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ҚАЗАҚМЫС 2014 ЖЫЛДЫҢ ТОҒЫЗ АЙЫ МЕН ҮШІНШІ 

ТОҚСАНЫНДАҒЫ ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТІН ҚОРЫТЫНДЫЛАДЫ  
 
Қазақмыс Тобы тоғыз айдың қорытындысы бойынша 213,1 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс 
өндірді. Жыл соңына қарай өндіріс көлемі жоспарлы 285-295 мың тонна ауқымында болады деп 
болжанып отыр. Есепті кезеңде 27,7 млн тонна кен өндірілді.  
 
Таяу уақытта Топты қайта ұйымдастыру шарасы аяқталады. Нәтижесінде Қарағанды, Жезқазған 
мен Балқаштағы өндірістік алаңдардың кемел активтері Cuprum Netherlands Holding B.V. 
компаниясына беріледі және өз қызметін «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС құрамында 
жалғастырады. Шығыс өңірдегі кәсіпорындар, Бозшакөл, Ақтоғай және Көксай өркендеу 
жобалары, сондай-ақ Бозымшақ кеніші атауын KAZ Minerals PLC өзгертетін жариялық компания 
құрамында қалады.  
 
2014 жылдың 9 айында жариялық компанияның қолданыстағы өндірістік базасын құрайтын 
Шығыс өңірдегі активтердің кенінен 59,4 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндірілді. Бұл 
мөлшер өткен жылғы көрсеткіштен 10%-ға артық. Бұған өндіру ауқымының өсуі мен кендегі 
мысты қайта өңдеу және айырып алу коэффициентінің артуы әсер етті. Осылай Николаев кен 
байыту фабрикасында жүзеге асырылып жатқан модернизациялау бағдарламасының 
арқасында мысты айырып алудың деңгейі өткен жылғымен салыстырғанда, 80-нен 88% дейін 
өсті. Үшінші тоқсанда катодты теңгерімдегі мыс өндіру көлемі 18,3 мың тоннаны құрады. Жыл 
басынан бері Шығыс өңірдегі кеннің құрамындағы мыстың орташа көрсеткіші 2,5% құрады. 
 
Қырғызстандағы Бозымшақ кен орнының тау-кен өндіру кешенінде іске қосу-баптау жұмыстары 
жалғасуда. Жыл соңына дейін өнеркәсіптік өндіріс басталады деп күтілуді. Үшінші тоқсандағы 
250 мың тоннаны қоса есептегенде, 2014 жылдың тоғыз айында Бозымшақта 365 мың тонна кен 
өндірілді. 2014 жылдың қыркүйек айындағы жағдай бойынша мұнда құрамында 8,2 мың тонна 
мыс пен 52,1 мың унция алтыны бар 807 мың тонна кен қордаланған. 
 
Шығыс өңір мен Бозымшақ кен орнындағы болжамды жылдық өндіріс көлемі өзгеріссіз қалады – 
катодты теңгерімдегі мыс мөлшері 80-85 мың тонна.  
 
Тоғыз ай ішінде Шығыс өңірде 89 мың концентраттағы мырыш өндірілді. Күміс өндірісі  2,6 млн 
унцияны, ал алтын өндірісі 23 мың унцияны құрады. 
 
Жеке компания құрамына кіретін Қарағанды, Жезқазған мен Балқаштағы өндірістік алаңдардың 
кәсіпорындарында жыл басынан бері 153,7 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндірілді, оның  
55,6 мың тоннасы үшінші тоқсанда өндірілген. Тоғыз айдың қорытындысы бойынша кен 
құрамындағы мыстың орташа көрсеткіші - 0,82%. 
 
