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Национальная компания «КазМунайГаз» сообщает о дополнительных
мерах по увеличению казахстанского содержания
АО НК «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) в текущем году продолжает
реализацию мер по активному увеличению доли казахстанского содержания в
закупках.
Так, по состоянию на 1 марта т. г общий объем закупок по группе компаний
«КазМунайГаз» составил 849,3 млрд. тенге, при этом казахстанское содержание
- 40,4%, или 343,4 млрд. тенге.
В т. ч. из общего объема закупленных товаров на сумму 567,2 млрд. тенге,
доля казахстанских поставщиков составила 169,1
млрд. тенге, или 30%
казахстанского содержания.
Общий объем заключенных договоров на выполнение работ составил
111,9 млрд. тенге, при этом казахстанское содержание - 68%, или 75,6 млрд.
тенге.
Всего закуплено услуг на 170 млрд. тенге, в т. ч. у казахстанских
поставщиков на 98,6 млрд. тенге, казахстанское содержание в закупках услуг
составило 58%.
В феврале т.г. утверждена Программа содействия АО НК «КазМунайГаз»
развитию нефтегазового машиностроения в Республике Казахстан на 2011-2013
годы. В неё включена номенклатура продукции 53 казахстанских
машиностроительных предприятий и потребности группы компаний КМГ в
данных видах товарах.
Ожидается, что по итогам реализации данной Программы, объем закупок
группой компаний КМГ у отечественных машиностроительных предприятий в
2011 году составит более 29 млрд. тенге, в 2012 году – около 31 млрд. тенге, в
2013 году – около 32 млрд. тенге. В соответствии с Программой в Казахстане
планируется организовать производство порядка 35 наименований новых видов
оборудования.
В рамках проводимой работы по развитию казахстанского содержания
7 апреля т.г. в НК КМГ состоится рабочее совещание по вопросу организации
производства в Казахстане различных видов контрольно-измерительных
приборов и средств автоматики, применяемых в нефтегазовой отрасли.
Для участия в данном совещание приглашены казахстанские предприятия
– производители контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, В
рамках встречи планируется обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества,
определить наиболее перспективные виды КИПиА для организации
производства в Казахстане с учетом потребности нефтегазового комплекса, а
также выработать единый план действий по развитию казахстанского
содержания в данном секторе.
В мае т.г. в г. Астана НК КМГ совместно с Ассоциацией «KAZENERGY» и
операторами крупных нефтегазовых проектов («Карачаганак Петролеум
Оперейтинг», ТОО СП «Тенгизшевройл» и «НКОК») планирует провести Форум
поставщиков на тему: «Производство комплексного оборудования и запасных
частей».
Основной целью Форума является информирование отечественных
товаропроизводителей о потребностях в нефтегазовом оборудовании и
запасных частях на краткосрочную и долгосрочную перспективу группы компаний
КМГ и операторов крупных нефтегазовых проектов, дальнейшее развитие

сотрудничества, повышение качества продукции до мировых стандартов,
организация производства в Казахстане новых видов нефтегазового
оборудования и др.

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор
по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий
интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100 процентов акций АО НК
«КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
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Ақпараттық хабарлама
4 сəуір 2011 жыл

