
 
 

БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ 
 

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ 
 дəлелденген жəне ықтимал қорларын 18 пайызға арттырды 

 
Астана, 2008 жылдың 5-ақпаны.  
 

• Дəлелденген жəне ықтимал қорлар 18 %-ға - 1,8 миллиард баррельге дейін 
артты 

• 2007 жылы қорларды толтыру коэффициенті 490%-ды құрады 
• 2007 жылы қорлардың еселенуі 25 жылды құрады 

 
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», «Компания») бүгін 2007 жылдың 31 
желтоқсанындағы жағдай бойынша мұнай жəне газ қорлары аудитінің нəтижелерін 
жариялады. Gaffney, Cline & Associates («GCA») тəуелсіз компаниясының есебіне сəйкес, 
«дəлелденген жəне ықтимал» санатындағы мұнайдың жалпы қоры ҚМГ БӨ-нің 
Қазгермұнай жəне CCEL (Қаражанбасмұнай) компанияларындағы үлесін есептемегенде 
240,0 млн. тоннаны (1 767 млн. баррель) құрады.  
 
2007 жылдың басындағы көрсеткіштермен салыстырғанда, жоғары аталған санаттағы 
қорлар 18,1 %-ға артты. 2007 жыл ішінде өндірілген мұнайды есепке алғанда, қорлардың 
артуы 22,8 %-ды құрады. Қорларды толтыру коэфициенті (қорлардың артуының жыл 
ішіндегі өндіруге қатысы) 490 %-ды құрады.  
 
Компанияның Бас директоры Асқар Балжанов былай деді: «Қорлардың артуының негізгі 
себебі Өзен кенорнын игеру жоспарын қайта қарау болды. Реттеуші органдардан 
белгіленген тəртіппен келісілген жаңа жоспар алдағы 10 жыл бойы өндірудің осы деңгейін 
ұстап тұруды қарастырады, бұл бұған дейінгі жоспарға қарағанда кем дегенде 5 жылға 
ұзарып отыр. Мұндай жетістікке қосымша ұңғымаларды бұрғылаудың, суландырудың 
жаңа жүйесіне көшудің, өндіріске жаңа технологияны енгізудің арқасында қол жеткізіп 
отырмыз. Біздің қызметкерлердің жоғары техникалық біліктілігі көне кенорындарындағы 
мұнай өндірісінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беріп отырғанын атап өткен жөн».  
 
Бұған дейін болжанған шығындармен салыстырғанда, шамамен 2 млрд. АҚШ доллары 
сомасындағы қосымша капитал салымының арқасында жаңа өндіру көрсеткіштеріне қол 
жеткізу мүмкін деп күтілуде. Бұл қосымша шығындардың айтарлықтай бөлігі алдағы 15 
жыл ішінде 1 800 жаңа ұңғыманы бұрғылау жұмыстарына жұмсалатын болады.  
 
«Дəлелденген» санатындағы қорлар 9,6 %-ға артып, 102,1 млн. тоннаны (751,6 млн. 
баррель) құрады. Бұл 2006 жылдың соңындағы жағдаймен салыстырғанда 9,0 млн. 
тоннаға (66,1 млн. баррель) артық. 2007 жылдың соңында «дəлелденген, ықтимал, 
мүмкін» санатындағы қорлар 282,5 млн. тоннаны (2 111,5 млн. баррель) құрады.  
 
ҚМГ БӨ негізгі активтерден бөлек (Өзенмұнайгаз, Ембімұнайгаз), Қазгермұнай жəне 
CCEL (Қаражанбасмұнай) компанияларының 50%-дық үлестеріне ие. ҚМГ БӨ-нің үлесіне 
жататын осы компаниялардың 2Р санатындағы қорлары Қазгермұнай компаниясында 
2006 жылдың 30-қыркүйегінде жағдай бойынша 20,3 млн. тоннаны (155 млн. баррель), ал 
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Қаражанбасмұнай компаниясында 2007 жылдың 16-сəуіріндегі жағдай бойынша 32,8 млн. 
тоннаны (219 млн. баррель) құрайды.  
 
АНЫҚТАМА: 
 
ҚМГ БӨ мұнай жəне газ өндіру көлемі бойынша Қазақстандағы екінші орындағы компания, өндіру көлемі 
2007 жылы Қазгермұнай и CCEL (Қаражанбасмұнай) компанияларындағы үлестерді есепке алғанда, 10,6 
млн. тонна мұнайды (тəулігіне 217 мың баррель) құрады. Компанияның акциялары Қазақстан қор 
биржасында листингке, ал ауқымды депозитарлық қолхаттары Лондон Қор Биржасына шығарылды. 2006 
жылдың қазан айында IPO кезінде Компания 2 млрд. АҚШ долларына жуық қаражат тапты. 
 