Тоғыз ай ішінде аталған алаңдардың кәсіпорындары 5,5 млн унция күміс пен 51,1 мың унция 
алтын өндіріп шығарды.  
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Тоғыз айдың қорытындысы бойынша ішкі электрстанциялар 3 788 Гвт электр энергиясын 
өндірді. Бұл 2013 жылдың сондай кезеңіндегі көрсеткіштен 11%-ға төмен. Бұған меншікті 
қажеттіліктерге жұмсалатын электр энергиясының тұтыну көлемінің қысқаруы, сондай-ақ 
Балқаш пен Жезқазған жылу электрстанцияларындағы екі турбинаның жөндеуге тұрғызылып, 
демонтаждалуы әсер етті.    
 

«Топ бойынша өндіріс көлемі болжамдық көрсеткіш деңгейінде қалып келеді. Бозымшақ  
кенішінде мыс концентратын өндіру басталды. Қараша айында Балқаш мыс балқыту зауытына 
Қырғызстаннан алғашқы концентрат жөнелтіледі деп күтілуде. Бұған қоса реттеуші органдардың 
Топты қайта ұйымдастыруға рұқсат бергендігін қуана хабарлаймын. Қайта ұйымдастыру шарасы 
таяуда аяқталады. Оның нәтижесінде Қазақстанда ашық карьерлерде азшығынды өндіріс 
ауқымын ұлғайтуға бағытталған жоғары өнімді компания - KAZ Minerals пайда болады»,- деп 
мәлімдеді Қазақмыс Тобының Бас басқарушы директоры Олег Новачук. 
 
   

Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 

Қазақмыс  

   
Мария Бабкина 
 
Айрин Бэртон 

Корпоративтік байланыстар департаменті 
басшысының орынбасары, Лондон 
Қаржы талдаушысы, Лондон 

Тел:+44 20 7901 7849 
 

Тел:+44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев  
Корпоративтік байланыстар 
департаментінің Алматыдағы басшысы 

       Тел: +7 727 244 0353  

Алмас Садықов 
Корпоративтік байланыстар 
департаментінің менеджері, Алматы 

        Тел: +7 727 244 0353  

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР  

Қазақмыс - табиғи ресурстарды өндіру және өңдеумен айналысатын халықаралық жетекші топ. 
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. Kazakhmys 
Mining бөлімшесі кен өндірумен және оны тауарлық металға өңдеумен айналысатын өндірістік 
нысандарды басқарады. 2013 жылы меншікті кеннен 294 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс 
өндірілді. Топ екі негізгі өркендеу жобасын - Ақтоғай мен Бозшакөлді игеруде.  

Kazakhmys Mining бөлімшесі басқа да металдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс пен 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 және үшінші тарапқа сатумен айналысатын 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 53 000 адам жұмыс істейді, басым бөлігі Қазақстан азаматтары.  

Қазақмыс Тобын қайта құру туралы ақпарат 
2014 жылдың ақпан айында Топ активтерінің тиімділігін арттыру мақсатында және ұзақ мерзімді 
табысты дамуы үшін ықтимал қайта ұйымдастырылу шарасы туралы жариялады.  

2014 жылдың 23 шілдесінде Қазақмыс Қарағанды, Жезқазған мен Балқаштағы өндірістік 
алаңдардың кемел активтерін иелері Владимир Ким мен Эдуард Огай болып табылатын 
Cuprum Netherlands Holding B.V. компаниясына беру туралы уағдаластыққа қол жеткізілгендігі 
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туралы хабарлады. 15 тамызда Топты қайта ұйымдастыру шарасын акционерлер қолдады. 
Аталмыш шара таяу уақыттары аяқталады.   

Шығыс Қазақстан облысындағы қолданыстағы төрт кеніш пен үш кен байыту фабрикасы, үш 
өркендеу жобасы – Бозшакөл, Ақтоғай мен Көксай, сондай-ақ Қырғызстандағы Бозымшақ кеніші 
жариялық компания құрамында қалады. Қайта ұйымдастыру шарасы аяқталған соң жариялық 
компания өз атауын KAZ Minerals PLC деп өзгертеді.  
 


