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ҚАШАҒАН ТУРАЛЫ СӨЗ ҚОЗҒАЛСА, МІНДЕТТІ ТҮРДЕ “ЕҢ ІРІ”, “АСА 
КҮРДЕЛІ”, “ТЕҢДЕСІ ЖОҚ” ДЕГЕН ТЕҢЕУЛЕР ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ. ІС 
ЖҮЗІНДЕ ДЕ СОЛАЙ – ҚАШАҒАН СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ЖОБАСЫНЫҢ 
ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ ДЕП АТАЛУЫ ТЕГІН ЕМЕС. ЖОБАНЫҢ ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРЫЛЫП ЖАТҚАН 25 ЖЫЛДАН АСТАМ УАҚЫТ ІШІНДЕ ӨҢІРДЕГІ 
ЖЕРГІЛІКТІ ЖАБДЫҚТАУШЫЛАРДЫҢ, ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫНЫҢ, СОНЫМЕН 
ҚАТАР ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ ДАМУЫНА ТАРТЫЛҒАН АУҚЫМДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР 
ҚАЗАҚСТАНДА ІС ЖҮЗІНДЕ ЖАҢА САЛАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНА ЖОЛ 
АШТЫ. 2010 ЖЫЛЫ ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫН ИГЕРУДІҢ І КЕЗЕҢІ ЖОБАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕГІ 
ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ШАРЫҚТАУ КЕЗЕҢІНДЕ (МЕРДІГЕР ҰЙЫМДАРДЫҢ ПЕРСОНАЛЫН 
ҚОСҚАНДА) 42000 АДАМ ТАРТЫЛДЫ, БҰЛ ОНЫ ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫН АШУ БОЙЫНША ЕЛДЕГІ ЕҢ 
ІРІ ЖОБАҒА АЙНАЛДЫРДЫ. БҮГІНГІ ТАҢДА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНА ҚОСЫЛҒАН ҮЛЕС 
МИЛЛИАРДТАҒАН АҚШ ДОЛЛАРЫМЕН ЕСЕПТЕЛЕДІ. 20 ЖЫЛДАН АСТАМ УАҚЫТ ІШІНДЕ САТЫП АЛЫНҒАН 
ЖЕРГІЛІКТІ ТАУАРЛАРДЫҢ, ЖҰМЫСТАРДЫҢ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ЖАЛПЫ ҚҰНЫ ШАМАМЕН  
14,8 МИЛЛИАРД АҚШ ДОЛЛАРЫН ҚҰРАДЫ, БҰЛ ПАЙЫЗҒА ШАҚҚАНДА 30,3%. 

Жобаның тарихында біз жергілікті 
қамту саласындағы ең үздік 
пайыздық көрсеткіштерге 2019 
жылы қол жеткіздік. Барлық мүдделі 
тараптардың бірлескен күш-жігері 
арқасында бұл көрсеткіш 52.4%-ға 
(немесе 730 млн АҚШ долларына) 
жетті. Жоба бойынша 2019 жылғы 
негізгі көрсеткіштер:
• Жергілікті ТАУАРЛАР үшін 

төлемдер – 13,8 млн АҚШ 
доллары;

• Жергілікті ЖҰМЫСТАР үшін 
төлемдер – 524,6 млн АҚШ 
доллары;

• Жергілікті ҚЫЗМЕТТЕР үшін 
төлемдер – 191,6 млн АҚШ 
доллары.

Біз жергілікті компанияларға 
халықаралық стандарттар енгізуге 
қолдау көрсете отырып, олардың 

басшылары үшін семинарлар 
мен форумдар ұйымдастырып, 
қызметкерлерге кәсіби-техникалық 
оқыту курстарын өткізу арқылы, 
олардың бәсекелестікке 
жарамдылығын арттыруға 
көмектесудеміз.  
Біз машинажасау саласын дамыту 
жөніндегі жұмыс тобының жұмысына 
белсенді атсалысып жатырмыз. 

Біз алға қарай да NCOC 
компаниясының жергілікті қамту 
саласындағы саясатын анағұрлым 
тиімді түрде жүзеге асыру үшін бар 
күшімізді салмақпыз. Ол үшін келесі 
шараларды орындауымыз қажет:
• Жергілікті мердігерлерден 

материалдар сатып алуды 
қамтамасыз ету және олар 
көрсететін қызметтерге қатысты 
келісімшарттар жасасу;

• NCOC компаниясына, сондай-
ақ қосалқы мердігер ұйымдарға 
қазақстандық кадрларды жұмысқа 
қабылдау және олардың біліктілік 
деңгейін арттыру;

• NCOC үшін ұзақ мерзімді 
ынтымақтастықты 
қамтамасыз ету мақсатында 
Қазақстанның азаматтары мен 
компанияларының әлеуеті мен 
мүмкіндіктерін арттыру.

Біз Қазақстан Республикасының 
Үкіметімен және Атырау мен 
Маңғыстау облыстарының билік 
органдарымен тығыз қарым-
қатынаста бизнесті дамыту, жұмысқа 
орналастыру және Қазақстанның 
өндіріс орындары мен халқына 
пайда әкелу мүмкіндіктерін жасау 
бағытындағы жұмысымызды 
жалғастырамыз деген үміттеміз.

РИЧАРД ХОУВ, 
басқарушы директор
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ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУДЫҢ ҮЛЕСІН АРТТЫРУ МӘСЕЛЕСІ БАСЫМДЫҚ ЖӘНЕ СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ЖОБАСЫНЫҢ 
ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУҒА ЖӘНЕ ӘРТАРАПТАНДЫРУҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН 
ЖАЛПЫ СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫН 
ИГЕРУ ОТАНДЫҚ ӨНЕРКӘСІПТІҢ МАШИНАЖАСАУ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ИНДУСТРИЯ, КӨЛІК ЖӘНЕ КЕМЕ 
ҚҰРЫЛЫСЫ, АЗАМАТТЫҚ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ, ТЕҢІЗ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ЖАҒАЛЫҚ 
ИНФРАҚҰРЫЛЫМ СИЯҚТЫ СЕКТОРЛАРЫНЫҢ, СОНЫМЕН ҚАТАР ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ БАСҚА ДА 
САЛАЛАРЫНЫҢ ҚАРҚЫНДЫ ДАМУЫНА БЕЛСЕНДІ ЫҚПАЛ ЕТЕ ОТЫРЫП, ЕЛЕУЛІ ШОҒЫРЛАНЫМДЫ ӘСЕР 
БЕРЕДІ. СОНЫМЕН БІРГЕ ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫНЫҢ ИГЕРІЛУІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БИЗНЕСТІҢ ДАМУЫ ҮШІН 
ОРАСАН ЗОР МҮМКІНДІКТЕР БЕРІП, ОНЫҢ ТҮРЛІ БАҒЫТТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ЫҚПАЛ ЕТТІ. 

ЕРМЕК МАРАБАЕВ, 
басқарушы директордың 
орынбасары

Бұған келесі фактілер дәлел:

• 2006-2019 жылдар аралығында 
Оператор 200-ден астам жергілікті 
компанияға халықаралық стан-
дарттар бойынша сертификатта-
удан өтуге көмектесті; 4000-нан 
астам жергілікті компаниялардың 
қызметкері үшін анағұрлым қажет 
жұмысшы мамандықтары бой-
ынша мамандандырылған кәсіби 
оқытуды ұйымдастырды. Осы 
кезеңде 1400-ден астам жергілікті 
компания NCOC компаниясының 
тендерлік ұсыныстар дайындау 
және біліктілікті алдын ала бағалау 
мәселелері бойынша ұйымдасты-
рған жалпы тақырыптағы және 
мамандандырылған семинарлары 
мен форумдарына қатысты. 

• Сонымен бірге осы кезеңде NCOC 
компаниясы жергілікті компания-
лардың Солтүстік Каспий жобасы 
шеңберінде тендер жарияланған 
тауарлар мен қызметтер саласын-
дағы талап етілетін техникалық 
шарттарға және халықаралық нор-
малар мен стандарттарға сәйкестік 
деңгейін бағалау үшін олардың 
өндірістік алаңдарында 600-ге 
жуық техникалық біліктілік аудиті 
мен тексеру өткізді.

Сонымен бірге Консорциум қа-
зақстандық компанияларды Қа-
шаған кен орнын игеруге қатысты 
келісімшарттарға қатысуға белсенді 
түрде тартуды жалғастыруда. Бұған 
Қазақстанның көптеген өңірлерімен 

жергілікті қамтуды дамыту саласын-
дағы ынтымақтастық туралы бірқа-
тар меморандумдардың жасалуы да 
ықпал етуде. NCOC компаниясы ондай 
құжаттарды Қызылорда, Қарағанды, 
Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, 
Түркістан облыстарының және 
Шымкент қаласының әкімдіктерімен 
жасасты. Олардың барлығы да NCOC 
компаниясының жергілікті қамтуды 
дамыту жөніндегі бастамасы бойынша 
облыстық әкімдіктер үшін әзірленген 
жергілікті қамтуды дамыту бойынша 
жол картасына кіреді. Бұл науқанның 
негізгі мақсаттары – NCOC компани-
ясының өңірлердегі билік органда-
рымен жергілікті қамту саласында 
тығыз байланыс орнатуы, Қазақстан 
Республикасының өнеркәсіптік өңір-
леріндегі жергілікті мамандардың 
біліктілігін арттыруға және жергілікті 
компаниялардың өндірістік қуаттарын 
дамытуға көмектесу. 

Нәтижесінде осының бәрі қазақстан-
дық кадрларды кәсіби дамыту процесін 
қамтамасыз етеді, отандық өндіріс 
орындарының бәсекелесуге жарам-
дылығын күшейтуге, өндірілетін өнім 
мен технологиялардың сапасын артты-
руға ықпал етеді. Осындай тәсілдеме 
жергілікті қамтудың ресурстық сан 
алуандығын үнемі кеңейтуге мүмкін-
дік береді, өнім өткізу нарықтарының 
дамуына, республиканың өндіріс 
құрылымын әртараптандыруға жаңа 
серпін беріп және жаңа инвестициялар 
тарту үшін мүмкіндіктер жасай отырып, 
елдің өндірістік әлеуетін анағұрлым 
тиімді пайдалануға ықпал етеді. 

NCOC компаниясы өзінің ағымдағы 
қызметінде жергілікті жабдықтаушы-
ларды белсенді қолдап келеді және 
осы бағыттағы жұмысын: 

• Қазақстандық компаниялардың 
Солтүстік Каспий бойынша Өнім 
бөлісу туралы келісім (СКӨБК) 
шеңберіндегі жоба талаптарына 
сай әлеуеті мен мүмкіндіктерін 
анықтау үшін нарықты талдау;

• Қазақстандық компаниялар-
дың техникалық мүмкіндіктерін 
халықаралық стандарттарға және 
компанияның талаптарына сәйкес 
келетін сипаттамалармен және 
талаптармен салыстыру арқылы 
үнемі күшейтуде. 

Талдау қорытындылары бойынша 
Консорциум қазақстандық компани-
яларға ISO, ASME, API халықаралық 
стандарттары бойынша оқыту және 
сертификаттау, жалпы білім беру се-
минарларын, сонымен қатар жергілікті 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
бойынша кәсіби-техникалық тренин-
гілер өткізу арқылы қолдау көрсетеді. 
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NORTH CASPIAN OPERATING COMPANY N.V. (NCOC) КОМПАНИЯСЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТЕҢІЗ МҰНАЙ-ГАЗ 

КЕН ОРЫНДАРЫН ИГЕРУ БОЙЫНША АЛҒАШҚЫ ІРІ ЖОБА – СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ЖОБАСЫНЫҢ ОПЕРАТОРЫ 

БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ОҒАН ҚАШАҒАН, ҚАЙРАҢ ЖӘНЕ АҚТОТЫ АТТЫ ҮШ КЕН ОРНЫ КІРЕДІ. ҚАШАҒАН АЛЫП 

КЕН ОРНЫ СОҢҒЫ ОНДАҒАН ЖЫЛДАР ІШІНДЕ АШЫЛҒАН ЕҢ ІРІ МҰНАЙ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ БІРІ БОЛЫП 

ЕСЕПТЕЛЕДІ. КЕН ОРНЫНДА КОММЕРЦИЯЛЫҚ ӨНДІРУ 2016 ЖЫЛЫ БАСТАЛДЫ. 2019 ЖЫЛДЫҢ БАСЫНДА 

ҚҰРЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕҢІЗ КЕШЕНДЕРІНІҢ НЫСАНДАРЫНДА КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ ҚАУІПСІЗДІК, САПА 

САЛАСЫНДАҒЫ БАРЛЫҚ ТАЛАПТАРДЫ САҚТАЙ ОТЫРЫП ЖӘНЕ КЕСТЕМЕН БЕЛГІЛЕНГЕН МЕРЗІМНЕН БҰРЫН 

ОЙДАҒЫДАЙ ОРЫНДАЛДЫ. 
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КІРІСПЕ

Мұнай өндіруші елдердің қатары 
қарқынды өскен сайын және көптеген 
шетелдік мемлекеттердің инвестиция 
құюға дайын болуы арқасында 
Қазақстан Республикасында жергілікті 
қамтудың маңыздылығы күннен 
күнге өсуде. Жергілікті қамту отандық 
тауарлармен және қызметтермен 
жабдықтаушыларды қолдау жөніндегі 
негізгі міндеттерді орындаудың 
ағымдағы кезеңінде маңызды да 
өзекті мәселе болып отыр.

