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KAZ MINERALS ОПУБЛИКОВАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА  

 
Группа KAZ Minerals опубликовала итоги производственной деятельности и финансовые результаты 
за первые шесть месяцев 2017 года. 

Производственные итоги 

Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2017 года Группа KAZ Minerals произвела 118 тыс. тонн 
меди 1 , более чем удвоив показатель аналогичного периода прошлого года (56 тыс. тонн). Рост 
производства происходит на фоне снижения предложения на рынке. 

На Бозшакольском ГОКе в Павлодарской области в первом полугодии произведено 52 тыс. тонн меди2 
– в пять раз больше, чем в первой половине 2016 года. На предприятиях Актогайского ГОКа в ВКО 
произведено 33 тыс. тонн меди, из них 22,6 тыс. тонн меди из сульфидной руды и 10,4 тыс. тонн 
катодной меди из оксидной руды. Производство меди на предприятиях Востокцветмета и на 
Бозымчакском ГОКе в Кыргызстане сократилось на 19% до 33 тыс. тонн, по сравнению с 40,8 тыс. тонн 
в первой половине 2016 года. 

В первом полугодии KAZ Minerals произвела 32 тыс. тонн цинка в концентрате, 93 тыс. унций золота2, 
1,76 млн унций серебра2. 

Финансовые результаты 

Рост объемов производства в сочетании с повышением цен на сырье привело к увеличению валового 
дохода от реализации в 2,3 раза, до $837 млн (1П 2016: $363 млн). За вычетом реализации на этапе 
допроектного производства доходы от реализации составили $721 млн, что на 139% больше, чем в 
предыдущем году (1П 2016: $302 млн). Валовой EBITDA составил $505 млн (1П 2016: $147 млн) за 
счет увеличения доходов от реализации и низких операционных расходов. Показатель EBITDA, 
исключающий доходы периода допроектного производства, составил $429 млн (1П 2016: $115 млн). В 
первой половине 2017 года средняя цена меди на Лондонской бирже металлов составила $5 748 за 
тонну, по сравнению с $4 701 за тонну в первом полугодии 2016 года. 

Операционная прибыль составила за отчетный период $291 млн – на $223 млн больше, чем в первом 
полугодии 2016 года. 

Свободный денежный поток Группы до уплаты процентов по займам вырос до $269 млн по сравнению 
с $20 млн в первой половине 2016 года вследствие увеличения движения денежных средств от 
операционной деятельности. 

Чистая денежная себестоимость по Группе в первом полугодии – 64 цента США/фунт, и по этому 
показателю KAZ Minerals находится среди самых низкозатратных мировых производителей меди. 

Благодаря высокой производительности в первом полугодии планируемая общая денежная 
себестоимость производства на Бозшаколе снижена до 115-135 центов США/фунт и на Актогае до 110-
130 центов США/фунт. Для Востокцветмета и Бозымчака этот показатель также пересмотрен в 
сторону снижения до 205-225 центов США/фунт. 

                                                      
1 Оплачиваемый металл в концентрате и катодная медь из оксидной руды Актогая 
2 Оплачиваемый металл в концентрате 
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В отчетный период существенно улучшено финансовое положение Группы, снижен показатель 
соотношения заемных и собственных средств. Чистая задолженность компании по состоянию на 30 
июня 2017 года сократилась до $2,44 млрд (31 декабря 2016 года: $2,67 млрд). В числе благоприятных 
факторов – более высокие денежные потоки от операционной деятельности, сниженные капитальные 
затраты и возврат налога на добавленную стоимость в размере $176 млн, уплаченного при 
строительстве проектов роста. 

В начале июня была рефинансирована предэкспортная кредитная линия с повышением лимита 
заимствования до $600 млн, что увеличило размер доступных ликвидных средств до $1,56 млрд, 
включающих $1,22 млрд денежных средств и средств в денежном эквиваленте и $340 млн, доступных 
для освоения. 

В течение первой половины 2017 года прямые капитальные затраты, за вычетом капитализированных 
процентов по долговым обязательствам, на Бозшаколе составили $49 млн, в том числе $35 млн – на 
складирование каолинизированной руды для обеспечения доступа к сульфидной руде. На Актогае 
капитальные затраты составили $64 млн.  

