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Альянс банк начал кредитование МСБ в рамках Инвестиционной 
Программы Азиатского Банка Развития 

 
 

Алматы, 7 декабря 2011 г. АО «Альянс Банк» сообщает о старте кредитования 
по Инвестиционной Программе Азиатского Банка Развития (АБР), реализуемой в 
рамках трехстороннего соглашения между Банком, АБР и АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму». 

 
Филиалом Банка в г. Уральск профинансирован проект в размере 69 млн. 470 

тыс. тенге. Клиент является одним из основных предпринимателей в регионе, который 
предоставляет услуги по оптово-розничной реализации продуктов питания для 
населения города Уральск через собственные магазины, рынки, складские помещения. 
Средства направляются на расширение бизнеса: приобретение коммерческой 
недвижимости для организации дополнительных складских помещений.  Выгодные 
условия кредитования по программе АБР позволят клиенту улучшить условия хранения 
и реализации продуктов питания путем предоставления данных услуг в крытом 
помещении с соответствующим оборудованием.  

 
Всего в рамках Инвестиционной программы АБР Альянс Банк планирует 

профинансировать отечественные предприятия МСБ на сумму 7,4 млрд. тенге.  
 
Займы по программе предоставляются субъектам МСБ (в т.ч. группе 

аффилиированных лиц) на сумму до 440 миллионов тенге в виде кредитов и кредитных 
линий на возобновляемой и невозобновляемой основе.  

Средства выделяются на пополнение оборотных средств, приобретение как 
новых, так и модернизацию существующих основных средств, рефинансирование 
действующих займов, выданных ранее на аналогичные цели. Сроки займов в 
зависимости от целей финансирования составят от 24 до 60 месяцев, номинальная 
ставка вознаграждения – от 11% годовых.  

 
Займ по данной программе АБР является первым опытом привлечения 

средств на внешних рынках капитала Альянс Банком после завершения 
реструктуризации задолженности банка в марте 2010 года. 
 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Пресс-служба АО «Альянс Банк» 
 
Тел. +7 (727) 258 40 40 
E-mail: pr@alb.kz 
Веб-сайт: www.alb.kz 

mailto:pr@alb.kz
http://www.alb.kz/
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Альянс Банкі Азиялық Даму Банкінің Инвестициялық 
Бағдарламасы аясында ШОБ несиелеуді бастады 

 
 

Алматы, 7 желтоқсан 2011 ж. «Альянс Банкі» АҚ Банк, Азиялық Даму 
Банкі және «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ арасындағы үшжақты келісім 
аясында жүзеге асырылатын АДБ Инвестициялық Бағдарламасы бойынша 
несиелеуді бастағаны туралы қуанышпен хабарлайды. 

Банктің Орал қаласындағы филиалы жобаны 69 млн. 470 мың теңгеге 
қаржыландырды. Клиент – өңірдегі жетекші кәсіпкерлердің бірі. Ол Орал 
қаласының тұрғындарына өз дүкендері, нарық, сақтау қоймалары арқылы азық-
түлік өнімдерін көтерме-бөлшек сату қызметтерін ұсынады. Қаражат бизнесті 
ұлғайтуға бағытталады: қосымша сақтау қоймаларын құру үшін коммерциялық 
жылжымайтын мүлікті сатып алу. АДБ бағдарламасының тиімді несиелеу 
шарттарымен клиент қажетті жабдықтаумен жабық ғимаратта қызмет көрсету 
арқылы азық-түлік өнімдерін сақтау және сату жағдайларын жақсарта алады. 

АДБ Инвестициялық Бағдарламасы шеңберінде Альянс Банкі отандық 
ШОБ кәсіпорындарын, жалпы алғанда, 7,4 млрд. теңгеге қаржыландыруды 
жоспарлайды. 

Бағдарлама аясындағы заемдар 440 миллион теңгеге дейінгі сомаға 
несиелер мен жаңғыртылатын және жаңғыртылмайтын негізде несиелік  желілер 
түрінде ШОБ субъектілеріне (үлестес тұлғалар тобына да) ұсынылады. 

Қаражат айналымдағы қаржыны толықтыруға, негізгі құралдардың 
жаңаларын сатып алуға және қолда бар негізгі құралдарды жаңартуға, бұрынырақ 
осындай мақсаттарға алынған әрі әрекет ететін заемдарды қайта қаржыландыруға 
беріледі. Қаржыландыру мақсаттарына қарай қарыз мерзімі 24-тен 60 айға дейін 
құрайды, кесімді үстемақы мөлшерлемесі – жылдық 11 пайыздан. 

АДБ осы бағдарламасы бойынша заем Альянс Банкінің 2010 жылдың 
наурызындағы қайта құрылымдауды аяқтағанынан кейін, сыртқы нарықтарда 
қаражатты тартудың алғаш тәжірибесі болды. 

 

 
 
Қосымша ақпарат алу үшін мына нөмірге хабарласыңыз:  
 

«Альянс Банкі» АҚ Баспасөз қызметі 
Тел. +7 (727) 258 40 40 
E-mail: pr@alb.kz 
Веб-сайт: www.alb.kz 
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