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Баспасөз мәлімдемесі 

«АЛТЫНАЛМАС АК» АҚ КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ ПАНДЕМИЯДА 
ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІ ҚОЛДАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН НЫСАНАЛЫ 
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУДЫ ЖАЛҒАСТЫРУДА 

25.05.2021 

Өз жұмыскерлерінің әл-ауқатына қамқорлық жасау және әлеуметтік жауапкершілікті ұстану 

– «Алтыналмас АК» АҚ (бұдан әрі – «Алтыналмас» немесе «Топ») компаниялар тобының 

басымдықтары болған және болып қала береді.  

Пандемиямен күрес аясында ел басшылығы жаппай вакциналау бағдарламасына 

бастамашы болды. Алтыналмас басшылығы бұл бастаманы толық қолдайды және 

пандемияға қарсы күресте тек Топ жұмыскерлеріне ғана емес, олардың отбасы мүшелеріне 

де, кей жағдайда біздің қоғамның қалың бұқара топтарына да көмек көрсетуге дайын. 

Алтыналмастың осы күрделі кезеңде Топ ұжымдарына қолдау көрсетуге және денсаулықты 

қорғауға бағытталған бағдарламалары өндірістік алаңдардағы жұмысшыларды 

вакцинациялаудан басқа, барлық жұмыскерлер мен олардың отбасы мүшелерін жеке 

қорғану құралдарымен қамтамасыз етуді, материалдық көмек төлеуді қамтиды. 

Ерекше жобалардың қатарына кен орындарында жұмыскерлер денсаулығының 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін буферлік қоныстар салу жатады, бұл жобаны жүзеге 

асыруға 6 000 000 000 теңге көлемінде инвестиция жұмсалды. 

Адамдардың, біздің туыстарымыздың, жақындарымыздың әрі қоғамымыздың әрбір 

мүшесінің денсаулығына қамқорлық жасау – әрқайсымыздың жауапкершілік 

танытуымыздан басталады! 

Жалғасып отырған пандемия әлемдік экономиканың айтарлықтай құлдырауына әкеліп, 

оның әсерін біздің жұмыскерлеріміз де сезінуде. Осыған байланысты, пандемия жалғасып 

жатқан кезеңде Топ жұмыскерлерін қолдау мақсатында Алтыналмас пен оның 

кәсіпорындары өз қызметкерлеріне үшінші рет біржолғы материалдық көмек төлемін 

жасайды. 

Бір жұмыскерге есептелетін сома міндетті салықтарды шегергеннен кейін 200 000 теңгені 

құрайды. Төлем компаниялардың басшылығын және шетелдік жұмыскерлерді қоспағанда, 

персоналдың барлық санаттарына жүргізіледі. Топ бойынша төлемдердің жалпы сомасы 

8046 жұмыскер үшін 2,000,000,000 теңге болмақ. Материалдық көмек көрсетудің бұл 

бағдарламасына 2021 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Топтың барлық 

кәсіпорындары қатысады. 

Пандемия басталғалы бері, яғни 2020 жылдың 16 наурызынан бастап Топ бойынша 

біржолғы материалдық көмек төлемдерінің жалпы сомасы 3,600,000,000 құрайды. 
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Анықтама: 

«Алтыналмас АК» АҚ – геологиялық барлау, тау-кен өндірісі мен алтын өңдеудің толық циклін 

қамтыған компания. Компанияның Қазақстан Республикасының төрт аймағында активтері бар: 

Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы «Пустынное» жобасы, Жамбыл облысы Мойынқұм 

ауданындағы «Ақбақай» жобасы, Шығыс Қазақстан облысындағы «Мизек» кен орны, «Ақсу» 

жобасы және Ақмола облысындағы «ҚАЗАҚАЛТЫН ТКМК» АҚ объектілері.  

Баспасөз қызметі 

Қосымша ақпарат алу үшін компанияның баспасөз қызметіне хабарласыңыз: 

Мадина Төлебаева 

madina.tolebayeva@altynalmas.kz  
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Пресс-релиз 

ГРУППА КОМПАНИЙ АО «АК АЛТЫНАЛМАС» ПРОДОЛЖАЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАБОТНИКОВ В 
ПАНДЕМИЮ 

25.05.2021 

Забота о благополучии своих работников и приверженность социальной ответственности 

– были и остаются приоритетами группы компаний АО «АК Алтыналмас» (далее – 

«Алтыналмас» или «Группа»).  

В рамках борьбы с пандемией руководством страны инициирована программа массовой 

вакцинации. Руководство Алтыналмаса полностью поддерживает эту инициативу и готово 

оказывать всяческое содействие в борьбе с пандемией, которая касается не только 

работников Группы, но и членов их семей, а где-то и более широких слоев нашего 

общества.  

