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AIX: KAP, KAP.Y (GDR) 

LSE: KAP (GDR) 

Валюта: KZT (₸), егер басқасы көрсетілмесе 

 

 

2020 жылғы 3 тамыз, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан 

 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2020 жылғы 2-тоқсандағы жұмысының операциялық нәтижелері 

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ (бұдан әрі - Қазатомөнеркәсіп, ҚАӨ немесе Компания) 

2020 жылғы 30 маусымда аяқталған 2-тоқсан және 1-жартыжылдықтағы жұмысының төмендегідей 

операциялық нәтижелерін жариялайды. 

Бұл жарияланым уран өнеркәсібіндегі негізгі оқиғалардың жиынтығы, сондай-ақ 2020 жылдың 2-тоқсаны 

мен 1-жартыжылдығындағы Компанияның операциялық жұмысының негізгі нәтижелері туралы алдын ала 

әзірленген ақпарат болып саналады және Компанияның 2020 жылға болжамын растайды. Жұмыстың осы 

операциялық нәтижелері жөніндегі ақпарат толық емес және өзгертілуі мүмкін. 

Нарыққа шолу 

COVID-19 індеті 2020 жылдың екінші тоқсанында әлемдік экономикаға айтарлықтай әсер етуін 

жалғастырды. Өндірістік және коммерциялық қызметтің баяулауы мұнай және басқа да энергия 

көздерімен қатар энергетика секторына да әсер етті, бұл ретте электр энергетикасы секторында сұраныс 

көптеген елдерде шамамен 20%-ға төмендеді. 

Алайда, электр энергетикасы секторында атом энергиясын өндіруге әсері әлдеқайда аз болды, бұл атом 

электр станцияларының базалық жүктемесінің тұрақтылығын көрсетеді. 2020 жылдағы әлемдік 

энергетикаға шолуда ұсынылған Халықаралық энергетикалық агенттіктің бағалауы бойынша, COVID-19-

ға байланысты шектеу шараларын енгізуден туындаған жаңа электр станцияларын салу кезінде ұзақ 

уақыт бос тұрып қалу және әлеуетті кідірістер салдарынан АЭС-те электр энергиясын өндіру 2020 жылы 

(2019 жылмен салыстырғанда) 3%-ға дейін төмендеуі мүмкін. Төменде осындай кідірістер туралы негізгі 

хабарландырулар берілген: 

• Шведтің OKG энергетикалық компаниясы атом станциясы қызметкерлері арасында COVID-19 

таралуын азайту мақсатында үшінші тоқсанда жоспарланған Окарсхамн-3 АЭС-те отынды жүктеу 

және ауыстыруға байланысты үш апталық ұзарту туралы жариялады. 

• АҚШ-тағы DTE Energy Detroit компаниясы қызметкерлері арасында COVID-19 өршуі орын алды, 

бұл Fermi-2 АЭС жөндеу жұмыстарының мерзімін ұзартуға әкеп соқтырды. Компания «қауіпсіз 

үзіліс» деп жариялаған АЭС-тің бос тұрып қалуы 21 наурызда басталды, бұл 1993 жылдан бергі 

ең ұзақ жұмыстың тоқтауы болып табылады. 

• Румыниялық Nuclearelectrica COVID-19 жағдайында қызметкерлерді қорғау жоспарында 

қарастырылған шараларға сәйкес пайдалану мен өндірістің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін 

Чернавод АЭС-1-де жоспарланған жөндеу жұмыстарын кейінге қалдырды. 

• Ресейде «Росэнергоатом концерні» АҚ-ның Ленинград II-2 энергия блогын іске қосуды Ресей 

үкіметі COVID-19 таралуына жол бермеу аясында енгізген шектеулерге байланысты екі айға 

кешіктіру жоспарлануда. 

• Украинада «Энергоатом» ЭКҰА екінші және үшінші тоқсандар ішінде, негізінен, электр 

энергиясына сұраныстың төмендеуіне байланысты 15 ядролық энергия блогының 3-ін уақытша 

тоқтатты. 

Сонымен қатар, Францияда, Ұлыбританияда және АҚШ-та жаңа жобаларды салу кестесінде қосымша 

кідірістер болуы мүмкін, бірақ қазіргі уақытта көптеген компаниялар пандемияның әсерін және ықтимал 

кідірістердің ұзақтығын бағалауды жалғастыруда. 

