сайын Директор-
лар кеңесінің қарауына  шығарылады. 
Ішкі аудит қызметі өз қызметін жүзеге 
асыру кезінде төмендегілерді  бас-
шылыққа алады:

1) Қазақстан Республикасының заңна-
масын, Қоғам Жарғысын, Қоғам орган-
дарының шешімдерін, осы Ережені және 
Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын;
2) ХНІАКП, оның құрамдас элементтері  
аудиттің анықтамасы, миссиясы, кәсіби 
тәжірибесінің негізгі қағидаттары, ішкі 
аудиторлардың этика кодексі (бұдан әрі 
– Этика кодексі), ішкі аудиттің халықа-
ралық кәсіби стандарттары (бұдан әрі 
– Стандарттар), сондай-ақ практикалық 
нұсқаулар мен оларға басшылық жасау 
болып табылады.

Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері 
талдау және бағалау жүргізу болып табы-
лады:

• ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен 
тиімділігі;
• тәуекелдерді басқару жүйесінің 
сенімділігі мен тиімділігі;
• стандартты емес және төтенше 
жағдайлар кезеңiндегi Қоғам қызметінің 
үздіксіздігін қамтамасыз етуге және (не-
месе) қызметін қалпына келтіруге бағыт-
талған іс-қимыл жоспарына сәйкес стан-
дартты емес және төтенше жағдайлар 
кезiнде қабылданған шараларды ескере 
отырып, деректер базасының тұтастығын 
бақылауды және оларды рұқсатсыз қол 
жеткізуден және (немесе) пайдаланудан 

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының 
(бұдан әрі – Қоғам) Корпо-
ративтік басқару кодексінің 
қағидаттары мен ережелері 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының (бұ-
дан әрі – Қоғам) Корпоративтік 
басқару кодексінің қағидатта-
ры мен ережелері 
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қорғауды қоса алғанда, автоматтанды-
рылған ақпараттық жүйелердің пайда-
ланылуын ішкі бақылау жүйесінің жұмыс 
істеу сенімділігін арттыру;
бухгалтерлік есеп жүйесінің дұрыстығы, 
толықтығы, объективтілігі және қоғамның 
қаржылық есептілігі мен басқа да ақпа-
ратының сенімділігі, сондай-ақ осындай 
ақпаратты (жоспарлар мен есептілікті) ішкі 
және сыртқы пайдаланушыларға сәйке-
стендіру, өлшеу, жіктеу және ұсыну үшін 
пайдаланылатын ережелерді (қағидаттар-
ды, әдістерді) бағалау;

• ресурстарды, активтерді пайдаланудың 
ұтымдылығы мен тиімділігі және оларды 
есепке алуды, сақтауды (қалпына келтіру-
ді) және/немесе қауіпсіздікті (қорғауды) 
қамтамасыз етудің қолданылатын әдістері 
(тәсілдері);
* жасалатын операциялар мен мәміле-
лердің экономикалық орындылығы мен 
тиімділігі;
Қазақстан Республикасы заңнамасының, 
Қоғамның ішкі саясаттары мен өзге де құ-
жаттарының талаптарын сақтау, сондай-ақ 
осы талаптарға сәйкестігін қамтамасыз 
ету үшін құрылған және қолданылатын 
жүйелер мен рәсімдердің тиімділігі (ком-
плаенс-бақылау); 
* Қоғам органдарының шешімдерін және 
уәкілетті (қадағалаушы) мемлекеттік ор-
гандардың ұйғарымдарын (ұсыныстарын) 
орындау;
* Қоғамның құрылымдық бөлімшелері жү-
зеге асыратын бизнес-үдерістердің жет-
кіліктілігі және/немесе тиімділігі, Қоғам-
ның стратегиялық мақсаттары шеңберінде 
олардың алдына қойылған міндеттерге қол 
жеткізу үшін шаралар;
* корпоративті басқару жүйесінің және 
оны жетілдіру үдерісінің тиімділігін артты-
ру, корпоративті басқарудың қабылданған 
қағидаттарын, тиісті этикалық стандарттар 
мен құндылықтарды сақтау.

Ішкі аудит саласындағы қызметкерлердің 
құзыреті мен потенциалын дамыту мақ-
сатында Қоғамның Директорлар кеңесі 
жыл сайынғы негізде Қоғамның ішкі аудит 
қызметі қызметкерлерін кәсіптік  оқытудан 
өткізу жоспарын бекітеді.

5.2 Қоғамда тәуекелдерді 
басқару және ішкі бақылау 
жүйесінің сенімділігі мен 
тиімділігін және корпоративті 
басқару іс-дағдысын жүйелі 
түрде тәуелсіз бағалайтын 
Ішкі аудит қызметі құрылды.  

Ішкі аудит қызметі қоғамда ішкі аудитті 
ұйымдастыруды және жүзеге асыруды 
қамтамасыз етеді, Қоғамның Директор-
лар кеңесіне тікелей бағынады және есеп 
береді.

Ішкі аудит қызметінің миссиясы тәуекел-
ге бағдарланған тәсіл, ұсынымдар беру 
және білім алмасу негізінде объективті 
ішкі аудиторлық тексерулер жүргізу 
арқылы ұйымның құнын сақтау және 
арттыру болып табылады.

Ішкі аудит қызметі өзінің қызметін адал-
дық, объективтілік, құпиялылық және 
кәсіби құзыреттілік қағидаттарына негіз-
деле отырып жүзеге асырады.

Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері 
аудиторлық тексерулер мен кеңес беру 
шеңберінде талдау мен бағалауды жүргі-
зу болып табылады:

• ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен 
тиімділігі;
• тәуекелдерді басқару жүйесінің 
сенімділігі мен тиімділігі;
• корпоративті басқару жүйесінің 
тиімділігін және оны жетілдіру үдерісін, 
этикалық стандарттар мен құндылықтар-
ды сақтауды қамтамасыз ету.
• Қазақстан Республикасы заңнамасы-
ның, ішкі саясаттардың және өзге де құ-
жаттардың талаптарын сақтау, сондай-ақ 
осы талаптарға сәйкестігін қамтамасыз 
ету үшін құрылған және қолданылатын 
жүйелер мен рәсімдердің тиімділігі (ком-
плаенс-бақылау); 
• Қоғам органдарының шешімдерін және 
уәкілетті (қадағалау) мемлекеттік орган-
дардың ұйғарымдарын (ұсыныстарын) 
орындау;
• Қоғамның құрылымдық бөлімшелері 
жүзеге асыратын бизнес-үдерістердің 
жеткіліктілігі және/немесе тиімділігі, 
Қоғамның стратегиялық мақсаттары 
шеңберінде олардың алдына қойылған 
міндеттерге қол жеткізу үшін шаралар;
• ресурстарды пайдаланудың ұтым-
дылығы мен тиімділігі және мүліктің (ак-
тивтердің) сақталуын қамтамасыз етуге  
қолданылатын әдістер (тәсілдер);
• жасалатын операциялар мен мәміле-
лердің экономикалық орындылығы мен 
тиімділігі;
• есеп жүйесінің шынайылығы, то-
лықтығы, объективтілігі және қаржылық 
есептілік пен қоғамның басқа да ақпара-
тының сенімділігі.

Сақталады

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының 
(бұдан әрі – Қоғам) Корпо-
ративтік басқару кодексінің 
қағидаттары мен ережелері 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының (бұ-
дан әрі – Қоғам) Корпоративтік 
басқару кодексінің қағидатта-
ры мен ережелері 
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Қоғамның Директорлар кеңесі жыл сайын 
тәуекелге бағдарланған тәсілге негіз-
делген Ішкі аудит қызметінің Жылдық 
аудиторлық жоспарын бекітеді. Әрбір 
аудиторлық тексерудің нәтижелері Қоғам 
Басқармасының отырысында қаралады 
және талқыланады. 

Ішкі аудит саласындағы қызметкерлердің 
құзыреті мен потенциалын дамыту мақ-
сатында Қоғамның Директорлар кеңесі 
жыл сайынғы негізде Қоғамның ішкі аудит 
қызметі қызметкерлерін кәсіптік  оқыту-
дан өткізу жоспарын бекітеді. 

Ішкі аудит қызметі тоқсан сайын аудит 
және тәуекелдер жөніндегі комитетке 
және Қоғамның Директорлар кеңесіне 
есеп береді. Ішкі аудит қызметінің бас-
шысы тоқсан сайын қоғамның басқарма 
мүшелерінің қатысуынсыз Директорлар 
кеңесінің аудит және тәуекелдер жөнінде-
гі Комитетімен кездеседі.

2020 жылы Қоғамның директорлар Кеңесі 
бекіткен әдістеме мен өлшемдер не-
гізінде Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесіне 
аудит жүргізілді. Ішкі бақылау жүйесінің 
2019 жылғы және 2020 жылғы 9 айдағы 
тиімділік (жетілу) деңгейі «Оңтайланды-
рылған» түрде айқындалған (96%) – ішкі 
бақылау жүйесінің негізгі элементтері 
«үздік іс-дағдыға» сәйкес келеді.

Сондай-ақ, 2020 жылы Ішкі аудит қыз-
меті жұмысының сапасына ішкі бағалау 
жүргізілді, оның нәтижелерін Аудит және 
тәуекелдер комитеті мен Қоғамның Ди-
ректорлар кеңесі қарады.

6. Корпоративті қақтығыстар мен мүдделер
     қақтығысын реттеу қағидаты

6.1 Қоғамның Директорлар 
кеңесі мен Басқармасының 
мүшелері, Қоғамның қыз-
меткерлері, өзінің кәсіби 
фукцияларын қақтығыстарды 
болдырмай, акционерлердің 
және Қоғамның мүдделері-
не орай, адал және саналы 
түрде атқарады. 
 Корпоративті қақтығыстар 
болған (туындаған) жағдай-
да қатысушылар Қоғамның 
және мүдделі тараптардың 
мүдделерін тиімді қорғауды 
қамтамасыз ету мақсатында 
келіссөздер жүргізу арқылы 

Қоғам Қазақстан Республикасының 
заңнамасына, іскерлік этиканың жалпы 
қабылданған қағидаттарына және қоғам-
ның ішкі құжаттарына қатаң сәйкестікте 
әрекет етеді. 

Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі 
мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің 
арасындағы қатынастар өзара сенімге, 
құрметке, есеп беруге және бақылауға 
негізделеді. 

Қоғам өз қызметін Қазақстан Республи-
касы Конституциясының, заңдарының 
және басқа да нормативтік құқықтық 
актілерінің қоғамның ішкі құжаттарына 

Сақталады

оларды шешудің жолдарын 
табады. Бұл ретте қоғамның 
лауазымды тұлғалары Корпо-
ративтік хатшыға және/неме-
се омбудсменге жанжалдың 
болуы (туындауы) туралы 
уақытылы хабарлайды.
 Корпоративті қақтығыстар-
дың алдын алу және оларды 
реттеу жөніндегі жұмыстың 
тиімділігі осындай қақтығы-
старды толық және жедел 
анықтауды және Қоғамның 
барлық органдарының іс-қи-
мылын үйлестіруді болжайды.

қатысты үстемдігін тани отырып, қоғам-
ның лауазымды тұлғалары  мен өзге де 
қызметкерлерінің өз қалауы бойынша 
шешім қабылдауына жол бермей,  жүзеге 
асырады.

Қоғамда  Директорлар кеңесінің 
шешімімен бекітілген Қоғамның Іскерлік 
этика кодексі қолданылады (2018 жылғы 
23 қазандағы №09/18 хаттама). Іскерлік 
этика кодексінің мақсаттары корпора-
тивті басқарудың тиімділігін арттыруға 
және қызметкерлермен, клиенттермен, 
жеткізушілермен, іскер әріптестермен, 
мүдделі тұлғалармен және уәкілет-
ті мемлекеттік органдармен іскерлік 
мінез-құлықтың жалпы қабылданған 
стандарттары мен нормаларын қолдану 
арқылы табысты өзара іс-қимыл жасауға 
жәрдемдесуге бағытталған Қоғам қаты-
настарын жетілдіру, жүйелеу және реттеу 
болып табылады. Іскерлік этика кодексі-
не сәйкес Қоғам қызметкерлері Кодекс 
нормаларын сақтау туралы міндеттеме 
қабылдайды.

Қоғамның Іскерлік этика қағидаттарын 
сақтау және  Іскерлік этика кодексінің 
ережелерін бұзу жөніндегі дауларды 
оңтайлы реттеу Қоғамның Омбудсменіне 
жүктеледі.

Қазақстан Республикасы заңнамасының 
және Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл, корпоративті жанжалдар 
мен мүдделер қақтығысын реттеу жөнін-
дегі ішкі нормативтік құжаттарының та-
лаптарын іске асыру мақсатында қоғамда 
Омбудсмен институты енгізілді.

Омбудсменнің міндеттеріне жеке және 
заңды тұлғалардан Қоғамның лауазымды 
тұлғалары мен қызметкерлерінің әрекет-
тері (әрекетсіздігі) туралы мәліметтерді, 
шағымдарды және өзге де өтініштерді 
жинау, оларды қарауды қамтамасыз 
ету, сондай-ақ іскерлік этиканы қолдану 
бойынша туындайтын дауларды қарауды, 
мүдделер қақтығысын реттеуді ұйымда-
стыру кіреді.
Қоғамның барлық қызметкерлері, клиент-
тері, серіктестіктері және өзге де мүдделі 
тұлғалар Омбудсменге өтініш білдіруге 
құқылы.

Қоғамда корпоративті жанжалдарды 
келіссөздер немесе өзге де баламалы 
тәсілдері арқылы шешу мүмкін болмаған 
жағдайда, олар Қазақстан Республикасы-
ның заңнамасына сәйкес шешілуі тиіс.
2020 жылы іскерлік этиканы, Қоғамдағы 
еңбек заңнамасының нормаларын бұзу 
мәселелері бойынша шағымдар мен 
өтініштер Омбудсменге түскен жоқ.

