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ҚАЗАҚМЫС 2013 ЖЫЛДЫҢ ҮШІНШІ ТОҚСАНЫНДАҒЫ  
ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТІН ҚОРЫТЫНДЫЛАДЫ  

 
2013 жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша Қазақмыс Тобы катодты теңгерімде 215 
мың тонна мыс өндірді. Бұл өткен жылғы көрсеткішке сай келеді. Үшінші тоқсанда мыс 
өндірісінің көлемі 71 мың тоннаны құрады. Тоғыз айдың қорытындысы бойынша кендегі мыстың 
орташа көрсеткіші - 0,97%. Кен өндіру мен өңдеу процесінің тұрақты түрде жүргізілуі өндіру 
көлемін жыл соңына дейін жоспарланған 285-295 мың тоннаға жеткізуге мүмкіндік береді.   
 
Ілеспе өнімдер – концентраттағы мырыш, күміс пен алтын өндірісі де жылдық жоспарға сәйкес 
жүзеге асырылып жатыр. Тоғыз айда 100 мың тонна концентраттағы мырыш өндірілді. Алдыңғы 
жылғы нормативтен тыс өндірілген шикізатты өңдеудің және айырып алу коэффициентінің өсуі 
есебінен күміс өндірісі өткен жылғымен салыстырғанда 1,4 млн.унцияға, яғни 10,4 млн. унцияға 
дейін өсті. Тоғыз айдағы алтын өндірісі – 78,2 мың унция. 
 
Тоғыз ай ішінде Екібастұздың ГРЭС-1 станциясында өндірілген электр қуатының таза көлемі 
9504 ГВтч құрады. Ол ішкі нарықтағы сұраныстың төмендеуіне байланысты өткен жылғы 
осындай кезеңдегі көрсеткіштен 9 пайызға төмен болып отыр.  
 
Қыркүйек айында Жезқазған мыс қорыту зауытының уақытша тоқтатылуына байланысты, 
концентрат түріндегі катодты теңгерімдегі мыстың 5,1 мың тоннасы сатылды. Топ бар болғаны 
тоғыз айдың ішінде катодты теңгерімдегі мыстың 231 мың тоннасын өткізді. 30 қыркүйектегі 
жағдай бойынша таза берешек Топтың дамуына арналған негізгі жобаларға бағытталған 
инвестициялар есебінен 1,44 млрд АҚШ долларын құрады.  
 
«Біз тоғыз айда тұрақты өндірістік көрсеткіштерге қол жеткіздік. Яғни, жыл соңына қарай 
жоспарларымызды толық орындайтынымызды қазірдің өзінде айтуға болады. Бұл ретте біз 
өндірістің тиімділігіне бұрынғыдай ерекше назар аударамыз»,- деді Қазақмыс Тобының 
Басқарушы бас директоры Олег Новачук. 
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Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 
 
Қазақмыс 

   

Мария Бабкина 
Корпоративтік байланыстар департаментінің 
Лондондағы басшысының орынбасары 

Тел: +44 20 7901 7849 

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

Мақсұт Жапабаев  
Корпоративтік байланыстар 
департаментінің Алматыдағы басшысы 

Тел:  +77 27 2440  353         

Алмас Садықов  
Корпоративтік байланыстар 
департаментінің Алматыдағы менеджері 

Тел:  +77 27 2440  353         

   
 

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, 9 тау-кен фабрикалары мен екі 
мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған әлемдегі алдыңғы қатарлы мыс өндіруші. 
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.  
 
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 болатын жобалық қуаттылығына жеткізуге мүмкіндік 
беретін модернизациялау бағдарламасы қолға алынған. Kazakhmys Power бөлімшесінде 
Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыратын электр 
станциялары бар. 
 
Қазақмыс Тобының құнды қағаздары Лондон қор биржасында және 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 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 және де Орталық Азиядағы ауқымды табиғи 
ресурстарды игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  

 


