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ENRC пайдалы қазбаларды қазып алу 
және байыту саласында жетекші 
әртараптандырушы компаниялар тобы 
болып табылады, ол кен қазып алу, 
өңдеу, энергетика, көлік және маркетинг 
кәсіпорындарымен интеграцияланған. 
 
Топтың өндірістік активтері негізінен 
Қазақстан Республикасында орналасқан 
және құрамына келесі кәсіпорындар 
кіреді: «Қазхром» ТҰК, Жәйрем КБК, 
Соколов-Сарыбай тау-кен байыту 
өндірістік бірлестігі (ССКӨБ), «Қазақстан 
алюминийі», Қазақстан электролиз 
зауыты (ҚЭЗ), Еуразиялық энергетика 
корпорациясы (ЕЭК), Шұбаркөл Көмір 
және ENRC Logistics.  
 
Басқа активтер, ең алдымен Өзге түсті 
металдар бөлімшесі, негізінен Африкада 
орналасқан және оның ішінде Boss 
Mining, SMKK және Chambishi Metals PLC 
компанияларының мыс пен кобальт 
активтері және Camrose Resources Limited 
(Camrose) компаниясының 50,5 % 
акциялары бар.  
 
ENRC сондай-ақ Серов ферроқорытпа 
зауытына, Бразилиядағы темір рудасын 
барлау  жөніндегі Bahia Minerals BV және 
Minercao Minas Bahia SA(MIBA) 
жобаларына, Онтүстік Африкадағы 
платина өндіру бойынша көшбасшы 
болып табылатын Northam Platinum 
Limited-тің 14,35% акцияларына иелік 
етеді.  
 
ENRC FTSE 100 тізіміне кіреді. ENRC-де 
қазіргі уақытта 70 000-нан астам адам 
жұмыс істейді, оның 65 000-ы 
Қазақстанда. 

 

Феликс Вулис, Бас атқарушы 
директор: 
 
«Қиын нарық пен баға қалыптасу 
жағдайы сақталады. Жыл бойы 
Топ шығындарының тиімділігін 
бақылау бағдарламаларын енгізе 
отырып, біз күшімізді төмен 
шығынды өндірісті сақтауға 
бағыттаймыз. Күрделі 
шығындар бағдарламасын қайта 
қарау аяқталды. Жақын 
болашақта біз жоғары түсім 
беретін жобалаға көңіл бөлетін 
боламыз». 

 

 

Өндірістік көрсеткіштер 

 Ферроқорытпалар бөлімшесі 

 Хром кенін қазып алу (қатарлы) – 1,184 млн тонна (Q3 11: 1,166 млн тонна, 1,5% ұлғаю). 

 Тауарлы хром кенін өндіру – 1,006 млн тонна (Q3 11: 921 мың тонна, 9,2% ұлғаю). 

 Марганец кенін қазып алу (қатарлы) – 796 мың тонна (Q3 11: 786 мың тонна, 1,3% ұлғаю). 

 Тауарлы марганец концентратын өндіру – 313 мың тонна (Q3 11: 359 мың тонна, 12,8% төмен). 

 Барлық өндірілген феррохром –  341 мың тонна  (Q3 11: 336 мың тонна, 1,5% ұлғаю). 

 Барлық өндірілген ферроқорытпа – 440 мың тонна  (Q3 11: 438 мың тонна, 0.5% ұлғаю). 

 Темір кені бөлімшесі 

 Темір кенін қазып алу (қатарлы) – 9,883 млн тонна (Q3 11: 11,358 млн тонна, 13% төмен). 

 Бастапқы темір кені концентратын өндіру – 4,142 млн тонна (Q3 11: 4,629 млн тонна, 10,5% 
төмен). 

 Тауарлы темір кені концентратын өндіру – 2,307 млн тонна (Q3 11: 2,550 млн тонна, 9,5% төмен). 

 Тауарлы темір кенді шекемтас өндіру – 1,620 млн тонна (Q3 11: 1,677 млн тонна, 3,4% төмен). 

 Глинозем және алюминий бөлімшесі 

 Боксит қазып алу (қатарлы) – 1,429 млн тонна (Q3 11: 1,385 млн тонна, 3,2% ұлғаю). 

 Глинозем өндіру – 429 мың тонна (Q3 11: 428 мың тонна, 0,2% ұлғаю). 

 Алюминий өндіру – 63 мың тонна (Q3 11: 63 мың тонна, өзгеріссіз). 

 Энергетика бөлімшесі 

 Көмір қазып алу (қатарлы) – 4,317 млн тонна (Q3 11: 4,272 млн тонн, 1,1% ұлғаю). 

 Электр энергиясын өндіру –  3,218 ГВт (Q3 11: 3,161 ГВт, 1,8% ұлғаю). 

 Өзге түсті металдар бөлімшесі 

 Мыс кенін қазып алу (қатарлы) – 320 мың тонна (Q3 11: 486 мың тонна, 34,1% төмен).  

 Тауарлы (катодты) мыс өндіру – 9 967 тонна (Q3 11: 7 596 тонна, 31,2% ұлғаю).  

 Кобальт кенін қазып алу (қатарлы) – 327 мың тонна (Q3 11: 242 мың тонна, 35% ұлғаю).  

 Металл мен концентраттағы кобальт – 2 230 тонна (Q3 11: 3099 тонна, 28% төмен).  

 Логистика бөлімшесі 

 Темір жол арқылы тасымалданған тауарлар тоннажы – 14,984 млн тонна (Q3 11: 15,635 млн 

тонна, 4,2% төмен). 

