
   
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
24 ноября 2011 года  г. Алматы 

 
Национальная компания «КазМунайГаз» приняла  участие в 

совещании по вопросам развития казахстанского содержания  
«Госзаказ- 2012» 

 
24 ноября т.г. в г. Алматы состоялось совещание по вопросам  

развития казахстанского содержания «Госзаказ-2012» с участием 
представителей государственных органов, системообразующих предприятий 
и национальных компаний,  отечественных товаропроизводителей и МСБ.  

Управляющий директор по сервисным проектам АО НК «КазМунайГаз» 
Магзум Мирзагалиев проинформировал участников совещания об итогах  
работы группы компаний КМГ по развитию казахстанского содержания и 
взаимодействию с предприятиями г. Алматы и Алматинской области в 
текущем году.  

В текущем году у предприятий данного региона АО НК «КазМунайГаз» 
закупило товаров на сумму 68,2 млрд. тенге, работ - на  57,3 млрд. тенге, 
услуг - на 34,4 млрд. тенге,  в т.ч. у малого и среднего бизнеса - на 63,8 млрд. 
тенге, у отечественных товаропроизводителей,  состоящих в реестре группы 
АО ФНБ «Самрук-Казына»  - на  12,7 млрд. тенге.  

 - Проведение подобных мероприятий по развитию казахстанского 
содержания  открывает большие возможности для прямого обмена опытом и 
налаживания сотрудничества с отечественными товаропроизводителями. 
Так,  в текущем году  с поставщиками г. Алматы и Алматинской области были 
заключены 3036 договоров на общую сумму  160,1 млрд. тенге. В закупках 
группы компаний КМГ доля поставщиков из Алматинской области  составляет 
около 17% и есть перспективы для дальнейшего роста,  - отметил   М. 
Мирзагалиев.   

Также АО НК «КазМунайГаз» разработало каталог товаров, 
планируемых к закупке группой компаний КМГ в 2012-2016 годы, в который 
включена информация о потребностях в товарах основных дочерних 
организаций КМГ, в т.ч.  АО РД «КазМунайГаз», АО «КазТрансОйл», АО 
«КазТрансГаз» и АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг». Кроме того 
подготовлены проекты планов закупок товаров, работ, услуг всех дочерних 
организаций КМГ на 2012 год. 

С целью информационного обеспечения казахстанских поставщиков 
товаров, работ, услуг о потребности КМГ на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, электронные каталоги товаров и планы закупок были  
распространены среди казахстанских поставщиков и размещены на 
корпоративном сайте АО НК «КазМунайГаз» (www.kmg.kz).  

До конца т.г. выездные совещания с отечественными 
товаропроизводителями будут проведены в гг. Усть-Каменогорск, 
Петропавловск и др.   
 

 
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный 

оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100 
процентов акций АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына». 
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БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ 
24 қараша 2011 жыл  Алматы қаласы 

 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы қазақстандық үлесті дамыту 

мəселелері жөніндегі «Мемлекеттік тапсырыс-2012» кеңесіне қатысты  
 

24 қараша күні Алматы қаласында мемлекеттік органдар, жүйе түзуші 
кəсіпорындар мен ұлттық компаниялардың, отандық тауар өндірушілер мен 
шағын жəне орта бизнес өкілдерінің қатысуымен қазақстандық үлесті дамыту 
мəселелері жөніндегі «Мемлекеттік тапсырыс-2012» кеңесі болып өтті.   

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ сервистік жобалар жөніндегі басқарушы 
директоры Мағзұм Мырзағалиев ағымдағы жылы Алматы қаласы жəне 
Алматы облысының кəсіпорындарымен ҚМГ компаниялар тобының 
қазақстандық үлесті дамыту жəне өзара қарым-қатынас туралы жұмыс 
қорытындыларын кеңес қатысушыларына хабарлады.  

Ағымдағы жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ осы аймақтардың 
кəсіпорындарынан 68,2 млрд.теңгеге тауарлар, 57,3 млрд.теңгеге жұмыстар, 
34,4 млрд.теңгеге қызметтер сатып алды, соның ішінде 63,8 млрд. теңгеге - 
шағын жəне орта бизнестен, 12,7 млрд. теңгеге - «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ 
тобының тізілімінде тұратын отандық тауар өндірушілерден.    

 - Қазақстандық үлесті дамыту жөніндегі шаралар отандық тауар 
өндірушілермен тəжірибе алмасу жəне қарым-қатынасты жақсартуға əсерін 
тигізеді. Мəселен, Алматы қаласының жəне Алматы облысының 
жабдықтаушылармен ағымдағы жылы 160,1 млрд. теңге көлемінде 3036  
шарт жасалынды. КМГ компаниялар тобындағы Алматы облысы 
жабдықтаушыларының үлесі 17% құрайды, одан əрі өсу мүмкіндіктері де бар, 
- деді М.Мырзағалиев.  

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2012-2016 жылдарға арналған ҚМГ компаниялар 
тобымен сатып алуға жоспарланған тауарлар каталогы жасалынды. Бұдан 
басқа ҚМГ барлық еншілес ұйымдарының 2012 жылға арналған тауарлар, 
жұмыстар, қызметтер сатып алу жоспарларының жобалары əзірленген. Ұзақ 
мерзімді жоспарлаудың өзі отандық бизнестің өкілдеріне өндірісті дамытуға 
мүмкіндік береді. 

Тауарлар, жұмыстар, қызметтер жеткізетін қазақстандық 
жабдықтаушыларды осындай ақпаратпен қамтамасыз ету мақсатында 
тауарлардың электрондық каталогтары мен сатып алу жоспарлары 
қазақстандық жабдықтаушылар арасында таратылды жəне «ҚазМұнайГаз» 
ҰК АҚ корпоративтік сайтында (www.kmg.kz) орналастырылған. 

 Ағымдағы жылдың аяғына дейін отандық тауар өндірушілермен 
көшпелі жұмыс кеңестері Өскемен, Петропавл жəне басқа қалаларда 
өткізілетін болады.   
 

 
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ – көмірсутегіні барлау, өндіру,   өңдеу 

жəне тасымалдау бойынша қазақстандық ұлттық оператор. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 100 
пайыз акциясы «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ-қа тиесілі.  
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