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КАЗАХМЫС ПРИВЛЕК КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ НА РАЗРАБОТКУ 
 МЕСТОРОЖДЕНИЯ АКТОГАЙ  

 
Сегодня в Урумчи состоялось подписание соглашения между Группой Казахмыс и 
Государственным банком развития Китая (ГБРК) по предоставлению кредитной линии 
размером до $1,5 млрд. Средства, оговоренные в соглашении, будут направлены на разработку 
одного из крупнейших неосвоенных медных месторождений в мире - Актогай в Восточном 
Казахстане.  
 
Технико-экономическое обоснование проекта уже начато и будет завершено в течение 12 
месяцев с последующей реализацией программы капиталовложений с ожидаемой стоимостью 
от $1,5 до 2 млрд. Этап разработки до получения первой продукции  продлится около трех лет.  
 
Кредитная линия получена дополнительно к уже имеющемуся займу на сумму $2,7 млрд 
долларов, предоставленного в декабре 2009 г. по линии ФНБ «Самрук-Казына» для разработки 
проекта Бозшаколь и ряда проектов среднего масштаба. 
 
Олег Новачук, Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс прокомментировал: 
"Символично, что подписание соглашения по финансированию  разработки одного из самых 
крупных горнорудных проектов состоялось в дни празднования 20-летия независимости 
Казахстана. Новое финансирование позволяет нам разработать Актогай, сохранив полный 
контроль над данным месторождением. Разработка Актогая и другого крупного проекта 
Бозшаколь позволит Казахмысу значительно нарастить производство меди в ближайшие пять 
лет, а это значит - создать новые рабочие места, развивать социальную сферу и 
инфраструктуру региона и внести существенный вклад в развитие экономики Казахстана».  
 
 
Договоренности по займу 

Условия займа 

Средства по кредитной линии могут быть получены в течение 3 лет после успешного 
завершения ТЭО, а проценты после снятия средств будут выплачиваться раз в полгода. 
Финансирование предоставляется на 15 лет, начиная с даты первого снятия средств; начало ее 
погашения наступает через три года после даты первого транша.   
 

Месторождение Актогай 
Месторождение Актогай представляет собой проект крупного карьера и обогатительной 
фабрики, расположенный в Аягузском районе Восточно-Казахстанской области. Актогай 
является одним из крупнейших неразработанных медных месторождений в мире, в котором 
содержится около 5 млн тонн меди. Годовое производство по этому проекту прогнозируется в 
объеме около 100 тыс. тонн меди в концентрате при сроке эксплуатации рудника 
длительностью примерно 40 лет. Производственная площадка этого рудника расположена в 25 
км к востоку от поселка Актогай, в 250 км к юго-западу от районного центра Аягуз и в 500 км к 
юго-западу от Усть-Каменогорска. 
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Предварительное технико-экономическое обоснование, завершенное к настоящему времени, 
включает геологоразведочные работы, металлургические испытания и инженерные 
исследования.  По данному проекту уже имеется следующая инфраструктура: 

• железнодорожная ветка и маневровая площадка с установленным наверху 100-
тонным портальным краном; 

• подъездная дорога; 
• три крупных склада и поселок на 60 человек;  
• дробилка для гравия, бетонный и асфальтовый заводы;  
• линия электропередач на 220 КВ. 

 
 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель отдела 

корпоративных связей  
Тел: +44 20 7901 7882
Тел: +44 78 7964 2675

Ирина Третьякова  Финансовый аналитик  Тел: +44 20 7901 7814
Максут Жапабаев Руководитель отдела 

корпоративных связей в Алматы 
Тел:  +77 27 3304   556  

  

Мерлин   
Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина  Тел: +44 20 7726 8400
 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных 
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра и электроэнергии. 
 
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих 
производителей меди в мире, владеющим 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 
2010 году из собственной руды было произведено 303 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. 
Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной 
железнодорожной инфраструктурой.  
 
Подразделение «Kazakhmys Mining» производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2010 году им произведено 167 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году 
было произведено 14 млн унций серебра).  
 
«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1, 
работающей на угле с проектной мощностью 4 000 МВт. Подразделение «Kazakhmys Power» 
также располагает вспомогательными угольными разрезами и электростанциями, которые 
обеспечивают подразделение «Kazakhmys Mining» электроэнергией. 
 
Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой 
бирже; она также котируется на Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В 2010 году 
доходы Группы от реализации составили $3,2 млрд долларов при показателе EBITDA Группы 
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(за вычетом особых статей) в $2,8 млрд долларов. В Группе работает около 61 тыс. человек, 
главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Казахмыса является 
оптимизация производственных активов, реализация проектов по расширению производства и 
участие в расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов  
Центральной Азии. 
 
 



2011 жылғы 16 желтоқсан

АҚТОҒАЙ КЕН ОРНЫН ИГЕРУ ҮШІН ҚАЗАҚМЫСТЫҢ НЕСИЕЛІК БАҒДАРҒА ҚОЛЫ ЖЕТТІ  

Бүгін Үрімші қаласында Қазақмыс Тобы мен Қытайдың Мемлекеттік даму банкі арасында 1,5 
млрд АҚШ доллары мөлшерінде несиелік бағдар табыс ету жөнінде келісімге қол қою рəсімі
болып өтті. Келісімде жазылып көрсетілген қаражат əлемдегі ең ірі жəне игерілмеген мыс кен
орны – Шығыс Қазақстанда орналасқан Ақтоғайды игеруге жұмсалатын болады.   

Ақтоғай жобасын техникалық-экономикалық негіздемелеу ісі басталып, 2012 жылдың соңына
қарай аяқталатын болады. Кейін 1,5 – 2 млрд АҚШ долларын құрайтын капитал жұмсау
бағдарламасы жүзеге асырылатын болады. Алғашқы өнім алуға дейінгі өндіріс сатысы үш жылға
жуық кезеңге жалғасады. 

Бұл несиелік бағдар, 2009 жылдың желтоқсан айында ұсынылған 2,7 млрд АҚШ доллары
сомасындағы қарызға «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ арқылы Бозшакөл жобасын игеруге жəне
бірқатар басқа да орта шенді жобаларға пайдаланылатын қосымша несиелік бағдар болып
отыр.  

Қазақмыс Тобының басқарушы бас директоры Олег Новачук былай деп түсініктеді: "Ең ірі кен-
руда өндіру жобаларының бірін қаржыландыру жөніндегі келісімге қол қоюдың өзі Қазақстан
тəуелсіздігінің 20-жылдығы тойлау қарсаңымен тұспа-тұс келуі елеулі жағдай. Бұл жаңа
қаржыландыру Ақтоғайды түбегейлі бақылауда ұстай отырып, кен орнын игеруге мүмкіншілік
береді. Ақтоғайды жəне де басқа ірі жобамыз – Бозшакөлді игеру ісі Қазақмысқа алдағы бес
жылда мыс өндірісін анағұрлым арттыруға мүмкіндік туғызады, ол дегеніміз -  жаңадан жұмыс
орындарының ашылуы, əлеуметтік саланың жəне аймақтың инфрақұрылымының дамытылуы, 
сонымен қатар, Қазақстан экономикасының өркендей түсуіне елеулі үлес қосуды білдіреді».  

Займ бойынша келісімдер  

Займның шарттары  

Несиелік бағдардың қаражаттары  ТЭН сəтті аяқталған соң 3 жыл ішінде, ал қаражат
алынғаннан кейінгі есептелетін пайыздар жартыжылда бір мəрте төленіп отыратын болады. 
Қаржыландыру əрекет ету мерзімі қаражатты алғаш рет нақты алған күннен бастап санағанда
15 жылға дейін ұсынылды, ал оны өтеудің басталуы қаражатты алғаш рет нақты алған күннен
санағанда үш жылдан соң.   

Ақтоғай кен орны
Ақтоғай кен орны Қазақстанның шығысындағы Аягөз ауданында орналасқан ірі карьер мен кен
байыту фабрикасының жобасы болып табылады. Ақтоғай құрамдылығы 5 млн тонна мыс қоры
бар əлемдегі игерілмеген ең ірі мыс кен орны болып табылып отыр. Бұл жоба бойынша жылдық
өндіріс ұзақтығы болжам бойынша 40 жылға жететін кенішті пайдалану мерзімінде шамамен 100 
мың тонна концентраттағы мыс көлеміне болады деп жорамалданды. Кеніштің өндірістік алаңы
Ақтоғай поселкесінен шығысқа қарай 25 шақырым жерде, Аягөз ауданының орталығынан
оңтүстік-батысқа қарай 250 шақырым қашықтықта жəне Өскеменнен оңтүстік-батысқа қарай 500 
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шақырым жерде орналасқан. 

