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АрселорМиттал Актау провело
встречу с потребителями
Карагандинской области

АрселорМиттал Ақтау
Қарағанды тұтынушыларына өзінің
мүмкіндіктерін ұсынды

АрселорМиттал
Актау
продолжает
активную
работу
с конечными потребителями трубной продукции. Так 24
января 2014 г. в Караганде АрселорМиттал Актау провела
презентацию продукции и услуг завода для нужд проектов ЖКХ
и муниципального сектора Карагандинской области.

АрселорМиттал
Ақтау
құбыр
өнімдерінің
түпкілікті
тұтынушыларымен белсенді жұмысын жалғастырады. Сондайақ 2014 жылғы 24 қаңтарда Қарағандыда АрселорМиттал Ақтау
Қарағанды облысының ТКШ мен муниципальдық секторлар
жобаларының қажеттілігі үшін зауыт өнімі мен қызметтерін
таныстырды.

Идея проведения презентации была предложена в ходе встречи
представителей АрселорМиттал Актау и АрселорМиттал
Темиртау с Акимом Карагандинской области, на которой
обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества, в том
числе возможность открытия склада АрселорМиттал Актау в г.
Караганда, и повышения казахстанского содержания в проектах
Карагандинской области.

Таныстыруды идеясы АрселорМиттал Ақтау және АрселорМиттал
Теміртау өкілдерінің Қарағанды облысының Әкімімен кездесу
барысында ұсынылды, онда өзара тиімді әріптестік мәселелері,
оның ішінде Қарағанды қаласында АрселорМиттал Ақтау қоймасын
ашу мүмкіндігі, сондай-ақ Қарағанды облысының жобаларында
қазақстандық құрамды арттыру талқыланды.

“По нашим оценкам, общее потребление труб большого диаметра
службами ЖКХ Казахстана составляет около 60 тыс.\год,
из которых 49 тыс., что составляет 82 % от общего объема, ввозится
в Казахстан из-за рубежа, в основном, Китая, России и Украины, –
отмечает Женис Утегенов, генеральный директор АрселорМиттал
Актау, – Являясь единственным производителем труб большого
диаметра в стране, мы имеем успешный опыт сотрудничества
с разными регионами Казахстана и стремимся к тому, чтобы как
можно большее число потребителей использовали продукцию
местного производителя, соответствующую международным
стандартам качества”. Важно отметить, что продукция завода
АрселорМиттал Актау позволяет обеспечивать практически
100 %-е казахстанское содержание в реализуемых проектах ЖКХ.

«Біздің бағалауымызша, Қазақстан ТКШ қызметтерінің үлкен
диаметрлі құбырларын жалпы тұтыну шамамен 60 мың/жыл
құрайды, оның 49 мыңы Қазақстанға шетелдерден, негізінен
Қытайдан, Ресейден және Украинадан әкелінетін жалпы
көлемнің 82 % құрайды, – деп атап өтті АрселорМиттал Ақтау бас
директоры Жеңіс Утегенов, – Елдегі үлкен диаметрлі құбырдың
жалғыз өндірушісі бола отырып, біздің Қазақстанның әртүрлі
аймақтарымен әріптестікте табысты тәжірибеміз бар және
тұтынушылардың көпшілігінің халықаралық сапа стандартына
сәйкес жергілікті өндірушінің өнімдерін пайдалануы үшін
тырысамыз». АрселорМиттал Ақтау зауытының өнімі ТКШ жүзеге
асырылатын жобаларындағы қазақстандық құрамының іс жүзінде
100 % қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Омарбеков Айдос, региональный директор АрселорМиттал Актау
по центральному Казахстану, отвечает на вопросы партнера

Бизнес-партнеры АрселорМиттал Актау

По итогам презентации были достигнуты договоренности
с ТОО “Корпорация Казахмыс” об организации делового визита
специалистов компании на Актауский трубный завод в целях
детального ознакомления с продукцией и производственным
процессом. Помимо этого, было достигнуто соглашение с ТОО
“Карагандинская фабрика труб” об организации трубного склада,
открытие которого планируется на второй квартал текущего года.