Пандемиямен байланысты емес басқа оқиғалардың ішінде мыналарды атап өтуге болады. Жапонияда 

Kyushu Electric Power Co компаниясы Сендай АЭС екінші энергия блогының жұмысын жаңа қатаң 

қауіпсіздік талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ету үшін тоқтатты. Мұның наурыз айында АЭС-тің басқа 

энергия блогында бұрын тоқтатылған жұмыстарға да қатысы бар. Екі энергия блогын қайта іске қосу рәсімі 
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2021 жылы терроризмге қарсы қажетті құрылыстардың жұмысы аяқталғаннан кейін болады. 

АҚШ-та Entergy компаниясы 46 жылға жуық электр энергиясын өндіргеннен кейін Индиан-Пойнт АЭС-дағы 

№2 энергия блогын пайдаланудан шығарды. Реакторды пайдаланудан шығару 2017 жылы Entergy, Нью-

Йорк штаты және Riverkeeper қоршаған ортаны қорғау қоғамы арасында жасалған келісімнің бір бөлігі 

болып табылады. 

Француздық Électricité de France (EDF) энергия компаниясы Францияның шығысындағы Фессенхайм АЭС 

№2 энергия блогын пайдаланудан шығарды. Осы АЭС-те қуаты 880 МВт болатын екі сулы реактор 40 

жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеді. Қазіргі уақытта олар 2015 жылдың тамызында қабылданған 

Француздың энергетика саласындағы қайта құру туралы Заңының талаптарын қанағаттандыру үшін 

пайдаланудан шығарылды. 

Энергия компаниялары отынды нақты қажеттіліктен бұрын сатып алатындықтан, жоғарыда аталған 

оқиғалар сұраныс жағына, тұтастай алғанда, қысқа мерзімді перспективада уран нарығына шамалы әсер 

етеді. Керісінше, ұсыныс жағындағы оқиғалар уранның қысқа және орта мерзімді нарығына айтарлықтай 

әсер ете бастады. 

COVID-19-ның бастапқы шикізаттың әлемдік жеткізіліміне әсері көптеген мемлекеттерде байқалды. 

Қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жергілікті денсаулық сақтау органдарының 

талаптарын сақтау мақсатында Қазақстанда, Канадада, Намибияда және басқа да елдерде уранның 

негізгі өндірушілері наурызда және сәуірде жариялаған өндірісті уақытша тоқтата тұру мен қысқартулар 

екінші тоқсан ішінде қолданыла бастады, олардың кейбіреулері үшінші тоқсанға ұзартылды. Өндірістің 

жылдық көлеміне қатысты болжамдардың соңғы жаңартылуына сүйене отырып, шілде айының 

соңындағы жағдай бойынша (COVID-19 пандемиясына дейін жарияланған көлеммен салыстырғанда) 

сарапшылар 2020 жылы 15 миллион фунттан астам U3O8 өндірістің қысқаруын болжайды, бұл сұраныс 

пен ұсыныстың тепе-теңдігін ұсыныс тапшылығына және қорлардың азаюына әкеп соқтырады. 

Мамыр айында АҚШ Әкімшілігі Иранның үш жобасына - Арактағы ауыр сулы ядролық реакторды 

жаңғыртуға, Тегеран зерттеу реакторына отын жүктеу үшін Ресейдің уранын жеткізуге және зерттеу 

реакторынан пайдаланылған ядролық отынды Ресейге экспорттауға қатысты санкцияларды кейінге 

қалдырудың тоқтатылғанын жариялады. Осы жобаларға қатысатын шетелдік компанияларға қызметін 

тоқтату үшін 60 күн берілді. Бұл ретте операциялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Бушер-

1 АЭС халықаралық қолдауын қамтитын төртінші жоба үшін санкциялардан алып тастау 90 күнге 

ұзартылды. 

Сондай-ақ, АҚШ-та Өкілдер Палатасының Қаржы комитеті АҚШ Энергетика министрлігіне осы резервке 

2021 қаржы жылына арналған энергетикалық және су ресурстарын және соған байланысты жобаларды 

дамытуға қаражат бөлу туралы заң жобасы шеңберінде қаржыландыру бөлінгенге дейін уран резервін 

құру жоспарын қайта ұсынуды тапсырды. Комитет АҚШ Энергетика министрлігі Ядролық отын жөніндегі 

жұмыс тобының ұсыныстары бойынша әрекет ете отырып (2019 жылы аяқталған 232-бөлімге сәйкес 

тергеуден кейін құрылған), бағдарламаны қалай жүзеге асыратыны туралы жеткілікті ақпарат бермеді 

деген қорытындыға келді. Комитет АҚШ Энергетика министрлігіне жоспарды қайта ұсыну үшін 180 күн 

берді. 

