
 
 
 

БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ 
 

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ 2008 жылдың бірінші 
жартыжылдығындағы операциялық нəтижелер туралы хабарлады 

 
Астана, 18 шілде 2008 ж.  
 
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», «Компания») 2008 жылдың бірінші 
жартыжылдығында топтастырылған мұнай өндіру көлемінің 5 899 мың тоннаны (тəулігіне 
238,05 мың баррель) құрағанын хабарлады.  Бұл өткен жылдың сəйкес кезеңіндегіден 960 
мың тоннаға немесе 19,4 %-ға артық. Өндіру көлемінің артуы, негізінен, 2007 жылдың 
сəуір жəне желтоқсан айларындағы тиісінше Қазгермұнай БК ЖШС-і мен CCEL 
(Қаражанбасмұнай) компанияларындағы 50 %-дық үлестерді сатып алудың есебінен 
болды.  
 
Алдын-ала мəліметтерге сəйкес, 2008 жылдың бірінші жартыжылдығында Қазгермұнай 
жəне Қаражанбасмұнай компанияларының мұнайын қосқанда сатып алушыларға 5 731 
мың тонна мұнай (тəулігіне 231,3 мың баррель) жеткізілді, оның ішінде 4 389 мың тонна 
мұнай (тəулігіне 177,1 мың баррель) экспортқа шығарылды.  
 
ҚМГ БӨ сондай-ақ жоспарланып отырған өндірістік филиалдар (орталық аппараттан 
басқа) қызметкерлерінің жекелеген санаттарының айлық жалақысын арттырудың 
нəтижесінде осы жылдың екінші жартыжылдығында Компания бойынша аталған мақсатқа 
жұмсалар шығын көлемі жеке табыс салығы мен зейнетақы қорына аударымдарды қоса 
есептегенде 4,8 млрд теңгеге дейін ұлғаяды деп күтілетінін хабарлады. Компанияның 
өндірістік құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерінің айлық жалақысын орташа есеппен 
20 %-дан аса мөлшерге арттыру Компанияның қатардағы қызметкерлеріне соңғы бірнеше 
жылдардағы инфляцияның ықпалын өтеуге жəне Компанияға білікті мамандарды тартуға, 
ұстап тұруға бағытталған. 
 
Өндіру, мың тонна 
 
 
 

II тоқсан 
2008 ж 

II тоқсан 
2007 ж % өзг. I жж. 

2008 ж 
I жж. 

2007 ж % өзг. 

Негізгі активтер 
(ӨзенМұнайГаз, 
ЕмбіМұнайГаз) 

2 389 2 372 0,72% 4 693 4 661 0,69% 

 
50% Қазгермұнай(1)

 
389 278(1) 39,9% 776 278(1) 179,1% 

50% ССЕL 229 - - 430 - - 

Қазгермұнай,ССЕL
-дегі үлестерді 
есептегенде жиыны 
 

3 006 2 650 13,4% 5 899 4 939 19,4% 

 
 



Мұнай беру, мың тонна 
 II тоқсан 

2008 ж 
II тоқсан 
2007 ж % өзг. I жж. 

2008 ж 
I жж. 

2007 ж % өзг. 

ӨзенМұнайГаз, 
ЕмбіМұнайГаз 2 379 2 373 0,25% 4 535 4 764 -9,8% 

Экспорт үлесі  74,1 % 75,5%  74,9% 78,2%  
Қазгермұнай, 
50%(1) 421 276(1) 52,5% 780 276(1) 182,6% 

Экспорт үлесі  83,6% 87,4%  81,6% 83,5%  
CCEL, 50% 217 -  417 - - 
Экспорт үлесі 85,3% -  85,2%  - 

1) Қазгермұнай үшін өндіру сатып алған күннен бастап көрсетілген. Қазгермұнай үшін мұнай беруде 2008 жылдың 2 тоқсаны, 
2007 жылдың 2 тоқсаны, 2008 жылдың І жарты жылдығы жəне 2007 І жартыжылдығы үшін тиісінше 26 мың тоннаны, 18 
мың тоннаны,  54 мың тоннаны, 18 мың тоннаны құрайтын өніммен алғандағы роялти салығы салынған.  

 
АНЫҚТАМА: 

 
ҚМГ БӨ Қазгермұнай жəне ССЕL (Қаражанбасмұнай) компанияларындағы үлестерді қоса есептегенде 2007 
жылы 10,6 млн. тоннадан (тəулігіне 215 мың баррелден) асатын мұнай өндіру көлемі бойынша Қазақстанда 
екінші орынға ие. ҚМГ БӨ-нің мұнайдың дəлелденген жəне болжамды қорларының көлемі 2007 жылдың 
аяғындағы жағдай бойынша 240 млн. тоннаны (1,8 млрд. баррелді), ал еншілес компаниялардағы үлесті 
есептегенде 2 млрд. баррельден астамды құрайды. Компанияның акциялары Қазақстан Қор Биржасында, ал 
ауқымды депозитарлық қолхаттары – Лондонның Қор Биржасында листингтен өтті. 2006 жылдың 
қыркүйегіндегі ІРО кезінде Компания 2 миллиардтан астам АҚШ долларын тартты. 
 
Байланыстық ақпарат:  
 
«ҚМГ БӨ» АҚ, Қоғаммен байланыс (+7 7172 977908, +7 7172 977924) 
Зухра Сұлтанова 
e-mail: pr@kmgep.kz
 
 «ҚМГ БӨ» АҚ, Институционалдық инвесторлармен байланыс (+7 7172 975433) 
Александр Гладышев 
e-mail: ir@kmgep.kz
 
Pelham PR (+44 20 3178 4418)  
Elena Dobson  
е-mail: Elena.dobson@pelhampr.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 
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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. 