NCOC компаниясының СКӨБК 
қолданылатын кезеңде Қазақстандағы 
мұнай өндіру нысандарын 

пайдалануға және әлеуметтік 
инфрақұрылым жобалары 
шеңберіндегі құрылысқа жұмсап 
жатқан қаражаты Қазақстан 
Республикасының экономикасы мен 
дамуына елеулі дәрежеде ықпал етеді. 
NCOC компаниясы Қазақстандағы 
жергілікті қамтуды ұлғайту және 
қазақстандық жабдықтаушылар мен 
қызметкерлердің NCOC жобаларына 
қатысуына мүмкіндік туғызу арқылы 
елдің экономикалық дамуына сүбелі 
үлес қосуда. NCOC компаниясы үшін 
бұл келісімшарттардағы, сатып алу 
көлеміндегі жергілікті қамтудың үлесін 
барынша арттыру және жергілікті 
персоналды тарту үшін қажет.

NCOC компаниясы шетелдік 
жабдықтаушылардың орнына 
тиісті талаптарға және маңызды 
шарттарға сәйкестікті қамтамасыз 
етуге қабілетті және ұсыныстары 
бәсекелесуге жарамды қазақстандық 
компанияларды тарту арқылы 
жергілікті қамту мүмкіндіктерін 
арттыруға тырысуда.

Жергілікті қамтуды дамыту процесі 
СКӨБК баптарына сәйкес жергілікті 
қамту мүмкіндіктерін анықтауға 
және барынша кеңейтуге, сондай-
ақ қазақстандық компанияларды 
дамытуға тиімді тәсілдеме қолдануға 
бағытталған.
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ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ ТУРАЛЫ 
ҚЫСҚАША АҚПАРАТ

ҚР «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» кодексі Қазақстан 
Республикасының аумағында қызмет атқарушы жер қойнауын пайдаланушылардың 
міндеттемелерін, сонымен қатар тиісінше жергілікті қамту саласындағы міндеттемелерін 
анықтайды. Кодекске сәйкес жергілікті қамту Қазақстанда шығарылған тауарлар, 
орындалған жұмыстар және көрсетілетін қызметтер үшін төленетін төлемдер негізінде 
тиісті есептер әзірлеу арқылы көрсетіледі. Қазақстандық тауарларды, жұмыстарды 
және қызметтерді анықтау, сонымен қатар жергілікті қамту үлесін есептеудің тиісті 
әдісі тікелей қолданыстағы заңнамамен реттеледі. Сонымен қатар заңнама бойынша 
Өкілетті Орган, және есеп беру тәртібі мен нысандары көзделген.

«ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ» жиынтығында ЖЕРГІЛІКТІ ТАУАРЛАР МЕН МАТЕРИАЛДАРДЫ, 
сонымен қатар ЖЕРГІЛІКТІ ЖҰМЫСТАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ, соның ішінде жергілікті 
персоналды жұмысқа орналастыру мен оқыту жоспарларын, технологиялардың 
берілуін, бизнестің дамуын және қазақстандық компанияларға қолдау көрсетуді 
білдіреді.

«ТАУАРЛАРДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ» ҚАЗАҚСТАНДА ШЫҒАРЫЛҒАН 
ТАУАРЛАРДЫҢ ақтық құнына шығу тегі туралы сертификатта (СТ-KZ) көрсетілген 
пайыздық арақатынасты қолдану нәтижесінде алынған мәнді білдіреді.

«ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ» Аумақтық сауда-өнеркәсіп 
палатасымен берілген және Қазақстан Республикасының аумағында жасалған 
немесе шығарылған Тауарлар мен материалдардың пайыздық үлесін растайтын 
сертификатты (CT-KZ) білдіреді.

«ЖЕРГІЛІКТІ ТАУАРЛАР» тауарлардың Қазақстан Республикасы аумағында 
жасалғанын растайтын Шығу тегі туралы сертификат алынған тауарларды білдіреді.

«ҚЫЗМЕТТЕРДЕГІ ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ» жұмыстарды орындау үшін 
пайдаланылатын тауарлардағы жергілікті қамтудың және жұмыстарды орындау үшін 
пайдаланылатын тауарлардың құнын есептемегендегі және қосалқы мердігерлік 
шарттардың сомасын есепке алмағандағы орындалған жұмыстардың Қазақстан 
Республикасының азаматтары болып табылатын қызметкерлердің еңбекақысының 
еңбекақы төлеу қорына жұмсалатын жалпы шығыстардағы үлесіне көбейтілген 
жиынтық құнның орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің жалпы 
құнындағы пайыздық көрсеткішпен берілген үлесін білдіреді.

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЗАҢНАМАСЫ ЖӘНЕ 
НОРМАТИВТІК 
ТАЛАПТАРЫ

СКӨБК 
ТАЛАПТАРЫ

«ЖЕРГІЛІКТІ САТЫП АЛУЛАР» – мұнай операциялары үшін материалдар, өнімдер 
және қызметтер сатып алу кезінде мердігер мұнай операциялары үшін жергілікті 
материалдар мен қызметтерді аталған жергілікті материалдар мен қызметтердің 
жасаушылары және олармен жабдықтаушылар біліктілікті алдын ала бағалау 
критерийлеріне сай келіп, ал сол жергілікті материалдар мен қызметтерге қатысты 
баға, сапа, бар болу, қауіпсіздік сияқты және басқа да негізгі келісімшарттық талаптар 
шетелдік материалдар мен қызметтерге қатысты баға, сапа, бар болу, қауіпсіздік 
сияқты және басқа да негізгі шарт талаптарымен бәсекеге жарамды болған жағдайда 
сатып алады.

«ЖЕРГІЛІКТІ МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕР» Қазақстан Республикасының 
аумағында кез келген Мемлекеттік органмен немесе акционерлік капиталының кем 
дегенде 50% (елу пайызы) тікелей не болмаса жанама түрде бір немесе бірнеше 
Мемлекеттік органға немесе Қазақстан Республикасының азаматтары болып 
табылатын Жеке тұлғаларға тиесілі кез келген ұйыммен жасалатын, жиналатын 
немесе жеткізілетін өнімдер мен материалдарды, сонымен қатар ҚР аумағында 
көрсетілетін қызметтерді білдіреді.
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ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУДЫ 
ДАМЫТУДЫҢ 2017-2021 
ЖЖ. АРНАЛҒАН ҰЗАҚ 
МЕРЗІМДІ ЖОСПАРЫ

СКӨБК баптарына және ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес жергілікті тау-
арлардың, жұмыстардың және қызметтердің үлесін арттыру арқылы жергілікті 
қамтудың (бұдан әрі – «ЖҚ») ең жоғары деңгейін қамтамасыз ету.

Индустриялық дамыту жөніндегі Өзара әрекет ету туралы меморандумға (бұ-
дан әрі – «ӨӘМ») және ҚР Үкіметінің бастамасымен әзірленген басқа да ұқсас 
құжаттарға сай жабдықтаушыларды үздіксіз дамыту, біліктілік деңгейін артты-
ру, сертификаттау және жабдықтаушылардың біліктілікті алдын ала бағалау 
процестері арқылы жергілікті нарықтың, жабдықтаушылардың және персо-
налдың қуаттарын арттыру және мүмкіндіктерін кеңейту жолымен жергілікті 
жабдықтаушылардың дамуына ықпал ету.

СКӨБК мен оған енгізілген кез келген түзетулер және (немесе) Қашаған кен 
орнының тәжірибелік-өнеркәсіптік игеру бағдарламасының (бұдан әрі – ТӨИ) 
ІІ кезеңі, Ақтоты, Қайраң кен орындарын игеру сияқты жаңа жобалар мен 
ұңғымаларды қайта жабдықтау, сарқынды суды тазарту зауыты, сұйылтылған 
газ зауыты, Каспий теңізі деңгейінің төмендеуі, түйіршік күкірт өндіру және 
Корпоративтік кеңсе ғимаратының құрылысы сияқты басқа да ерекше жоба-
лар шеңберіндегі өндірістік операциялар орындалатын бүкіл мерзім бойына 
жергілікті қамту саласындағы өзара іс-әрекеттерді және Өкілетті орган, ҚР 
мемлекеттік органдары, СКӨБК, жергілікті билік органдары және тұрғындар 
сияқты мүдделі тараптармен қарым-қатынасты басқару.

ЖЕРГІЛІКТІ  
ҚАМТУ ЖӨНІНДЕГІ 
МІНДЕТТЕР
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Жергілікті қамтуды дамытудың ұзақ мерзімді бағдарламасында (бұдан әрі – 
«Бағдарлама») 2017-2021 жж. кезеңіне жергілікті қамту бойынша мақсаттарға 
жету жөніндегі қызметтің бағыттары белгіленеді.

Бағдарламаның мақсаты (i) басымдықтарды белгілеу мен стратегияларды 
анықтаудан; және (ii) Солтүстік Каспий бойынша ӨБК шеңберіндегі мерді-
герлік алаңдағы іс-әрекеттер жоспарын жергілікті қамту бөлімі мен басқа да 
мүдделі тараптардың одан әрі жүзеге асыруы үшін анықтаудан тұрады.

Жергілікті қамту бойынша мақсаттарға жету үшін Ұзақ мерзімді бағдарлама 
әзірленген, оның құрылымы төменде берілген.

Жергілікті қамтуды дамыту стратегиясы төрт кезең қағидатына негізделген. 
Қажетті және қолдануға болатын бастапқы деректер алынған, iс-әрекеттер 
жоспары анықталған соң және болжамды жұмыс нәтижелері белгіленгеннен 
кейін жоспарды жүзеге асыру басталып, келесі кезеңдер орындалады:

НАРЫҚТЫ ЗЕРТТЕУ;

КЕМШІЛІКТЕРДІ ТАЛДАУ;

ЖЕТІЛДІРУ БАҒДАРЛАМАСЫ;

БІЛІКТІЛІКТІ АЛДЫН АЛА БАҒАЛАУ/ТЕНДЕРГЕ 
ҚАТЫСУ ЖӘНЕ КЕЛІСІМШАРТ БЕРУ.

Әр кезеңде тиісті әдістеме мен тәсілдеме қолданылады.

I II III
IV

ЖЕТІЛДІРУ

НӘТИЖЕ
ОРТА МЕРЗІМДІ ЖОСПАРДЫҢ  
ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ

Бастапқы деректер

Іс-әрекеттер жоспары

Болжамды жұмыс 
нәтижелері

Әдістеме және 
тәсілдеме

ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ СТРАТЕГИЯСЫ

МАҚСАТЫ ЖӘНЕ 
ҚОЛДАНУ АЯСЫ

ЖҚ ЖӨНІНДЕГІ 
СТРАТЕГИЯ
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ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕР САНАТЫ СТАТУС

Клапандар (ысырмалар, шар шұралар, бітеуіш клапандар, дрос-
сельдік клапандар, конус тәрізді клапандар және т.б.) Дамыту процесі жалғасуда

Ө
Н

Д
ІР

ІС

Машиналық жабдықтар Дамыту процесі жалғасуда

Шығыс материалдарды (майлау материалдары) Дамыту процесі жалғасуда

Құбырлар мен құбыр желісінің арматурасы, соның ішінде құбыр 
фитингілері/ернемектері, бұрғылауға арналған шеген құбырлар; 
ернемектер, буындар, фитингілер, аспалар, құбыр тіректері

Дамыту процесі жалғасуда

Құралымдар мен ыдыстар Дамыту процесі жалғасуда

Үзуші дискілер

Ө
Н

Д
ІР

ІС
 Ж

Ә
Н

Е 
ҚЫ

ЗМ
ЕТ

 К
Ө

РС
ЕТ

У

Бекіту материалдары

Шлангілер жинағымен

Желдету және ауа баптау сүзгілері

Жүк көтеру құралдары

Оқшаулағыш материалдар

Механикалық жұмыстар, соның ішінде жабдықтарды сүйемелдеу 
және оларға техникалық қызмет көрсету

Дамыту процесі жалғасуда 
(тауар өндірушілер үшін).
Техникалық қызмет көрсету 
саласында жоспарлау жалға-
суда

Электр жүйелері және электр жұмыстары, соның ішінде электр 
жабдықтары (кернеуі төмен және жоғары күштік кабельдер) және 
трансформаторлар

Дамыту процесі жалғасуда

Ұңғымалық операцияларды қолдау жөніндегі қызметтер Жоспар бойынша

ҚЫ
ЗМ

ЕТ
 К

Ө
РС

ЕТ
У

Тексеру/бақылау және сынақ жүргізу қызметтері Дамыту процесі жалғасуда

Экологиялық зертханалардың қызметтері Жоспар бойынша

Ұңғымалық операциялар

Сапаны бақылау

2017-2021 жж. 5ЖҚДЖ мен Бірлескен іс-қимылдар туралы Ақтау декларациясы бойынша жиынтық 
деректерге сай тауарлар мен қызметтердің келесі санаттары бойынша дамыту көзделіп отыр:

ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУДЫ 
ДАМЫТУДЫҢ ҰЗАҚ 
МЕРЗІМДІ ЖОСПАРЫ 
ЖЕРГІЛІКТІ ЖАБДЫҚТАУШЫЛАРДЫ ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУДЫ 
ДАМЫТУДЫҢ БЕСЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫНДА (БҰДАН ӘРІ – «5ЖҚДЖ») 
КӨЗДЕЛГЕН ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕР САНАТТАРЫН ЖӘНЕ 
АҚТАУ ДЕКЛАРАЦИЯСЫН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП ДАМЫТУ

14



NCOC компаниясы 2014 жылғы 
11 маусымда қол қойылған 
Меморандумға сәйкес ТӨИ-А ІІ 
кезеңі, сарқынды суды тазарту 
зауыты, сұйылтылған газ зауыты, 
Каспий теңізі деңгейінің төмендеуі, 
корпоративтік кеңсе ғимаратының 
құрылысы сияқты елеулі жобалар, 
сонымен қатар Ақтоты және Қайраң 
кен орындарын игеру жобалары 
үшін Жабдықтаушыларды дамыту 
жөніндегі нақты жоспардың 
дайындалуы мен орындалуын 
қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. 