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының 
(бұдан әрі – Қоғам) Корпо-
ративтік басқару кодексінің 
қағидаттары мен ережелері 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының (бұ-
дан әрі – Қоғам) Корпоративтік 
басқару кодексінің қағидатта-
ры мен ережелері 
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6.2 Директорлар кеңесі корпора-
тивтік жанжалдарды реттеу 
саясаты мен ережелерін 
бекітеді және мерзімді түрде 
қайталап  қарайды, бұл ретте 
олардың шешімі Қоғам мен 
Жалғыз акционердің мүд-
делеріне барынша жауап 
беретін болады. 

Директорлар кеңесі өзінің 
құзыретіне жататын мәселе-
лер бойынша корпоративті 
жанжалдарды реттеуді жү-
зеге асырады. Бұл жағдайда 
Корпоративтік хатшыға және/
немесе Омбудсменге Дирек-
торлар кеңесінің корпоративті 
жанжалдың мәні туралы 
барынша хабардар болуын 
және корпоративті жанжалды 
шешудегі делдалдың рөлін 
қамтамасыз ету міндеті жүк-
теледі. 

Директорлар кеңесі Басқар-
маның құзыретіне жататын 
жекелеген корпоративті жан-
жалдарды қарайды (мысалы, 
егер осы органның әрекеттері 
(әрекетсіздігі) жанжалдың 
мәні болып табылса).

Қоғамдағы корпоративті жанжалдар мен 
мүдделер қақтығысының алдын алу және 
реттеу, сондай-ақ барлық органдар мен 
лауазымды тұлғалардың іс-әрекеттерін 
үйлестіру мақсатында Қоғамның Дирек-
торлар кеңесінің 2015 жылғы 12 желтоқ-
сандағы шешімімен (№89 хаттама) жан-
жалдарды сотқа дейін реттеу тәртібі мен 
рәсімдерін, сондай-ақ осы мәселелер 
шеңберінде Қоғам органдарының, лауа-
зымды тұлғалары мен қызметкерлерінің 
іс-әрекеттерін реттейтін Корпоративті 
жанжалдарды және мүдделер қақтығы-
сын реттеу жөніндегі саясат бекітілді.

Директорлар кеңесі мен Басқарма мү-
шелері, сондай-ақ Қоғам қызметкерлері 
өздерінің лауазымдық міндеттерін мүдде-
лер қақтығысына жол бермей, Қоғам мен 
Жалғыз акционердің мүддесі үшін тиісті 
қамқорлықпен және ұқыптылықпен адал 
және ақылға қонымды түрде орындайды. 
Олар өз қызметінің Қазақстан Республи-
касы заңнамасының талаптарына ғана 
емес, сонымен қатар этикалық стан-
дарттар мен іскерлік этиканың жалпы 
қабылданған нормаларына толық түрде 
сәйкестігін қамтамасыз етеді.

2020 жылы корпоративті жанжалдар мен 
мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі 
саясатты бұзу жағдайлары тіркелген жоқ.
Мүдделер қақтығысын реттеуді қамта-
масыз ету мақсатында Қоғамда үлестес 
тұлғалардың тізімі жүргізіледі. Қоғамдағы 
ықтимал мүдделер қақтығысын бақылау 
үшін Директорлар кеңесі мен Басқарма 
мүшелері өздерінің үлестес тұлғалары 
туралы ақпаратты үнемі ұсынып отыра-
ды. Қоғамда Омбудсмен тағайындалды. 
Омбудсменнің функциясына Қоғамның 
іскерлік этика кодексінің ережелерін 
сақтамау мәліметтерін жинау, Кодекс 
ережелері бойынша Қоғам қызметкер-
леріне, лауазымды тұлғаларына кеңес 
беру, Кодекс ережелерін бұзу жөніндегі 
дауларды қарауға бастамашылық ету 
және оған қатысуы кіреді.  

Директорлар кеңесі мен Басқарма мү-
шелері, Қоғам қызметкерлері өздерінің 
кәсіби функцияларын мүдделер қақтығы-
сы мен корпоративті қақтығыстарды бол-
дырмай, Қоғам мен Жалғыз акционердің 
мүддесі үшін адал және тиімді түрде 
орындайды.

Директорлар кеңесінің мүшесі - 
Қоғамдағы тәуелсіз директормен аза-
маттық-құқықтық шарт жасалады, онда 
Қоғамның ішкі нормативті құжаттарында 
қарастырылған талаптарды, оның ішінде 
корпоративті жанжалдар мен мүдделер 
қақтығысы мәселелері бойынша талап-
тарды сақтау шарттары көрсетіледі.
2020 жыл ішінде Қоғамда Корпоративтік 

Сақталады хатшы корпоративті қақтығыстар мен 
мүдделер қақтығысы оқиғаларын тіркеген 
жоқ.

Қоғамның Омбудсмені Қоғамның Іскерлік 
этика кодексінің ережелерін, оның ішінде 
корпоративті жанжалдар мен мүдделер 
қақтығысы бөлігіндегі бұзушылық туралы  
дауларды қарауға бастама жасайды және 
оларды реттеуге қатысады.

Омбудсменге 2020 жыл ішінде 
бұзушылық туралы өтініштер түскен жоқ.

7.  Қоғам қызметы туралы ақпараты ашудағы нақтылық және әдiлдiк

7.1 Мүдделі тараптардың мүд-
делерін сақтау мақсатында 
Қоғам Қазақстан Республи-
касының заңнамасында және 
Қоғамның ішкі құжаттарында 
қарастырылған ақпаратты, 
сондай-ақ қаржылық жағдай-
ды, қызмет нәтижелерін, мен-
шік пен басқару құрылымын 
қоса алғанда, өз қызметінің 
барлық маңызды аспектілері 
туралы ақпаратты уақтылы 
және нақты көрсетеді.  

Қоғам корпоративті басқару жүйесін 
жетілдіру мақсатында оның қызметіне 
қатысты барлық елеулі фактілер тура-
лы, оның ішінде  қаржылық жағдайы, 
қызметінің нәтижелері, қоғамның меншік 
және басқару құрылымы, корпоративтік 
оқиғалар туралы дәйекті ақпаратты және 
Қазақстан Республикасының қолданы-
стағы заңнамасына сәйкес корпоративті 
басқарудың озық іс-дағдыларына сәйкес 
өзге де ақпаратты уақтылы ашуды 
қамтамасыз етеді. Бұл ақпарат Қоғамның 
ресми интернет-ресурсында жарияла-
нады.

Қоғамның барлық іс-шаралары мен 
маңызды корпоративтік оқиғалары 
баспасөз хабарламалары мен ақпарат-
тық хабарламаларды шығару арқылы 
таратылады.

Қоғам туралы ақпаратты ашып көрсетудің 
принциптері, нысандары мен тәсілдері, 
сондай-ақ тәртібі Қоғамның Директор-
лар кеңесінің 2018 жылғы 31 шілдедегі 
шешімімен бекітілген «Қазына Капитал 
Менеджмент» акционерлік қоғамы-
ның Ақпараттық саясатымен реттеледі 
(№6/18 хаттама).

Ақпаратты ашық көрсету барысында 
Қоғам коммерциялық, қызметтік және 
Қазақстан Республикасының заңнама-
сымен қорғалатын өзге де ақпараттың 
қорғалуы тиістілігін ескереді. Мұндай 
ақпаратқа қол жеткізу шарттарын Қоғам 
компания қызметінің ашықтығы мен 
айқындылығына сәйкес оның мүдде-
леріне нұқсан келтірмеуге бағытталған 
тепе-теңдікті сақтау қажеттілігін ескере 
отырып айқындайды. Қоғамның барлық 
қызметкерлері коммерциялық құпиясы 
бар ақпараттарды және басқа да құпия 
ақпаратты жарияламау бойынша жазба-

Сақталады

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының 
(бұдан әрі – Қоғам) Корпо-
ративтік басқару кодексінің 
қағидаттары мен ережелері 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының (бұ-
дан әрі – Қоғам) Корпоративтік 
басқару кодексінің қағидатта-
ры мен ережелері 
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ша міндеттемелер қабылдайды.
АҚ туралы заңға сәйкес Қоғам Жалғыз 
акционердің назарына Қоғамның корпо-
ративтік оқиғалары туралы ақпаратты 
жеткізеді

4.2.
КОРПОРАТИВТІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ 
АҚПАРАТ

ҚКМ-не корпоративті басқарудың тұрақты әрта-
раптандырылған құрылымы енгізілген, ол ҚКМ кор-
поративті басқару кодексінің нормаларымен және 
басқа да ішкі құжаттармен реттеледі. Қоғам өз жұ-
мысында мынадай негізгі  құндылықтарды қояды:

1) жауапкершілік: ниеттер мен әрекеттер үшін;

2) кәсіпқойлық: кәсіби қызмет міндеттерін орында-
уға жоғары дайындық;

3) команда: бірлескен қызметтен жоғары нәтиже-
лерге қол жеткізу үшін ынтымақтастық;

4) адалдық: Қоғам ішінде және серіктестеріне 

адалдық;

5) әлеуметтік жауапкершілік: Қоғам қызметінің 
қоғамдық саланың мүдделі тараптарына әсері үшін 
жауапкершілік.

Корпоративті басқарудың тиімді құрылымы ҚКМ 
қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықта-
ры мен мүдделерін құрметтеуді, ҚКМ қызметі ту-
ралы ақпаратты ашудағы ашықтықты, органдар 
мен лауазымды тұлғалар арасындағы жедел өзара 
іс-қимылды болжайды және табысты қызметке, 
соның ішінде құндылықтың өсуіне, ҚКМ қаржылық 
тұрақтылығы мен пайдалылығын қолдауға ықпал 
етеді.

4.3.
КОМПАНИЯНЫҢ ЖОҒАРЫ ОРГАНЫ
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Жалғыз
акционер туралы ақпарат

ҚКМ-ның Жалғыз акционері  «Даму институттарын, 
қаржы ұйымдарын басқару жүйесін оңтайланды-
ру және ұлттық экономиканы дамыту жөніндегі 
кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 
571 Жарлығына және «Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 571 
Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 
25 мамырдағы № 516 қаулысына сәйкес құрылған 
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ болып табылады.

Жалғыз акционердің миссиясы

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ миссиясы «Стратегия – 2050» 
қойылған мақсаттарға қол жеткізу мақсатында Қа-
зақстан Республикасының тұрақты дамуы болып 
табылады. 

«Бәйтерек «ҰБХ» АҚ-ның  пайымы – ең үздік стан-
дарттарға сәйкес бизнеске арналған қолдау құрал-
дарын ұсынатын және Қазақстан Республикасы 
халқының өмір сүру деңгейін арттыратын озық 
даму институты.

Қазақстан экономикасының тұрақты дамуына жәр-
демдесу жөніндегі өз миссиясын іске асыру шең-
берінде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ шешетін маңызды мін-
деттер мыналар болып табылады:

1) экономиканың шикізаттық емес салаларын да-
мыту;

2) кәсіпкерлікті (экономиканың жеке секторын) да-
мыту;      

3) шикізаттық емес өнімнің экспортын қолдау;    

4) өнімділікті арттыру;

5) АӨК-дегі қаржыландырудың қолжетімділігін, өн-
дірісті техникалық жарақтандыру және қарқындату 
деңгейін арттыру;

6) экономиканың урбанизациясын қолдау.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ даму институттары арқылы 
төмендегідей мемлекеттік бағдарламаларды іске 

асыру жолымен мемлекеттің стратегиялық және 
әлеуметтік міндеттерін шешуге белсенді қатысты:

• Ұлт жоспары - «100 нақты қадам»; 

• Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар – 
«Нұрлы жол» және «Нұрлы жер» бағдарламалары;

• Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар – Қа-
зақстан Республикасын индустриялық-инноваци-
ялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы, «Бизнестің жол карта-
сы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы;

• Жекешелендірудің 2016 – 2020 жылдарға ар-
налған кешенді жоспары.

Жалғыз акционерді дамытудың стратегиялық 
бағыттары

Қызметтің стратегиялық бағыттары:

• Кәсіпкерлікті қолдау;

• Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту;

• Халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету;

Дамудың бес бағыты шеңберіндегі стратегиялық 
мақсаттар мен міндеттер;

• Мемлекеттік емес қаржыландыру көздерінің 
үлесін ұлғайту;

• ЕҰ функцияларының портфелін қайта қарау;

• Корпоративті орталықтан еншілес ұйымдардың 
директорлар кеңестеріне және басқармаларына 
басқару функцияларын орталықсыздандыру;

• Жұмысты ұйымдастырудың жаңа құзыреттілігі 
мен әдістерін құру.

• «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ мен «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-ын 
бірыңғай Холдингке біріктіру және Холдингтің ен-
шілес ұйымдарын одан әрі оңтайландыру.

«Бәйтерек «ҰБХ» АҚ-ның Жалғыз акционері Қа-
зақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

№ 
р/с

Сақталған 
/ ішінара 
сақталған /
сақталмайды 

Қоғамның корпоративтік басқару ко-
дексінің қағидаттары мен ережелерін 
іске асыру үшін орындалған іс-шаралар 

Қазына Капитал Менеджмент 
акционерлік қоғамының 
(бұдан әрі – Қоғам) Корпо-
ративтік басқару кодексінің 
қағидаттары мен ережелері 
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4.4.
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

4.5.
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН ДИРЕКТОРЛАР 
КЕҢЕСІ КОМИТЕТТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ 
ЕСЕПТЕР

Директорлар кеңесі АҚ туралы Заңмен және/неме-
се Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзы-
ретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа, 
оның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыра-
тын ҚКМ-тің алқалы басқару органы болып табы-
лады.