Таныстыру қорытындысы бойынша өнімдермен және өндірістік
үдеріспен жан-жақты таныстыру мақсатында Ақтау құбыр зауытына
компания мамандарының ікерлік баруын ұйымдастыру туралы
«Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС-мен келісімге қол жеткізілді.
Бұдан басқа құбыр қоймасын ұйымдастыру туралы «Қарағанды
құбыр фабрикасы» ЖШС-мен келісімге қол жеткізілді, оның ашылуы
жылдың екінші тоқсанға жоспарланып отыр.

Презентация в Караганде стала еще одним шагом в установлении
прямого диалога с конечными потребителями продукции завода
в регионах Казахстана, ранее подобные презентации проходили
в городах Актау, Актобе и Уральск.

Қарағандыдағы таныстырылым Қазақстан аймақтарында зауыт
өнімдерін түпкілікті тұтынушылармен тікелей диалог орнатуға тағы
да бір қадам болды, бұрынырақта осыған ұқсас таныстырылымдар
Ақтау, Ақтөбе және Орал қалаларында өткен болатын.

Политика Акимата Мангистауской Маңғыстау облысы Әкімдігінің
области помогает стабилизировать саясаты өндірісті тұрақтандыруға
производство
көмек көрсетеді
Благодаря содействию и поддержке Акимата Мангистауской области, АрселорМиттал Актау удалось удержать уровень производства на уровне 2012 г., несмотря на продолжающийся массированный ввоз трубной продукции в Казахстан, составивший свыше 1
млн. т. в 2013 г.

Маңғыстау облысы Әкімдігі қолдауының және жәрдемдесуінің
арқасында АрселорМиттал Ақтау кәсіпорнына 2013 жылы 1 млн.
астамды құрайтын құбыр өнімін Қазақстанға жаппай тасуды
жалғастыруға қарамастан, өндіріс деңгейін 2012 жылғы деңгейде
ұстап тұруға мүмкіндік болды.

Еще в 2012 г. Акиматом Мангистауской области были заложены 2012 жылдың өзінде Маңғыстау облысының Әкімдігі зауыт қызметінің
основы взаимодействия между промышленными предприятиями негізгі бағыты бойынша – жылу желілері мен мұнайгаз секторын сұ
области и АрселорМиттал Актау по основным направлениям дея- рыптау үшін құбырларды өндіруден бастап тоттануға қарсы қорғаныс
тельности завода – от производства труб для теплосетей и нефте- жабынын салу мен материалдарды сынауды жүргізу бойынша ма
газового сортамента до специализированных услуг по нанесению мандандырылған қызметтерге дейін облыстың өнеркәсіптік кәсіп
защитных антикоррозионных покрытий и проведению испытаний орындары мен АрселорМиттал Ақтау арасында өзара іс-әрекет етудің
материалов.
негізін қалады.
В результате, объем заказов, размещаемый предприятиями области, вырос в 13 раз по сравнению с 2011 г. и составил около 35 %
годового производства. Значительно увеличилось и количество
потребителей в регионе, их доля составила 50 % от общего числа
заказчиков. Для сравнения в 2011 г. доля региональных клиентов
была равна 35 %.

Нәтижесінде облыс кәсіпорындары орналастырған тапсырыстар
көлемі 2011 жылмен салыстырғанда 13 есеге өсті және жылдық өн
дірістің шамамен 35 % құрады. Аймақтағы тұтынушылар саны да
айтарлықтай өсті, олардың үлесі жалпы тапсырысшылар санының
50 % құрады. 2011 жылмен салыстыру үшін аймақтық клиенттер
үлесі 35 % тең болды.