Болжам бойынша осы 
Жабдықтаушыларды дамыту 
жоспарын орындау нәтижесінде 
жабдықтаушыларды тұрақты 
дамыту, аттестаттау, сертификаттау 
және біліктілік деңгейлерін алдын 
ала бағалау процестерін, соның 
ішінде осындай жоспардың 
орындалуы барысында ұсынылатын 
және Жоба талаптарын сақтауға 
бағытталған кез келген әлеуетті 
жаңа бастамаларды жүзеге 
асыру және «жабдықтаушыларды 
дамыту процесінің ауқымдылығы 
мен күрделілігіне» байланысты 
үміттерді ақтау жолымен жергілікті 
компаниялар мен персоналдың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
арқасында ішкі нарықтың 
мүмкіндіктері мен өндірістік 
қуаттары кеңейеді.

ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУДЫҢ 
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БАРЫСЫНДА СКӨБК ЖОБАСЫ БОЙЫНША ИГЕРУДІҢ 
БОЛЖАНЫП ОТЫРҒАН КЕЗЕҢДЕРІ ШЕҢБЕРІНДЕ ЖҚ ДАМЫТУ 
ШАРАЛАРЫНА ЕРЕКШЕ НАЗАР АУДАРЫЛАТЫН КЕЛЕШЕК ЖОБАЛАР 
(АҚТОТЫ, ҚАЙРАҢ ЖӘНЕ Т.Б.)
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ТЕНДЕРЛІК СТРАТЕГИЯ – 
КОНКУРС;

ЖҚ БОЙЫНША БОЛЖАМ – 
63%;

ЖЕРГІЛІКТІ ПЕРСОНАЛДАН 
40-50 АДАМ ТАРТЫЛДЫ;

ҚАЛЫҢДЫҒЫ 82 ММ;

ҚЫСЫМЫ 44 БАР;

ЕУРОПАЛЫҚ ШИКІЗАТ.

ЖЕРГІЛІКТІ ӨНДІРІС

«АТЫРАУМҰНАЙМАШ» ЖШС 
КОМПАНИЯСЫНАН АЗОТҚА 
АРНАЛҒАН ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ 
ЫДЫС САТЫП АЛУ:
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NCOC 
КОМПАНИЯСЫНЫҢ 
ТЕХНИКАЛЫҚ ПЕРСОНАЛЫ 
ӨНІМ САПАСЫН ОҢ 
БАҒАЛАДЫ. 

«БОМЕР АРМАТУРЕН» ЖШС КОМПАНИЯСЫНЫҢ 
2019 ЖЫЛҒЫ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ ҮШІН ШАР 
КЛАПАНДАРЫНЫҢ АЛУАН ТҮРЛЕРІМЕН ЖАБДЫҚТАУЫ:

CT-KZ СЕРТИФИКАТТАРЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ ҮЛЕСІ 
85%-ДАН БАСТАП;

«ЖІГЕРМҰНАЙСЕРВИС» ЖШС КОМПАНИЯСЫНЫҢ 
2019 ЖЫЛҒЫ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ ҮШІН ФРАКЦИЯЛЫҚ 
ЦИСТЕРНАЛАРМЕН ЖАБДЫҚТАУЫ:

ТЕНДЕРЛІК СТРАТЕГИЯ – КОНКУРС;

ЖҚ БОЙЫНША БОЛЖАМ – 36%;

ЖЕРГІЛІКТІ ПЕРСОНАЛДАН 90 АДАМ ТАРТЫЛДЫ;

ӘР ЦИСТЕРНАНЫҢ КӨЛЕМІ 60-75 М3;

КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ ҮШІН 100-ДЕН АСТАМ 
ДАНА. 
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АҚТАУ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Табысты ынтымақтастықтың көптеген аспектілерінің бірі – 2012 жылғы қыр-
күйекте қол қойылған Бірлескен іс-қимылдар туралы Ақтау декларациясын 
(бұдан әрі «Декларация» деп аталады) орындау және мақсаттарын жүзеге 
асыру арқылы ҚР жергілікті қамтуды дамыту тұжырымдамасын жүзеге асы-
руға қолдау көрсетуге дайын болу.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МҰНАЙ-ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ТӨРТ ІРІ 
ОПЕРАТОРЫ – «ҚАЗМҰНАЙГАЗ», «ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ», «ҚАРАШЫҒАНАҚ 
ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.» ЖӘНЕ NORTH CASPIAN OPERATING 
COMPANY N.V. КОМПАНИЯСЫ ҚР ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУДЫ ДАМЫТУ 
ЖӨНІНДЕГІ САЯСАТЫ ҚОЛДАНЫЛА БАСТАҒАН КЕЗДЕН БАСТАП 
ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУДЫ ДАМЫТУ МАҚСАТЫНДА ТҮРЛІ САЛАЛАРДА 
ТЫҒЫЗ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖАСАП КЕЛЕДІ. 

БІРЛЕСКЕН ІС-ҚИМЫЛДАР ТУРАЛЫ ҚМГ, NCOC,  
ТШО ЖӘНЕ ҚПО АРАСЫНДА ЖАСАЛҒАН АҚТАУ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

ОПЕРАТИВТІК ТОП

БАСҚАРУШЫ КОМИТЕТ

1-ТОПТАМА 2-ТОПТАМА 3-ТОПТАМА 4-ТОПТАМА 5-ТОПТАМА 6-ТОПТАМА

Машинажасау – 
Қазақстанда жұмыс 

істеп жатқан 
кәсіпорындарды 

дамыту және жаңа 
кәсіпорындар құру

Қызмет көрсету 
саласындағы 
компаниялар 
– Қазақстанда 
жұмыс істеп 

жатқан өндірістік 
кәсіпорындарды 

дамыту және 
жаңаларын құру

Адам  
ресурстарын 

дамыту

Ғылыми зерттеу 
және тәжірибелік-
конструкторлық 

жұмыстар

Тендерлік 
процедураларды 

үйлестіру

Қазақстандық 
өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың 
бірыңғай 

дерекқорын құру
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АҚТАУ ДЕКЛАРАЦИЯСЫН 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ АЯСЫНДА 
ҚАБЫЛДАНҒАН ШАРАЛАР

2012 жылы қол қойылған Ақтау декларациясында Қазақстан 
Республикасының негізгі мұнай-газ операторларының жергілікті қамту 
саласындағы келесі басымдықты бағыттарды дамытуға ниетті екені 
анықталған: машинажасау секторы мен қызметтер көрсету секторын дамыту, 
біліктілікті алдын ала бағалау және тендерлер өткізу процестерін реттеу, 
сонымен қатар ҚР бірыңғай салалық дерекқорын әзірлеу. Декларацияның 
жүзеге асырылуын басқару және бақылау ҚР Энергетика министрлігіне 
жүктелген. 

4 ірі мұнай-газ операторы бірігіп, бірыңғай жұмыс тобын құрды:

• Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В. («ҚПО»);
• «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ («ҚМГ»);
• North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) ;
• «Теңізшевройл» ЖШС («ТШО»).

НЕГІЗГІ 10 ШАРА
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2015 ЖЫЛЫ АҚТАУ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ БОЙЫНША ЖҰМЫС ТОБЫ, 105 
ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ 62 ЖЕРГІЛІКТІ КОМПАНИЯНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН, 
«АҚТАУ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ: СИНЕРГИЯ И ЖЕРГІЛІКТЕНДІРУ» АТТЫ ҮЛКЕН 
ФОРУМНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ БОЛДЫ. 

2016-2018 жылдары Ақтау декларациясы бойынша жұмыс тобы тауарлар мен 
қызметтердің басты 10 санаты бойынша 4 бірлескен форум ұйымдастырды:

• Қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі форум;
• Құбыр және бекіту арматурасын жасаушылардың қатысуымен өткен форум;
• Uralsk Green Forum экологиялық форумы;
• Өндірістік химреагенттер жөніндегі форум.
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ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУДЫ 
ЖЕТІЛДІРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

2006-2019 жж. аралығындағы кезеңде 700-ден астам қазақстандық компания 
үшін жалпы таныстыру семинарлары өткізілді. Семинарлардың бағдарламалары 
жабдықтаушылардың өкілдеріне NCOC процестерімен толық танысу үшін қажет 
болған презентациялардан, талқылаулардан, мысалдар келтіруден, практикалық 
жаттығуларға қатысудан тұрады. Осы іс-шаралар нәтижесінде жергілікті 
компаниялар келесі салаларда талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ете алады:

• денсаулық, еңбек, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау (бұдан әрі 
– «ДЕҚҚОҚ») бойынша семинар, оның мақсаты NCOC компаниясының 
ДЕҚҚОҚ саласындағы талаптарын, ережелері мен процедураларын 
түсіндіру болды;

• жабдықтаушыларды біліктілік бойынша бағалау дерекқорына жергілікті 
жабдықтаушыларды енгізу үшін оларды NCOC талаптарымен таныстыру 
мақсатында біліктілікті алдын ала бағалау бойынша семинар;

• NCOC компаниясының жергілікті жабдықтаушылар ұсынатын тауарлар/
жұмыстар сапасын қамтамасыз ету және бақылау бойынша талаптары 
туралы ақпарат беру мақсатында сапаны қамтамасыз  
ету / сапаны бақылау (бұдан әрі – «СҚ/СБ») бойынша өткізілетін семинар.

NCOC КОМПАНИЯСЫ ЖЕТІЛДІРУ БАҒДАРЛАМАСЫН КЕЛЕСІ БАҒЫТТАР 
БОЙЫНША ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДА:

Қазіргі уақытта NCOC жергілікті компаниялар үшін сапаға сәйкестікті қамтамасыз 
ету/денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау жүйелері саласындағы 
халықаралық стандарттар бойынша оқыту және сертификаттау бағдарламасын 
жүзеге асыруда. 2006 – 2019 жылдар аралығындағы кезеңде жергілікті 200 
компанияға келесі стандарттар бойынша ISO сертификаттары берілді: 

• ISO 9001 «Сапаны басқару жүйелері»;
• ISO 14001 «Экологиялық менеджмент жүйелері»;
• ISO 22000 «Азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігін басқару жүйелері»;
• ISO 45001 «Денсаулық қорғау және еңбек қауіпсіздігі менеджментінің 

жүйелері»;
• ISO 50001 «Энергетикалық менеджмент жүйелері»;
• ISO 27001 «Ақпараттық қауіпсіздік менеджменті жүйелері»;
• ISO 37001 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі».

ЖАЛПЫ ОҚЫТУ 
БАҒДАРЛАМАСЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ЖҮЙЕЛЕР БОЙЫНША 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
СТАНДАРТТАР ЕНГІЗУ 
БАҒДАРЛАМАСЫ
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КЕМШІЛІКТЕРДІ ТАЛДАУ

КЕМШІЛІКТЕРДІ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛДАУ – жергілікті компаниялардың 
техникалық мүмкіндіктерін компанияның болжамды жұмыс көлемдерімен, 
техникалық шарттарымен және талаптарымен, сонымен қатар қолданылатын 
халықаралық нормалармен және стандарттармен салыстыра отырып тексеру 
үшін оларға техникалық аудиттер жүргізіп, кәсіпорындарын қарау.

2006 – 2019 жылдар аралығындағы кезеңде жергілікті компаниялардың 
мүмкіндіктері мен өндірістік қуаттарын анықтау және NCOC компаниясының 
тауарлар мен қызметтердің төменде аталған санаттары бойынша талаптарына 
сәйкес болуға қатысты кемшіліктерді анықтау үшін жергілікті 600-ден астам 
компанияда техникалық біліктілік бойынша аудиттер жүргізілді:

• ҚАЛДЫҚТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ;
• ӨНЕРКӘСІПТІК ТАЗАРТУ;
• ИНСПЕКЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР;
• ӨНДІРІСТІК ХИМИКАТТАР ӨНДІРУ/ЖЕТКІЗУ; 
• АЙНАЛМА ЖАБДЫҚТАР/ЖАҒАР МАТЕРИАЛДАР;
• ЦЕМЕНТ ӨНДІРІСІ;
• СУ АСТЫНДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫСТАР;
• САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
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Кәсіби техникалық дағдылар бойынша оқыту жобасы және жалпы білім беру 
курстарын өткізу мұнай-газ саласына байланысты жобалау, құрылыс, пай-
далану, техникалық қызмет көрсету секторларындағы және ауыр өнеркәсіп 
саласының басқа да секторларындағы жергілікті компанияларға олардың қыз-
меткерлерінің кәсіби біліктілік деңгейлерін арттыру бойынша көмек көрсетуге 
бағытталған.

