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ҚАЗАҚМЫС ТОБЫ 2012 ЖЫЛҒЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІН ЖАРИЯЛАДЫ  

 
Қазақмыс Тобы 2012 жылғы өндірістік қызметінің нәтижелері мен аудиттелмеген қаржылық 
нәтижелерін жариялап отыр. Бұл есепке акциялар пакетінің 26 пайызын Қазақмыс иеленіп 
отырған ENRC PLC компаниясынан келетін түсімдер қосылмаған. ENRC PLC үлесі қоса 
есептелген жиынтық есеп 2013 жылдың 26 наурызында жарияланатын болады.   
 
Қазақмыс Тобының есепті кезеңдегі сегменттік EBITDA көрсеткіші 1,36 млрд.АҚШ долларын 
құрады. 2012 жылы табыстың кемуіне мыс бағамының 10 пайызға төмендегені, өткізу 
көлемдерінің кемуі мен компанияның өндіруге, еңбекақы төлеуге жұмсаған шығыстарының және 
көлік шығындарының артуы себепкер болды. Мыс өндірісінің таза өзіндік құны фунтына 174 
АҚШ центы деңгейіндегі жоспарлы көрсеткіштерге сәйкес келіп отыр. Директорлар кеңесі 
акциясына 8 центтен келетін қорытынды  дивиденд төлеуді ұсынып отыр, бұл жалпы алғанда 42 
млн. АҚШ долларын құрайтын болады. Дивиденд мөлшерінің қысқаруы табыстылық 
көрсеткішінің төмендегенін және ауқымды капитал салу кезеңіне аяқ басқандықты білдіреді. Бұл 
шешім компанияның дивидендтер төлеудегі икемді саясатына сәйкес келеді.   
 
Қазақмыс Тобының тұрақты қаржылық жағдайы өндірісті ұлғайту жөніндегі жобаларды іске 
асыруға мүмкіндік береді. Мұндай жобаларға 4,2 млрд. АҚШ доллары мөлшерінде ұзақмерзімді 
қаржыландыру қамтамасыз етілген. Экспорталды қаржыландыру жөніндегі несиелік желі 
жаңартылып, 1 млрд. АҚШ доллары мөлшерінде бекітілді.  
 
Бұдан бұрын хабарланғанындай, 292 мың тонна меншікті концентраттан мыс өндіру жолымен, 
катодты мыс өндірісінің жалпы жылдық көлемі 294 мың тоннаны құрады.  Концентраттағы 
мырыш өндірісі 152 мың тоннаға жетті, алтын өндірісінің жалпы көлемі  - 129 мың унция болды. 
Сондай-ақ, 12,6 млн. унция күміс өндіріліп шығарылды. Екібастұздың ГРЭС-1 станциясында 
электр энергиясының таза өндірілімі 13 пайызға өсті. 2012 жылдың төртінші тоқсанында 
алтыншы энергоблокты іске қосу жұмыстары аяқталып, электр станциясының қуаттылығы 20 
пайызға артты, яғни 3 000 МВт-қа дейін жетті.  
 
2012 жылы өндірісті ұлғайтуға бағытталған жобаларды жүзеге асыру ісінде біршама 
жетістіктерге қол жеткізілді. Бозшакөл кен орны жөніндегі жоба игеру кезеңіне көшті. Жыл ішінде 
даярлау жұмыстарының, соның ішінде инфрақұрылымды дамыту жұмыстарының қомақты бөлігі 
жүзеге асырылды. 2013 жылы өңдеу жұмыстарына арналған негізгі жабдықтарды жеткізу әрі 
орнату жоспарланып отыр. Бозшакөл жобасы жоспарға сәйкес жүзеге асырылуда. Ол бойынша 
алғашқы концентрат 2015 жылы өндіріліп шығарылады, ал бюджеті 1,9 млрд. АҚШ долларын 
құрайды.    
 
Ақтоғай жобасы бойынша ТЭН 2012 жылдың желтоқсан айында бекітілген болатын. Жоба 
бойынша алғашқы жұмыстар 2013 жылдың басында басталды, ал алғашқы өнім 2015 жылы 
шығарылатын болады. 2013 жылы Қырғызстандағы Бозымчак алтын-мыс кен орнындағы кеніш 
құрылысы аяқталып, кен байыту фабрикасы мен тиісті инфрақұрылым пайдалануға берілед деп 
күтілуде.   
 