Капитальные затраты на поддержание производства для Бозшаколя и Актогая в общем составят около 
$25 млн во второй половине 2017 года. В целом за год капитальные затраты на расширение 
производства на Бозшаколе и Актогае ожидаются в размере $100 млн и $150 млн соответственно. 

В первом полугодии на Востокцветмете и на Бозымчаке капитальные затраты на поддержание 
производства составили $23 млн, что сопоставимо затратам аналогичного периода прошлого года. 
Годовой объем затрат на поддержание производства ожидается в размере около $60 млн. 

Кроме того, в 2017 году ожидаются затраты в размере $20 млн на другие проекты. $6 млн из них 
инвестированы в первой половине года на дальнейшие исследования на месторождении Коксай и 
изучение технико-экономического обоснования строительства медеплавильного завода в Казахстане. 

Наращивание производства на Бозшаколе и Актогае 

Процесс наращивания производства на Бозшаколе проходит согласно графику. Пропускная 
способность обогатительной фабрики (ОФ) по переработке сульфидной руды достигла во втором 
квартале 93% расчетной мощности. Пропускная способность ОФ по переработке каолинизированной 
руды – 69%. Как и сообщалось ранее, Бозшаколь планирует достичь полной расчетной мощности во 
второй половине 2017 года. 

По мере достижения Бозшаколем расчетной мощности Группа KAZ Minerals фокусирует внимание на 
наращивании производства на Актогайской ОФ по переработке сульфидной руды и стремится к более 
быстрому прогрессу по сравнению с Бозшаколем. ОФ по переработке сульфидной руды, выпустившая 
первую медь в середине первого квартала, во втором квартале достигла 47%-ной пропускной 
способности от расчетной мощности. Фабрика готовится к достижению проектного уровня во второй 
половине года. 

План производства на 2017 год 

Группа продолжает вести производство темпами, позволяющими достичь запланированного на 2017 
год диапазона, с повышением его нижней границы – 235-260 тыс. тонн меди (прежний прогноз – 225-
260 тыс. тонн). 

Планируемый годовой объем производства на Бозшаколе скорректирован до 100-110 тыс. тонн меди 
вместо прежнего диапазона 95-110 тыс. тонн. Годовой объем производства на Актогае также сужен – 
до 70-85 тыс. тонн меди (прежний план – 65-85 тыс. тонн), в том числе около 20 тыс. тонн катодной 
меди из оксидной руды. 

Производство золота в первом полугодии в объеме 93 тыс. унций демонстрирует значительный 
прогресс относительно годового планового показателя, установленного в начале 2017 года в размере 
135-170 тыс. унций. Ожидается, что на предприятиях Восточного региона и месторождении Бозымчак 
будет достигнут верхний уровень годового диапазона (50-60 тыс. унций) за счет высоких 
производственных результатов на Бозымчаке. На Бозшаколе также c большой вероятностью будет 
достигнута верхняя граница планового показателя, даже с учетом ожидаемого снижения содержания 
золота в концентрате во второй половине года. Поэтому годовой плановый показатель производства 
золота на Бозшаколе сужен до 100-110 тыс. унций, а плановый показатель производства золота по 
Группе скорректирован до 150-170 тыс. унций. 

В первой половине 2017 года объем производства серебра был выше запланированного, главным 
образом благодаря вкладу Бозшаколя и Актогая, где содержание серебра в концентрате было выше 
минимального оплачиваемого уровня. Ожидается, что на предприятиях Восточного региона и 



месторождении Бозымчак будет достигнут верхний уровень годового диапазона (2,25-2,5 млн унций). 
Планируемый годовой объем производства серебра по Группе составит 3,1-3,35 млн унций. 

Производство цинка в концентрате ожидается в размере 70-75 тыс. тонн. 

Комментируя результаты первого полугодия, председатель правления Группы KAZ Minerals Олег 
Новачук отметил: «Я рад, что успешная реализация наших двух новых проектов роста отразилась на 
результатах производственной и финансовой деятельности Группы. Мы удвоили производство меди 
и сохранили позицию одного из самых низкозатратных производителей меди в мире. Высокие 
показатели привели к снижению показателя соотношения заемных и собственных средств, при этом 
уменьшилась чистая задолженность, и в первой половине сформирован валовой EBITDA в размере 
более полумиллиарда долларов. Мы стремимся завершить наращивание производства на Бозшаколе 
в этом году и Актогае в 2018 году – при поддержке роста цен на сырьевые товары и улучшения 
перспектив для меди». 