В числе значимых проектов 2013 г., реализованных при содействии Акимата Мангистауской области, проекты строительства
теплосети от ТЭЦ до новых микрорайонов 17, 18, 19 г. Актау, реконструкции водопровода и теплосетей для ТОО «МАЭК-Казатомпром», замены водовода морской воды Актау-Жанаозен.

Маңғыстау облысы Әкімдігінің көмектесуімен іске асырылған 2013 жыл
ғы маңызды жобалар қатары: ТЭЦ бастап Ақтау қаласындағы 17, 18, 19
жаңа ықшам аудандарға дейінгі жылу желілері құрылысының жобасы,
«МАЭК-Қазатомпром» ЖШС үшін су құбырлары мен жылу желілерін
жаңарту, Ақтау-Жаңаөзен теңіз суының су таратқышын ауыстыру.

АрселорМиттал Актау планирует и дальше развивать плодотворное
сотрудничество с Акиматом Мангистауской области, в том числе через участие в нескольких трубопроводных проектах региона, включая врезки в Волжский водовод и водовод Куелус-Меловая, а также
создание новых производств для нужд Проекта будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл».

АрселорМиттал Ақтау Волж су таратқышы мен Куелус-Меловая су таратқышы ойымдарын, сондай-ақ «Теңізшевройл» ЖШС
болашақта кеңейту Жобасының қажеттілігі үшін жаңа өндірісті
құруды қоса алғанда, аймақтың бірнеше құбыр жобаларына қатысу
арқылы Маңғыстау облысы Әкімдігімен жемісті ынтымақтастықты
бұдан әрі дамытуды жоспарлап отыр.

Трубы для проекта АО «ОзенМунайГаз»

Выступление Акима
Мангистауской области
на форуме по проблемам
нефтедобычи в г. Актау

Маңғыстау облысының Әкімі Ақтау
қаласында өткен форумда мұнай
өндіру мәселелерін атады

26 февраля 2014 года в г. Актау был проведен региональный форум
«Актуальные проблемы нефтедобычи и пути их решения», которое
было приурочено к проведению XXI форума приграничного сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией
с участием глав государств.

2014 жылғы 26 ақпанда Ақтау қаласында «Мұнай өндірудің өзекті
мәселелері мен оларды шешу жолдары» атты аймақтық форум
өтті, ол мемлекет басшыларының қатысуымен Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы шекаралық
ынтымақтастықтың ХХІ форумын өткізуге орайластырылды.

Участниками актауского Форума обсуждались вопросы нефтедобычи и применения в данной сфере инновационных технологий,
а также первостепенные для нефтегазовой отрасли вопросы, требующие оперативного решения.

Ақтау Форумына қатысушылар мұнай өндіру мәселесі мен осы
салаға инновациялық технологияларды қолдану, сондай-ақ
жедел шешуді талап ететін мұнайгаз саласы үшін аса маңызды
мәселелерді талқылады.

В ходе мероприятия Аликом Айдарбаевым, акимом Мангистауской
области, были озвучены проблемы, с которыми сталкивается завод
АрселорМиттал Актау, построенный по поручению президента Республики Казахстан и на данный момент являющийся единственным
производителем труб большого диаметра в Республике Казахстан.

Шара барысында Маңғыстау облысының Әкімі Айдарбаев Алик
Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша
қойылған және қазіргі кезде Қазақстан Республикасындағы үлкен
диаметрлі құбырды жалғыз өндіруші болып табылатын АрселорМиттал Ақтау зауытына кездескен мәселелер туралы айтты.

Основной
проблемой
является устойчивая тенденция использования
и приглашения к участию
в тендерах только производителей прямошовных труб. Тем временем
АрселорМиттал
Актау
специализируется на изготовлении спиралешовных труб, не уступающих
по своему качеству другим видам данной продукции. Кроме этого,
АрселорМиттал
Актау
при реализации проектов способен обеспечить
максимальную долю казахстанского
содержания, а также сократить
издержки, касающиеся
логистики труб и связанные с этим необходимые
ремонтные работы.

