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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, Camrose Resources Limited (Camrose) 
компаниясының 50,5 % акциялары, КДР-дегі 
бірнеше өңдеу зауыттары мен Замбиядағы 
Chambishi Metals PLC компаниясы бар.  
 
ENRC сондай-ақ Серов ферроқорытпа 
зауытына, Бразилиядағы темір рудасын 
барлау  жөніндегі Bahia Minerals BV және 
Minercao Minas Bahia SA(MIBA) жобаларына,  
Қытайдағы (Туоли) Xinjiang Tuoli Taihang 
Ferroalloy Company акциясының 50%-ына және 
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. 

 

Бас атқарушы директор 
Феликс Вулис: 

 “2012 жылдың бірінші жартыжылдығында 
ENRC тұрақты даму нәтижелерін 
көрсетті. Аталған кезеңде экономиканың 
тұрақсыздығы күшейіп, біздің өнімге 
деген сұраныстың төмендегені 
байқалды. Осындай нарықтық 
жағдайларға байланысты, біз өз 
шығындарымызды қадағалау мен өнімнің 
өзіндік құнындағы инфляция мөлшерін 
болжамдардағы көрсеткіштерден төмен 
деңгейде ұстауға ерекше мән бердік.  
Сонымен қатар, инвестициялық 
бағдарламаға салынған қаражаттың 
тиімділігін және акционерлік қайтарымын 
арттыру мақсатында, біз күрделі 
шығындар бағдаралмасындағы 
жобаларды және КДР-дегі мыс 
активтерін дамыту жоспарларын қайта 
қарау сатысындамыз. Біз Қазақстанда 
және халықаралық аренада жақсы өсім 
дейгейін көрсетіп,  алдағы жылдары 
түсім көлемін өсіруге ұмтыламыз. 
Бболжамдарымыз бойынша, екінші 
жартыжылдықта біздің өнімге деген 
сұраныс тұрақты болады. 

 Ферроқорытпалар бөлімшесі 

 Түсім: 1,333 млрд АҚШ доллары (H1 
2011: 1,644 млрд), 18,9% төмен  

 EBITDA: 458 млн АҚШ доллары (H1 
2011: 655 млн), 30,1% төмен  

 

 Темір кені бөлімшесі 

 Түсім: 983 млн АҚШ доллары (H1 2011: 
1,296 млрд), 24,2% төмен  

 EBITDA: 473 млн АҚШ доллары (H1 
2011: 835 млн), 43,4% төмен 

 

 Глинозем және алюминий 
бөлімшесі 

 Түсім: 453 млн АҚШ доллары (H1 2011: 
577 млн), 21,5% төмен 

 EBITDA: 48 млн АҚШ доллары(H1 2011: 
188 млн), 74,5%  төмен 

 Энергетика бөлімшесі 

 Түсім: 358 млн АҚШ доллары (H1 2011: 
313 млн), 14,4% ұлғаю 

 EBITDA: 210 млн АҚШ доллары (H1 2011: 
188 млн), 11,7% ұлғаю 

 

 Өзге түсті металдар бөлімшесі 

 Түсім: 302 млн АҚШ доллары (H1 2011: 
327 млн), 7,6% төмен 

 EBITDA: -13 млн АҚШ доллары (H1 2011: 
66 млн), 119,7% төмен 

 

 Логистика бөлімшесі 

 Түсім: 164 млн АҚШ доллары (H1 2011: 
143 млн), 14,7% төмен 

 EBITDA: 35 млн АҚШ доллары (H1 2011: 
37 млн), 5,4% төмен 

 

Бөлімшелер бойынша көрсеткіштер  
 

 Ферроқорытпалар бөлімшесі 

 Тауарлы хром кенін өндіру  – 1,729 млн 
тонна (H1 2011: 1,884 млн тонна, 12,5% 
төмен) 

 Тауарлы марганец концентратын өндіру 
– 447 мың тонна (H1 2011: 453 мың 
тонна, 1,3% төмен) 

 Жоғары көміртекті феррохром өндіру 
(нетто) – 525 мың тонна (H1 2011: 575 
мың тонна, 8,7% төмен) 

 Барлық өндірілген ферроқорытпа (нетто) 
– 752 мың тонна (H1 2011: 792 мың 
тонна, 5,1% төмен) 

 

 Темір кені бөлімшесі 

 Темір кенін қазып алу – 20,097 млн тонна 
(H1 2011: 21,332 млн тонна, 5,8% төмен) 

 Бастапқы темір кені концентратын өндіру 
– 8,068 млн тонна (H1 2011: 8,783 млн 
тонна, 8,1% төмен) 

 Тауарлы темір кені концентратын өндіру 
– 4,325 млн тонна (H1 2011: 3,936 млн 
тонна, 9,9% ұлғаю) 

 Темір кенді тауарлық шекемтас өндіру – 
3,636 млн тонна (H1 2011: 4,350 млн 
тонна, 16,4% төмен) 

 Глинозем және алюминий 
бөлімшесі 

 Боксит қазып алу – 2,568 млн тонна (H1 
2011: 2,689 млн тонна, 4,5% төмен) 

 Глинозем өндіру – 706 мың тонна (H1 2011: 
813 мың тонна, 13,2% төмен) 

 Алюминийді өндіру – 124 мың тонна (H1 
2011: 124 мың тонна, өзгеріссіз) 

 

