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КОнгРЕСтің біРінші КҮні 

16 МАусЫМ, беЙсенбі

8.00 – 9.00 қатысушыларды тіркеу

9.30 – 10.00 Көрме бойынша вИП-тур

Уақыт FORuM hALL

10.00 – 11.00

ЖаЛПы ОтыРыС 
ТМК КәСІПОрыНдАрыНыҢ еЛдІҢ әЛеУМеТТІК-
ЭКОНОМИКАЛық ӨМІрІНдегІ рӨЛІ
Форматы - сұрақ-жауап

ынтымақтаСтық туРаЛы мЕмОРанДумға қОЛ қОЮ
ИНдУСТрИЯ ЖәНе ИНфрАқҰрыЛыМдық дАМУ МИНИСТрЛІгІ ЖәНе ТМК 
СеКТОрыНыҢ НегІзгІ КОМПАНИЯЛАры

11.00 – 11.30 Кофе-брейк

11.30 – 13.30
ЭкОнОМИкАнЫ ДекАрбОнИЗАцИЯлАу: тАу-кен 
МетАллурГИЯ сектОрЫнЫң кәсіПОрЫнДАрЫ үшін 
Сын-қатЕРЛЕР

Серіктес: 

13.30 – 14.30 Түскі ас

14.30 – 18.00
қазақСтанның аЛтын өнЕРКәСіПшіЛЕРінің iii 
ФОРумы

Серіктес: 

Уақыт PREss CENTRE

11.00 – 11.30 бАсПАсӨЗ кОнференцИЯсЫ

11.00 – 11.30 Кофе-брейк

12.00 – 13.30
ПанЕЛЬДіК ПіКіРтаЛаС
ЖергІЛІКТІ ӨНдІрУШІЛер қАУыМдАСТыҒыМеН ӨзАрА 
әреКеТТеСУ ЖәНе ESG ТҰЖырыМдАМАСы 

Серіктес: 

13.30 – 14.30 Түскі ас

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 30 Мамырдағы 2022 Жылғы бағдарламаның соңғы жаңартылуы. Ағымдағы ақпарат алу үшін сайтқа кіріңіз: www.amm.kz
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*келесі бетті қараңыз

14.30 – 16.00
цИфрЛық ТрАНСфОрМАцИЯ бОЙыНША
(рОбОТТАНдырУ, геОМеТАЛЛУргИЯ, бАЙыТУ 
фАбрИКАЛАрыН цИфрЛАНдырУ) кеЙс-сессИЯ

Серіктес: 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк

16.30 – 18.00
цИфрЛық ТрАНСфОрМАцИЯ бОЙыНША
(рОбОТТАНдырУ, геОМеТАЛЛУргИЯ, бАЙыТУ 
фАбрИКАЛАрыН цИфрЛАНдырУ) кеЙс-сессИЯ

Серіктес: 

Уақыт hALL 1

14.30 – 16.00

ДөңгЕЛЕК ҮСтЕЛ
геОЛОгИЯЛық бАрЛАУ ЖҰМыСТАрыН ЖҮргІзУ КезІНде 
ИННОвАцИЯЛық ТехНОЛОгИЯЛАр МеН әдІСТердІ 
қОЛдАНУ

Серіктес:  

16.00 – 16.30 Кофе-брейк

16.30 – 18.00

ДөңгЕЛЕК ҮСтЕЛ
геОЛОгИЯЛық бАрЛАУ ЖҰМыСТАрыН ЖҮргІзУ КезІНде 
ИННОвАцИЯЛық ТехНОЛОгИЯЛАр МеН әдІСТердІ 
қОЛдАНУ

Серіктес:  

«аЛтын гЕФЕСт» ұЛттық СаЛаЛық КОнКуРСының маРаПаттау РәСімі
* Шақыру билеттері бойынша кіру

КОнгРЕСтің біРінші КҮні 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 30 Мамырдағы 2022 Жылғы бағдарламаның соңғы жаңартылуы. Ағымдағы ақпарат алу үшін сайтқа кіріңіз: www.amm.kz
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КОнгРЕССтің ЕКінші КҮні 

17 мауСым, Жұма

9.00 – 10.00 қатысушыларды тіркеу Hilton Astana

11.00 – 18.00 Көрме бойынша вИП-тур
*Алдын ала жазылу арқылы қатысу

Networking Area

Уақыт PREss CENTRE

10.00 – 11.30

қазақСтанДа зЕРгЕРЛіК СаЛаны Дамыту. ОтанДық 
зЕРгЕРЛЕРДің өз наРығын ИЕЛЕніП, СыРтқы 
нАрЫҚҚА шЫҒуЫнА МүМкінДік берМеЙтін неГіЗГі 
КЕДЕРгіЛЕР

Серіктес: 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

12.00 – 13.30
MiNETECh: 
ТМК-де ӨНдІрІСТІК СеКТОр КОНСОрцИУМыН қҰрУ

Серіктес: 

13.30 – 14.30 Түскі ас

14.30 – 16.00
ЗИЯткерлік ОЙЫн
ЖАСыЛ КҮН ТәрТІбІ

Серіктес:

16.00 – 16.30 Кофе-брейк

Уақыт FORuM hALL

10.00 – 11.30 iii КөміР ФОРумы Серіктес: 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

12.00 – 13.30 iii КөміР ФОРумы Серіктес: 

13.30 – 14.30 Түскі ас

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 30 Мамырдағы 2022 Жылғы бағдарламаның соңғы жаңартылуы. Ағымдағы ақпарат алу үшін сайтқа кіріңіз: www.amm.kz
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14.30 – 16.00

ДөңгЕЛЕК ҮСтЕЛ
ТМК ҮШІН КАдрЛАр дАЯрЛАУдыҢ ӨзеКТІ МәСеЛеЛерІ 
ЖәНе ЖОҒАры ОқУ ОрНыНыҢ ТҮЛеКТерІН ЖҰМыСқА 
ОрНАЛАСТырУдыҢ ПрОбЛеМАЛық МәСеЛеЛерІ

Серіктес:  

16.00 – 16.30 Кофе-брейк

Уақыт hALL 1

10.00 – 11.30
тАсЫМАлДАу Мәселелері бОЙЫншА жАлПЫ 
ПіКіРтаЛаС
ЖАҢА ЛОгИСТИКАЛық бАҒыТТАр МеН ӨТКІзУ НАрықТАры

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

12.00 – 13.30
ДөңгЕЛЕК ҮСтЕЛ
ЖАСыЛ МеТАЛЛУргИЯ  

Серіктес:  

13.30 – 14.30 Түскі ас

14.30 – 16.00

ПАнелЬДік сессИЯ
КОрПОрАТИвТІК МәдеНИеТТІ бАСқАрУ. МәдеНИеТ 
қызМеТКерЛердІ ТАрТУҒА, ТАрТыЛУҒА ЖәНе ӨНІМдІЛІККе 
қАЛАЙ әСер еТедІ

Серіктес:  

16.00 – 16.30 Кофе-брейк

16.30 – 18.00 GR тРЕнИнгi Серіктес:  

КОнгРЕСтің ЕКінші КҮні 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 30 Мамырдағы 2022 Жылғы бағдарламаның соңғы жаңартылуы. Ағымдағы ақпарат алу үшін сайтқа кіріңіз: www.amm.kz
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аЛтын СЕРіКтЕС

аРСЕЛОРмИттаЛ тЕміРтау 
республика даңғылы, 1
Теміртау, 101407, қазақстан
Тел.:  +7 7213 96 5650
e-mail:  general.mst@arcelormittal.com

кОМПАнИЯнЫң әлеуМеттік жОбАлАрЫ

«АрселорМиттал Теміртау» компаниясының басшылығы корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 
аясында жобаларды жүзеге асыру бойынша белсенді жұмыс жүргізуде.

«АрселорМиттал Теміртау» - қауіпсіз еңбекті қамтамасыз етуге бағытталған жобаларды жүзеге 
асыра отырып, жұмысшылар үшін ең жақсы еңбек жағдайын жасауға бағыт ұстайтын әлеуметтік 
жауапты компания. қазіргі уақытта «АрселорМиттал Теміртау» Ақ корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілікке байланысты көптеген жобаларды іске асыруда, олардың ішінде ең ірі төрт жобаны 
бөлуге болады:
• «Жасыл белдеу»;
• Шахтинск қаласының қалалық саябағын қалпына келтіру;
• Теміртау қаласындағы балабақша;
• Санитарлық-гигиеналық тораптар салу.
қалалардың экологиясын жақсарту жөніндегі жұмысты одан әрі жалғастыру мақсатында 50 мың 
көшет үшін жеткілікті жоспарланған алаңы бар қолданыстағы тәлімбақты салу/кеңейту мәселесі 
қаралуда. 21 сәуірде қала тұрғындары үшін қайырымдылық науқаны өтті, онда компания өкілдері 
Теміртау қаласының бастамашыл топтарына 800-ден астам көшет сыйлады. Ал 27 сәуірде көктемгі 
30 мың көшет отырғызу науқаны басталды.
Отырғызуға жарамды жердің болуына байланысты және жердің отырғызуға жарамды меншікте 
екендігін ескере отырып және жердің қарағанды облысы Табиғи ресурстар және табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасының (орман шаруашылығымен) меншігінде екендігін ескере 
отырып, Теміртау маңындағы «Жасыл белдеуді» қамтамасыз ету жөніндегі одан әрі жұмыс жоғарыда 
аталған ұйыммен жалғастырылатын болады.
«TAA» ЖШС учаскесінде толық көлемде отырғызу аяқталды, барлық ағаштар әктеліп тыңайтылды, 
тұрақты суару жұмыстары жүргізілуде. 
Шахтинск қаласының мәдениет және демалыс саябағын кешенді абаттандыру үшін мердігер 
анықталды.  қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары белсенді жүргізілуде. биыл саябақтың ресми 
ашылуы Шахтер күніне жоспарланған.
Теміртау қаласында балабақша құрылысы бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірленуде. 
Жұмыстар жоспарға сәйкес, ағымдағы жылдың шілде-тамыз айларында аяқталады.
Нұр-Сұлтан қаласының жолында төрт санитарлық-гигиеналық торап салу жұмыстары кестеге 
сәйкес жалғасуда. Алғашқы екі СгТ-ты шілде айында, ал қалған екеуін 2022 жылдың қазан айында 
аяқтау жоспарланған. 
бұған дейін компания қалаға екі әлеуметтік нысан - дене шынықтыру-сауықтыру кешені мен емхана 
сыйлаған болатын. 30 мың адам тұратын ауданнан жаяу қашықтықта дене шынықтыру-сауықтыру 
кешені ашылды. Теміртаулық спортшылар негізгі залмен танысты. Ол әмбебап: мұнда волейбол, 
баскетбол және шағын футбол ойнауға болады. 
Компания қалаға жаңа емхана беріп қана қоймай, оны диагностикалық зерттеулер үшін заманауи 
жабдықтармен жарақтандырды. 
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еурАЗИЯлЫҚ тОП (ERG) 
қабанбай батыр даңғылы, 30А
Нұрсұлтан, 010000, қазақстан
тел.:  +7 7172 59 21 53
e-mail:  erg@erg.kz
web:  www.erg.kz