Алик Айдарбаев, Аким Мангистауской области,
© www.lada.kz

Негізгі
мәселе
тікелей
жапсарлы
құбырларды
өндірушілерден
пайда
ланудың тұрақты үрдісі
мен тендерлерге қатыс уға
шақырту болып табылады.
Тап сол кезде АрселорМиттал Ақтау өзінің сапасы
жағынан осы өнімнің басқа
түріне жол бермейтін түтік
ше жапсарлы құбырларды
даярлауға мамандандыры
лады.
Сонымен
қатар
АрселорМиттал
Ақтау
жобаларды жүзеге асыру кезінде қазақстандық
құрамының ең жоғарғы
үлесін қамтамасыз етуге, сондай-ақ құбырлар
лог истикасына
қатысты
шығындарды және оларға
байланысты қажетті жөн
деу жұмыстарын қыс
қар
туға қабілетті.

Также г-ном Айдарбаевым в адрес Министерства нефти и газа было
направлено предложение о содействии трубному заводу, в частности, в размещении заказов дочерними компаниями по транспортировке нефти и газа АО НК «КазМунайГаз»: АО «КазТрансОйл» и АО
«Интергаз Центральная Азия».

Сондай-ақ Айдарбаев мырза Мұнай және газ министрлігінің атына
құбыр зауытына көмек көрсету, атап айтқанда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
мұнай мен газ тасымалдау бойынша еншілес компанияларының:
«ҚазТрансОйл» АҚ мен «Интергаз Центральная Азия» АҚ тапсырыстарын орналастыру туралы ұсыныс жолдады.

В рамках мероприятия акимом области были озвучены и другие
преимущества местного трубного завода для нефтегазовой отрасли, которыми могут воспользоваться нефтегазовые компании, не
прибегая к услугам иностранных поставщиков, тем самым увеличивая долю казахстанского содержания в проектах: завод располагает
собственным цехом по антикоррозийному покрытию труб, современной лабораторией, которая предлагает услугу входного контроля, помогающая заказчикам проводить предварительный анализ
используемой продукции для проекта.

Шара аясында облыс әкімі мұнайгаз саласы үшін жергілікті құбыр
зауытының басқа да артықшылықтарын атап айтты, оларды
мұнайгаз компаниялары шетелдік жеткізімшілердің қызметтеріне
жүгірмей-ақ, жобалардағы қазақстандық құрамның үлесін
ұлғайта отырып пайдалана алады: зауыт құбырлардың тоттануға
қарсы жабыны, заманауи зертхана бойынша жеке цехты орналастырады, олар тапсырысшыға жоба үшін пайдаланылатын өнімнің
алдын-ала талдамасын жүргізуге көмектесетін кірме бақылау
қызметін ұсынады.

«На данный момент загрузка производства осуществляется не
в полной мере, но мы с уверенностью можем сказать, что завод обладает огромным потенциалом и всеми необходимыми ресурсами,
которые позволят нам осуществить максимальную загрузку завода,
удовлетворяя потребности нефтегазового рынка в качественных
продукции и услугах», – отметил Женис Утегенов, генеральный директор АрселорМиттал Актау.

«Осы уақытта өндірісті тиеу толық көлемде жүзеге асырылмайды, алайда біз зауыттың орасан әлеуетке және барлық қажетті
ресурстарға ие екендігін сеніммен айта аламыз, олар бізге
мұнайгаз нарығында сапалы өнім мен қызметтер қажеттілігін
қамтамасыз ете отырып, зауыттың ең жоғарғы жүктемесін жүзеге
асыруға мүмкіндік береді», – деп атап өтті АрселорМиттал Ақтау
бас директоры Жеңіс Утегенов.

