
Директорлар кеңесінің атынан сондайақ Компанияның 
басшылығы мен қызметкерлеріне 2019 жылы жоғары 
нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берген жанқияр
лығы, қажырлы еңбегі мен кәсіпқойлығы үшін алғыс 
айтамын.

2019 жылдың желтоқсан айында Қазатомөнеркәсіп 
БҰҰ жүйесінің қатысушысы болып табылатын ТБУ  
АЭЖХА Банкіне төмен байытылған уранның екінші – 
ақырғы жеткізілімін іске асырды. Дүниежүзінде теңдес
сіз ТБУ АЭЖХА Банкі Қазақстанда Қазатомөнеркәсіптің 
Үлбі металлургиялық зауытының аумағында орна
ласқан, бұл халықаралық қауымдастық тарапынан 
Қазатомөнеркәсіптің ядролық материалдармен жұмыс 
істеудегі көпжылдық тәжірибесіне білдірген жоғары 
сенімін және Қазақстанның ядролық қаруды тарат
паудағы бейбіт бастамасын қолдауға қосқан үлесін 
дәлелдейді.

Біздің маркетингтік қызметіміз сатулар мен маркетинг 
саласындағы корпоративтік құзыреттерді күшейту, 
жаңа клиенттерді тарту, 2019 жылы жаңа алты кли
ент пен екі жаңа географиялық нарықты қосқанда, 
11  елдегі 20дан астам клиентті қамтитын қатысу гео
графиясын кеңейту, сондайақ өнімдер желісін арттыру 
және UF6 мен төмен байытылған уранның алғашқы 
сатуларын қоса алғанда, отын циклінің жаңа өнімін 
нарыққа шығару есебінен бизнес үшін коммерциялық 
құнды сақтап келеді.

Қазатомөнеркәсіп тұрақты даму саласында үздік 
халықаралық тәжірибелерді ұстанады және біз 
қызметіміздің тұрақтылығын үнемі арттырып отыру 
үшін қомақты инвестициялар саламыз. Біздің негізгі 
басымдылық – қызметкерлеріміздің қауіпсіздігі мен 
денсаулығын қорғау. 2019 жылы біз LTIFR көрсет
кішін 2018 жылғы деңгеймен салыстырғанда 22,6%ға 
төмендете алдық. Өкінішке қарай, еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы табыстарымызға 
қарамастан, Директорлар кеңесі 2019 жылы өліммен 
аяқталған бір жазатайым оқиға туралы зор өкінішпен 
хабарлауға мәжбүр. Біз барлық кәсіпорындарымызда 
өндірістік жарақатының нөлдік деңгейіне жетуге үнемі 
тырысамыз және жарақаттану мен өлім жағдайлары
ның алдын алу бойынша жұмысымызды, сондайақ 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жемқорлыққа қарсы 
әрекет ету және еңбек жағдайын жақсарту саласын
дағы тәжірибемізді жетілдіруді одан әрі жалғастыра 
бермекпіз.

2019 жылғы қызметіміздің қорытындысы Компания 
қабылдаған Даму стратегиясына және белгіленген 
даму басымдықтарына сәйкес. 2020 жылы Қазатом
өнеркәсіп өндірістегі нарыққа бағдарланған тәсілін 
одан әрі ұстана отырып, озық салалық тәжірибелерді 
енгізу және корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру 
арқылы Даму стратегиясын одан әрі дамытуға және 
барлық мүдделі тараптарымыз үшін құндылығымызды 
барынша арттыруға күшін сала бермек.  

Бізге ғана емес, салалардың басым бөлігіне, әлемнің 
барлық елдері мен құрлықтарына өзінің теріс әсерін 
тигізген COVID19 коронавирусына байланысты жаһан
дық пандемияның салдарынан туындаған теңдессіз 
дағдарыс жағдайында, 2020 жылы белгіленген страте
гиялық басымдықтарды іске асыру барысында басты 
назар қызметкерлеріміздің, олардың отбасыларының 
денсаулығы мен амандығын, Компанияның қызметіне 
қатысты жергілікті қоғамдастықтардың әлауқатын 
қамтамасыз етуге бағытталады. Біз Қазатомөнеркәсіп 
микро және макроэкономикалық қиындықтарды жеңе 
отырып, әлемдік уран нарығындағы көшбасшылығын 
сақтап қалады деп сенеміз, бұл Компанияға құнды арт
тырып, төмен көміртекті энергетиканың болашағына 
одан әрі үлес қосуға мүмкіндік береді.