ЖЕРГІЛІКТІ ҚЫЗМЕТКЕРІ ҮШІН КӘСІПТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ОҚЫТУ КУРСЫ ЖҮРГІЗІЛДІ

КӘСІБИ ТЕХНИКАЛЫҚ 
ДАҒДЫЛАР БОЙЫНША 
ОҚЫТУ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ 
БІЛІМ БЕРУ КУРСТАРЫН 
ӨТКІЗУ

-ДЕН АСТАМ

2006 – 2019 ЖЫЛДАР 
АРАЛЫҒЫНДАҒЫ 
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Бұзбай бақылау саласында сертификаттар алу мақсатында жергілікті персоналды 
оқыту және сертификаттау жөніндегі қызметтер кәсіби оқыту курстарынан тұрады. 
Оқыту нәтижелері бойынша жергілікті персоналды аттестаттау мен сертификаттауға 
бағытталған бүтіндікті сақтап тексеру аспектілері бойынша сертификаттау 
өткізіледі. Бұл жергілікті персоналға NCOC компаниясының түрлі жобалары 
бойынша жұмыстарды орындау кезінде ауыр өнеркәсіп саласындағы халықаралық 
стандарттардың, ережелер мен нормалардың талаптарын толығырақ сақтауға 
мүмкіндік береді.

КУРС
ӨТКІЗІЛДІ

КОМПАНИЯ ҮШІН
БҰЗБАЙ БАҚЫЛАУ САЛАСЫНДА ОҚЫТУ 
ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ БОЙЫНША

ҚЫЗМЕТКЕР 
ОҚУДАН 
ӨТТІ

БҰЗБАЙ БАҚЫЛАУ 
САЛАСЫНДАҒЫ 
СЕРТИФИКАТТАУ

2015 – 2019 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ 
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Жергілікті компанияларға ASME (Америка инженер-механиктер қоғамы), API 
(Америка мұнай институты) халықаралық нормалары мен стандарттарын енгізіп, 
олар бойынша сертификатталу үшін инженерлік-техникалық қолдау көрсету 
қызметі барлық консультациялық қызметтердің көрсетілуін, аудиттер, оқыту 
курстарын, тәуелсіз тексерулер (егер нормаларға сай талап етілсе) өткізуді, жергілікті 
компаниялардың персоналы мен өнімін, жұмыс процедураларын, сертификаттар 
алу жөніндегі құжаттарды бақылау жүйелерін біліктілік бойынша бағалауды және 
сертификаттауды (талап ету бойынша) және жергілікті компанияларды даярлау 
үшін қажет деп есептелетін және/немесе халықаралық нормалар және/немесе 
стандарттар бойынша анық талап етілетін басқа да жұмыстардың барлығын 
орындауды қамтиды.

ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ. АSME/
АPI СТАНДАРТТАРЫ 
БОЙЫНША ОҚЫТУ 
ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ 
БАҒДАРЛАМАСЫ

ФОРУМДАР МЕН 
СЕМИНАРЛАР 
ӨТКІЗУ

9

1000 40-ТАН-ҒА ЖУЫҚ КОМПАНИЯНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН

ФОРУМНЫҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТІ ӘЛЕУЕТТІ САНАТТАҒЫ ТАУАРЛАР МЕН 
ҚЫЗМЕТТЕРДІ ӨНДІРУ МЕН ИМПОРТТЫ АЛМАСТЫРУДЫҢ ІШКІ НАРЫҒЫН 
ДАМЫТУҒА КӨМЕК КӨРСЕТУ БОЛДЫ

ЖЕРГІЛІКТІ ӨНДІРІСТІК 
КӘСІПОРЫНДА ASME 
ЖӘНЕ API СТАНДАРТТАРЫ 
ЕНГІЗІЛДІ

NCOC КОМПАНИЯСЫНЫҢ ӘЛЕУЕТТІ ЖАБДЫҚТАУШЫЛАРЫ ҮШІН ТЕҢ 
ЖӘНЕ АШЫҚ МҮМКІНДІКТЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАҚСАТЫНДА

АСТАМ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН 
ФОРУМ МЕН СЕМИНАР ӨТКІЗІЛДІ

2006 – 2019 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ

2006 – 2019 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ
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ТАУАРЛАР, ЖҰМЫСТАР 
ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕР САТЫП 
АЛУ КЕЗІНДЕГІ ЖЕРГІЛІКТІ 
ҚАМТУ ҮЛЕСІ
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• Жергілікті ТАУАРЛАР үшін төлемдер 13,8 млн АҚШ доллары, бұл барлық 
тауарлар үшін төлемдердің 13.3% құрайды;

• Жергілікті ЖҰМЫСТАР үшін төлемдер 524,6 млн АҚШ доллары, бұл барлық 
жұмыстар үшін төлемдердің 61% құрайды;

• Жергілікті ҚЫЗМЕТТЕР үшін төлемдер 191,6 млн АҚШ доллары, бұл барлық 
қызметтер үшін төлемдердің 44,6% құрайды. 

2004 – 2019 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ ТӨЛЕМДЕР  
МЕН ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ ҮШІН ТӨЛЕМДЕР

ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ БОЙЫНША ТӨЛЕМДЕР, % ШАҚҚАНДА

ЖОБА БОЙЫНША 
2019 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ 
КӨРСЕТКІШТЕР:
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Жабдықтаушының тіркелу нысанын толтыру кезінде келесіні ескеру керек:

• Нысанды ағылшын тілінде толтыру керек;
• “*” белгісімен белгіленген жолдардың барлығын міндетті түрде толтыру 

керек;
• Нысанды сақтағаннан кейін/толтырғаннан кейін алдымен толтыру жөніндегі 

нұсқаулықты, нұсқау-презентацияны және «Жиі қойылатын сұрақтар» (FAQ) 
тарауын тексеріп алуыңызды сұраймыз. Қосымша сұрақтар туындаған 
жағдайда allvqmi@ncoc.kz электрондық пошта арқылы байланысуыңызды 
сұраймыз (тақырып жолында міндетті түрде «Жабдықтаушының сұратуы» 
деп көрсетіңіз). 

Сіздің ақпаратыңыз нарық жағдаятын зерделеу бөлімінің дерекқорында 
тіркеледі, NCOC компаниясы ішіндегі мүдделі тараптар ақпаратыңызды осы 
дерекқор арқылы алады және өндірістік қажеттілік пен қызығушылық пайда 
болған жағдайда әлеуетті жабдықтаушылармен жұмыс барысында байланыса 
алады. 

NCOC компаниясының болашақ өндірістік қажеттіліктеріне қызығушылық 
танытқан жағдайда сатып алулардың ұзақ мерзімді жоспарымен (СҰЖ) танысу 
қажет болады. СҰЖ нақты жайғасымы бойынша тіркеуден өтіп, өз профиліңізді 
жаңартуыңыз және тиісті тауарлар мен қызметтер кодын қосуыңыз керек. 
Әлеуетті жабдықтаушының таңдау жасаған тауарлық кодтары бойынша 
тендерге қатысу мүмкіндігі қарастырылады.

• NCOC компаниясының әлеуетті жабдықтаушылармен өзара әрекеттесу 
процесі төрт негізгі кезеңге бөлінеді:

• Үміткерлердің Консорциум жүйесінде тіркелуі;
• Үміткерлердің қажетіне қарай толық сауалнама толтыруы;
• Сауалнама мазмұнын бағалау және қажетіне қарай үміткерлердің 

экономикалық/қаржылық жағдайын талдау;
• Қажетіне қарай бағалау үшін үміткерлердің нысандарына бару. 

NCOC компаниясы Консорциум аясында тиісті тауарлық кодтар бойынша 
біліктілікті бағалау талаптарына сәйкес келетін жабдықтаушыларды анықтау 
үшін алдын ала бағалау процесін жүргізеді. Компания алдын ала бағалаудан 
ойдағыдай өткеннен кейін әлеуетті жабдықтаушылар базасына енгізіледі. 

NCOC 
КОМПАНИЯСЫМЕН 

ЖҰМЫС

ЕГЕР 
ЖАБДЫҚТАУШЫ 

БОЛСАҢЫЗ

«НКОК Н.В.» 
КОМПАНИЯСЫМЕН 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Барлық мүдделі жабдықтаушыларға ынтымақтасу мүмкіндігін беру және 
NCOC үшін әлеуетті жабдықтаушылардың дерекқорын кеңейту мақсатында 
www.ncoc.kz сайтындағы онлайн кабинет арқылы тіркеуден өтуге болады.

Жабдықтаушының электрондық тіркелу нысанын толтыру үшін www.ncoc.kz 
сайтын ашып, содан соң мына тарауға өту керек: 

NCOC 
КОМПАНИЯСЫМЕН 
ЖҰМЫС 
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ПРИ УПОМИНАНИИ КАШАГАНА НЕИЗМЕННО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ЭПИТЕТЫ «КРУПНЕЙШИЙ», «СЛОЖНЕЙШИЙ», «УНИКАЛЬНЫЙ».  
И ЭТО ВПОЛНЕ СПРАВЕДЛИВО, ВЕДЬ СЕВЕРО-КАСПИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
ПО ПРАВУ ОКРЕСТИЛИ КАШАГАНСКИМ ЛОКОМОТИВОМ. БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 25 
ЛЕТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ПОСТАВЩИКОВ, ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЕГИОНА, ПРИВЕЛИ К СТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ СОВЕРШЕННО НОВОЙ 
ОТРАСЛИ В КАЗАХСТАНЕ. В ПИКОВЫЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА В 2010 ГОДУ В 
РАМКАХ ЭТАПА I ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ КАШАГАНА БЫЛО ЗАДЕЙСТВОВАНО БОЛЕЕ 42 
000 ЧЕЛОВЕК (С УЧЕТОМ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ), БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ 
ОН СТАЛ ПРОЕКТОМ, В РАМКАХ КОТОРОГО БЫЛО СОЗДАНО НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
РАБОЧИХ МЕСТ В КАЗАХСТАНЕ. СЕЙЧАС ЖЕ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ ИСЧИСЛЯЕТСЯ 
УЖЕ МИЛЛИАРДАМИ ДОЛЛАРОВ США. БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 20 ЛЕТ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКУПЛЕННЫХ 
МЕСТНЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ СОСТАВИЛА ОКОЛО 14,8 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ США,  
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ В ПРОЦЕНТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 30,3%. 

Наилучшего процентного показателя в 
области местного содержания за всю 
историю проекта мы достигли в 2019 
году. Он составил 52,4% (или 730 млн 
долларов США) благодаря совместным 
усилиям всех заинтересованных сторон.

Ключевые показатели по проекту  
за 2019 г. следующие:

• Выплаты за местные ТОВАРЫ  
13,8 млн долларов США;

• Выплаты за местные РАБОТЫ  
524,6 млн долларов США;

• Выплаты за местные УСЛУГИ  
191,6 млн долларов США;

Мы помогаем местным компаниям по-
высить свою конкурентоспособность, 

оказывая им содействие во внедрении 
международных стандартов, организуя 
семинары и форумы для их руковод-
ства и проводя профессионально-тех-
ническое обучение их работников. 
Мы принимаем активное участие в 
рабочей группе по развитию машино-
строительной отрасли. 

Мы намерены сделать все, чтобы и 
дальше наиболее эффективным об-
разом реализовывать политику NCOC 
области местного содержания посред-
ством:

• обеспечения закупок материалов и 
заключения контрактов на услуги, 
предоставляемые местными под-
рядчиками;

• приема на работу и повышения 
квалификации казахстанских ка-
дров как в NCOC, так и в подряд-
ных компаниях;

• повышения потенциала и возмож-
ностей казахстанских граждан и 
компаний в целях обеспечения 
долгосрочного сотрудничества с 
NCOC.

Мы надеемся, что продолжим нашу ра-
боту при тесном сотрудничестве с Пра-
вительством Республики Казахстан и 
местными органами власти Атырауской 
и Мангистауской областей по созданию 
возможностей развития бизнеса, тру-
доустройства и обеспечения прибыли в 
интересах отечественной промышлен-
ности и населения Казахстана.

РИЧАРД ХОУВ,
управляющий директор
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ВОПРОС УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ И ВАЖНЕЙШЕЙ 
СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ СЕВЕРО-КАСПИЙСКОГО ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОЙ НА 
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ. ОСВОЕНИЕ КАШАГАНА 
ДАЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ, АКТИВНО СПОСОБСТВУЯ ДИНАМИЧНОМУ 
РАЗВИТИЮ ТАКИХ СЕКТОРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КАК МАШИНОСТРОЕНИЕ 
И ХИМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ, ТРАНСПОРТ И СУДОСТРОЕНИЕ, ГРАЖ ДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ИНЖИНИРИНГ, МОРСКИЕ ОПЕРАЦИИ И СОЗДАНИЕ БЕРЕГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А 
ТАК ЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ СФЕР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. ВМЕСТЕ С ТЕМ, ОСВОЕНИЕ 
КАШАГАНСКОГО МЕСТОРОЖ ДЕНИЯ ОТКРЫЛО ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
КАЗАХСТАНСКОГО БИЗНЕСА, ДАЛО ТОЛЧОК СТАНОВЛЕНИЮ САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ ЕГО 
НАПРАВЛЕНИЙ. 

онально-технических тренингов по 
повышению квалификации местных 
сотрудников. 

Факты говорят сами за себя:

• В период с 2006-го по 2019 год 
Оператор оказал содействие бо-
лее чем 200 местным компаниям 
в получении сертификации по 
международным стандартам; ор-
ганизовал специализированное 
профессиональное обучение для 
более 4 000 работников местных 
компаний по наиболее востре-
бованным рабочим специально-
стям. В этот период более 1 400 
местных компаний приняли 
участие в организованных NCOC 
семинарах и форумах, от обще-
тематических до специализиро-
ванных по вопросам подготовки 
тендерных предложений и пред-
варительной квалификационной 
оценки. 

• Также за этот период компания 
NCOC провела около 600 тех-
нических квалификационных 
аудитов и посещений произ-
водственных площадок местных 
компаний для оценки их уровня 
соответствия требуемым техни-
ческим условиям и междуна-
родным нормам, и стандартам в 
области товаров и услуг, на ко-
торые объявлен тендер в рамках 
Северо-Каспийского проекта.