Директорлар Кеңесі алдыңғы қатарлы тәжірибені 
қолдануға және қорлардың тиімділігі мен көрсет-
кіштерін бақылауды сақтауға мүмкіндік беретін са-
лада айтарлықтай жұмыс тәжірибесі бар 5 мүшеден 
тұрады. Директорлар кеңесінің қызметі тиімділік 

2020 жылы 15 отырыс өткізілді (7 күндізгі және 
8 сырттай). Есепті кезеңде 86 мәселе бойынша 
шешімдер қаралып, қабылданды, оның ішінде ең 
маңызды шешімдер:

• 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 
«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоға-
мының жылдық жеке және шоғырландырылған 
қаржылық есептіліктерін алдын ала бекіту және 
2019 жылдың қорытындылары бойынша жай акци-
ялар бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені 
қарау туралы;

• «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік 
қоғамының «Da Vinci Emerging Technologies Fund III» 
тікелей инвестициялар қорына қатысуының негіз-
гі шарттарын, сондай-ақ «Қазына Капитал Менед-
жмент» акционерлік қоғамының жасалуына мүд-
делілігі бар мәміле жасасуды бекіту туралы;

• «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік 
қоғамы Басқармасының сандық құрамын айқындау 
туралы.

пен жауапкершілік,  
және қоғамның мүдделерін барынша сақтау 
және іске асыру, сондай-ақ Жалғыз акционердің 
құқықтарын қорғау қағидаттарына негізделеді. Ди-
ректорлар кеңесі өз функцияларын Қазақстан Ре-
спубликасының қолданыстағы заңнамасына, ҚКМ 
Жарғысына және басқа да ішкі құжаттарына сәйкес 
жүзеге асырады және стратегиялық мақсаттарды, 
дамудың басым бағыттарын анықтайды, қызметтің 
орта және ұзақ мерзімді перспективаға негіздел-
ген бағдарларын белгілейді, Басқарма қызметіне 
бақылауды жүзеге асырады.

• «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік 
қоғамының Директорлар кеңесі комитеттерінің мү-
шелерін сайлау туралы;

• «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік 
қоғамының Kazakhstan Infrastructure Fund C. V. ті-
келей инвестициялар қорына қатысуының негізгі 
шарттарына өзгерістерді бекіту туралы;

• «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік 
қоғамының Басқармасы туралы Ереженің жаңа ре-
дакциясын бекіту туралы;

• «Қазына Капитал Менеджмент» және «Baiterek 
Venture Fund» акционерлік қоғамдары арасында 
«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоға-
мының жасалуына мүдделілігі бар консорциалдық 
келісім жасасу туралы;

• «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік 
қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына «Қазына 
Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ди-
ректорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен 
толықтырулар енгізуді ұсыну  туралы.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша
ҚКМ Директорлар кеңесінің құрамы

* 2020-жылдың ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында төмендегі тәуелсіз
директорлар өз функцияларын орындады:

1. Игорь Абрамов;

2. Яцек Бжезински;

22 жылдың 2020 қазанынан бастап олар ауыстырылды:

3. Николас Пейдж

4. Әнуар Үшбаев 

2020 жылдың 28 қазанынан бастап Марат Талғатович Омаровты
Әділ Ерғалиұлы Нұрғожин ауыстырды.

Айдар Әбдіразақұлы  Әріпханов
 

Әділ Ерғалиұлы Нұрғожин 

 Пейдж Николас Роберт

Әнуар Даниярұлы Үшбаев 

Айнұр Саинқызы Қуатова  

ҚКМ Директорлар кеңесінің төрағасы, «Бәйтерек» ҰБХ»
АҚ Басқарманың төрағасы

ҚКМ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Бәйтерек» ҰБХ»
АҚ-ның Басқарушы директоры

Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор

Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор

Директорлар кеңесінің мүшесі, ҚКМ-нің
Басқарма төрағасы
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Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің мүшесі 
Жалғыз акционердің өкілі

Директорлар кеңесінің мүшесі,
Тәуелсіз директор

Директорлар кеңесінің мүшесі,
Тәуелсіз директор

ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕ ӘРЕКЕТ ЕТКЕН
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

Айдар Әбдіразақұлы
ӘРІПХАНОВ

Әділ Ерғалиұлы
НҰРҒОЖИН

2017 жылдың 05 сәуірінен бастап Қоғамның Дирек-
торлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қазіргі уақытта - «Бәйтерек» ҰБХ»  АҚ Басқармасы-
ның төрағасы.

Әр жылдары «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқар-
ма төрағасының экономика және қаржы жөнінде-
гі орынбасары,  «Қазақтелеком» АҚ Басқарушы 
директоры, ҚР Қаржы вице-министрі, ҚР Пре-
мьер-Министрі Кеңсесі Басшысының орынбасары, 
ҚР Еңбек және әлеуметтік қорғау вице-министрі, 
ҚР Премьер-Министрінің Кеңесшісі, ҚР Ақпарат-
тандыру және байланыс агенттігі төрағасының 
орынбасары, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі 
лауазымдарын атқарған. 

1991-1995 - Қазақ мемлекеттік басқару академия-
сы, Қаржы-кредит факультеті, экономист

1998-2000 - ҚР СІМ Дипломатиялық академиясы-
ның тыңдаушысы, үздік диплом

2007-2008 - «Болашақ» Президенттік бағдарлама-
сының стипендиаты, Колумбия университеті, мем-
лекеттік әкімшілік магистрі (MPA)

2015-2016 - Лондон бизнес мектебі, іскерлік 
әкімшілік магистрі (MBA)

2020 жылдың 28 қазанынан бастап «Қазына Капи-
тал Менеджмент» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 
мүшесі. 

Аудит және тәуекелдер комитетінің, Кадрлар, сый-
ақылар және әлеуметтік мәселелер комитетінің, 
Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму 
комитетінің мүшесі.
15 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар.
Еңбек жолын 2004 жылы Алматы қаласында «ГРА-
ТА» заң фирмасының кіші заңгері болып бастаған.
2005 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
«ҚР Ұлттық биотехнология орталығы» РМК бас ди-
ректорының көмекшісі болып жұмыс істеді.

2007-2009 жылдары «Алматы қаласының өңірлік 
қаржы орталығы» АҚ-ның Маркетинг және жарна-
ма, содан кейін Стратегиялық даму департамент-
терін басқарды.

2009-2012 жылдары – тау-кен және химия өнер-
кәсібіндегі инвестициялық жобалар департа-
ментінің директоры, «Самұрық-Қазына Инвест» 
ЖШС-нің басқарушы директоры.

2012-2018 жылдары - «VTB Capital I2BF» ЖШС-нің 
бас директоры.

2018 жылдың қыркүйегінен  бастап «Бәйтерек» 
Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның басқарушы 
директоры болып тағайындалды. Жобалық қаржы-
ландыру, инновациялық жобаларды дамыту және 
ақпараттық технологияларды енгізу мәселелеріне 
жетекшілік етеді.

Қазақ ұлттық университетін, Монтана универси-
тетін (АҚШ), Ланчжоу университетін (ҚХР) бітірген. 
Мемлекеттік басқару магистрі, бизнес-әкімшілен-
діру магистрі.
Ағылшын, түрік, қытай тілдерін еркін меңгерген.

ПЕЙДЖ
Николас Роберт

Әнуар Даниярұлы
ҮШБАЕВ 

2020 жылдың қазан айының соңында «Қазына Ка-
питал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің 
тәуелсіз мүшесі болып сайланды. Аудит және 
тәуекелдер жөніндегі комитеттің, Стратегиялық 
жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі ко-
митеттің төрағасы, сондай-ақ Кадрлар, сыйақылар 
және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің 
мүшесі.

Пейдждiң Халықаралық қаржы және бірігу мен қа-
рамағына алу мәмілелері саласында 30 жылдық 
кәсіби тәжірибесі бар.

Қазіргі уақытта Н. Р. Пейдж Arabesque компания-
сының қаржы директоры болып табылады, компа-
ния активтер мен деректерді басқаруда тұрақты 
даму және жасанды интеллект тәжірибелерін ен-
гізумен айналысады. Ол бұған дейін Ұлыбритания-
дағы PricewaterhouseCoopers LLP серіктесі болған, 
онда қаржы институттары мен жеке инвесторларға 
бірігу және сатып алу мәмілелері бойынша кеңес 
беріп, бірқатар басшылық қызметтер атқарған. 
Пейдж мырза EuroChem Group AG және SUEK Group 
компанияларының директорлар кеңестерінде атқа-
рушы емес директор болды.

1990 жылы Loughborough University университетін 
«Азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша үздік 
бітірді және Англия мен Уэльстегі дипломды бух-
галтерлер институтының  (ICAEW) мүшесі.

2020 жылдың 22 қазанынан бастап «Қазына Капи-
тал Менеджмент» АҚ-ның  Директорлар кеңесінің 
мүшесі. Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі комитеттің төрағасы, Ау-
дит және тәуекелдер комитетінің, стратегиялық 
жоспарлау және корпоративті даму комитетінің 
мүшесі.

Инвестициялық банкингте, капитал нарығында 
және Еуропа мен Еуразия құрлығы елдеріндегі ин-
вестицияларды басқаруда мол тәжірибесі бар, бир-
жалық және жеке инвестициялау, корпоративтік 
қаржылық мәмілелерді сүйемелдеу, макроэконо-
микалық саясат бойынша маман болып табылады.

Ұлыбритания мен Франциядағы Société Générale 
CIB-те акционерлік және борыштық капиталды 
тарту, бірігу және сатып алу мәмілелері бойынша 
келіссөздер мен транзакцияларды құрылымда-
уда айтарлықтай тәжірибесі бар. Бұрын Société 
Générale CIB-те институционалдық клиенттер 
(банктер, сақтандыру компаниялары, зейнетақы 
қорлары), сондай-ақ негізінен дамушы елдердің 
корпоративтік клиенттері үшін активтер мен пас-
сивтерді басқару бойынша кешенді құрылымдалған 
шешімдерді әзірлеуге назар аударған.

Лондондағы Goldman Sachs-тегі Systematic Alpha 
Trading тобында деривативтер мен алгоритмдік са-
уданы пайдалана отырып, статистикалық арбитраж 
негізінде сауда стратегиялары мен инвестициялық 
шешімдерді әзірлеумен айналысты.

Экономика бакалавры, University of Warwick, Қол-
данбалы математика және қаржы магистрі, Imperial 
College London дәрежесіне ие.
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Айнұр Саинқызы
ҚУАТОВА  

Игорь
АБРАМОВ

Жалғыз Акционердің шешімімен 2020 жылғы 6 
қаңтардан бастап «Қазына Капитал Менеджмент» 
АҚ-ның басқарма Төрағасы және Директорлар 
кеңесінің мүшесі болып сайланды.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ -на  тағайын-
далғанға дейін 2016 жылдан бастап «Бәйтерек» 
Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның басқарушы 
директоры – басқарма мүшесі лауазымын атқарды, 
жобалық қаржыландыру, мемлекеттік - жекешелік 
әріптестік, экспорттық қолдау мәселелеріне және 
инвесторлармен жұмыс істеуге жетекшілік етті.

Мемлекеттік қызметте және корпоративті басқару 
саласында 20 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар.
Әр жылдары «Ланкастер Инвест» АҚ, «КМК Мұнай» 
АҚ, «Карповский Северный» АҚ компанияларын-
да басшылық қызметтерді атқарған. Мемлекеттік 
қызметте Қазақстан Республикасы Энергетика 
және минералдық ресурстар министрлігінің бөлім 
бастығы, Қазақстан Республикасы Қоршаған орта 
және су ресурстары министрінің кеңесшісі ретінде 
жұмыс істеді.

2012 жылдан 2015 жылға дейін «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ-ның  басқарма төрағасының биз-
несті трансформациялау және стратегия жөніндегі 
орынбасары және «Астана ЭКСПО-2017 «ҰК»АҚ-ның 
басқарма төрағасының орынбасары лауазымдарын 
атқарды.

Middlesex University-нің іскерлік әкімшілік магистрі 
дәрежесі бар (Лондон қ.). Сонымен қатар Қазақ 
мемлекеттік басқару академиясының экономика 
бакалавры дәрежесі бар.

2013 жылы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүше-
сі - тәуелсіз директор болып сайланды. 

Джорджтаун университетінің заң факультетін бітір-
ген (Вашингтон қаласы) және Колумбия универси-
теті (Б.А., Нью-Йорк). Заң ғылымдарының докторы.
Халықаралық сауда және инвестициялар, халықа-
ралық іскерлік операциялар, корпоративті басқа-
ру, этика және сәйкестік мәселелері, сондай-ақ 
АҚШ-тың экспорттық бақылау ережелерін реттеу 
бойынша кеңес берумен айналысады. Израильдің 
Жоғарғы Сотында сот клеркі және Jackson, Tufts, 
Cole & Black (Сан-Франциско қ., Калифорния штаты) 
компаниясында қауымдастырылған адвокат бо-
лып жұмыс істеді. 1990 жылдан 1994 жылға дейін 
MRA Overseas Resources, Intl компаниясында Ви-
це-президент және Бас кеңесші қызметін атқарды,  
(Сан-Франциско қ., Калифорния штаты). 1997-2008 
жылдар аралығында АҚШ сауда министрлігінің Ха-
лықаралық сауда басқармасында (қ. Вашингтон, 
Колумбия округі) Ресей, Украина және Еуразия бой-
ынша аға кеңесші лауазымында және тиімді басқа-
ру бағдарламасының директоры ретінде қызмет 
атқарады. 2008 жылдан 2014 жылға дейін Heenan 
Blaikie LLP және Heenan Blaikie Management, Ltd 
(Торонто қ., Канада) халықаралық даму бойынша 
Серіктес және Вице-президент қызметін атқарды.
( Канада, Торонто). 2014 жылғы ақпаннан бастап 
2015 жылғы қарашаға дейін Dorsey and Whitney LLP 
компаниясында Серіктес қызметін атқарды. Қазіргі 
уақытта Abramov & Associates LLP компаниясының 
Басқарушы Сеіктесі болып табылады.