Нил Лонгфэллоу 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

Директорлар кеңесі төрағасының 
қызметін атқарушы

«2020 жылы Қазатомөнеркәсіп 
үздік салалық практиканы енгізу 
және корпоративтік басқару 
жүйесін жетілдіру арқылы өндірісте 
нарыққа бағдарланған тәсілді 
ұстануын жалғастыра отырып, Даму 
стратегиясын одан әрі іске асыруға 
және барлық мүдделі тараптарымыз 
үшін құндылықтарды барынша 
арттыруға күш салуын жалғастырмақ.»

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Директорлар кеңесі төрағасының
қызметін атқарушы
Нил Лонгфэллоу 

Құрметті акционерлер!
2019 жыл «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Тобы 
үшін ең маңызды кезеңдердің біріне айналып, 
бірқатар маңызды оқиғалармен есте 
қалды. Компанияның жаңа корпоративтік 
стратегиясын іске асыру аясында 2018 
жылы акциялар Astana International Exchange 
биржасында және Лондон қор биржасында 
алғаш рет жария түрде орналастырылды, 
кейін бағалы қағаздар 2019 жылы екінші 
қайтара орналастырылды; кезекті жылы 
сату көрсеткіштерінің жоғарылауы, клиенттік 
базаның, өнімдер желісі мен қатысу 
географиясының кеңейтілуі; корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын 
іске асыруға көбірек көңіл бөліне бастауы 
және корпоративтік басқару жүйесінің 
жетілдірілуі — бұл біздің жетістіктеріміздің 
бірқатары ғана.

2019 жылы Қазатомөнеркәсіп компаниясының 
мажоритарлық акционері – «СамұрықҚазына» 
ҰӘҚ» АҚ Компанияның жалпы сомасы 128,2 млн 
АҚШ доллары көлемінде бағалы қағаздарын Астана 
және Лондон халықаралық қор биржаларында 
екінші қайтара орналастырды, сол арқылы акци
онерлердің санын арттырып, Компания инвестор
ларының қорын әртараптандырды: екінші қайтара 
орналастыру аясында шығарылған жаһандық депо
зитарлық қолхаттардың (ЖДҚ) шамамен үштен екі 
бөлігін шетелдік инвесторлар сатып алды, қалған 
ЖДҚ ұстаушылары Қазақстан Республикасының 
инвесторлары болды. Бұл жағдай Компанияның 
келешекте дамуына қатысты өсіп келе жатқан 
қоғамдық сенімді білдіреді.

2019 жылы жария компания мәртебесіне ие болған 
Қазатомөнеркәсіп Лондон қор биржасының 
алаңында алғаш рет Инвестор күнін өткізді. 2019 
жылы Компания сонымен қатар акционерлердің 
алғашқы жылдық Жалпы жиналысын өткізді, оның 
қорытындысы бойынша дивиденд төлеу туралы 
шешім қабылданды. 2018 жылдың қорытындысы 
бойынша төленген дивидендтердің жалпы сомасы 
80 млрд теңгені құрады.

Есепті кезеңде Қазатомөнеркәсіптің корпоративтік 
басқару тәжірибесінде маңызды өзгерістер болды: 
бейінді комитеттер деңгейінде қарастырылатын 
мәселелердің жанжақты талдануын қамтамасыз 
ету мақсатында Директорлар кеңесі комитеттерінің 
құрамы кеңейтілді, сондайақ ірі акционердің 
Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысына 
қатысуы артты.

Мен мүмкіндікті пайдалана отырып, соңғы бірне
ше жыл бойы Қазатомөнеркәсіптің Директорлар 
кеңесінің жұмысына едәуір үлес қосқаны үшін 
Джон Дудасқа өз ризашылығымды білдіргім 
келеді. Джон Дудас 2015 жылдан бастап Директор
лар кеңесінің тәуелсіз мүшесі және 2018 жылдан 
бастап Директорлар кеңесінің төрағасы бола тұра, 
2019 жылдың желтоқсан айында қызметінен кетіп, 
 Қазатомөнеркәсіптің ірі акционері – «Самұрық 
Қазына» ҰӘҚ» АҚның Директорлар кеңесінің төраға
сы болып сайланды. Директорлар кеңесінің атынан 
Джонның Компанияға көрсеткен қолдауы және 
оны дамытуға қосқан баға жетпес үлесі үшін алғыс 
білдіріп, келешекте оған зор табыс тілегім келеді. 
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белгіленген ұйғарынды деңгейден төмен болды, ал Топтың 
өндірістік алаңдарында өндірістік және технологиялық 
апаттар тіркелген жоқ. Біз апаттан кейінгі қалпына келтіру 
жоспарларын жетілдіру және қызметтің үздіксіздігін басқару 
арқылы төтенше жағдайларға жоғары деңгейде дайындықты 
қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қолданып 
келеміз. 