В то же время Консорциум продолжа-
ет активно привлекать казахстанские 

компании к участию в контрактах для 
Кашагана. Этому способствует и заклю-
чение ряда меморандумов о сотрудни-
честве со многими регионами Казах-
стана в области развития местного 
содержания. Подобные документы уже 
были подписаны компанией NCOC с 
акиматами Кызылординской, Караган-
динской, Мангистауской, Атырауской, 
Западно-Казахстанской, Туркестанской 
областей и города Шымкента. Все они 
входят в дорожную карту по развитию 
местного содержания для областных 
акиматов, разработанную по инициа-
тиве NCOC. Основными задачами этой 
кампании являются создание прочных 
взаимоотношений NCOC с органами 
власти регионов в сфере местного 
содержания, содействие повышению 
квалификации местных специалистов и 
развитию производственных мощно-
стей местных компаний в промышлен-
ных регионах Республики Казахстан. 

Все это в итоге обеспечивает про-
цесс профессионального развития 
казахстанских кадров, способствует 
усилению конкурентоспособности 
отечественных производств, повыше-
нию качества производимой продук-
ции и технологий. Подобный подход 
позволяет нам постоянно расширять 
ресурсную палитру местного содер-
жания, способствует более эффектив-
ному использованию производствен-
ного потенциала страны, придавая 
новый импульс развитию рынков 
сбыта продукции, диверсификации 
структуры производства республики 
и создавая возможности для привле-
чения новых инвестиций. 

В своей текущей деятельности NCOC 
сохраняет и постоянно усиливает 
активную поддержку местных постав-
щиков через: 

• анализ рынка, где определяет-
ся потенциал и возможности 
казахстанских компаний согласно 
требованиям проекта в рамках 
Соглашения о разделе продукции 
по Северному Каспию (СРПСК);

• сопоставление технических 
возможностей казахстанских 
компаний со спецификациями и 
требованиями, соответствующи-
ми международным стандартам и 
требованиям компании. 

По результатам анализа консорциум 
оказывает практическую поддерж-
ку казахстанским компаниям путем 
обучения и сертификации по меж-
дународным стандартам ISO, ASME, 
API, проведения общеобразователь-
ных семинаров, а также професси-

ЕРМЕК МАРАБАЕВ, 
заместитель управляющего 
директора 
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КОМПАНИЯ NORTH CASPIAN OPERATING COMPANY N.V. (NCOC) ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕРАТОРОМ СЕВЕРО-

КАСПИЙСКОГО ПРОЕКТА – ПЕРВОГО КРУПНОГО ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ. В НЕГО ВХОДЯТ ТРИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: КАШАГАН, КАЙРАН, И 

АКТОТЫ. ГИГАНТСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАШАГАН СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ОТКРЫТЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ. КОММЕРЧЕСКАЯ 

ДОБЫЧА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ НАЧАЛАСЬ В 2016 ГОДУ. В НАЧАЛЕ 2019 ГОДА УСПЕШНО ПРОВЕДЕН 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОГО И МОРСКОГО КОМПЛЕКСОВ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ 

ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КАЧЕСТВА И С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА. 
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ВВЕДЕНИЕ

Местное содержание в Республике 
Казахстан приобретает все большее 
значение по мере стремительного 
увеличения стран – производителей 
нефти и благодаря готовности 
многих иностранных государств 
осуществлять инвестиции. Местное 
содержание является важным и 
актуальным вопросом на текущем 
этапе выполнения ключевых задач 
по поддержке отечественных 
поставщиков товаров и услуг.

Средства, вкладываемые NCOC в 
эксплуатацию нефтедобывающих 
объектов и строительство в рамках 

проектов социальной инфраструктуры 
в Казахстане в течение срока действия 
СРПСК, в значительной степени 
повлияют на экономику и развитие 
Республики Казахстан. Компания 
вносит свой вклад в экономическое 
развитие страны путем увеличения 
местного содержания в Казахстане 
и создания возможностей для 
участия казахстанских поставщиков 
и персонала в проектах NCOC. 
Для компании это выражается в 
необходимости максимального 
увеличения доли местного участия в 
контрактах, закупках и привлечении 
местного персонала.

NCOC стремится увеличить 
возможности местного содержания 
путем предпочтительного 
привлечения казахстанских компаний 
вместо иностранных поставщиков 
при условии, что компании 
способны обеспечить соответствие 
требованиям и важным условиям 
и что их предложения являются 
конкурентоспособными.

Процесс развития местного 
содержания направлен на 
внедрение подхода к выявлению 
и максимальному расширению 
возможностей местного содержания с 
развитием казахстанских компаний в 
соответствии с положениями СРПСК.

37



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О МЕСТНОМ СОДЕРЖАНИИ

Кодекс РК «О недрах и недропользовании» определяет обязательства 
недропользователей, осуществляющих деятельность на территории Республики 
Казахстан, а в частности в области местного содержания. Согласно кодексу 
местное содержание рассчитывается и отражается в соответствующей 
отчетности на основании выплат за товары, работы и услуги казахстанского 
происхождения. Определение товаров, работ и услуг казахстанского 
происхождения, а также соответствующий метод расчета местного содержания 
регламентируются непосредственно действующим законодательством. Кроме 
того, законодательством предусмотрен Полномочный орган, а также механизм и 
формы отчетности.

«МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ» означает МЕСТНЫЕ ТОВАРЫ И МАТЕРИАЛЫ, а также 
МЕСТНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ в совокупности, включая планы трудоустройства 
и обучения местного персонала, передачу технологий, развитие бизнеса и 
поддержку казахстанских компаний.

«МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ТОВАРАХ» представляет собой значение, 
полученное в результате применения процентного соотношения, указанного 
в сертификате о казахстанском происхождении (CT-KZ), к конечной стоимости 
ТОВАРОВ КАЗАХСТАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

«СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ» означает сертификат (CT-KZ), выданный 
Территориальной торгово-промышленной палатой Республики Казахстан 
и подтверждающий процентную долю товаров и материалов, которые 
изготовлены или произведены на территории Республики Казахстан.

«МЕСТНЫЕ ТОВАРЫ» означают товары, на которые получен сертификат о 
происхождении товаров, подтверждающий их происхождение на территории 
Республики Казахстан.

«МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В УСЛУГАХ» означает долю суммарной стоимости 
местного содержания в товарах, используемых для производства работ, и 
стоимости выполненных работ без учета стоимости товаров, используемых для 
производства работ, и без учета суммы договоров субподряда, умноженную на 
долю вознаграждения работников, являющихся гражданами Республики Казахстан, 
от общих расходов на фонд оплаты труда производителя работ/услуг, в общей 
стоимости выполненных работ/предоставленных услуг в процентном выражении.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И НОРМАТИВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

ТРЕБОВАНИЯ СРПСК «МЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ». При закупках материалов, продукции и услуг для 
нефтяных операций подрядчик закупает местные материалы и услуги в том 
случае, если изготовители или поставщики указанных местных материалов или 
услуг удовлетворяют критериям предварительной квалификационной оценки, а 
цена, качество, наличие, безопасность и прочие основные договорные условия 
для указанных местных материалов и услуг являются конкурентоспособными 
по цене, качеству, наличию, безопасности и другим основным договорным 
условиям по отношению к иностранным материалам и услугам.

«МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И УСЛУГИ» означают продукцию и материалы, 
производимые, собираемые или поставляемые на территории РК, а также услуги, 
оказываемые на территории РК любым государственным органом или любой 
организацией, в которой не менее 50 (пятидесяти) процентов акционерного 
капитала прямо или косвенно принадлежит одному или нескольким 
государственным органам или физическим лицам, являющимся гражданами РК.
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ 2017-2021 ГГ.

Обеспечение максимального уровня местного содержания (далее «МС») 
путем увеличения доли местных товаров, работ и услуг в соответствии с по-
ложениями СРПСК и требованиями законодательства РК.

Оказание содействия развитию местных поставщиков путем увеличения 
мощностей и расширения возможностей местного рынка, поставщиков и 
персонала посредством непрерывного развития, повышения квалификации, 
сертификации и процессов предварительной квалификационной оценки 
поставщиков, включая все возможные новые инициативы, согласно Мемо-
рандума о взаимодействии (далее «МОВ») по индустриальному развитию и 
прочим аналогичным документам, подготовленным по инициативе Прави-
тельства РК.

Управление взаимодействиями в области МС и отношениями с заинтересо-
ванными сторонами с участием Полномочного органа, государственных орга-
нов РК, СРПСК, местных органов власти и населения в течение всего срока 
выполнения производственных операций в рамках СРПСК с учетом любых 
поправок в СРПСК и (или) инициирования новых проектов, таких как Этап II 
опытно-промышленной разработки (далее «ОПР») месторождения Кашаган, 
проекты освоения месторождений Атоты и Кайран, а также прочие специ-
фические проекты, такие как переоборудование скважин, завод по очистке 
сточных вод, завод сжиженного газа, понижающийся уровень Каспийского 
моря, производство гранулированной серы и строительство корпоративного 
офисного здания.

ЗАДАЧИ  
ПО МЕСТНОМУ 
СОДЕРЖАНИЮ
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В Долгосрочной программе развития местного содержания (далее «Програм-
ма») устанавливаются направления деятельности по достижению целей в 
части местного содержания на период 2017–2021 гг.

Цель Программы заключается в (i) установлении приоритетов и определении 
стратегий; и (ii) определении плана действий на подрядном участке в рамках 
СРП по Северному Каспию для дальнейшей реализации отделом местного 
содержания и другими задействованными сторонами.

Для достижения целей по местному содержанию подготовлена Долгосрочная 
программа, имеющая нижеуказанную структуру.

Стратегия развития местного содержания основана на принципе четырех 
этапов. После получения необходимых и применимых исходных данных, 
определения плана действий и установления прогнозируемых результатов 
работы, начинается реализация плана с выполнением следующих этапов:

СТРАТЕГИЯ  
МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ

I II III
IV

На каждом этапе применяются соответствующие методики и подход.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА;

АНАЛИЗ ПРОБЕЛОВ;

ПРОГРАММА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ;

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
ОЦЕНКА/УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ И ПРИСУЖДЕНИЕ 
КОНТРАКТА.

ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

СТРАТЕГИЯ ПО МС
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КАТЕГОРИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ СТАТУС

Клапаны (задвижки, шаровые вентили, запорные клапаны, дроссель-
ные клапаны, конические клапаны и т.п.) Процесс развития продолжается

П
РО

И
ЗВ

О
Д

СТ
ВОМашинное оборудование Процесс развития продолжается

Расходные материалы (смазочные материалы) Процесс развития продолжается

Трубы и трубопроводная арматура, включая трубные фитинги/флан-
цы, обсадные трубы для бурения; фланцы, колена, фитинги, подве-
ски, трубные опоры

Процесс развития продолжается

Конструкции и емкости Процесс развития продолжается

Разрывные диски

П
РО

И
ЗВ

О
Д

СТ
ВО

 И
 О

БС
Л

УЖ
И

ВА
Н

И
ЕКрепежные материалы 

Шланги в сборе

Фильтры для вентиляции и кондиционирования

Подъемные принадлежности

Изоляционные материалы

Работы по механической части, включая сопровождение и 
техническое обслуживание оборудования

Процесс развития продолжается 
(для производителей товаров).
Продолжается планирование в 
области технического обслужи-
вания

Электрические системы и работы по электрической части, включая 
электрооборудование (силовые кабели низкого и высокого напря-
жения) и трансформаторы

Процесс развития продолжается

Услуги по поддержке скважинных операций По плану

О
БС

Л
УЖ

И
ВА

Н
И

Е

Услуги по проверкам/контролю и испытаниям Процесс развития продолжается

Услуги экологических лабораторий По плану

Скважинные операции

Контроль качества

Согласно сводным данным по 5ПРМС 2017–2021 гг. и Актауской декларации о совместных действиях 
предусматривается развитие по следующим категориям товаров и услуг:

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ МС
РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ С УЧЕТОМ КАТЕГОРИЙ  
ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПЯТИЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ (ДАЛЕЕ «5ПРМС»)  
И АКТАУСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
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В соответствии с Меморандумом, 
подписанным 11 июня 2014 г., NCOC 
планирует обеспечить подготовку 
и выполнение подробного плана 
развития поставщиков для значимых 
проектов, таких как Этап II ОПР-А, 
завод по очистке сточных вод, 
завод сжиженного газа, понижаю-
щийся уровень Каспийского моря, 
строительство корпоративного 
офисного здания, а также проектов 
освоения месторождений Актоты и 
Кайран. 

Ожидается, что в результате 
выполнения такого плана разви-
тия поставщиков, возможности 
и производственные мощности 
внутреннего рынка будут рас-
ширены благодаря повышению 
конкурентоспособности местных 
компаний и персонала путем ре-
ализации процессов постоянного 
развития, аттестации, сертифика-
ции и предварительной квалифи-
кационной оценки поставщиков, 
включая любые возможные новые 
инициативы, предлагаемые в ходе 
реализации такого плана и направ-
ленные на соблюдение требований 
проекта и оправдание ожиданий 
в связи с объемом и сложностью 
процесса развития поставщиков.

