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ИНВЕСТИЦИИ NFC В ПРОЕКТ КОКСАЙ   

 
Группа KAZ Minerals сообщает о соглашении инвестировать $70 млн в проект Коксай со стороны Non 
Ferrous China (NFC). В обмен на инвестиции в размере $70 млн, что является предметом 
определенных предварительных условий, в том числе регуляторного согласования в Казахстане и 
Китае, NFC получит долю в размере 19,4% в проекте Коксай.  
 
Коксай – это потенциальный проект разработки медного рудника карьерного типа, расположенный в 

230 километрах от Алматы. Минеральные ресурсы1 месторождения – 736 млн тонн руды со средним 

содержанием меди 0,42%, содержащей 3,1 млн тонн меди.  
 
$70 млн, которые NFC готова инвестировать в проектное предприятие, – это зарезервированные 
средства для разработки Коксая, включая технико-экономическое обоснование. В рамках ТЭО 
планируется определить детальную модель горного и перерабатывающего производства и связанный 
с этим капитальный бюджет. Совет директоров рассмотрит итоги ТЭО и определит, каким образом и 
в какие сроки будет продвигаться проект.  
 
Председатель Совета директоров Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Мы рады 
приветствовать NFC в качестве партнера по проекту Коксай. Мы успешно работали с NFC в ходе 
строительства Бозшаколя и Актогая и нацелены на дальнейшее развитие отношений в то время, как 
мы проводим оценку этой возможности в Казахстане».  
 

1Измеренные, указанные и предполагаемые ресурсы по состоянию на 31 декабря 2017 года 

 

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Финансовый аналитик, департамент по 
связям с инвесторами, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Алмас Садыков Менеджер департамента корпоративных 
связей в Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 
                      

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие 
масштабного низкозатратного производства карьерного типа в Казахстане. Группа ведет операционную 
деятельность на рудниках открытого типа Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточном 
Казахстане, трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике 
Бозымчак в Кыргызстане. В 2017 году общий объем производства меди составил 259 тыс. тонн, в качестве 
попутной продукции произведено 58 тыс. тонн цинка в концентрате, 179 тыс. унций золота и 3,506 млн унций 
серебра. 
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Новые производственные предприятия Группы – Бозшаколь и Актогай – обеспечили один из самых высоких 
показателей роста производства в отрасли и преобразовали KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле 
которой преобладают рудники открытого типа мирового класса. 
 
По операционным затратам Бозшаколь входит в первый квартиль среди международных медедобывающих 
предприятий. Полная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского ГОКа составит 30 млн тонн руды в год. 
Оставшийся срок эксплуатации рудника – 39 лет, с содержанием меди в руде 0,35%. Объем производства в 
первые 10 лет составит в среднем 100 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте и 120 тыс. унций золота в 
концентрате в год. 
 
Актогай – крупномасштабный рудник карьерного типа – идентичен Бозшаколю, с содержанием меди в руде 
0,36% (оксидная руда) и 0,33% (сульфидная руда). Срок эксплуатации рудника, по ожиданиям, будет около 28 
лет. На Актогае производство катодной меди из оксидной руды началось в декабре 2015 года, производство 
первого медного концентрата из сульфидной руды началось в феврале 2017 года. Годовая мощность первой 
ОФ по переработке сульфидной руды 25 млн тонн, объем переработки сульфидной руды будет увеличен до 50 
млн тонн с началом производства меди на второй ОФ до конца 2021 года. Операционные затраты 
месторождения Актогай являются конкурентными среди международных медедобывающих предприятий. 
Годовой объем производства до 2021 года составит в среднем 90 тыс. тонн меди из сульфидной руды, с 2022 
до 2027 годы, после запуска производства на второй обогатительной фабрике, увеличится до 170 тыс. тонн. 
Производство меди из оксидной руды составит около 20 тыс. тонн в год до 2025 года. 
 
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В KAZ 
Minerals работают около 13 000 человек, главным образом казахстанских граждан. 
 
 
China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Company Ltd («Non Ferrous China») 
– это контролируемая государством компания, чьи акции котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже. 
Участвует в международных проектных подрядах и разработке ресурсов цветных металлов. NFC была первой 
китайской компанией, инвестировавшей в горнорудные активы по добыче и переработке цветных металлов за 
пределами Китая, также владеет горнорудными проектами в самой КНР. Ведет деловую деятельность в более 
чем 20 странах мира. NFC была ведущим подрядчиком на проектах KAZ Minerals – Бозшаколь, Актогай и 
Бозымчак.  
 
Этот релиз содержит внутреннюю информацию. 
 



 

 

 
 

2018 жылғы 8 маусым  

 
NFC КОМПАНИЯСЫНЫҢ  

КӨКСАЙ ЖОБАСЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫ   
 

KAZ Minerals Тобы Non Ferrous China (NFC) компаниясымен Көксай жобасына $70 млн инвестиция 
салу келісімі туралы хабарлайды. Әлі де Қазақстан мен Қытай реттеуші құрылымдарының  келісімін 
талап ететін $70 млн инвестиция үшін, NFC Көксай жобасының 19,4% үлесіне ие болады.  
 
Көксай – бұл Алматы қаласынан 230 километр қашықтықта орналасқан ашық типтегі мыс кенішін 

игерудің әлеуетті жобасы. Кен орынның минералды ресурстары1 – құрамында 3,1 млн тонна мыс бар 

736 млн тонна кен. Кендегі мыстың орташа үлесі 0,42%.  
 