2019 жылы Қазақстанда жерасты ұңғымалық сілтілеу 
әдісімен толық пайдаланылған алғашқы уран кен орны 
 жабылды  («Уванас» кен орны, «ҚазатомөнеркәсіпSaUran» 
ЖШСнің «Степное РУ» филиалы). Бұл объект бойынша мемле
кет алдындағы барлық келісімшарттық міндеттемелер орын
далды. Кен орнында табиғи уранды өндіру жұмыстары тоқта
тылғаннан кейін, «ҚазатомөнеркәсіпSaUran» ЖШС Қазақстан 
Республикасының талаптарына сәйкес қалпына келтіру және 
сауықтыру шараларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану 
салдарын жою бойынша жұмыстарды бастап кетті.

Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру
Есептік кезеңде Компания тұрақты дамуды басқару саласын
дағы тәжірибені жетілдіру және негізгі бизнесүдерістер мен 
корпоративтік шешім қабылдау жүйесі үшін жауапты және 
тұрақты даму қағидаттарын бірізді енгізу бойынша жұмысын 
жалғастыруда.

Сонымен қатар Қазатомөнеркәсіп үздік әлемдік тәжірибеге 
сәйкес корпоративтік басқару жүйесін жақсартуда едәуір 
табысқа жетті, бұл сыртқы тәуелсіз бағалаумен расталды.

Өндірістік және қаржылық нәтижелер
2019 жылы Қазатомөнеркәсіп әлемдік нарықтағы табиғи уран
ның ең ірі өнім берушісі мәртебесін сақтап қалды, ең бастысы, 
Қазатомөнеркәсіптің сату көлемі өндіру көлемінен шамамен 
мың тоннаға асты. Компания өзінің уран өндіру саласындағы 
көшбасшы ретіндегі позициясын нығайтып, келісімшарттар 
қоржынын нығайтуды және уран өнімдерін өткізудің жаңа 
нарықтарына шығуды жалғастырып келеді: мәселен, биыл біз 
жаңа екі елде жаңа алты тұтынушымен ынтымақтастық орнат
тық. Біздің сату қоржынымыз бүгінде негізгі әлемдік нарықтар
дағы клиенттерді, соның ішінде Қытай, ОңтүстікШығыс Азия, 
Солтүстік Америка, Еуропа және АзияТынық мұхит өңіріндегі 
атом электр станцияларының операторларын қамтитын 
айтарлықтай әртараптандырылған клиенттік базадан тұрады. 
Өнімдер желісін кеңейту аясында Қазатомөнеркәсіп Компания 
тарихында алғаш рет ТБУ АЭЖХА Банкіне байытылған уран 
өнімін жеткізіп, UF6 өнімін өткізу нарығына шықты. Бұл нәти
желерге қол жеткізу Компанияның нарықтық үлесті ұлғайтуға, 
спотнарықтағы сатулар көлемін шектеуге жауапкершілікпен 
қарауымен қатар, келешекте уран өнімдеріне бағаның қалпына 
келуінен күтілетін пайданың барынша көбеюін қамтамасыз ету 
мақсатында, бағасы қазіргі төмен бағалар деңгейінде бекітіл
ген ұзақ мерзімді келісімшарттарды жасаспау арқылы жүзеге 
асырылды. 

Қазатомөнеркәсіп 2019 жылы уран өндіруді жер қойнауын 
пайдалану келісімшарттары аясында жоспарланған деңгей
мен салыстырғанда 20%ға қысқартуды жалғастырып, уран 
өндірісінде нарыққа бағдарланған тәсілді ұстанады. 20182020 
жылдарға есептелген, кейін 2021 жылға дейін созылған өндіріс 
көлемін оңтайландырудың мақсаты соңғы онжылдықта ұзаққа 
созылған артық ұсыныс кезеңінен соң уран нарығын біртіндеп 
қалпына келтіру қажеттілігін көрсетті.

