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284 000 астам қызметкер жинақталған білімі, тәжірибелері мен шешімдерін 

жаңа бағыттар әзірлеу мен оларды практикалық тұрғыда жүзеге асыру үшін 

тиімді пайдаланып келеді. 

PwC аудиторлық қызметтер, 

салық салу саласы және 

әртүрлі салада бизнес 

кеңестер беру бойынша 

қызметтер көрсетеді. Біздің 

қызметтер клиент бизнесі 

құнын, сонымен қатар қоғам 

үшін тұтастай оның 

құндылықтарын арттыруға 

бағытталған. 

100 жылдан астам уақыттан бері PwC отын-энергетика 

және тау-кен (ТЭГ) саласының кәсіби қызметтерін ұсынып 

келеді. 

Осы аталған саладағы 2500 астам компания біздің 

клиенттер қатарында. 

Дүние жүзі бойынша 4000 қызметкер осы сала 

клиенттеріне қызмет көрсетуге мамандандырылған. 

PwC компаниясы өз қызметін Алматыда 1993 жылы

бастады. Кейінірек Нұр-Сұлтан және Атырау 

қалаларында кеңселер ашылды. 

Қазақстандағы біздің негізгі қызметтеріміз аудиторлық және 

кеңес беру қызметтері, 500 астам адамнан тұратын біздің 

командамыз ұсынатын салық және заң қызметтері болып 

табылады.

PwC құрылымы әлемнің әртүрлі 

елінде жергілікті нарықта қызметін 

атқаратын және  

PricewaterhouseCoopers 

International Limited жаһандық 

желісіне біріктірілген жекелеген 

фирма желілілерінен құралған. 

Біз әлемнің 157 

елінде қызмет 

көрсетеміз.

2020 қаржылық жылы жаһандық 

желінің жалпы табысы 43 

миллиард АҚШ долларын 

құраған.

Біздің клиенттер әртүрлі 

бағыттағы қызметтер бойынша 

Financial Times Global 500 (2020)

рейтингіне кіретін 

компаниялардың 84% қамтыған.

PwC халықаралық желісі
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Қазіргі кезде PricewaterhouseCoopers Қазақстан қызметкерлері Астана мен Алматы қалаларында 

400-ден астам адамды құрайды, ол ұлттық және халықаралық клиенттердің адам қызығарлық 

тізіміне қызмет көрсетеді. Сонымен қатар, компания Орталық Азия өңірінде: Бакуде (Әзербайжан), 

Ереванда (Армения), Тбилисиде (Грузия), Бішкекте (Қырғызстан), Ташкентте (Өзбекстан), 

Ашхабадта (Түрікменстан) және Улан-Баторда (Монғолия) белсенді жұмыс істейді. Компаниямен

бірге отын-энергетикалық сектор, қаржылық қызмет, тұтыну және өнеркәсіп тауарлары, 

телекоммуникация және қызмет секторларын қоса алғанда, экономиканың барлық салаларындағы 

клиенттерінің де саны өсті. 

PwC дүниежүзілік энергетикалық тобы энергетика саласындағы құрамы 4000 маманнан тұратын 

дүниежүзілік желі арқылы энергетикалық нарықтың әрбір секторындағы қызметті жүзеге асыратын 

клиенттерге кеңесберу қызметін көрсетуге маманданады. Олардың өнімдері мен ресурстарын осы 

салаға шоғырланған біртұтас тәжірибеге біріктіру мейлінше жоғары сапалы қызмет көрсетуге 

барлық клиенттердің қызметіне қосымша құндылық енгізуге мүмкіндік береді. PwC жергілікті

клиенттер олардың білімі мен тәжірибесінің артықшылықтарын пайдалана алуы және оны 

өздерінің күнделікті қызметіне енгізе алуы үшін жергілікті жерлердегі жұмысқа әлемдік 

ресурстарды тартады.

Клиенттер алдындағы PwC міндеті – олар жұмыс істейтін саланың проблемаларын және жұмыс 

барысында  кездесетін қиындықтарды түсіну. 

Соңғы 20 жыл ішінде PwC Қазақстанның энергетикалық секторындағы аудиторлық және 

консультативтік қызметтің жетекші өнім берушісі болып табылады. PwC Қазақстанның ірі тау-кен 

және электр энергетикалық компанияларымен жұмыс істейді. PwC кәсіби білімді, салалық 

ерекшеліктерді, озық халықаралық тәжірибе мен мәдени мәдени айырмашылықтарды түсінуді 

біріктіретін қызметтерді көрсетеді. 

Қазақстандағы PwC қызметкерлерінің мейлінше күрделі әрі техникалық тұрғыдан қиын 

жобалармен жұмыс жасауда тәжірибелері бар. Аталған жобалар жемісті жұмыс істеуде – алынған 

білім энергетика саласындағы және басқа саладағы клиенттермен жұмыс жасау барысында

пайдаланылады.
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«Біздің клиенттер ұзақ мерзімді  өзара 

қарым-қатынас негізінде әлі күнге дейін 

бізбен бірге. Солардың ішінде  

энергетика және коммуналдық 

қызметтер секторындағы ірі бес 

аудиторлық клиент - халықаралық 

компаниялар бар, олар бізбен 120 

жылдан астам уақыт бірге жұмыс істеп 

келеді».

