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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), 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,  
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. 

2011 жылдың 
қаржылық 
көрсеткіштері 
 

 Топтың түсімі: 7,705 млрд АҚШ 
доллары (2010: 6,605 млрд АҚШ 
доллары), 16,7% ұлғаю. 

 Базалық EBITDA: 3,413 млрд АҚШ 
доллары (2010: 3,194 млрд АҚШ 
доллары), 6,9% ұлғаю. 

 Салық төлеуге дейінгі табыс:           
2,755 млрд АҚШ доллары (2010: 
2,977 млрд АҚШ доллары), 7,5% 
төмен. 

 Акцияға кіріс: бір акцияға 153 АҚШ 
центі (2010: 170 АҚШ центі), 10% 
төмен. 

 Қорытынды дивиденд: 27 АҚШ 
центі 

 Ферроқорытпалар бөлімшесі 
 Түсім: 3,084 млрд АҚШ доллары (2010: 

2,996 млрд АҚШ доллары, 2,9% ұлғаю) 

 EBITDA: 1,169 млрд АҚШ доллары 
(2010: 1,403 млрд АҚШ доллары, 
16,7% төмен) 

 Темір рудасы бөлімшесі 
 Түсім: 2,452 млрд АҚШ доллары (2010: 

1,876 млрд АҚШ доллары, 30,7% 
ұлғаю) 

 EBITDA: 1,505 млрд АҚШ доллары 
(2010: 1,133 млрд АҚШ доллары, 
32,8% ұлғаю) 

 Глинозем және алюминий 
бөлімшесі 

 Түсім: 1,145 млрд АҚШ доллары (2010: 
926 млн АҚШ доллары, 23,7% ұлғаю) 

 EBITDA: 332 млн АҚШ доллары (2010: 
267 млн АҚШ доллары, 24,3% ұлғаю) 

 Энергетика бөлімшесі 
 Түсім: 618 млн АҚШ доллары (2010: 542 

млн АҚШ доллары, 14% ұлғаю) 

 EBITDA: 360 млн АҚШ доллары (2010: 308 
млн АҚШ доллары,16,9% ұлғаю) 

 

 Өзге түсті металдар 
 Түсім: 657 млн АҚШ доллары (2010: 482 

млн АҚШ доллары, 36,3% ұлғаю) 

 EBITDA: 74 млн АҚШ доллары (2010: 67 
млн АҚШ доллары, 10,4% ұлғаю) 

 

 Логистика бөлімшесі 
 Түсім: 342 млн АҚШ доллары (2010: 263 

млн АҚШ доллары, 30% ұлғаю) 

 EBITDA: 95 млн АҚШ доллары (2010: 68 
млн АҚШ доллары, 39,7% ұлғаю) 

 Ферроқорытпалар бөлімшесі 
 Тауарлы хром рудасын өндіру –    3,567 

млн тонна (2010: 3,574 млн тонна, 0,2% 
төмен) 

 Тауарлы марганец концентратын өндіру 
– 1,009 млн тонна (2010: 996 мың тонна, 
1,3% ұлғаю) 

 Жоғарыкөміртекті феррохром өндіру 
(қорыту) – 1,226 млн тонна (2010: 1,258 
млн тонна, 2,5% төмен) 

 Барлық өндірілген ферроқорытпа 
(қорыту) – 1,766 млн тонна (2010: 1,803 
млн тонна, 2,1% ұлғаю) 

 Темір рудасы бөлімшесі 
 Темір рудасын қазып алу – 43,212 млн 

тонна (2010: 43,614 млн тонна, 0,9% 
төмен) 

 Бастапқы темір рудасы концентратын 
өндіру – 17,636 млн тонна (2010: 17,702 
млн тонна, 0,4% төмен) 

 Тауарлы темір рудасы концентратын 
өндіру – 8,459 млн тонна (2010: 8,937 млн 
тонна, 5,4% төмен) 

 Темір рудалы тауарлық шекемтас өндіру 
– 7,648 млн тонна (2010: 8,017 млн тонна, 
4,6% төмен) 

 

 

 Глинозем және алюминий 
бөлімшесі 

 Боксит қазып алу – 5,5 млн тонна (2010: 
5,31 млн тонна, 3,5% ұлғаю) 

 Глинозем өндіру – 1,67 млн тонна (2010: 
1,64 млн тонна, 1,8% ұлғаю) 

 Алюминий өндіру – 249 мың тонна (2010: 
227 мың тонна, 9,7% ұлғаю) 

 Энергетика бөлімшесі 
 Көмір қазып алу – 20,110 млн тонна 

(2010: 20,102 млн тонна, өзгеріссіз) 

 Электр энергиясын өндіру – 13,993 ГВатт 
(2010: 13,711 ГВатт, 2,1% ұлғаю) 

 Өзге түсті металдар бөлімшесі 
 Тауарлы (катодты) мыс өндіру – 29,6 мың 

тонна (2010: 20,3 мың тонна, 45,8% 
ұлғаю)  

 Тауарлы кобальт рудасын өндіру – 11,4 
мың тонна (2010: 9,6 мың тонна, 18,8% 
ұлғаю) 

 Логистика бөлімшесі 
 Темір жолмен тасымалданған тауарлар 

тоннажы – 61,765 млн тонна (2010: 61,104 
млн тонна, 1,1% ұлғаю) 

2011 жылдың өндірістік көрсеткіштері 

2011 жылдың бөлімшелер бойынша 
көрсеткіштері 



 

 

 

Топ бөлімшелеріндегі негізгі жобалар 
келесілерді қамтиды: 

 Ферроқорытпалар бөлімшесі 

 Ақтөбеде жаңа ферроқорытпа 
зауытының құрылысы. 

