
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 

Астана қаласы                        2015 жылғы 28 тамыз 

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» исламдық қаржыландыру 
қағидаттарымен 3 млрд. теңгеге ауыл тұрғындарын қаржыландырды.    

2011 жылы Ислам Даму Банкі мен «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ 
арасында келісімшарт жасалынып, нәтижесінде, ИДБ Қорға еліміздің ауыл тұрғындарын 
шағын несиемен қамту үшін 1,5 млрд. теңге (10 млн АҚШ долларын) бөлген еді. 

Осы мерзім ішінде исламдық қаржыландыру әдістемесі Қордың жұмысына енгізіліп, барлық 
аймақтардағы филиалдардың қызметкерлері оқытылды және жаңа несие өнімі – 
«Мурабаха» бағдарламасы ашылды. Қаржыландыру 2012 жылы басталып, ИДБ тарапынан 
бөлінген қаржы толығымен игерілді. Осыған қоса, бағдарлама бойынша қайтарылған қаржы 
несие ретінде екінші рет берілді және Қор бұл бағдарламаға өз қаржысын қоса бастады.  

Нәтижесінде «Мурабаха» бағдарламасы арқасында 928 адамға 3 млрд. теңгеден 
астам қаржылай қолдау көрсетілді. 2015 жылдың басынан 671,8 млн. теңгеге 177 
адамға тауарлық несие берілді.   

«Мурабаха» бағдарламасының басқа несиелерден ерекшелігі - қаржы ақшалай несие 
түрінде емес, тауар түрінде қарыз алушыға ұсынылуында болып отыр. Яғни, сіз мал не 
техника алғыңыз келсе, сізге ақша емес, сол техника не биологиялық активтің өзі беріледі. 
Сіз оның құнын бөліп-бөліп қайтаратын боласыз. 

Исламдық қаржы жүйесін бағалаған қызылордалық Молдахан Гүлдана Қордың жаңа өнімін 
көруіне тиімді шарттары себеп болыпты. Қор мамандарының айтуынша, қаржыландыру 48 
айға дейін жылдық 11% табыстылық үстемесімен (жылдық тиімді табыстылық үстемесі 
11,3% аспайды) 33 мың АҚШ долларына дейін беріледі.  

22 жасар кәсіпкер қыз 2,6 млн. теңгелік «ГАЗель» көлігін алып, қазірде Қазалы ауданы мен 
Байқоңыр қаласы аралығында халықты тасып, қызмет атқарып жүр. «Таңғы 7-ден кешкі 20-
00-ге дейін 2 айналым жасап үлгереміз, жол ақысы – адам басына 600 теңге. Бағдарлама 
туралы алғашында естігенде біраз сескендім, алайда қазір «Мурабаха» мен еңбегімнің 
арқасында кәсібім алға жылжуда», - дейді Гүлдана Молдахан.    

Ислам қаржыландыру жүйесі егемендік алған жылдардан бастап елімізге ене бастағанмен, 
әлі күнге дейін кез-келген адам басқа коммерциялық банктер секілді «қыр-сырын» тани 
алмай келеді. Тіпті, «бұл жүйе тек мұсылмандарға ғана қызмет көрсетеді» деген пікірдегі 
адамдар да бар. Исламдық қаржыландыру адамды дініне қарап талғамайды, ең бастысы, 
адал қызмет етсе, болғаны. Яғни, «Мурабаха» бағдарламасының шарты бойынша қару-
жарақ, арақ-шарап, темекі, шошқа өнімдері, көңіл көтеретін орындар сынды кәсіпкерлікті 
қаржыландыруға тыйым салынады.  

Адал еңбек етіп, напақасын тауып жүрген, өз бизнесін дамытып отырғандардың бірі – 
павлодарлық Владимир Кайдас. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» арқылы 
УАЗ автокөлігі мен МТЗ тракторын алған ол, адал кәсіп қара мал және қой өсірумен 
айналысады. Алған техникасы арқасында егін шаруашылығымен: бидай, арпа, шекілдеуік 
өсіруге де мүмкіндігі артқанын айтқан кәсіпкер: «Исламдық қаржыландыру – шаруалар үшін 
өте тиімді әрі ыңғайлы жүйе», - дейді.  