Служба сервисной поддержки
АрселорМиттал Ақтаудың
АрселорМиттал Актау добилась
сервистік қолдау қызметі
впечатляющих результатов в 2013 г. 2013 ж. үздік жұмыс нәтижесіне
қол жеткізді
Возглавляемая Ринатом Емельжановым служба сервисной поддержки добилась наилучших показателей среди всех заводов энергетической группы Трубного Управления АрселорМиттал в 2013 г.

Ринат Емелжанов басқаратын сервистік қолдау қызметі 2013 жылы
АрселорМиттал Құбыр Басқармасы барлық энергетика топтары
зауыттарының арасында ең үздік көрсеткішке қол жеткізді.

Качество обслуживания клиентов оценивается руководством
Компании по нескольким ключевым критериям: количество продукции, поставленной в срок, средний срок поставки продукции,
наличие претензий на поставленную продукцию, срок урегулирования претензий, сервисное сопровождение продукции сотрудниками завода по итогам разгрузки.

Клиенттерге қызмет көрсету сапасын бірнеше негізгі өлшемдер
бойынша: мерзімінде жеткізілген өнім саны, өнімдерді жеткізудің
орташа мерзімі, жеткізілген мерзімге талап-өтініштің бар-жоқтығы,
талап-өтініштерді реттеу мерзімі, тиеу қорытындысы бойынша зауыт
қызметкерлерінің өнімдерді сервистік алып жүру бойынша Компания
басшылығы бағалайды.

Благодаря хорошо организованной работе, команда АрселорМиттал Актау стала одной из лучших по каждому критерию
оценки. Так, 94 % продукции актауского завода было поставлено
в срок – это самый лучший показатель среди всех заводов группы.
Достигнутый результат является еще более значимым, поскольку
был достигнут в условиях вынужденной остановки производства
из-за аварии в феврале 2013 г.

Жақсы ұйымдастырылған жұмыстың арқасында АрселорМиттал
Ақтау командасы бағалаудың әрбір өлшемі бойынша ең үздік команда
болды. Сондай-ақ Ақтау зауыты өнімінің 94 % мерзімінде жеткізілді –
бұл барлық зауыт топтарының арасындағы ең үздік көрсеткіш. Қол
жеткізілген нәтиже бұдан да маңызды болып табылады, өйткені 2013
жылғы ақпанда апаттың салдарынан өндірістің мәжбүрлі тоқтау
жағдайында қол жеткізілді.

Средний срок поставки продукции от размещения заказа до доставки на склад потребителя составил 26 дней, несмотря на чрезвычайно обширную географию поставок – от Уральска до УстьКаменогорска и Тараза.

Тапсырысты орналастырудан бастап тұтынушы қоймасына жеткізгенге
дейін өнімдерді жеткізу мерзімі Оралдан бастап Өскемен мен Таразға
дейін – жеткізудің төтенше байтақ георафиясына қарамастан, 26 күнді
құрайды.

Асланбек Кусанов, контролер АрселорМиттал Актау,
проверяет трубы на финальной инспекции
По сроку урегулирования претензий команда АрселорМиттал Актау также показала лучшие результаты: два нарекания по срокам
поставки продукции были устранены в течение одной рабочей недели. Следует отметить, что претензий по качеству произведенной
продукции или оказанных услуг зарегистрировано не было.

Емельжанов Ринат, менеджер по работе с клиентами
АрселорМиттал Актау, консультирует заказчика
Талап-өтініштерді реттеу мерзімі бойынша АрселорМиттал
Ақтау командасы сондай-ақ мынадай жақсы нәтижелер көрсетті:
өнімдерді жеткізу мерзімі бойынша екі ескерту бір жұмыс аптасының
бойында қалпына келтірілді. Өндірілген өнімнің немесе көрсетілген
қызметтердің сапасы бойынша талап-өтініштердің тіркелмегендігін
атап өткен жөн.

