
 
 
 

 

 
Қазақстан: «Самұрық-Энерго» АҚ «жасыл» технологияларға өту арқылы 
өзгерту 
 

Жобаның атауы «Самұрық-Энерго» АҚ «жасыл» технологияларға өту 
арқылы өзгерту 
 

Жоба нөмірі 51315-001 

Ел Қазақстан 

Жоба мәртебесі Белсенді 

Жоба типі / көмек 
көрсету құралы 

Техникалық жәрдемдесу 

Қаржыландыру  
көзі / сома 

TЖ 9367-KAZ: «Самұрық-
Энерго» АҚ «жасыл» 
технологияларға өту 
арқылы өзгерту 

Техникалық 
жәрдемдесудің 
арнайы қоры 

225 000,00 
АҚШ 

долл.  
 

Стратегиялық 
мәселелер 

Тұтастай қамтитын экономикалық өсу 
 

Өзгерістерді 
қозғаушы 
факторлар 

Жеке секторды дамыту 

Осы аударылған ЖАА 2017 ж. 9 қазанда ADB.org сайтында орналастырылған ағылшын тіліндегі нұсқасына негізделген.  

 



Сектор / кіші сектор Энергетика – Энергетикалық секторды дамыту және 
институционалдық өзгерту 

Гендерлік теңдік 
және гендерлік 
теңдікке жету 
стратегиясы 

Гендерлік теңдікке қол жеткізу стратегиясының 
элементтері жоқ 

Сипаттамасы «Самұрық-Энерго» АҚ – белгіленген қуаты 7 000 
мегаватты (МВт) құрайтын Қазақстандағы электр 
энергиясын өндіруші ірі компания. «Самұрық-Энерго» 
АҚ – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ тиесілі және 
акцияларын бастапқы жария орналастыру 
жоспарланған жеті МК-ның бірі. «Самұрық-Энерго» 
АҚ акцияларды алғашқы жария орналастыруға 
дайындық барысында тоғыз активтерді сатуды, 
корпоративтік басқаруды жетілдіруді, кәсіпорынның 
ресурстық жоспарлау жүйесін енгізуді және т.б. 
қамтитын корпоративтік өзгерту бағдарламасын іске 
асыруда. Үкіметтің даму саласындағы мақсаттарына 
сәйкес, 2015 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ 2015-2025 
жылдарға арналған Ұзақ мерзімді даму стратегиясын 
қабылдады. Бұдан өзге, «Самұрық-Энерго» АҚ 2025 
жылға қарай жаңғыртылатын энергия көздерінен 
электр энергиясын өндірудің жалпы белгіленген  
қуаттылығынан (850 МВт) электр энергиясын өндіруді 
10%-ға дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Қазіргі 
уақытта олар 1%-дан төмен. Осыған байланысты, 
«Самұрық-Энерго» АҚ корпоративтік өзгерту және 
теңгерімді қайта құрылымдау жоспарына техникалық 
жәрдемдесуде қолдау көрсету үшін АДБ-ға жүгінді. 
Қызмет тиімділігін арттыру үшін корпоративтік өзгерту 
міндетінен өзге, «Самұрық-Энерго» АҚ 2017 жылғы 
желтоқсанның ортасына дейін 500 миллион еуро 
мөлшеріндегі өтімділік қажеттіліктерін өтеуі тиіс. 
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі (ЕҚДБ) 2017 
жылғы мамырда «Самұрық-Энерго» АҚ-мен қайта 
құрылымдауды қолдау үшін 100 млн. еуро қарыз 
беруді көздейтін келісімге қол қойды. Осымен қатар 
«Самұрық-Энерго» АҚ қалған соманы 
қаржыландыруды басқа көздерден ала алатынын 
мәлімдеді, бұл негізінен қаржыландыруды 
қамтамасыз етуге қысқа мерзімге беретін жергілікті 
банктерге қатысты, осыған орай «Самұрық-Энерго» 
АҚ қолма-қол ақша ағынын басқарудағы 
қиындықтары сақталып қалуда. Техникалық 



жәрдемдесу үш негізгі нәтижелерді көздейді: (і) іс-
шараларды бағалау және олардың энергетикалық 
сектор мен Қазақстанның бүкіл экономикасына әсері 
және ұсынымдарды қоса алғанда, «Самұрық-Энерго» 
АҚ корпоративтік өзгерту бағдарламасы жөніндегі 
есеп; (ii) теңгерімді қайта құрылымдауды  талдау мен 
жоспарлаудың қаржылық моделін пайдалана отырып, 
«Самұрық-Энерго» АҚ егжей-тегжейлі тарихи және 
болжамды қаржылық талдау; (iii) «Самұрық-Энерго» 
АҚ қоршаған орта мен әлеуметтік ортаны қорғау 
(ESMS)  қолданыстағы жүйесіндегі экологиялық және 
әлеуметтік қорғау шараларына аудит жүргізу  және 
халықаралық стандарттарға қатысты олқылықтарды 
жою үшін ұсынымдар. «Самұрық-Энерго» АҚ тиісті 
қызметкерлерінің қатысуымен шағын семинар 
өткізіледі және бұл семинарда консультанттар  
жұмысының нәтижелері таныстырылады.   