Сонымен қатар Компаниямыз ең төмен өзіндік құн көрсет
кіштерімен дүниежүзілік уран өндірушілері арасында көшбас
шы позициясын сақтап қалып, «Ақшалай өзіндік құн» (С1) 
және «Ақшалай өзіндік құн + күрделі шығындар» көрсеткіштері 
бойынша болжамды ауқымнан төмен нәтиже көрсетті.

Қазатомөнеркәсіп 2019 жылы «Уран байыту орталығы» АҚ
дағы меншік үлесін сату арқылы негізгі қызмет түріне шоғыр
ланып, ұзақ мерзімді құнды қалыптастырды, нәтижесінде 
шамамен 100 млн АҚШ доллары көлемінде ақшалай қаражат 
алынды.

Сонымен қатар, 2019 жылы Қазатомөнеркәсіп ІРОға шыққан 
кезде 2018 жылдың қорытындысы бойынша кем дегенде 
200 млн АҚШ доллары деңгейінде дивиденд төлеу туралы 
берген уәдесін орындап, 2019 жылы жалпы сомасы 80 млрд 
теңге көлемінде дивиденд төледі (бір жай акцияға шаққанда 
308,46 теңгеден).

2019 жылдың қыркүйек айында мажоритарлық акционер – 
«СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ Компанияның қосымша жаһан
дық депозитарлық қолхаттарын Лондон халықаралық қор 
биржасында және «Астана» халықаралық қаржы орталығының 
биржасында екінші қайтара орналастырды. Нәтижесінде еркін 
айналыстағы акциялардың жалпы саны 18,72%ға дейін өсіп, 
бағалы қағаздарымыздың өтімділігіне оң әсерін тигізді.

2020 жылға және ұзақ мерзімді перспективаға 
жоспарлар
2018 жылдан бастап Қазатомөнеркәсіп уран нарығындағы 
тұрақты ұзақ мерзімді теңгерімді қалпына келтіру мақсатын
да өзінің өндірістік және коммерциялық стратегиясын бірізді 
бейімдеп келеді. 2020 жылы уран нарығының сақталып 
отырған әлсіздігімен қатар, біз COVID19 пандемиясының 
теңдессіз теріс әсеріне тап болдық. Бұл жаһандық дағда
рыстың қысқа, орта және ұзақ мерзімді салдары әлі толық 
айқындалған жоқ. Дегенмен, біздің стейкхолдерлеріміз 
қызметкерлеріміздің, олардың отбасыларының, серіктес
теріміздің және қатысатын өңірлердегі жергілікті халықтың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және денсаулығын сақтау 
Қазатомөнеркәсіптің абсолютті басымдығы болып табыла
тындығына сенімді бола алады.

Мен барлық қызметкерлерге, акционерлерге, өнім берушілер
ге, клиенттер мен қатысатын өңірлердегі тұрғындарға өз 
ризашылығымды білдіргім келеді. Біз қызметімізді үнемі 
жетілдіре отырып, Даму стратегиясын табысты іске асыруға 
тырысамыз. Соңғы бірнеше жылда әлемдегі атом энергетика
сын дамытуда байқалатын оң үрдістер тұрақты сипатта болып, 
Компания біртіндеп қалпына келіп жатқан ядролық отын 
нарығында жаңадан ашылған мүмкіндіктерді сәтті пайдалану 
тұрғысынан жақсы позицияда екендігіне сенімдіміз. Біз қабыл
даған міндеттемелерімізді орындап, стейкхолдерлеріміз үшін 
құнды қалыптастыру мақсатында өзіміздің көшбасшылық 
позициямызды одан әрі нығайта береміз.
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БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

Құрметті әріптестер, 
серіктестер және 
инвесторлар!
Сіздің назарларыңызға 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Тобының 
2019 жылғы жылдық есебі ұсынылып 
отыр. Өткен жылғы қызметіміздің 
басты нәтижелері – негізгі қызметімізді 
тұрақты дамытуға және барлық 
мүдделі тараптар үшін ұзақ мерзімді 
құнды қалыптастыруға бағытталған 
стратегиямыздың табысты іске 
асырылуының дәлелі. ІРО өткізілгеннен 
кейінгі алғашқы жылы біз уран 
нарығындағы өзіміздің бәсекеге 
қабілетті позициямызды нығайту, 
корпоративтік басқару және әлеуметтік 
жауапкершілік деңгейін арттыру, сондай-
ақ уран нарығының әлсіз конъюнктурасы 
жағдайында күшті қаржылық 
нәтижелерге қол жеткізу үшін маңызды 
қадамдар жасадық. 

