
1 of 2

Local Content Development Company Ltd.

Қазақстандағы «Шеврон» туралы 
1993 жылы «Шеврон» Қазақстанға «Теңізшевройл» ЖШС-ін 
құрып келген алғашқы шет елдік энергетикалық компания 
болды. «Шеврон» Қазақстандағы ең ірі халықаралық инвестор 
ретінде Қарашығанақ жобасына қатысу үлесіне ие, Каспий 
Құбыр Желісі Консорциумының ең ірі жеке акционері және 
Атырау қаласындағы полиэтилен құбырлар зауытын басқарады.

Компания бизнесін жүргізетін басқа елдердегідей «Шеврон» 
ресурстарды дамыту, мыңдаған жергілікті жұмыс орындарын 
ашу, жергілікті тауар мен қызметті дамыту және жергілікті 
жұмыскерлердің мүмкіндіктері мен қабілеттіліктеріне үлес қосу 
арқылы Қазақстанның экономикалық дамуына үлес қосады. 

“Шеврон” компаниясының Қазақстандағы 
тікелей инвестициялар қоры” (Қор) 
Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі мен “Шеврон” 
компаниясы 2021 жылғы 11 қазанда Тікелей инвестициялар 
қорын құру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыс аясында Өзара 
түсіністік туралы меморандумға қол қойды.

Қор “Шеврон” компаниясы Қазақстандағы әртүрлі 
салалардағы, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей мұнай 
және газ саласындағы тауар өндіру және қызмет көрсету, 
қоршаған ортаны қорғау, ақпараттық және цифрлық 
технологиялар салаларындағы жергілікті кәсіпорындарға 
инвестиция салу арқылы Қазақстан экономикасын дамытуды 
қолдауды жоспарлауға көмектесетін құрал.  

Қор Нұр-Сұлтан қаласындағы «Астана» халықаралық 
қаржылық орталығында тіркелген портфельдік 
инвестициялардың холдинг компаниясы арқылы әрекет етеді. 

Қордың миссиясы 
Коммерциялық кәсіпорындарға инвестиция салу арқылы 
экономиканың дамуына айтарлықтай үлес қосу. 

Стратегиялық тапсырмалар 
 y Көзге көрінетін және ашық экономикалық 

нәтижелерді қамтамасыз ету және кәсіпорындардың, 
қауымдастықтардың және қоршаған ортаның қызметіне 
ұзақ мерзімді үлес қосу. 

 y Тауар өндіру және мұнай-газ саласына қызмет көрсету, 
жергілікті жеткізу тізбегін дамыту, қоршаған ортаны 
қорғау, ақпараттық және цифрлық технологиялар,  сияқты 
экономиканың әртүрлі салаларына инвестиция салу 
мүмкіндігін қарастыру. 

 y Тұрақты және табысты кәсіпорындарды құру мақсатында 
бизнесті дамытуға капиталдық инвестицияларды 
қамтамасыз ету және тарту.

 y Жұмыс орындарын ашу, кәсіпорындарды дамыту, 
тәжірибемен және технологиялармен бөлісу, сату көлемін 
арттыру, стратегиялық бастамаларды қолдау, тікелей, 
жанама және индукцияланған экономикалық әсер, т.б. 
арқылы жергілікті қамтуды дамытуға үлес қосу. 

“Шеврон” компаниясының
тікелей инвестициялар

қоры
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Стратегиялық серіктестер 
Инвестиция салатын кәсіпорындармен, қосалқы 
инвесторлармен, үкіметпен, серіктестермен және басқа да 
мүдделі тараптармен сенімді, табысты және ұзақ мерзімді 
қарым-қатынас құру 

Байланысу 
Қаржыландыруға өтінім беруге қойылатын талаптарды анықтау 
үшін Қазақстандағы «Шеврон» компаниясының тікелей 
инвестициялар қорының вебсайтына кіріңіз – www.cdif.kz   