Для улучшения сервиса и качества обслуживания АрселорМиттал
Актау провела специальный опрос, по результатом которого 95 % Сервис пен қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін АрселорМиттал
потребителей выразили удовлетворенность качеством предо- Ақтау тиісті сауалнама өткізді, оның нәтижесі бойынша
тұтынушылардың 95 % ұсынылған өнімнің сапасына және 2013 жылғы
ставленной продукции и уровнем обслуживания в 2013 г.
қызмет көрсету деңгейіне қанағаттандықтарын білдірді.
Сотрудники Актауского завода практически каждый месяц осуществляли сервисное сопровождение продукции с выездом Ақтау зауытының қызметкерлері іс жүзінде әрбір айда жеткізу
на место поставки, в рамках которых проверялось состояние про- орнына бару арқылы өнімдерді сервистік алып жүруді жүзеге
дукции после разгрузки в месте назначения, а также используе- асырды. Сервистік қызмет көрсету аясында өнімдерді белгілі орынға
мые методы разгрузки и складирования стальных труб. По итогам тиегеннен кейін олардың жағдайы, сондай-ақ болат құбырларды
осуществленной деятельности, заказчикам было выдано 7 реко- тиеу мен қалаудың пайдаланылған әдісі тексерілді. Жүзеге асырылған
мендаций по обеспечению сохранности труб при разгрузочных қызметтердің қорытындысы бойынша тапсырысшыларға тиеу
операциялары мен оларды қалау кезінде құбырлардың сақталуын
операциях и их складировании.
қамтамасыз ету бойынша 7 кепілдеме берілді.
«Ежедневно мы стараемся повысить качество обслуживания наших клиентов, прислушиваемся к мнению и отзыву каждого за- «Біз жыл сайын әрбір тапсырысшының пікірлерін тыңдай отырып,
казчика. Наша задача – предоставить не только качественную ко- біздің пайдаланушыларымызға сапалы қызмет көрсетуді арттыруға

нечную продукцию, но и обеспечить качественным сервисом до и
после разгрузки продукции в течение всего проекта», – отметил
Ринат Емельжанов, менеджер по работе с клиентами АрселорМиттал Актау.

тырысамыз. Біздің міндетіміз – тек қана сапалы түпкілікті өнімді
ұсыну ғана емес, сонымен бірге жобаның бүкіл мерзімінде өнімдерді
тиегенге дейін және кейін де сапалы сервисті қамтамасыз ету», – деп
атап өтті АрселорМиттал Ақтау пайдаланушылармен жұмыс жөніндегі
менеджер Ринат Емельжанов.

Уровень сервисной поддержки АрселорМиттал Актау был по достоинству оценен клиентами и партнерами завода, направивши- АрселорМиттал Ақтаудың сервистік қолдау деңгейін клиенттер мен
ми 11 рекомендательных и благодарственных отзывов в адрес 2013 жылы кәсіпорын ұжымының атынан 11 ұсыныс және алғыс
коллектива предприятия в 2013 г.
пікірлер жолдаған зауыт әріптестері жақсы жағынан бағалады.

АрселорМиттал Джубаил
начинает коммерческое
производство продукции

Производство первой трубы АрселорМиттал Джубаил

ArcelorMittal Tubular Products Джубаил, расположенный в Саудовской Аравии, успешно прошел аттестацию Американского Нефтяного Института (АНИ) на соответствие требованиям производства
по стандарту 5L-производство стальных труб для нефтегазопроводов. Другим важным достижением коллектива предприятия стало
начало промышленных испытаний производства стальных бесшовных труб.
АрселорМиттал эффективно использовал имеющийся опыт эксплуатации трубных производств и выделил значительные ресурсы
для обеспечения успешного ввода в эксплуатацию завода в Саудовской Аравии. В данный момент проводятся необходимые мероприятия по запуску промышленного производства и меры по обеспечению
наивысшего качества продукции и уровня обслуживания клиентов.

