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ҚАЗАҚМЫС 2013 ЖЫЛҒЫ ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТІН ҚОРЫТЫНДЫЛАДЫ 

 
2013 жылы Қазақмыс Тобы катодты теңгерімде 294 мың тонна мыс өндірді. Бұл көрсеткіш 
жылдық жоспарға жəне өткен жылы өндірілген көлемге (292,2 мың тонна) сəйкес келеді.     
2013 жылы Топ  39,2 млн тонна кен өндірді (2012 жылғы көрсеткішпен салыстырғандағы 4 
пайыздық өсім Қоңырат пен Нұрқазған кеніштеріндегі өндіріс көлемінің артуы есебінен болды). 
Жыл қорытындысы бойынша кендегі мыстың орташа құрамы - 0,99%.  
 
Күміс, концентраттағы мырыш пен алтын секілді ілеспе өнімдерді өндіру көлемі бұған дейін 
болжанған деңгейден жоғары. Айырып алу коэффициентінің артуы жəне алдыңғы жылғы 
нормативтен тыс шикізатты өңдеудің есебінен 12 айдың ішінде 14,3 млн унция күміс өндірілді 
(2012 жылы – 12,6 млн унция). Концентраттағы мырыш өндіру көлемі 134,1 мың тоннаны, ал 
өндірілген алтын мөлшері 107,5 мың унцияны құрады. 
 
2014 жылдың 7 қаңтарында Топтың акционерлері Екібастұз ГРЭС-1 станциясының Қазақмысқа 
тиесілі 50 пайыздық үлесін сату жөніндегі келісімді мақұлдады. Жыл қорытындысы бойынша ішкі 
электрстанциялардағы электр энергиясының таза өндірілімі 3 пайызға артып, 5 723 ГВт-қа дейін 
жетті, ал сыртқы саудасы 13 пайызға өсті (2 366 ГВт). 
 
2013 жылы «Бозымчак» кенішінде тəжірибелік кен өндіру басталды. Тау-кен байыту 
фабрикасында іске қосу, реттеу жұмыстары жүргізілуде жəне ол 2014 жылдың 1 тоқсанында да 
жалғасады.   
 
Топтың қаржылық нəтижелері 2014 жылдың 27 ақпанында жарияланады. 
 
«2013 жыл қарбалас жыл болды. Дегенмен компания алтыншы жыл қатарынан мақсатты 
өндірістік көрсеткіштерге қол жеткізіп отыр. Мыс өндіру көлемі бұрын жарияланған жылдық 
жоспардың жоғарғы диапазонына сəйкес келеді. Бұл өндірістік көлемді сақтап қалуға жəне 
өндірістің тиімділігін арттыруға бағытталған шаралардың нəтижесінде мүмкін болды.  Біз алғаш 
рет «Бозымчак» кенішінде бастапқы кен өндіру ісі басталғаны туралы айта аламыз. Онда 
өндіріске даярлық басталып, кен байыту фабрикасын қолданысқа беру жоспарлануда. 2013 
жылы біз профильдік емес активтер санын азайту ісінде айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізіп, 
мыс өндірісіне жəне Ақтоғай мен Бозшакөл секілді өркендеу жобаларына басымдық бердік»,- 
деп мəлімдеді Қазақмыс Тобының Басқарушы бас директоры Олег Новачук.  
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РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР 

Қазақмыс - мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи 
ресурстарды өндіру жəне өңдеумен айналысатын халықаралық жетекші топ болып табылады. 
 
Қазақмыс - Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші əрі  əлемдегі алыңғы қатарлы мыс өндіруші болып 
табылады. Қазақмыстың 16 кеніші, 8 тау-кен фабрикалары мен екі мыс балқытушы өндірістік 
кешені бар, олардың бірінде қайта құру жұмысы жүргізілуде. Мыс өндірісі кен өндіруден бастап 
мыс катанкасын жəне катодты мыс түріндегі дайын өнім шығаруға дейін толықтай 
интеграцияланған. 2013 жылы меншікті кеннен 294 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс 
өндірілді. Бұл өндіріс электр энергиясының ішкі тасымалдарымен жəне ауқымды теміржол 
инфрақұрылымымен қамтамасыз етілген.  
 
Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс жəне алтын өндіреді. 2013 жылы Қазақмыс 134 мың тонна мырыш концентратын өндірді. 
Топ əлемдегі ең ірі деген күміс өндірушілердің бірі боп табылады - 2013 жылы 14 млн. унция 
күміс өндірді.  
 
Kazakhmys Power бөлімшесінің Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз 
етіп отырған ішкі электр станциялары бар. 2013 жылы ішкі электрстанциялардағы таза өндірілім 
5 723 ГВт құрады. 
 
Қазақмыс Тобының құнды қағаздары Лондон қор биржасында жəне Гонконг қор биржасында 
айналымда, сондай-ақ Қазақстан қор биржасында 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 58 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі Қазақстан 
азаматтары. Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді оңтайландыру, өндірісті 
ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру жəне Орталық Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды 
игеру мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  