кОМПАнИЯнЫң әлеуМеттік жОбАлАрЫ 

ERG кәсіпорындар орналасқан өңірлерді тұрақты түрде қолдап, мәдениет, спорт салаларын 
дамытуға, әлеуметтік қолдауға байланысты жобаларға демеушілік көрсетеді. 
Тек 2021 жылы ғана ERG-дің қайырымдылыққа бөлген жалпы сомасы 26 млрд 369 млн теңгені 
құрады.
2017 жылы еуразиялық Топ бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсының 
гран-приін жеңіп алды. 
27 жыл ішінде топтың қазақстандағы әлеуметтік инвестицияларының көлемі 1 млрд АқШ 
долларынан асты. Компанияның қолдауымен 100-ден астам әлеуметтік, білім беру, спорт, 
медициналық инфрақұрылым объектілері салынды (жобалармен толығырақ мына жерден 
танысуға болады: https://www.erg.kz//files/ERG_3-12.pdf ).
2021 жылы туған өңірлерде орта білім беруді дамытуға, инженерлік – техникалық мамандықтар 
мен цифрлық технологияларды танымал етуге бағытталған «Мектептерге арналған ERG -ERG 
mektepke» жаңа бағдарламасы бастау алды. Жобаға қазірдің өзінде 280 мектеп қатысуда.
Сонымен қатар, 2017 жылдан бастап ERG-дің «Студенттік кәсіпкерліктің экожүйесі» білім беру 
жобасы жастар мен оқытушыларға кәсіпкерлік саласында білім мен дағды алуға мүмкіндік береді. 
бес жыл ішінде қазақстандық жоғары оқу орындарының 5 мыңнан астам студенті кәсіпкерлікке 
оқытудан өтті. Ондаған бизнес-идеялар іске асырылды, жұмыс орындары құрылды. 
2016 жылдан бастап ERG өз қызметкерлерінің жалақысын жыл сайын арттырып келеді. 2021 
жылы көптеген хТТ бағасының өсуін ескере отырып, мұндай өсім екі рет жүргізілді. 2022 жылғы 
1 қаңтардан бастап өндірістік персоналдың жалақысы 20-35% - ға өсті. Осы мақсаттарға ERG 
қосымша 70 млрд. теңге бағыттады.
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аЛтын СЕРіКтЕС

ҚАЗАҚМЫс кОрПОрАцИЯсЫ  
Абай к-сі,12, қарағанды,100012, қазақстан
e-mail:  office@kazakhmys.kz
web:  www.kazakhmys.kz

кОМПАнИЯнЫң әлеуМеттік жОбАлАрЫ
«қазақмыс» корпорациясы әлеуметтік бағдарланған компания болып табылады және өзінің іс-қызметін 
жүзеге асырудағы барлық кезеңдерде өз кәсіпорындары орналасқан Жезқазған, Сәтбаев және балқаш 
өңірлерінің әлеуметтік проблемаларын шешуге ерекше көңіл бөледі. 2020-2025 жылдардағы өңірлердің 
тұрақты дамуы шеңберінде қалалар мен облыс әкімдіктерімен бірлесе отырып, жобалар келісілді және 
оларды іске асыру бойынша ұйымдастырушылық жұмыстар жүргізілуде. Тұрақты даму жобаларын іске 
асыру мақсатында «қазақмыс» компаниясы 2020-2021 жылдары 14,9 млрд. тг. сомасына әлеуметтік 
жобаларды қаржыландырды.
бұл ретте, халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге, халықтың әлеуметтік осал топтарының 
тұрғын үй мәселелерін шешуге, бастапқы білім беру сапасын, денсаулық сақтау, қоғамдық қауіпсіздік 
деңгейін жоғарылатуға және азық-түлік өнімдері нарығының тұрақтануына ерекше назар аударылды.  
қазіргі таңда келесі әлеуметтік бағдарламалар жүзеге асырылуда:
1. тұрғын үй мәселесі:
 Жұмыскерлерді, оның ішінде көп балалы отбасы мен мүгедек балаларды асырап отырған 

жұмыскерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету; 186 көп балалы отбасына жайлы жабдықталған 
пәтерлер мен үйлер меншікке тегін берілді; 22 пәтер өндірісте қаза болған жұмыскерлердің 
отбасына, мүгедектер мен зейнеткерлерге берілді; 504 жұмыскерге жеңілдік құны бойынша сатып 
алу құқығымен қызметтік тұрғын үй жалға берілді; мүгедек балалары бар 35 отбасына пәтерлер 
сатып алынды, сондай-ақ тағы 53 пәтер сатып алу жоспарланып отыр.

2. Мүгедек балаларды оңтайландыру:
 «Жезқазған медициналық орталығы» ЖШС негізінде оңтайландыру орталығы ашылды, 

жұмыскерлердің және компания кәсіпорындары орналасқан өңірлер (Жезқазған, Сәтбаев, балқаш) 
тұрғындарының мүгедек балаларына 391 оңтайландыру курсы жүргізілді.

3. Атаулы әлеуметтік көмек.
 1 071 отбасына негізгі азық-түлік себетін сатып алуға тоқсан сайын 56 500 теңгеден 75 000 теңгеге 

дейін қаражат бөлінді.
 226 млн.тг. сомасына жұмыскерлерге, еңбек зақымы және кәсіптік ауру бойынша мүгедектерге, 

зейнеткерлерге, өндірісте қаза болған жұмыскерлердің отбасына емделуге, оқуға, тұрғын үйді 
жөндеуге және т.б. материалдық көмек көрсетілді 

4. Денсаулық сақтау
 Жезқазған қ. мед.орталықтың дәрігерлерін оқыту, тәжірибемен алмасу, кеңес беру бойынша 

Оңтүстік Кореяның жетекші клиникасымен бірлескен жұмыс жүргізу туралы меморандум жасалды; 
Жұмыскерлерге қр-да орналасқан ұйымдарда шипажайлық-курорттық емделуге жұмсалған 
шығындардың орнын толтыру; бюджеті 5 млрд.тг. астам Сәтбаев қ. халқының денсаулығын нығайту 
және сақтау бойынша бағдарлама бекітілді (мемлекеттік бюджеттен және қазақмыс қаражаты 
есебінен қаржыландыру); Сәтбаев қаласында заманауи деңгейдегі клиниканы салу жоспарланды.

5.  білім беру
 барлық облыстың орта мектептері мен гимназиялары мұғалімдерінің педагогикалық шеберлігін 

арттыру курстары ұйымдастырылды; Жезқазған қаласында – 4, Сәтбаев қ. – 1, балқаш қ. – 3 бала-
бақшаны салу және оларды жарақтандыру жоспарланып отыр; Сәтбаев қаласында С. Сейфуллин 
атындағы гимназия негізінде STEM-зертханасын салу үшін ЖСқ әзірленді; Өңірлердің мектептеріне 
922 дербес компьютер сатып алынып, табыс етілді. 

6. Қоғамдық қауіпсіздік
 Жезқазған және балқаш өңірлерінің полициясына көмек көрсетілді:
 68 ірлік жедел қызметтік автокөлік; Модульді типтегі 2 стационарлық пункт сатып алынып, сыйға 

берілді; Сәтбаев қаласындағы ғимарат арнайы учаскелік полиция пункті үшін берілді; 127 дербес 
компьютер, 65 көп функционалды құрылғы, 690 бірлік арнайы жабдық (планшеттер, бейнежетондар, 
радиостанциялар, термопринтерлер, POS-терминалдар) сатып алынды; Полиция қызметкерлерін 
киіндіру үшін 444 киім жиынтығы сатып алынды; қолданыстағы 26 учаскелік пункт жөндеуден 
өткізілді;Аулалар камерамен жабдықталды, және Жезқазған қ. Жедел басқару орталығы пайдалануға 
берілді.
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KAZ MiNERALs LiMiTED 
Пушкин к-сі, 118, Алматы, қазақстан
тел.:  +7 727 244 03 53
e-mail:  info@kazminerals.com
web:  www.kazminerals.com

