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Национальная компания «КазМунайГаз» сообщает об итогах финансово-

хозяйственной деятельности компании за первое полугодие 2011 года 
 
 АО НК «КазМунайГаз» сообщает об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности компании за первое полугодие 2011 года.  
По оперативным данным, объем добычи нефти и газоконденсата по группе 

компаний «КазМунайГаз» за 1 полугодие 2011 года составил 10,67 млн. тонн, что на 
0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.  Добыча природного 
газа составила 1,4 млн. тонн, что на 2% больше показателя за отчетный период 
прошлого года.  

Объем транспортировки нефти магистральными трубопроводами составил 
33,7 млн. тонн, что на 3% превышает показатель аналогичного периода 2010  года. В 
первом полугодии 2011 года объем транспортировки нефти морем составил 4,2 млн.  
тонн, увеличившись на 24%.    

Объем  транспортировки газа  составил 54,3 млрд. куб. метров, что на 3% 
выше аналогичного показателя прошлого года. 

По состоянию на 1 июля 2011 г. консолидированный объем переработки нефти 
(в т.ч. The Rompetrol Group) составил  7,4 млн. тонн нефти, что на 5% меньше 
аналогичного показателя прошлого года. На трех казахстанских НПЗ за первое 
полугодие 2011 г. объем переработки составил 5,3 млн. тонн нефти.   

По предварительным, неаудированным данным, консолидированный доход 
КМГ в первом полугодии 2011 года составил 1,34 трлн. тенге, превысив аналогичный 
показатель 2010 года на 25%.     

Консолидированная прибыль за отчетный период составила  246,2 млрд. тенге, 
что на 70% больше, чем за аналогичный период  2010 года.  

В целом КМГ, по оперативным данным за январь-июнь 2011 года, с учетом 
принципов консолидации по долевому методу,  в бюджет РК уплачено  251,7  млн. 
тенге налогов и других обязательных платежей,  что больше показателя 
аналогичного периода прошлого года на 16%. 

В рамках мер по реализации поручений Главы государства в отчетном периоде 
была продолжена работа по развитию проектов в сфере нефтепереработки и 
нефтехимии, повышению доли казахстанского содержания в закупках группы 
компаний КМГ.  
  Так, общий объем закупок по группе компаний КМГ за 6 мес. 2011 года 
составил 1,28 трлн. тенге, из них на 753,2 млрд. тенге приобретено  товаров, на 215,5 
млрд. тенге – работ, на 315 млрд. тенге – услуг. При этом казахстанское содержание 
в общих объемах закупок составило 596,6 млрд. тенге или 46%, в товарах – 34%, в 
работах – 61%,  в закупках услуг - 66 %.  
  В первом полугодии 2011 года на мероприятия по охране труда и технике 
безопасности было направлено 2,7 млрд. тенге, что в 3,4 раза больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2010 года. Продолжаются работы по развитию 
Корпоративной системы управления выбросами парниковых газов КМГ, а также 
разработке концепции проекта по созданию Национальной системы раннего 
обнаружения и реагирования на нефтяные разливы с использованием 
международного опыта.  
 

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор по 
разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы 
государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100 процентов акций АО НК «КазМунайГаз» 
принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 
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БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ  
22 тамыз 2010 жыл  Астана қаласы

 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы 2011 жылдың 1-ші жартысындағы 

қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы хабарлайды 
 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы 2011 жылдың 1-ші жартысындағы 

қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы хабарлайды. 
Алдын-ала мəліметтерге қарағанда, «ҚазМұнайГаз» компаниялары тобы 

бойынша 2011 жылдың 1-ші жартысында мұнай жəне газ конденсатын өндіру 
10,67  млн. тоннаны құрады, бұл 2010 жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 
0,5% кем. Табиғи газ өндіру 1,4 млн. тоннаны құрады, бұл өткен жылдың 
көрсеткішімен салыстырғанда  2% артық. 

