
Негізгі қызмет түріне жұмылу

Өндіру, өңдеу және сату көлемдерін нарықтық
жағдайлар негізінде оңтайландыру

Маркетинг функциясын күшейту және сату
арналарын кеңейту жолымен құндылықтар жасау

Бизнес-қызметте озық тәжірибелерді қолдану

Сала көшбасшысына  лайықты корпоративтік мәдениетті 
дамыту

ТАБИҒИ УРАН ӨНДІРУДЕН ӘЛЕМДІК КӨШБАСШЫ

ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП: ҚЫСҚАША ШОЛУ
• Қазатомөнеркәсіп – әлемдегі ең ірі табиғи уран өндіруші, 2019 жылы

уран өндірісі жиынтық әлемдік бастапқы уран өндірісінің шамамен

24% құрады1

• Барлық өндіру активтерінің минералдық қорлары (жылдық

сарқылуын қоса алғанда) 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай

бойынша шамамен 498.4 мың т. (100% негізде), Қазатомөнеркәсіп

қатысу үлесі бойынша 292.7 мың т. құрады.

• Жер асты ұңғыма шаймалау (ЖҰШ) әдісімен өндіруді жүзеге асыруға

жарамды Қазақстан Республикасындағы сапалы табиғи уран кен

орындарын игерудің басымдыққа ие Қазатомөнеркәсіп құқы заңмен

бекітілген

• Өндірістің ең төменгі өзіндік құнымен әлемдік уран өндірушілердің

бірі1

• Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан 13 уран

өндіретін кәсіпорын мен 24 телім (2020 ж.)

• Әлемдік уран өнеркәсібі мен атом саласындағы жетекші

ойыншыларымен дерлік 10 өндіруші БК

• Уран өңдеудің және ҮМЗ-дағы отын таблеткалары өндірісінің елеулі

мүмкіндіктері

Жаһандық атом өнеркәсібі үшін

Артықшылыққа ие серіктес болу.

Біздің Пайымымыз

Тұрақты даму қағидаттарына сәйкес

Компанияның барлық мүдделі тараптары

үшін ұзақ мерзімді құндылықтарды құра

отырып, уран кен орындарын игеру және

қосымша құн тізбегінің компоненттерін

дамыту.

Біздің миссиямыз

ӨНДІРІС ҚАУІПСІЗДІГІ

ТАБИҒИ БӘСЕКЕЛЕСТІК АРТЫҚШЫЛЫҚ және

ЖЕРАСТЫ СКВАЖИНАЛЫҚ ШАЙМАЛАУ (ЖҰШ) 

ӘДІСІ БОЙЫНША ТӘЖІРИБЕ

• Экономикалық тұрғыдан тиімді және экологиялық 

қауіпсіз ЖҰШ технологиясы, сонымен қатар, 

өндірудің дәстүрлі әдістерімен салыстырғанда, 

жоғары операциялық икемділікті қамтамасыз етеді

• Қазатомөнеркәсіптің 100% өндіруі ЖҰШ әдісімен

жүзеге асырылады

• Қазатомөнеркәсіп өз серіктестерімен бірге ЖҰШ 

әдісін қолданатын әлемдегі 10 ірі кеніштердің 8 

басқарып келеді

• ЖҰШ қолданатын ең ірі өндіруші ретінде, біз 

қомақты тәжірибе жинақтап, таукен жұмыстарының 

тиімділігін тұрақты жоғарлатуға мүмкіндігін 

дамыттық. 100% қорлар базасы ЖҰШ әдісін

қолдануға келеді

Өндіріс қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қол

жеткізілген тұрақты көрсеткіштері

• ISO-14001 стандартына негізделген қоршаған ортаны қорғауды

басқару, OHSAS-18001 стандартына сәйкес келетін денсаулық

сақтауды және қауіпсіздікті басқару жүйелері

• Құрылған кезден бастап операциялық қызметінде қандай да бір

экологиялық, өнеркәсіптік және радиациялық апат оқиғалары

болған емес

• Компания жарақаттанудың нөлдік деңгейіне қол жеткізуге

бағытталған Vision Zero бағдарламасына қосылды

Дереккөз: UxC, Компания ақпараты, 
1
UxC-ке сәйкес. 

Біздің стратегиямыз
Қаржылық бейін (млрд теңге) ФЖ17

ФЖ18
(қайта 

есептелген)

ФЖ19

Шоғырландырылған табыс 277 437 502

Түзетілген EBITDA 97 142 249

Түзетілген пропорционалды EBITDA 128 140 217
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1. Орталық
2. Қazatomprom

-SaUran
3. КБ-6
4. Әппақ
5. Инкай
6. Байкен-U
7. Хорасан-U
8. Акбастау
9. Қаратау
10. Семізбай-U
11. Заречное
12. Катко
13. ОТХҚ



ТАБИҒИ УРАН ӨНДІРУДЕН ӘЛЕМДІК КӨШБАСШЫ

ӘЛЕМДЕГІ АСА ІРІ УРАН ӨНДІРУШІ

(тU ‘000 қатысу үлесіне барабар өнім, 2019 ж .) 1 Нарықтық үлесті білдіреді

Ғалымжан Пірматов
Басқарма Төрағасы

Директорлар кеңесі

Кеңестің 2 мүшесі 

Тәуелсіз директор (ТД) болып табылады. Олардың

біріне төрағасы функциялары жүктелген
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Е10 к., 17/12

Z05T1X3, Нұр-Сұлтан

Қазақстан Республикасы

Тел. +7 7172 45 81 80 

Email: ir@kazatomprom.kz

МЫҚТЫ БАСШЫЛАР КОМАНДАСЫ (Компания Басқармасы)
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ЖОҒАРЫ 

СТАНДАРТТАРЫНА БЕЙІЛДІЛІК  

Бексұлтан Бекмұратов
HR және трансформация 

жөніндегі бас директор

Даурен Кунанбаев
Өндіріс жөніндегі бас  

директор

Бауыржан Ибраев
ЯОЦ жөніндегі бас 

директор

Мейіржан Юсупов
Экономика және қаржы

жөніндегі бас директор

Риаз Ризви
Маркетинг жөніндегі бас 

директор

Біржан Дүйсембеков
Стратегия мен даму 

жөніндегі бас директор

Дереккөз: 1. UxC деректері бойынша, KAP жөніндегі ақпаратты қоспағанда 2, Нарықтық тартымдылық туралы пайымдаулар әрбір бағалау саласы шеңберінде егжей-тегжейлі жеке талдауға негізделгені. 

Қазатомөнеркәсіптің 100% өндіруі ЖҰШ әдісімен жүзеге асырылады

Отын ядролық цикл сегментерінің тартымдылық картасы2
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