кОМПАнИЯнЫң әлеуМеттік жОбАлАрЫ

KAZ Minerals Тобының 2018-2022 жылдардағы қазақстандағы әлеуметтік инвестициялары: 53 млрд 
теңгеден астам.
2022 жылы «қазақстан халқы» қорына 15,5 млрд теңге бөлінді. 2020 жылдың наурыз айында, 
пандемия басталған кезде KAZ Minerals Тобы Birgemiz қорына 2,2 млрд теңге аударды.
қызмет еткен жылдары Топ түрлі жобалар мен бастамаларды қолдады, соның ішінде:
• Павлодарда Олимпиадалық резервті даярлау орталығының құрылысы;
• Павлодарда жағалауды жайластыру;
• ШқО гематологиялық орталығының құрылысын қаржыландыру;
• Орталық Азиядағы ірі мешіт құрылысын бірлесіп инвестициялау (НұрСұлтан қаласы);
• Павлодарда Олимпиадалық жүзу бассейнінің құрылысы;
• Павлодардағы тұрғын үй алабын күрделі жөндеу;
• «ертіс» футбол клубын қаржыландыру;
• әйелдер волейбол клубын ұстау;
• 1200 орындық концерт залының құрылысы;
• Жолдар салу, ауруханалар үшін медициналық жабдықтар сатып алу, спортта дарынды балаларға
арналған мектеп-интернат құрылысын қолдау, спорт ғимараттарын, стадиондарды, мәдениет 
сарайын және т. б. салуға қатысу.
бұдан басқа, KAZ Minerals тау-кен металлургия секторының басқа компанияларымен қатар 
қазақстанның түрлі өңірлеріндегі төтенше жағдайларға ден қояды, мысалы, сел салдарынан зардап 
шеккен Түркістан облысы Мақтаарал ауданының тұрғындарына көмек көрсету, су тасқынынан 
зардап шеккен Аягөз тұрғындарына көмек көрсету және т.б..
Компания білім беруді, оның ішінде бейінді мекемелерді қолдау саясатын ұстанады. Өңірлерде 
түлектерге берілетін гранттар мен стипендиялар 80 млн теңгеден асты. Шығыс қазақстанда 
«Суперколледж» бағдарламасы жұмыс істейді: ШқО колледждерінде 500 млн теңгеден астам 
сомаға оқу сыныптары жабдықталды. Ақтоғай мен бозшакөлде «Тағылымдамадан өтуші» 
бағдарламасы тұрақты жұмыс істейді, компания кеніштерінде 241 тағылымдамадан өтуші жұмысқа 
орналастырылды.
Топ қатысатын өңірлердегі халық үшін жобаларға инвестициялар үшін басым бағыттар:
• денсаулық сақтау;
• білім беру;
• Инфрақұрылым;
• Мәдениет және спорт.
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КазЦИнК 
Промышленная к-сі 1, корп. 2
Өскемен, 070002, қазақстан
тел.:  +7 7232 291 001
e-mail:  kazzinc@kazzinc.com
web:  www.kazzinc.com

кОМПАнИЯнЫң әлеуМеттік жОбАлАрЫ

Аса ірі кен-металлургия компанияларының бірі – «Казцинк» қазақстандықтарға қалай қолдау 
көрсетуде?

«Казцинк» 25 жылдан бері өзінің өндірістік бөлімшелері орналасқан өңірлерге тұрақты түрде 
қолдау көрсетіп келеді. Компания қазақстандағы қайырымдылыққа айтарлықтай қаржы бөлген 
ірі ұйымдар үштігіне кірді. Жыл сайын өз бөлімшелері орналасқан қалаларды дамытуға 13 млрд 
теңгеге жуық қаржы бөлінеді. бұл қаражат денсаулық сақтауды, білім беруді, мәдениетті, спортты, 
инфрақұрылымды қолдауға және атаулы көмекке жұмсалады. «Казцинк» кәсіпорындары көптеген 
елді мекендерде қала қаржыландырушы болып табылады. Металлургтер бөлінген қаражатты 
негізінен Өскемендегі спорт, мәдениет және дін объектілері құрылысына жұмсады.
«Казцинк» атаулы және стратегиялық көмектен тыс өзінің гуманитарлық жобаларын да ұсынып келеді. 
Компанияның қолдауымен 2008 жылы «Лучик надежды» сайты құрылды, соның көмегімен балалар 
үйлерінің тәрбиеленушілері сүйікті отбасын тауып, қуанышқа кенелді. 2018 жылы металлургтер 
басқа адамды ажалдан құтқару үшін өз өмірін қатерге тігіп, тәуекелге барған адамдарды марапаттау 
үшін «Мейірімді жүрек»-«доброе сердце» сыйақысын тағайындауға бастама көтерді. 2020 жылы 
«Казцинк еріктілері»-«волонтеры «Казцинка» қозғалысы құрылды, оның белсенділері коронавирус 
індеті кезінде сырқат жандарға қыруар көмек көрсетті. Оған қатысушылар ондай көмекті күні бүгінге 
дейін көрсетіп келеді. 
«Казцинк» еліміздің неғұрлым әлеуметті жауапты компанияларының бірі ретінде, 2022 жылдың 
басында «қазақстан халқына» («Народу Казахстана») қорына 13 млрд теңге қаржы аударды. 
«Казцинк» қайырымдылықты дамытуға қосқан айрықша үлесі үшін ел басшылығы қолынан бірнеше 
рет беделді «Парыз» сыйлығын алды. 



21

12-шi ХАлЫҚАрАлЫҚ тАу-кен МетАллурГИЯ кОнГресі
• 16 - 17 маусым 2022 • Нұр-Сұлтан • Hilton Astana   

• серіктестер

қОЛа СЕРіКтЕС

аВЕВа 
Павловская к-сі, 7
Мәскеу, 115093, ресей
тел.:  +7 495 225 60 23
e-mail:  info.ru@aveva.com
web:  www.aveva.com

AVEVA компаниясы капиталды көп қажет ететін салалардың бүкіл өмірлік циклі бойында цифрлық 
трансформацияны ынталандыратын өнеркәсіптік бқ саласындағы әлемдік көшбасшылардың 
қатарына кіреді. 
AVEVA бағдарламалық шешімдері мен платформасы IIoT, үлкен деректер және жасанды интеллект 
көмегімен күрделі өнеркәсіптік активтерді жобалауға және басқаруға мүмкіндік береді. Сандық 
трансформация мен адам ақыл-ойының үйлесімімен ұйымдар активтерді тиімді басқара алады 
және оларды жобалай алады, өндіріс көлемін арттырады, техникалық қызмет көрсету шығындарын 
азайтады, қауіпсіздікті арттырады және тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізе алады.
Компания шешімдерін жобалау, жоспарлау және пайдалану, активтердің тиімділігін басқару, 
мониторинг және бақылау үшін бүкіл әлемде 16 мыңнан астам тапсырыс беруші пайдаланады. 
AVEVA орталық кеңсесі Кембриджде (Ұлыбритания) орналасқан, компанияның әлемнің 40 елінде 
орналасқан 80 кеңсесінде 4400-ден астам қызметкер жұмыс істейді.

қОЛа СЕРіКтЕС

ДОбЕРСЕК ИнЖИнИРИнг 
Vorster Str. 493
Monchengladbach, 41169, германия
тел.:  +49 2161 901080
e-mail:  info@dobersek.com
web:  www.dobersek.com

Engineering Dobersek — халықаралық инновациялық-құрылыс компаниясы. 
Компания зауыттар мен зауыт құрамдастарын жобалау, салу және толық аяқталған күйінде 
жеткізу бойынша мынадай салаларда кешенді шешімдер ұсынады: тау-кен өндіру өнеркәсібі 
және металлургия, энергетика және экология, сондай-ақ химия саласы. Engineering Dobersek 
технологиялық мәселелерді шешу және процестерді оңтайландыру үшін әртүрлі жүйелерді әзірледі 
және патенттеді. әрбір жүйе тау-кен өнеркәсібінде, пайдалы қазбаларды өңдеу мен металлургияда 
қолдануға қойылатын түрлі талаптарға бейімделген. 
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• серіктестер

қОЛа СЕРіКтЕС

KEsAREv 
қонаев к - сі, 10, 8 қабат
Нұрсұлтан, 010000, қазақстан
e-mail:  +7 7172 793269
web:  www.kesarev.com

Кесарев – үкіметтік қатынастар, тәуекелдерді басқару және корпоративтік беделге маманданған 
жетекші тәуелсіз консалтингтік фирма. 2014 жылдан бастап Кесарев кеңесшілері The Best Lawyers 
рейтингісінде «Жылдың үздік заңгері» сыйлығын қоса алғанда, үкіметтік қатынастар, мемлекеттік 
және реттеуші практика салаларындағы ең жақсы ресейлік кәсіпқойлар қатарында. 2019-20, 2017, 
2013-15 жылдары Топ 1000 менеджерлер рейтингіне енді, сонымен қатар 2020 және 2019 жылдары 
TOP-COMM рейтингінің жеңімпаздары атанды.
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аЛмазгЕОбуР
Ленин даңғылы 111/1, 317 кеңсе
Мәскеу, ресей
тел.: +7 495 229 82 94 
e-mail: contact@almazgeobur.ru 

ALS кАЗГеОХИМИЯ 
125 есептік орамы, 125/1 құрылысы
қарағанды, қазақстан
тел.: +7 7212 98 10 49
e-mail: ALSM.Karaganda@ALSglobal.com

кАр-тел (BEELiNE ҚАЗАҚстАн)
достық көшесі 16, “Талан Тауэрс” бизнес орталығы, 6 қабат
Нұр-Сұлтан, қазақстан
тел.: +7 777 771 07 99
e-mail: beeline_business@beeline.kz 

• JChx MiNiNG MANAGEMENT CO. LTD

• ҚЫтАЙ АЗАМАттЫҚ Инженерлік-ҚҰрЫлЫс кОрПОрАцИЯсЫ

әбіш Кекілбайұлы к-сі, 34, 11-01 кеңсесі
Алматы, 050060, қазақстан
тел.: +7 727 248 28 24
e-mail: ccecc-kazakhstan@ccecc.com.cn  
 ccecc-kazakh@mail.ru
web:  www.ccecc.com.cn

