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ГРУППА КАЗАХМЫС ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТЫ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Сегодня Группа Казахмыс  представила   ряд проектов по расширению производства на  4-ом
Центральноазиатском горнорудном конгрессе, проходящем  в Алматы.  

Бозшаколь и Актогай являются ведущими проектами роста Группы Казахмыс. Совокупный
ежегодный объем производства по этим двум проектам оценивается в 200 тыс. тонн меди в
концентрате, что позволит увеличить текущее производство меди более чем на  60%.  

На Бозшакольском месторождении в настоящее время продолжаются буровые работы, к концу
года будет опубликовано технико-экономическое обоснование, а запуск производства
запланирован на 2015 год.   

13 июня 2011 года Казахмыс объявил о подписании меморандума о взаимопонимании по
предоставлению кредитной линии размером до $1,5 млрд для разработки крупного
месторождения Актогай в Восточном Казахстане. В 2011 году планируется начать полноценное
технико-экономическое обоснование для месторождения. Капитальные затраты на разработку и
осуществление проекта составят $2 млрд.    

Наряду с освоением крупных месторождений Группа Казахмыс осуществляет ряд проектов
среднего масштаба, находящихся на различных этапах освоения. Одним из перспективных
проектов является рудник  Жомарт, находящийся в Карагандинской области.    

Первая очередь отработки рудника была введена в эксплуатацию в 2006 году с  проектной
мощностью около 4 млн тонн руды в год. В период с 2012 по 2017 годы планируется
строительство 2-ой очереди отработки с началом добычи предположительно с 2018 года. 
Годовой объем добычи руды на руднике Жомарт с 2020 года может составить до 8 млн тонн в
год.  

Расширение производства является одной из приоритетных стратегических задач Группы
Казахмыс. Помимо разработки текущих проектов, продолжаются работы по освоению новых
месторождений с целью определения дальнейших проектов роста. В 2011 году затраты на
геологоразведочные работы составят $70 млн. 

Реализация проектов роста Группы Казахмыс сопряжена с созданием новых рабочих мест, 
развитием инфраструктуры и социально-культурных проектов, а также увеличением отчислений
в бюджет Казахстана.  
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

Казахмыс

Джон Смэлт Руководитель отдела
корпоративных связей

Тел: +44 20 7901 7882
Тел: +44 78 7964 2675

Айрин Бэртон Финансовый аналитик Тел: +44 20 7901 7814
Максут Жапабаев Руководитель отдела

корпоративных связей в Алматы
Тел:  +77 27 3304   556   

Бахыт Муканова Старший менеджер по
корпоративным связям

Тел:  +77 27 3304   556   

Мерлин

Дэвид Саймонсон Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина  Тел: +44 20 7726 8400

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра, электроэнергии, а также нефти. 

Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих
производителей меди в мире, владеющим 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В
2010 году из собственной руды было произведено 303 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. 
Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной
железнодорожной инфраструктурой.  

Подразделение «Kazakhmys Copper» производит значительные объемы других металлов, в том
числе цинка, серебра и золота. В 2010 году им произведено 167 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году
было произведено 14 млн унций серебра).  

«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1, 
работающей на угле, с проектной мощностью 4 000 МВт. 

Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой
бирже; она также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2010 году доходы
Группы от реализации составили 3,2 млрд долларов при показателе EBITDA Группы (за
вычетом особых статей) в 2.8 млрд долларов. В Группе работает около 61 000 человек, 
главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Казахмыса является
оптимизация производственных активов, реализация проектов по расширению производства и
участие в расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов  
Центральной Азии. 



  
2011 жылғы 21 маусым

ҚАЗАҚМЫС ТОБЫ ӨНДІРІСТІ ҰЛҒАЙТУ ЖОБАЛАРЫН ҰСЫНДЫ

Бүгін Қазақмыс Тобы Алматы қаласында өткізіліп отырған 4-ші Орта Азиялық тау-кен
конгресінде өзінің өндірісін ұлғайтудың бірқатар жобаларын ұсынды.    

Бозшакөл мен Ақтоғай Қазақмыс Тобының өркендеуінің жетекші жобалары болып табылады. 
Осы екі жоба бойынша өндірістің жиынтық жылдық көлемі 200 мың тонна мыс концентратына
бағаланып отыр, ол қазіргі мыс өндірісін 60 пайыздан астам шамаға арттыруға мүмкіндік береді.  

Қазіргі кезде Бозшакөл кен орнында бұрғылау жұмыстары жалғасуда, жыл соңына қарай
техникалық-экономикалық негіздемесі жарияланады, ал өндірісті іске қосу 2015 жылға
жоспарланып тұр. 

