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ҚАЗАҚМЫС 2014 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ ТОҚСАНЫНДАҒЫ  
ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕСІН ЖАРИЯЛАЙДЫ  

 
2014 жылғы бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша Қазақмыс Тобы катодты теңгерімде 69,5 
мың тонна мыс өндірді. Өткен жылдың осындай кезеңіндегі көрсеткішпен салыстырғанда 
шамалы төмендеу байқалады, бұл өзіндік құны жоғары учаскелердегі мыс өндіру көлемінің 
азаюына байланысты. Осы жыл ішінде өндіріс көлемі артады деп күтілуде, бұл 2014 жылы 
жоспарлы 285-295 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндіруге мүмкіндік береді.  
 
Есепті кезең ішінде өндірілген кен мөлшері 8,6 млн тоннаны құрады, кен құрамындағы мыстың 
орташа көрсеткіші – 1,03%. 
 
Концентраттағы мырыш, күміс пен алтын секілді ілеспе өнімдерді өндіру де жылдық жоспарға 
сай жүзеге асырылуда. Үш айдың ішінде 31,7 мың тонна концентраттағы мырыш өндірілді. Бұл 
көрсеткіш өткен жылдың бірінші тоқсанындағы өндіріс көлеміне сәйкес келеді. Күміс өндірісі 2,8 
млн. унцияны, ал алтын өндірісі 28,2 мың унцияны құрады (өткен жылдың осындай кезеңімен 
салыстырғанда 14 пайызға артық). 
 
Топ үш айдың ішінде 69,9 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өткізді.  
 
2014 жылдың 31 наурызындағы жағдай бойынша Топтың таза берешегі 996 млн АҚШ долларын 
құрады. 
 
Бұған дейін Топ Екібастұз ГРЭС-1 станциясындағы 50 пайыздық үлесін сату жөніндегі мәміленің 
аяқталғандығы туралы хабарлаған болатын. Оның нәтижесінде ақшалай қаражат түсімдері 1,25 
млрд. АҚШ долларын құрады. Топ аффилирленбеген CCC Mining Construction B.V. жеке 
компаниясымен Алматы облысындағы Көксай кен орнын 260 млн АҚШ долларына сатып алу 
туралы уағдаластыққа қол жеткізді. Көксай – компанияның үшінші өркендеу жобасы болмақ.  
 
Қазіргі уақытта Қырғызстандағы Бозымчак алтын-мыс кен орнындағы кен байыту кешенінде іске 
қосу-баптау жұмыстары жүргізілуде. 2013 жылдың соңындағы жағдай бойынша онда құрамында 
4,9 мың тонна мыс пен 32 мың унция алтыны бар 471 мың тонна кен қордаланған.  
 
«Жыл басында Топ тұрақты көрсеткіштерді көрсетіп отыр. Яғни, өндірістік жоспарлардың 
орындалғанын нық сеніммен айтуға болады. Компания басшылығы бұрынғыдай оңтайлы әрі 
тиімді өндіріске, соның ішінде өзіндік құны жоғары учаскелерде мыс өндіруді қысқартуға ден 
қойып отыр. Компания бұған дейін жарияланған қайта ұйымдастыру жұмыстарын табысты 
жүзеге асыруда және оның алғашқы нәтижесін жылдың екінші жартысында жариялайды»,- деп 
мәлімдеді Қазақмыс Тобының Бас басқарушы директоры Олег Новачук. 
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Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 
 
Қазақмыс  

   

Мария Бабкина 
Корпоративтік байланыстар департаменті 
басшысының орынбасары, Лондон 

Тел: +44 20 7901 7849 

Айрин Бэртон Қаржы талдаушысы, Лондон 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 және әлемдегі алдыңғы қатарлы мыс 
өндірушілердің бірі. Қазақмыстың 16 кеніші, 7 тау-кен фабрикаcы және 2 мыс балқытушы 
өндірістік кешені бар, қазір олардың бірінде қайта құру жұмыстары жүргізілуде. Мыс өндірісі кен 
өндіруден бастап мыс катанкасын және 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 және ауқымды теміржол 
инфрақұрылымымен қамтамасыз етілген.  

Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс және алтын өндіреді. 2013 жылы Қазақмыс 134 мың тонна мырыш концентратын өндірді. 
Топ әлемдегі ең ірі деген күміс өндірушілердің бірі - 2013 жылы 14 млн. унция күміс өндірді. 

Kazakhmys Power бөлімшесінің Kazakhmys Mining бөлімшесін электр энергиясымен қамтамасыз 
етіп отырған ішкі электрстанциялары бар. Ішкі электрстанциялардағы таза өндірілім 2013 жылы 
5 723 ГВт құрады. 

Қазақмыс Тобының құнды қағаздары Лондон қор биржасында, Гонконг қор биржасы мен 
Қазақстан қор биржасында айналымда. 2013 жылы Топтың ағымдағы қызметінен келген табысы 
3,1 млрд. АҚШ долларын, ал Топтың EBITDA көрсеткіші 1,1 млрд. АҚШ долларын құрады. Топта 
шамамен 56 000 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.  
 
2014 жылдың ақпан айында Топ активтерінің тиімділігін арттыру мақсатында және ұзақ мерзімді 
табысты даму үшін ықтимал қайта ұйымдастыру шарасы туралы жариялады.  
 