KCELL
әлімжанов к-сі
Алматы, 050004, қазақстан
тел.: + 7 727 258 47 74
e-mail: business@kcell.kz
web: www.kcell.kz
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LNDC KAzAKhSTAN (лнк кАЗАХстАн) 
Мекен жайы: Ақсай қ., 7 шағын аудан, кеңсе 2/5.
Телефон: + 7 (71133) 75-630
E-mail: info@lndc.kz 

МАЙкрОМАЙн ОртАлЫҚ АЗИЯ
қабдолов к-сі, 16, 1 корпус, 501 кеңсе
Алматы, 050062, қазақстан
тел.: +7 727 349 39 94
e-mail: mmkz@micromine.com
web: www.micromine.com 

ИннОвАцИЯлЫҚ теХнОлОГИЯлАр ПАркі, 
Дербес клАстерлік ҚОр (TECh GARDEN) 
Жібек-Жолы даңғ., 135 үй, 5 қабат
Алматы, қазақстан
тел.: +7 727 355 70 40
e-mail: info@techgarden.kz

ПРОмгЕОПЛаСт
Станционная к-сі, 28, к 10
Новосибирск, 630108, ресей
тел.: +7 995 101 02 80
e-mail: info@promgeoplast.ru
web: promgeoplast.ru

RT-ENERGy
валиханов к-сі, 42 үй 
Павлодар, қазақстан
тел.: +7 705 606 75 60 
e-mail: rt-energy@inbox.ru
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ХИКВИЖн КазаХСтан  
Алматы, 050010, қазақстан
әбіш Кекілбайұлы к-сі, 139 үй, бостандық ауданы
тел.: +7 727 973 06 67, +7 7172 79 30 19
e-mail: info@hikvision.kz

СЖС қазақСтан
Мыңбаев к-сі, 151
Алматы, 050040, қазақстан
тел.: +7 727 2 58 82 50/51
web: www.sgs-caspian.com

swiss TOwER MiLLs MiNERALs AG
Haselstrasse 1
Baden, CH-5400, Швейцария
тел.: +41 58 590 35 00
e-mail: info@stmminerals.com
web: www.stmminerals.com
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• JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD
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КОрПОрАцИЯ
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ПервЫЙ ДенЬ кОнГрессА 

16 ИЮнЯ, четверГ

8.00 – 9.00 регистрация участников

9.30 – 10.00 вИП-тур по выставке

Время FORuM hALL

10.00 – 11.00

ПЛЕнаРнОЕ заСЕДанИЕ 
рОЛЬ ПредПрИЯТИЙ гМК 
в СОцИАЛЬНО ЭКОНОМИЧеСКОЙ ЖИзНИ СТрАНы
Формат – вопрос-ответ

ПОДПИСанИЕ мЕмОРанДума О СОтРуДнИЧЕСтВЕ
МИНИСТерСТвО ИНдУСТрИИ И ИНфрАСТрУКТУрНОгО рАзвИТИЯ И КЛЮЧевые 
КОМПАНИИ СеКТОрА гМК

11.00 – 11.30 Кофе-брейк

11.30 – 13.30
ДекАрбОнИЗАцИЯ ЭкОнОМИкИ: вЫЗОвЫ ДлЯ 
ПреДПрИЯтИЙ ГОрнО-МетАллурГИческОГО 
СЕКтОРа

Партнер: 

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 18.00 iii ФОРум зОЛОтОПРОмышЛЕннИКОВ КазаХСтана
Партнер: 

Время PREss CENTRE

11.00 – 11.30 Пресс-кОнференцИЯ

11.00 – 11.30 Кофе-брейк

12.00 – 13.30
ПАнелЬнАЯ ДИскуссИЯ
взАИМОдеЙСТвИе С МеСТНыМ СООбЩеСТвОМ 
ПрОИзвОдИТеЛеЙ И КОНцеПцИЯ ESG 

Партнер: 

13.30 – 14.30 Обед
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*продолжение на след. странице

14.30 – 16.00
кеЙс-сессИЯ ПО цИфрОвОЙ ТрАНСфОрМАцИИ 
(рОбОТИзАцИЯ, геОМеТАЛЛУргИЯ, цИфрОвИзАцИЯ 
ОбОгАТИТеЛЬНых фАбрИК)

Партнер: 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк

16.30 – 18.00
кеЙс-сессИЯ ПО цИфрОвОЙ ТрАНСфОрМАцИИ 
(рОбОТИзАцИЯ, геОМеТАЛЛУргИЯ, цИфрОвИзАцИЯ 
ОбОгАТИТеЛЬНых фАбрИК)

Партнер: 

Время hALL 1

14.30 – 16.00
круГлЫЙ стОл
ПрИМеНеНИе ИННОвАцИОННых ТехНОЛОгИЙ И МеТОдОв 
ПрИ ПрОведеНИИ геОЛОгОрАзведОЧНых рАбОТ

Партнер:  

16.00 – 16.30 Кофе-брейк

16.30 – 18.00
круГлЫЙ стОл
ПрИМеНеНИе ИННОвАцИОННых ТехНОЛОгИЙ И МеТОдОв 
ПрИ ПрОведеНИИ геОЛОгОрАзведОЧНых рАбОТ

Партнер:  

цереМОнИЯ нАГрАжДенИЯ нАцИОнАлЬнОГО ОтрАслевОГО кОнкурсА  
«ЗОлОтОЙ Гефест»

* вход по пригласительным билетам

ПервЫЙ ДенЬ кОнГрессА 
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втОрОЙ ДенЬ кОнГрессА 

17 ИЮнЯ, ПЯтнИцА

9.00 – 10.00 регистрация участников Hilton Astana

11.00 – 18.00 B2в и B2G встречи
*Доступ по предварительной записи

Networking Area

Время PREss CENTRE

10.00 – 11.30

рАЗвИтИе ЮвелИрнОЙ ОтрАслИ в кАЗАХстАне. 
ОснОвнЫе бАрЬерЫ, не ПОЗвОлЯЮЩИе 
ОтечественнЫМ ЮвелИрАМ ЗАнЯтЬ сОбственнЫЙ 
рЫнОк И вЫЙтИ нА внешнИЙ

Партнер: 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

12.00 – 13.30
MiNETECh: СОздАНИе КОНСОрцИУМА 
ПрОИзвОдСТвеННОгО СеКТОрА в гМК

Партнер: 

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 16.00
ИнтеллектуАлЬнАЯ ИГрА
зеЛеНАЯ ПОвеСТКА

Партнер: 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк

Время FORuM hALL

10.00 – 11.30 iii уГОлЬнЫЙ фОруМ Партнер:  

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

12.00 – 13.30 iii уГОлЬнЫЙ фОруМ Партнер:  

13.30 – 14.30 Обед
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14.30 – 16.00

круГлЫЙ стОл
АКТУАЛЬНые вОПрОСы ПОдгОТОвКИ КАдрОв дЛЯ 
гМК И ПрОбЛеМНые вОПрОСы ТрУдОУСТрОЙСТвА 
выПУСКНИКОв вУзОв

Партнер:  

16.00 – 16.30 Кофе-брейк

Время hALL 1

10.00 – 11.30
ПленАрнАЯ ДИскуссИЯ ПО вОПрОсАМ 
тРанСПОРтИРОВКИ.
НОвые ЛОгИСТИЧеСКИе МАрШрУТы И рыНКИ СбыТА

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

12.00 – 13.30
круГлЫЙ стОл
зеЛеНАЯ МеТАЛЛУргИЯ  

Партнер:  

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 16.00

ПАнелЬнАЯ сессИЯ
УПрАвЛеНИе КОрПОрАТИвНОЙ КУЛЬТУрОЙ. 
КАК КУЛЬТУрА вЛИЯеТ НА ПрИвЛеЧеНИе, 
вОвЛеЧеННОСТЬ И ПрОИзвОдИТеЛЬНОСТЬ ПерСОНАЛА

Партнер:  

16.00 – 16.30 Кофе-брейк

16.30 – 18.00 GR тРЕнИнг Партнер:  

втОрОЙ ДенЬ кОнГрессА 
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• Партнеры

ЗОлОтОЙ ПАртнер 

аРСЕЛОРмИттаЛ тЕмИРтау 
пр. республики, 1
Темиртау, 101407, Казахстан
тел.:  +7 7213 96 5650
e-mail:  general.mst@arcelormittal.com

СОЦИаЛЬныЕ ПРОЕКты КОмПанИИ

руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» ведёт активную работу по реализации проектов 
в рамках корпоративной социальной ответственности.
«АрселорМиттал Темиртау» - социально ответственная компания, которая держит курс на создание 
наилучших условий труда для работников, реализуя проекты, нацеленные на обеспечение 
безопасного труда. в настоящее время АО «АрселорМиттал Темиртау» реализует множество 
проектов, связанных с корпоративной социальной ответственностью, среди которых можно 
выделить четыре наиболее крупных:
• «зелёный пояс»;
• восстановление городского парка города Шахтинск;
• детский сад в г.Темиртау;
• Строительство санитарно-гигиенических узлов.
С целью продолжения дальнейшей работы по улучшению экологии городов рассматривается вопрос 
строительства/расширения существующего питомника с планируемой площадью, достаточной 
для 50 тысяч  саженцев. 21 апреля состоялась благотворительная кампания для горожан, где 
представители компании подарили инициативным группам города Темиртау более 800 саженцев. 
А 27 апреля стартовала весенняя кампании по высадке 30 тысяч саженцев.
в зависимости от наличия земли, пригодной для посадки, и учитывая тот факт, что земля находится 
в собственности пригодной для посадки, и учитывая тот факт, что земля находится в собственности 
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области 
(лесным хозяйством), дальнейшая работа по обеспечению «зеленого пояса» вокруг Темиртау будет 
продолжена с вышеназванной организацией.
На участке ТОО «ТАА» в полном объеме уже завершена посадка, все деревья были подвязаны 
побелены и удобрены во время посадки, осуществляется регулярный полив. 
для комплексного благоустройства парка культуры и отдыха города Шахтинск уже определён 
подрядчик.  На данный момент активно ведутся строительные работы. Официальное открытие 
парка запланировано на день шахтера в текущем году.
По строительству детского сада в городе Темиртау ведётся разработка проектно-сметной 
документации. работы выполняются в соответствии с планом, с завершением работы в июле-
августе текущего года.
работы по строительству четырёх санитарно-гигиенических узлов на пути к городу Нур-Султан 
продолжаются в соответствии с графиком. Первые два СгУ планируется завершить в июле, а 
оставшиеся два - в октябре 2022 года. 
ранее компания уже подарила два социальных объекта городу – физкультурно-оздоровительный 
комплекс и поликлинику. физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в шаговой доступ-
ности  от района, где проживают 30 тысяч человек. Темиртауские спортсмены уже познакомились 
с основным залом. Он универсален: здесь можно заниматься волейболом, баскетболом и мини-
футболом. 
Компания не просто подарила городу новую поликлинику, но и за свой счет оснастила ее 
современным оборудованием для диагностических исследований. 
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еврАЗИЙскАЯ ГруППА (ERG) 
пр. Кабанбай батыра, 30А
Нур-Султан, 010000, Казахстан
тел.:  +7 7172 59 21 53
e-mail:  erg@erg.kz
web:  www.erg.kz