 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Финансовый аналитик, департамент по 
связям с инвесторами, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Алмас Садыков Менеджер департамента корпоративных 
связей в Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие 
современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Группа ведет операционную деятельность 
на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак 
в Кыргызстане, а также на горно-обогатительных комплексах Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в 
ВКО. В 2016 году общий объем производства меди в катодном эквиваленте составил 140 тыс. тонн, в качестве 
попутной продукции произведено 75 тыс. тонн цинка в концентрате, 120 тыс. унций золота в эквиваленте слитков 
и 3,103 млн унций серебра в эквиваленте слитков. 

Новые производственные предприятия Группы – Бозшаколь и Актогай – обеспечат один из самых динамичных 
показателей увеличения объемов производства в отрасли и преобразуют KAZ Minerals в компанию, в ресурсном 
профиле которой преобладают рудники открытого типа мирового класса.  

По операционным затратам Бозшаколь входит в первый квартиль среди международных медедобывающих 
предприятий. Срок эксплуатации рудника – более 40 лет, с содержанием меди в руде 0,36%. Первый медный 
концентрат из сульфидной руды произведен на Бозшаколе в феврале 2016 года. В сентябре 2016 года начаты 
пусконаладочные работы на обогатительной фабрике по переработке каолинизированной руды. Полная 
проектная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского ГОКа – 30 млн тонн руды в год. Объем 
производства в первые 10 лет – 100 тыс. тонн меди из сульфидной руды и 120 тыс. унций золота в концентрате 
в год. 

Актогай – крупномасштабный рудник карьерного типа – идентичен Бозшаколю. Срок эксплуатации рудника – 
более 50 лет, с содержанием меди в руде 0,37% (оксидная руда) и 0,33% (сульфидная руда). На Актогае 
производство катодной меди из оксидной руды началось в декабре 2015 года, первый медный концентрат из 
сульфидной руды произведен в феврале 2017 года. Годовая мощность обогатительной фабрики по переработке 
сульфидной руды – 25 млн тонн. Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди 
международных медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 90 тыс. тонн меди 
из сульфидной руды и 15 тыс. тонн катодной меди из оксидной руды. 

Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В KAZ 
Minerals работают около 13 000 человек, главным образом казахстанских граждан. 

Этот релиз содержит внутреннюю информацию. 
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KAZ MINERALS 2017 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ  ЖАРТЫСЫНДАҒЫ  ІС-ҚЫЗМЕТІНІҢ  
НӘТИЖЕЛЕРІН  ЖАРИЯЛАНДЫ   

 
KAZ Minerals Тобы 2017 жылдың алғашқы алты айындағы өндірістік іс-қызметінің қорытындылары 
мен қаржылық нәтижелерін жариялады. 

Өндірістік нәтижелер 

Бұған дейін хабарланғандай, 2017 жылдың бірінші жартысында KAZ Minerals Тобы 118 мың тонна 
мыс 1  өндірді. Бұл өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда (56 мың тонна) екі еседен 
астамға артық. Өндірістің өсіміне нарықтағы ұсыныстардың азаюы арқасында қол жетіп отыр.  

Павлодар облысындағы Бозшакөл КБК-де бірінші жартыжылдықта 52 мың тонна мыс2 өндірілді. Бұл 
2016 жылдың алғашқы алты айымен салыстырғанда 5 есе көп. ШҚО-ғы Ақтоғай КБК-нің 
кәсіпорындарында 33 мың тонна мыс өндірілді. Оның ішіндегі 22,6 мың тонна мыс сульфидті кеннен, 
ал 10,4 мың тонна катодты мыс оксидті кеннен өндірілген. Шығыс өңір мен Қырғызстандағы 
Бозымшақ КБК-гі мыстың өндірісі 19% (2016 жылдың бірінші жартысы – 40,8 мың тонна) азайып, 33 
мың тоннаға тең болды.  

KAZ Minerals бірінші жартыжылдықта 32 мың тонна концентраттағы мырыш, 93 мың унция алтын2, 
1,76 млн унция күміс2 өндірді. 