NFC-ның жобалық кәсіпорынға салуға дайын $70 млн – бұл Көксайды игеруге, оның ішінде техника-
экономикалық негіздемеге арналған резервтік қаражат. ТЭН аясында тау-кен және қайта өңдеу 
өндірісінің үлгісін және оған қатысты күрделі бюджетті анықтау жоспарланып отыр. Директорлар 
кеңесі ТЭН нәтижелерін қарап, жоба қалай және қай мерзімде іске асатынын анықтайды.  
 
KAZ Minerals Тобы Директорлар кеңесінің төрағасы Олег Новачук былай деп мәлімдеді: «Біз NFC 
компаниясын Көксай жобасы бойынша серіктес ретінде көруге қуаныштымыз. Аталмыш компаниямен  
Бозшакөл мен Ақтоғайдың құрылысы кезінде табысты жұмыс істедік. Бұдан кейінгі қарым-қатынасты 
да нығайтуға мүдделіміз. Әзірге бұл мүмкіндіктер бағалануда».  
 

12017 жылғы 31 желтоқсандағы мәліметке сәйкес өлшенген, көрсетілген және болжамды ресурстар 

 

 
Қосымша ақпарат алу үшін келесі телефондар бойынша хабарласуға болады: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Қаржылық талдаушы, Инвесторлармен 
байланыс департаменті, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысы, Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Алмас Садықов Корпоративтік байланыстар 
департаментінің менеджері, Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 
                      

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ  

КAZ Minerals – Қазақстанда заманауи, азшығынды тау-кен өндірісін дамытуға бағытталған, өсу әлеуеті зор мыс 
өндіруші компания. Компания операциялық іс-қызметін Павлодар облысы мен ШҚО орналасқан Бозшакөл және 
Ақтоғай кен байыту кешендерінде, сонымен қатар Шығыс Қазақстанда орналасқан үш кеніш пен үш кен байыту 
фабрикаcында және Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын кенішінде жүргізеді. 2017 жылы мыстың жалпы 
өндіріс көлемі 259 мың тоннаны құрады, ілеспе өнім ретінде 58 мың тонна концентраттағы мырыш, 179 мың 
унция алтын мен 3,506 млн. унция күміс өндірілді. 
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Топтың өндірістік кәсіпорындары – Бозшакөл мен Ақтоғай – саладағы ең қарқынды даму көрсеткіштерін 
қамтамасыз етіп, KAZ Minerals-ты қорының басым бөлігі әлемдік деңгейдегі ашық түрдегі кеніштерден тұратын 
компанияға айналдырмақ. 
 
Операциялық шығындары бойынша Бозшакөл халықаралық мыс өндіруші кәсіпорындар арасында бірінші 
квартильге кіреді. Бозшакөл КБК кен байыту фабрикаларының жылдық толық қуаты 30 млн тонна кенді 
құрайды. Кенішті пайдаланудың қалған мерзімі – 39 жыл. Кендегі мыс құрамы 0,35%. Өндіріс көлемі – алғашқы 
10 жылда жыл сайын 100 мың тонна катод эквивалентіндегі мысты және 120 мың унция концентраттағы 
алтынды құрайды. 
 
Ақтоғай – карьер типтес ірі ауқымды кеніш. Ол Бозшакөлге ұқсас. Кендегі мыс мөлшері 0,36% (оксидті кен) және 
0,33% (сульфидті кен). Кенішті пайдаланудың қалған мерзімі – шамамен 28 жыл. Ақтоғайда оксидті кеннен 
катодты мысты өндіру 2015 жылдың желтоқсан айында басталды, ал сульфидті кеннен алғашқы мыс 
концентраты 2017 жылдың ақпан айында өндірілді. Сульфидті кенді қайта өңдейтін бірінші кен байыту 
фабрикасының жылдық қуаты есептік қуатына жеткенде 25 млн тоннаны құрайды. Ол сульфидті кенді өңдейтін 
екінші кен байыту фабрикасы 2021 жылдың соңына дейін өндірісті бастағанда екі еселеніп, 50 млн тоннаға 
дейін жетеді. Ақтоғай кен орнының операциялық шығындары халықаралық мыс өндіруші кәсіпорындарының 
арасында бәсекеге қабілетті болып табылады. Өндіріс көлемі – 2021 жылға дейін орта есеппен сульфидті 
кеннен өндірілетін 90 мың тонна мысты құрайды. Екінші кен байыту фабрикасы өндірісті бастағаннан кейін 
2022-2027 жылдар аралығында сульфидті кеннен жыл сайын шамамен 170 мың тонна мыс өндірілетін болады. 
Оксидті кеннен 2025 жылға дейін жыл сайын шамамен 20 мың тонна мыс өндіріледі.  
 
KAZ Minerals PLC компаниясының құнды қағаздары Лондон, Қазақстан және Гонконг қор биржаларында 
айналымда. Топта шамамен 13 000 адам жұмыс істейді, олардың басым бөлігі Қазақстан азаматтары. 
 
China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Company Ltd («Non Ferrous 
China») – бұл мемлекет бақылауындағы және акциялары Шэньчжэнь қор биржасында айналымда жүрген 
компания. Ол халықаралық жобалардағы мердігерлік қызметтерді атқарады және түсті металдар ресурстарын 
игеруге қатысады. NFC Қытай аумағынан тысқары жерлерде түсті металдарды игеру мен қайта өңдеуге 
инвестиция салған алғашқы қытайлық компания. Оның иелігінде ҚХР-дағы тау-кен жобалар да бар. Бұл 
компания өз іс-қызметін әлемнің 20 елінде жүргізеді. NFC компаниясы KAZ Minerals-тың Бозшакөл, Ақтоғай 
және Бозымшақ сияқты жобаларында жетекші мердігер болған.  
 
 
Бұл хабарламада ішкі ақпарат бар. 
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