
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 

Мақта өндірушілерге арналған қаражат                                                   27.08.2013 г. 

Биыл Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы шит мақта өсіретін 
ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін қарыжыландыруға 650 млн. теңге 
қарастырылған. «Егінжай» несие бағдарлама аясында қаржы көктемгі-дала және 
күзгі жиын-терін жұмыстарына бағытталуда. 

Ақпан айында Қор «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамынан 
мақта өсіруімен айналысатын ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін микроқаржы 
(шағын несие) ұйымдары арқылы несиелендіруге заем тартқан болатын.  

Наурызда «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-мен «Ырыс» шағын 
несие ұйымы (Шымкент, ОҚО) арасында несиелеу туралы келісім шарт жасалынды. 
Қорға ШНҰ-нан 650,0 млн. теңгеге 1 133 қарыз алушының өтініші түсті.     

Бүгінгі таңда 488,5 млн. теңгеге 714 өтініш қаржыландырылды. Қор тарапынан 
берілген несиелік қаржыға оңтүстікқазақстандық мақташылар 12,7 мың гектар жерге 
мақта екті.  

Мақтарал, Шардара, Ордабасы аудандары мен Түркістан қаласында жиын-терін 
жұмыстарға дайындық басталды. 

Несие мақта өсірушілерге жылдық 8 пайыз (жылдық тиімді үстемесі – 9,6%), 8 айға 
дейін беріледі. Негізгі борыш пен сыйақыны қайтару мерзімнің соңында 
қарастырылған, несиелеу мерзімі бойынша жарым-жартылай немесе толық қайтару 
мүмкіндіктері бар. 

Шағын несиелер түпкі қарыз алушыларға жанар-жағар май, дән, пестицид, минералды 
тыңайтқыш, шаруашылық материалдар мен құрал-жабдықтар, ауыл шаруашылық 
техникасының қосалқы бөлшектері мен толымдаушылар, жұмыс механизмдерін сатып 
алуға, техника, қоймаларды жалға алу, қызметтерге төлеу, өнімді сақтау үшін, т.б. 
мақсаттарға беріледі.   

Қарыз алушыларға келесі талаптар қойылады: төлем қабілеттілігі, қаржылық 
тұрақтылық, салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер бойынша, екінші 
деңгейлі банктер мен басқа да қаржы институттары алдындағы мерзімі өткен 
борышкерлігінің болмауы, жағымды несиелік тарихы, т.б. Кепілдеме шағын несиенің 
100 пайызын қамтуы тиіс.  

«Ырыс» ШНҰ-мен қатар, «Егінжай» бағдарламасымен республика бойынша көктемгі-
дала және күзгі жиын-терін жұмыстарына 1 млрд. теңгеге 319 ауыл шаруашылық 
тауар өндіруші қаржыландырылды.  

«ҚазАгро» Ұлттық Холдингі 2013 жылы астық жинау науқанын қаржыландыруға жалпы 
17 млрд.теңге бөлуді жоспарлауда. Қаржыландырудың жалпы сомасының 13  
млрд.теңгеден астамы «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның астық жинау техникасы мен 
жабдықтарын сатып алуға арналған бюджеттік емес көздері болып табылады. 
Аграрлық несие корпорациясы бөлген 3,9 млрд.теңге қаражаты тікелей несиелендіру 
немесе несие серіктестері арқылы іске асырылады. 

 
 

Анықтама үшін: «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамы - 
«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ құрамына кіретін мамандандырылған 
қаржы-несиелік ұйымы болып табылады. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын 
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің  банктік қарыз 



операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар. Қордың негізгі міндеті – қаржылық 
қызметтер мен ресурстарға ауыл тұрғындарының қол жетімділігін арттыру. 

 

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ баспасөз қызметі 
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