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ГРУППА KAZ MINERALS ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ  2018 ГОДА 
 

В первом квартале Группа KAZ Minerals произвела 67,3 тыс. тонн меди1 – на 3% больше, чем в 
предыдущем квартале (4 кв. 2017: 65,2 тыс. тонн), и на 29% больше, чем в первом квартале 2017 года 
(52,1 тыс. тонн). Объем производства растет благодаря продолжающемуся наращиванию на 
Бозшаколе и обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды Актогая. Компания на пути 
достижения запланированного на 2018 год диапазона производства по всем металлам. Медное 
производство в 2018 году ожидается в диапазоне 270-300 тыс. тонн. 

Бозшаколь 

На Бозшакольском ГОКе, расположенном в Павлодарской области, в первом квартале 2018 года 
произведено 26,9 тыс. тонн меди2. 20%-ный рост, по сравнению с предыдущим кварталом, связан с 
10%-ным увеличением переработки руды, улучшенным коэффициентом извлечения и более высоким 
средним содержанием меди в руде. По сравнению с первым кварталом прошлого года рост 
производства меди составил 17%. Нынешние показатели оставляют актуальным запланированный 
годовой диапазон 95-105 тыс. тонн меди, с учетом ожидаемого снижения в течение года содержания 
меди в переработанной руде. 

Объем производства золота вырос на 29%, до 36 тыс. унций (4 кв. 2017: 27,9 тыс. унций), благодаря 
высокому содержанию металла в руде и повышенному коэффициенту извлечения. Ожидается, что в 
2018 году объем производства будет на уровне 115-125 тыс. унций, с ожидаемым в дальнейшем 
снижением содержания золота в руде. 

Добыча руды на Бозшаколе увеличилась на 37%, до 8,136 млн тонн (4 кв. 2017: 5,952 млн тонн). Объем 
ее переработки на обогатительных фабриках вырос на 10%, до 6,674 млн тонн (4 кв. 2017: 6,06 млн 
тонн). 

Обогатительная фабрика по переработке сульфидной руды работала в первом квартале на средней 
пропускной способности 95%, без значительных остановок на техобслуживание. Перефутеровка 
мельниц в 2018 году запланирована на второй и четвертый кварталы. 

Обогатительная фабрика по переработке каолинизированной руды в первом квартале впервые 
находилась на длительном техобслуживании, вследствие чего ее пропускная способность в 
квартальном разрезе снизилась с 82% до 65%. 

Актогай 

На Актогайском ГОКе, расположенном в Восточно-Казахстанской области, в первом квартале 2018 
года произведено 26,4 тыс. тонн меди1 из сульфидной и оксидной руды, на 2% больше по сравнению 
с предыдущим кварталом и на 122% по сравнению с первым кварталом предыдущего года. 

Объем производства меди из сульфидной руды в первом квартале увеличился на 9% до 21,1 тыс. тонн 
(4 кв. 2017: 19,3 тыс. тонн) в результате высокого содержания меди в руде и коэффициента 
извлечения. Годовой запланированный диапазон сохраняется на уровне 90-105 тыс. тонн. 

                                                      
1 Здесь и далее – оплачиваемый металл в концентрате и катодная медь из оксидной руды Актогая 
2 Здесь и далее – оплачиваемый металл в концентрате 
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Из оксидной руды произведено 5,3 тыс. тонн катодной меди (4 кв. 2017: 6,7 тыс. тонн). Снижение носит 
сезонный характер, при этом зимняя температура в первом квартале достигала исключительно низких 
уровней. По сравнению с первым кварталом прошлого года объем производства выше на 13% 
благодаря прогрессу в наращивании производства на комплексе по переработке оксидной руды в 2017 
году. Целевой показатель на 2018 год – по-прежнему 20-25 тыс. тонн. 

Объем добычи руды в первом квартале увеличился на 31%, до 8,474 млн тонн, по сравнению с 
предыдущим кварталом (4 кв. 2017: 6,47 млн тонн) за счет увеличения добычи оксидной руды. 
Относительно первого квартала 2017 года (6,019 млн тонн) рост составил 41% – благодаря 
увеличению добычи сульфидной руды для переработки на запущенной в 2017 году сульфидной 
обогатительной фабрике. 