Жобаның 
негіздемесі және 
елдік / өңірлік 
стратегиямен 
байланысы   

Қазақстан мұнайдың ірі экспорттаушысы болғанына 
қарамастан әлемдік мұнай бағасының күрт 
төмендеуімен және 2015 жылы құбылмалы айырбас 
бағамы режиміне көшкеннен кейін теңге бағамының 
төмендеуіне байланысты экономикалық 
қиындықтарды өткеруде. Экономикалық құлдырау 
салдарына қарсы әрекет ету аясында 2015 жылғы 
желтоқсанда Қазақстан Үкіметі мемлекеттік 
активтердің тиімділігін арттыру және бюджет 
шығыстарын азайту мақсатында жекешелендірудің 
жаңа бағдарламасын іске асыру туралы қаулы 
қабылдады. Жекешелендіру жоспарына сәйкес, 
Қазақстанның «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ дербес 
қоры 2020 жылға дейін өзіне тиесілі кемінде жеті 
мемлекеттік кәсіпорынның (МК) акцияларын (IPO) 
алғашқы жария орналастыруды өткізуді жоспарлап 
отыр. Бұл МК-дар елдегі ірі кәсіпорындар қатарына 
жатады.  

Ықпал Қазақстанда жаңғыртылатын көздерден электр 
энергиясымен жабдықтау 2020 жылға қарай 3%-ға 
дейін артады. 

2020 жылға дейін мемлекеттік активтерді 
бәсекелестік ортаға беру. 

Жобаның түпкі нәтижесі 



Түпкі нәтиженің сипаттамасы «Самұрық-Энерго» АҚ өзгерту 
бағдарламасы акцияларды 
бастапқы жария орналастыруға 
дайындық ретінде  

Түпкі нәтижеге қол жеткізудегі 
ілгерілеу 

 

Іске асырылу барысы 

Жобаның тікелей нәтижелерінің 
сипаттамасы 

Іске асыруға дайын корпоративтік 
өзгерту бағдарламасы  
Теңгерім икемділігін арттыру  
Определение улучшений в 
системе управления защитными 
мерами  
Қорғау шараларын басқару 
жүйесіндегі жақсартуды айқындау 

Іске асырылу барысының жай-күйі 
(тікелей нәтижелер, іс-шаралар, 
проблемалық мәселелер) 

 

Географиялық тұрған жері  
 

Қоршаған орта мәселелері 

Мәжбүрі қоныс аудару 
 

Байырғы халықтар 
 

Мүдделі тараптарды ақпараттандыру, қатыстыру және олармен 
консультациялар 

Жобаны әзірлеу кезінде 
 

Жобаны іске асыру кезінде 
 

АДБ-ның жауапты 
қызметкері 

Инуе, Юки 

АДБ-ның жауапты 
департаменті 

Орталық және Батыс Азия бойынша 
департамент 

АДБ-ның жауапты бөлімі Энергетика бөлімі, CWRD 



Орындаушы ұйымдар «Самұрық-Энерго» АҚ 
«Q» бизнес орталығы, блок Б 
Қабанбай батыр даңғылы, 15А 
010000, Астана қаласы, Қазақстан 

Азия даму банкі 
6 ADB Avenue, 
Mandaluyong City 1550, Philippines 

Мерзімдер 

Тұжырымдаманы мақұлдау - 

Деректерді жинау 2017 жылғы 8 қыркүйектен 2017 жылдың 8 
қыркүйегіне дейін 

Басшылықтың шолу жиналысы - 

Бекіту 2017 ж. 8 қыркүйек 

Іске асыруды тексеру жөніндегі 
соңғы миссия   

- 

Жоба паспортының соңғы 
жаңартылуы 

2017 ж. 29 қыркүйек 

 
TЖ 9367-KAZ 

Негізгі кезеңдер 

Бекіту Қол қою 
мерзімі 

Күшіне ену 
мерзімі   

Жабылу мерзімі  

Бастапқы Қайта 
қаралған 

Нақты 

2017 ж. 8 
қыркүйек 

- 2017 ж. 8 
қыркүйек 

2018 ж. 30 
қыркүйек 

- - 

  



Қаржыландыру жоспары / техникалық жәрдемдесуді пайдалану Игерілген 
қаражаттың 
барлығы 

АДБ Қоса 
қаржыландыру 

Серіктестік қаржыландыру Барлығы Мерзімі 

Үкімет Бенефициарлар Жоба 
демеушісі 

Басқалар 

225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 2017 ж. 
8 

қыркүйек 

 
 
Жоба туралы анықтамалық ақпарат (ЖАА) жоба немесе бағдарлама жөніндегі 
жиынтық ақпаратты қамтиды: ЖАА аяқталмаған жұмыс болғандықтан кейбір 
ақпарат оның бастапқы нұсқасына енгізілмеуі мүмкін, бірақ олар қолжетімді 
болғаннан кейін қосылады. Ұсынылып отырған жобалар туралы ақпарат алдын ала 
және индикативтік болып табылады. 
 
АДБ осы ЖАА-ғы қамтылған ақпаратты пайдаланушылар үшін кез келген кепілдіксіз 
нысанда, тек қана ресурс ретінде ұсынады. АДБ жоғары сапалы мазмұнды ұсыну 
қағидасын ұстанады, ақпаратты «сол қалпында», кез келген түрдегі кепілдіктерсіз 
береді, соның ішінде белгілі бір нәрсеге меңземейді немесе білдірмейді, шектеусіз, 
коммерциялық қолдануда кепілдіктерсіз, нақты мақсатқа жарамдылықсыз және 
авторлық құқықтарды ешқандай бұзбастан береді. АДБ кез келген осындай 
ақпараттың дұрыстығы мен толықтығы үшін арнайы кепілдіктерді бермейді немесе 
мәлімдемелер жасамайды.  
 