 

Споттық нарық 

Екінші тоқсанда спот нарығындағы транзакциялар көлемі бірнеше өндірушілердің жаһандық пандемия 

2020 жылы бастапқы өндіріске әсер ететіні туралы хабарламаларынан кейін айтарлықтай өсті. Тоқсан 

ішінде нарықта споттық бағаның күрт өсуі сәуірдің басында U3O8 фунты үшін 27,50 доллардан мамырдың 

соңында U3O8 фунты үшін 34,00 долларға дейін болды. Энергия компаниялары спот нарығында 

белсенділік танытпады және COVID-19 жағдайында операциялық қызметтің қауіпсіздігі мен үздіксіздігін 

қамтамасыз етуге шоғырланды. Осылайша, тоқсан бойы спот нарығындағы негізгі сатып алушылар 

жеткізілім бойынша міндеттемелерді қамтамасыз ету мақсатында спот нарығында жоғалған өндіріс 

көлемін толтырған өндірушілер мен делдалдар болды. 

Үшінші тарап көздерінің деректеріне сәйкес, 2020 жылдың екінші тоқсанында жасалған споттық 

транзакциялар көлемі өткен жылдың ұқсас кезеңінің көлемінен үш есе көп болды. Транзакциялар көлемі 

27,3 миллион фунт U3O8 (10 500 тонна U) бір апталық U3O8 фунтына 32,56 долларды құрады, ал апталық 

орташа спот бағасы 10,5 миллион фунт U3O8 (4 050 тонна U)-бен салыстырғанда 2019 жылдың екінші 

тоқсанында $ 24,88 / фунт U3O8 деңгейінде болды. 
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Ұзақ мерзімді нарық 

Ұзақ мерзімді нарықтағы келісімшарт көлемі 2019 жылдың екінші тоқсанында шамамен 17,7 миллион фунт 

U3O8 (6800 тонна U) салыстырғанда, 2020 жылдың екінші тоқсанында шамамен 3,5 миллион фунт U3O8 

(1350 тонна U) болды. Өткен жылмен салыстырғанда 2020 жылдың екінші тоқсанында ұзақ мерзімді 

нарықтық белсенділіктің күрт төмендеуіне қарамастан, орташа ұзақ мерзімді баға U3O8 фунтына 

шаққанда 3,00 долларға U3O8 фунтына 35,50 долларға дейін өсті (үшінші тараптардың ай сайынғы 

негізде жарияланатын деректеріне сәйкес). 

Компания оқиғалары 

COVID-19: ағымдағы жағдай 

Қазатомөнеркәсіп кәсіпорындарында COVID-19 өршу қаупін азайту және үкіметтің барлық шектеулері мен 

ұсыныстарының орындалуын қамтамасыз ету үшін, кеніштердегі жұмысшылар санын төрт айлық 

мерзімге, яғни 2020 жылғы сәуір мен шілде аралығында азайту туралы шешім қабылданды. Вахталық 

ауысымдар мен күнделікті жұмыс кезінде әлеуметтік қашықтық пен гигиенаны сақтаудың мұқият 

дайындалған жоспарының арқасында Компания қызметкерлерді біртіндеп кеніштерге қауіпсіз қайтара 

бастауға болады деп санайды. 

Тамыздың бірінші жартысында COVID-19 анықтайтын міндетті тестілеуден кейін жұмысшыларды 

кеніштерге жұмылдыру шаралары басталады деп болжануда. Өндірістік персоналды жұмыс орындарына 

қайтару екі-үш апта ішінде жүргізіледі. Жергілікті жерлерде ықтималды аурудың таралу қаупін азайту 

мақсатында өндірістік қызметті жаңғырту еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі қатаң 

хаттамаларға сәйкес жүзеге асырылатын болады. Алайда, төрт айға уақытша тоқтатылған кен орындарын 

игеру жұмыстары екінші жартыжылдықта өндіріс көлеміне айтарлықтай әсер етеді деген болжам бар. 

Қазатомөнеркәсіп басшылығы сәуір айында пандемияға қарсы шұғыл іс-шаралар қабылдады. Соның  

арқасында, Қазақстан бойынша жағдайдың жалпы өсуіне және өндірістік объектілерден тыс қызметкерлер 

арасында тіркелген бірқатар жағдайларға қарамастан, кәсіпорындарда ауру жұқтыру өршуі анықталған 

жоқ. Компания кәсіпорындардағы жағдайды және Үкіметтің шектеулерін, сондай-ақ аймақтардағы COVID-

19 жағдайымен байланысты барлық оқиғаларды бақылауды жалғастырады және пандемияның әсерін 

азайту үшін ұсынылатын кез-келген әрекеттер дереу орындалатынына кепілдік береді. 