Марат Талгатұлы
ОМАРОВ 

Яцек
БЖЕЗИНСКИ

2016 жылғы сәуірде қоғамның тәуелсіз директоры 
- Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. 
Познань қаласындағы (Польша) Экономикалық 
университеттің «Халықаралық экономикалық қаты-
настар» факультетін бітірген. 1979 жылы магистр, 
1987 жылы экономика ғылымдарының кандидаты 
дәрежесін алды. 1987 жылы Венадағы Халықара-
лық бизнес және Қаржы мамандығы бойынша екі 
жылдық аспирантурадан өткеннен кейін Дипло-
матиялық академия дипломын алды. Бжезински 
мырзаның Инвестициялық банкинг, корпоративті 
қаржыландыру, жобалық қаржыландыру және ха-
лықаралық бизнесті дамытуды қоса алғанда, ха-
лықаралық қаржы және банк ісі саласында 25 жыл-
дық кәсіби (жедел және басқарушылық) тәжірибесі 
бар. 1994 жылдан 1996 жылға дейін-Қазақстандағы 
ЕҚДБ-нің бірінші тұрақты өкілі, жергілікті бөлім-
шенің басшысы.

Әртүрлі жылдары Венадағы «Ba-CA Futures AG»-
де (австриялық Creditanstalt – Bankverein банкінің 
еншілес кәсіпорны), BPIC-те - алты банк құрған 
консультациялық/инвестициялық-банктік компани-
яда жұмыс істеді: ÖVAG (Австрия), Natexis Banque 
Populaire (Франция), DZ-Bank (Германия), Istituto 
Centrale delle Banche Popolari Italiane (Италия), 
Caisse centrale Desjardins (Канада), banque Centrale 
populaire du Maroc (Морокко).

«Central Profit Banka», Сараево; «Travnicka Banka», 
Травник; және «Privredna Banka» Сараево, Босния 
және Герцеговина, оларды қайта құрылымдау және 
сату кезінде (2000 -2005 жылдар) «Privredna Banka» 
Бақылау кеңесін басқарды. Төмендегі Банктердің 
Директорлар кеңесінің құрамына кірді: «Цесна 
Банк» АҚ, Астана (2007-2013 жылдар), «Қазақстан-
ның Даму Банкі» АҚ, Астана (2007-2015 жылдар), 
ҰБД Банк, Нижний Новгород, Ресей, (2011-2012 
жылдар), БТА Банк, Алматы, Қазақстан.

2019 жылдың 10 маусымынан бастап Қоғамның Ди-
ректорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
2019 жылғы мамырда «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның 
Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі болып 
тағайындалды.

2010 жылы Йорк университетін үздік бітіріп, Әле-
уметтік ғылымдар бакалавры (философия, саясат-
тану және экономика) дипломын алды. «Болашақ» 
бағдарламасының стипендиаты. 2010-2012 жыл-
дары Лондон Экономика және саяси ғылымдар 
мектебінде (LSE) оқып, экономика ғылымдары-
ның магистрі дәрежесін алды. 2017 жылы Stanford 
Business School-да «Инновация және кәсіпкерлік» 
бағдарламасы бойынша оқудан өтті.

2012-2014 жылы - Қазақстан Республикасы Эко-
номикалық даму және сауда министрінің кеңесшісі 
(кейіннен – экономика және бюджеттік жоспарлау, 
ұлттық экономика) қызметін атқарды.

2014-2016 жылдары - Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің тарифтік және 
институционалдық саясатты қалыптастыру де-
партаменті директорының орынбасары қызметін 
атқарды.

2016-2017 жылдары - «Қазақтелеком» АҚ-ның 
Басқарушы директоры қызметін атқарды.

2017-2019 жылдары - «QazTechVentures» АҚ-ның 
(бұрын – «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық 
агенттік») Басқарма төрағасы қызметін атқарды.

ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕ ӘРЕКЕТ ЕТКЕН
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

Директорлар кеңесінің мүшесі,
Басқарма төрағасы 

Тәуелсіз директор
(ҚКМ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі 2020 
жылғы 21 қазанда мерзімінен бұрын тоқтатылды)

Тәуелсіз директор 
(ҚКМ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі 2020 
жылғы 21 қазанда мерзімінен бұрын тоқтатылды)

Директорлар кеңесінің мүшесі
(2020 жылдың 28 қазанынан бастап ҚКМ Дирек-
торлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен 
бұрын тоқтатылды)
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Директорлар кеңесін қалыптастыру,
Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу үдерісі 

ҚКМ Директорлар кеңесінің комитеттері

Аудит және тәуекелдер комитеті

Директорлар кеңесінің дербес және сандық құра-
мы Жалғыз Акционердің шешімімен айқындалады. 
Директорлар кеңесін қалыптастыру және Дирек-
торлар кеңесінің мүшелерін, оның ішінде Тәуелсіз 
директорларды іріктеу үдерісі АҚ туралы заңға, 
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысына, ҚКМ корпора-
тивтік басқару кодексіне, ҚКМ Директорлар кеңесі 

Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар 
кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін ҚКМ-де төмен-
дегідей комитеттер құрылды және жұмыс істейді:

• Аудит және тәуекелдер комитеті;

• Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі комитет;

Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитет қыз-
метінің негізгі мақсаты Комитет туралы ережеге 
сәйкес ҚКМ-ның барлық бөлімшелерінің жұмысы-
на ішкі бақылауды ұйымдастыру бойынша іс-ша-
ралар жүйесін құру және ҚКМ Директорлар кеңесі 
үшін тиісті ұсынымдар әзірлеу және Директорлар 
кеңесіне тәуекел-менеджменттің барабар жүй-
есінің болуын және жұмыс істеуін бақылау сала-
сында оның реттеуші және қадағалау функцияла-
рын жүзеге асыруға жәрдемдесу, тәуекелдерді 
басқару жүйесін жетілдіру және нығайту және 
оларды талдау, корпоративті басқару мәселелерін 
қарау болып табылады.

Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеттің қыз-
меті Директорлар кеңесіне сыртқы және ішкі аудит, 
қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекел-
дерді басқару, заңнаманы сақтау мәселелері бой-
ынша, сондай-ақ Директорлар кеңесінің тапсырма-
сы бойынша басқа да мәселелер бойынша жәрдем 
көрсетуге бағытталған.

Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитет туралы 
Ережеге сәйкес Комитеттің сандық құрамы 3 адам-

туралы ережеге сәйкес жүргізіледі. 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойын-
ша Директорлар кеңесі 5 мүшеден -Директорлар 
Кеңесінің Төрағасынан, Жалғыз акционердің өкілі-
нен, ҚКМ өкілінен және 2 тәуелсіз директордан 
құралады.

• Стратегиялық жоспарлау және корпоративті 
даму комитеті.

Корпоративтік басқарудың жалпы қабылданған 
қағидаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің ко-
митеттерін тәуелсіз директорлар арасынан Дирек-
торлар кеңесінің мүшелері басқарады. 

нан кем емес мөлшерде айқындалады. Комитет 
мүшелері болып Директорлар кеңесінің мүшелері, 
сондай-ақ комитетте жұмыс істеу үшін қажетті 
кәсіби білімі бар сарапшылар бола алады.

Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы оның мүше-
лері арасынан сайланады. Басқарма төрағасы Ау-
дит жөніндегі комитет төрағасының міндеттерін 
орындай алмайды.

Тәуелсіз болып табылмайтын Директор, егер Ди-
ректорлар кеңесі ерекшелік ретінде осы тұлғаның 
аудит жөніндегі комитетке мүшелігі Жалғыз акци-
онердің және/немесе қоғамның мүддесінде қажет 
деп шешсе, Комитет құрамына сайлануы мүмкін.

Аудит жөніндегі комитеттің құрамындағы  мүше-
лерінің кем дегенде  біреуінің бухгалтерлік есеп 
және есептілік және/немесе қаржы және/немесе 
аудит саласында терең білімі болуы тиіс.

Комитеттің хатшысы ҚКМ-нің корпоративтік хат-
шысы болып табылады. 

2020 жылы Комитеттің 7 отырысы өткізілді, тиісті 
ұсынымдар қаралды және әзірленді.

ҚКМ Директорлар кеңесіне 22 мәселе бойынша 
ұсынымдар, оның ішінде:

• ҚКМ тәуекелдері бойынша есептерді алдын ала 
қарау туралы;

• 2019 жылға ҚКМ жылдық шоғырландырылған 
және жеке қаржылық есептілігін алдын ала қарау 
туралы;

• Коронавирус пандемиясының (COVID19) «Қазы-
на Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 
инвестициялық портфеліне әсер ету қаупі туралы 
аралық есепті қарау туралы;

01.01.2020 жылғы жағдай бойынша 
Аудит және тәуекелдер жөніндегі
комитеттің құрамы:

31.12.2020 жылғы жағдай бойынша
Аудит және тәуекелдер жөніндегі
комитеттің құрамы:

Я. Бжезински 

И. Абрамов 

М.Т. Омаров 

Н. Р. Пейдж 

Ә.Д. Үшбаев 

Ә.Е. Нұрғожин 

Комитет төрағасы 

Комитет мүшесі 

Комитет мүшесі

Комитет төрағасы

Комитет мүшесі

Комитет мүшесі

• ҚКМ-нің ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы 
тұрақты есептерді алдын ала қарау туралы;

• ҚКМ-нің Ішкі аудит қызметінің жұмысын реттейтін 
құжаттардың жобаларын қарау туралы;

• «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік 
қоғамының 2021 жылға арналған тәуекел-тәбетін 
алдын ала қарау туралы

• Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жыл-
дық аудиторлық жоспарын қарау туралы.
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2020 жылы Аудит және тәуекелдер комитеті
мүшелерінің отырыстарына қатысу*:

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік
мәселелер жөніндегі комитет

Директорлар 
кеңесінің мүше-
лері

№1/20
25.02

№3/20
14.05

№5/20
14.07

№2/20
23.04

№4/20
27.05

№8/20
05.11

№9/20
08.12

Я. Бжезински 

И. Абрамов 

М.Т. Омаров 

Н. Р. Пейдж 

Ә.Д. Үшбаев

Ә.Е. Нұрғожин 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

* Шартты белгілер:

1) «+»- қатысты 

2) «бос ұяшық» – Комитет мүшесі болған жоқ

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі комитет қызметінің негізгі мақсаты Ди-
ректорлар кеңесі үшін ҚКМ Директорлар кеңесі 
мен Басқармасына кіретін тұлғаларды іріктеу және 
олардың сәйкестігін, ҚКМ-нің Директорлар кеңесі 
мен Басқармасына кіретін тұлғалардың, Корпора-
тивтік хатшының  жұмысы мен   сыйақы өлшемдерін 
бағалау, сондай-ақ ҚКМ-нің кадрлар, ынталандыру, 
сыйақы және әлеуметтік мәселелер саласындағы 
саясатының негізгі қағидаттары бойынша объек-
тивті ұсынымдар әзірлеу болып табылады.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі комитет туралы Ережеге сәйкес Ко-
митеттің сандық құрамы Директорлар кеңесінің 
мүшелері мен комитетте жұмыс істеу үшін кәсіби 
білімі бар сарапшылар (қажет болған жағдайда) 
қатарынан директорлар Кеңесінің шешімімен ай-
қындалады. Комитет құрамының саны 3 адамнан 
кем болмауы тиіс. Кадр және әлеуметтік мәселе-
лер жөніндегі комитеттің Төрағасы оның мүшелері 
арасынан сайланады. Басқарма Төрағасы Комитет 
төрағасының міндеттерін орындай алмайды.

Комитеттің хатшысы ҚКМ-нің корпоративтік хат-
шысы болып табылады.

01.01.2020 жылғы жағдай бойынша 
Кадрлар, сыйақылар және әлеумет-
тік мәселелер жөніндегі комитеттің 
құрамы:

31.12.2020 жылғы жағдай бойынша
Кадрлар, сыйақылар және әлеумет-
тік мәселелер жөніндегі комитеттің 
құрамы:

2020 жылы Комитеттің 7 отырысы өткізілді, ҚКМ-
нің Директорлар кеңесіне 17 мәселе бойынша тиісті 
ұсынымдар қаралды және әзірленді, оның ішінде:

• «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік 
қоғамының басшы қызметкерлері қызметінің 2021 
жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картала-
рын алдын ала қарау туралы;

• Жаңа редакциядағы «Қазына Капитал Менед-
жмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкер-
лерінің лауазымдық жалақыларының (грейдтер не-

И. Абрамов 

Я. Бжезински  

М.Т. Омаров .

Ә.Д. Үшбаев 

Н. Р. Пейдж  

Ә.Е. Нұрғожин 

Комитет төрағасы

Комитет мүшесі

Комитет мүшесі

Комитет төрағасы

Комитет мүшесі

Комитет мүшесі

гізінде) кестесін алдын ала қарау туралы;

• «BV Management» ЖШС Бас директорының 
өкілеттік мерзімін анықтау туралы мәселені алдын 
ала қарау туралы;

• ҚКМ Корпоративтік хатшысының ПӘК орындалуы 
туралы тұрақты есептерді қарау;

• 2019 жылғы ҚКМ Директорлар кеңесінің қызметін 
бағалау нәтижелерін талқылау бойынша.
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2020 жылы Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі
комитет мүшелерінің отырыстарына қатысу*:

* Шартты белгілер:

1) « + » - қатысты 

2) « - »- болмаған 

«бос ұяшық» – Комитет мүшесі болған жоқ

Директорлар 
кеңесінің мү-
шелері

Я. Бжезински 

И. Абрамов 

М.Т. Омаров 

Н. Р. Пейдж 

Ә.Д.Үшбаев

Ә.Е. Нұрғожин 

№1/20
25.02

+

+

+

№2/20
23.04

+

+

+

№3/20
27.05

+

+

+

№4/20
14.07

+

+

+

№5/20
30.09

+

+

- 

+

+

+

+

+

+

Стратегиялық жоспарлау және корпоративті
даму комитеті 

Комитет Директорлар кеңесінің консульта-
тивтік-кеңесші органы болып табылады, оның не-
гізгі мақсаты Директорлар кеңесіне орта және 
ұзақ мерзімді перспективада Компания қызметінің 
тиімділігін арттыруға ықпал ететін іс - шараларды 
әзірлеу жөніндегі мәселелерді қоса алғанда, ҚКМ-
нің стратегиялық мақсаттарын (даму стратегия-
сын) әзірлеу мәселелері бойынша ұсынымдар дай-
ындау болып табылады.

