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«VIСAT Group» Француз компаниясы» қазақстандық «Казкоммерц 
Инвест» инвестициялық компаниясынан Жамбыл облысында салынып 
жатқан цемент зауыты жобасындағы үлесін сатып алды». 

«Vicat Group» компаниясы қазақстандық «Казкоммерц Инвест» инвестициялық 
компаниясынан цемент зауыты құрылысы бойынша жобасының 60% үлесін алды. 
Аталған жоба Жамбыл облысының аймағында цемент зауытының құрылысын 
қарастырады. Зауыт қуаты келешекте  2 млн. тоннаға дейін арттыру мүмкіндігімен 
жылына 1,1 млн. тоннаны құрайды. 

 
 Бірлескен жобаның құны $200 миллионнан асады. Зауыт құрылысының 

мерзімі шамамен 2 жылды құрайды. 2010 жылы пайдалануға беріледі деп 
болжануда.  

 
 Зауыт құрылысы Қазақстандағы ірі əктас кен орны Мыңаралда жүргізіледі. 

Цемент зауытының дұрыс орналасуы, яғни негізгі көлік магистральдеріне етене 
жақын орналасуы, Қазақстандағы ірі цемент тұтынушы нарықтары - Алматы, 
Астана, Қарағандыға цемент жеткізуге мүмкіндік береді.   

 
Бүгінгі таңда кен орнында инфрақұрылымдық объектілер құрылысы бойынша 

белсенді жұмыстар атқарылуда, ал келесі жылдың көктемінен бастап, зауытқа 
құрал-жабдық жеткізу жоспарланып отыр. Бас мердігер  ҚХР-да цемент зауыттары 
құрылысында көлемі бойынша екінші орынды алатын - China Triumph Қытай 
компаниясы болып отыр. 

 
Стратегиялық салымшы  ретінде «VIСAT Group» Француз 

компаниясының  қазақстандық жобаға қатысуы ірі халықаралық 
компаниялардың Қазақстан экономикасын инвестициялауға ықылас білдіріп 
жатқанын растайтын айқын мысал болып табылады. 

*** 
«Vicat Group» Француз компаниясы - Европадағы цемент, бетон жəне 

оларды дайындау бойынша агрегаттарды өндіруші ірі компаниялардың бірі.  
«Vicat Group» дүниежүзі бойынша  12 цемент, 226 бетон зауыттарына жəне 70 

карьерге иелік етеді.  
Компанияның көптеген елдерде өкілдіктері бар жəне құрамында Франция, 

АҚШ, Түркия, Сенегал, Швейцария, Мысыр жəне Италия елдерінде   6600 
қызметкері бар.  

«Vicat Group» компаниялар тобы құрылған уақыты 1853 жылдан бері өзін 
қатынас нарығында аймақтық көшбасшы ретінде бекітуге мүмкіндік берген цемент, 
бетон жəне оларды дайындау бойынша компоненттерді өндірумен байланысты 
технологияларды дамытуда елеулі жұмыстар атқаруда.  

Цемент, бетон жəне оларды дайындау бойынша компоненттері компанияның 
өндірістік қызметінің арқауы болып табылады. Олар компания айналымының 2006 
жылы шамамен 2,1 миллиард евроны құраған 87% құрайды. 

Қызмет түрлері бойынша компания айналымы төмендегідей бөлінеді: 



- цемент (42%) - 13,8 миллион тонна, 2006 ж. сатылған; 
- пайдалануға дайын бетон жəне компоненттері (45%) - 9,7 миллион шаршы 

метр бетон жəне 20,9 миллион тонна компоненттер, 2006 ж. сатылған. 
Сауда айналымының географиялық орналасуы келесі сипатта көрсетіледі: 

Франция (47%), АҚШ (20%), Швеция (10%), Түркия (10%), Сенегал (7%), Мысыр 
(4%) и Италия (2%). 

«Vicat Group» бағалы қағаздары Euronext Paris биржасының ұйымдасқан 
нарығында 3 млрд. евроға жуық капиталдану сомасымен айналыста жүр. 
 

 
 

*** 
«Казкоммерц Инвест» АҚ – Қазақстан нарығындағы 2003 жылдың тамыз 

айынан бастап бағалы қағаздар нарығында қызмет етіп келе жатқан ірі 
инвестициялық компаниялардың бірі. Компания Қазақстанның сенімгерлік басқару 
нарығында  жетекші орынға ие.  

Компания өнеркəсіп, мұнай-газ секторлары, жылжымайтын мүлік саласы 
жобаларына тікелей инвестицияларды жүзеге асырып отыр отыр. 
       “Эрист энд Янг” компаниясы əзірлеген біріктірілген қаржы есебінің аралық 
шолуына сəйкес 2007 жылдың 1-ші шілдесіне: 

Активтер сомасы 20,6 млрд. теңгені құрады  
Меншікті капитал  - 14,2 млрд. теңге 
Таза пайда  -         1,8 млрд. теңге 

Компания басқаруындағы активтердің жалпы сомасы 2007 жылдың 1 қазанына 
36,2 млрд. теңгені құрады  

“Казкоммерц Инвест” АҚ-ның жалпы сомасы 4 млрд. теңгені құрайтын 
облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) “А” листингіне енгізілді жəне 
айналыста. 

Еуропалық “Euromoney ” қаржы  журналы қазақстандық “Казкоммерц Инвест” 
инвестициялық компаниясына “Корпоративті басқару деңгейі бойынша өркендеуші 
Еуропадағы 2007 жылғы Жетекші институт” марапатын тапсырды. 
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