 Өзге түсті металдар бөлімшесі 

 Тауарлы металл мен концентраттағы мыс – 
18 мың тонна (H1 2011: 13,4 мың тонна, 
34,3% ұлғаю)  

 Тауарлы металл мен концентраттағы 
кобальт – 4,4 мың тонна (H1 2011: 4,9 мың 
тонна, 10,2% төмен) 

 

 Энергетика бөлімшесі 

 Көмір қазып алу – 10,258 млн тонна (H1 
2011: 10,165 млн тонна, 0,9% ұлғаю) 

 Электроэнергия өндіру – 7 177 ГВт/сағ (H1 
2011: 6 900 ГВт/сағ, 4,0% ұлғаю) 

 

 Логистика бөлімшесі 

 Темір жолмен тасымалданған тауарлар 
тоннажы – 28,356 млн тонна (H1 2011: 31, 
261 млн тонна, 9,3% төмен)  

 

Өндірістік көрсеткіштер 



 

 

 

 H1 2012 күрделі шығындары 1,047 млрд 
АҚШ долларын (H1 2011: 697 млн АҚШ 
долларын) құрады. 
 

 2012 жылы күрделі шығындардың 
жалпы көлемі 2,2 млрд АҚШ долларын 
құрайды, оның ішінде 0,8 млрд ағымдағы 
өндірістік жобаларға бағытталады.  
 

Күрделі шығындар бағдарламасының  
бекітілген жобалары: 

 Ферроқорытпалар 

 Ақтөбе ферроқорытпа зауытында қуаты 
жылына 440 мың тонна төрт тұрақты 
ток пешінің құрылысы (750 млн АҚШ 
доллары, 2013 жыл*) 

 

 Темір кені 

 Кен базасын кеңейту (370 млн АҚШ 
доллары, 2014 жыл) 

 
 

 Глинозем және алюминий  

 Анод өндіру цехының құрылысы (240 
млн АҚШ доллары, 2012 жыл) 

 

 Энергетика 

 ЕЭК Ақсу ЖЭС-дегі №6 энергоблокты 
қалпына келтіру (265 млн АҚШ 
доллары, 2013) 

 2-ші аршу кешені (192 млн АҚШ 
доллары, 2017 жыл) 

 

 Өзге түсті металдар 

 Мыс (тотығы) өндірісін кеңейту (280 млн 
АҚШ доллары, 2013 жыл) 

 Жаңа мыс өндіру зауытын салу (80 млн 
АҚШ доллары, 2012 жыл) 

 Логистика 

 Көлік паркін кеңейту (210 млн АҚШ 
доллары, 2012 жыл) 

 

*  Барлық даталар жобалардың аяқталу 
мерзімін білдіреді 

 

2012 жылға болжам  
 

Күрделі шығындар бағдарламасы  
 

 2012 жылғы күрделі шығындар 
бағдарламасы 2,4 млрд АҚШ 
долларына қысқарды. Күрделі 
шығындар бағдарламасы жалпы құны 
2,3 млрд АҚШ долларын құрайтын 
бекітілген жобалардан және 8,8 млрд 
АҚШ долларын құрайтын талқылау 
сатысындағы жобалардан тұрады.  
 

 2012 жылдың екінші жартыжылдығында 
өндіріс көлемі толық өндірістік қуат 
деңгейінде сақталады деп 
болжамдаймыз; мыс өндіріс ұлғайып, 
темір кені мен глинозем өндіріс қалпына 
келеді. 

 Нарықтың волатильділігі мен баға 
құрудың тұрақсыздығы байқалады, 
алайда Қазақстандағы төмен шығынды 
өндіріс позициясы сақталады.  
 

 Өндірістік шығындар мәселелсі 
сақталады, бірақ олар болжанған 
деңгейден төмен болады. Әлеметтік 
бағдарламалардың шығындары 
шамамен 2011 жылдың деңгейінде 
болады. 

 

 

 

 

    

 Біздің негізгі өнімдерге деген жақсы 
сұраныс. 
 

 Шығындар мен өнімділікті 
оңтайландыру бойынша бастамалар 
өнімдердің өзіндік құнын болжамдарда 
айтылған деңгейден төмен деңгейде 
сақтады.  

 

 Күрделі шығындар бағдарламасы 1,047 
млрд АҚШ доллары; негізгі 
стратегиялық жобаларды дамыту, атап 
айтқанда, Ақтөбедегі жаңа 
ферроқорытпа зауыты, анод зауыты, 
ЕЭК-тің №6 энергия блогы және 
логистикалық мүмкіндіктерді арттыру. 

 Африкадағы даму: мыс өндірісінің 
ұлғаюы, First Quantum Minerals (‘FQM’) 
компаниясымен КДР-дегі мыс активтерін 
сатып алу туралы келісімге қол жеткізу; 
КДР-дегі Frontier кен орнын дамытуға 
лицензия алу. 
 

 Шұбаркөл Көмірдің акцияларын сатып 
алу аяқталды, ол біздің 
портфолиомызды күшейтіп, 
Қазақстандағы активтер арасындағы 
синергияны қамтамасыз етеді. 

H1 2012 негізгі қырлары 

Стратегия 

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 
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Төмен шығынды 
өндірісті қолдау 

 

Өндірістік корлар мен 
қуаттарды тұрақты 
жетілдіру және  өңдеу  

 

Компания құндылығын 
арттыру және өнімдер 
ассортиментін 
әртараптандыру 
арқасында клиенттер 
базасын кеңейту 

продукции 

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 
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