Қолданыстағы кәсіпорындардың жанындағы орта және шағын жобалар бойынша жұмыс 
жалғасуда. Бұл жобалар Ақбастау және Құсмұрын, Жомарт (екінші кезегі) пен Оңтүстік Шығыс 
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Нұрқазған кеніштерін қамтып отыр. Олардың әлеуеттері зор әрі игеру қарқыны ішінара 
қаржыландырудың тұрақтылығына байланысты болады. 2013 жылы Kazakhmys Mining 
бөлімшелерінің өндірісін қолдауға жұмсалатын капиталдық шығындар 2012 жылғы 624 млн. 
АҚШ долларынан 450-550 млн.АҚШ долларына дейін қысқарады.   
 
Компаниядағы кәсіпорындардың энергия тұтыну көрсеткішін төмендетуге бағытталған жұмыс 
белсенді жүргізілуде. Топтың 2012 жылы электр энергиясын тұтыну көрсеткіші 6 255 Гвтсағ 
құрады, ол алдыңғы жылдағы көрсеткіштен 8 пайызға төмен. Mining бөлімшесінің энергия 
тұтыну көрсеткіші 12 пайызға кеміп, 2011 жылдағы 5 218 ГВтсағ-пен салыстырғанда, 4 580 
ГВтсағ құрады.   
 
2013 жылы Қазақмыс Тобының басшылығы стратегиялық басқарудың басты қағидаттарына 
ерекше көңіл бөледі. Еңбек пен денсаулықты қорғауды басқару жүйелерін одан әрі 
кемелдендіріп дамыту, өндіріс тиімділігін арттыру және өндірісті ұлғайтуға бағытталған 
жобаларды іске асыру ісі жалғасын табады.     
 
2013 жылы мыс өндірісі 2012 жылдағы деңгейде сақталады деп күтіледі.   
 
 
$ млн 2012 2011 

Өткізуден түскен табыс
 1
 3 353 3 563 

Сегменттік EBITDA (ерекше баптарды қоспағанда)
 2
 1 364 1 959 

Kazakhmys Mining  1 160 1 808 
Kazakhmys  Power 208 176 
Өзгелер (4) (25) 

1 Тек жалғасып келе жатқан қызметтен. 

2 EBITDA (ерекше баптарды қоспағанда) анықтамасын қаржылық шолудан қараңыз. 2012 жылғы EBITDA (ерекше баптарды 
қоспағанда) анықтамасы өзгертілді.  

 
Қазақмыс Тобының Басқарушы бас директоры Олег Новачук өз сөзінде былай деді: «Жалпы 
экономикалық бәсеңдеуге қарамастан, мыс нарығы 2012 жылы да өзінің тұрақты орнын сақтап 
қалды. Біз 2013 жылы да мыс өндірісі 2012 жылдағы деңгейде сақталады деп үміттенеміз, бірақ  
ол үшін біздің кәсіпорындарымыз инфляция жағдайында шығыстарын тиімді түрде басқара 
білуге, техника қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарының қатаң қадағалануын қамтамасыз 
етуге тиіс. Компанияның құндылықтарын арттыруға бағытталған өндірісті ұлғайту жөніндегі 
жобаларымыз өндіру кезеңіне жақындап, сәтті іске асып келеді. Біз басым бөлігін ірі, аз 
шығынды өндіріс құрайтын Топтағы құрылымдық өзгерістерге үміт артып отырмыз”. 

 
 
Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 
 

Қазақмыс Тобы   

Джон Смэлт 
Лондондағы Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысы 

Тел: +44 20 7901 7882 
       

Мария Бабкина 
Лондондағы Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысының орынбасары 

Тел: +44 20 7901 7849 

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    

   
College Hill   
Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7457 2031 
Анка Спиридон  Тел: +44 20 7457 2842 
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РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Қазақмыс - мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи 
ресурстарды өндіру және өңдеумен айналысатын жетекші халықаралық 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 алдыңғы 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 етілген.  
 
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. Электрстанциясында өндірістік 
қуаттылығын 3 000 МВт-тан 4 000 МВт-тық 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 Тобы Лондон қор биржасында және Гонконг қор биржасында айналымға қабілетті 
FTSE-100 компаниялар тізіміне кіреді; сондай-ақ құнды қағаздары Қазақстан қор биржасында 
(KASE) да саудаланып келеді. 2012 жылы Топтың ағымдағы қызметінен келген табысы 3,4 
млрд. АҚШ долларын, ал сегменттік EBITDA көрсеткіші 1,4 млрд. АҚШ долларын құрады. Топта 
шамамен 60 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі қазақстандық азаматтар. Қазақмыстың 
стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді оңтайландыру, өндірісті ұлғайту жөніндегі 
жобаларды іске асыру және де Орталық Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды игеру 
мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  

 