 

 Темір рудасы бөлімшесі 

 Руда базасын кеңейту. 
 

 Глинозем және алюминий 
бөлімшесі 

 Глинозем өндірісін ұлғайту және анод 
зауытының құрылысы. 

 
 

 

 Энергетика бөлімшесі 

 Ақсу ЖЭО №6 қуат блогын қалпына 
келтіру. 

 

 Өзге түсті металдар 

 Мыс өндірісі стратегиясын дамыту 
және қайта қарау. 

 

 Логистика бөлімшесі 

 Қазақстандағы темір жол паркін 
кеңейту 

2012 жылға болжам 

Күрделі шығындар бағдарламасы 
 

 2012 жылы рекортық 2,7 млрд АҚШ 
доллары деңгейіндегі күрделі 
шығындар бағдарламасы 
жоспарланған, жобалардың жалпы 
құны 10,9 млрд АҚШ доллары, 
орындалу сатысындағы жобалардың 
құны 4,2 млрд АҚШ долларын 
құрайды. 
 
Барлық бөлімшелер бойынша өндіріс 
көлемі толық қуат деңгейінде 
сақталады; Конго Демократиялық 
Республикасында мыс өндірісінің  
көлемі ұлғаятын болады. 

 Рыноктың волатильділігі мен бағалар 
тұрақсыздығы күшейе түседі, бірақ 
Қазақстандағы шығыны аз өндіріс 
бәсекелес басымдықты сақтайтын 
болады. 
 

 Өндіріс шығындары қиындықтары 
жалғасатын болады, бұл өнімдерде, 
жұмыс пен логистикада көрініс 
табатын болады. Әлеуметтік 
шығындар 2011 жылдың деңгейінде 
сақталатын болады. 

 

 

 

 

    

Стратегия 

 Қазақстандық активтердегі жоғары 
қаржылық түсім, жоғарыкөміртекті 
феррохром сату көлемінің 
рекордтық көрсеткіштері, Глиноземә 
жен Алюминий, сонымен қатар 
Энергетика бөлімшелері толық 
өндірістік қуат деңгейінде жұміс 
істеді. 
 

 Шығындарды бақылау және 
өнімділікті арттыру бастамалары 
негізгі өнім бағаларын болжамдарға 
сәйкес деңгейде сақтады. 

 Күрделі шығындар бағдарламасы 
рекордтық 1,9 млрд АҚШ долларына 
жетті; басшылық негізгі стратегиялық 
даму жобаларына баса назар 
аударды, атап айтқанда, Ақтөбедегі 
жаңа ферроқорытпа зауыты, ЕЭК-тың 
№ 2 қуат блогы, және логистикалық 
мүмкіндіктерді кеңейту. 

 

 Африкада жақсы прогресс 
байқалады: мыс пен кобальт өндірісі 
айтарлықтай ұлғайды, FQM-мен 
активтерді сатып алу және барлық 
келіспеушілікті тоқтату жөнінде 
келісімге қол жеткізілді. 

2011 жылдың негізгі қырлары 

Аналитиктердің пікірлері 
Citi – Сатып алу (13 наурыз 2012 жыл) 
2012 жылы акцияға кіріс көлемінің кемуі мен 2013 жылы мыс активтерінің 
жағымды әсерінен өсу 
Мыс активтер әлі есепке алынбайды, қаржылық шығындар салдарынан болған 
акцияға кірістің төмендеуі (17 центке) бір жағынан діл емес. Біздің болжамымз 
бойынша, активтерге ақша болу орын алады, бірақ біз өз бағамдарымызға ENRC-дің 
Frontier және Kolwezi активтерінен түскен кіріс көлемін қоспаймыз. Біз консенсус 
көрсеткішінің өсу потенциалын 15-20% деп есептейміз. Біз ~ 30% өсу потенциалын 
болжамдап, «Сатып алу» рейтінгін сақтаймыз. 
 
Credit Suisse – Рыноктан жоғары (20 наурыз 2012 жыл) 
Бағалардың түсуі мен феррохром бағаларының оңтайлануы таңдау еркіндігін 
береді 
Феррохром рыногы өсу кезеңінің алдында тұрғандықтан, біздің ойымызша, бағалар 
минималды көрсеткіштерге жақын (шығындар есебінен), және акциялар 1) 2012 жыл 
бойынша бағалардың оңтайлануы мен 2) Топтың жақын болашақта 
реструктуризациялану таңдауын ұсынады. 

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 
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Шығыны аз өндірісті 
қолдау 

 

Қолда бар қорлар мен 
қуаттылықты ұдайы 
жетілдіріп отыру және 
жасау 

 

Өнім түрлілігін 
диверсификациялау 
арқылы компания 
құндылықтарын 
арттыру және 
тұтынушылар негізін 
кеңейту 

 
Аймақтық және әлемдік 
деңгейде активтер 
портфелін 
диверсификациялау 
және табиғи ресуртар 
саласына қатысу 

 

Денсаулық пен еңбек 
қауіпісздігін сақтай 
отырып бірлескен 
ұйымда және 
әлеуметтік 
жауапкершілікте 
жоғары стандарттарды 
ұстану 
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