ПЕРСПЕКТИВЫ МС 

БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ (АКТОТЫ, КАЙРАН И Т. П.), ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОТОРЫХ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ МЕРАМ ПО РАЗВИТИЮ 
МС В РАМКАХ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ 
СРПСК
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ТЕНДЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ: 
КОНКУРС

ПРОГНОЗ ПО МС: 63%

ВОВЛЕЧЕНО 40-50 
ЧЕЛОВЕК МЕСТНОГО 
ПЕРСОНАЛА

ТОЛЩИНА 82 ММ 

ДАВЛЕНИЕ 44 БАР

ЕВРОПЕЙСКОЕ СЫРЬЕ

МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЗАКУПКА СОСУДА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ АЗОТА У 
КОМПАНИИ «АТЫРАУНЕФТЕМАШ»
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ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПЕРСОНАЛОМ NCOC 
ДАНА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ

ПОСТАВКА РАЗЛИЧНОГО ВИДА ШАРОВЫХ 
КЛАПАНОВ ДЛЯ КАПРЕМОНТА-2019 
КОМПАНИЕЙ «БОМЕР АРМАТУРЕН»

ДОЛЯ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ В СТКЗ ОТ 85%

ПОСТАВКА ФРАКЦИОННЫХ ЦИСТЕРН 
ДЛЯ КАПРЕМОНТА-2019 КОМПАНИЕЙ 
«ЖИГЕРМУНАЙСЕРВИС»

ТЕНДЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ: КОНКУРС

ПРОГНОЗ ПО МС: 36%

ВОВЛЕЧЕНО 90 ЧЕЛОВЕК МЕСТНОГО ПЕРСОНАЛА

60-75 М3 ОБЪЕМ КАЖДОЙ ЦИСТЕРНЫ

120-150 ШТ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
КАПРЕМОНТА
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АКТАУСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Одним из аспектов успешного сотрудничества является готовность оказы-
вать поддержку в реализации концепции развития местного содержания 
РК путем выполнения и реализации Актауской декларации о совместных 
действиях (далее именуемой «Декларация»), подписанной в сентябре 2012 г.

ЧЕТЫРЕ КРУПНЫХ ОПЕРАТОРА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В 
КАЗАХСТАНЕ – «КАЗМУНАЙГАЗ», «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ», КАРАЧАГАНАК 
ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В., ВКЛЮЧАЯ NORTH CASPIAN OPERATING 
COMPANY N.V., ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ С МОМЕНТА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИКИ ПО 
РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ РК. 

АКТАУСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ, 
ПОДПИСАННАЯ КМГ, NCOC, ТШО И КПО

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМИТЕТ

ПОДГРУППА 1 ПОДГРУППА 2 ПОДГРУППА 3 ПОДГРУППА 4 ПОДГРУППА 5 ПОДГРУППА 6

Машиностроение 
– развитие 

существующих и 
создание новых 
предприятий в 

Казахстане

Компании в 
секторе услуг 

– развитие 
существующих и 
создание новых 

производственных 
предприятий в 

Казахстане

Развитие людских 
ресурсов

Научно- 
исследовательские 

и опытно- 
конструкторские 

работы

Гармонизация 
тендерных 
процедур

Создание единой 
базы данных 
казахстанских 

промышленных 
предприятий
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МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
АКТАУСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

В Актауской декларации, подписанной в 2012 году, определено 
намерение основных нефтегазовых операторов Республики Казахстан 
развивать следующие приоритетные направления в отношении местного 
содержания: развитие машиностроительного сектора и сектора услуг, 
упорядочение процессов предварительной квалификационной оценки и 
тендера, а также создание единой отраслевой базы данных РК. Управление 
и контроль за реализацией Декларации возлагается на Министерство 
энергетики РК.

4 крупнейших нефтегазовых оператора объединили свои усилия и создали 
единую рабочую группу:

• Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. («КПО»);
• АО «НК «КазМунайГаз» («КМГ»);
• North Caspian Operating Company N.V. (NCOC);
• ТОО «Тенгизшевройл» («ТШО»).

10 ОСНОВНЫХ МЕР
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В 2015 ГОДУ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО АКТАУСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ СТАЛА 
ОРГАНИЗАТОРОМ БОЛЬШОГО ФОРУМА: «АКТАУСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ: 
СИНЕРГИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ» С УЧАСТИЕМ 105 ЗАРУБЕЖНЫХ И 62 
МЕСТНЫХ КОМПАНИЙ.

В течение 2016-2018 гг. рабочая группа по Актауской декларации 
организовала 4 совместных форума по ТОП-10 категорий товаров и услуг:

• Форум по управлению отходами;
• Форум с участием производителей трубной и запорной арматуры;
• Экологический форум Uralsk Green Forum;
• Форум по Производственным химреагентам.
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ПРОГРАММА 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МС

За период с 2006-го по 2019 г. были проведены общие ознакомительные 
семинары для более чем 700 казахстанских компаний. Программа 
семинаров включает презентации, обсуждения, демонстрацию примеров, 
участие в практических занятиях, необходимых для полного ознакомления 
представителей поставщиков с процессами NCOC. В результате этих 
мероприятий местные компании смогут обеспечить соответствие 
требованиям в следующих областях:

• семинар по охране здоровья, труда, окружающей среды и 
безопасность (далее «ОЗТОСиБ»), цель которого заключалась в 
разъяснении требований, правил и процедур NCOC в области 
ОЗТОСиБ;

• семинар по предварительной квалификационной оценке с целью 
ознакомления местных поставщиков с требованиями NCOC для 
включения в базу данных квалифицированных поставщиков;

• семинар по обеспечению качества/контролю качества (далее  
«ОК/КК»), с целью информирования о требованиях NCOC по обеспечению и 
контролю качества предоставляемых товаров/работ местных поставщиков.

КОМПАНИЯ NCOC РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

В настоящее время NCOC реализует программу обучения и сертификации 
для местных компаний по международным стандартам в области систем 
управления качеством/охраны здоровья, труда и окружающей среды. За период 
с 2006-го по 2019 г. вручены сертификаты ISO 200 местным компаниям,  
по следующим стандартам: 

• ISO 9001 «Системы менеджмента качества»;
• ISO 14001 «Системы экологического менеджмента»;
• ISO 22000 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции»;
• ISO 45001 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;
• ISO 50001 «Системы энергетического менеджмента»;
• ISO 27001 «Системы менеджмента информационной безопасности»;
• ISO 37001 «Система менеджмента противодействия коррупции».

ОБЩАЯ ПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА 
ВНЕДРЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СИСТЕМАМ
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АНАЛИЗ ПРОБЕЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЕЛОВ – технические аудиты и выезды на 
предприятия местных компаний для проверки их технических возможностей 
в сопоставлении с прогнозируемыми объемами работ, техническими усло-
виями и требованиями компании, а также применимыми международными 
нормами и стандартами.

За период с 2006-го по 2019 г. были проведены технические квалификаци-
онные аудиты более чем 600 местных компаний для определения возмож-
ностей и производственных мощностей местных компаний и выявления 
пробелов с точки зрения соответствия требованиям NCOC по перечисленным 
ниже категориям товаров и услуг:

• УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ;
• ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЧИСТКА;
• ИНСПЕКЦИОННЫЕ УСЛУГИ;
• ПРОИЗВОДСТВО/ПОСТАВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ХИМИКАТОВ; 
• ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ОБОРУДОВАНИЕ/СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ;
• ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА;
• ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ;
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
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Проект по обучению профессиональным техническим навыкам и проведению об-
щеобразовательных курсов направлен на оказание содействия местным компаниям 
в секторах проектирования, строительства, эксплуатации, технического обслужива-
ния и других секторах тяжелой промышленности, связанных с нефтегазовой отрас-
лью, для повышения профессиональной квалификации их персонала.

МЕСТНЫХ 
РАБОТНИКОВ 
МЕСТНЫХ 
КОМПАНИЙ

ЗА ПЕРИОД С 2006-ГО ПО 2019 Г. 
ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 

КУРСОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ

ОБУЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ТЕХНИЧЕСКИМ НАВЫКАМ 
И ПРОВЕДЕНИЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КУРСОВ
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Предоставление услуг по обучению и сертификации для местного персонала 
с целью получения сертификатов по неразрушающему контролю включает в 
себя курсы профессионального обучения, по результатам которых проводится 
сертификация по аспектам неразрушающего контроля, направленная на аттестацию 
и сертификацию местного персонала, что позволит в более полной мере 
соблюдать требования международных стандартов, правил и норм в сфере тяжелой 
промышленности при выполнении работ по различным проектам NCOC.

ЗА ПЕРИОД С С 2015-ГО ПО 2019 Г. ПРОВЕДЕН 

КУРС ОБУЧЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ 
В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ДЛЯ31 МЕСТНЫХ 

КОМПАНИЙ 27 СОТРУДНИКОВ  
ПРОШЛИ  
ОБУЧЕНИЕ370

СЕРТИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТИ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ
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Предоставление услуг инженерно-технической поддержки местным компаниям 
для внедрения и сертификации по международным нормам и стандартам 
ASME (Американское общество инженеров-механиков), API (Американский 
нефтяной институт), включает в себя предоставление всех консультационных 
услуг, проведение аудитов, обучения, независимых проверок (если это требуется 
нормами), квалификационной оценки и сертификации персонала и продукции 
местных компаний (по требованию), рабочих процедур, системы контроля 
документации для получения сертификации и выполнение всех других работ для 
подготовки местных компаний, которые считаются необходимыми и/или в явной 
форме требуются международными нормами и/или стандартами.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
И СЕРТИФИКАЦИИ ПО 
СТАНДАРТАМ АОИМ/АНИ

ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМОВ  
И СЕМИНАРОВ

ЗА ПЕРИОД С 2006-ГО ПО 2019 Г.

9 МЕСТНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ БЫЛИ 
ВНЕДРЕНЫ СТАНДАРТЫ 
ASME И API

ЗА ПЕРИОД С 2006-ГО ПО 2019 Г. ПРОВЕДЕНО 

100040БОЛЕЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ФОРУМОВ И СЕМИНАРОВ С 
УЧАСТИЕМ ОКОЛО 

МЕСТНЫХ КОМПАНИЙ В РАМКАХ ПРЕДСТОЯЩИХ ПРОЕКТОВ СЕВЕРО-
КАСПИЙСКОГО ПРОЕКТА С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНЫХ И 
ПРОЗРАЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
NCOC.

КЛЮЧЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ ФОРУМА ЯВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 
ПРОИЗВОДСТВА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ.
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ДОЛЯ МЕСТНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ПРИ ЗАКУПЕ 
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

•  Выплаты за местные ТОВАРЫ – 13,8 млн долларов США,  
что составляет 13,3% от всех выплат за товыры;

•  Выплаты за местные РАБОТЫ – 524,6 млн долларов США,  
что составляет 61% от всех выплат за работы;

• Выплаты за местные УСЛУГИ – 191,6 млн долларов США,  
что составляет 44,6% от всех выплат за услуги. 

ОБЩИЕ ВЫПЛАТЫ И ВЫПЛАТЫ ЗА МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
В ПЕРИОД С 2004-ГО ПО 2019 ГОД.
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ВЫПЛАТЫ ПО МЕСТНОМУ СОДЕРЖАНИЮ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПО 
ПРОЕКТУ ЗА 2019 Г. 
СЛЕДУЮЩИЕ:
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При заполнении формы регистрации поставщика необходимо учесть 
следующее:

• Форма заполняется на английском языке;
• Все поля с пометкой “*” обязательны к заполнению;
• После сохранения/заполнения формы, пожалуйста, сначала проверьте 

инструкцию по заполнению, презентацию-руководство и раздел «Часто 
задаваемые вопросы» (FAQ). В случае возникновения дополнительных 
вопросов, пожалуйста, свяжитесь с allvqmi@ncoc.kz (обязательно укажите 
“Запрос поставщика” в строке темы). 

Ваша информация будет зарегистрирована в базе данных отдела изучения 
конъюнктуры рынка, через которую заинтересованные лица внутри компании 
NCOC могут получить доступ к данной информации и, в случае возникновения 
бизнес-потребности и заинтересованности, связаться с потенциальными 
поставщиками в рабочем порядке. 

В случае заинтересованности в будущих производственных потребностях 
NCOC вы можете ознакомиться с долгосрочным планом закупок (ДПЗ). Для 
поиска конкретной позиции ДПЗ необходимо пройти регистрацию и обновить 
свой профиль, а также добавить соответствующие коды товаров и услуг. 
Потенциальный поставщик будет рассмотрен на предмет участия в тендере по 
тем товарным кодам, которые были выбраны.

Процесс взаимодействия NCOC с потенциальными поставщиками 
подразделяется на четыре основных этапа:

• регистрация кандидатов в системе консорциума;
• заполнение кандидатами подробного опросника, по мере необходимости;
• оценка содержания опросника и анализ экономического/финансового 

статуса кандидатов, по мере необходимости;
• визит на объекты кандидатов с целью оценки по мере необходимости. 

Консорциум NCOC проводит процесс предварительной оценки для того, 
чтобы определить поставщиков, которые соответствуют квалификационным 
требованиям по соответствующим товарным кодам. При успешном 
прохождении предварительной квалификации потенциальные поставщики 
вносятся в базу пред-квалифицированных поставщиков. 

РАБОТА С NCOC ЕСЛИ ВЫ 
ПОСТАВЩИК

СОТРУДНИЧЕСТВО  
С NCOC

В целях предоставления возможности сотрудничества для всех 
заинтересованных поставщиков и расширения базы потенциальных 
поставщиков NCOC существует возможность пройти регистрацию в онлайн-
кабинете на сайте www.ncoc.kz.