2011 жылдың 13 маусым күні Қазақмыс Шығыс Қазақстандағы ірі кен орны - Ақтоғайды игеру
үшін мөлшері 1,5 млрд АҚШ доллары болатын несиелік бағдар ұсыну бойынша өзара түсіністік
туралы меморандумға қол қойылғандығы жайлы хабарлаған болатын. 2011 жылы кен орнының
толық техникалық-экономикалық негіздемесін бастау жоспарланып отыр. Жобаны игеруге  жəне
жүзеге асыруға жұмсалатын капиталдық шығындар 2 млрд АҚШ долларын құрайтын болады. 

Ірі кен орындарын игерумен қатар, Қазақмыс Тобы меңгерудің əр түрлі сатысындағы орта
ауқымды бірқатар жобаларды жүзеге асырып келеді. Қарағанды облысындағы Жомарт кеніші
келешегі зор жобалардың бірі болып табылады.    

Кенішті іске қосудың бірінші кезегі 2006 жылы пайдалануға берілген, оның жобалық қуаттылығы
жылына 4 млн тонна руданы құрайды. 2012 жəне 2017 жылдардың аралығында өндіру
жұмыстарын шамамен 2018 жылы бастайтын, іске қосудың екінші кезегінің құрылысы
жоспарланып отыр. 2020 жылдан бастап Жомарт кенішінде руда өндірудің жылдық ауқымы
жылына 8 млн тоннаға дейін жетуі мүмкін.  

Өндірісті ұлғайту Қазақмыс Тобының басты стратегиялық міндеттерінің бірі болып табылады. 
Ағымдағы жобаларды игерумен қатар, одан əрі даму жобаларын анықтап алу мақсатымен жаңа
кен орындарын игеру жөніндегі жұмыстар да жалғасын тауып отыр. 2011 жылы геологиялық-
барлау жұмыстарына кететін шығындар 70 млн АҚШ долларын құрайтын болады. 

Қазақмыс Тобының өркендеу жобаларын жүзеге асыру жаңадан жұмыс орындарын ашумен, 
инфрақұрылымның жəне əлеуметтік-мəдени жобалардың дамуымен, сондай-ақ Қазақстанның
бюджетіне түсімдердің арттырылуымен тікелей байланысты.   
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Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар арқылы хабарласыңыз: 

Қазақмыс   

Джон Смэлт
Корпоративтік байланыстар
бөлімінің басшысы

      Тел:+44 20 7901 7882 
      

Айрин Бэртон Қаржы талдаушысы       Тел:+44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев
Алматыдағы Корпоративтік
байланыстар бөлімінің
басшысы

      Тел:  +77 27 3304   556   

Бақыт Мұқанова
Корпоративтік байланыстар
жөніндегі аға менеджер

      Тел:  +77 27 3304  556    

Мерлин
  

Дэвид Саймонсон         Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина        Тел: +44 20 7726 8400

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР

Қазақмыс табиғи ресурстарды өндіру жəне өңдеу жөніндегі жетекші халықаралық компания
болып табылады жəне мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын, сонымен қатар мұнай
өндіру салаларында елеулі активтерін иеленіп отыр.   

Қазақмыс Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші əрі 17 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына жəне екі
мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған əлемдегі алда келе жатқан он мыс
өндірушінің бірі болып табылады. Мыс өндірісі руда өндіруден бастап мыс катанкасын жəне
катодты мыс түріндегі дайын өнім шығаруға дейін толықтай интеграцияланған. 2010 жылы
меншікті рудадан 303 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндіріліп шығарылды. Бұл өндіріс
электр энергиясының ішкі жеткізілімдерімен жəне ауқымды теміржол инфрақұрылымымен
сүйемелденіп тұрады.  

«Kazakhmys Copper» бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде
мырыш, күміс жəне алтын өндіріп отыр. 2010 жылы Қазақмыс 167 мың тонна мырыш
концентратын өндіріп шығарды. Топ əлемде ең ірі деген он күміс өндірушінің бірі боп табылады.  
(2010 жылы 14 млн. унция күміс өндірді).   

«Kazakhmys Power» жобалық қуаттылығы 4000 МВт құрайтын Қазақстандағы ең ірі деген
Екібастұз ГРЭС-1 көмір электр станциясының 50 пайыздық қатысу үлесіне ие.  

Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында айналымға қабілетті FTSE-100 компаниялар тізіміне
кіреді; сондай-ақ Қазақстан қор биржасында (KASE) да саудаланып келеді. 2010 жылы EBITDA 
(ерекше баптардығ қоспағанда) көрсеткіші 2,8 млрд.АҚШ долларды құрағанда,Топ өнімдерінің
өткізілу көлемі 3,2 млрд.АҚШ доллары болған. Топта шамамен 61 000 адам жұмыс істейді, яғни
басым көпшілігі қазақстандық азаматтар. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік
активтерді оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру жəне де Орталық
Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу. 