СОЦИаЛЬныЕ ПРОЕКты КОмПанИИ 

ERG на постоянной основе поддерживает регионы присутствия предприятий, а также спонсирует 
проекты, связанные с развитием культуры, спорта, социальной поддержкой. 
Только в 2021 году общая сумма, выделенная ERG на благотворительность, составила 26 млрд 369 
млн тенге.
в 2017 году евразийская группа завоевала гран-при конкурса по социальной ответственности 
бизнеса «Парыз». 
за 27 лет объем социальных инвестиций группы в Казахстане превысил 1 млрд долларов США. При 
поддержке компании построено более 100 объектов социальной, образовательной, спортивной, 
медицинской инфраструктуры (подробнее с проектами можно ознакомиться здесь: https://www.
erg.kz//files/ERG_3-12.pdf ).
в 2021 году стартовала новая программа «ERG для школ – ERG mektepke», направленная на 
развитие среднего образования в родных регионах, популяризацию инженерно-технических 
специальностей и цифровых технологий. в проекте уже принимают участие 280 школ.
Кроме этого, с 2017 года образовательный проект ERG «Экосистема студенческого 
предпринимательства» дает возможность молодым людям и преподавателям получать знания и 
навыки в области предпринимательства. за пять лет работы более 5 тысяч студентов казахстанских 
вузов прошли обучение предпринимательству. реализованы десятки бизнес- идей, созданы 
рабочие места. 
С 2016 года ERG ежегодно повышает заработную плату своим сотрудникам. в 2021 году 
такое повышение проводилось дважды, учитывая рост цен на многие ТНП. С 1 января 2022 
года производственному персоналу повышена заработная плата на 20-35%. На эти цели ERG 
дополнительно направила 70 млрд. тенге.
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кОрПОрАцИЯ кАЗАХМЫс  
ул. Абая,12, Караганда,100012, Казахстан
e-mail:  office@kazakhmys.kz
web:  www.kazakhmys.kz

СОЦИаЛЬныЕ ПРОЕКты КОмПанИИ
Корпорация «Казахмыс» является социально-ориентированной компанией и на протяжении всей 
своей деятельности, оказывает особое внимание решению социальных проблем регионов своего 
присутствия в городах Жезказган, Сатпаев и балхаш. в рамках устойчивого развития на 2020-2025 
г. совместно с акиматами городов и области, согласованы проекты и проводятся организационные 
работы по их реализации. для реализации проектов устойчивого развития, компанией «Казахмыс» 
в 2020-2021 годах профинансировано соц. проектов на сумму 14,9 млрд. тг.. При этом, основной 
упор сделан на обеспечение населения качественной питьевой водой, решение жилищных вопросов 
социально-уязвимых слоев населения, повышение качества начального образования, здравоохранения, 
общественной безопасности и стабилизации рынка продуктов питания.
На текущий момент реализуются следующие социальные программы:
1. жилищные вопросы:
 Обеспечение жильём работников, в том числе многодетных семей и воспитывающих детей-

инвалидов; 186 многодетным семьям безвозмездно переданы в собственность благоустроенные 
квартиры и дома; 22 квартиры переданы семьям погибших, инвалидам и пенсионерам; 504 
работникам предоставлено в аренду служебное жилье, с правом выкупа по льготной стоимости; 
35 семьям с детьми-инвалидами приобретены квартиры, также планируется приобретение еще 53 
квартир.

2. реабилитация детей-инвалидов:
 Открыт реабилитационный центр на базе ТОО «Медицинский центр Жезказган», оказано 391 курс 

реабилитации детей-инвалидов работников и населения регионов присутствия (Жезказган, Сатпаев, 
балхаш).

3. Адресная социальная помощь:
 1 071 семьям на приобретение основной продуктовой корзины ежеквартально было выделено от 

56 500 тг. до 75 000 тг.. На сумму 226 млн.тг. оказана материальная помощь работникам, инвалидам 
по трудовому увечью и проф. заболеванию, пенсионерам, семьям погибших на производстве 
работников, на лечение, обучение, ремонт жилья и др. цели.

4. Здравоохранение:
 заключен меморандум о совместной работе с ведущей клиникой Южной Кореи по обмену опытом, 

консультацией, обучением врачей и медсестер мед. центра г. Жезказган; возмещение работникам 
расходов на санаторно-курортное лечение в организациях, расположенных в рК; Утверждена 
программа по укреплению и сохранению здоровья населения г. Сатпаев с бюджетом более 5 млрд.
тг. (финансирование из государств. бюджета и средств Казахмыс); запланировано строительство 
клиники современного уровня в г. Сатпаев.

5. Образование:
 Организованы курсы повышения педагогического мастерства учителей средних школ и гимназий 

всей области; Планируется оснащение и строит. детских садов в городах Жезказган – 4, Сатпаев 
- 1, балхаш – 3;разработана ПСд для строительства STEM-лаборатории на базе гимназии им. С. 
Сейфуллина в г. Сатпаев; Приобретено и передано школам регионов 922 персональных компьютера.

6. Общественная безопасность:
 Оказана помощь полиции Жезказганского и балхашского регионов:
 Приобретены и переданы в дар 68 ед. оперативного служебного автотранспорта; 2 стационарных 

пункта модульного типа; Передано здание в г. Сатпаев под участковый пункт полиции; Приобретено 
127 персональных компьютеров, 65 многофункциональных устройств, 690 ед. специального 
оборудования (планшеты, видеожетоны, радиостанции, термопринтеры, POS-терминалы); 
Приобретено для обмундирования сотрудников полиции 444 комплекта формы; Проведен ремонт 
26 действующих участковых пунктов;Оснащены камерами дворы, и введен в эксплуатацию центр 
оперативного управления в г. Жезказган.
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KAZ MiNERALs LiMiTED  
ул. Пушкина, 118, Алматы, Казахстан
тел.:  +7 727 244 03 53
e-mail:  info@kazminerals.com
web:  www.kazminerals.com

СОЦИаЛЬныЕ ПРОЕКты КОмПанИИ

Социальные инвестиции группы KAZ Minerals в Казахстане в 2018-2022 гг.: более 53 млрд тенге.
в 2022 году 15,5 млрд тенге направлено в фонд «Народу Казахстана». в марте 2020 году, когда 
началась пандемия, группа KAZ Minerals перечислила в фонд Birgemiz 2,2 млрд тенге.
за годы деятельности группа поддерживала различные проекты и инициативы, в числе которых:
• Строительство центра подготовки олимпийского резерва в Павлодаре;
• Обустройство набережной в Павлодаре;
• финансирование строительства гематологического центра в вКО;
• Соинвестирование строительства крупнейшей мечети в центральной Азии (г. Нур-Султан);
• Строительство олимпийского плавательного бассейна в Павлодаре;
• Капитальный ремонт жилого массива в Павлодаре;
• финансирование футбольного клуба «Иртыш»;
• Содержание женского волейбольного клуба;
• Строительство концертного зала на 1200 мест;
• Строительство дорог, приобретение медицинского оборудования для больниц, поддержка
• Строительства школы-интерната для одаренных в спорте детей, участие в строительстве
• Спортивных сооружений, стадионов, дворца культуры и др.
Кроме этого, KAZ Minerals, наряду с другими компаниями горно-металлургического сектора, 
реагирует на чрезвычайные ситуации в разных регионах Казахстана: это, к примеру, помощь 
пострадавшим от наводнения жителям Мактааральского района Туркестанской области, помощь 
пострадавшим от паводков жителям Аягоза и др.
Компания придерживается политики поддержки образования, в том числе профильных учреждений. 
гранты и стипендии выпускникам в регионах присутствия превысили 80 млн тенге. в восточном 
Казахстане работает программа «Суперколледж»: оборудованы и оснащены учебные классы 
в колледжах вКО на сумму более 500 млн тенге. Постоянно действует программа «Стажер» на 
Актогае и бозшаколе: на рудники компании трудоустроен 241 стажер.
Приоритетные направления для инвестиций в проекты для населения в регионах присутствия 
группы:
• здравоохранение;
• Образование;
• Инфраструктура;
• Культура и спорт.
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КазЦИнК 
ул. Промышленная, 1, корп. 2
Усть-Каменогорск, 070002, Казахстан
тел.:  +7 7232 291 001
e-mail:  kazzinc@kazzinc.com
web:  www.kazzinc.com