Для того чтобы заполнить электронную форму регистрации поставщика, вам 
необходимо пройти на сайт www.ncoc.kz, далее открыть раздел: 

РАБОТА С NCOC 
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THE LARGEST, THE MOST CHALLENGING AND UNIQUE... THESE ARE THE 
WORDS THAT ARE OFTEN USED TO DESCRIBE KASHAGAN. AND THIS 
IS TRUE, BECAUSE THE NORTH CASPIAN PROJECT IS RIGHTLY CALLED 
KASHAGAN LOCOMOTIVE. FOR OVER 25 YEARS OF ITS IMPLEMENTATION, 
THE MAJOR INVESTMENTS ATTRACTED INTO THE REGION FOR THE 
DEVELOPMENT OF LOCAL VENDORS, MANPOWER AND INFRASTRUCTURE, 
HAVE CONTRIBUTED INTO THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF 
AN ENTIRELY NEW INDUSTRY IN KAZAKHSTAN. MORE THAN 42,000 PEOPLE 
(INCLUDING THE PERSONNEL OF CONTRACTORS) WERE INVOLVED IN 
THE PEAK OF CONSTRUCTION IN 2010 DURING PHASE 1 OF KASHAGAN 
PROJECT, AND THANKS TO THIS PROJECT CREATED THE LARGEST NUMBER 
OF JOBS IN KAZAKHSTAN. THE CONTRIBUTION INTO THE ECONOMY OF 
THE REPUBLIC NOW AMOUNTS TO BILLIONS OF US DOLLARS. THE TOTAL 
VALUE OF LOCAL GOODS, WORKS AND SERVICES PURCHASED FOR OVER 
20 YEARS IS AROUND US$ 14.8 BILLION, WHICH IS 30.3%. 

We achieved the best local content 
ratio in 2019 in the entire history of the 
project. It reached 52.4% (or US$  
730 million) due to the joint efforts of 
all stakeholders. The key indicators of 
the Project for 2019 are as follows:

• Payments for local GOODS are  
US$ 13.8 million

• Payments for local WORKS are 
US$ 524.6 million

• Payments for local SERVICES are 
US$ 191.6 million.

We help local companies to improve 
their competitiveness supporting them 
in implementation of international 

standards. We hold workshops and 
forums for their management and 
conduct craft skills training for their 
employees. We are actively involved in 
the working group for the development 
of the machine-building industry. 

And we will continue our efforts to 
successful implementation of NCOC 
local content policy through:

• Procuring materials and 
contracting services provided by 
local contractors

• Recruiting and training 
Kazakhstan personnel both 

in NCOC and subcontracting 
companies

• Building up the potential and 
capacity of Kazakhstan citizens 
and companies for a long term 
cooperation with NCOC

We hope to continue our work in close 
cooperation with the Government of 
the Republic of Kazakhstan and local 
authorities of Atyrau and Mangistau 
Oblasts to provide opportunities 
for business and employment 
development and to create values for 
the benefit of the national industry 
and the people of Kazakhstan.

RICHARD HOWE
Managing Director
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Based on the reviews, the Venture 
provides practical assistance to 
Kazakhstan companies through 
international standards training and 
certification (ISO, ASME, and API), soft 
skills and craft skills training of local 
personnel. 

The below facts speak for themselves:

• From 2006 to 2019, the Operator 
assisted over 200 local companies 
in international standards 
certification, provided more than 
4,000 employees of local companies 
with specialized professional 
training in the most in demand 
craft skills. During this period, over 
1,400 local companies participated 
in workshops and forums held 
by NCOC ranging from general 
awareness to specific workshops 
on bid preparation and pre-
qualification.

• During this period, NCOC also 
conducted about 600 technical 
qualification audits and site visits 
to local companies to assess their 
compliance with the required 
specifications and international 
regulations and standards in the 
field of goods and services, which 
are tendered under the North 
Caspian Project.

At the same time, the Consortium 
continues to involve actively 

Kazakhstani companies in contracts 
for Kashagan. This is facilitated 
by a number of memorandums 
of cooperation on local content 
development signed with many regions 
of Kazakhstan. Similar documents 
have already been signed by NCOC 
with the Akimats of Kyzylorda, 
Karaganda, Mangistau, Atyrau, West 
Kazakhstan, Turkestan Oblasts and city 
of Shymkent. All of them are included 
in the Local Content Development 
Roadmap for regional Akimats 
developed at the initiative of NCOC 
The key objectives of this campaign 
are to establish strong relationships 
between NCOC and authorities of the 
regions in developing local content, 
improving skills of local professionals 
and developing capacities of local 
companies in the industrial regions of 
the Republic of Kazakhstan. 

All the above ultimately contributes 
to the professional growth of local 
personnel, improvement of local 
manufacturers’ competitiveness and 
quality of products and technologies. 
Such approach allows us to constantly 
expand the range of local content 
resources and facilitates more efficient 
use of the national industrial potential 
that give a new impetus to the product 
market growth, diversification of the 
national production profile and creation 
of opportunities for new investments. 

LOCAL CONTENT MAXIMIZATION IS A TOP PRIORITY AND THE MOST IMPORTANT PART OF 
THE NORTH CASPIAN PROJECT GENERAL STRATEGY AIMED AT PROMOTING DEVELOPMENT 
AND DIVERSIFICATION OF THE NATIONAL ECONOMY. KASHAGAN FIELD DEVELOPMENT 
HAS A SIGNIFICANT CUMULATIVE EFFECT ON DYNAMIC DEVELOPMENT OF SUCH LOCAL 
SECTORS AS MACHINE BUILDING AND CHEMICAL INDUSTRY, TRANSPORT AND SHIPBUILDING, 
CIVIL CONSTRUCTION AND ENGINEERING, OFFSHORE OPERATIONS AND ONSHORE 
INFRASTRUCTURE SET-UP AND MANY OTHER SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY. IN 
THE MEANTIME, KASHAGAN FIELD DEVELOPMENT HAS UNLOCKED GREAT OPPORTUNITIES 
FOR KAZAKHSTAN BUSINESS AND GIVEN AN IMPULSE TO DEVELOPMENT OF ITS VARIOUS 
DIRECTIONS.

In its day-to-day operations, NCOC 
maintains and continuously enhances its 
active support of local vendors through: 

• Market analysis to identify the 
potential and capabilities of 
Kazakhstan companies to meet the 
Project requirements under the 
Production Sharing Agreement in 
respect of the North Caspian Sea 
(NCSPSA)

• Benchmarking the technical 
capabilities of Kazakhstan 
companies with specifications 
and requirements that meet 
international standards and 
Company’s requirements. 

YERMEK MARABAYEV 
Deputy Managing Director
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NORTH CASPIAN OPERATING COMPANY N. V. (NCOC) ACTS AS THE OPERATOR OF THE NORTH CASPIAN 

PROJECT, THE FIRST MAJOR OFFSHORE OIL AND GAS FIELD DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN. IT COVERS 

THREE FIELDS: KASHAGAN, KAIRAN AND AKTOTE. THE GIANT KASHAGAN FIELD IS CONSIDERED AS ONE 

OF THE LARGEST OIL FIELDS DISCOVERED IN THE LAST FEW DECADES. THE COMMERCIAL PRODUCTION 

AT KASHAGAN FIELD STARTED IN 2016. IN EARLY 2019, THE TURNAROUND OF ONSHORE AND OFFSHORE 

FACILITIES WAS SUCCESSFULLY COMPLETED IN COMPLIANCE WITH ALL SAFETY AND QUALITY 

REQUIREMENTS AND AHEAD OF SCHEDULE. 
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INTRODUCTION
The local content in the Republic of 
Kazakhstan is becoming increasingly 
important with a rapid growth of oil-
producing countries and the willingness 
of many foreign countries to invest. 
The local content is an important and 
pressing issue at the current stage of key 
objectives implementation to support 
national suppliers of goods and services.

Investments made by NCOC in 
the operation of oil-producing 
facilities and construction of social 
infrastructure projects in Kazakhstan 
during the NCSPSA life cycle will 
have a huge impact on the economy 

and development of the Republic of 
Kazakhstan. NCOC contributes to the 
economic development of the country 
by increasing the local content in 
Kazakhstan and creating opportunities 
for participation of Kazakhstan vendors 
and personnel in NCOC projects. For 
the Company this translates into the 
need to maximize the local content in 
contracts, procurement and involvement 
of national personnel.

NCOC is committed to increasing the 
capacity of local content through the 
preferred involvement of Kazakhstani 

companies instead of foreign vendors, 
provided that these companies can 
meet the requirements and important 
conditions, and that their offers are 
competitive.

The local content development is 
aimed at introducing an approach to 
identify and maximize opportunities of 
local content with the development of 
Kazakhstan companies in accordance 
with the NCSPSA.
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LOCAL CONTENT  
OVERVIEW

The RoK Code on Subsoil and Subsoil Use provides for obligations of subsoil users 
operating in the Republic of Kazakhstan and also relevant local content liabilities. 
In accordance with the Code, the local content is calculated and appropriately 
reported based on payments for goods, works and services of Kazakhstan origin. 
The definition of goods, works and services of Kazakhstan origin as well as the 
appropriate method of local content calculation are directly governed by the 
applicable law. The law also defines the Authority as well as the reporting procedure 
and forms.

LOCAL CONTENT means LOCAL GOODS AND MATERIALS, as well as LOCAL WORKS 
AND SERVICES in total, including national personnel employment and training plans, 
technology transfer, business development and support of Kazakhstan companies.

LOCAL CONTENT IN GOODS is the value derived from applying the percentage 
ratio specified in Certificate of Kazakhstan Origin (CT-KZ) to the final cost of the 
GOODS OF KAZAKHSTAN ORIGIN.

CERTIFICATE OF ORIGIN means a certificate (CT-KZ) issued by the RoK Chamber of 
Commerce and Industry certifying the share of goods and materials manufactured 
or produced in the Republic of Kazakhstan.

LOCAL GOODS mean goods having a certificate of origin confirming their origin in 
the Republic of Kazakhstan.

LOCAL CONTENT IN SERVICES means the percentage ratio of the total value of 
the local content in goods used to perform work and the value of work, excluding 
the value of goods used to perform work and the value of subcontracts, multiplied 
by the share of compensation to employees, who are citizens of the Republic 
Kazakhstan, of the total payroll of work/services contractors, in the total value of 
performed works/services.

LAWS AND 
REGULATIONS  
OF THE REPUBLIC  
OF KAZAKHSTAN 
(ROK)

REQUIREMENTS  
OF NCSPSA

LOCAL PROCUREMENT – when procuring materials, products and services for 
Petroleum Operations, the Contractor shall purchase National Materials and Services, 
provided that producers or vendors of these national materials or services meet the 
pre-qualification criteria, and the price, quality, availability, safety and other main 
contractual terms for these National Materials and Services are competitive with the 
price, quality, availability, safety and other main contractual terms for Non-National 
Materials and Services.

NATIONAL MATERIALS AND SERVICES mean products and materials produced, 
assembled or supplied or services provided in the RoK by any Governmental Body 
or any company at least fifty per cent (50 %) of the equity of which is held directly 
or indirectly by one or more Governmental Bodies or Individuals, who are RoK 
nationals.
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2017-2021 LONG-TERM  
LOCAL CONTENT  
DEVELOPMENT PROGRAM

Maximize the local content (LC) by means of increasing the value of procurement 
of local goods, works and services as per the NCSPSA and RoK legislation 
requirements.

Facilitate local vendor development by enhancing the capacity and capability 
of local market, suppliers and personnel through continuous development, 
qualification, certification and vendor pre-qualification processes, including any 
new potential initiatives according to the Memorandum of Cooperation (MoC) for 
industrialization and similar documents initiated by the RoK Government.

Manage LC Interface & Stakeholder Relations with the Authorities, the RoK 
state bodies, NCSPSA and local authorities and communities, during the entire 
operation lifecycle under the NCSPSA, following any NCSPSA amendment and/
or new projects such as Kashagan Experimental Programme (EP) Phase 2, Aktote 
and Kairan field development projects and other specific projects such as Well 
Conversion, Wastewater Treatment Plant, LPG Plant, Falling of the Caspian Sea 
level, Sulphur Pastillation and Head Office Construction.

LOCAL CONTENT 
OBJECTIVES
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The Long-Term Local Content Development Programme (“the Programme”) 
identifies the areas of actions to achieve the local content objectives for 2017–
2021.

The purpose of the Programme is to (i) establish priorities and define strategies, 
and (ii) outline an action plan in the Contract Area under the NCSPSA to be further 
implemented by the local content department and other involved parties.

The Long-Term Programme with the following structure has been developed to 
achieve the local content objectives.

The local content strategy is based on the four-step principle. After obtaining 
the necessary and applicable inputs, definition of the Action Plan and expected 
deliverables, the implementation of the Plan begins to go through the following 
stages:

The relevant methodology and approach shall be applied at each stage.

MARKET SURVEY

GAP ANALYSIS

IMPROVEMENT PROGRAMME

PRE-QUALIFICATION /  
PARTICIPATION IN TENDER  
AND CONTRACT AWARD.

LOCAL CONTENT STRATEGY 

I II III
IV

IMPROVEMENT

STRATEGY OUTCOME
IMPLEMENTATION  
OF THE MID-TERM PLAN

Input data

Action Plan

Expected 
Deliverables

Method and 
Approach

PURPOSE AND SCOPE

LOCAL CONTENT 
STRATEGY 
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COMMODITY STATUS

Valves (gate valves, globe valves, shut down valves, butterfly valves, cone 
valves, etc.) Development is ongoing.

M
AN

U
FA

CT
U

RI
N

G

Machinery Development is ongoing.

Consumables (lubricants) Development is ongoing.

Pipes and accessories, including pipe fittings/flanges, casings for drilling, 
flanges, elbows, fittings, hangers, pipe supports Development is ongoing.

