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KAZ MINERALS ТОБЫ 2018 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ ТОҚСАНЫНДАҒЫ 

ӨНДІРІСТІК  ІС-ҚЫЗМЕТІН  ҚОРЫТЫНДЫЛАДЫ  
 

Бірінші тоқсанда KAZ Minerals Тобы 67,3 мың тонна 1  мыс өндірді. Бұл бұған дейін тоқсанмен 
салыстырғанда 3%-ға (2017 жылдың 4-тоқсаны: 65,2 мың тонна), ал 2017 жылдың бірінші тоқсанымен 
салыстырғанда 29%-ға көп (52,1 мың тонна). Өндіріс көлемінің артуы Бозшакөлдегі және сульфидті 
кендерді өңдейтін Ақтоғай кен байыту фабрикасындағы өсімнің арқасында қол жетіп отыр. Компания 
барлық металдар бойынша 2018 жылға жоспарланған көрсеткіштерге жету жолында. 2018 жылы мыс 
өндірісі 270-300 мың тонна көлемінде болады деп көзделген.  

Бозшакөл 

Павлодар облысында орналасқан Бозшакөл КБК-нде 2018 жылдың бірінші тоқсанында 26,9 мың 
тонна2 мыс өндірілді. Мұндай 20%-дық өсім кен өңдеуді 10%-ға арттыруға, бөліп алу коэффициентінің 
жақсаруына және кендегі мыстың орташа мөлшерінің жоғары болуына байланысты. Былтырғы 
жылдың бірінші тоқсанымен салыстырғанда мыс өндірісі 17%-ға артты. Соңғы көрсеткіштер, жыл 
бойында өңделген кеннің құрамындағы мыстың азаятындығына қарамастан, 95-105 мың тонна мыс 
көлеміндегі жылдық жоспарлы аралықтың қол жетімді екенін көрсетіп отыр.  

Алтын өндірісі 29%-ға артып, кендегі металдың жоғары мөлшерінің және бөліп алу коэффициентінің 
жоғары болуының арқасында 36 мың унцияға жетті (2017 жылдың 4-тоқсаны: 27,9 мың унция). 2018 
жылы өндіріс көлемі 115-125 мың унция көлемінде болады деп жоспарланған. Кендегі алтынның 
мөлшері біртіндеп азаяды.  

Бозшакөлдегі кен қазу көлемі 37%-ға артып, 8,136 млн тоннаны құрады (2017 жылдың 4-тоқсаны: 
5,952 млн тонна). Оны кен байыту фабрикаларында өңдеу көлемі 10% ұлғайып, 6,674 млн тоннаға 
жетті (2017 жылдың 4-тоқсаны: 6,06 млн тонна). 

Сульфидті кендерді өңдейтін байыту фабрикасы 95%-дық орташа өткізу мүмкіндігімен жұмыс істеп, 
айтарлықтай техникалық қызмет көрсетуге тоқтаған жоқ. Диірмендердің қаптамасын ауыстыру 2018 
жылдың екінші және төртінші тоқсандарына жоспарланған.  

Каолин балшығы бар кендерді өңдейтін байыту фабрикасы ұзақ мерзімді техникалық қызмет 
көрсетуде болғандықтан, оның өткізу мүмкіндігі аталмыш тоқсан аясында 82%-дан 65%-ға дейін 
төмендеді. 

Ақтоғай  

Шығыс Қазақстандағы Ақтоғай КБК-нде 2018 жылдың бірінші тоқсанында сульфидті және оксидті 
кендерден 26,4 мың тонна мыс1 өндірілді. Бұл бұған дейінгі тоқсанмен салыстырғанда 2%-ға артық 
болса, былтырғы жылдың бірінші тоқсанымен салыстырғанда 122%-ға көп.  

Сульфидті кеннен мыс өндіру бірінші тоқсанда кендегі мыстың жоғары мөлшері мен бөліп алу 
коэффициентінің арқасында 21,1 мың тоннаға жетіп, 9% өсті (2017 жылдың 4-тоқсаны: 19,3 мың 
тонна). Жылдық жоспарлы өндіріс көлемі - 90-105 мың тонна. 