«Энергетика 

саласындағы әлемдегі 

ең ірі компаниялардың 

оннан үші аудит 

бойынша бізді өзіне 

серіктес ретінде 

таңдайды».
*Табысы $10 млрд.асатын компаниялар

Біздің клиенттердің профайлы, Fortune Global 500

дереккөзі: PwC Global Annual review, 2020 жыл.

Энергетика, коммуналды қызметтер мен ресурстар

18%

Клиенттердің барлығы

Аудит бойынша клиенттер

68%
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PwC-дің энергетика және тау-кен саласындағы  аудиторлық клиенттер: 

Клиент Негізгі қызмет бағыты

Самұрық-Энерго Өнеркәсіптік Компания тобы

• АлматыЭнергоСбыт Электр энергиясын сату

• Алатау Жарық Компаниясы Электр энергиясын беру және бөлу

• Мойнақ ГЭС Электр энергиясын өндіру

• Алматы Электр Станциялары Электр энергиясын өндіру

• Екібастұз ГРЭС-1 Электр энергиясын өндіру

• Богатырь Комир Көмір өндіру

Казатомөнеркәсіп
Уран өндіру және өңдеу бойынша

компаниялар тобы

• МАЭК-Казатомөнеркәсіп Электр энергиясын өндіру

• Үлбі метталургия зауыты Өнеркәсіптік өндіріс

• Волковгеология Бұрғылау қызметтері

• Аппак Уран шығару және өндіру

• Семізбай-U Уран шығару және өндіру

• ДП Орталық Уран шығару және өндіру

• Таукент Тау-химиялық кәсіпорны Өнеркәсіптік өндіріс

ERG Өндірістік компаниялар тобы

• Еуразиялық Энергетикалық Корпорация Электр энергиясын өндіру

• Шұбаркөл Көмір Көмір өндіру

• ССГПО Темір кенін өндіру

• Қазхром Хром кенін өндіру және өңдеу

• «Қазақстан алюминийі» АҚ Алюминий өндіру және өңдеу

• Электролиз зауыты Алюминий өңдеу

• «Жәйрем ТКБК» АҚ Металл шығару
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Энергетика және тау-кен секторларындағы PwC Қазақстан аудиторлық клиенттері

Клиент Негізгі қызмет бағыты

Орталық Азия отын-энергетикалық компаниясы Өнеркәсіптік компания топтары

• Орталық-Азия Электр энергетикалық 

Корпорациясы
Энергетикалық компания

• СОЛҚАЗЭНЕРГО
Энергия ресурстарын генерациялау, 

тасымалдау және өткізу

• ПАВЛОДАРЭНЕРГО
Энергия ресурстарын генерациялау, 

тасымалдау және өткізу

• Солтүстік-Қазақстан ЭЖТК Электр энергиясын беру және тарату

• Павлодар ЭЖТК Электр энергиясын беру және тарату

• Петропавл Жылу желілері Жылу энергиясын беру және тарату

• Павлодар Жылу желілері Жылу энергиясын беру және тарату

• Солтүстік Қазақстан электр энергиясын өткізу Электр энергиясын өткізу

• Павлодар электр энергиясын өткізу Электр энергиясын өткізу

• Каустик Химиялық кәсіпорын

• Нұр-Сұлтан электр энергиясын өткізу Электр энергиясын өткізу

• Ақмола ЭЖТК Электр энергиясын өткізу
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Біздің экономиканың осы секторына көп көңіл бөлуіміз тек біздің қызметтермен ғана шектеліп 

қоймайды. Сала бойынша көшбасшы бола тұра, біз тау-кен өндірісіндегі кең қамтылған тәжірибеміз 

бен оны реттеу бойынша заңнамаларды ұстануымыздың арасында үлкен әлемдік танымалдыққа ие 

болдық. Біздің басылымдардың толық тізілімін біздің веб-сайттан көре аласыздар: 

http://www.pwc.ru/ru/power-and-utilities

COVID-19: 

Энергетика 

және ТКШ 

саласы үшін 

салдары, 2020 

ж.

Энергетикалық 

секторды

трансформациялау

үшін мүмкіндіктер 

терезесі жабылады , 

2019 ж.

Электр энергиясы 

саласындағы қайта 

құрылымдар

Цифрлық әлемдегі 

операциялық  тиімділік

2017 ж.

Электр энергиясы

саласындағы қайта 

құрылымдар

: дара жол

Өңірдің электр

энергетикасы

саласының ағымдағы 

және болашақ 

міндеттері, 2016 ж.

Электр 

энергетикасы

кәсіпорындарын 

жабдықтау жүйесін 

басқару, 2017 г.

Энергетикалық 

сектордың 

трансформациясы

кезеңіндегі 

тұтынушылардың 

белсенді рөлі

Энергетикаға арналған 

стратегиялар

Ірі энергетикалық 

компаниялар жеңіске 

жету стратегиялары мен 

біліктілікке көп мән 

береді, 2019 г.

Сала болашағы: 

Кедергілерді бұзу
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