Стратегиялық жоспарлау және корпоративті даму 
жөніндегі комитет туралы Ережеге сәйкес Коми-
тет кемінде екі тәуелсіз директорды қоса алған-
да, кемінде үш мүшеден құралуы тиіс. Комитеттің 
құрамына дауыс беру құқығы жоқ, комитетте жұ-
мыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшы-
лар енгізілуі мүмкін.

2020 жылы Комитеттің 9 отырысы өткізілді, ҚКМ 
Директорлар кеңесіне 28 мәселе бойынша тиісті 
ұсынымдар қаралды және әзірленді, оның ішінде:

• ҚКМ стратегиялық портфелі бойынша тұрақты 
есептерді қарау туралы;

• ҚКМ-нің даму жоспарына түзетулер енгізу және 
орындалуын қарау туралы;

• «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-

01.01.2020 жылғы жағдай бойынша 
Стратегиялық жоспарлау және кор-
поративті даму комитетінің құрамы:

31.12.2020 жылғы жағдай бойынша 
стратегиялық жоспарлау және кор-
поративті даму комитетінің құрамы:

И. Абрамов 

Я. Бжезински  

М.Т. Омаров 

Н. Р. Пейдж 

Ә.Д. Үшбаев 

Ә.Е. Нұрғожин 

Комитет төрағасы

Комитет мүшесі

Комитет мүшесі

Комитет төрағасы

Комитет мүшесі

Комитет мүшесі

2023 жылдарға арналған даму стратегиясын және 
«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 
жылдарға арналған даму стратегиясын жаңа ре-
дакцияда іске асыру жөніндегі 2020-2022 жыл-
дарға арналған іс-шаралар жоспарын алдын ала 
қарау туралы;

• Da Vinci Emerging Technologies Fund III тікелей ин-
вестициялар қорының инвестициялауы үшін потен-
циалды  қазақстандық жобалардың ағымдағы мәр-
тебесі жөніндегі ақпаратты қарау туралы.

№9/20
05.11

№10/20
08.12
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2020 жылы Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті мүшелерінің отырыстарына қатысу*:

Директорлар 
кеңесінің мү-
шелері

Я. Бжезински 

И. Абрамов 

М.Т. Омаров 

Н. Р. Пейдж 

Ә.Д. Үшбаев

Ә.Е. Нұрғожин 

№1/20
25.02

+

+

+

№2/20
23.04

+

+

+

№3/20
27.05

+

+

+

№4/20
26.06

+

+

+

№6/20
03.09

+

+

+

№10/20
05.11

№5/20
14.07

+

+

+

№7/20
07.10

+

+

+

№11/20
08.12

+

+

+

+

+

+

4.6.
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ 2020 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗ-
МЕТІНЕ ЖҮРГІЗІЛГЕН БАҒАЛАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

2020 жылға Директорлар кеңесінің қызметін баға-
лау туралы шешімді  2020 жылдың 22 сәуірінде 
ҚКМ директорлар Кеңесі қабылдады. Бағалау Ди-
ректорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы ере-
жеге сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
сауалнама жүргізу әдісімен жүргізілді. Сауалнама-
ларды таратуға және жинауға  жауапты тұлға болып 
Корпоративтік хатшы  белгіленді, онда Директор-
лар кеңесінің мүшелері ұсынған сауалнама нәти-
желерін қорытындылау бойынша жұмыс жүргізілді 
және есеп дайындалды. Бағалау үдерісін бақылау 
Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі комитеттің Төрағасы, Тәуелсіз директор 
А. Д. Ушбаевқа жүктелді. Бағалау нәтижелері 2021 
жылғы 3 маусымда Кадрлар, сыйақылар және әле-
уметтік мәселелер жөніндегі комитеттің отыры-
сында, содан кейін 2021 жылғы 7 маусымда ҚКМ 
Директорлар кеңесінің отырысында қаралды және 
мақұлданды. Төрт балдық бағалау жүйесі бойынша 
жүргізілген бағалау нәтижелерінде Директорлар 
кеңесінің мықты жақтары анықталып, сондай-ақ 
ағымдағы жылы жетілдірілетін салалар анықталды. 

Директорлар кеңесінің мықты жақтары:

• Директорлар кеңесі жеткілікті көңіл бөледі және 
шешімдер қабылдау кезінде қойылған мақсаттарға 
қол жеткізуге және Қоғам мен оның Жалғыз акцио-
нерінің мүдделерін қорғауға бағдарланады;

• Директорлар кеңесі атқарушы органның бірінші 
басшысы мен мүшелерінің жұмысын бағалау бой-
ынша өз міндеттерін жақсы орындайды (Директор-
лар кеңесі осы негізде атқарушы орган жұмысының 
тиімділігін бағалау үшін қоғам табыстылығының не-
гізгі көрсеткіштерін айқындай ала ма);

• Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар 
кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бой-
ынша тиісті түрде дайындалған материалдарды 
алады;

• Директорлар кеңесінің сандық құрамы қоғамның 
қажеттіліктеріне сәйкес келеді;

• Директорлар кеңесі төрағасының Директорлар 
кеңесінің деңгейіне сәйкес келетін басшылығы; 

• Директорлар кеңесінің құрамы (оның мүшелерінің 
білімі мен тәжірибесі тұрғысынан) соңғысына 
бақылауды жүзеге асыру және қоғам стратегиясын 
әзірлеу жөніндегі міндеттерді орындауға мүмкіндік 
береді;

• Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді бірлескен 
жұмысы. Директорлар кеңесі алқалы орган ретінде 
тиімді және директорлардың ерекше пікірлерінің 
айтылуы көтермеленеді;
• Директорлар Кеңесінің отырыстары Директорлар 

* Шартты белгілер:

1) « + » - қатысты 

2) «бос ұяшық» – Комитет мүшесі болған жоқ

4.7.
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНЕ
СЫЙАҚЫ БЕРУДІҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАРЫ

4.9.
БАСҚАРМА ЖӘНЕ БАСҚАРМА КОМИТЕТТЕРІНІҢ 
ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕР

4.8.
БАСҚАРМА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз-
дерінің міндеттерін атқару кезеңінде Қазақстан Ре-
спубликасының заңнамасында, Қоғамның Жарғы-
сында, ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен 
сыйақы төленуі және (немесе) олардың Қоғамның 
Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын 
атқаруына байланысты шығындары өтелуі мүмкін. 

Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақының 
төмендегідей түрлері белгіленуі мүмкін:

1) директорлар кеңесіне мүшелігі үшін бекітілген 
жылдық сыйақы;

2) директорлар кеңесі комитетінің төрағасы ретін-

ҚКМ басқармасы қажеттілігіне қарай мәжілістер 
өткізеді және өз өкілеттіктері шеңберінде ҚКМ 
атқарушы органы ретінде шешімдер қабылдайды. 

2020 жылы басқарманың 44 отырысы өткізілді. ҚКМ 
басқармасы жанында Инвестициялық және Бюд-
жеттік комитеттер сияқты тұрақты жұмыс істейтін 
комитеттер құрылды, олар операциялық қызметтің 

Ағымдағы қызметке басшылықты Басқарма төраға-
сы басқаратын алқалы атқарушы орган - басқар-
ма жүзеге асырады. ҚКМ басқармасы 5 мүшеден 
құралады. Басқарма қызметі ҚКМ Директорлар 

кеңесінің жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі;

• Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің бақы-
лау функцияларын тиімді орындау үшін Қоғамның 
қызметін және оның ерекшелігін зерттеуге жет-
кілікті уақыт бөледі;
• Директорлар кеңесінің мүшелері жасалатын 
мәмілелерге өздерінің мүдделілігі туралы ақпарат-
ты ашады және мұндай жағдайларда дауыс беру-
ден қалыс қалады.

Ағымдағы жылы Директорлар кеңесінің қызметін 
жетілдіру саласы:

• Болашақ мақсаттарға, стратегияға, саясатқа, ірі 
инвестициялық жобаларға, жоғары басшы лауа-

зымдарға тағайындауға және т. б. қатысты маңы-
зды шешімдерді саралап қабылдау үшін жеткілікті 
уақыт пен ақпаратқа ие болулары тиіс.;

• Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілі-
гі туындаған жағдайда Қоғамның Директорлар 
кеңесінің мүшелерін қорғаудың қандай да бір ны-
санын ұсынуы;

• Директорлар кеңесі Төрағасының Директорлар 
кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің қызмет-
ке кірісу және бейімделу  үдерісіне қатысуы.

Жүргізілген бағалаудың қорытындылары туралы 
ақпарат жыл сайын Жалғыз акционерге жіберіледі.

де директорлар кеңесі комитетіне қатысқаны үшін 
тіркелген жылдық сыйақы;

3) директорлар кеңесі комитетінің мүшесі ретінде 
директорлар кеңесі комитетіне қатысқаны үшін 
бекітілген жылдық сыйақы.

Сыйақы мен шығындар өтемақысын төлеудің шарт-
тары мен мөлшері тәуелсіз директормен тиісті 
келісімде көрсетіледі, оған, егер Жалғыз акцио-
нердің шешімімен өзгеше белгіленбесе немесе 
Қазақстан Республикасының заңнамасында қара-
стырылмаған жағдайда,  Директорлар кеңесінің 
төрағасы қол қояды.

кеңесінің 2018 жылғы 23 қазандағы шешімімен 
(№9/18 хаттама) бекітілген Басқарма туралы Ере-
жемен реттелмеген.

түрлі аспектілері бойынша мәселелерді қарасты-
рады және Басқармаға оларды тиімді шешу бойын-
ша ұсыныстар береді.

Басқарма мүшелерін іріктеу тәртібі

ҚКМ Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма 
мүшелерін ҚКМ-нің Директорлар Кеңесі сайлайды.
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ҚКМ Басқарма төрағасын Жалғыз акционер сай-
лайды.

Атқарушы органға тағайындау үшін өкілдерді 
таңдау кезінде оның жұмыс тәжірибесі, соның ішін-
де ҚКМ-мен қызмет бейіні бойынша ұқсас қаржы 

Айнұр Саинқызы Қуатова   

Әсет Серікұлы Сағымбеков

Гүлнара Сәбитқызы Маканалина 

Ренат Боржиханұлы Қуанышбаев 

Ерлан Дуланұлы Қабдрахманов

Тимур Еркинұлы Бегулиев  

Басқарма төрағасы

Басқарма төрағасының орынбасары

Басқарма төрағасының орынбасары

Басқарма төрағасының орынбасары

Басқарушы директор, Басқарма мүшесі 

Басқарма төрағасының орынбасары 
(өкілеттігі 2020 жылғы 12 тамыздан 
бастап тоқтатылды)

БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРІНІҢ БІЛІКТІЛІГІ ТУРАЛЫ
АҚПАРАТ

Әсет Серікұлы
САҒЫМБЕКОВ

Жалғыз Акционердің шешімімен 2020 жылғы 6 
қаңтардан бастап «Қазына Капитал Менеджмент» 
АҚ-ның Басқарма Төрағасы және Директорлар 
кеңесінің мүшесі болып сайланды.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-на  тағайын-
далғанға дейін 2016 жылдан бастап «Бәйтерек» 
Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның Басқарушы 
директоры – Басқарма мүшесі лауазымын атқарды, 
жобалық қаржыландыру, мемлекеттік - жекешелік 
әріптестік, экспорттық қолдау мәселелеріне және 
инвесторлармен жұмыс істеуге жетекшілік етті.

Мемлекеттік қызметте және корпоративті басқару 
саласында 20 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар.
Әр жылдары «Ланкастер Инвест» АҚ, «КМК Мұнай» 
АҚ, «Карповский Северный» АҚ компанияларын-
да басшылық қызметтерді атқарған. Мемлекеттік 
қызметте Қазақстан Республикасы Энергетика 
және минералдық ресурстар министрлігінің бөлім 
бастығы, Қазақстан Республикасы Қоршаған орта 
және су ресурстары министрінің кеңесшісі ретінде 
жұмыс істеді.

2012 жылдан 2015 жылға дейін «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ-ның  Басқарма төрағасының биз-
несті трансформациялау және стратегия жөнін-
дегі орынбасары және «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» 
АҚ-ның Басқарма төрағасының орынбасары лауа-
зымдарын атқарды.

Middlesex University-нің іскерлік әкімшілік магистрі 
дәрежесі бар (Лондон қ.). Сонымен қатар Қазақ 
мемлекеттік басқару академиясының экономика 
бакалавры дәрежесі бар.

2016 жылдың мамыр айынан бастап ҚКМ Басқарма 
төрағасының орынбасары қызметін атқаруда.

Бизнес әкімшілендіру бағдарламасы бойынша Қа-
зақстандық менеджмент, Экономика және бол-
жамдау институтын (ҚМЭБИ) бітірген.  Newcastle 
университетінде (Ұлыбритания) 2007 жылы «Бола-
шақ» бағдарламасы бойынша қаржы саласында ма-
гистр дәрежесін алды. «PricеwaterhouseCoopers» 
ЖШС, «Verny Investments Holding» ЖШС, «Бәйте-
рек» ҰБХ» АҚ жұмыс тәжірибесі бар. «Қазақстан-
ның Даму Банкі» АҚ -ның жобалық дирекция-
сында және кредитті талдау және мәмілелерді 
құрылымдау департаментінде жұмыс істеді. 

және басқа да ұйымдарда басшылық лауазымдары, 
білімі, жоғары кәсіби және жеке қасиеттері және 
ҚКМ Басқармасының рөлін күшейтуге мүмкіндік 
беретін басқа да параметрлері ескеріледі.

