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ҚАЗАҚМЫС – АЙМАҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӨНІНДЕГІ  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ФОРУМНЫҢ НЕГІЗГІ СЕРІКТЕСІ  

 
Қазақмыс компаниясы «Қуатты аймақтар – қуатты Қазақстан» республикалық 
өңіраралық форумының негізгі серіктесі болып отыр. Форумға Шығыс Қазақстан, 
Алматы, Павлодар және Қарағанды облыстары атсалысты.  Өскемен қаласында өтіп 
жатқан форумның жұмысына Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Серік 
Ахметов, облыс әкімдері, орталық атқарушы органдардың өкілдері мен отандық 
компаниялардың басшылары қатысты. Форумның аясында Қазақмыс отандық 
компаниялармен ынтымақтастық туралы бірқатар меморандумдар жасасады деп 
жоспарланған.  
 
Қазақмыс компаниясы елдің тау-кен металлургиялық секторындағы компаниялардың 
арасында қазақстандық тауар өндірушілерді қолдау жөніндегі көшбасшылардың бірі 
болып отыр. 2012 жылдың 12 айы ішінде компания жалпы сомасы 252 млрд. теңге 
сомасына  тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алды. Олардың ішіндегі 
тауарлар сомасы 134 млрд. теңге, жұмыстар мен қызметтер сомасы - 118 млрд. теңге 
болды. Бұл ретте, Қарағанды облысы бойынша жалпы сатып алу 105 млрд. теңгені 
құрады,  Шығыс Қазақстан облысы бойынша – 17 млрд. теңге және Павлодар облысы 
бойынша – 6,5 млрд. теңге болып отыр. 2011 жылдағымен салыстырғанда, жалпы сатып 
алу 57 млрд. теңгеге көбейген, ал қазақстандық үлестің ара-салмағы жалпы сатып 
алулардың 62 пайызын құраған.   
 
Бүгінгі күні Қазақмыс компаниясы форумға қатысушы 3 облыста қызметін жүргізіп отыр. 
Компанияның негізгі өндіріс нысандары Қарағанды және Шығыс Қазақстан 
облыстарында шоғырланған. Оның үстіне, компания екі жобаны, яғни ШҚО-дағы Ақтоғай 
кен орнын және Павлодар облысындағы Бозшакөл кен орнын игеру жобаларын іске 
асырып келеді.   
 
 
Қазақмыс әлемдегі өз құрылымында байланыс орнатқан аздаған мыс өндірушілердің 
бірі болғандықтан компания негізгі және қосалқы өндірістерінде, оның ішінде құю және 
машина жасау кәсіпорындарында өз шикізатынан жасалған әрі өзінің және өзгелердің 
қажеттілігін қанағаттандыратын түрлі өнімдерді шығаруды жолға қойды. Олардың 
арасында мыс және эмаль өткізгіштер, құрамдас және қосалқы бөлшектер бар.  
Соңғы 3 жылда Қазақмыс бұрында алыс-жақын шет елдерден импортталатын өнімдерді 
шығару және әрекет ететін кәсіпорындарды жаңғырту мақсатымен 10 астам отандық 
кәсіпорындарға қайтарымды негізде 630 млн. теңге мөлшерінде ақшалай қаражат 
ұсынды. Осындай көмекке ие болғандар арасында Павлодар және Қарағанды 
облыстарында жұмыс істеп отырған «Ритам Павлодар» ЖШС, «Format Match Company» 
ЖШС, «Казэнергокабель» АҚ, «Сварко» ЖШС, «Компания Bayan» ЖШС, «Гелисханова» 
ЖК бар. 200-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылды. Сонымен қатар, ірі габаритті карьерлік 
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техниканы шығару мен оған қызмет көрсету, шиналарды жөндеу мен қалпына келтіру, 
энергоқазандықтарды жаңғырту жөніндегі бірқатар бірлескен кәсіпорындар құрылды. 
Сондай-ақ, аутсорсинг үлгісіндегі серіктестік дамытылуда. Осы үлгімен жұмыс істеп 
жатқан кәсіпорындарда келесі қызмет түрлері қолға алынған - «Ютария LTD» ЖШС – 
арнайы киімдерді шығару және жеткізу, «ПроСервис Восток» ЖШС – компания 
қызметкерлеріне арналған емдік-алдын алу тамақтану, «Интеллпром» ЖШС – натрий 
бутилды ксантогенатты шығару. Аталған кәсіпорындарда - 9 мыңға жуық еңбек етуде.  
 