Целевые программы Алтыналмаса по поддержке коллективов Группы и защите здоровья в 

этот непростой период, помимо вакцинации работников производственных площадок, 

также включают в себя обеспечение средствами индивидуальной защиты всех 

сотрудников и членов их семей, выплаты материальной помощи. 

К числу особых проектов относится строительство буферных поселков, обеспечивающих 

безопасность здоровья сотрудников на месторождениях, на реализацию которого было 

инвестировано 6,000,000,000 тенге. 

Забота о здоровье людей, наших родных, близких, и каждого участника нашего общества 

– начинается с ответственного отношения каждого из нас! 

Продолжающаяся пандемия привела к значительному спаду в мировой экономике, эффект 

которой ощущают наши работники. В связи с этим, в целях поддержки работников Группы 

в период продолжающейся пандемии, Алтыналмас и его предприятия произведут третью 

единовременную выплату материальной помощи своим сотрудникам. 

Сумма к начислению на 1 работника составит 200,000 тенге после вычета обязательных 

налогов. Выплата будет осуществлена всем категориям персонала, за исключением 

руководства компаний и иностранных работников. Общая сумма выплат по Группе 

составит 2,000,000,000 тенге для 8046 работников. В данной программе материальной 

помощи принимают участие все предприятия Группы по состоянию на 1 мая 2021 года. 

С начала пандемии, т.е. с 16 марта 2020 года, общая сумма выплат единовременной 

материальной помощи по Группе составляет 3,600,000,000 тенге. 
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Справка: 

АО «АК Алтыналмас» - компания полного геологического, горнодобывающего и 

золотоперерабатывающего цикла. Компания имеет активы в четырех регионах Республики 

Казахстан: проект «Пустынное» в Актогайском районе Карагандинской области, проект 

«Акбакай» в Мойынкумском районе Жамбылской области, месторождение «Мизек» в Восточно-

Казахстанской области, проект «Аксу» и объекты АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН» в Акмолинской 

области.  

 

Пресс-служба 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу компании: 

Мадина Толебаева 

madina.tolebayeva@altynalmas.kz  
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Press release  

JSC AK ALTYNALMAS GROUP OF COMPANIES CONTINUES TO 
IMPLEMENT TARGET PROGRAMS TO SUPPORT EMPLOYEES IN THE TIME 
OF PANDEMIC  

25.05.2021 

The welfare of the employees and social responsibility commitment have always been the priority 

for JSC AK Altynalmas Group of Companies (hereinafter – Altynalmas or the Group).  

For anti-pandemic purposes, the country’s government initiated a massive vaccination campaign. 

Altynalmas management speaks in support of this initiative and is ready to cooperate in the fight 

against pandemic affecting both the Group employees and their families and, in some cases, 

general public as a whole.  

Apart from vaccination of the production site workers, Altynalmas’s target programs to support 

the Group teams and protect their health during tough times include the provision of personal 

protective equipment to all employees and their families, as well as financial assistance.  

The Company has invested 6,000,000,000 KZT in the construction of the buffer camps that 

ensure employees’ health and safety at the fields, which is considered as one of the major special 

projects. 

Care for the health of our people, their families, friends, and any person of our society is the 

responsibility of each of us! 

The ongoing pandemic caused a significant global recession, which also affected our employees. 

In this regard, and to support the Group employees during the pandemic, Altynalmas and its 

subsidiaries shall make the third financial assistance lumpsum payment to its employees. 

The total accrued amount per 1 employee shall be 200,000 KZT net. Payment shall be made to 

all staff categories, except for the companies’ management and foreign employees. The overall 

payment for the Group shall be 2,000,000,000 KZT for 8046 employees. This financial assistance 

program is supported by all the Group enterprises as of May 01, 2021. 

Since the day one of the pandemic, i.e. from March 16 2020, the overall financial assistance 

lumpsum payment for the Group amounts to 3,600,000,000 KZT. 
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Note: 

JSC AK Altynalmas is a fully integrated company that performs geological, mining, and gold processing 

operations. The Company’s assets are located in the following four regions of Kazakhstan: Pustynnoye 

project in Aktogai district of Karaganda region, Akbakai project in Moiynkum district of Zhambyl region, 

Mizek mine in East Kazakhstan region, Aksu project, and KAZAKHALTYN MMC JSC facilities in Akmola 

region. 

Press service 

For more information, please contact the press service of the company: 

Madina Tolebayeva 

madina.tolebayeva@altynalmas.kz  
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