Қызметкерлеріміздің денсаулығы, 
қауіпсіздігі мен әл-ауқаты 
Қызметкерлеріміздің денсаулығы, еңбегінің қорғалуы және 
қауіпсіздігі Компаниямыздың негізгі басымдығы болып қала 
бермек. 2019 жылы біз еңбекті қорғау және өнеркәсіптік 
қауіпсіздікті басқару тәжірибелерін жетілдіруге және корпора
тивтік қауіпсіздік мәдениетін одан әрі дамытуға инвестиция 
салуды жалғастырдық. Іске асырылған профилактикалық 
ісшаралардың арқасында Компания LTIFR көрсеткіші мен жа
затайым оқиғалар санын сәйкесінше 22% және 33%ға азайт
ты. Әйтсе де, 2019 жылы өліммен аяқталған бір жазатайым 
оқиғаның орын алғанын зор өкінішпен хабарлауға мәжбүрміз. 
Біз барлық жазатайым оқиғалардың егжейтегжейін мұқият 
зерттеп, осындай жағдайлардың келешекте орын алуына жол 
бермеу үшін тиісті ұйымдастырушылық және басқарушылық 
шешімдерді енгіздік.

Өндірістегі жазатайым оқиғалар санының бірізді азайтылуына 
және саладағы ең төмен LTIFR көрсеткіштерінің біріне қол 
жеткізілуіне қарамастан, апатсыз өндірістік қызметті және 
қызметкерлердің қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз ету 
Компанияның негізгі басымдығы болып табылады және уран 
өндіру мен сатудағы көшбасшылығымен қатар Қазатомөнер
кәсіп бұрынғыдай өндірістік жарақаттың нөлдік деңгейіне жету 
және еңбек қауіпсіздігінің үздік салалық мәдениетін қалыпта
стыру мақсатын ұстанады.

Бизнестің табыстылығы мен тұрақтылығы Компанияның қыз
меткерлеріне байланысты. Көзделген мақсаттарға жету үшін 
Қазатомөнеркәсіп үздік мамандарды жұмысқа алу, оларды 
ынталандыру, өсіру және ұстап қалу, қызметкерлерінің денсау
лығы мен жұмыс орындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін барлық мүмкіндіктерді пайдаланады.

2019 жылы біз көшбасшылықты дамытудың корпоративтік 
бағдарламаларын іске қосып, қызметкерлердің қатысты
рылуын арттыру бойынша бастамаларды енгізу арқылы 
корпоративтік мәдениетті дамытуда жаңа қадамдар жасадық. 
Сонымен қатар біз негізгі үдерістердің біркелкілігін, еңбек 
өнімділігінің артуын, деректер сапасының жақсартылуын және 
басқарушылық шешімдердің қабылдануын қамтамасыз ету 
мақсатында, қызметкерлерді басқару саласындағы үдеріс
терді автоматтандыруды одан әрі жалғастырдық.

Экологиялық тұрақтылық
2019 жылы экологиялық және әлеуметтік салалардағы Корпо
ративтік ісқимылдар жоспары аясында біз қоршаған ортаны 
қорғау бойынша кешенді шараларды енгізуді жалғастырдық. 
Соңғы бірнеше жыл ішінде қоршаған орта мен жергілікті 
тұрғындарға әсерді азайту біздің ғылымизерттеу жұмыстары
мыздың мәні болып табылады. 2019 жылы ішкі сараптама мен 
құзыреттерді дамыту және күшейту мақсатында біз Компания 
қызметінің қатысатын өңірлердегі қоршаған ортаға әсерін 
 модельдеу және бағалау, келешекте өндіріс аяқталғаннан  кейін 
кеніштердің құнарлығын қалпына келтіруді жоспарлау үшін 
Экологиялық жобалау және мониторинг орталығын құрдық.

Біз бүгінде жерасты ұңғымалық сілтілеу әдісін қолдану 
арқасында қоршаған ортаға мүмкіндігінше азырақ әсер ететін 
және әлемде неғұрлым экологиялық болып есептелетін қыз
метіміздің экологиялық әсерін азайту бойынша шараларды 
іске асыруды жалғастырып келеміз. 2019 жылы Компания
ның және оның ЕТҰның қоршаған ортаға әсері заңнамада 
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