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ҚАЗАҚМЫС БОЗШАКӨЛ ЖОБАСЫНА ҚОСЫМША РЕСУРС 

ЖҰМЫЛДЫРАДЫ  
 
Қазақмыс Тобы мыс өндіру жөніндегі ірі жоба - Бозшакөл жобасын игеру үшін екінші 
негізгі мердігер ұйым ретінде Non Ferrous China компаниясы тағайындалғандығы туралы 
хабарлайды. Қосымша ресурс, негізінен, кен байыту фабрикасының құрылысын жүргізіп, 
іске қосу үшін тартылады.  
   
Осыған орай, жобаның жалпы құны шамамен 350 млн долларға өседі деп күтілуде. 
Екінші мердігер ұйымды тарту кенішті игеру мерзімі бұрын жоспарланғандай 2015 жылға 
қарай басталатындығының қосымша кепілі болмақ.     
 
Кен орнындағы құрылыс жұмыстары жалғасуда: кен байыту фабрикасының ғимараты 
қыс мезгілі басталғанға дейін толықтай тұрғызылып, қапталды. Үш үгіткіш те кестеге 
сəйкес жеткізілді.  
 
Қазақмыс екінші мыс кен орны болып табылатын Ақтоғай жобасына да қосымша ресурс 
тарту мүмкіндігін қарастыруда.     
 
«Негізгі өркендеу жобаларымыздың дер кезінде іске қосылуы Қазақмыстың болашақ 
дамуының аса маңызды аспектісі болып табылады. Директорлар кеңесінің 
пайымдауынша, Топтың жəне оның акционерлерінің мүддесі үшін қосымша ресурстар 
тартқан жөн, себебі бұл жобаны мерзімінде пайдалануға беруге көмектеседі. Non 
Ferrous China ауқымды жобалар, соның ішінде Қазақстандағы жобалардың 
құрылысында мол тəжірибесі бар компания», - деп мəлімдеді Қазақмыс Тобының 
Басқарушы бас директоры Олег Новачук.  
 
    
Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 
   
Мария Бабкина Корпоративтік байланыстар департаменті 

басшысының орынбасары, Лондон 
Тел: +44 20 7901 7849 

Айрин Бэртон Қаржы талдаушысы, Лондон Тел: +44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев   Корпоративтік байланыстар  
департаментінің басшысы, Алматы 

          Тел:  +701 799 32 64    
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РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Қазақмыс - мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи 
ресурстарды өндіру жəне өңдеумен айналысатын халықаралық жетекші топ болып табылады. 
 
Қазақмыс - Қазақстандағы ең ірі жəне əлемдегі алдыңғы қатарлы мыс өндіруші болып 
табылады. Қазақмыстың 16 кеніші, 9 тау-кен фабрикалары мен екі мыс балқытушы өндірістік 
кешені бар. Қазір олардың бірінде қайта құру ісі қолға алынған. Мыс өндірісі кен өндіруден 
бастап мыс катанкасын жəне катодты мыс түріндегі дайын өнім шығаруға дейін толықтай 
интеграцияланған. 2012 жылы меншікті кеннен 292 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс 
өндірілді. Бұл өндіріс электр энергиясының ішкі тасымалдарымен жəне ауқымды теміржол 
инфрақұрылымымен қамтамасыз етілген.  
 
Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс жəне алтын өндіріп отыр. 2012 жылы Қазақмыс 152 мың тонна мырыш концентратын 
өндірді. Топ əлемдегі ең ірі деген күміс өндірушілердің бірі боп табылады. 2012 жылы 12,6 млн. 
унция күміс өндірілді. 
 
Kazakhmys Power Қазақстандағы ең ірі электр станцияларының бірі болып табылатын Екібастұз 
ГРЭС-1 көмір электр станциясының 50 пайыздық үлесіне ие. Электр станциясында өндірістік 
қуаттылығын 3 000 МВт-тан 4 000 МВт болатын жобалық қуаттылығына жеткізуге мүмкіндік 
беретін модернизациялау бағдарламасы іске асырылуда. Kazakhmys Power бөлімшесінде 
Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыратын электр 
станциялары бар. 
 
Қазақмыс Тобының құнды қағаздары Лондон қор биржасында жəне Гонконг қор биржасында 
айналымда, сондай-ақ Қазақстан қор биржасында (KASE) да саудаланып келеді. 2012 жылы 
Топтың ағымдағы қызметінен келген табысы 3,4 млрд. АҚШ долларын, ал EBITDA көрсеткіші 1,9 
млрд. АҚШ долларын құрады. Топта шамамен 58 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі 
Қазақстан азаматтары. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді 
оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру жəне де Орталық Азиядағы 
ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  
 
China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineeri ng and Construction Company Ltd (“Non 
Ferrous China”) - халықаралық тау-кен жобаларын игеруге қатысып жүрген компания. Ол 1997 
жылдың сəуір айында Шэньчжэнь қор биржасында тіркелген. Компания Орталық Азияны қоса 
алғанда Азиядағы жəне Африка құрлығындағы түсті метталлургия саласындағы ірі жобаларға 
қатысып, мол тəжірибе жинақтаған.    
 
 


