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БАҚ үшін хабарлама 

«ҚазАгро» ауылдағы шағын несиелеу мүмкіндіктерін нығайтады                           28.03.2018 

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 

өткен жылы Холдингтің компанияларымен 28,8 млрд. теңгеге 6,5 мыңнан астам шағын несие 

(6582) берілді.  Бағдарлама бойынша қаржыландыру 7400 адамды жұмыспен қамтуға ықпалын 

тигізді. Бұл туралы Оңтүстік Қазақстан облысына Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі 

Б.Ә. Сағынтаевтың жұмыс сапары шеңберінде нысандарға бару кезінде «ҚазАгро» Холдингі 

Басқарма төрағасы Нұрлыбек Мәлелов айтып өтті. 

Қаржыландыру шаруаларды тікелей несиелеу және шағын қаржы ұйымдары мен несие 

серіктестіктері арқылы жүргізіледі, деп «ҚазАгро» басшысы пайымдады. 

Үстіміздегі жылдың 5 наурызында Парламент палаталарының бірлескен отырысында 

Мемлекет басшысы Бес әлеуметтік бастамасын ұсынғаны туралы Нұрлыбек Мәлелов еске 

салды. 

«ҚазАгро» холдингі Аграрлық несие корпорациясы және Ауыл шаруашылығын 

қаржылай қолдау қоры арқылы төртінші бастамаға қатысады – бұл шағын несилеуді 

кеңейту. 

Қаржыландыру шаруаларды тікелей несиелеу және шағын қаржы ұйымдары мен несие 

серіктестіктері арқылы жүргізіледі. 

Несиелер мал шаруашылығына, өсімдік шаруашылығына, сонымен бірге ауыл-

аймақтарда жүргізілетін ауыл шаруашылығына жатпайтын бизнес түрлеріне беріледі (мысалы, 

ауылда дүкен, шаштараз, қонақ үй сияқты түрлі қызмет көрсету жобалары 

қаржыландырылды). 

2017 жылы 4276 несие старт-ап жобаларына берілді, ол Бағдарлама бойынша 

берілген несиелер санының 65%-і.  

Бастау-бизнес жобасы бойынша білім алғандардың ішінен 2500-нан астам (2524 

немесе 59%) клиент қаржыландырылды (1752 клиент басқа бағдарламалар бойынша білім 

алды. 

Оңтүстік-Қазақстан облысында жалпы Бағдарлама аясында 3,3 млрд. теңгеге 803 

шағын несие берілді, оның ішінен  

2,2 млрд. теңгеге 581 старт-ап жоба іске қосылды, ол облыс бойынша берілген несие 

санының 72%-і. 

Жұмыс нәтижелерінен көрініп тұрғандай, Бағдарлама ауылдағы өзін-өзі еңбекпен 

қамтыған және жұмыссыз тұрғындардың арасында жаппай кәсіпкерлікті дамыту үшін үлкен 

сұранысқа ие. 

Сондықтан, аталған төртінші бастама шеңберінде 2018 жылы қосымша 20 млрд. теңге 

көлемінде қаражат бөлініп, шағын несиелердің жалпы сомасын 62 млрд. теңгеге жеткізу 

тапсырылды. 
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Нәтижесінде ағымдағы жылдың соңына дейін Холдинг тарапынан ауылдағы шағын 

несиелеу бағдарламасына 44,7 млрд. теңге бағыттау жоспарланады, шамамен 10 мың несие 

беру көзделеді. Оның 20%-тен астамы старт-ап жобаларына берілетінін атап өту қажет. 

Холдингтің еншілес компанияларының филиалдары еліміздің барлық облыс 

орталықтарында, Астана, Алматы, Семей қалаларында орналасқан. Халық тығыз орналасқан 

облыстарда – бұлар Алматы, Шығыс-Қазақстан және Оңтүстік-Қазақстан облыстарында несие 

офицерлері аудан орталықтарында құжаттар қабылдап, кеңес береді. 

Шағын қаржы ұйымдары мен несие серіктестіктері арқылы несие алатын және 

кепілзаты жеткіліксіз клиенттер үшін «Қазагрокепіл» компаниясы арқылы кепілдік алу 

мүмкіндіктері көзделген. Кепілдік қарыз алушы үшін ақысыз беріледі, ол старт-ап жобалары 

үшін қажет кепілзаттың 85%-іне дейін және жұмыс істеп тұрған бизнес үшін 50%-ке дейінгі 

мөлшерді қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар, қаржысыз көмек беру үшін «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы 

филиалдарының негізінде оқыту жүйесі құрылып, өңірлерде білім алу үшін ақпараттық 

материалдар дайындалып, таратылды. 

Оған қоса, Холдинг ауылшаруашылық тауарын өндірушілер үшін несие өтінімдерін 

қабылдаудың автоматтандырылған жүйесін енгізді. 

Осы жүйенің көмегімен қарыз алушы біздің еншілес компаниялардың кеңселеріне 

бармай-ақ несие, лизинг немесе кепілдік алу үшін өтінімдерін бере алады.  

Сонымен бірге, Холдинг мамандары несие және кепілдік беру мәселелері бойынша call-

центр және сайттағы online-көмекші арқылы қарыз алушыларға әдістемелік қолдау көрсетіп, 

кәсіби кеңестерін береді. 

 

_______________________________________________________________________ 

«ҚазАгро» холдингі» АҚ баспасөз қызметі    

+7 701 460 91 82,  R.Tasbulatov@kazagro.kz;  

тел: (7172) 70-56-39, www.kazagro.kz 
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