 

Акционерлер құрылымы 

Маусым айының басында мажоритарлық акционер «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Astana 

International Exchange биржасында және Лондон қор биржасында Қазатомөнеркәсіптің 6,28% акциясын 

қосымша орналастыруды жүзеге асырды. Табысты өткен екінші қайтара орналастырудан кейін, бұған 

дейін ҚР Үкіметінің жекешелендіру жоспары шеңберінде мәлімделгендей, Компанияның еркін 

айналыстағы акцияларының жалпы саны 25%-ды құрады. 

 

Қазатомөнеркәсіптің 2020 жылғы 2-тоқсандағы операциялық қызметінің нәтижелері1 
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30 маусымда 
аяқталған үш ай 
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ай 

 

(мың тонна U3O8, егер басқасы көрсетілмесе) 
2020 2019 

Өзгері
с 

2020 2019 Өзгеріс 

Өндіріс көлемі (т. уран) (100% негізде)2 5 213 5 506 (5)% 10 434 10 800 (3)% 

Өндіріс көлемі (қатысу үлесіне пропорционалды) 
(т. уран) 3 

2 809 3 163 (11)% 5 790 6 226 (7)% 

Топ бойынша сату көлемі (т. уран)4 2 466 3 780 (35)% 4 220 5 425 (22)% 

ҚАӨ сату көлемі (Топ бойынша сату көлеміне 
енгізілген) (т. уран) 5 

2 231 3 143 (29)% 3 749 4 608 (19)% 

ҚАӨ мәмілелері бойынша сатудың орташа 
бағасы (АҚШ долл. / фунт U3O8)6* 

28,75 27,69 4% 27,81 27,43 1% 

Ай соңындағы споттық бағаның орташа бағасы 
(АҚШ долл. /фунт U3O8) 7* 

33,33 24,62 35% 29,46 26,01 13% 

1 Барлығы алдын-ала жасалған мәнге ие. 
2 Өндіріс көлемі (100% негізде): Компанияның қатысу үлесі бар кәсіпорындар өндірісінің жиынтық көлемін білдіреді және осы өндіріс 

көлемінің кейбір бөлігі топтың бірлескен кәсіпорындары бойынша серіктестерге немесе үшінші қатысушыларға тиесілі болуы мүмкін 

екенін ескермейді. Өндірістің нақты нақты көлемі конвертердің деректері бойынша түзетуге жатады. 
3 Өндіріс көлемі (иелену үлесіне барабар): Компанияның қатысу үлесіне пропорционалды үлесі бар кәсіпорындардың өндіріс көлемін 

білдіреді және "Инкай" БК-дағы өндіріс көлемін қоспағанда, бірлескен кәсіпорындар бойынша серіктестерге немесе үшінші 

қатысушыларға қатысты қалған бөлігін қамтымайды. Компания 2020 жылы "Инкай" БК өндіру көлемі (қатысу үлесіне 

пропорционалды) шамамен 1 066 тонна U3O8 болады деп күтеді. Өндірістің нақты нақты көлемі конвертердің деректері бойынша 

түзетуге жатады. 
4 Топ бойынша сату көлемі: Қазатомөнеркәсіптің және оның шоғырландырылатын еншілес және тәуелді ұйымдарының (ҚАӨ: (i) 

тиісті қызметті басқару өкілеттіктерінің болуы жолымен бақылайтын компаниялардың) сатуларын қамтиды, бұл олардың кірістілігіне 

айтарлықтай әсер етеді, (ii) осындай субъектілермен оның қатысуынан түсетін кірістерді өзгертуге ықпал етеді немесе құқығы және 

(iii) топ пайдасының мөлшеріне ықпал ету үшін осындай субъектілерге өз өкілеттіктерін пайдалану қабілеті. Маңызды әлеуетті дауыс 

беру құқықтарын қоса алғанда, негізгі құқықтардың болуы мен әсері ҚАӨ-нің басқа заңды тұлғаға бақылауын бағалау кезінде 

ескеріледі). 
5 ҚАӨ сату көлемі (Топ бойынша сату көлеміне енгізілген): ҚАӨ мен Kazakhatom AG (THK) сауда үйінің қорытынды сыртқы саудасын 