В марте пропускная способность обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды 
достигала 76%. 

Восточный регион и Бозымчак 

Производство меди на предприятиях ТОО «Востокцветмет» (Восточно-Казахстанская область) и на 
руднике Бозымчак в Кыргызстане в первом квартале сократилось на 16%, до 14 тыс. тонн, в сравнении 
с 16,7 тыс. тонн в четвертом квартале 2017 года. Снижение связано с плановой остановкой 
Николаевской обогатительной фабрики на 50 дней. В этот период руда Артемьевской шахты 
складировалась для дальнейшей переработки на обогатительной фабрике для повышения 
коэффициента загрузки в последующие периоды года. 

Запланированный диапазон производства меди на 2018 год – 65 тыс. тонн. 

Объем добычи руды, 959 тыс. тонн, на 2% ниже, чем в предыдущем квартале, и соответствует уровню 
первого квартала предыдущего года. 

Производство попутной продукции в первом квартале было в соответствии с ожиданиями. 

Объем производства цинка в концентрате вырос на 20%, до 14,2 тыс. тонн с 11,8 тыс. тонн в четвертом 
квартале 2017 года из-за увеличения содержания. За год планируется произвести около 60 тыс. тонн 
цинка в концентрате. 

Производство золота и серебра увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим кварталом, до 13,6 
тыс. унций и 574 тыс. унций соответственно. Высокое содержание металлов в руде более чем 
компенсировало снижение объемов переработки. Производство золота и серебра снизилось, по 
сравнению с первым кварталом предыдущего года, на 3% и на 4%, соответственно. Ожидается, что в 
2018 году в Восточном регионе и на Бозымчаке будет произведено 45-50 тыс. унций золота и около 2 
млн унций серебра. 

Обновление финансовой информации 

Чистая задолженность Группы, по состоянию на 31 марта 2018 года, возросла до $2,206 млрд (31 
декабря 2017: $2,056 млрд) за счет отсроченной с 2016-17 года выплаты $250 млн подрядной 
организации, которая вела строительство обогатительной фабрики на Актогае, процентных выплат в 
размере $94 млн и НДПИ и роялти в размере $58 млн. Общая сумма денежных средств и их 
эквивалентов на 31 марта 2018 года составила $1,526 млрд при валовой задолженности $3,732 млрд. 

Председатель правления Группы KAZ Minerals Эндрю Саузам прокомментировал: «Я рад заявить 
о дальнейшем поквартальном производственном росте в 2018 году, обусловленном повышением 
объемов сульфидных обогатительных фабрик на Бозшаколе и Актогае. Мы на пути к достижению 
наших плановых показателей по всем металлам в течение всего года, это производство 270-300 тыс. 
тонн меди и 160-175 тыс. унций золота. Группа KAZ Minerals обеспечивает рост производства на 
плотно сбалансированном рынке, в то время как среднесрочные перспективы цен на медь остаются 
сильными». 

 

  



 

 

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. 
 
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. 
 
Этот релиз содержит внутреннюю информацию. 



 

 

 
 

2018 жылғы 26 сәуір  

 
KAZ MINERALS ТОБЫ 2018 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ ТОҚСАНЫНДАҒЫ 

ӨНДІРІСТІК  ІС-ҚЫЗМЕТІН  ҚОРЫТЫНДЫЛАДЫ  
 

Бірінші тоқсанда KAZ Minerals Тобы 67,3 мың тонна 1  мыс өндірді. Бұл бұған дейін тоқсанмен 
салыстырғанда 3%-ға (2017 жылдың 4-тоқсаны: 65,2 мың тонна), ал 2017 жылдың бірінші тоқсанымен 
салыстырғанда 29%-ға көп (52,1 мың тонна). Өндіріс көлемінің артуы Бозшакөлдегі және сульфидті 
кендерді өңдейтін Ақтоғай кен байыту фабрикасындағы өсімнің арқасында қол жетіп отыр. Компания 
барлық металдар бойынша 2018 жылға жоспарланған көрсеткіштерге жету жолында. 2018 жылы мыс 
өндірісі 270-300 мың тонна көлемінде болады деп көзделген.  