Қаржылық нәтижелер 

Өндіріс көлемінің артуы және шикізат бағасының өсімі сатылымнан түскен жалпы табыстың 2,3 есе 
артып, $837 млн (2016 жылдың бірінші жартысы: $363 млн) жетуіне алып келді. Жобалық өндіріске 
дейінгі кезеңдегі сатылымды есептемегенде сатылымнан түскен табыс $721 млн құрады. Бұл 
былтырғы жылмен салыстырғанда (2016 жылдың бірінші жартысы: $302 млн) 139% артық. 
Сатылымнан түскен табыстың артуы мен төмен операциялық шығындардың арқасында жалпы 
EBITDA $505 млн (2016 жылдың бірінші жартысы: $147 млн) құрады. Жобалық өндіріске дейінгі 
кезеңдегі табыстары қарастырылмаған EBITDA көрсеткіші $429 млн (2016 жылдың бірінші жартысы: 
$115 млн) құрады. 2017 жылдың бірінші жартысында Лондон металдар биржасындағы мыстың 
бағасы тоннасына $5 748 болды. Ал 2016 жылдың мұндай кезеңінде баға тоннасына $4 701 
шамасында болған.  

Есептік кезеңдегі операциялық табыс $291 млн құрап, 2016 жылдың бірінші жартысымен 
салыстырғанда $223 млн-ға артық болды. 

Қарыздар бойынша пайыздық мөлшерлемені төлегенге дейінгі еркін ақша ағымы операциялық іс-
қызметтен түскен қаражаттың артуы арқасында $269 млн дейін жетті. 2016 жылдың бірінші 
жартысында бұл көрсеткіш $20 млн еді.  

Топ бойынша бірінші жарты жылдағы таза ақшалай өзіндік құн – 64 АҚШ центі/фунт. Бұл көрсеткіш 
бойынша KAZ Minerals-тың шығыны аз әлемдік мыс өндірушілері қатарында.  

Жоғары өнімділіктің арқасында өндірістің жоспарланған ақшалай өзіндік құны Бозшакөлде 115-135 
АҚШ центі/фунт және Ақтоғайда 110-130 АҚШ центі/фунт дейін азайды. Шығыстүстімет пен 
Бозымшақ үшін бұл көрсеткіш те азайып, 205-225 АҚШ центі/фунт болып қайта қаралды. 

                                                      
1 Концентраттағы ақысы төленетін метал және Ақтоғайдағы оксидті кеннен өндірілген катодты мыс 
2 Концентраттағы ақысы төленетін метал 

  
KAZ  MINERALS  PLC  
6TH FLOOR 
CARDINAL PLACE 
100 VICTORIA STREET 
LONDON SW1E 5JL 
Tel: +44 (0) 20 7901 7800 

 



Есептік кезеңде Топтың қаржылық жағдайы айтарлықтай жақсарды, жеке және қарыз қаражаттың ара 
қатынас көрсеткіші азайды. 2017 жылғы 30 шілдедегі мәлімет бойынша Топтың таза қарызы $2,44 
млрд дейін азайды (2016 жылғы 31 желтоқсан: $2,67 млрд). Бұған операциялық іс-қызметтен түскен 
жоғары ақша ағымдары, азайған күрделі шығындар және өркендеу жобаларының құрылысы кезіндегі 
төленген $176 млн көлеміндегі қайтарылған қосымша құн салығы ықпал етті. 

Маусым айының басында экспорт алдындағы несие желісі қайта қаржыландырылды, қарыз алу шегі 
$600 млн дейін ұлғайтылды. Бұл қолжетімді өтімді қаражат көлемін $1,56 млрд дейін арттырды. Оның 
ішінде $1,22 млрд ақшалай және ақша эквивалентіндегі қаражат, $340 млн игеруге қолжетімді 
қаражат бар. 

2017 жылдың бірінші жартысында қарыздық міндеттемелер бойынша капиталға айналдырылған 
пайыздарды алып тастағандағы тікелей күрделі шығындар Бозшакөлде $49 млн құрады. Оның ішінде 
сульфидті кенге жету үшін каолин балшығы бар кенді қоймалауға кеткен $35 млн бар. Ақтоғайдағы 
күрделі шығындар $64 млн құрады.  