ғана қамтиды. ҚАӨ және THK арасындағы топішілік мәмілелер кірмейді. 
6 ҚАӨ мәмілелері бойынша сатудың орташа бағасы: ҚАӨ және THK қорытынды сыртқы сатулары үшін бір фунт уран концентратының 

орташа өлшенген бағасы. ҚАӨ пен THK арасындағы топішілік мәмілелер бойынша бағалар енгізілмеген. 
7 Ақпарат көзі: UxC, TradeTech. Бағалар әр апта үшін споттық бағалар котировкаларының орташа мәні емес, айдың соңында уранға 

споттық бағалар котировкаларының орташа мәні болып табылады, өйткені келісімшарттық бағалар шарттары әдетте айдың 

соңындағы бағаға байланысты болады. 

* Килограмды U3O8 фунтына ауыстыру коэффициенті 2,5998 екенін ескеріңіз. 

COVID-19 пандемиясы аясында бүкіл екінші тоқсан бойы кен орындарын игеру жұмыстарының 

төмендеуінің және персонал санының азаюының бастапқы әсері нәтижесінде 2020 жылдың 2-тоқсаны мен 

1-жартыжылдығында қатысу үлесіне пропорционалды және 100%-дық негізде өндіріс көлемі өткен 

жылдың ұқсас кезеңінен төмен болды. Әдетте, кен орындарын игеру кезеңінен жерасты ұңғымалы 

шаймалау әдісімен өндіруге дейін көшу үшін төрт айдан тоғыз айға дейін қажет, осыған байланысты 2020 

жылдың бірінші жартысында қабылданған қауіпсіздік шаралары негізінен 2020 жылдың екінші 

жартысында өндіруге әсер етеді деп болжануда. 

Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда Топ деңгейінде де, ҚАӨ деңгейінде де сату көлемінің 

төмендеуі 2019 және 2020 жылдардағы маусымдық ерекшелікке және жеткізу кестесіне негізделген. 

Уранның споттық бағасының өсуі Қазатомөнеркәсіптегі сатудың орташа бағасына оң әсер етіп, 2-ші 

тоқсанда және 1-жартыжылдықта өсті. Егер споттық бағалар 2019 жылдың деңгейінен жоғары болып 

қалса, сату бағасының өсу үрдісі сақталады деген болжам бар, бұл ретте Компанияның жеткізілімдері 

негізінен 2020 жылдың 2-жартыжылдығына жоспарланған. 

Қазатомөнеркәсіптің 2020 жылға болжамдары 

(450 теңге 1 АҚШ доллары үшін курсымен)      2020 

U3O8 өндіру көлемі (100% негізде), тонна1      19,000 – 19,5002 

U3O8 өндіру көлемі (иелік үлесіне пропорционалды), тонна3      10,500 – 10 8002 

Топтың өткізу көлемі, тонна (шоғырландырылған)4       15,500 – 16,500 

соның ішінде ҚАӨ өткізу көлемі (Топтың өткізу көлеміне 

енгізілген)5 
     13,500 – 14,500 
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Топтың жалпы түсімі, млрд теңге6      580 – 600 

    соның ішінде U3O8 өткізуден түсім (Топ бойынша), млрд теңге6      460 – 510 

Ақшалай өзіндік құн (қатысу үлесі бойынша, C1), АҚШ долл. / фунт*      $10.00 - $11.00 

Ақшалай өзіндік құн + өндіруші кәсіпорындардың күрделі шығындары 
(қатысу үлесі бойынша AISC), АҚШ долл. / фунт* 

     $13.00 - $14.00 

Күрделі шығындар (100% негізде), млрд теңге7      65 - 75 

1 Өндіріс көлемі (100% негізде): Компанияның қатысу үлесі бар кәсіпорындар өндірісінің жиынтық көлемін білдіреді және осы өндіріс 

көлемінің кейбір бөлігі Топтың бірлескен кәсіпорындары бойынша серіктестерге немесе үшінші қатысушыларға тиесілі болуы мүмкін 

екенін ескермейді. 
2 COVID-19 пандемиясының ұзақтығы мен толық әсері әлі белгісіз. Алайда, осы болжамдарды дайындау мақсаттары үшін өндірістегі 

қызметкерлер санының азаюы төрт ай бойы сақталады деп болжанады. Осыған байланысты өндірістің жылдық көлемі нақты әсерге 

байланысты біздің күткенімізден өзгеше болуы мүмкін. 
3 Өндіріс көлемі (қатысу үлесіне барабар): Компанияның қатысу үлесіне пропорционалды үлесі бар кәсіпорындардың өндіріс көлемін 