СОЦИаЛЬныЕ ПРОЕКты КОмПанИИ

Как одна из крупнейших горно-металлургических компаний «Казцинк» участвует в жизни 
казахстанцев.
На протяжении 25 лет «Казцинк» всесторонне поддерживает регионы, в которых располагаются 
его производственные площадки. Компания вошла в тройку крупных организаций, выделяющих 
наиболее значимые средства на благотворительность в Казахстане. ежегодно на развитие городов 
присутствия подразделений выделяется около 13 млрд тенге – эти средства идут на поддержку 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, развитие инфраструктуры и адресную помощь. 
во многих населённых пунктах предприятия «Казцинка» являются градообразующими. Металлурги, 
в частности, направляли средства для строительства крупнейших объектов спорта, культуры и 
религии в Усть-Каменогорске.
«Казцинк», помимо точечной и стратегической помощи, инициирует и собственные гуманитарные 
проекты. При поддержке компании в 2008 году был создан сайт «Лучик надежды», при помощи 
которого ребята из детских домов могли найти любящие семьи. в 2018 году металлурги 
инициировали премию «доброе сердце», чтобы поощрить людей, рискнувших собственной жизнью 
для спасения другого человека. в 2020 году появилось движение «волонтеры «Казцинка», активисты 
которого помогали нуждающимся во время пандемии коронавируса. Участники оказывают помощь 
и по сей день.
в начале 2022 года «Казцинк», будучи одной из наиболее социально ответственных компаний 
страны, направил в социальный фонд «қазақстан халқына» («Народу Казахстана») 13 млрд тенге. 
«Казцинк» неоднократно получал от руководства страны престижную премию «Парыз» за особый 
вклад в развитие благотворительности.
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аВЕВа 
ул. Павловская, 7
Москва, 115093, россия
тел.:  +7 495 225 60 23
e-mail:  info.ru@aveva.com
web:  www.aveva.com

Компания AVEVA входит в число мировых лидеров в области промышленного ПО, стимулирующего 
цифровую трансформацию на протяжении всего жизненного цикла капиталоемких отраслей. 
Программные решения и платформа AVEVA позволяют проектировать и управлять сложными 
промышленными активами, используя IIoT, большие данные и искусственный интеллект. благодаря 
сочетанию цифровой трансформации и человеческого интеллекта организации могут более 
эффективно управлять активами и проектировать их, увеличивать объем производства, снижать 
затраты на техническое обслуживание, повышать безопасность и достигать своих целей в области 
устойчивого развития.
решениями компании для проектирования, планирования и эксплуатации, управления 
эффективностью активов, мониторинга и контроля пользуются более 16 тыс. заказчиков во всем 
мире. центральный офис AVEVA находится в Кембридже (великобритания), в 80 офисах компании, 
расположенных в 40 странах мира, работают более 4400 сотрудников.

брОнЗОвЫЙ ПАртнер

ИнЖИнИРИнг ДОбЕРСЕК 
Vorster Str. 493
Monchengladbach, 41169, германия
тел.:  +49 2161 901080
e-mail:  info@dobersek.com
web:  www.dobersek.com

Engineering Dobersek — международная инновационно-строительная компания. 
Компания предлагает комплексные решения по проектированию, строительству и поставке 
“под ключ” заводов и заводских компонентов в следующих областях: горнодобывающая 
промышленность и металлургия, энергетика и экология, а также химическая отрасль. Engineering 
Dobersek разработала и запатентовала различные системы для решения технологических задач и 
оптимизации процессов. Каждая система адаптирована к различным требованиям к применению в 
горнодобывающей промышленности, переработке полезных ископаемых и металлургии. 
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• Партнеры

брОнЗОвЫЙ ПАртнер

KEsAREv 
ул. Кунаева, 10, 8 этаж
Нур-Султан, 010000, Казахстан
e-mail:  +7 7172 793269
web:  www.kesarev.com

Kesarev — ведущая независимая консалтинговая фирма специализирующаяся на оказании 
услуг по связям с госорганами, управлению рисками и корпоративной репутацией. С 2014 года 
консультанты Кесарев входят в рейтинг The Best Lawyers среди лучших российских специалистов 
в областях взаимодействие с госорганами, Правительственная и регуляторная практики, включая 
награду “Лучший юрист года”. в 2019-20, 2017, 2013-15 вошли в рейтинг “Топ-1000 менеджеров”, a 
также в стали лауреатами рейтинга TOP-COMM в 2020 и 2019 годах.
www.kesarev.ru
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• участники выставки

аЛмазгЕОбуР
Ленинский проспект, 111/1 , офис 317
Москва, россия
тел.: +7 495 229 82 94 
e-mail: contact@almazgeobur.ru 

ALS кАЗГеОХИМИЯ 
район им. Казыбек би, учетный квартал 125, строение 125/1
Караганда, Казахстан
тел.: +7 7212 98 10 49
e-mail: ALSM.Karaganda@ALSglobal.com

кАр-тел (BEELiNE кАЗАХстАн)
ул. достык 16, бизнес-центр «Talan Towers», 6 этаж
Нур-Султан, Казахстан
тел.: +7 777 771 07 99
e-mail: beeline_business@beeline.kz 

• JChx MiNiNG MANAGEMENT CO., LTD 

• кИтАЙскАЯ ГрАжДАнскАЯ ИнженернО-стрОИтелЬнАЯ  
кОрПОрАцИЯ

ул. Абиш Кекилбайулы, 34, офис 11-01
Алматы, 050060, Казахстан
тел.: +7 727 248 28 24
e-mail: ccecc-kazakhstan@ccecc.com.cn 
 ccecc-kazakh@mail.ru
web:  www.ccecc.com.cn

KCELL
ул. Алимжанова
Алматы, 050004, Казахстан
тел.: + 7 727 258 47 74
e-mail: business@kcell.kz
web: www.kcell.kz
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• участники выставки

LNDC KAzAKhSTAN (лнк кАЗАХстАн) 
7 микрорайон, строение 1П, офис 2/5
Аксай, 090302, Казахстан
тел.: +7 71133 75 630
e-mail: info@lndc.kz 

МАЙкрОМАЙн центрАлЬнАЯ АЗИЯ
ул. Кабдолова 16, корпус 1, офис 501
Алматы, 050062, Казахстан
тел.: +7 727 349 39 94
e-mail: mmkz@micromine.com
web: www.micromine.com 

ПАрк ИннОвАцИОннЫХ теХнОлОГИЙ 
(TECh GARDEN) 
АвтОнОМнЫЙ клАстернЫЙ фОнД 
пр. Жибек-Жолы, д. 135, 5 этаж
Алматы, Казахстан
тел.: +7 727 355 70 40
e-mail: info@techgarden.kz

ПРОмгЕОПЛаСт
ул. Станционная, 28, к 10
Новосибирск, 630108, россия
тел.: +7 995 101 02 80
e-mail: info@promgeoplast.ru
web: promgeoplast.ru

RT-ENERGy
ул. валиханова, д. 42
Павлодар, Казахстан
тел.: +7 705 606 75 60 
e-mail: rt-energy@inbox.ru
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• участники выставки

СЖС КазаХСтан ЛтД
ул. Мынбаева, 151
Алматы, 050040, Казахстан
тел.: +7 727 2 58 82 50/51
web: www.sgs-caspian.com

swiss TOwER MiLLs MiNERALs AG
Haselstrasse 1
Baden, CH-5400, Швейцария
тел.: +41 58 590 35 00
e-mail: info@stmminerals.com
web: www.stmminerals.com

ХИКВИЖн КазаХСтан  
ул. Абиша Кекилбайулы, д. 139, бостандыкский район
Алматы, 050010, Казахстан
тел.: +7 727 973 06 67, +7 7172 79 30 19
e-mail: info@hikvision.kz
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• Exhibition  floorplan

FLOOR PLAN AND LisT OF ExhibiTORs
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• Exhibition  floorplan

BRAND COMPANy STAND

ARCELORMITTAL TEMIRTAU 13

EURASIAN GROUP (ERG) 14

KAZAKHMyS CORPORATION  15

KAZ MINERALS LIMITED 04

KAZZINC 03

ALMAZGEOBUR 07

ALS KAZGEOCHEMISTRy 12/1

KAR-TEL (BEELINE KAZAKHSTAN) 06

• THE JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD

• CHINA CIVIL ENGENEERING CONSTRUCTION 
16

HIKVISION 11/1

KCELL 11

LNDC KAZAKHSTAN (ЛНК КАзАхСТАН) 10/1

MICROMINE CENTRAL ASIA 12

PARK OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES (TECH GARDEN) 
THE AUTONOMOUS CLUSTER FUND

05

PROMGEOPLAST 02

RT-ENERGy 10

SGS KAZAKHSTAN LTD 08

SwISS TOwER MILLS MINERALS AG 09
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TOwARDs ThE NEw KAZAKhsTAN
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ThE FiRsT DAy OF ThE CONGREss 

JuNE 16, ThuRsDAy

8.00 – 9.00 Participants regstration

9.30 – 10.00
Exhibition vip tour

Time FORuM hALL

10.00 – 11.00
PLENARy sEssiON  
SOCiAL SiGNiFiCANCE OF MMC: TOWARDS ThE NEW KAzAKhSTAN
Q & A

11.00 – 11.30 Coffee break

11.30 – 13.30 EsG TRANsFORMATiON AND DECARbONiZATiON Partner: 

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 18.00 iii FORuM OF KAZAKhsTAN GOLD PRODuCERs
Partner: 

Time PREss CENTRE

11.00 – 11.30 PREss CONFERENCE

11.00 – 11.30 Coffee break

12.00 – 13.30
PANEL DisCussiON
COLLABORATION wITH LOCAL PRODUCERS IN FRAMEwORK 
OF ESG CONCEPT 

Partner: 

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 16.00

CAsE sEssiON
ON DIGITAL TRANSFORMATION
(ROBOTIZATION, GEOMETALLURGy, DIGITALIZATION OF EN-
RICHMENT PLANTS)

Partner: 
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*see continuation on the next page

16.00 – 16.30 Coffee break

16.30 – 18.00

CAsE sEssiON
ON DIGITAL TRANSFORMATION
(ROBOTIZATION, GEOMETALLURGy, DIGITALIZATION OF EN-
RICHMENT PLANTS)