Steelworks and tanks Development is ongoing.

Rupture discs

M
AN

U
FA

CT
U

RI
N

G
 A

N
D

 S
ER

VI
CE

Fastening materials

Hose assemblies

Ventilation and air conditioning filters 

Lifting gear and accessories

Insulation materials

Mechanical works, including equipment maintenance 
Development is ongoing (for 
producers of goods).
Maintenance planning is ongoing.

Electrical systems and works, including electrical equipment  
(low- and high-voltage power cables) and transformers Development is ongoing.

Well support services As planned

SE
RV

IC
EInspection/testing services Development is ongoing.

Environmental laboratory services As planned

Well operations

Quality control

The following commodities are to be developed according to the summary data of 5YLCDP for 2017–2021 and Aktau 
Declaration on Cooperation:

LONG-TERM  
LC DEVELOPMENT PLAN 
DEVELOPMENT OF LOCAL VENDORS IN COMMODITIES 
SPECIFIED IN THE FIVE-YEAR LOCAL CONTENT 
DEVELOPMENT PROGRAMME (5YLCDP) AND AKTAU 
DECLARATION
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According to the Memorandum, 
signed on June 11, 2014, NCOC 
intends to prepare and implement a 
detailed Vendor Development Plan 
for important projects such as  
Phase 2 EP-A, Wastewater Treatment 
Plant, LPG Plant, Falling of the 
Caspian Sea Level, Head Office 
Construction, as well as Aktote and 
Kairan field development projects. 

This Vendor Development 
Plan is expected to expand the 
opportunities and capabilities of 
the domestic market by improving 
the competitiveness of local 
companies and personnel through 
continuous development, evaluation, 
certification and pre-qualification 
of vendors, including any potential 
new initiatives proposed during the 
implementation of such plan in order 
to meet the Project requirements and 
expectations given the extent and 
complexity of vendor development 
process. 

LOCAL CONTENT  
PROSPECTS 
FUTURE PROJECTS (AKTOTE, KAIRAN, ETC.) TO BE IMPLEMENTED WITH 
PARTICULAR FOCUS ON LC DEVELOPMENT MEASURES DURING THE NEXT 
PROJECT DEVELOPMENT PHASES UNDER THE NCSPSA
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TENDER STRATEGY – OPEN 
BIDDING

ESTIMATED LC – 63%

40–50 PERSONS OF 
NATIONAL PERSONNEL 
INVOLVED 

THICKNESS – 82 MM

PRESSURE – 44 BAR

EUROPEAN RAW 
MATERIALS.

LOCAL PRODUCTION

PURCHASE OF THE HIGH-
PRESSURE NITROGEN VESSEL 
FROM ATYRAUNEFTEMASH LLP:
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THE TECHNICAL 
SPECIALISTS OF NCOC 
HAVE PROVIDED A 
POSITIVE FEEDBACK 
ON THE QUALITY OF 
PRODUCTS. 

SUPPLY OF VARIOUS TYPES  
OF BALL VALVES FOR 2019 TURNAROUND  
BY BÖHMER ARMATUREN LLP:

THE SHARE OF LOCAL CONTENT IN CT-KZ IS OVER 85%.

SUPPLY OF FRACK TANKS 
FOR 2019 TURNAROUND BY 
ZHIGERMUNAYSERVIS LLP:

TENDER STRATEGY – OPEN BIDDING

ESTIMATED LC – 36%

90 PERSONS OF NATIONAL PERSONNEL INVOLVED

60–75 M3 VOLUME OF EACH TANK

MORE THAN 100 UNITS FOR TURNAROUND.
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AKTAU DECLARATION

One of the aspects of successful cooperation is the readiness to support the RoK 
local content development concept by executing and implementing the Aktau 
Declaration on Cooperation (Declaration) signed in September 2012.

FOUR MAJOR OPERATORS OF OIL AND GAS FIELDS IN KAZAKHSTAN 
– KAZMUNAYGAS, TENGIZCHEVROIL, KARACHAGANAK PETROLEUM 
OPERATING B.V. AND NORTH CASPIAN OPERATING COMPANY N.V., 
MAINTAIN CLOSE COOPERATION IN VARIOUS FIELDS IN ORDER TO 
DEVELOP THE LOCAL CONTENT SINCE THE ENTRY INTO EFFECT OF THE 
ROK LOCAL CONTENT DEVELOPMENT POLICY. 

AKTAU DECLARATION ON COOPERATION SIGNED BY  
KMG, NCOC, TCO AND KPO

TASK FORCE GROUP

MANAGEMENT COMMITTEE

SUBGROUP 1 SUBGROUP 2 SUBGROUP 3 SUBGROUP 4 SUBGROUP 5 SUBGROUP 6

Machine building 
– development 
of existing and 
creation of new 
enterprises in 
Kazakhstan

Companies in 
the service sector 
– development 
of existing and 
creation of new 
enterprises in 
Kazakhstan

Manpower 
development

Research & 
development

Harmonization of 
tender procedures

Creation of a 
single database 
of Kazakhstan 

industrial 
enterprises
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MEASURES TAKEN UNDER 
THE AKTAU DECLARATION

The Aktau Declaration signed in 2012 defines the intention of major oil and 
gas operators in the Republic of Kazakhstan to focus on the following priorities 
with regard to the local content: development of machine building and 
services sectors, streamlining of pre-qualification and tender processes, and 
creation of the RoK single industrial database. Management and monitoring of 
the Declaration are charged to the RoK Ministry of Energy.
4 major oil and gas operators have joined their efforts and created a single 
task force group:

• Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO)
• JSC NC KazMunayGas (KMG)
• North Caspian Operating Company N.V. (NCOC)
• TengizChevroil LLP (TCO).

10 KEY MEASURES 
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THE AKTAU DECLARATION TASK FORCE GROUP BECAME THE ORGANIZER 
OF A LARGE FORUM IN 2015: AKTAU DECLARATION: SYNERGY AND 
LOCALIZATION WITH THE PARTICIPATION OF 105 FOREIGN AND 62 LOCAL 
COMPANIES.

From 2016 to 2018, the Aktau Declaration Task Force Group held 4 joint forums 
for 10 TOP commodities:

• Waste Management Forum
• Pipe and Valve Manufacturer Forum 
• Uralsk Green Forum
• Industrial Chemicals Forum.
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LOCAL CONTENT  
IMPROVEMENT PROGRAMME 

From 2006 to 2019, we held general awareness workshops for more than 700 
Kazakhstan companies. The workshop programme includes presentations, 
discussions, case studies, and training exercises necessary to make vendors’ 
representatives fully aware of NCOC processes. As a result of these activities, local 
companies will be able to meet the requirements in the following areas:

• Health, Safety, Security and Environment Workshop (HSSE), with the purpose 
to explain HSSE requirements, rules and procedures of NCOC 

• Pre-Qualification Workshop to make local vendors aware of NCOC 
requirements for inclusion into the prequalified vendor database 

• Quality Assurance / Quality Control Workshop (QA/QC) to make aware of NCOC 
requirements for quality assurance and control of goods/works of local vendors.

NCOC IS IMPLEMENTING THE IMPROVEMENT PROGRAMME IN THE 
FOLLOWING AREAS:

NCOC is currently implementing an international quality management/HSE 
standard training and certification programme for local companies. From 2006 
to 2019, ISO certificates were awarded to 200 local companies for the following 
standards: 

• ISO 9001 – Quality Management Systems
• ISO 14001 – Environmental Management Systems
• ISO 22000 – Food Safety Management Systems
• ISO 45001 – Occupational Health and Safety Management Systems
• ISO 50001 – Energy Management Systems
• ISO 27001 – Information Security Management Systems
• ISO 37001 – Anti-Bribery Management System.

GENERAL AWARENESS 
PROGRAMME

INTERNATIONAL 
STANDARD 
IMPLEMENTATION 
PROGRAMME 
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GAP ANALYSIS
TECHNICAL GAP ANALYSIS means technical audits and site visits to local 
companies to make sure that their technical capabilities match up to the planned 
scope of work, specifications and requirements of the Company as well as 
applicable international regulations and standards.

From 2006 to 2019, technical qualification audits were conducted for over 600 
local companies to determine capabilities and capacities of local companies and 
identify gaps in terms of compliance with the requirements of NCOC for the 
following commodities:

• WASTE MANAGEMENT
• INDUSTRIAL CLEANING
• INSPECTION SERVICES
• INDUSTRIAL CHEMICALS PRODUCTION/SUPPLY 
• ROTATING EQUIPMENT / LUBRICANTS
• CEMENT PRODUCTION
• UNDERWATER OPERATIONS
• QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL.

80



The craft and soft skills training project is focused on assisting local companies 
in the sectors of engineering, construction, operation, maintenance, and other 
sectors of heavy industry associated with the oil and gas industry to improve the 
professional skills of their personnel.

LOCAL WORKERS OF LOCAL COMPANIES 

FROM 2006 TO 2019, OVER 

CRAFT SKILLS 
TRAININGS HELD FOR 

CRAFT SKILLS  
AND SOFT SKILLS  
TRAINING

4,000
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Non-destructive testing training and certification of national personnel includes 
craft skills training courses followed by non-destructive testing certification of 
national personnel to allow full compliance with international standards, rules 
and regulations in the field of heavy industry when working on various projects 
of NCOC

FROM 2015 TO 2019 
FOR 

NON-DESTRUCTIVE TESTING 
TRAINING COURSES AND 
CERTIFICATIONS CONDUCTED 

31
LOCAL 
COMPANIES 

27
EMPLOYEES 
TRAINED

370

NON-DESTRUCTIVE  
TESTING CERTIFICATION
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Engineering support to local companies in the implementation and certification to 
international regulations and standards of ASME (American Society of Mechanical 
Engineers), API (American Petroleum Institute) includes consulting services, audits, 
trainings, independent verifications (if required by regulations), qualification assessment 
and certification of personnel and products of local companies (as required), operating 
procedures, document control system, for certification purposes and other activities to 
prepare local companies, which are necessary and/or explicitly required by international 
regulations and/or standards.

ENGINEERING SUPPORT. 
АSME/АPI TRAINING AND 
CERTIFICATION PROGRAMME

FORUMS

FROM 2006 TO 2019 9
LOCAL INDUSTRIAL ENTERPRISES 
INTRODUCED ASME AND API 
STANDARDS

1,00040
FROM 2006 TO 2019, OVER 

SPECIFIC FORUMS AND 
WORKSHOPS HELD 

LOCAL COMPANIES FOR THE UPCOMING PROJECTS UNDER THE NORTH 
CASPIAN PROJECT INVOLVED TO OFFER EQUAL AND TRANSPARENT 
OPPORTUNITIES TO POTENTIAL VENDORS OF NCOC

THE KEY OBJECTIVE OF THE FORUM IS TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF THE 
DOMESTIC MANUFACTURING MARKET AND IMPORT SUBSTITUTION OF GOODS 
AND SERVICES IN THE POTENTIAL CATEGORY.

ABOUT 
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LOCAL CONTENT IN THE 
PROCUREMENT OF GOODS, 
WORKS AND SERVICES
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PAYMENTS FOR LOCAL CONTENT IN %

• Payments for local GOODS are US$ 13.8 million accounting  
for 13.3% of all goods payments

• Payments for local WORKS are US$ 524.6 million accounting  
for 61% of all works payments

• Payments for local SERVICES are US$ 191.6 million accounting  
for 44.6% of all services payments. 

TOTAL PAYMENTS FOR LOCAL CONTENT FROM 2004 TO 2019

KEY INDICATORS OF 
THE PROJECT FOR 2019 
ARE AS FOLLOWS:
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In order to provide opportunities for cooperation with any interested vendors and to 
expand NCOC potential vendor database, there is a possibility for online registration 
at the site www.ncoc.kz. 

To fill the online vendor registration form, it is necessary to visit www.ncoc.kz, then 
open the section: 

When completing the vendor registration form, please be aware that:

• The form shall be completed in English
• All fields marked with “*” are mandatory for filling
• After saving/completing the form, please first check the fill-out instructions, 

presentation-guideline and the section Frequently Asked Questions (FAQ). If 
you still have questions, please contact allvqmi@ncoc.kz (you are required to 
indicate “Vendor Query” in the subject line). 

Your information will be entered into the database of the market survey department. 
NCOC stakeholders can get access to this information and contact potential vendors 
in the due course in case of business needs or interest. 

If interested in NCOC future operational needs it is necessary to be aware of the 
Long-Term Procurement Outlook (LTPO). Potential vendors are required to proceed 
with registration, update their profile and indicate appropriate commodity codes for 
a specific LTPO item. A potential vendor will be considered for participation in the 
tender under the commodity codes which have been selected. 

NCOC engagement process with potential vendors is divided into four main stages:

• Registration of candidates in the Venture’s system
• Completion of detailed questionnaires by candidates, as required
• Evaluation of completed questionnaires and review of economic/financial status 

of candidates, as required

Site visit to the facilities of candidates for assessment purpose, as required. 

NCOC maintains a venture-wide pre-qualification process to identify the vendors 
who meet qualification requirements under the relevant commodity codes. 
Following the successful completion of the pre-qualification process, the vendors are 
included into Vendor Pre-qualification Database. 
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WORKING  
WITH NCOC



North Caspian 
Operating Company N.V.
Қазақстан Республикасы, 060002, 
Атырау қаласы, Смағұлов көшесі, 1, 
NCOC кеңсесі
Республика Казахстан, 060002,  
г. Атырау, ул. Смагулова, 1,  
офис NCOC
1, Smagulov Street, NCOC office, 
060002, Atyrau,  
Republic of Kazakhstan