GCA компаниясы қорларды бағалауда салық режимінің өзгертілмеген тəртіптеріне сүйенді 
 
2007 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша мұнай жəне газ қорлары аудитінің нəтижелері 
 
 Қорлар 

31/12/2006  
Өндіру Қорлардың өсуі Қорлар  

31/12/2007 

1P, млн. тонн. 
2P, млн. тонн. 
3P, млн. тонн. 

93,1  
203,2  
288,0 

 
9,53 

18,5  
46,3 
4,05 

102,1  
240,0 
282,5 

1P, млн. барр. 
2P, млн. барр. 
3P, млн. барр. 

685,4 
1 494,9 
2 118,7 

 
70,1 

136,3  
342,3 
30,6 

751,6 
1 767,1 
2 079,2 

 
 
GCA есебінің қысқа нұсқасы Компанияның http://www.kmgep.kz корпоративтік сайтының 
«Инвесторларға, Басқа есептер» бөлімінде жарияланатын болады.  
 
Қосымша ақпараттар алу үшін мына адамдарға хабарласуды сұраймыз: 
 
«ҚМГ» БӨ», ) Қоғаммен байланыс (+7 3172 977 600, +7 3172 977 924) 
Зухра Сұлтанова 
E-mail: pr@kmgep. kz 
 
 
«ҚМГ» БӨ», Институционалды инвесторлармен байланыс (+7 3172 975433) 
Александр Гладышев 
E-mail: ir@kmgep. кz 
 
WMC Communications Ltd/Pelham PR (+44 203 178 44 18) 
Elena Dobson 
e-mail: Elena.dobson@wmccommunications.com   
 
Болашаққа қатысты мəлімдеме 
 
Осы құжатта «болашаққа қатысты мəлімдеме» болып табылатын немесе есептелетін мəлімдеме 
қамтылған. Басқаларының арасындағы «санайды», «алдын ала бағалау бойынша», «күтіп отыр», «болжам 
бойынша», «ұйғарып отыр» , «жоспарлап отыр», «ұйғарды», «болады» немесе «болуы тиіс» деген сөздерді 
қоса алғанда болашақты сипаттауға арналған терминология, не, əр жағдайда осыған ұқсас немесе пара-
пар терминология, не талқылауға арналған сілтемелер, болашақ оқиғаның немесе ниеттің жоспарлары, 
мақсаттары, міндеттері келешекке қатысты мəлімдемені түсіндіруге арналған. Болашаққа қатысты 
аталған мəлімдеме тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мəлімдемелерді қамтиды. Олар 
ниеттер, пікірлер туралы мəлімдемелерді жəне Компанияның солармен қатар қызметтің нəтижелеріне, 
қаржылық жағдайға, Компания жұмыс істеп отырған стратегиялар мен салалардың жойылымдылығына, 
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перспективаларына, өсуіне қатысты күтулері туралы мəлімдемелерді шектеусіз қамитды. Өз тұрғысында 
болашаққа қатысты өтінімдер олар болуы мүмкін келешектегі оқиғалар мен жағдаяттарға қатысты 
болғандықтан тəуекелмен жəне белгісіздікпен байланысты. Болашаққа қатысты мəлімдемелер қызметтің 
болашақ нəтижелерінің кепілдігі болып табылмайды жəне Компания қызметінің іс жүзіндегі нəтижелері, 
қаржылық жағдайы жəне қызметін тоқтатуы жəне Компания жұмыс істейтін елдер мен салалардың 
дамуы осы құжатта сипатталған нұсқалардан айтарлықтай өзгеше болуы немесе осы құжатта 
қамтылған болашаққа қатысты мəлімдемелерге сəйкес жүзеге асуы мүмкін. Компания жаңа ақпараттар 
алудың, болашақ оқиғалардың немесе қандай да бір өзге де жағдайдың нəтижесінде болса да осы 
құжатта қамтылған салаға қатысты қандай да болмасын ақпаратты немесе болашаққа қатысты 
қандай да болмасын мəлімдемені жаңартуды жоспарламайды жəне ол жөнінде өзіне міндеттеме 
алмайды. Компания болашаққа қатысты мұндай мəлімдемелерде айтылған нəтижелерге қол 
жеткізілетіндігіне қатысты ешқандай мəлімдеме жасамайды, ешқандай растау бермейді жəне ешқандай 
болжам жарияламайды. 
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