білдіреді және "Инкай" БК-ны қоспағанда, бірлескен кәсіпорындар бойынша серіктестерге немесе үшінші қатысушыларға қатысты 

қалған бөлігін қамтымайды. Компания 2020 жылдың қорытындысы бойынша "Инкай" БК өндірісінің жылдық көлеміндегі үлес 

шамамен 1 066 тонна U3O8 құрайды деп болжайды. Өндірістің нақты нақты көлемі конвертердің деректері бойынша түзетуге 

жатады. 
4 Топтың өткізу көлемі: Қазатомөнеркәсіптің және оның шоғырландырылатын еншілес және тәуелді ұйымдарының (ҚАӨ: (i) олардың 

кірістілігіне елеулі әсер ететін тиісті қызметті басқару өкілеттіктерінің, (ii) осындай субъектілермен оның қатысуынан түсетін кірістерді 

өзгертуге Ықпал етудің немесе құқықтардың және (iii) топ пайдасының мөлшеріне ықпал ету үшін осындай субъектілерге өз 

өкілеттіктерін пайдалану қабілетінің болуы жолымен бақылайтын компаниялардың) сатуларын қамтиды. Маңызды әлеуетті дауыс 

беру құқықтарын қоса алғанда, негізгі құқықтардың болуы мен әсері ҚАӨ-нің басқа заңды тұлғаға бақылауын бағалау кезінде 

ескеріледі). 
5 ҚАӨ өткізу көлемі (Топ бойынша өткізу көлеміне енгізілген): ҚАӨ мен Kazakhatom AG (THK) сауда үйінің қорытынды сыртқы 

саудасын ғана қамтиды. ҚАӨ және THK арасындағы топішілік мәмілелер кірмейді. 
6 Болжамды түсім уран бағасына және белгілі бір уақытта бөгде көздерден алынған теңгенің АҚШ долларына шаққандағы айырбас 

бағамына негізделген. Пайдаланылатын бағалар мен теңгенің АҚШ долларына шаққандағы айырбас бағамдары 

Қазатомөнеркәсіптің ішкі болжамдарын көрсетпейді және 2020 жылғы түсім айтарлықтай дәрежеде нақты бағалар мен теңгенің 

айырбас бағамдарының АҚШ долларына қатысты сыртқы көздердің болжамынан алшақтығының әсеріне ұшырауы мүмкін. 
7 Күрделі шығындар (100% негізде): өндіру кәсіпорындарының күрделі шығындарын ғана қамтиды. 

* Килограмды U3O8 фунтына ауыстыру коэффициенті 2,5998 екенін ескеріңіз. 

Қазіргі уақытта Компанияның 2020 жылға арналған барлық болжамдары өзгеріссіз қалып отыр. Түсім, 
сондай-ақ "ақшалай өзіндік құн (қатысу үлесі бойынша), С1" және "ақшалай өзіндік құн + күрделі шығындар 
(қатысу үлесі бойынша С1 + күрделі шығындар), AISC" көрсеткіштері теңгенің АҚШ долларына 
айырбастау бағамы мен уранның споттық бағасы ескертуде көрсетілген болжамдардан өзгеше болатын 
дәрежеде жоғарыда келтірілген болжамдардан ерекшеленуі мүмкін. 
Компания операциялық көрсеткіштер мен оның бақылауындағы ішкі өзгерістер тұрғысынан тек 
болжамдарды (жылдық мәнде) жаңартатынын ескеріңіз. Айырбастау бағамдары мен уран бағасы сияқты 
сыртқы көрсеткіштер үшін пайдаланылатын түйінді жорамалдар Компанияның бюджетін қалыптастыру 
кезінде мажоритарлық акционермен (Самұрық-Қазына) келісім бойынша және бөгде көздер деректерінің 
негізінде белгіленеді; мұндай жорамалдар ерекше жағдайларда ғана жаңартылады. 
 
Компания бұрынғысынша Компанияның шамамен алты-жеті айлық өндіріс көлеміне сәйкес келетін 
қорлардың (қоймалардағы қалдықтардың) ағымдағы деңгейін сақтауға тырысады. Алайда, 2020 және 
2021 жылдардағы қорлар ағымдағы деңгейден төмен болады деп болжануда және осы кезеңдердің 
өндірістік шығындарын өтеу мүмкін болмайды. Компания өз қорларын оңтайландыру мүмкіндіктерін іздеу 
мақсатында нарықтық жағдайды бақылауды жалғастырады, сондықтан 2-тоқсанның соңында Компания 
спот нарығында белгілі бір көлемге ие болды. 