Магистралды мұнай құбырлары арқылы мұнай тасымалдау көлемі  33,7 
млн. тоннаны құрады, бұл өткен жылдың осы мерзіміндегі көрсеткіштен  3 пайыз 
артық. 2011 жылдың бірінші жартысында теңіз арқылы мұнай тасымалдау көлемі 
24% артып, 4,2 млн.  тоннаны құрады.  

Газ тасымалдау көлемі 54,3 млрд.текше метрді құрап, өткен жылдың осы 
мерзіміндегі көрсеткіштен 3% асып түсті. 

2011 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша, шоғырландырылған мұнай 
өңдеу көлемі (The Rompetrol Group-ты қоса есептегенде) 7,4 млн. тоннаны құрады, 
бұл өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 5% кем. 2011 жылдың бірінші 
жартысында еліміздің үш мұнай өңдеу заводында шоғырландырылған мұнай 
өңдеу көлемі  5,3 млн. тонна шамасында болды. 

Аудиттелмеген алдын-ала мəліметтерге қарағанда, ҚМГ-нің  2011 жылдың 
бірінші жартысындағы шоғырландырылған кірісі  2010  жылғы көрсеткіштен 25% 
артық болып, 1,34 трлн. теңгені құрады. 

Есепті кезеңдегі шоғырландырылған табыс  246,2 млрд. теңгені құрады, бұл 
2010 жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 70% артық. 

Жалпы ҚМГ бойынша, алдын-ала мəліметтерге қарағанда,  2011 жылдың 
қаңтар-шілде айларында үлестік əдіс бойынша шоғырландыру қағидатымен 
есептегенде ҚР бюджетіне 251,7 млн.теңге салық жəне басқа міндетті төлемдер 
төленді, мұның өзі өткен жылдың осы мерзіміндегі көрсеткіштен 16% артық. 

Мемлекет басшысының тапсырмасын жүзеге асыру шаралары аясында 
есепті мерзімде мұнай өңдеу жəне мұнай химия саласын дамыту жобалары 
бойынша жəне ҚМГ компаниялары тобы сатып алуында қазақстандық үлесті 
арттыру жұмыстары одан əрі жалғастырылды. 
  Осылайша, 2011 жылдың 6 айында ҚМГ компаниялары тобының жалпы 
сатып алу көлемі  1,28 трлн. теңгені құрады, оның ішінде 753,2 млрд. теңгеге 
товар,  215,5 млрд. теңгеге  - жұмыс, 315 млрд. теңгеге – қызмет сатып алынды. 
Бұл ретте жалпы сатып алу көлеміндегі қазақстандық үлес 596,6 млрд. теңгені, 
немесе 46%, товарларда - 34%, жұмыстарда - 61%,  қызметтерді сатып алуда – 66 
пайызды құрады. 
  2011 жылдың бірінші жартысында еңбекті қорғау жəне техника қауіпсіздігі 
шараларына 2,7 млрд. теңге жұмсалды, бұл өткен жылдың осы мерзімімен 
салыстырғанда 3,4 есе артық. ҚМГ парниктік газдардың тасталымын басқарудың 
Корпоративтік жүйесін дамыту, сондай-ақ халықаралық тəжірибені пайдалана 
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отырып, мұнайдың төгілуін ерте байқап жəне жедел ден қою жөніндегі Ұлттық жүйе 
жобасы концепциясын жасау жұмыстарын одан əрі жалғастыруда. 
 

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ – Қазақстанның мұнай-газ саласындағы 
мемлекеттің мүдделерін білдіретін көмірсутегілерін барлау, өндіру, өңдеу жəне тасымалдау, 
жөніндегі қазақстандық ұлттық оператор. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларының 100%-і 
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ-қа тиесілі. 
                 
Қоғаммен байланыс департаменті   Департамент  по связям с общественностью Public Relations Department 
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