Есепті кезеңде әрекет еткен Директорлар
кеңесінің құрамы

Айнұр Саинқызы
ҚУАТОВА  
Басқарма төрағасы Басқарма

төрағасының орынбасары

(құрамы 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша)
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Гүлнара Сәбитқызы
МАКАНАЛИНА

Ренат Боржиханұлы
ҚУАНЫШБАЕВ 

А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ бітірген 1999 жылы 
«Физика», 2001 жылы «Экономика және менед-
жмент»мамандықтары бойынша білім алған. 2006 
жылы әл-Фараби атындағы  ҚазҰУ (Алматы қ.)  
«математикалық моделдеу», «сандық әдістер және 
бағдарламалар кешені» мамандығы бойынша физи-
ка-математика ғылымдарының кандидаты ғылыми 
дәрежесімен аспирантураны бітірді.  

2020 жылы М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік университетінде (Мәскеу қ.) іскерлік 
әкімшілік магистрі - Executive Master of Business 
Administration дәрежесін алды. Ломоносов ( Мәскеу 
қ.).

Қазынашылық, корпоративті қаржы және тәуекел-
дерді басқару саласында 13 жылдан астам жұмыс 
тәжірибесі бар. 2007 жылдан 2014 жылға дейін зей-
нетақы активтерін инвестициялық басқару сала-
сында тәуекел-менеджментпен айналысты. Қазіргі 
лауазымына дейін, 2015 жылдан бастап «Бәйтерек 
«ҰБХ»АҚ-да Қазынашылық департаментінің дирек-
торы қызметін атқарды.

Марапаттары: «Қазақстан қаржыгерлер қауымда-
стығының «Үздік қаржыгер» қоғамдық медалі, 2013 
жыл Қазақстан Республикасы Қаржы министрлі-
гінің «Қаржы қызметінің үздігі» ведомстволық на-
градасы, 2019 жыл.

Стратегиялық жоспарлау, экономика, бизнес-ү-
дерістерді қайта құру, жобаларды басқару, ERP 
жүйелерін енгізу саласында 15 жылдан астам 
тәжірибесі бар.

2007 жылдан 2014 жылға дейін жер қойнауын 
пайдалану саласындағы есеп беру, қазынашылық 
және бюджеттеу жұмыстарымен айналысқан. 
Кейінгі жылдары ол «Қазпочта» АҚ бизнесті 
трансформациялау бағдарламасы бойынша биз-
нес-шешімдерді әзірлеу блогын басқарды. Ол сон-
дай-ақ «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқарушылық 
есептілік және бюджеттеу қызметінің басшысы ла-
уазымын атқарды.

2017 жылдан 2020 жылға дейін «Nova Management 
Group» ЖШС консалтингтік компаниясының басқа-
рушы директоры қызметін атқарды. Ақпараттық 
технологияларды стратегиялық дамыту, қаржы-
ландыру және енгізу мәселелеріне жетекшілік етті.
Халықаралық экономика мамандығы бойынша 
2002 жылы Қайнар университетін бітірді (Алматы).
2010 жылы М.В. Ломоносов атындағы (Мәскеу) 
Мәскеу мемлекеттік университетінің іскери 
әкімшілік магистрі дәрежесін алды.

Азаматтық - Қазақстан Республикасы, еншілес 
компаниялардың акцияларына иелік етпейді.

Ерлан Дуланұлы
ҚАБДРАХМАНОВ

Сиракуз университеті (Syracuse University), АҚШ, 
Martin J факультетін  Whitman School of Management 
«қаржыгер, маркетолог» мамандығы бойынша 
2009 жылы бітірді.

Тәуекелдерді басқару және бақылау, аудит, инве-
стициялар, сондай-ақ сату салаларында 10 жылдан 
астам жұмыс тәжірибесі бар. 2009 жылы Бостон, 
АҚШ-та «Ultimate Wireless» LLC компаниясында 
сату саласындағы кәсіби қызметін бастады. Кей-
інгі жылдары аудит, инвестициялық блокта жұмыс 
істеді. 2011 жылдан 2016 жылға дейін «Самұрық-Қа-
зына «Жылжымайтын мүлік қоры» АҚ-да тәуекел-
дерді басқару мәселелерімен айналысты. 2018 
жылға дейін «Қазақтелеком» АҚ-да тәуекелдерді 
басқару қызметін басқарды. 2018 жылы «Қазпо-
шта» АҚ-да «е-commerce» бағытын басқарды. 2019 
жылдан бастап «Кcell» Ақ-да тәуекелдер және 
бақылау бөлімінің басшысы болып жұмыс істеді.

БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРІНІҢ БІЛІКТІЛІГІ ТУРАЛЫ
АҚПАРАТ
(құрамы 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша)

Басқарма
төрағасының орынбасары

Басқарма
төрағасының орынбасары

Басқарушы директор,
Басқарма мүшесі 
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4.10.
БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ БЕРУДІҢ
НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАРЫ 

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директор-
лар кеңесі туралы Ережеге сәйкес Қазақстан Ре-
спубликасының заңнамасында, «Қазына Капитал 
Менеджмент» АҚ Жарғысында және ішкі құжат-
тарда белгіленген тәртіппен Қоғамның Директор-
лар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін 
орындауы кезеңінде қоғамның директорлар кеңесі 
мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты 
сыйақы төленуі және (немесе) шығындар өтелуі 
мүмкін.

Сыйақы төлеу үшін жоспарланған соманы ескере 
отырып есептелген есепті жылға шоғырланды-
рылған пайданың болуы сыйақы төлеу үшін негізгі 
шарт болып табылады. Басқарма мүшелерінің қы-
зметін бағалау үшін ҚТК карталары қолданылады, 
олар жыл сайынғы негізде шекті мәндерімен қатар 

директорлар Кеңесінің шешімімен  бекітіледі. 
ҚКМ Басқармасының мүшелері мына жағдайларда 
сыйақы алмайды: 

• Корпоративтік ПӘК-нің  қорытынды нәтижелілігі 
75 %-дан кем болса;

• Функционалды  ПӘК-нің  қорытынды нәтижелілігі 
75 %-дан кем болса; 

Жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша 
сыйақы аудиттелген қаржылық есептілік негізінде 
қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бел-
гіленген тәртіппен бекітілгеннен кейін, Компания 
бюджетінде осы мақсаттарға көзделген ақша қара-
жаты шегінде төленеді.

ТҰРАҚТЫ
ДАМУ

05
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5.1.
ТҰРАҚТЫ ДАМУ ҚАҒИДАТТАРЫ

Қоғам ұзақ мерзімді кезеңдегі тұрақты дамуы үшін 
өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 
мақсаттарының келісімін қамтамасыз етеді.

Қоғамның тұрақты дамуы - бұл Қоғам өз қызметін 
жүзеге асыру кезінде басшылыққа алатын қағидат-
тар мен міндеттемелердің жиынтығы, олар төмен-
дегідей: 

1) мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынасты 
басқару; 
2) ұлттық экономикаға, әлеуметтік салаға және эко-
логияға әсерін бағалау және басқару. 

Қоғамның орнықты дамуының экономикалық 
құрамдас бөлігі мынадай мақсаттарды қамтиды:

1) Қоғам қызметінің шығынсыздығы;
2) акционерлер мен инвесторлардың мүдделерін 
қамтамасыз ету;
3) үдерістердің тиімділігін арттыру;
4) шикізаттық емес салаларды дамытудағы инве-
стициялардың өсуі;
5) өнімділікті арттыру; 
6) жаңа жұмыс орындарын құру.

Қоғамның орнықты дамуының экологиялық 
құрамдас бөлігі мынадай мақсаттарды қамтиды:

1) биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге 
әсерді азайту;
2) шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалану;
3) экологиялық, энергия және материал  үнемдеу 
технологияларын қолдану;
4) Қоғамның/еншілес ұйымдардың қызметінен по-
тенциалды  теріс экологиялық және әлеуметтік 
әсерді төмендету және потенциалды оң экологи-
ялық және әлеуметтік әсерлерді арттыру;
5) клиенттерді экологиялық және әлеуметтік тәуе-
келдерді басқару жүйелерін тиісті деңгейде әзірле-
уге және қолдауға ынталандыру;
6) жобаларды қаржыландыру және оларды іске 
асыру туралы шешімдер қабылдау кезінде жобаның 
қоршаған ортаға әсері саласында, сондай-ақ әлеу-
меттік әсер ету саласында қоғам жұртшылығының 
мүдделерін ескеру. 

Көрсетілген мақсаттарға жету үшін Қоғам: 

1) жобаларды қаржыландыру туралы шешімдер қа-
былдау кезінде олардың потенциалды экологиялық 
және әлеуметтік әсерін ескереді;
2) жобаның экологиялық және әлеуметтік әсерінің 
ауқымы мен сипатын ескере отырып, жобалардың 
осындай әсерін басқару бойынша Клиенттерге қой-
ылатын талаптарды айқындайды және оларды іске 
асыру барысында осы талаптардың орындалуына 
мониторинг жүргізеді;

3) жұртшылықтың пікірін есепке алу жөніндегі та-
лаптарды орындауды қоса алғанда, экологиялық 
және әлеуметтік ықпал ету саласындағы жобалар-
дың ҚОӘБ жөніндегі ұсынымдарының сақталуын 
және талаптарының орындалуын бағалайды;
4) Саясатта көзделген талаптарды іске асыру кезін-
де ашықтық пен айқындықты қамтамасыз етеді.

Қоғам және оның еншілес ұйымдары инвестици-
ялық қызмет барысында экологиялық және әлеу-
меттік факторларды есепке алуға бағытталған ESG 
қағидаттарын ұстанады:

1) инвестициялық қызметтің ашықтығы  - Қоғам-
ның /еншілес ұйымдардың қызметі инвестициялық 
үдерістің жариялылығы мен ашықтығы негізінде 
жүзеге асырылады; бұл ретте Қоғам экологиялық, 
әлеуметтік проблемалар және Клиенттерді басқару 
мәселелері туралы ақпаратты тиісінше ашуды талап 
ете алады;
2) әлеуметтік және экологиялық жауапкершілік 
– іске асырылу нәтижесінде жобаны іске асыру 
өңірінде мекендеу ортасының, әлеуметтік еңбек 
жағдайларының және халықтың тұрмыс деңгейінің 
едәуір төмендеуіне жол берілмейтін  жобаларды 
қаржыландыру; инвестициялар, егер бұл іске асы-
рылып жатқан жоба шеңберінде қолданылатын 
болса, жобаны іске асыру өңірінде халықтың тұр-
мыс деңгейін, жұмыспен қамтылу деңгейін және 
(немесе) әлеуметтік еңбек жағдайларын арттыруды 
қамтамасыз етуге арналған.

Қоғамның орнықты дамуының әлеуметтік құрамдас 
бөлігі мынадай мақсаттарды қамтиды:
1) жұмысқа қабылдау кезінде ашық конкурстық 
рәсімдерді және тең мүмкіндіктерді қамтамасыз 
ету;
2) әділ сыйақы және қызметкерлердің құқықтарын 
сақтау;
3) еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қызмет-
керлердің денсаулығын сақтау; 
4) қызметкерлерді оқыту және кәсіби дамыту;
5) ішкі және сыртқы әлеуметтік бағдарламаларды 
іске асыру.

Қоғам өз қызметі шеңберінде Қоғамның корпо-
ративті басқару кодексінде бекітілген орнықты 
даму қағидаттарын басшылыққа алады: ашықтық, 
есептілік, айқындық, этикалық мінез-құлық, мүдделі 
тараптардың мүдделерін сақтау, заңдылық, адам 
құқықтарын сақтау, сыбайлас жемқорлыққа төзбе-
ушілік, мүдделер қақтығысына жол бермеу.

Саясат сондай-ақ Қоғамның/еншілес ұйымдардың 
инвестициялық қызметіндегі экологиялық және 
әлеуметтік факторларды есепке алу мен монито-
ринг жасау қағидаттары мен тәсілдерін айқындай-
ды.
Қоғам сондай-ақ өз қызметінде БҰҰ Жаһандық шар-

тының қағидаттарын ұстанатыны туралы мәлім-
дейді:

1) адам құқықтарын қорғау саласында:
- Қоғам халықаралық деңгейде жарияланған адам 
құқықтарын қорғауды қамтамасыз етеді және құр-
меттейді;
- Қоғам адам құқықтарын бұзуға қатыспауды 
қамтамасыз етеді.
2) еңбек қатынастары саласында:
- Қоғам ұжымдық шарттар жасасу құқығын қолдай-
ды және мойындайды;
- Қоғам мәжбүрлі және балалар еңбегін, еңбек 
және жұмыспен қамту саласындағы кемсітушілікті 
жоюға ықпал етеді.

3 қоршаған ортаны қорғау саласындағы:
- Қоғам сақтық қағидатына негізделген экологи-
ялық мәселелерге көзқарасты қолдайды;
- Қоғам қоршаған ортаның жағдайы үшін жауап-
кершілікті арттыруға бағытталған бастамаларды 
қабылдайды;
- Қоғам экологиялық қауіпсіз технологиялардың 
дамуы мен таралуына жәрдемдеседі.
4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында:
- Қоғам сыбайлас жемқорлықтың барлық нысан-
дарына және басқа да құқыққа қарсы әрекеттер-
ге төзбеушілік туралы мәлімдейді,  бопсалау 
және парақорлықты қоса алғанда.

5.2.
МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ

Стейкхолдерлермен өзара іс-қимылдың негізгі ны-
сандары: бірлескен бағдарламалар мен жобалар, 
шарттар, келісімдер, ынтымақтастық туралы ме-
морандумдар, бірлескен жұмыс топтары, қызмет 
туралы есептілік, кездесулер, кеңестер, форумдар, 
жарияланымдар, Қоғамның интернет ресурсы, сұх-
бат болып табылады.