                                                      
1 Мұнда және одан әрі – концентраттағы ақысы төленетін металл және Ақтоғайдағы оксидті кеннен өндірілген катодты мыс 
2 Мұнда және одан әрі – концентраттағы ақысы төленетін металл 
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Оксидті кеннен 5,3 мың тонна катодты мыс өндірілді (2017 жылдың 4-тоқсаны: 6,7 мың тонна). Бұл 
төмендеу маусымдық сипатқа ие, бірінші тоқсандағы қысқы ауа температурасы ең төменгі деңгейге 
жеткен. Ал былтырғы жылдың бірінші тоқсанымен салыстырсақ, 2017 жылы оксидті кенді өңдеу 
кешеніндегі өндірісті арттырудағы ілгерілеудің арқасында, есептік кезеңде 13%-ға артық. 2018 
жылдың жоспарлы межесі - 20-25 мың тонна. 

Бірінші тоқсандағы кен өндірісінің көлемі 31%-ға артып, 8,474 млн тоннаға жетті (2017 жылдың 4-
тоқсаны: 6,47 млн тонна). Бұған себеп оксидті кеннің өндірісі ұлғайды. 2017 жылдың бірінші 
тоқсанымен салыстырғандағы өсім 41%-ді құрап отыр. Себеп: 2017 жылы іске қосылған сульфидті 
кендерді өңдейтін фабрикадағы өндіріске арналған сульфидті кендердің өндірісі артты. 

Наурыз айында сульфидті кендерді өңдейтін кен байыту фабрикасының өткізу мүмкіндігі 76% 
шамасында болды. 

Шығыс өңір мен Бозымшақ 

«Шығыстүстімет» ЖШС-нің (Шығыс Қазақстан облысы) кәсіпорындарында және Қырғызстандағы 
Бозымшақ кенішінде мыс өндірісі 16%-ға азайып, 14 мың тоннаны құрады. 2017 жылдың төртінші 
тоқсанында бұл көрсеткіш 16,7 мың тонна еді. Бұл төмендеу Николаев кен байыту фабрикасындағы 
жоспарлы 50 күндік тоқтауға байланысты орын алды. Бұл кезеңде Артемьев шахтасының кені 
жинақталып, жылдың кейінгі кезеңдерінде фабриканың жүктесін арттыру үшін қоймада сақталды.  

2018 жылға жоспарланған мыс өндірісінің көлемі – 65 мың тонна. 

Кен өндірісі 959 мың тоннаны құрады. Бұл бұған дейінгі тоқсанмен салыстырғанда 2% аз, дегенмен 
былтырғы жылдың бірінші тоқсанына сәйкес келеді.  

Бірінші тоқсанда ілеспе өнімдердің өндірісі жоспарға сәйкес болды.  

Концентраттағы мырыш өндірісі 20% артып, 14,2 мың тоннаға жетті (2017 жылдың 4-тоқсаны: 11,8 
мың тонна). Бір жыл ішінде 60 мың тонна концентраттағы мырыш өндіру жоспарланып отыр. 

Өткен тоқсанмен салыстырғанда бірінші тоқсанда алтын мен күмістің өндіріс көлемі 5%-ға артып, 13,6 
мың унцияға (алтын) және 574 мың унцияға (күміс) жетті. Кендегі металдардың жоғары мөлшері қайта 
өңдеу көлемінің азаюының орнын толтырды. Егер былтырғы жылдың бірінші тоқсанымен 
салыстырсақ, алтын мен күмістің өндірісі сәйкесінше 3% және 4%-ға азайды. Шығыс өңір мен 
Бозымшақта 2018 жылы 45-50 мың унция алтын мен 2 млн унцияға жуық күміс өндірілетін болады.  

Қаржылық ақпаратты жаңарту  

2018 жылғы 31 наурыздағы мәліметке сәйкес, Топтың таза берешегі $2,206 млрд-ға дейін жетті (2017 
жылғы 31 желтоқсан: $2,056 млрд). Бұл Ақтоғайдағы кен байыту фабрикасын салған мердігер ұйымға 
2016-17 жылдан мерзімі шегерілген $250 млн-дың, $94 млн көлеміндегі пайыздық төлемдердің және 
$58 млн көлеміндегі ПҚӨС мен роялитидің есебінен орын алып отыр. $3,732 млрд жалпы берешек 
бола тұра, ақшалай қаражаттың және оның эквиваленттерінің жалпы сомасы 2018 жылғы 31 
наурызда $1,526 млрд құрады.  

