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«Кең дала» бағдарламасы

Параметрлер
НС ӨИО МҚҰ ЕДБ 

Нысаналы

мақсаты

көктемгі егіс және күзгі жиын-терін жұмыстарын

жүргізу үшін айналым қаражатын толықтыру

Мерзімі қаржыландыру жылынан кейінгі жылдың 1

наурызына дейін

Мөлшерлеме

жылдық 1,5% (жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 

– 1,5% бастап) 

(НС/ӨИО/МҚҰ/ЕДБ қарыз алушыларына несие беру 

кезінде маржа 3,5%-ға дейін)

Сомасы 

Несие

серіктестікт

ері үшін –

1 млн

теңгеден

10 млрд

теңгеге

дейін;

1 млн. теңгеден Қоғамның жеке

капиталының 25%-на дейін

Қамтамасыз

ету

Қоғамның

кепіл

саясатына

сәйкес

Кепілсіз
АИО/ЕДБ

кепілдігі
Кепілсіз



«Агробизнес» бағдарламасы

Парамет

рлер

Тікелей қарыз

алушылар
НС

МҚҰ, ЕДБ, ЛК,

ӨИО

Нысанал

ы

мақсаты

- негізгі қаражат, оның ішінде объектілерді жаңғырту;

- құрылыс-монтаж жұмыстары, оның ішінде қайта жаңарту;

- айналым қаражатын толықтыру

Несие

желісі/

несие

мерзімі

Жеке және тартылған

қаражат:

- негізгі қаражат,

құрылыс-монтаж

жұмыстары - 10

жылға дейін;

- айналым қаражатын

толықтыру - 4 жылға

дейін

Ұлттық қор:

- негізгі қаражат,

құрылыс-монтаж

жұмыстары - 12

жылға дейін

Республикалық

бюджет:

- негізгі қаражат, 

құрылыс-монтаж 

жұмыстары - 12 жылға

дейін

Жеке және тартылған қаражат:

- негізгі қаражат, құрылыс-монтаж

жұмыстары – НС үшін 30 жылға

дейін, МҚҰ/ЕДБ/ЛК/ӨИО үшін 15

жылға дейін

НС/МҚҰ/ЕДБ/ЛК/ӨИО арқылы түпкі

қарыз алушылар үшін:

- негізгі қаражат - 10 жылға дейін

- айналым қаражатын толықтыру

- 4 жылға дейін

Республикалық бюджет (НС мен 

ЕДБ үшін):

негізгі қаражат, құрылыс-монтаж 

жұмыстары - 12 жылға дейін

Мөлшер

леме

Жеке және тартылған

қаражат:

- жылдық 22% (жылдық

тиімді сыйақы

мөлшерлемесі - 22%-

дан бастап)

Ұлттық қор:

- жылдық 6% (жылдық

тиімді сыйақы

мөлшерлемесі – 6%-

дан бастап)

Республикалық

бюджет:

жылдық 6% (жылдық

тиімді сыйақы

мөлшерлемесі – 6%-

дан бастап)

Жеке және тартылған қаражат:

- жылдық 18% (жылдық тиімді

сыйақы мөлшерлемесі - 18%-дан

бастап (НС/ЛК/ЕДБ/ӨИО арқылы

несиелеу кезінде маржа 4%-тен

аспайды; МҚҰ арқылы несиелеу

кезінде маржа 10%-тен аспайды)

- Республикалық бюджет:

- НС үшін - жылдық 3% (жылдық

тиімді сыйақы мөлшерлемесі -

3%-дан бастап) (қарыз

алушыларға несие беру кезінде

маржа - 3%-ға дейін);

- ЕДБ үшін - жылдық 2% (жылдық

тиімді сыйақы мөлшерлемесі -

2%-дан бастап) (қарыз

алушыларға несие беру кезінде

маржа - 4%-ға дейін).



«Агробизнес» бағдарламасы

Параметрлер
Тікелей қарыз

алушылар
НС

МҚҰ, ЕДБ, ЛК,

ӨИО

Негізгі борыш

пен

сыйақыны

өтеу кезіндегі

жеңілдік

кезеңі

Жеке қаржы/тартылған қаржы:

- негізгі қаражат, құрылыс-монтаж  жұмыстары - 2 

жылға дейін;

- айналым қаражатын толықтыру - 1 жылға дейін

Ұлттық қор:

- негізгі қаражат, құрылыс-монтаж  жұмыстары - 3 

жылға дейін

Республикалық бюджет:

негізгі қаражат, құрылыс-монтаж  жұмыстары - 2 

жылға дейін

Сомасы

Қарыз алушыға 1 млн.

теңгеден 5 млрд.

