
                     
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ   
13 июня 2011 года  г. Астана 

 
Национальная компания «КазМунайГаз» и Китайская Национальная 

Нефтегазовая Корпорация подписали Соглашение о научно-техническом и 
инновационном сотрудничестве 

 
13 июня 2011 г. в рамках официального визита председателя КНР Ху 

Цзиньтао в Республику Казахстан АО НК «КазМунаГаз» (далее - НК КМГ) и 
Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (далее – КННК) подписали 
Соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. 
Соглашение подписали председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» 
Кайргельды Кабылдин и Вице-президент КННК Ван Дун Цзинь.  
            Данное Соглашение призвано создать механизм открытого и 
взаимовыгодного сотрудничества между НК КМГ и КННК в сфере 
инновационных технологий, науки, повышения квалификации и образования.                    
             - Нефтегазовый рынок Казахстана уже вступил на путь инновационного 
развития, и в рамках Государственной программы по форсированному 
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 
годы (ГПФИИР) Национальная компания «КазМунайГаз» уже реализует 
несколько важных проектов в области нефтепереработки и нефтехимии. 
Подписанное сегодня  соглашение с КННК является важной мерой для  
формирования портфеля инноваций КМГ, который в будущем принесет 
существенный экономический эффект стране, - отметил Кайргельды Кабылдин. 
           -  Уверен, что это соглашение станет новым этапом сотрудничества 
между КННК и Национальной компанией «КазМунайГаз». В свою очередь, КННК 
готова поделиться своим опытом, технологиями в  области разведки и добычи 
углеводородного сырья, производства нефтяного оборудования, а также особое 
внимание будет уделено вопросам подготовки научных и инженерных кадров, - 
сказал Ван Дун Цзинь.  
          В рамках Соглашения стороны планируют разработку совместных научно-
технических проектов, в т.ч. создание и развитие научно-исследовательского 
центра нефтегазовой отрасли в СЭЗ «Парк информационных технологий» в г. 
Алматы.     
           Стороны также договорились об оказании технической и технологической 
помощи по проектам совместного производства современного нефтегазового 
оборудования на базе машиностроительных заводов Казахстана, а также об 
оснащении научно-исследовательских центров группы компаний КМГ 
соответствующим оборудованием.  
 

 
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор 

по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий 
интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100 процентов акций АО НК 
«КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 
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БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ  
13 маусым 2011 жыл  Астана қ. 

 
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы мен Қытай Ұлттық Мұнайгаз 

Корпорациясы ғылыми-техникалық жəне инновациялық ынтымақтастық 
туралы келісімге қол қойды 

 
Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзиньтао мырзаның 

Қазақстанға ресми іссапары аясында 2011 жылғы 13 маусымда «ҚазМұнайГаз» 
ҰК АҚ (əрі қарай – ҚМГ ҰК) мен Қытай Ұлттық Мұнайгаз Корпорациясы (əрі қарай 
– ҚҰМК) ғылыми-техникалық жəне инновациялық ынтымақтастық туралы 
келісімге қол қойды. Келісімге ҚМГ ҰК Басқарма төрағасы Қайыргелді Қабылдин 
жəне ҚҰМК вице-президенті Ван Дун Цзинь қол қойды. 

 Осы Келісім инновациялық технология, ғылым, кəсіпкерлікті жоғарылату, 
оқу саласында Тараптар арасындағы ашық жəне өзара тиімді механизм құруға 
бағытталған. 
           - Қазақстанның мұнай-газ нарығы инновациялық даму жолына түсті, 
Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту 
жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы қазірдің өзінде мұнай өңдеу жəне мұнай-
химия саласында бірнеше маңызды жобаларды жүзеге асыруда. ҚҰМК-мен 
арада жасалған бүгінгі келісім келешекте елімізге айтарлықтай экономикалық 
нəтиже əкелетін ҚМГ инновациялар портфелін қалыптастыруда маңызды шара 
болып табылады, - деп, атап көрсетті Қайыргелді Қабылдин. 

- Бұл келісім ҚҰМК мен «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы арасындағы 
ынтымақтастықтың жаңа кезеңі болатындығына сенімдімін. ҚҰМК өз тарапынан 
көмірсутегі шикізатын барлау жəне өндіру, мұнай жабдықтарының өндірісі 
саласындағы өз тəжірибесімен, технологиясымен бөлісуге əзір, сондай-ақ 
ғылыми жəне инженер мамандарды дайындау мəселелеріне ерекше көңіл 
бөлінетін болады, - деді Ван Дун Цзинь. 

Келісім шеңберінде Тараптар біріккен ғылыми-техникалық жобаларды 
əзірлеуді, соның ішінде Алматы қаласындағы «Ақпараттық технологиялар 
паркі» арнайы экономикалық аймағында мұнайгаз саласының ғылыми-зерттеу 
орталығын құру жəне дамытуды жоспарлап отыр. 
           Сонымен қатар Тараптар Қазақстанның машина жасау зауыттары 
негізінде заманауи мұнайгаз жабдығын бірлесіп өндіру жобалары бойынша 
техникалық жəне технологиялық көмек көрсету, сондай-ақ КМГ компаниялар 
тобының ғылыми-зерттеу орталықтарын алдыңғы қатарлы жабдықпен 
қамсыздандыру жөнінде келісімге келді. 
 

 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ – Қазақстанның мұнай-газ саласындағы 

мемлекеттің мүдделерін білдіретін көмірсутегілерін барлау, өндіру, өңдеу жəне тасымалдау, 
жөніндегі қазақстандық ұлттық оператор. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларының 100%-і 
«СамұрықҚазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ-қа тиесілі. 
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