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ «Мурабаха» бағдарламасымен 
Қазықстанның барлық аумақтарында несие беруді жалғастыруда. Батыс Қазақстан, 
Павлодар, Ақтөбе облыстары берілген қарыз саны бойынша көш басында тұр.  

Анықтама үшін: «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамы - 
«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ құрамына кіретін мамандандырылған қаржы-
несиелік ұйымы болып табылады.  

2007 жылдан бастап «ҚазАгро» Ұлттық Басқарушы Холдингі» АҚ құрамына кіреді. 
Қордың миссиясы – ауылдық кәсіпкерлікті дамыту, ауылды жерлерде тиімді шағын 
несиелеу жүйесін дамыту арқылы халықтың хал-ауқатын арттыру.  

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ баспасөз қызметі 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
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На основе исламских принципов финансирования АО «Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства» выдал сельским жителям 3 млрд. тенге.  

В 2012 году в Казахстане впервые было начато розничное исламское финансирование в 
рамках соглашения между дочерней компанией Холдинга «КазАгро» – АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства» - и Исламским Банком Развития.  

За этот период в Фонде введена методика работы по исламскому финансированию, 
сотрудники филиалов прошли обучение, разработана новая – программа кредитования 
«Мурабаха». В 2012-2013 г.г. предоставленные ИДБ средства были освоены в полном 
объеме. В связи с высоким спросом на исламские кредиты Фонд направил на 
финансирование возвратные средства, поступившие в результате погашения первых 
кредитов, а также собственные средства.  

В результате с начала реализации программы «Мурабаха» профинансировано 928 
сельских жителей на общую сумму свыше 3 млрд. тенге. С начала 2015 года выдано 
177 займа на сумму 671,8 млн. тенге. 

Чем же отличается программе «Мурабаха» от традиционных программ кредитования? 
Разница в том, что кредит предоставляется не в деньгах, а в товарном виде. То есть, если 
клиент хочет купить технику или скот, ему предоставляется этот биологический актив или 
же техника с правом погашения долями в течение определенного срока.   

Жительница кызылординской области Гулдана Молдахан, не смотря на свои сомнения,  
решилась попробовать новый продукт. Ее привлекли выгодные условия: срок кредита - до 
4 лет, сумма - до 33 тыс долларов США, ставка доходности - 11%, при этом эффективная 
ставка доходности не превышает 11,3% годовых.  

22-летняя предпринимательница сейчас занимается перевозкой пассажиров между 
родным районом Казалы и городом Байконур на микроавтобусе ГАЗель, приобретенном по 
программе «Мурабаха» за 2,6 млн. тенге. «Работа идет полным ходом, с 7 утра до 20.00 
вечера успеваем сделать два круга. Стоимость билета – 600 тенге на одного человека. 
Благодаря собственному труду и «Мурабахе» дела идут успешно», - говорит она.        

Еще одна особенность исламского финансирования - заемщики не должны заниматься 
деятельностью, запрещенной по шариату. В том числе – организацией азартных игр, 
выпуском алкогольной и табачной продукции, оружия, свиноводством.  

Предприниматель из павлодарской области Владимир Кайдас выращивает овец и КРС. 
Через «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» приобрел трактор МТЗ и 
автомашину УАЗ. «Теперь, с приобретением новой техники, появилась возможность 
заняться и растениеводством. Сейчас сеем пшеницу, подсолнечник. Исламское 
финансирование – очень выгодная и удобная система для фермеров», - говорит 
бизнесмен.  

Фонд продолжает исламское финансирование по программе «Мурабаха» во всех регионах 
Казахстана. В лидерах по количеству выданных займов – Западно-Казахстанская, 
Павлодарская и Актюбинская область.   

Для справки: Фонд - специализированная финансово-кредитная организация, 
предоставляющая услуги по микрокредитованию сельского населения, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов малого бизнеса, а также 
кредитованию микрокредитных организаций, предоставляющих свои услуги в сельской 
местности.  

С 2007 года входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». 
Миссия Фонда - развитие сельского предпринимательства и улучшение благосостояния 
населения путем развития эффективной системы микрокредитования на селе. 

Пресс-служба АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»  
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