Корпоративті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру 
және мүдделі тараптармен тиімді өзара іс-қимыл 
жасау мақсатында теңгерімді қатынастар орнату 
үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен 
стейкхолдерлер картасы бекітілді, ол Қоғам айна-
ласы туралы ақпаратты жүйелендіруге және ви-
зуалдауға, әрбір стейкхолдермен жұмыс істеу мен 
өзара іс-қимылдың тиімді стратегиясын әзірлеуге 
мүмкіндік берді.
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Стейкхолдерлердің қоғам мен оның еншілес
ұйымдарының мүдделеріне ықпалы

Стейкхолдерлермен қоғам үшін тиімді өзара іс-қи-
мылға:

• өзара іс-қимылдың тиімді тетіктерін құру, про-
блемаларды шешу және стратегиялық мақсаттарға 
қол жеткізу үшін ресурстарды (білім, адамдық және 
қаржылық ресурстар мен технологиялар) біріктіру;

• жергілікті және халықаралық нарықтардың да-

Стратегиялық дамыту

Операциялық қызмет

Заңнамалық реттеу

Жобаны басқару сапасы
және / немесе бизнес-үдерістер-
мен

Операциялық нәтижелер

Бедел

мемлекеттік даму бағдарламаларына қатысу, Қоғамның стратегиялық 
құжаттарын әзірлеу және бекіту арқылы Қоғам дамуының ұзақ мерзімді 
басымдықтарын, стратегиялық бағыттарын айқындау

Қоғамдағы тұрақты, стандартты үдерістерді басқару бойынша тұрақты 
күнделікті қызмет

Қоғам қызметінің сол немесе өзге тараптарын тікелей немесе жанама 
реттейтін нормативті-құқықтық актілер

жобаларды және/немесе бизнес-үдерістерді басқару бойынша қызмет 
көрсетудегі персонал мен қоғам менеджментінің құзыреттілік және 
тиімділік дәрежесі

Қоғамның операциялық қызметі тиімділігінің сандық көрсеткіштері

қоғамның қасиеттері, құндылықтары мен кемшіліктері туралы қалыпта-
сқан қоғамдық пікір

муын қоса алғанда, сыртқы ортаны бағалау, сон-
дай-ақ жаңа стратегиялық мүмкіндіктерді айқын-
дау;

•бизнес-үдерістерді жетілдіру;

• қызметтің ашықтығы мен айқындығы саясатын 
жүргізу.
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Стейкхолдерлер
Стратегиялық 

дамыту
Операциялық 

қызмет

Тікелей әсер ету саласы

Заңнамалық
реттеу

Қоғамның мүдделері

Операциялық 
нәтижелер Бедел

Жобаларды 
және/неме-
се бизнес-ү-

дерістерді 
басқару 
сапасы

Жалғыз акционер

Басқару органы

Атқарушы орган

Қызметкерлер:

Еншілес ұйымдар 

Мемлекеттік 
органдар 

Серіктестер мен 
инвесторлар

Клиенттер

Жеткізушілер

Қаржы
институттары

Портфельдік 
компаниялар
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Стейкхолдерлер
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**
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Стратегиялық 
дамыту

Операциялық 
қызмет

Жанама әсер ету саласы

Заңнамалық
реттеу

Қоғамның мүдделері

Операциялық 
нәтижелер

жоғары әсер ету дәрежесі

төмен әсер ету дәрежесі

қызығушылықтың жоғары деңгейі

Бедел

Жобаларды 
және/неме-
се бизнес-ү-

дерістерді 
басқару 
сапасы

Бұқаралық ақпа-
рат құралдары 

Сарапшылар мен 
талдаушылар

Бәсекелестер

Қоғам
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Өкілеттік/жауапкершілік саласы
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Қоғам жобаларды қарау кезінде экологиялық және 
әлеуметтік факторларды есепке алуды және баға-
лауды тұрақты негізде жүргізеді, ол төмендегі ке-
зеңдерден тұрады:

1) жобаның Қазақстан Республикасының орнықты 
әлеуметтік-экономикалық дамуына жәрдемде-
су шеңберінде Қоғамның тікелей немесе жанама 
қаржылық қолдау көрсететін бағыттарға сәйкесті-
гін тексеру.  Қоғам Холдингтің 2014-2023 жылдарға 
арналған Даму стратегиясында, сондай-ақ қоса 
алғанда, бірақ онымен шектелмей, мемлекеттік 
даму бағдарламаларында бекітілген бағыттарға 
бағдарланады:

• экономиканың шикізаттық емес секторын дамы-
ту;
• кәсіпкерлікті/экономиканың жеке секторын да-
мыту;
• экспортқа бағытталған өндірістерді қолдау;
• өнімділікті арттыру;
•  экономиканың урбанизациясын қолдау;
• инновацияларды дамыту;
• инфрақұрылымды дамыту.

2) жобаның шеңберінде  тікелей немесе жанама 
түрде Қоғам қаржыландыру ұсынбайтын қызметтің 
алып тасталатын түрлеріне сәйкестігін тексеру:
• пайдалы қазбаларды өндіру (егер оларды жоба 
шеңберінде одан әрі өңдеу көзделмеген жағдайда);
• ойын бизнесі;
• Қазақстан Республикасының заңнамасында тый-
ым салынған өзге де қызмет түрлері;
• халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлескен 
жобаларды іске асыру кезінде - осы халықаралық 
қаржы ұйымдары тыйым салған қызмет түрлері;
• Холдинг Басқармасының және/немесе Қоғамның 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша қызметтің 
басқа түрлері.

3) жобаның денсаулық сақтау, еңбекті қорғау және 
қауіпсіздік техникасы саласындағы Қазақстан Ре-
спубликасының заңнамасына сәйкестігін және осы 
салалардағы тиісті заңнамалық және нормативті 
құқықтық актілерге сәйкес талап етілетін барлық 
ресми рұқсаттардың, мақұлдаулардың, лицензия-
лар мен куәліктердің болуын тексеру. 
Жоба қоршаған ортаға таза пайда әкеледі деп сана-
лады, егер оны жүзеге асыру:  
• парниктік газдар шығарындыларын азайту; 
• атмосфераға зиянды заттар шығарындыларын ті-
келей азайту; 
• атмосфералық ауаға зиянды шығарындыларды 
азайту;  
• жаңартылатын энергияның өндіруші қуаттарын 
ұлғайту (қоқысты қайта өңдеу, жел, гидро -, геотер-
малдық, био -, күн және т. б. энергия); 
• энергия тиімділігін арттыру; 

5.3.
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК
ФАКТОРЛАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

5.4.
КАДР САЯСАТЫ

• су тұтынуды қысқарту және су ресурстарын тиімді 
пайдалану тәсілдерін ілгерілету, су үнемдеу техно-
логияларын, су тұтынуды және су өңдеуді есепке 
алу жүйелерін ілгерілету;  
• суды бөлу және суды беру жүйесі кезінде су 
шығынын азайту; 
• суды көп қажет ететін секторлар мен салаларда 
су тұтыну тиімділігін оңтайландыру;
• су үнемдеуге әкелетін су инфрақұрылымының са-
пасын арттыру;
• зиянды қалдықтардың пайда болуын қысқарту;
• қалдықтарды және сарқынды суларды өндіруді 
қысқарту;
• су тұтыну қалдықтарының түзілуін қысқарту;
• суды тазалау; 
• шумен ластануды азайту;
• қауіпті материалдарды пайдалану мен сақтауды 
азайту;
• топырақтың ластануын болдырмау және азайту;
• қалпына келтіру және жерді қалпына келтіру;
• климаттың өзгеру мәселелерін шешу;
• жануарлар мен өсімдіктердің жойылып бара 
жатқан түрлерін сақтау;
• тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу;
• қоршаған ортаны қорғау технологиялары сала-
сындағы зерттеулер мен әзірлемелер;
• инновациялық шешімдерді қолдану есебінен са-
лалық стандарттарды арттыру.
Жоба қоршаған ортаға таза пайда әкеледі деп сана-
лады, егер оны жүзеге асыру:  
• жаңа және қауіпсіз жұмыс орындарын құру 
(күнтізбелік бір жылдан астам уақыт ішінде, оның 
ішінде жоғары технологиялық салаларда);
• электрмен жабдықтауға және (немесе) жылытуға 
халықтың қолжетімділігін жетілдіру;
• халықтың таза суға қол жеткізуін жетілдіру;
• халықтың санитариялық жүйелерге қол жеткізуін 
жетілдіру;
• халықтың тұрғын үйге (оның ішінде энергиялық 
тиімді тұрғын үйге) қолжетімділігін жетілдіру;
• халықтың қоғамдық көлікке және көліктік шешім-
деріне (оның ішінде экологиялық таза қоғамдық 
көлікке) қол жеткізуін жетілдіру;
• халықтың білімге қол жетімділігін жетілдіру;
• халықтың денсаулық сақтау қызметтеріне (меди-
циналық қызметтерге) қол жеткізуін жетілдіру;
• халықтың аз қозғалатын топтарының әлеуметтік 
инфрақұрылым объектілеріне қол жеткізуін жетіл-
діру (инклюзивті ортаны құру және жетілдіру);  
• мәдени мұраны қорғау.

Қоғам жобалық портфельді қалыптастыру кезінде 
БҰҰ-ның Орнықты даму мақсаттарына сәйкес ке-
летін және Қазақстан Республикасының орнықты 
әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі ықпал 
ететін жобаларға, оның ішінде тиімді жобаларға:

1)жан-жақты және тұрақты индустрияландыру;

2)қалалар мен елді мекендердің ашықтығы, қа-
уіпсіздігі, өмірге төзімділігі және экологиялық ор-
нықтылығы;
3)Қазақстан Республикасының және жекелеген 
облыстардың/қалалардың экономикасын әртарап-
тандыру.

Қоғам қоршаған ортаны қорғау және қаржыланды-
рылатын жобалар мен өзге де қызметтің әлеумет-

тік әсері саласында озық халықаралық тәжірибені 
қолдануға ұмтылады.

Қоғамның қаржылық қолдау көрсетуі туралы 
шешім қабылдау кезінде мемлекеттік экологиялық 
сараптама жүргізу саласындағы уәкілетті органдар 
берген Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес талап етілетін рұқсат беру құжаттарының 
болуы ұсынылады.

Басқарма
төрағасы

Басқарма 
төрағасының 
орынбасары

Басқарушы 
директор

Басқарушы 
директор

Басқарушы 
директор

Персоналды 
басқару бойын-
ша бас менед-

жер

Әкімшілік қызмет

Портфельдік 
қорлар депар-

таменті

Құқықтық 
қамтамасыз 
ету департа-

менті 

Тәуекелдерді 
басқару де-
партаменті

Комплаенс

Кэптивті
қорлар

департаменті Корпоративті 
даму, комму-
никация және 

стратегия депар-
таменті

Басқарма 
төрағасының 
орынбасары

Бухгалтерлік есеп 
және қаржылық 

есептілік департа-
менті

Қазынашылық 
қызмет

Экономика және 
бюджеттік жоспар-

лау қызметі  

Басқарма 
төрағасының 
орынбасары

Басқарушы
директор-Басқарма 

мүшесі

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 21 қыркүйектегі шешімімен жаңа 
Ұйымдық құрылым бекітілді:

Корпоративтік 
хатшы

Директорлар 
кеңесі

Ішкі аудит
қызметі
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ЖЫЛДЫҚ 
ҚАРЖЫЛЫҚ 

ЕСЕПТІЛІК

Қоғамның кадр саясаты қоғамның Даму стратегия-
сының басты қағидаттарына сәйкес әзірленді және 
транспаренттілік қағидаттарына негізделе отырып, 
білікті кадрларды тарту және оларды тұрақтандыру 
факторларын қамтиды:

1) Қоғамның стратегиялық мақсаттарына қол жет-
кізудегі маңызды элемент ретінде кадрлық потен-
циалдың жоғары деңгейін қамтамасыз ету;
2) Нәтижелілікті басқару, еңбекке ақы төлеудің 
тиімді жүйесі есебінен қызметкерлердің еңбекке 
деген ынтасын арттыру:

• қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін бағалау 
жүйесін енгізу;
• қызметкерлердің біліктілік, құзыреттілігі және ең-
бек нәтижелілігі деңгейіне негізделген ынталанды-
рушы және айқын сыйақы жүйесін енгізу;
• қызметкерлердің жұмысын бағалау мен еңбек 
уәждемесінің міндеттері мен мақсаттарының орын-
далуына мониторинг және бақылау енгізу;

Қоғам ұжымында кәсіби білімі және жұмыс тәжіри-
бесі бар 44 маман бар. ҚКМ тобында ең үздік қа-
зақстандық және халықаралық жоғары оқу орын-
дарының түлектері жұмыс істейді: 

• «Болашақ» бағдарламасының 2 түлегі;
• 14 адам магистр дәрежесіне ие; 
• 18 адам сертификатталған қызметкерлер болып 
табылады; 
• 18 қызметкердің шетелдік білімі бар. 

Қызметкерлердің орташа жасы 35 жасты құрайды, 
Компаниядағы орташа жұмыс өтілі - 1,5 жыл.
2020 жылы штат саны 44 қызметкерді құрады, оның 
ішінде орталық аппарат 34 қызметкерді құрады.
Қоғамның әлеуметтік саясаты жоғары білікті ма-
мандарды тартуға және оларды тұрақтандыруға 
бағытталған. Осылайша, қызметкерлер мен олар-
дың отбасы мүшелерін медициналық сақтандыру, 
жыл сайынғы еңбек демалысын беру кезінде са-
уықтыруға материалдық көмек, некеге тұру және 
бала туу кезінде материалдық көмек, жүктілігі 
және босануы бойынша демалысқа ақы төлеу көз-
делген. Сондай-ақ әкімшілік қызметкерлерге ынта-
ландыру сыйақылары  және қызметтің негізгі көр-
сеткіштерін орындау кезінде Басқармаға жылдық 
бонус жоспарланған.

Кадр саясатын іске асырудың негізі  - тиімді ұй-
ымдастырушылық құрылымның және оңтайлы 
кадрлардың болуы болып табылады. Қызметкер-

лердің кәсібилігінің жоғары деңгейі қызметкерлерді 
қайта даярлау және біліктілігін арттыру арқылы, 
қолда бар білім мен дағдыларды дәйекті жетілдіру 
арқылы тұрақты оқыту және біліктілікті арттыру 
жүйесінде қолдау табады және дамиды.