Бозшакөл 

Павлодар облысында орналасқан Бозшакөл КБК-нде 2018 жылдың бірінші тоқсанында 26,9 мың 
тонна2 мыс өндірілді. Мұндай 20%-дық өсім кен өңдеуді 10%-ға арттыруға, бөліп алу коэффициентінің 
жақсаруына және кендегі мыстың орташа мөлшерінің жоғары болуына байланысты. Былтырғы 
жылдың бірінші тоқсанымен салыстырғанда мыс өндірісі 17%-ға артты. Соңғы көрсеткіштер, жыл 
бойында өңделген кеннің құрамындағы мыстың азаятындығына қарамастан, 95-105 мың тонна мыс 
көлеміндегі жылдық жоспарлы аралықтың қол жетімді екенін көрсетіп отыр.  

Алтын өндірісі 29%-ға артып, кендегі металдың жоғары мөлшерінің және бөліп алу коэффициентінің 
жоғары болуының арқасында 36 мың унцияға жетті (2017 жылдың 4-тоқсаны: 27,9 мың унция). 2018 
жылы өндіріс көлемі 115-125 мың унция көлемінде болады деп жоспарланған. Кендегі алтынның 
мөлшері біртіндеп азаяды.  

Бозшакөлдегі кен қазу көлемі 37%-ға артып, 8,136 млн тоннаны құрады (2017 жылдың 4-тоқсаны: 
5,952 млн тонна). Оны кен байыту фабрикаларында өңдеу көлемі 10% ұлғайып, 6,674 млн тоннаға 
жетті (2017 жылдың 4-тоқсаны: 6,06 млн тонна). 

Сульфидті кендерді өңдейтін байыту фабрикасы 95%-дық орташа өткізу мүмкіндігімен жұмыс істеп, 
айтарлықтай техникалық қызмет көрсетуге тоқтаған жоқ. Диірмендердің қаптамасын ауыстыру 2018 
жылдың екінші және төртінші тоқсандарына жоспарланған.  

Каолин балшығы бар кендерді өңдейтін байыту фабрикасы ұзақ мерзімді техникалық қызмет 
көрсетуде болғандықтан, оның өткізу мүмкіндігі аталмыш тоқсан аясында 82%-дан 65%-ға дейін 
төмендеді. 

Ақтоғай  

Шығыс Қазақстандағы Ақтоғай КБК-нде 2018 жылдың бірінші тоқсанында сульфидті және оксидті 
кендерден 26,4 мың тонна мыс1 өндірілді. Бұл бұған дейінгі тоқсанмен салыстырғанда 2%-ға артық 
болса, былтырғы жылдың бірінші тоқсанымен салыстырғанда 122%-ға көп.  

Сульфидті кеннен мыс өндіру бірінші тоқсанда кендегі мыстың жоғары мөлшері мен бөліп алу 
коэффициентінің арқасында 21,1 мың тоннаға жетіп, 9% өсті (2017 жылдың 4-тоқсаны: 19,3 мың 
тонна). Жылдық жоспарлы өндіріс көлемі - 90-105 мың тонна. 

                                                      
1 Мұнда және одан әрі – концентраттағы ақысы төленетін металл және Ақтоғайдағы оксидті кеннен өндірілген катодты мыс 
2 Мұнда және одан әрі – концентраттағы ақысы төленетін металл 
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Оксидті кеннен 5,3 мың тонна катодты мыс өндірілді (2017 жылдың 4-тоқсаны: 6,7 мың тонна). Бұл 
төмендеу маусымдық сипатқа ие, бірінші тоқсандағы қысқы ауа температурасы ең төменгі деңгейге 
жеткен. Ал былтырғы жылдың бірінші тоқсанымен салыстырсақ, 2017 жылы оксидті кенді өңдеу 
кешеніндегі өндірісті арттырудағы ілгерілеудің арқасында, есептік кезеңде 13%-ға артық. 2018 
жылдың жоспарлы межесі - 20-25 мың тонна. 