АрселорМиттал Джубаил
өнімдердің коммерциялық
өндірісін бастайды

Оператор АрселорМиттал Джубаил
проверяет процесс производства труб
Сауд Арабиясында орналасқан ArcelorMittal Tubular Products
Джубаил мұнайгаз құбырларына арналған болат құбырлардың
5L-өндірісінің стандарты бойынша өндіріс талаптарының
сәйкестігіне Америка Мұнай Институты (АМИ) аттестациядан сәтті
өтті. Кәсіпорын ұжымының басқа да маңызды жетістігі жапсарсыз
болат құбырлар өндірісін өнеркәсіптік сынауды бастау болды.
АрселорМиттал құбыр өндірісін пайдаланудағы бар тәжірибені
тиімді пайдаланды және Сауд Арабиясындағы зауытты
пайдалануға табысты енгізуді қамтамасыз ету үшін айтарлықтай
ресурстар бөлді. Қазіргі кезде өнеркәсіптік өндірісті іске қосу
бойынша және өнімнің сапасы мен клиенттерге қызмет көрсету
деңгейін барынша қамтамасыз ету бойынша шаралар өткізіледі.

Строительство трубного завода нового поколения позволило АрселорМиттал укрепить деловые связи с потребителями как на Ближнем Востоке, так и в других регионах мира. Компания продолжает
претворять в жизнь поставленную задачу по установлению отношений стратегического партнерства с крупнейшими нефтегазовыми компаниями региона, прежде всего с Сауди Арамко.

Жаңа буындағы құбыр зауытының құрылысы АрселорМитталға
Таяу Шығыстағы, сондай-ақ әлемнің басқа да аймақтарындағы
тұтынушылармен іскерлік байланысты нығайтуға мүмкіндік
берді. Компания аймақтың ірі мұнайгаз компанияларымен,
бәрінен бұрын Сауди Арамкомен стратегиялық әріптестік қарымқатынасты орнату жөніндегі қойылған міндеттерді іс жүзіне
асыруды жалғастырады.

После ввода в эксплуатацию, АрселорМиттал Джубаил станет
крупнейшим заводом по производству бесшовных труб на Ближнем Востоке с проектной мощностью более 600 000 тонн труб
в год. Завод будет специализироваться на выпуске труб, используемых для добычи нефти и газа (OCTG), а также нефте-газопроводных труб.

Пайдалануға енгізгеннен кейін АрселорМиттал Джубаил
жылына 600 000 тонна құбырдан астам жобалық қуаттылығы
бар Таяу Шығыстағы жапсарсыз құбыр өндірісі бойынша ірі
зауыт болады. Зауыт мұнай мен газ (OCTG), сондай-ақмұнай-газ
құбырларын өндіру үшін пайдаланылатын құбырларды шығаруға
мамандандырылады.

АрселорМиттал Актау
Тел.: +7 7292 541 108
Факс: +7 7292 541 109
Адрес: Промзона, порт Актау,
Мангистауская область, 130000
http://aktau.arcelormittal.com

АрселорМиттал Темиртау
Пресс-служба
Тел.: +7 7213 96-99-10
e-mail: press.service@arcelormittal.com
Адрес: г. Темиртау, Карагандинская
обл., пр. Республики 1, 101407
http://www.arcelormittal.kz

АрселорМиттал Ақтау
Тел.: +7 7292 541 108
Факс: +7 7292 541 109
Мекен-жайы: Өнеркәсіптік аймақ,
Ақтау порты,
Маңғыстау облысы, 130000
http://aktau.arcelormittal.com

АрселорМиттал Теміртау
Баспасөз-қызметі
Тел.: +7 7213 96-99-10
e-mail: press.service@arcelormittal. com
Мекен-жайы: Теміртау қ., Қарағанды
обл., Республика даңғ. 1, 101407
http://www.arcelormittal.kz

