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«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» исламдық қаржыландыру 
қағидаттарымен 800-ге жуық ауыл тұрғынын қаржыландырды 

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ - «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ еншілес компаниясы мен Ислам Даму Банкі арасындағы 2012 жылы 
жасалынған келісім шарт арқасында Қазақстанда ауыл тұрғындарын исламдық 
қағидаттарға сәйкес шағынқаржыландыру бірінші рет жүзеге асырылды. 2012-2013 
жылдары Ислам даму Банкі берген 10 млн. АҚШ долларын толығымен игерген 
Қор, енді исламдық қаржыландыруды өз қаражатынан жүзеге асыруда.  
Жалпы, 2012-2014 жылдар аралығында исламдық қаржыландыру негізіндегі 
«Мурабаха» бағдарламасы аясында 2 322,2 млн. теңгеге 752 адам 
қаржыландырылды. 2015 жылдың басынан бері «Мурабаха» тауарлық 
несиелендіру жүйесімен 80,7 млн. теңгеге 24 қарыз берілді. Қаржыға 
ауылшаруашылық техникасы мен құрал-жабдықтар, биологиялық актив 
сатып алынады.   
Ел халқының көбіне бас кезінде таңсық болған исламдық қаржыландыру көптеген 
ауыл халқынының қызығушылығын туғызды. Исламдық құқыққа негізделген 
«Мурабаха» бағдарламасының шарапатын көргендердің бірі – Дмитрий 
Абрамочкин.  
Ақмола облысы Бұланды ауданы Ивановка ауылының тұрғыны осы 
бағдарламамен өз ісін әрі қарай дөңгелету үшін «Беларус-892» тракторын алды. 
«Бағдарлама өте ыңғайлы, Қор өтінішің бойынша техника немесе құрал-
жабдықтар, мал басын сатып алып береді. Әрине, мен үшін басында Исламдық 
қаржыландыру таңсық болған, алайда өте жақсы бағдарлама деп айта аламын.  
Табыстылық мөлшерлемесі де төмен, қайтару төлемдері де ыңғайлы», - дейді 
шаруа.  
Бағдарлама шарты бойыша қарыз 4 жылға дейінгі мерзімге жылдық 11% 
табыстылық мөлшерлемесімен беріледі. Тиімді табыстылық мөлшерлемесі 
жылдық 11,3% аспайды. Тағы бір ерекшелігі: қарыз алушылар Шариатта тыйым 
салынған қызметпен айналысып және одан табыс көрмеуі керек. Оның ішінде 
құмар ойындарына, алкогольді, темекі өнімдерін шығару, шошқа ұстауға 
инвестициялауға болмайды. Жоба талабы бойынша Қазақстан Республикасының 
аумағында тек жаңа негізгі құрал-жабдықтар сатып алынуы тиіс.  
Өткен жылы «Мурабаха» бағдарламасымен 234 адам 819,2 млн. теңгеге 
қаржыландырылды. Оның ішінде белсенділік танытқан Ақтөбе, Алматы, Батыс 
Қазақстан, Қарағанды облыстары көш басында тұр.  
2015 жылы «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ «Мурабаха» 
бағдарламасына 1, 382 млн.теңге қаржыны бағыттауды жоспарлап отыр.             
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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«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» профинансировал 
порядка 800 сельских жителей на основе исламского финансирования  

В 2012 году в Казахстане впервые было начато розничное исламское 
финансирование в рамках соглашения между дочерней компанией 
«Национального управляющего холдинга «КазАгро» – АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства» - и Исламским Банком Развития. 
Предоставленные со стороны ИБР 10 млн. долларов США были полностью 
освоены в 2012-2013 г.г. После этого Фонд продолжил исламское финанирование 
на собственные средства.  
В целом, в 2012-2014 г.г. по программе исламского финансирования 
«Мурабаха» профинансировано 752 сельских жителя на общую сумму 
2 322,2 млн. тенге. С начала 2015 года по линии товарного кредитования 
«Мурабаха» выдано 24 займа на сумму 80,7 млн. тенге. На выделенные 
средства приобретается сельскохозяйственная техника и оборудование, 
биологический актив.  
Поначалу незнакомое и непонятное для казахстанцев, исламское 
финансирование сегодня пользуется спросом во всех регионах. Один из 
заемщиков, испытавший на себе все плюсы микрофинансирования по программе 
«Мурабаха», основанной на исламском праве, - Дмитрий Абрамочкин.  
Он – житель села Ивановка Буландинского района Акмолинской области. Для 
дальнейшего развития своего хозяйства Дмитрий приобрел трактор «Беларус – 
892». «Программа очень удобная, по твоей заявке Фонд приобретает основные 
средства – технику, оборудование, или скот. Конечно, для меня сначала было 
непонятно, что такое исламское финансирование, но оказалось, что очень 
хорошая программа. И проценты ниже, и платежи продуманы», - говорит 
крестьянин.  
В соответствии с условиями программы, займы выдаются на срок до 4 лет по ставке 
доходности 11%, при этом эффективная ставка доходности не превышает 11,3% 
годовых. Еще одна особенность: заемщики не должны заниматься деятельностью, 
запрещенной по Шариату. В том числе – организацией азартных игр, выпуском 
алкогольной и табачной продукции, свиноводством. Также техника и оборудование 
должны быть новыми и закуплены только на территории Казахстана.  
В прошлом году по программе «Мурабаха» финансирование на сумму 819,2  млн. 
тенге получили 234 сельских жителя. Наиболее активно в программе приняли участие 
жители Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской 
областей.  
В 2015 году АО «Фонд  финансовой поддержки сельского хозяйства» планирует 
направить на реализацию программы «Мурабаха» 1, 382 млн. тенге.  

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» Тел. 8 /7172/ 
678 250, e-mail: pressa@fagri.kz 