KAZ Minerals Тобының басқарма төрағасы Эндрю Саузам былай деп мәлімдеді: «Мен Бозшакөл 
мен Ақтоғайдағы сульфидті фабрикалардың арқасында орын алған тоқсандық өндірістік өсім туралы 
қуана хабарлаймын. Біз жыл бойында барлық металдар бойынша өзіміздің 270-300 мың тонна мыс 
пен 160-175 мың унция алтын көлеміндегі көрсеткіштерімізге жету жолындамыз. KAZ Minerals Тобы 
тығыз баланстағы нарықта өндірістің артуын қамтамасыз етіп отыр, ал мыс бағасының орта мерзімді 
перспективасы тұрақты». 

 

  



 

 

 

 
Қосымша ақпарат алу үшін келесі телефондар бойынша хабарласуға болады: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Қаржылық талдаушы, Инвесторлармен 
байланыс департаменті, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев Корпоративтік байланыстар 
департаментінің басшысы, Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Алмас Садықов Корпоративтік байланыстар 
департаментінің менеджері, Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 
                      

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ  

КAZ Minerals – Қазақстанда заманауи, азшығынды тау-кен өндірісін дамытуға бағытталған, өсу әлеуеті зор мыс 
өндіруші компания. Компания операциялық іс-қызметін Павлодар облысы мен ШҚО орналасқан Бозшакөл және 
Ақтоғай кен байыту кешендерінде, сонымен қатар Шығыс Қазақстанда орналасқан үш кеніш пен үш кен байыту 
фабрикаcында және Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын кенішінде жүргізеді. 2017 жылы мыстың жалпы 
өндіріс көлемі 259 мың тоннаны құрады, ілеспе өнім ретінде 58 мың тонна концентраттағы мырыш, 179 мың 
унция алтын мен 3,506 млн. унция күміс өндірілді. 
 
Топтың өндірістік кәсіпорындары – Бозшакөл мен Ақтоғай – саладағы ең қарқынды даму көрсеткіштерін 
қамтамасыз етіп, KAZ Minerals-ты қорының басым бөлігі әлемдік деңгейдегі ашық түрдегі кеніштерден тұратын 
компанияға айналдырмақ. 
 
Операциялық шығындары бойынша Бозшакөл халықаралық мыс өндіруші кәсіпорындар арасында бірінші 
квартильге кіреді. Бозшакөл КБК кен байыту фабрикаларының жылдық толық қуаты 30 млн тонна кенді 
құрайды. Кенішті пайдаланудың қалған мерзімі – 39 жыл. Кендегі мыс құрамы 0,35%. Өндіріс көлемі – алғашқы 
10 жылда жыл сайын 100 мың тонна катод эквивалентіндегі мысты және 120 мың унция концентраттағы 
алтынды құрайды. 
 
Ақтоғай – карьер типтес ірі ауқымды кеніш. Ол Бозшакөлге ұқсас. Кендегі мыс мөлшері 0,36% (оксидті кен) және 
0,33% (сульфидті кен). Кенішті пайдаланудың қалған мерзімі – шамамен 28 жыл. Ақтоғайда оксидті кеннен 
катодты мысты өндіру 2015 жылдың желтоқсан айында басталды, ал сульфидті кеннен алғашқы мыс 
концентраты 2017 жылдың ақпан айында өндірілді. Сульфидті кенді қайта өңдейтін бірінші кен байыту 
фабрикасының жылдық қуаты есептік қуатына жеткенде 25 млн тоннаны құрайды. Ол сульфидті кенді өңдейтін 
екінші кен байыту фабрикасы 2021 жылдың соңына дейін өндірісті бастағанда екі еселеніп, 50 млн тоннаға 
дейін жетеді. Ақтоғай кен орнының операциялық шығындары халықаралық мыс өндіруші кәсіпорындарының 
арасында бәсекеге қабілетті болып табылады. Өндіріс көлемі – 2021 жылға дейін орта есеппен сульфидті 
кеннен өндірілетін 90 мың тонна мысты құрайды. Екінші кен байыту фабрикасы өндірісті бастағаннан кейін 
2022-2027 жылдар аралығында сульфидті кеннен жыл сайын шамамен 170 мың тонна мыс өндірілетін болады. 
Оксидті кеннен 2025 жылға дейін жыл сайын шамамен 20 мың тонна мыс өндіріледі.  
 
KAZ Minerals PLC компаниясының құнды қағаздары Лондон, Қазақстан және Гонконг қор биржаларында 
айналымда. Топта шамамен 13 000 адам жұмыс істейді, олардың басым бөлігі Қазақстан азаматтары. 
 
Бұл хабарламада ішкі ақпарат бар. 
 
 