 

Конференц-қоңырау өткізу туралы хабарлама – 2020 жылдың бірінші жартыжылдығындағы 

операциялық және қаржылық көрсеткіштері (2020 жылғы 27 тамыз) 

Қазатомөнеркәсіп 2020 жылғы 1-жартыжылдықтағы операциялық және қаржылық нәтижелер 

жарияланған соң оларды талқылау үшін 2020 жылғы 27 тамызда конференц-қоңырау өткізуді 

жоспарлады. Басталуы Нұр-Сұлтан уақытымен 17:00-де / Гринвич бойынша 12:00-де / Солтүстік 

Американың шығыс уақыты бойынша 07:00-де. Компания басшылығының баяндамасынан кейін 

инвесторлармен ағылшын тілінде "Сұрақ-жауап" сессиясы өтеді. Мүдделі тараптарды келесі телефон 

нөмірлері бойынша конференц-қоңырауға қосылуға шақырамыз. 

• Біріккен Королдіктен (тегін): +44 (0) 80 0028 8438 

• Біріккен Королдіктен (жергілікті): + 44 (0) 20 3107 0289   

• Америка Құрама Штаттарынан: +1 (918) 922-6506 

Қоңырауға қосылу және ағылшын тіліндегі "Сұрақ-жауап" сессиясына тікелей қатысу үшін конференция 
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нөмірін 2950189 енгізіңіз. 

Конференц-қоңыраудың тікелей трансляциясы (вебкаст) интернет-ресурстағы сілтеме бойынша 

конференц-қоңырау күні қолжетімді болады www.kazatomprom.kz. Сондай-ақ, қатысушылар конференц-

қоңырау кезінде веб-трансляция сұрақтары функциясын қолдана отырып, өз сұрақтарын қоя алады. 

Конференц-қоңыраудың жазып алынған нұсқасы (вебкаст) ол өткізілген соң көп ұзамай 

www.kazatomprom.kz сайтында қолжетімді болады.  

 

Толығырақ ақпарат алу үшін хабарласыңыздар: 

 

Инвесторлармен өзара іс-қимылға байланысты сұрақтар бойынша: 
Кори Кос (Cory Kos), IR ж PR департаментінің директоры 
Тел: +7 7172 45 81 80 
Email: ir@kazatomprom.kz 

 
Қоғаммен байланыс және БАҚ сұрақтары бойынша:  
Торғын Мукаева, IR ж PR департаменті директорының орынбасары 
Тел: +7 7172 45 80 63 
Email: pr@kazatomprom.kz 

 
Осы хабарландырудың көшірмесі www.kazatomprom.kz сайтында қолжетімді болады. 
 
Қазатомөнеркәсіп туралы 
Қазатомөнеркәсіп – әлемдегі ең ірі уран өндіруші компания. 2019 жылы Компанияның қатысу үлесі 

негізінде табиғи уран өндірісі әлемдегі жиынтық уран өндірісінің шамамен 24% құрады. Топ саладағы аса 
ірі резервтік уран базасына ие. Қазатомөнеркәсіп еншілес, тәуелді және бірлескен кәсіпорындарымен 
бірге 24 учаскені игеретін 13 уран өндіруші кәсіпорынның басын біріктіреді. Уран өндіруші кәсіпорындар 
Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан, сонымен қатар барлық кәсіпорындар жер асты 
ұңғымалы шаймалау (ЖҰШ) әдісін пайдаланады және денсаулық сақтауда, өнеркәсіптік қауіпсіздік пен 
қоршаған ортаны қорғауда алдыңғы қатарлы тәжірибелерді қолдануға басымдық беріледі. 

Қазатомөнеркәсіптің бағалы қағаздары Лондон қор биржасында және «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының биржасында орналастырылған. Қазатомөнеркәсіп Қазақстан Республикасының 
Ұлттық атом компаниясы саналады және Топтың негізгі клиенттері – атом өндіруші қуат операторлары, 
ал өнімдер үшін негізгі экспорттық нарық – Қытай, Оңтүстік және Шығыс Азия, Солтүстік Америка және 
Еуропа. Топ уран мен уран өнімдерін ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді келісімшарттар бойынша, сондай-
ақ спот нарығында тікелей Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан бас кеңсе немесе Швейцариядағы Trading 
House KazakAtom (THK) еншілес кәсіпорны арқылы сатады. 

Толық ақпарат біздің сайтымызда: http://www.kazatomprom.kz. 
 