теңгеге дейін;

Қарыз алушылар

тобына/НС арқылы

қарыз алушыларға 10

млрд. теңгеге дейін

1 млн теңгеден Қоғамның

жеке капиталының 25%-на

дейін

Бірлесіп

қаржыланды

ру

- қарыз сомасы 100

млн. теңгеге дейін

және айналым

қаражатын

толықтыруға - талап

етілмейді;

- қарыз сомасы 100

млн. теңгеден бастап

– жоба құнының

кемінде 15%-ы. Бұл

ретте 100% өтімді

кепілмен қамтамасыз

ету (жылжымалы

мүлікті қоспағанда)

болса, 100-ден 200

млн. теңгеге дейін

бірлесіп

қаржыландыру талап

етілмейді

-

ЕДБ үшін -

айналым

қаражатын

толықтыруды

қоспағанда, жоба

құнының кемінде

15%

Қамтамасыз

ету
Қоғамның кепіл саясатына сәйкес



«Іскер» бағдарламасы

Параметрл

ер

Тікелей

қарыз

алушылар

НС МҚҰ

Нысаналы

мақсаты

Несие беру:

- «Нәтижелі жұмыспен қамту/Шағын несиелеу

бағдарламасы» аясында тікелей қарыз алушылар;

- НС/МҚҰ арқылы Шағын несиелеу бағдарламасы

аясында түпкі қарыз алушыларды қаржыландыру

үшін;

- мемлекеттің қатысуымен МҚҰ ЖҚЖК шеңберінде

қарыз алушыларды кейін қаржыландыру үшін;

- БҰҰДБ қаражаты есебінен тікелей қарыз алушылар;

- Атырау облысы үшін ЖАО қаражаты есебінен

тікелей қарыз алушылар

Сомасы

- тікелей қарыз алушылар үшін – 8 000 АЕК-ке дейін;

- НС/МҚҰ үшін - 500 мың теңгеден Қоғамның жеке

капиталының 25%-ға дейін

Мөлшерле

ме

- тікелей қарыз алушылар үшін – жылдық 6% (жылдық

тиімді сыйақы мөлшерлемесі – 6% бастап);

- Нәтижелі жұмыспен қамту шеңберінде аз қамтылған

және/немесе көп балалы отбасы мүшелері үшін –

жылдық 4%-ға дейін (жылдық тиімді сыйақы

мөлшерлемесі - 4%-дан бастап);

- ЖҚЖК/Шағын несиелеу бағдарламасы шеңберінде

НС/МҚҰ үшін – жылдық 2% (жылдық тиімді сыйақы

мөлшерлемесі – 2%-дан бастап), (түпкі қарыз

алушылар үшін номиналды мөлшерлеме – жылдық 6%-

ға дейін);

- БҰҰДБ қаражаты есебінен жылдық 6% (жылдық

тиімді сыйақы мөлшерлемесі - 6% бастап)

- Атырау облысы үшін ЖАО қаражаты есебінен

жылдық 7% (жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі – 7%

бастап)



«Іскер» бағдарламасы

Параметрлер

Тікелей

қарыз

алушылар

НС МҚҰ

Несие

желісі/несие

мерзімі

Нәтижелі жұмыспен қамту: 

- 5 жылға дейін, бірақ қарыз шартында көрсетілген

мерзімнен аспауы керек;  

- мал шаруашылығы саласындағы жобалар және ауыл

шаруашылығы кооперативтері мен аз қамтылған

және/немесе көп балалы отбасы мүшелеріне несие

беруге - 7 жылға дейін, бірақ қарыз шартында

көрсетілген мерзімнен аспауы керек;

ЖҚЖК: 

мемлекеттің қатысуымен МҚҰ үшін 10 жылға дейін (түпкі

қарыз алушылар үшін - 5 жылға дейін, бірақ қарыз

шартында көрсетілген мерзімнен аспауы керек; мал 

шаруашылығы саласындағы жобалар үшін - 7 жылға дейін, 

бірақ қарыз шартында көрсетілген мерзімнен аспауы керек) 

БҰҰДБ: 4,5 жылға дейін;

ЖАО: 4 жылға дейін

Шағын несиелеу бағдарламасы:

- 5 жылға дейін, бірақ несиені қарыз алу жөніндегі

келісімде/шартта айтылған мерзімнен аспауы керек;

- мал шаруашылығы саласындағы жобалар үшін – 7 жылға

дейін, бірақ несиені қарыз алу жөніндегі келісімде/шартта

айтылған мерзімнен аспауы керек. 