Partner: 

Time hALL 1

14.30 – 16.00
ROuND TAbLE
INNOVATIVE TECHNOLOGy AND METHODS IN GEOLOGICAL 
EXPLORATION

Partner:  

16.00 – 16.30 Coffee break

16.30 – 18.00
ROuND TAbLE
INNOVATIVE TECHNOLOGy AND METHODS IN GEOLOGICAL 
EXPLORATION

Partner:  

AwARD CEREMONy OF ThE NATiONAL iNDusTRy COMPETiTiON
“GOLDEN hEPhAEsTus”

*Admission by invitation only

ThE FiRsT DAy OF ThE CONGREss 
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ThE sECOND DAy OF ThE CONGREss 

JuNE 17, FRiDAy

9.00 – 10.00 Participants regstration Hilton Astana

11.00 – 18.00 B2в and B2G meetings
*Pre-registration required

Networking Area

Time PREss CENTRE

10.00 – 11.30

DEvELOPMENT OF ThE JEwELRy iNDusTRy iN 
KAZAKhsTAN. ThE MAiN bARRiERs ThAT PREvENT 
DOMEsTiC JEwELERs FROM OCCuPyiNG ThEiR OwN 
MARKET AND ENTERiNG ThE OuTsiDE

Partner: 

11.30 – 12.00 Coffee break

12.00 – 13.30
MiNETECh: ESTABLISHMENT OF A MANUFACTURING 
SECTOR CONSORTIUM AT MMC

Partner: 

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 16.00
iNTELLECTuAL GAME 
GREEN AGENDA

Partner: 

16.00 – 16.30 Coffee break

Time FORuM hALL

10.00 – 11.30 iii COAL FORuM Partner:  

11.30 – 12.00 Coffee break

12.00 – 13.30 iii COAL FORuM Partner:  

13.30 – 14.30 Lunch

ATTENTION! The last update of the program is dated May 30, 2022. For up-to-date information, please visit: www.amm.kz
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14.30 – 16.00

ROuND TAbLE
PERSONNEL TRAINING FOR MMC AND
PROBLEMATIC ISSUES OF EMPLOyMENT OF UNIVERSITy 
GRADUATES

Partner:  

16.00 – 16.30 Coffee break

Time hALL 1

10.00 – 11.30
PLENARy DisCussiON ON TRANsPORTATiON 
NEw ROUTES AND SALES MARKETS

11.30 – 12.00 Coffee break

12.00 – 13.30
ROuND TAbLE
GREEN METALLURGy AND SUSTAINABLE METALS  

Partner:  

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 16.00

PR & hR SESSiON:
MANAGEMENT OF CORPORATE CULTURE. 
HOw CULTURE AFFECTS STAFF ENGAGEMENT, 
INVOLVEMENT AND PRODUCTIVITy

Partner:  

16.00 – 16.30 Coffee break

16.30 – 18.00 GR TRAiNiNG Partner:  

ThE sECOND DAy OF ThE CONGREss 

ATTENTION! The last update of the program is dated May 30, 2022. For up-to-date information, please visit: www.amm.kz
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GOLD PARTNER

ARCELORMiTTAL TEMiRTAu 
1, Republic Ave.
Temirtau, 101407, Kazakhstan
tel.:  +7 7213 96 5650
e-mail:  general.mst@arcelormittal.com

sOCiAL PROJECTs OF ThE COMPANy

ArcelorMittal Temirtau’s management is actively working on the implementation of projects within the 
framework of corporate social responsibility.
ArcelorMittal Temirtau is a socially responsible company that strives to create the best working conditions 
for its employees by implementing projects aimed at ensuring safe labor conditions. At present, 
ArcelorMittal Temirtau JSC is implementing many projects related to corporate social responsibility, 
among which the four largest ones can be distinguished:
• “Green Belt”;
• restoration of the Shakhtinsk city park;
• kindergarten in Temirtau;
• construction of sanitary and hygienic units.
In order to continue further work on improving the ecology of the cities, the issue of building/expanding 
the existing nursery with the planned area sufficient for 50 thousand seedlings is being considered. 
On April 21, a charitable campaign for the citizens was held, where representatives of the company 
presented more than 800 seedlings to the initiative groups of Temirtau. And on April 27 started the spring 
campaign for planting 30,000 seedlings.
Depending on the availability of land suitable for planting, and considering the fact that the land is 
owned by the Department of Natural Resources and Regulation of Natural Resources of Karaganda 
region (forestry), further work to ensure the “Green Belt” around Temirtau will be continued by the 
aforementioned organization.
At the TAA LLP site, the planting has already been completed in full, all trees have been banded, 
whitewashed and fertilized during planting, and regular watering is being done. 
The contractor has already been identified for the comprehensive improvement of the park of culture and 
leisure in Shakhtinsk.  The construction work is actively carried out at the moment. The official opening of 
the park is scheduled for Miner’s Day this year.
Design and estimate documentation is being developed for the construction of a kindergarten in 
Temirtau. The work is being carried out as planned, with completion in July and August of this year.
The construction of four sanitary units on the way to the town of Nur-Sultan continues on schedule. The 
first two SHUs are scheduled for completion in July, with the remaining two scheduled for October 2022. 
Earlier, the company has already presented two social facilities to the city – a sports and recreation 
complex and a polyclinic. The sports and recreation complex opened within walking distance of the 
neighborhood, where 30,000 people live. The Temirtau athletes have already become familiar with the 
main hall. It is versatile: you can play volleyball, basketball and indoor football here. 
The company not only gave the city a new polyclinic, but also at its own expense equipped it with modern 
equipment for diagnostic tests. 
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GOLD PARTNER 

EuRASiAN GROuP (ERG) 
30-А, Kabanbay Batyr Ave.
Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan
tel.:  +7 7172 59 21 53
e-mail:  erg@erg.kz
web:  www.erg.kz

sOCiAL PROJECTs OF ThE COMPANy 

ERG continuously supports the regions where its companies are located as well as sponsors projects 
related to the development of culture, sports and social support. 
In 2021 only, the total amount allocated to ERG for charity amounted to KZT 26 billion 369 million.
In 2017, the Eurasian Group won the Grand Prix of the Paryz Business Social Responsibility Competition. 
Over 27 years, the Group’s social investments in Kazakhstan have exceeded USD 1 billion. More than 
100 social, educational, sports and medical infrastructure facilities have been built with the support of the 
company (for more details on the projects click here: https://www.erg.kz//files/ERG_3-12.pdf).
In 2021, ERG for Schools - ERG mektepke, a new program aimed at developing secondary education 
in native regions, popularization of engineering and technical specialties and digital technologies, was 
launched. There are already 280 schools participating in the project.
In addition, since 2017, ERG’s Student Entrepreneurship Ecosystem educational project has given 
young people and faculty the opportunity to gain knowledge and skills in the field of entrepreneurship. 
Over five years of work more than 5 thousand students of Kazakhstani universities were trained in 
entrepreneurship. Dozens of business ideas were implemented, and jobs were created. 
Since 2016, ERG has been increasing its employees’ salaries every year. In 2021, such an increase was 
carried out twice, considering the rise in prices for many consumer goods. From January 1, 2022, the 
production staff will receive a 20-35% wage increase. ERG allocated additional KZT 70 billion for these 
purposes.
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GOLD PARTNER

KAZAKhMys CORPORATiON  
2, Abay Str., Karaganda,100012, Kazakhstan
e-mail:  office@kazakhmys.kz
web:  www.kazakhmys.kz

sOCiAL PROJECTs OF ThE COMPANy

Kazakhmys Corporation is a socially oriented company and throughout its activities pays special attention 
to addressing social problems of the regions of its presence in the cities of Zhezkazgan, Satpayev and 
Balkhash. within sustainable development for 2020-2025, together with the akimats of cities and region, 
projects have been agreed and arrangement works are being carried out to implement them.
In order to implement sustainable development projects Kazakhmys Company funded the social projects 
amounting to 14.9 billion KZT in 2020-2021. Moreover, the main emphasis is on providing the population 
with high-quality drinking water, addressing housing issues for vulnerable social groups of the population, 
improving the quality of primary education, healthcare, public security and stabilizing the food market.
The following social programs are currently being implemented:
1. housing issues:
 Housing for employees including those with many children and those with disabled children; well-

equipped apartments and houses were donated to 186 families with many children; 22 apartments were 
handed over to the families of deceased, disabled and retired people; Corporate housing was provided 
to 504 employees for rental with a right to purchase at a reduced cost; Apartments have been purchased 
for 35 families with disabled children, it is also planned to purchase 53 apartments.

2. Rehabilitation of disabled children:
 The rehabilitation center on the premises of Zhezkazgan Healthcare Center LLP was opened; 391 

rehabilitation courses were carried out for disabled children of the employees and population of the 
regions of presence (Zhezkazgan, Satpayev, Balkhash).

3. Targeted social assistance:
 1,071 families were allocated quarterly from 56,500 KZT up to 75,000 KZT for purchasing a basic food 

basket.
 Financial assistance amounting to 226 million KZT was provided to employees, disabled people due to 

work-related injury and occupational disease, retirees, families of employees who died at workplace, for 
treatment, training, housing renovation and other purposes.

4. healthcare:
 A memorandum of cooperation was executed with the leading clinic in South Korea on the exchange of 

experience, advisory support, training doctors and nurses of Zhezkazgan Healthcare Center; Refund 
to employees of expenses for health resort treatment in organizations located on the territory of the 
Republic of Kazakhstan; The Public Health Promotion and Maintenance Program with a budget of over 
5 billion KZT was approved in Satpayev (funding from the state budget and Kazakhmys funds); It is 
planned to build a state-of-the-art clinic in Satpayev. 