Алдын ала жасалған, қазіргі уақытта аяқталып біткен техникалық-экономикалық негіздеме
геологиялық барлау жұмыстарын, металлургиялық сынақ жұмыстарын жəне инженерлік
зерттеулерді қамтып отыр. Осы жоба бойынша мынадай инфрақұрылымдар бар: 

• кеміржол торабы жəне үстіне 100-тонналық өрлеу краны орнатылған маневрлік алаң; 
• кірме жолдар; 
• үш ірі қойма жəне 60 адамға шақталған поселке;  
• гравийді үгіткіш пен бетон жəне асфальт зауыттары;  
• 220 КВ арналған электр тарату желісі. 

Техникалық-экономикалық негіздеме 12 айдан соң аяқталады деп топшыланды. Одан соң, 
күтілетін құны 1,5-тен 2 млрд АҚШ долларына дейін капитал салу бағдарламасы басталмақ.  
Бірінші өнімді алғанға дейінгі игеру кезеңі шамамен үш жылды құрайтын болады.   

Қосымша ақпарат алу үшін мына телефондар арқылы хабарласыңыз: 

Қазақмыс   

Джон Смэлт
Корпоративтік байланыстар
бөлімінің басшысы

      Тел:+44 20 7901 7882 
      Тел:+44 78 7964 2675

Ирина Третьякова Қаржы талдаушысы       Тел:+44 20 7901 7814 

Мақсұт Жапабаев
Алматыдағы Корпоративтік
байланыстар бөлімінің
басшысы

      Тел: +7 727 3304 556    

Мерлин
  

Дэвид Саймонсон         Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина        Тел: +44 20 7726 8400

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕСКЕРТПЕЛЕР

Қазақмыс мыс, алтын, мырыш, күміс, электр энергиясын өндіруде елеулі активтері бар, табиғи
ресурстарды өндіру жəне өңдеу жөніндегі жетекші халықаралық компания болып табылады.   

Қазақмыс Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші əрі 17 кенішке, 10 тау-кен фабрикаларына жəне екі
мыс балқытушы өндірістік кешенге ие болып отырған əлемдегі алда келе жатқан мыс өндіруші
болып табылады. Тау-кен өндірісі руда өндіруден бастап мыс катанкасын жəне катодты мыс
түріндегі дайын өнім шығаруға дейін толықтай интеграцияланған. 2010 жылы меншікті рудадан
303 мың тонна катодты теңгерімдегі мыс өндіріліп шығарылды. Бұл өндіріс электр энергиясының
ішкі жеткізілімдерімен жəне ауқымды теміржол инфрақұрылымымен сүйемелденіп тұрады.  

«Kazakhmys Mining» бөлімшесі басқа да металлдардың ауқымды көлемін, соның ішінде мырыш, 
күміс жəне алтын өндіріп отыр. 2010 жылы Қазақмыс 167 мың тонна мырыш концентратын
өндіріп шығарды. Топ əлемде ең ірі деген он күміс өндірушінің бірі боп табылады.  (2010 жылы
14 млн. унция күміс өндірді).   

«Kazakhmys Power» жобалық қуаттылығы 4000 МВт құрайтын Қазақстандағы ең ірі деген
Екібастұз ГРЭС-1 көмір электр станциясының 50 пайыздық қатысу үлесіне ие.  
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Қазақмыс Тобы Лондон қор биржасында жəне Гонконг қор биржасында айналымға қабілетті
FTSE-100 компаниялар тізіміне кіреді; сондай-ақ Қазақстан қор биржасында (KASE) да
саудаланып келеді. 2010 жылы EBITDA (ерекше баптарды қоспағанда) көрсеткіші 2,8 млрд.АҚШ
долларды құрағанда,Топ өнімдерінің өткізілу көлемі 3,2 млрд.АҚШ доллары болған. Топта
шамамен 61 мың адам жұмыс істейді, яғни басым көпшілігі қазақстандық азаматтар. 
Қазақмыстың стратегиялық мақсаты – өндірістік активтерді оңтайландыру, өндірісті ұлғайту
жөніндегі жобаларды іске асыру жəне де Орталық Азиядағы ауқымды табиғи ресурстарды игеру
мүмкіншіліктерін кеңейтуге қатысу.  


