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«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-ның дəлелденген  қорлары  
2006 жылы 7 %-ға артты 

 
2007 жылдың сəуірінде «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», 
«Компания») 2006 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша мұнай жəне газ 
қорларын есептеуді жəне олардың тəуелсіз аудитін аяқтады. 
 
Gaffney, Cline & Associates (GCA) компаниясының расталған деректеріне сəйкес 
Компания мұнайының мүмкін болатын қоры 2006 жылдың 31 желтоқсанында 1 495 
млн. баррельді құрап, 2005 жылдың соңындағы осындай көрсеткіштен болмашы ғана 
өзгешеленеді. Бұл ретте, мұнайдың дəлелденген қорлары өткен жылмен 
салыстырғанда 7 %-ға артып, 685 млн. баррельді құрайды. 2006 жылы өндіру 9,5 млн. 
тонна (70 млн. баррель) құрағанын ескере отырып, дəлелденген қорлардың қалпына 
келтірілу коэффициенті өндірудің 167 %-ін құрады.  
 
GCA компаниясының бағалауы бойынша 2006 жылдың ішінде дəлелденген қорлардың 
өсуін қамтамасыз етуші негізгі факторлар: 

• лицензиялардың мерзімдерін жер қойнауын пайдалану келісімшарттарының 
аяқталу датасына дейін ұзарту; 

• 2006 жылы жүргізілген кен орындарын игеруді оңтайландыру жұмыстарын 
есепке ала отырып, өндірудің профилін нақтылау; 

• бұрғылау бағдарламасын 2011 жылға дейін нақтылау болды. 
 

ҚМГ БӨ-нің мұнайы мен газының қорларын есептеу Инженер-мұнайшылар қоғамы 
(SPE) мен Дүниежүзілік мұнай конгресі (WPC) бағалауының халықаралық 
стандарттарына сəйкес келтірілді. Компанияның барлық санаттар бойынша қорлары 
«Өзенмұнайгаз» жəне «Ембімұнайгаз» өндірістік филиалдарының 100 % қорын 
қамтиды жəне Компанияның акционерлері 2007 жылдың 12 сəуірінде мақұлдаған 
ҚазГерМұнай БК ЖШС-дағы 50 % үлесті қамтымайды. «Дəленденген» санатындағы 
қорлар лицензиялық келісімдердің қолданылу мерзімінің шегінде ғана есептелді. 
 

 
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-ның  мұнай қорлары  

 31/12/2006 31/12/2005 
 млн. баррель млн. баррель 
Дəлелденген қорлар 685 638 
Оның ішінде:    
Игеріліп жатқан 93.5 % 95.0 % 
Дəлелденген жəне болжамды қоры 1 495 1 515 
Дəлелденген, болжамды жəне мүмкін 
болатын қоры 

2 119 2 212 

 
 
 
АНЫҚТАМА: 
 
Орталық офисі Астана қаласында орналасқан «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ мұнай 
өндірудің жылдық көлемі бойынша Қазақстан Республикасындағы 2006 жылғы өндіру 
көлемі 9,5 млн. тонна мұнайдан (тəулігіне 192 мың баррель) астам үшінші мұнай өндіруші 
компания болып табылады. Компания Қазақстанның батысындағы Атырау жəне 



Маңғыстау өңірлерінде орналасқан 44 мұнай жəне газ кен орындарында жұмыс істейді. 
Компания сондай-ақ, осы аудандарда геологиялық барлау жұмыстарын жүргізеді. 
Компанияның акциялары Қазақстан Қор Биржасына, ал ауқымды депозитарлық 
қолхаттары – Лондонның Қор Биржасына өтті. 2006 жылдың қыркүйегінде ІРО кезінде 
Компания 2 миллирдқа жуық АҚШ долларын тартты. 

 
Байланыстық ақпарат: 
 
«ҚМГ БӨ» АҚ, Қоғаммен байланыс (+7 3172 977908, +7 3172 977924) 
Лəззат Көккөзова 
e-mail: pr@kmgep.kz 
 
«ҚМГ БӨ» АҚ, Институционалдық инвесторлармен байланыс (+7 3172 975433) 
Александр Гладышев 
e-mail: ir@kmgep.kz 
 
WMC Communications Ltd (+44 207 930 9030) 
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, 
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. 
 