Негізгі қырлар 
  Біздің негізгі өнімдер бағаларының 
төмендігіне байланысты, өткен жылғы 
есептік кезеңмен салыстырғанда түсім 
анағұрлым төмендеді;  

 Тауарлы мыс өндірісі өткен жылмен 
салыстырғанда 31% өсті; 

 Өткен жылғы тоғыз аймен салыстырғанда 
өндірістік шығындар сәл өсті;    

 Таза қарыз 2012 ж. 30 қыркүйегінде 3,9 
млрд АҚШ долларын құрады; 

 Органикалық өсу (активтердің даму 
негізіндегі өсім) бағдарламасы жалғасады; 

 Қазіргі таңда күрделі шығындар 1,7 млрд 
АҚШ долларын құрады. 

 

Соңғы жаңалықтар мен толық 2012 
жылға болжам: 

 Өндіріс тиімділігі бағдарламасы жақсы 
прогресс көрсетті, өндіріс кұны алдағы 
болжамдардан төмен деңгейде ақталады; 

 КДР-дегі Frontier кен орнын игеру лицензиясын 
101,5 АҚШ долларына сатып алу; 

 Күрделі шығындар бағдарламасы қайта 
қарастыру аяқталды; қолда бар 
инвестициялар көлемі 3,6 млрд АҚШ 
долларын құрайды. Алдағы бес жылда 
кеңейту жобалары 4,4 млрд АҚШ долларына 
жетеді, оның 3,2 млрд АҚШ доллары 5 ірі 
жобаларды жүзеге асыруға бағытталған –
Актобедегі жаңа ферроқорытпа зауыты 
(Қазақстан),  Frontier және RTR (ДРК), 
обогатительный завод Boss Mining (КДР) 
және ССКӨБ темір кені бөлімшесін кеңейту 
(Қазақстан); 

 Алдағы жылы күрделі шығындар 
бағдарламасы 2,2 млрд АҚШ долларына 
жетеді; 2013 жылы болжамалы жалпы жалпы 
шығындар көлемі 1,74 млрд А)Ш долларын 
құрайды; 

 Түсім шикізатқа деген сұраныстың ісерінде 
болады, әсіресе ферроқорытпалар мен темір 
кені; 

 Барлық бөлімшелер бойынша өндіріс көлемін 
толық қуат деңгейінде сақтап қалу 
жоспарланған. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

Стратегия 

Төмен шығынды 
өндірісті қолдау 

 

Өндірістік корлар мен 
қуаттарды тұрақты 
жетілдіру және  өңдеу  

 

Компания құндылығын 
арттыру және өнімдер 
ассортиментін 
әртараптандыру 
арқасында клиенттер 

базасын кеңейту 

Активтер портфелін 
және табиғи ресурстар 
саласында аймақтық 
және әлемдік деңгейде  
қатысуды 
әртараптандыру 
 

Еңбек қауіпсіздігі мен 
денсаулықты қорғауға 
жете ерекше назар 
аударып, 
корпоративтік және 
әлеуметтік 
жауапкершіліктің 
жоғары стандарттарын 
ұстану 
 

Аналитиктердің соңғы пікірлері 
 

Күрделі шығындар бағдарламасы 
 

BoAML: 11.10.12 – Сатып алу 
 

 Бүгін біз ENRC Төрағасы Мехметом Далманмен кездестік. Кездесу 
барысында акциялардың жағдайын жақсару туралы сұрақтар 
талқыланды. 

 Біздің болжамымыз бойынша, бұл әрекеттер өте маңызды. Төраға 
жақсы жетістіктерге қол жеткізеді деген сенімдеміз. Біздіңше, 
акцияларды қайта бағалауды жүргізу керек. Компанияның акциялары 
қажетінше бағамдалмаған деген ойдамыз. Акциялардың құны 0.4x PV 
деңгейінде. 
 

VTB Capital: 21.09.12 – Сатып алу  
 

 Активтер сатып алғаннан соң ENRC базасын кеңейтуге, өнімдер 
портфолиосын (географиялық және өнімдер атауы жағынан) 
әртерептандыруға кірісті. 

 Біз корпортивтік басқаруды жақсартуға бағытталған компанияның 
әрекеттерін нарық байқайде деп сенеміз. Ол бәсекелестер тізімін 
төмендетуге жол ашады. 

 

2012 жылдың тоғыз айында күрделі шығындар келесі жобаларға 
бағытталды: 
 

    Ферроқорытпалар бөлімшесі: Ақтөбедегі жаңа ферроқорытпа зауыты 
 

    Темңр кені бөлімшесі: ССКӨБ кен базасын кеңейту 
 

    Глинозем және алюминий бөлімшесі: анод зауыты 

    Өзге тұсті металдар бөлімшесі: мыс өндірісін кеңейту   

    Энергетика бөлімшесі: №6 эенргия блогын қалпына келтіру 

    Логистика бөлімшесі: вагон вагон паркін кеңейту 

2012 жылғы күрделі шығындар шамамен 2,2 млрд АҚШ долларын құрайды. Оның 
0,6 млрд доллары қуат күштерін сақтауға бағытталған.  
 
 
 

Байланыс 

ENRC Қазақстан (Астана): 
Корпоративтік коммуникациялар 
департаменті 
+7 (7172) 592 153 
+7 (7172) 592 152 
press@kz.enrc.com 

ENRC PLC (Лондон): 
Юлия Кальчева 
+44 (0) 20 7389 1861 
julia.kalcheva@enrc.com 

www.enrc.com 

 

mailto:press@kz.enrc.com
mailto:julia.kalcheva@enrc.com