2017 жылдың екінші жартысында Бозшакөл мен Ақтоғайдағы өндірісті қолдауға $25 млн жуық күрделі 
шығындар жұмсалады. Жалпы жыл бойынша Бозшакөл мен Ақтоғайдағы өндірісті кеңейтуге тиісінше 
$100 млн және $150 млн жұмсалады деп күтілуде. 

Бірінші жарты жылда Шығыстүстімет пен Бозымшақтағы өндірісті қолдауға кеткен күрделі шығындар 
$23 млн құрады. Бұл былтырғы жылдың осындай кезеңімен шамалас. Өндірісті қолдауға кететін 
шығындардың жылдық көлемі $60 млн шамасында болмақ. 

Сондай-ақ, 2017 жылы өзге жобаларға $20 млн жұмсалады деп күтіліп отыр. Оның $6 млн алғашқы 
алты айда Көксай кен орнындағы зерттеулерге және Қазақстанда мыс балқыту зауытын салудың 
техника-экономикалық негіздемесін зерттеуге инвестицияланды.  

Бозшакөл мен Ақтоғайдағы өндірісті арттыру 

Бозшакөлдегі өндірісті арттыру процессі кестеге сәйкес жүріп жатыр. Сульфидті кендерді қайта 
өңдейтін кен байыту фабрикасының өткізу мүмкіндігі екінші тоқсанда есептік қуаттың 93%-на жетті. 
Каолин балшығы бар кендерді қайта өңдейтін фабриканың өткізу мүмкіндігі – 69%. Бұған дейін 
хабарланғандай Бозшакөл есептік қуатына толықтай 2017 жылдың екінші жартысында жетеді деп 
жоспарланған.  

Бозшакөлдің есептік қуатына жетуі барысында KAZ Minerals Тобы Ақтоғайдағы сульфидті кендерді 
қайта өңдейтін фабриканың өндірісін арттыруға баса назар аударып, ілгерілеуге қол жеткізуді көздеп 
отыр. Бірінші тоқсанның ортасында алғашқы өнімді шығарған сульфидті кендерді қайта өңдейтін 
фабриканың өткізу мүмкіндігі екінші тоқсанда есептік қуаттың 47%-на жетті. Фабрика жобалық 
деңгейіне жылдың екінші жартысында жетеді деп көзделген. 

2017 жылдың өндірістік жоспары 

Топ 2017 жылға жоспарланған 235-260 мың тонна мыс (бұрынғы болжам – 225-260 мың тонна) 
аралығына жетуге мүмкіндік беретін қарқынмен жұмыс істеп отыр.  

Бозшакөлдегі жоспарланған жылдық өндіріс көлемі 100-110 мың тонна мыс болып өзгерді. Бұрынғы 
болжам – 95-110 мың тонна. Ақтоғайдағы жылдық өндіріс көлемі де өзгеріп, 70-85 мың тонна мыс 
болып белгіленді (бұрынғы жоспар – 65-85 мың тонна). Оның ішінде 20 мың тонна оксидті кеннен 
өндірілген катодты мыс бар.  

Бірінші жарты жылдағы алтынның 93 мың унция көлеміндегі өндірісі 2017 жылдың басында бекітілген 
135-170 мың унция көлеміндегі жоспарлы көрсеткіштерге қатысты айтарлықтай ілгерілеуді көрсетіп 
отыр. Шығыс өңір кәсіпорындары мен Бозымшақ кен орыны жылдық жоспарлы аралықтың (50-60 мың 
унция) жоғарғы шегіне Бозымшақтағы жоғары өндірістік көрсеткіштердің арқасында жетеді деп 
күтілуде. Бозшакөлде екінші жартыжылдықта концентраттағы алтын үлесінің азаюын есептегеннің 
өзінде жоспарлы көрсеткіштің жоғары шегіне жету ықтималдығы бар. Сондықтан Бозшакөлдегі 
алтынның өндірісіне қатысты жылдық жоспарлы аралық 100-110 мың унция болып өзгерді. Ал Топ 
бойынша алтын өндірісінің жылдық жоспарлы көрсеткіші 150-170 мың унция болып өзгерді. 