Келешекке қатысты мәлімдемелер 
Осы хабарламаға немесе құжатқа енгізілген тарихи фактілерді қоспағанда, барлық мәлімдемелер 

болашаққа қатысты мәлімдеме болып табылады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер компанияның 
қаржылық жай-күйіне, қызмет нәтижелеріне, жоспарларына, мақсаттарына, болашақ нәтижелері мен 
қызметіне қатысты ағымдағы күтулері мен болжамдарын көрсетеді. Мұндай мәлімдемелер басқалармен 
бірге «нысаналы көрсеткіш», «санау», «күту», «мақсат», «ниеттену», «мүмкін», «болжай білу», «есептеу», 
«жоспар», «болжау», «болады», «болуы мүмкін», «ықтимал», «тиіс», «болуы мүмкін» сияқты сөздер мен 
айналымдарды, сондай-ақ ұқсас мағынадағы басқа да сөздер мен ұғымдарды немесе мәлімдеме мәтініне 
дейін, мәтінінен кейін немесе мәтінінің ішінде тұруы мүмкін олардың теріс пішіндерін қамтуы ықтимал. 

Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелер компанияға тәуелді емес белгілі және белгісіз 
тәуекелдерді, белгісіздіктерді және басқа да маңызды факторларды қамтиды, олар компанияның нақты 
нәтижелері, көрсеткіштері немесе жетістіктері болашақта қатысты осындай мәлімдемелермен көрсетілген 
немесе болжанатын күтілетін нәтижелерден, көрсеткіштерден немесе жетістіктерден айтарлықтай 
ерекшеленетін болады. Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелер компанияның қазіргі және болашақ 
бизнес-стратегиясына және болашақта жұмыс істейтін шарттарға қатысты көптеген болжамдарға 
негізделген. 

ОСЫ ҚҰЖАТТА ҚАМТЫЛҒАН БОЛЖАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ БОЛАШАҚ ОҚИҒАЛАР 
ТУРАЛЫ БІРҚАТАР БОЛЖАМДАРҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ ЖӘНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 
БӘСЕКЕЛІ БЕЛГІСІЗДІККЕ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЖАҒДАЙЛАРҒА ҰШЫРАЙДЫ, ОЛАРДЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫ 
СЕНІМДІЛІКПЕН БОЛЖАНА АЛМАЙДЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЕЙБІРЕУЛЕРІ КОМПАНИЯНЫҢ 
БАҚЫЛАУЫНАН ТЫС ЖЕРДЕ БОЛАДЫ. БОЛЖАМДАР ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫНЫНА ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДІК 
БОЛА АЛМАЙДЫ ЖӘНЕ НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТІЛГЕННЕН ЖОҒАРЫ НЕМЕСЕ ТӨМЕН БОЛУЫ 
МҮМКІН. КОМПАНИЯНЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫ – ОНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ДЕ, ДИРЕКТОРЛАРЫ ДА, 

mailto:ir@kazatomprom.kz
mailto:pr@kazatomprom.kz
http://www.kazatomprom.kz/
http://www.kazatomprom.kz/
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ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ДЕ, КОНСУЛЬТАНТТАРЫ ДА, ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ 
НЕМЕСЕ ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ҚАНДАЙ ДА БІР ӨКІЛДЕРІ НЕМЕСЕ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ – ОСЫ 
ҚҰЖАТТА ҰСЫНЫЛҒАН БОЛЖАМДАРДЫҢ ДӘЛДІГІ ҮШІН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ. 

Осы хабарламада немесе құжатта қамтылған ақпарат, басқаларымен қатар болашаққа қатысты 
мәлімдемелерді қоса алғанда, осы құжаттың күні ғана қолданылады және болашақ нәтижелерге қатысты 
қандай да бір кепілдіктер беруге арналмаған. Компания қаржылық деректерді немесе болжамды 
мәлімдемелерді қоса алғанда, осындай ақпараттың жаңартуларын немесе өзгерістерін тарату жөніндегі 
қандай да бір міндеттемелерден бас тартады және ол компанияның күтулеріндегі өзгерістер, болашаққа 
қатысты осындай мәлімдемелер негізделген оқиғалар, шарттар немесе мән-жайлар нәтижесінде немесе 
осы құжаттың күнінен кейін туындайтын басқа да оқиғалар немесе мән-жайлар нәтижесінде туындайтын 
ақпаратқа енгізілуі мүмкін қандай да бір өзгерістерді көпшілік алдына шығармайды. 

 

 

 


