
    
    
    

БАСПАСӨЗ МƏЛІМДЕМЕСІ

ҚМГ БӨ 2011 жылдың операциялық нəтижелерін жəне 2012 жылдың бюджеті
туралы жариялайды

Астана, 9 қаңтар 2012 ж.  «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», «Компания») 
2011 жылдың операциялық нəтижелері мен 2012 жылдың бюджеті туралы жариялайды.  

2011 жылдағы операциялық қызмет
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», «Компания») «Қазгермұнай» БК» ЖШС, 
«Қаражанбасмұнай» (CCEL), «ПетроҚазақстан Инк.» (ПҚИ) компанияларындағы
үлестерді есепке алғанда, 2011 жылы 12 341 мың тонна мұнай (тəулігіне 250 мың баррель) 
өндірді, бұл 2010 жылдағыдан 944 мың тоннаға немесе 7 %-ға кем.  

«Өзенмұнайгаз» өндірістік филиалы (ӨМГ) 5 082 мың тонна (тəулігіне 102 мың баррель) 
мұнай өндірді, бұл өткен жылдағыдан 884 мың тоннаға аз. «Ембімұнайгаз» өндірістік
филиалы (ЕМГ) 2 818 мың тонна (тəулігіне 57 мың тонна) мұнай өндірді, бұл өткен
жылдағыдан 18 мың тоннаға артық, соның арқасында 2011 жылы ӨМГ жəне ЕМГ жалпы
өндіру көлемі 7 900 мың тоннаны (тəулігіне 159 мың баррель) құрады, бұл 2010 
жылдағыдан 866 мың тоннаға немесе 10 %-ға аз.  

Өндіру нəтижелеріне 2011 жылдың мамыр-тамыз айларында ӨМГ-де өткен заңсыз
наразылық акциясы, сондай-ақ ағымдағы жылдың қаңтар-сəуір айларында ауа-райының
қолайсыздығынан кен орындарында электр қуатын беруді шектеу, апатты сөну
жағдайлары кері əсер етті. Компания мұнай өндіруді қалпына келтіру жөнінде бірқатар
шараларды қолға алды, соның арқасында тəуліктік мұнай өндіру деңгейінің өсу қарқыны
байқалады, 2011 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша мұнай өндіру деңгейі
тəулігіне 14,2 мың тоннаны (тəулігіне 105 мың баррель) құрайды.  

CCEL, ҚГМ жəне ПҚИ компанияларының өндіруіндегі ҚМГ БӨ үлесі 2011 жылы 4 442 
мың тоннаны (тəулігіне 91 мың баррель) құрады, бұл аталған бірлескен кəсіпорындардағы
өндіру жоспарына сəйкес 2010 жылдағы өндіру көлемімен салыстырғанда, 78 мың тоннаға
немесе 2 %-ға аз.  

2012 жылдың бюджеті
ҚР Үкіметі мен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның ресми болжамына сəйкес, Brent маркалы
мұнайдың барреліне 80 АҚШ доллары бағасын ескере отырып жасалған ҚМГ БӨ-нің 2012 
жылға арналған бюджеті 126,5 млрд. теңге (852 млн. АҚШ доллары) мөлшеріндегі күрделі
салымдарды қамтиды, бұл 2011 жылдағы осы мақсатқа жұмсаған шығыннан 19 %-ға көп. 
Күрделі салымдардың артуы негізінен геологиялық барлау жұмыстары шығындарының
артуына жəне қосымша сервистік кəсіпорындарды құру шығындарының ұлғаюына
байланысты, оның мақсаты төменде баяндалады. Компания Федоровский блогында  
геологиялық барлау жұмыстарын жалғастыруға 64 млн. АҚШ доллары көлемінде
инвестиция салуды жоспарлап отыр. Компания аталған блоктың 50 % үлесіне ие, есеп
шоғырландырудың үлестік əдісі негізінде жүргізіледі.  

2012 жылы негізгі активтерде жоспарланған өндіру көлемі 8 615 мың тоннаны (тəулігіне
174 мың баррель) құрайды, оның ішінде «Өзенмұнайгаз» ӨФ 5 800 мың тонна, 



«Ембімұнайгаз» ӨФ 2 815 мың тонна, бұл 2011 жылы өндірілген 7 900 мың тоннадан
(тəулігіне 159 мың баррель) 9 %-ға көп. Осы көлемнен 2 100 мың тонна Атырау МӨ--де
одан əрі өңдеу үшін ішкі нарыққа жөнелтіледі деп күтілуде. Ішкі нарыққа жеткізу бағасы
тоннасына 34,0 мың теңге болады деп жоспарлануда, бұл 2011 жылдағы тоннасына 27,3 
мың теңге мөлшеріндегі жеткізу бағасынан 25 %-ға қымбат.  