2017 жылдың бірінші жартысында күмістің өндіріс көлемі жоспарлы межеден жоғары болды. Себебі 
Бозшакөл мен Ақтоғайдағы концентраттағы күмістің үлесі ақысы төленетін төменгі деңгейден жоғары 
болды. Шығыс өңірдің кәсіпорындары мен Бозымшақ кен орыны жылдық жоспарлы аралықтың 
жоғарғы шегіне (2,25-2,5 млн унция) жетеді деп күтілуде. Топ бойынша күмістің жылдық жоспарлы 
өндіріс көлемі 3,1-3,35 млн унцияны құрайды. 



Концентраттағы мырыштың өндірісі 70-75 мың тонна көлемінде болады деп күтілуде.  

KAZ Minerals Тобының басқарма төрағасы Олег Новачук былай деп мәлімдеді: «Мен екі өркендеу 
жобамыздың табысты іске асуы Топтың өндірістік және қаржылық нәтижелеріне ықпал еткеніне 
қуаныштымын. Біз мыстың өндірісін екі еселеп, әлемдегі төмен шығынды мыс өндірушілерінің 
қатарында қалдық. Жоғары көрсеткіштердің арқасында жеке және қарыз қаражаттың ара қатынас 
көрсеткіші төмендеді, таза қарызымыз азайды және жарты миллиардтан астам доллар көлеміндегі 
жалпы EBITDA қалыптасты. Шикізат тауарларының бағасы артып, мыс перспективалары жақсара 
түссе, біз Бозшакөлдегі өндірісті арттыруды биыл, ал Ақтоғайда 2018 жылы аяқтауға тырысамыз». 

 
 
 
 
 
 
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 

Ермек Дюзкенев Корпоративтік байланыстар 
департаментінің ШҚО бойынша 
менеджері, Өскемен 

Tel: +7 7232 59 35 59 
                      

РЕДАКТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

КAZ Minerals – Қазақстанда заманауи, азшығынды тау-кен өндірісін дамытуға бағытталған, өсу әлеуеті зор мыс 
өндіруші компания. Компания операциялық іс-қызметін Шығыс Қазақстанда орналасқан үш кеніш пен үш кен 
байыту фабрикаcында және Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын кенішінде, сонымен қатар Павлодар 
облысы мен ШҚО орналасқан Бозшакөл және Ақтоғай кен байыту кешендерінде жүргізеді. 2016 жылы катод 
эквивалентіндегі мыстың жалпы өндіріс көлемі 140 мың тоннаны құрады, ілеспе өнім ретінде 75 мың тонна 
концентраттағы мырыш, құйма эквивалентіндегі 120 мың унция алтын мен 3,103 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 шығындар бойынша Бозшакөл халықаралық мыс өндіруші жобалар арасында бірінші квартильге 
кіреді. Кен орнын пайдалану мерзімі – 40 жылдан астам. Кендегі мыс құрамы 0,36%. Сульфидті кеннен алғашқы 
мыс концентраты Бозшакөлде 2016 жылдың ақпан айында өндірілді. 2016 жылдың қыркүйек айында каолин 
балшығы бар кен байыту фабрикасында іске қосу-реттеу жұмыстары басталды. Бозшакөл КБК кен байыту 
фабрикаларының жылдық жобалық қуаты 30 млн тонна кенді құрайды. Өндіріс көлемі – алғашқы 10 жылда жыл 
сайын 100 мың тонна мысты және 120 мың унция концентраттағы алтынды құрайды. 
 
Ақтоғай – карьер типтес ірі ауқымды кеніш. Ол Бозшакөлге ұқсас. Кен орнын пайдалану мерзімі - 50 жылдан 
астам. Кендегі мыс мөлшері 0,37% (оксидті кен) және 0,33% (сульфидті кен). 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 кен байыту фабрикасының жылдық қуаты - 25 
млн тонна. Ақтоғай кен орнының операциялық шығындары халықаралық мыс өндіруші жобаларының арасында 
бәсекеге қабілетті болып табылады. Өндіріс көлемі – алғашқы 10 жылда жыл сайын сульфидті кеннен 
өндірілетін 90 мың тонна мысты және оксидті кеннен өндірілетін 15 мың тонна катодты мысты құрайды.  
 
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. 


