
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ҚР Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 26.12.07ж. «Альянс Банкі» АҚ-ына берген № 250 лицензиясы 
Лицензия Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  №250 от 26.12.07 г. выдана АО «Альянс Банк» 

Альянс Банк стал партнером Азиатского Банка Развития в рамках 
Инвестиционной программы для финансирования МСБ 
 
 

Алматы, 30 сентября 2011 г. АО «Альянс Банк» сообщает об открытии 
финансирования субъектов малого и среднего бизнеса в рамках Инвестиционной 
Программы Азиатского Банка Развития (АБР). 

Сделке предшествовал проведенный АБР отбор среди казахстанских банков 
второго уровня. В результате отбора в качестве партнеров Азиатским Банком Развития 
были определены три победителя, в том числе «Альянс Банк», что в очередной раз 
подчеркивает возросшее доверие к Банку со стороны инвесторов. 

АБР, в рамках Кредитного соглашения между АО «Альянс Банк» и АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму», предоставляет заем в сумме 7,4 миллиардов 
тенге на срок до 60 месяцев. 

АО «Альянс Банк» будет предоставлять субъектам МСБ (в т.ч. группе 
аффилиированных лиц) займы на сумму до 440 миллионов тенге в виде кредитов и 
кредитных линий на возобновляемой и невозобновляемой основе 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. При этом, ставка вознаграждения на «длинные деньги» будет 
достаточно конкурентной на рынке БВУ, чтобы заинтересовать субъектов МСБ. 

Условия кредитов в рамках Инвестиционной программы АБР предусматривают 
льготный период по погашению основного долга – до 12 месяцев.  

- Это событие – заключение двухстороннего соглашения между АО «Альянс 
Банк» и фондом «Даму» – является знаковым по многим причинам, - заявила в этой 
связи Заместитель Председателя Правления АО «Альянс Банк» Шолпан Нурумбетова. 
– Во-первых, мы смогли привлечь заем на выгодных условиях на внешнем рынке, что 
свидетельствует о высокой оценке нынешнего положения Банка зарубежными 
финансовыми институтами. Во-вторых, что очень важно, привлеченные средства будут 
направлены на финансирование отечественного бизнеса на очень выгодных для 
клиентов условиях, что даст нашему малому и среднему бизнесу дополнительные 
стимулы для роста и в целом положительно отразится на состоянии экономики. В-
третьих, мы продолжаем наше успешное сотрудничество с фондом «Даму», которое 
позволило нам ранее успешно участвовать в реализации государственных программ по 
развитию и поддержке МСБ.  
 
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 
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Альянс Банкі ШОБ-ты қаржыландыруға арналған Инвестициялық 
бағдарламасы шеңберінде Азия Даму Банкінің əріптесі атанды 

 
 
Алматы, 30 қыркүйек 2011 ж. – «Альянс Банкі» АҚ Азия Даму Банкінің 
Инвестициялық бағдарламасы шеңберінде қаржыландырудың басталғаны туралы 
хабарлайды. 
 Мəмілеге келмес бұрын Азия Даму Банкі қазақстандық екінші деңгейлі 
банктердің арасында іріктеу өткізген болатын. Азия Даму Банкінің əріптесі ретінде 
іріктеуден үш жеңімпаз таңдалып алынды, ішінде Альянс Банкі де бар. Бұл 
инвесторлар тарапынан Банкке білдірген сенімнің артып отырғанын кезекті мəрте 
көрсетіп отыр. 
 Азия Даму Банкі «Альянс Банкі» АҚ мен «Даму» кəсіпкерлікті дамыту Қоры» АҚ 
арасындағы Кредиттік келісімге сəйкес 7,4 млрд. теңге мөлшерінде 60 ай мерзімге 
қарыз береді. 
 «Альянс Банкі» ШОБ субъектілеріне (бұған қоса аффилирленген тұлғалар 
тобына) айналымдағы қаражатты толықтыруға, жаңа қаражатқа қол жеткізіп жəне 
негізгі қаражатты жаңартуға, осыған ұқсас мақсаттарға берілген қолданыстағы 
қарыздарды қайта қаржыландыруға жаңғыртылатын жəне жаңғыртылмайтын негізде 
кредит жəне кредиттік желі түрінде 440 млн. теңгеге дейінгі сомада қарыз ұсынатын 
болады. Қарыз мерзімі қаржыландыру мақсатына байланысты 24 айдан 60 айға 
дейінгі уақытты құрамақ. Бұл ретте ШОБ субъектілеріне тартымды болу үшін «ұзын 
ақшалардың» сыйақы мөлшерлемесі екінші деңгейлі банктер рыногында бəсекеге 
айтарлықтай қабілетті болады. 
 Азия Даму Банкінің Инвестициялық бағдарламасы шеңберіндегі кредиттер 
шарттары - негізгі қарызды өтеу бойынша 12 ай мерзімге дейін жеңілдік кезеңін 
ұсыну қарастырылған. 
 - Банк пен «Даму» қорының екіжақты келісімге келуі – көптеген себептерге 
байланысты айтулы оқиға болып табылады, - деп мəлімдеді «Альянс Банкі» АҚ 
Басқарма Төрағасының орынбасары Шолпан Нұрымбетова. Біріншіден, біз сыртқы 
рынокта тиімді шарттарда қарыз тарта алдық. Бұл шетелдік қаржы институттарының 
Банктің қазіргі жағдайына жоғарғы баға беруін көрсетеді. Екіншіден, тартылған 
қаражат клиенттерге өте тиімді шарттарда ұсынылып, отандық бизнесті 
қаржыландыруға бағытталғандықтан, біздің шағын жəне орта бизнестің дамуын 
қосымша ынталандыруға мүмкіндік береді жəне экономикаға оң əсерін тигізеді. 
Үшіншіден, бұған дейін де ШОБ-ты дамыту мен қолдау мемлекеттік бағдарламасын 
табысты жүзеге асыруға мүмкіндік берген «Даму» кəсіпкерлікті дамыту Қорымен 
əріптестігімізді жалғастырып келеміз. 
 
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 