Қоғамның оқытуға, қызметкерлердің біліктілі-
гін арттыруға деген қажеттілігі ішкі және сыртқы 
факторларға байланысты: стратегиялық міндет-
тердің өзгеруі, заңнаманың өзгеруі, жаңа бағдар-
ламалардың енгізілуі, қызметкерлердің кәсіби өсуі 
мен дамуы, олардың алдына жаңа міндеттер мен 
мақсаттар қою және т. б. Оқыту және біліктілікті 
арттыру жүйесіндегі оқыту іс-шараларының саны 
2020 жылы 140 іс-шараны (курстар, оқыту) құрады. 
ҚКМ оқыту саясаты қызметкерлердің жеке-іскер-
лік құзыреттерін (soft-skills) дамытуға бағытталған. 
Бүгінгі таңда эмоционалды интеллект, disc әдісі 
бойынша тиімді байланыс, презентациялар өткі-
зу және аудиторияның назарын басқару бойынша 
оқу шаралары жүзеге асырылды. Басқарма мү-
шелері деңгейіндегі басшылар және құрылымдық 
бөлімшелердің кейбір басшылары көшбасшылық 
дағдыларды дамыту және жұмыс үдерістерінің 
жоғары қарқындылығына байланысты эмоционал-
ды күйзеліске түсу жағдайларының алдын алу үшін 
кәсіби коучинг бағдарламасынан өтеді. Сонымен 
қатар, кәсіби дағдыларды дамытуға бағытталған 
(hard skills) оқыту мерзімді негізде жүргізіледі. 2020 
жылы тәуекелдерді басқару, қаржылық менед-
жмент және салық салу бойынша оқыту бағдар-
ламалары іске асырылды. Сондай–ақ, Coursera 
сияқты оқыту платформалары арқылы қызметкер-
лерді өзін-өзі дамытуға ынталандыру бағдарлама-
сы қолға алынды.

ҚКМ қызметкерлердің әр түрлі саладағы (қаржы, 
инвестициялар, жеке өсу және т.б.) сарапшылармен 
және кәсіпқойлармен жұма сайынғы интерактивті 
кездесулерін өткізу тәжірибесі енгізілді - Friday talk. 
Мұндай кездесулер іскерлік байланыстар желісін 
(networking), қызметкерлердің ой-өрісін кеңейту 
мақсатында, сондай-ақ бизнестің стратегиялық 
пайымын дамыту тәсілі ретінде ұйымдастырылады.  

2020 жылы кадрлардың тұрақтамауы 2,3% - ды 
құрады.

Қызметкерлердің нәтижелілігін басқару және ең-
бек уәждемесін арттыру жөніндегі саясатты жү-
зеге асыру шеңберінде жыл сайын KPI негізінде 
әкімшілік қызметкерлердің қызметіне бағалау жүр-
гізіледі.

06
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ҚКМ және оның еншілес ұйымдарының 2020 жылғы 
жылдық қаржылық есептілігінің аудитін «КПМГ Ау-
дит» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымы жүзеге асы-
рды.

«КПМГ Аудит» ЖШС пікірі бойынша жеке және 
шоғырландырылған қаржылық есептілік барлық 

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы  
пайда немесе шығын және басқа да жиынтық 
кіріс туралы шоғырландырылған есеп

елеулі аспектілерде қоғамның 2020 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдайы бойынша қаржылық жағдай-
ын нақты көрсетеді, сондай-ақ оның қаржылық 
нәтижелері мен ақша қаражатының қозғалысы 
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 
сәйкес келеді.

1,990,667

1,882,316

(1,030,473)

71,170

3,291,023

(458,455)

(136,493)

5,609,755

(15,486)

(635,437)

(687,405)

4,271,427

(1,766,044)

2,505,383

3,171,248

1,055,853

387,164

1,147,906

(328,467)

(577,367)

109,165

4,965,502

920,164

(513,741)

(983,223)

4,388,702

(737,380)

3,651,322

2020 ж.
 мың теңге

2019 ж.
 мың теңге

Тиімді мөлшерлеме әдісін пайдалана отырып есептелген
пайыздық кірістер 

Өзгеруі кезеңдегі пайда немесе шығының құрамында
көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы
құралдарымен операциялардан түскен таза пайда

Қаржылық туынды құралдармен жасалған операциялардан 
түскен таза (шығыс)/кіріс

Өзгеруі кезең ішіндегі пайданың немесе шығынның құрамында 
көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржы құралдарымен 
жасалған операциялардан түскен дивидендтік кірістер

Шетел валютасымен жасалған операциялардан түскен
таза пайда/(шығын)

Инвестициялық қаржы активтерімен жасалатын
операциялардан болатын таза шығын 

Басқа операциялық (шығыстар)/кірістер, нетто

Операциялық кірістер

борыштық қаржы активтеріне қатысты құнсызданудан болған 
шығындарды (қалыптастыру)/қалпына келтіру

Қызметкерлерге арналған шығыстар

Жалпы және әкімшілік шығыстар 

Салық салынғанға дейінгі пайда

Табыс салығы бойынша шығыс 

Жыл ішіндегі пайда

2020 ж.
 мың теңге

2019 ж.
 мың теңге

Басқа да жиынтық кіріс

Қайта жіктелген немесе кейіннен пайда немесе шығын
құрамына қайта жіктелуі мүмкін тараулар:

Инвестициялық қаржы активтерін қайта бағалау бойынша
резерв:

- табыс салығын шегергендегі әділ құнның таза өзгеруі

- кезең ішіндегі пайда немесе шығын құрамына ауыстырылған 
әділ құнның таза өзгеруі

Табыс салығын шегергендегі жыл ішіндегі  басқа
да жиынтық кіріс

Бір жылдағы барлық жиынтық табыс

183,383

73,565

256,948

2,762,331

707,399

223,207

930,606

4,581,928

6.1.
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ
АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
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2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп

16,586,480

30,609,539

139,001,229

46,929,140

31,164,044

60,908,045

4,162,053

2,353,147

1,295,775

26,672

30,582

194,065,477

40,150,736

12,145,034

439,644

52,735,414

87,440,000

18,676

53,871,387

141,330,063

194,065,477

946,080

23,332,615

133,573,705

47,465,606

33,476,165

52,631,934

28,709,099

1,966,364

1,746,295

33,353

46,485

190,353,996

40,150,736

10,298,284

241,849

50,690,869

87,440,000

(238,272)

52,461,399

139,663,127

190,353,996

2020 ж.
 мың теңге

2019 ж.
 мың теңге

АКТИВТЕР

Ақша қаражаты және оның баламалары

Кредиттік  институттардан алынатын сомалар

Әділ құн бойынша бағаланатын активтер, ондағы өзгерістер
езең  ішіндегі пайданың немесе шығынның құрамында
көрсетіледі

- Бірлескен кәсіпорындарға салынатын инвестициялар

- Қауымдасқан кәсіпорындарға салынатын инвестициялар

- Басқа да қаржы активтері

Инвестициялық қаржы активтері

Кейінге қалдырылған салық активі

Ағымдағы салық активі 

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер 

Басқа активтер 

Активтер жиыны 

МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар

Әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық құралдар, ондағы
өзгерістер кезең ішіндегі пайданың немесе шығынның
құрамында көрсетіледі

Басқа да міндеттемелер

Міндеттемелер жиыны

МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

Акционерлік капитал

Инвестициялық қаржы активтерін қайта бағалау бойынша
резерв 

Бөлінбеген пайда 

Меншікті капиталдың жиыны

Міндеттемелер мен меншікті капитал жиыны

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ақша қаражатының 
қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп

1,847,812

71,170

(609,994)

(690,022)

(3,545,208)

-

25,873,945

(7,483,779)

22,874

816,278

16,303,076

(1,702,308)

14,600,768

-

(999)

(999)

(1,095,395)

(4,015)

3,040,124

1,147,906

(581,034)

(1,113,931)

(25,593,574)

(18,323,441)

35,377,047

2,617,149

-

816,278

(2,613,476)

(2,728,410)

(5,341,886)

263,418

(15,536)

247,882

(1,102,490)

(3,413)

2020 ж.
 мың теңге

2019 ж.
 мың теңге

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Пайыздық кірістер

Алынған дивидендтер

Қызметкерлерге төлеуге арналған шығыстар

Басқа да жалпы және әкімшілік шығыстар (төлемдер)

Операциялық активтердің (ұлғаюы)/азаюы

Әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық құралдар, ондағы өзгерістер
кезең ішіндегі пайданың немесе шығынның құрамында көрсетіледі

Инвестициялық қаржы активтерін сатып алу

Инвестициялық қаржы активтерін сату және өтеу 

Кредиттік  институттардан алынатын сомалар

Басқа да міндеттемелер

Операциялық міндеттемелерді ұлғайту

Әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық құралдар, ондағы өзгерістер
кезең ішіндегі пайданың немесе шығынның құрамында көрсетіледі

Табыс салығын төлегенге дейінгі операциялық қызметтен алынған
(пайдаланылған) ақша қаражатының таза мөлшері

Төленген табыс салығы 

Операциялық қызметте пайдаланылған ақша қаражатының таза шамасы

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША
ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Еншілес кәсіпорынның шоғырлануына байланысты түскен түсімдер 

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу

Инвестициялық қызметтен (пайдаланылған)/түскен ақша
қаражатының таза ағыны
 

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Төленген дивидендтер

Облигациялар бойынша төленген сыйақылар
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2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ақша қаражатының 
қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға капиталдағы өзгерістер 
туралы шоғырландырылған есеп

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға капиталдағы өзгерістер 
туралы шоғырландырылған есеп

2020 ж.
 мың теңге

Акционерлік 
капитал Бөлінбеген пайдамың теңге

2019 ж.
 мың теңге

Бағалы қағаздар-
дың әділ құнының 

өзгеру резерві Барлығы

Қаржылық қызметте пайдаланылған ақша қаражатының таза ағыны

Ақша қаражатының және олардың баламаларының нетто ұлғаюы/(азаюы) 

Жыл басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары

Ақша қаражатына және олардың баламаларына айырбастау бағамдарының
өзгеруінің әсері

Жыл соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары

2020 жылғы 1 қаңтардағы қалдық

Жиынтық табыс жиыны

Жыл ішіндегі пайда 

Басқа да жиынтық кіріс

Пайда немесе шығын құрамына қайта жіктелген 
немесе кейіннен болуы мүмкін тараулар:

Табыс салығын шегергендегі әділ құнның таза 
өзгеруі

Пайда немесе залал құрамына ауыстырылған әділ 
құнның таза өзгеруі

Басқа да жиынтық кіріс

Бір жылдағы барлық жиынтық табыс

Меншік капиталының құрамында тікелей
көрсетілген меншік иелерімен жүргізілген
операциялар

Жарияланған және төленген дивидендтер

Меншік иелерімен операциялар жиыны

2020 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық

(1,099,410)

13,500,359

946,080

2,140,041

16,586,480

87,440,000

-

-

-

-

-

-

-

87,440,000

(238,272)

183,383   

73,565   

256,948   

256,948   

-

-

18,676   

52,461,399

2,505,383   

-

-

-

2,505,383    

(1,095,395)   

(1,095,395)

53,871,387  

139,663,127

2,505,383

183,383   

73,565   

256,948

2,762,331   

(1,095,395)   

(1,095,395) 

141,330,063

(1,105,903)

(6,199,907)

6,672,269

473,718

946,080

Акционерлік 
капитал Бөлінбеген пайдамың теңге

Бағалы қағаздар-
дың әділ құнының 

өзгеру резерві Барлығы

2019 жылғы 1 қаңтардағы қалдық

Жиынтық табыс жиыны

Жыл ішіндегі пайда 

Басқа да жиынтық кіріс

Пайда немесе шығын құрамына қайта жіктелген 
немесе кейіннен болуы мүмкін тараулар:

Табыс салығын шегергендегі әділ құнның таза 
өзгеруі

Пайда немесе залал құрамына ауыстырылған әділ 
құнның таза өзгеруі

Басқа да жиынтық кіріс

Бір жылдағы барлық жиынтық табыс

Меншік капиталының құрамында тікелей
көрсетілген меншік иелерімен жүргізілген
операциялар

Жарияланған және төленген дивидендтер

Меншік иелерімен операциялар жиыны

2019 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық

87,440,000

-

-

-

-

-

-

-

87,440,000

(1,168,878)

-

707,399

223,207

930,606

930,606

-

-

(238,272)  

49,912,567

3,651,322

-

-

-

3,651,322

(1,102,490)

(1,102,490)

52,461,399  

136,183,689

3,651,322

707,399

223,207

930,606

4,581,928

(1,102,490)

(1,102,490)

139,663,127

кестенің жалғасыкестенің жалғасы
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Жылдық есепте келесі қысқартулар қолданылады:

ІНҚ - ішкі нормативтік құжат 

ИИДМБ - Индустриялық-инновациялық 
дамудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы 

МЖӘ - мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

ЕҰ - еншілес ұйымдар 

ҚКМ, Компания, Қоғам - «Қазына Капитал 
Менеджмент» АҚ 

ШОБ - шағын және орта бизнес 

ТИ- тікелей инвестициялар 

ТМД - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 

ТИҚ - Тікелей инвестициялар қорлары 

Холдинг - «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 

ГЛОССАРИЙ

Жылдық есебі
2020BVF  – «Baiterek Venture Fund» АҚ

BVM  – «BV Management» ЖШС 

ESG - Environmental, Social and Governance
(Экологиялық. Әлеуметтік және басқару
стандарттары) 

GP  –  General Partner (Бас серіктес) 

IRR - Internal rate of return
(табыстылықтың ішкі нормасы) 

KPI - Key Performance Indicators
(Қызметтің негізгі көрсеткіштері) 

Private equity - тікелей инвестициялар 

ROA - Return on Assets (активтердің табыстылығы) 

ROE - Return on Equity (капиталдың қайтарымы)                                                                    
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