Астана қаласы

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы қазақстандық үлесті ұлғайту
жөніндегі қосымша шаралар туралы хабарлайды
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан əрі – ҚМГ ҰК) ағымдағы жылы сатып алуда
қазақстандық үлесті ұлғайту жөнінде белсенді шаралар қолдануды одан əрі
жалғастыруда.
Ағымдағы жылдың 1 наурызындағы жағдай бойынша, «ҚазМұнайГаз»
компаниялары тобында сатып алудың жалпы көлемі 849,3 млрд. теңгені құрады,
оның ішінде қазақстандық үлес - 40,4%, немесе 343,4 млрд. теңге болды.
Соның ішінде 567,2 млрд. теңгеге сатып алынған тауарлардың жалпы
көлемінде қазақстандық жеткізушілердің үлесі 169,1 млрд. теңгені, немесе
қазақстандық үлестің 30% құрады.
Атқарылатын жұмыстарға жасалған келісімшарттардың жалпы көлемі
111,9 млрд. теңгені құрады, бұл қазақстандық үлестің 68%, немесе 75,6 млрд.
теңге.
Барлығы
170 млрд. теңгенің қызметі сатып алынды, оның ішінде
қазақстандық жеткізушілерден 98,6 млрд. теңгенің қызметі сатып алынды, ондағы
қазақстандық үлес 58% болды.
Ағымдағы жылдың
ақпан айында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2011-2013
жылдары Қазақстан Республикасында мұнай-газ машиналарын жасауды
дамытуға жəрдем көрсету Бағдарламасын бекітті. Бұл бағдарламаға 53
Қазақстан машина жасау өнеркəсібі өнімдерінің түрлері жəне ҚМГ компаниялары
тобының осы тауарларға деген қажеттілігі енгізілді.
Осы Бағдарламаны жүзеге асыруды қорытындылау кезінде ҚМГ
компаниялары тобының отандық машина жасау кəсіпорындарынан сатып алу
көлемі 2011 жылы 29 млрд. теңгені, 2012 жылы - 31 миллиардқа жуық теңгені,
2013 жылы - 32 миллиардқа жуық теңгені құрайды деп көзделуде. Осы
Бағдарламаға сəйкес Қазақстанда жаңа жабдықтардың 35-ке жуық түрін өндіруді
ұйымдастыру жоспарланып отыр.
Қазақстандық үлесті ұлғайту жұмыстары шеңберінде ағымдағы жылдың 7
сəуірінде ҚМГ ҰК Қазақстанда мұнай-газ саласында қолданылатын түрлі
бақылау-өлшеу жəне автоматика құралдарын өндіруді ұйымдастыру мəселесі
бойынша жұмыс кеңесі өткізіледі.
Осы кеңеске қатысуға
бақылау-өлшеу жəне автоматика құралдарын
жасайтын қазақстандық кəсіпорындар шақырылған. Кездесу аясында
Қазақстандағы
мұнай-газ
кешенінің
қажеттілігін
ескере
отырып,
ынтымақтастықтың
алдағы жағдайын талқылау, бақылау-өлшеу жəне
автоматика құралдарының ең пайдалы түрлерін анықтау, сонымен қатар осы
саладағы қазақстандық үлесті ұлғайту жөнінде бірыңғай жұмыс жоспарын
жасауды талқылау жоспарланып отыр.
Ағымдағы жылдың мамыр айында «KAZENERGY» Ассоциациясы жəне ірі
мұнай-газ
жобаларының
операторларымен
(«Қарашығанақ
Петролеум
Оперейтинг», «Теңізшевройл» БК ЖШС жəне «НКОК») бірлесе отырып, ҚМГ ҰК
«Кешенді жəне қосалқы жабдықтар жасау өндірісі» деген тақырыпта
жеткізушілердің форумын өткізуді көздеп отыр.
Форумның негізгі мақсаты отандық тауар өндірушілерге ҚМГ компаниялары
тобы, сонымен қатар ірі мұнай-газ жобалары операторларының қысқа əрі ұзақ
мерзімдегі болашақта мұнай-газ жабдықтарына жəне қосалқы бөлшектерге деген
қажеттілігін жеткізу, ынтымақтастықты одан əрі дамыту, өнім сапасын əлемдік

стандарттарға дейін көтеру, Қазақстанда мұнай-газ жабдықтарының жаңа
түрлерін өндіруді ұйымдастыру тағы да басқа мəселелерді талқылау болып
табылады.

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ – Қазақстанның мұнай-газ
саласындағы мемлекеттің мүдделерін білдіретін көмірсутегілерін барлау, өндіру,
өңдеу жəне тасымалдау, жөніндегі қазақстандық ұлттық оператор. «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ акцияларының 100%-і «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ-қа тиесілі.
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