5. Education:
 Courses for improving the pedagogical skills of teachers of secondary schools and gymnasiums 

throughout the region were arranged; It is planned to equip and build kindergartens in the following 
cities: Zhezkazgan – 4, Satpayev – 1, Balkhash – 3; Design and estimate documentation is developed to 
construct STEM laboratory at the premises of S.Seifullin Gymnasium in Satpayev; 922 computers were 
purchased and donated to the schools of the regions.

6. Public security:
 Assistance was provided to the police departments of Zhezkazgan and Balkhash regions:
 68 nits of operational corporate vehicles were purchased and donated; 2 stationary police centers of a 

modular type; A building in Satpayev is handed over for the District police station; 127 computers and 
65 multifunctional devices, 690 units of special equipment (pads, videobadges, radios, thermal printers, 
POS-terminals) were purchased; 444 sets of uniforms for police officers were purchased; Renovation 
was carried out at 26 existing police stations; yards were equipped with video surveillance and Center 
for Operational Management was commissioned in Zhezkazgan.
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GOLD PARTNER

KAZ MiNERALs LiMiTED 
118, Pushkin Str., Almaty, Kazakhstan
tel.:  +7 727 244 03 53
e-mail:  info@kazminerals.com
web:  www.kazminerals.com

sOCiAL PROJECTs OF ThE COMPANy

Social investments of KAZ Minerals Group in Kazakhstan in 2018-2022: more than KZT 53 billion.
In 2022, 15.5 billion tenge were allocated to the People of Kazakhstan Fund. In March 2020, when the 
pandemic began, KAZ Minerals Group transferred KZT 2.2 billion to the Birgemiz fund.
Over the years, the Group has supported various projects and initiatives, including:
• construction of the Olympic Reserve Training Center in Pavlodar;
• improvement of the embankment in Pavlodar;
• financing the construction of a hematology center in East Kazakhstan region%;
• co-investment in the construction of the largest mosque in Central Asia (Nur-Sultan);
• construction of the Olympic swimming pool in Pavlodar;
• major renovation of a residential area in Pavlodar;
• financing of the Irtysh Football Club;
• maintenance of the women’s volleyball club;
• construction of a concert hall for 1200 seats;
• construction of roads, purchase of medical equipment for hospitals, support for the construction of 

a boarding school for athletically gifted children, participation in the construction of sports facilities, 
stadiums, the Palace of Culture, etc.

In addition, KAZ Minerals, along with other companies in the mining and metallurgical sector, responds 
to emergencies in different regions of Kazakhstan: for example, assistance to flood victims in Maktaaral 
District of Turkestan region, assistance to flood victims in Ayagoz and others.
The company has a policy of supporting education, including specialized institutions. The grants and 
scholarships for graduates in the regions where the company operates exceeded KZT 80 million. The 
“Super College” program operates in East Kazakhstan: classrooms in colleges in East Kazakhstan are 
equipped and furnished at a cost of more than KZT 500 million. There is an ongoing “Intern” program at 
Aktogay and Bozshakol: 241 interns are employed at the company’s mines.
Priority areas for investment in projects for the population in the regions where the Group operates:
• healthcare
• education
• infrastructure
• culture and sports
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GOLD PARTNER

KAZZiNC 
1, Promyshlennaya Str.
Ust-Kamenogorsk, 070002, Kazakhstan
tel.:  +7 7232 291 001
e-mail:  kazzinc@kazzinc.com
web:  www.kazzinc.com

sOCiAL PROJECTs OF ThE COMPANy

How Kazzinc, one of the largest mining and metallurgical companies, participates in life of people of 
Kazakhstan.
Over 25 years, Kazzinc has been extensively supporting the regions where it operates. The Company 
entered the Top Three of large organizations who allocate the most significant funds for charity in 
Kazakhstan. About 13 billion Tenge are annually allocated for the development of the communities 
where Kazzinc operates - these funds are spent to support health care, education, culture, sports, 
and infrastructure, and for targeted assistance. Kazzinc is a town/city-forming enterprise in many 
communities. In particular, the Metallurgists financed the construction of largest sports, cultural and 
religious facilities in Ust-Kamenogorsk.
In addition to targeted and strategic assistance, Kazzinc has been investing in its own humanitarian 
projects. with Company’s support, the Gleam of Hope website was created in 2008, which helped 
children from orphanages find loving families. In 2028, the Metallurgists initiated the Kind Heart Award to 
credit people who risked their lives to rescue others.  In 2020, the Kazzinc Volunteers movement emerged 
whose enthusiasts helped people during the pandemics. The participants of this initiative still aid those 
who needs it.
At the beginning of 2022, Kazzinc as one of the most socially responsible businesses in the country, 
submitted 13 billion Tenge to the social fund “Kazakhstan Khalkyna” (For People of Kazakhstan). 
Kazzinc has many times been awarded by the government with the prestigious Paryz Prize for a particular 
contribution to charity development. 
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bRONZE PARTNER

AvEvA 
7, Pavlovskaya Str.
Moscow, 115093, Russia
tel.:  +7 495 225 60 23
e-mail:  info.ru@aveva.com
web:  www.aveva.com

AVEVA is one of the global leaders in industrial software that drives digital transformation throughout the 
lifecycle of capital-intensive industries.
AVEVA software solutions enable the design and management of complex industrial assets using IIoT, big 
data and artificial intelligence. By combining digital transformation and human intelligence, organizations 
can more effectively manage and design assets, increase production, reduce maintenance costs, 
improve safety, and achieve their sustainability goals.
AVEVA solutions for design, planning and operation, asset performance management, monitoring and 
control are used by more than 16 000 customers around the world. The company’s customers are 
supported by the largest software ecosystem in the world, which includes 4,200 partners and 5,700 
certified developers. AVEVA is headquartered in Cambridge (UK), with 80 offices in 40 countries and over 
4,400 employees.

bRONZE PARTNER

ENGiNEERiNG DObERsEK 
Vorster Str. 493
Monchengladbach, 41169, Germany
tel.:  +49 2161 901080
e-mail:  info@dobersek.com
web:  www.dobersek.com

Engineering Dobersek is an international innovation and construction company. 
The company offers complete solutions for the design, construction and turnkey supply of plants and 
plant components in the following areas: mining and metallurgy, energy and environment, as well as 
the chemical industry. Engineering Dobersek has developed and patented various systems to solve 
technological problems and optimize processes. Each system is adapted to different requirements for 
use in the mining industry, mineral resourses processing and metallurgy. 
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bRONZE PARTNER

KEsAREv 
10, Kunaev Str., 3rd floor
Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan
e-mail:  +7 7172 793269
web:  www.kesarev.com

Kesarev is the leading independent public affairs and government relations consultancy in Russia, 
Belarus and the Eurasian Economic Union specializing in government and corporate affairs, risk 
management and corporate reputation services. Since 2014, Kesarev consultants have been ranked by 
The Best Lawyers in the areas of Government Relations, Government and Regulatory Practice, including 
the “Best Lawyer of the year” award.
www.kesarev.ru
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ALMAZGEObuR 
111/1, Leninsky Prospect, office 317
Moscow, Russia
tel.: +7 495 229 82 94 
e-mail: contact@almazgeobur.ru 

ALs KAZGEOChEMisTRy 
125-Uchetnyy Kvartal, 125/1, Karaganda
tel.: +7 7212 98 10 49
e-mail: ALSM.Karaganda@ALSglobal.com

KAR-TEL (BEELiNE KAzAKhSTAN)
16 Dostyk Str., Talan Towers Business Center, 6th floor
Nur-Sultan, Kazakhstan
tel.: +7 777 771 07 99
e-mail: beeline_business@beeline.kz 

• ThE JChx MiNiNG MANAGEMENT CO. LTD

• ChiNA CiviL ENGENEERiNG CONsTRuCTiON 

34, Abish Kekilbaiuly Str., office 11-01
Almaty, 050060, Kazakhstan
tel.: +7 727 248 28 24
e-mail: ccecc-kazakhstan@ccecc.com.cn 
 ccecc-kazakh@mail.ru
web:  www.ccecc.com.cn

hiKvisiON KAZAKhsTAN  
Abish Kekilbayuly Str., 139, Bostandyk District
Almaty, 050010, Kazakhstan
tel.: +7 727 973 06 67, +7 7172 79 30 19
e-mail: info@hikvision.kz
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KCELL
Alimzhanov Str.
Almaty, 050004, Kazakhstan
tel.: + 7 727 258 47 74
e-mail: business@kcell.kz
web: www.kcell.kz

LNDC KAZAKhsTAN 
7 Microdistrict 1P, Office 2/5, Aksai
tel.: + 7 71133 75 630
e-mail: info@lndc.kz

MiCROMiNE CENTRAL AsiA
16, Kabdolov Str., building 1, office 501
Almaty, 050062, Kazakhstan
tel.: +7 727 349 39 94
e-mail: mmkz@micromine.com
web: www.micromine.com 

PARK OF iNNOvATivE TEChNOLOGiEs
(TECh GARDEN) 
ThE AuTONOMOus CLusTER FuND  
135, Zhibek-Zholy Ave., 5th floor
Almaty, Kazakhstan
tel.: +7 727 355 70 40
e-mail: info@techgarden.kz
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PROMGEOPLAsT
28, Stancionnaya Str., k 10
Novosibirsk, 630108, Russia
tel.: +7 995 101 02 80
e-mail: info@promgeoplast.ru
web: promgeoplast.ru

RT-ENERGy
42, Valikhanov Str. 
Pavlodar, Kazakhstan
tel.: +7 705 606 75 60 
e-mail: rt-energy@inbox.ru

sGs KAZAKhsTAN LTD
151, Mynbayev Str.
Almaty, 050040, Kazakhstan
tel.: +7 727 2 58 82 50/51
web: www.sgs-caspian.com

swiss TOwER MiLLs MiNERALs AG
Haselstrasse 1
Baden, CH-5400, Switzerland
tel.: +41 58 590 35 00
e-mail: info@stmminerals.com
web: www.stmminerals.com