ҚГМ, CCEL, ПҚИ өндіру көлемдеріндегі ҚМГ БӨ-нің жоспарланған үлесі 2012 жылы
4 441 мың тоннаны (тəулігіне 91 мың баррель) құрайды. Осылайша, ҚМГ БӨ
шоғырландырылған өндіру көлемі ҚГМ, CCEL, ПҚИ өндіру көлемдеріндегі үлесті есепке
алғанда, 2012 жылы 13 056 мың тонна (тəулігіне 265 мың баррель) деңгейінде болады деп
жоспарлануда, бұл 2011 жылдағыдан 715 мың тоннаға немесе 6 %-ға көп.  

2011 жылдың соңында мемлекеттік органдар тарапынан Компанияға Маңғыстау
облысындағы əлеуметтік жағдайды жақсарту мақсатында жаңа жұмыс орындарын құру
жөніндегі жұмыстар атқаруды тапсырды. Компанияның Директорлар кеңесі мемлекеттік
органдардың пікірін бөлісе отырып, жалпы жұмыскерлердің штаттық саны 2000-нан
асатын, ҚМГ БӨ-ге жəне Маңғыстау облысындағы басқа да компаниялардың сервистік
қызмет көрсететін екі бірдей көліктік жəне бұрғылау кəсіпорнын құру туралы шешім
қабылдады. Алдын-ала есептеулерге қарағанда, мұндай шаралар операциялық
шығындарды 12,3 млрд. теңгеге (83 млн. АҚШ доллары), ал күрделі салымдарды 8,3 млрд. 
теңгеге (56 млн. АҚШ доллары) ұлғайтуы мүмкін. Аталған шығындар 2012 жылдың
бюджетіне қосылды жəне үшінші тараптарға қызмет көрсетуден түсетін қосымша кіріспен
ішінара өтелуі мүмкін. Директорлар кеңесі акционерлердің мүддесі тиісті деңгейде
назарға алынуы үшін Үкіметпен жəне Самұрық-Қазына қорымен кеңесулер жүргізіп
жатыр.  

АНЫҚТАМА

ҚМГ БӨ мұнай өндіру көлемі жағынан Қазақстанда көшбасшылардың үштігіне кіреді. Компанияның
өндіру көлемі «Қазгермұнай» БК ЖШС мен CCEL («Қаражанбасмұнай») компанияларындағы үлестерді
есептегенде, 2011 жылы 12,4 млн. тоннаны (тəулігіне 250 мың баррель) құрады. ҚМГ БӨ-нің мұнайдың
дəлелденген жəне болжамды қорларының көлемі 2010 жылдың соңындағы жағдай бойынша 232 млн. 
тоннаны (1,7 млрд. баррелді), ал еншілес компаниялардағы үлесті есептегенде 2,2 млрд. баррельден астамды
құрайды. Компанияның жай жəне артықшылықты акциялары Қазақстан Қор Биржасында, ал ғаламдық
депозитарлық қолхаттары – Лондонның Қор Биржасында листингтен өтті. 2006 жылдың қыркүйегіндегі ІРО
кезінде Компания 2 миллиардтан астам АҚШ долларын тартты. 2011 жылдың желтоқсанында халықаралық
Standard & Poor’s агенттігі Компанияның несиелік рейтингін «ВВB-» деңгейінде, ал 2011 жылдың
қыркүйегінде GAMMA корпоративтік басқару рейтингін «GAMMA-6» деңгейінде растады.  

Байланыстық ақпарат:  
«ҚМГ БӨ» АҚ, Жұртшылықпен байланыс (+7 7172 97 7908)  
Елена Пак
e-mail: pr@kmgep.kz 

«ҚМГ БӨ» АҚ, Институционалдық инвесторлармен байланыс (+7 7172 97 5433)  
Əсел Қалиева  
e-mail: ir@kmgep.kz  

Pelham Bell Pottinger (+44 207 861 3147) 
Елена Добсон
е-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk

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, 
перспективаларына, өсуіне қатысты күтулері туралы мəлімдемелерді шектеусіз қамитды. Өз тұрғысында
болашаққа қатысты өтінімдер олар болуы мүмкін келешектегі оқиғалар мен жағдайаттарға 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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