Негізгі борыш 

пен сыйақыны 

өтеу бойынша 

жеңілдік кезеңі

Несие беру мерзімінің 1/3 дейін, бірақ жергілікті

атқарушы органдармен несиені қарыз алу жөніндегі

келісімде/шартта айтылған мерзімнен аспауы керек

Қамтамасыз 

ету 
Кепіл саясатына сәйкес 

Пайдаланылған 

қысқартулар

АЕК – айлық есептік көрсеткіш

БҰҰДБ – Біріккен Ұлттар Ұйымының даму жөніндегі

бағдарламасы

ЕДБ – екінші деңгейлі банк

ЖАО – жергілікті атқарушы орган

ЖҚЖК – Жұмыспен қамтудың жол картасы

Қоғам – «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ

ЛК – лизингтік компания

МҚҰ – микроқаржылық ұйым

НС – несие серіктестігі

ӨИО – өңірлік инвестициялық орталық



Корпорация филиалдарының

мекен-жайы

Ақмола филиалы  Көкшетау қ., Абай к-сі 96

8 701 006 16 39, info-kokshetau@agrocredit.kz

Ақтөбе филиалы Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғылы, 77, 3 қабат

8 701 006 16 40, aktobe_akk@mail.ru

Алматы қаласы

филиалы

Алматы қ., Алматы қ., Медеу ауданы, Абай көшесі,

8г/7 8 701 006 16 45, info-alm@agrocredit.kz

Жетісу филиалы Талдықорған қ., 7 ш.а., 10 үй, Көктем Гранд БО

8 701 006 16 42, info-tld@agrocredit.kz

Атырау филиалы  Атырау қ., Сәтбаев к-сі, 13-а

8 701 006 16 46, info-atyrau@agrocredit.kz

Батыс Қазақстан

филиалы

Орал қ., Мұхит к-сі, 27/2

8 701 006 11 75, info-zko@agrocredit.kz

Жамбыл

филиалы  

Тараз қ., Төле би 93-а, 4 қабат

8 701 006 12 18, info-trz@agrocredit.kz

Қарағанды

филиалы 

Қарағанды к-сі, Бұқар жырау даңғылы 53/1, 2 қабат

8 701 006 12 38, info-krg@agrocredit.kz

Қостанай

филиалы  

Қостанай қ., Тәуелсіздік к-сі, 39, БЦК ғимараты

8 701 006 12 57, info-kst@agrocredit.kz

Қызылорда

филиалы

Қызылорда қ., Қорқыт ата к-сі, 123

8 701 006 12 75, info-kzlorda@agrocredit.kz

Маңғыстау

филиалы

Ақтау қ., 29 ш.а., №225 ғимарат, 3 қабат

8 701 006 13 18,  akk_mng@list.ru

Астана қаласы

филиалы  

Астана қ., Тұран даңғылы, 19/1, Эдем БО

8 701 006 16 37, info-ast@agrocredit.kz

Павлодар 

филиалы

Павлодар қ., Луговая к-сі16, Инвесторлар үйі, 5 қабат

8 701 006 16 02, info-pvl@agrocredit.kz

Солтүстік

Қазақстан

филиалы

Петропавл қ., Бөкетов к-сі 31 а, 201-205 кеңсе

8 701 006 15 87, info-sko@agrocredit.kz

Шығыс Қазақстан

филиалы

Өскемен қ., Қабанбай батыр даңғылы, 51

8 701 006 16 51, info-vko@agrocredit.kz

Абай облысы 

филиалы

Семей қ., Қ. Мұхамедханов көшесі, 23-А, Өрлеу БО, 

3 қабат 8 701 006 17 17, info-semey@agrocredit.kz

Түркістан

филиалы

Түркістан қ., Б.Саттарханов к-сі, 33-б

8 701 006 13 15, info-turkestan@agrocredit.kz

Шымкент қаласы

филиалы

Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Қонаев даңғылы 3/3

8 701 006 13 08, info-shymkent @agrocredit.kz

mailto:info-kokshetau@agrocredit.kz
mailto:aktobe_akk@mail.ru
mailto:info-alm@agrocredit.kz
mailto:info-tld@agrocredit.kz
mailto:info-atyrau@agrocredit.kz
mailto:info-zko@agrocredit.kz
mailto:info-trz@agrocredit.kz
mailto:info-krg@agrocredit.kz
mailto:info-kst@agrocredit.kz
mailto:info-kzlorda@agrocredit.kz
mailto:akk_mng@list.ru
mailto:info-ast@agrocredit.kz
mailto:info-pvl@agrocredit.kz
mailto:info-sko@agrocredit.kz
mailto:info-vko@agrocredit.kz
mailto:info-semey@agrocredit.kz
mailto:info-turkestan@agrocredit.kz


Мекен-жайымыз:

010000, Астана қаласы

Иманов көшесі, 11

Тел.: 8 701 006 16 37

E-mail: info@agrocredit.kz

www.agrocredit.kz

Бірыңғай анықтама қызметі

5353

mailto:info@agrocredit.kz
http://www.agrocredit.kz/
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