Бірінші тоқсандағы кен өндірісінің көлемі 31%-ға артып, 8,474 млн тоннаға жетті (2017 жылдың 4-
тоқсаны: 6,47 млн тонна). Бұған себеп оксидті кеннің өндірісі ұлғайды. 2017 жылдың бірінші 
тоқсанымен салыстырғандағы өсім 41%-ді құрап отыр. Себеп: 2017 жылы іске қосылған сульфидті 
кендерді өңдейтін фабрикадағы өндіріске арналған сульфидті кендердің өндірісі артты. 

Наурыз айында сульфидті кендерді өңдейтін кен байыту фабрикасының өткізу мүмкіндігі 76% 
шамасында болды. 

Шығыс өңір мен Бозымшақ 

«Шығыстүстімет» ЖШС-нің (Шығыс Қазақстан облысы) кәсіпорындарында және Қырғызстандағы 
Бозымшақ кенішінде мыс өндірісі 16%-ға азайып, 14 мың тоннаны құрады. 2017 жылдың төртінші 
тоқсанында бұл көрсеткіш 16,7 мың тонна еді. Бұл төмендеу Николаев кен байыту фабрикасындағы 
жоспарлы 50 күндік тоқтауға байланысты орын алды. Бұл кезеңде Артемьев шахтасының кені 
жинақталып, жылдың кейінгі кезеңдерінде фабриканың жүктесін арттыру үшін қоймада сақталды.  

2018 жылға жоспарланған мыс өндірісінің көлемі – 65 мың тонна. 

Кен өндірісі 959 мың тоннаны құрады. Бұл бұған дейінгі тоқсанмен салыстырғанда 2% аз, дегенмен 
былтырғы жылдың бірінші тоқсанына сәйкес келеді.  

Бірінші тоқсанда ілеспе өнімдердің өндірісі жоспарға сәйкес болды.  

Концентраттағы мырыш өндірісі 20% артып, 14,2 мың тоннаға жетті (2017 жылдың 4-тоқсаны: 11,8 
мың тонна). Бір жыл ішінде 60 мың тонна концентраттағы мырыш өндіру жоспарланып отыр. 

Өткен тоқсанмен салыстырғанда бірінші тоқсанда алтын мен күмістің өндіріс көлемі 5%-ға артып, 13,6 
мың унцияға (алтын) және 574 мың унцияға (күміс) жетті. Кендегі металдардың жоғары мөлшері қайта 
өңдеу көлемінің азаюының орнын толтырды. Егер былтырғы жылдың бірінші тоқсанымен 
салыстырсақ, алтын мен күмістің өндірісі сәйкесінше 3% және 4%-ға азайды. Шығыс өңір мен 
Бозымшақта 2018 жылы 45-50 мың унция алтын мен 2 млн унцияға жуық күміс өндірілетін болады.  

Қаржылық ақпаратты жаңарту  

2018 жылғы 31 наурыздағы мәліметке сәйкес, Топтың таза берешегі $2,206 млрд-ға дейін жетті (2017 
жылғы 31 желтоқсан: $2,056 млрд). Бұл Ақтоғайдағы кен байыту фабрикасын салған мердігер ұйымға 
2016-17 жылдан мерзімі шегерілген $250 млн-дың, $94 млн көлеміндегі пайыздық төлемдердің және 
$58 млн көлеміндегі ПҚӨС мен роялитидің есебінен орын алып отыр. $3,732 млрд жалпы берешек 
бола тұра, ақшалай қаражаттың және оның эквиваленттерінің жалпы сомасы 2018 жылғы 31 
наурызда $1,526 млрд құрады.  

KAZ Minerals Тобының басқарма төрағасы Эндрю Саузам былай деп мәлімдеді: «Мен Бозшакөл 
мен Ақтоғайдағы сульфидті фабрикалардың арқасында орын алған тоқсандық өндірістік өсім туралы 
қуана хабарлаймын. Біз жыл бойында барлық металдар бойынша өзіміздің 270-300 мың тонна мыс 
пен 160-175 мың унция алтын көлеміндегі көрсеткіштерімізге жету жолындамыз. KAZ Minerals Тобы 
тығыз баланстағы нарықта өндірістің артуын қамтамасыз етіп отыр, ал мыс бағасының орта мерзімді 
перспективасы тұрақты». 

 

  



 

 

 

 
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. 
 
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. 
 
Бұл хабарламада ішкі ақпарат бар. 
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