Қазақмыстың қолдауымен Жезқазған және Балқаш өңірлерінде Кәсіпкерлер мен 
өнеркәсіпшілер қауымдастықтары құрылған. Қазіргі уақытта олардың құрамында жалпы 
5400 адам жұмыс істейтін 99 кәсіпорын кіріп отыр. 2013 жылдың бірінші жарты жылының 
өзінде 120 жаңа жұмыс орны құрылды.  
 
 
 «Қазақмыс» Корпорациясы» ЖШС-нің Басқарма Төрағасы Эдуард Огай былай деп 
мәлімдеді: «Үкімет басшысының қатысуымен өткізіліп отырған осы аймақаралық 
ынтымақтастық жөніндегі форумға серіктес болу – біз үшін үлкен құрмет. Қазақмыс, 
компанияның қызметін жүргізіп отырған аймақтардағы қазақстандық өндірушілерді 
қолдау бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. Бүгінгі күні бізде сатып алулардың 
орталықтандырылған айқын жүйесі бар, қазақстандық ынталы жеткізушілерді хабардар 
ету үшін сатылып алынатын тауарлардың каталогтары жасалды. ШОБ қолдау жөніндегі 
қадамдардың бірі - өндірістерді жаңғырту, сапаны жоғарылату, өнімдер түрлерін ұлғайту 
және жаңа өткізу нарықтарын меңгеру мақсатымен тапсырыстардың кепілдендірілген 
көлемдері». 
 
 
 
Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 
 
Қазақмыс    

Джон Смэлт 
Лондондағы Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысы 

Тел: +44 20 7901 7882 
       

Айрин Бэртон Лондондағы Қаржы талдаушысы Тел:  +44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев  
Алматыдағы Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысы 

Тел:  +77 27 2440  353         

Зүлфира 
Мұхамедиярова  

Астанадағы Корпоративтік байланыстар 
департаментінің менеджері 

Тел:  +77 17 2557  669    

 

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР  

Қазақмыс - мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи 
ресурстарды өндіру және өңдеумен айналысатын халықаралық жетекші топ болып табылады. 
 
Қазақмыс - Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші әрі 16 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына және 
екі мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған әлемдегі алыңғы қатарлы мыс өндіруші 
болып табылады. Тау-кен өндірісі кен өндіруден бастап мыс катанкасын және 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 және ауқымды теміржол инфрақұрылымымен қамтамасыз етіліп тұрады.  
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Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс және алтын өндіріп отыр. 2012 жылы Қазақмыс 152 мың тонна мырыш концентратын 
өндірді. Топ әлемдегі ең ірі деген он күміс өндірушінің бірі боп табылады - 2012 жылы 12,6 млн. 
унция күміс өндірді. 
 
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-тық өз жобалық қуаттылығына жеткізуге мүмкіндік 
беретін модернизациялау бағдарламасы іске асырылуда. Kazakhmys Power бөлімшесінде 
Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыратын электр 
станциялары бар. 
 
Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында және Гонконг қор биржасында айналымға қабілетті 
FTSE-100 компаниялар тізіміне кіреді; 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 60 000 адам 
жұмыс істейді, басым бөлігі Қазақстан азаматтары. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – 
өндірістік активтерді оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру және де 
Орталық Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  
 

 
 


