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Настоящий проспект составлен на 31 января 2011 года (на дату последнего дня месяца, 
предшествующего дате сдачи документов на государственную регистрацию). Информация о 
финансовом состоянии эмитента указана на 31 декабря 2010 года (конец последнего квартала перед 
подачей документов на государственную регистрацию). 

 
 
 
 
Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 
облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства 
Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, 
что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций. 
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

Резюме 

 
На 

государственном 
языке 

На русском 
языке 

На английском 
языке 

2. Полное 
наименование  

 «Аграрлық несие 
корпорациясы» 
Акционерлік 
қоғамы 

Акционерное 
общество 
«Аграрная 
кредитная 
корпорация» 

«Agrarian Credit 
Corporation» Joint-
stock company  
 

Сокращенное 
наименование  

«Аграрлық несие 
корпорациясы» 
АҚ 

АО «Аграрная 
кредитная 
корпорация» 

«Agrarian Credit 
Corporation» JSC 

3. Сведения о 
государственной 
регистрации  

Государственная перерегистрация произведена 25 августа 
2003 года Управлением юстиции города Астана. 
Свидетельство о государственной перерегистрации 
юридического лица № 9609-1901-АО. 

4. Регистрационный 
номер 
налогоплательщика 

РНН: 620300017049 

5. Информация о 
месте нахождения 
Эмитента, номера 
контактных 
телефонов и факса, 
адрес электронной 
почты 

Юридический адрес: 
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, ул. 
Желтоксан, 28а  
Фактический адрес: 
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, ул. 
Желтоксан, 28а  
тел. 8 (7172) 591-591, 554-050, факс: 591-489, e-mall: 
info@agrocredit.kz 
Web-сайт: www.agrocredit.kz  

6. Банковские 
реквизиты  

ИИК (Р/с): KZ779261501146359002, банк: АО 
«Казкоммерцбанк», БИК: KZKOKZKX, Кбе: 15 

7. Виды 
деятельности  

АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее –
Корпорация, Общество или Эмитент) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан (далее – Казахстан или РК), в частности на основании 
Закона РК «Об акционерных обществах» и Постановления 
Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 645 
«О некоторых вопросах поддержки агропромышленного 
комплекса с участием специализированных организаций» 
(совместно далее – Законодательство), а также Уставом 
Общества от 25 ноября 2009 года и последующими к нему 
изменениями и дополнениями, и Кодексом корпоративного 
управления Корпорации. 

Эмитент осуществляет следующие виды деятельности: 
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1) реализация правительственных программ по поддержке 
сельскохозяйственного сектора; 
2) привлечение отечественных и иностранных инвестиций для 
реализации собственных проектов в агропромышленном 
комплексе; 
3) разработка и реализация инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе; 
4) реализация залогового имущества и сельхозпродукции, 
полученной в счет погашения выданных средств; 
5) осуществление банковских заемных операций на основании 
соответствующей лицензии; 
6) осуществление лизинговой деятельности. 

 
7.1. Сведения, указываемые в случае если эмитент обладает статусом финансового 
агентства: 
1) статус финансового агентства присвоен 30 июля 2005 года; 
2) у  эмитента  отсутствуют  факты  невыполнения  пруденциальных  нормативов, 
установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 
25 июля 2003 года № 251 «О пруденциальных нормативах для финансового агентства и 
порядке утраты статуса финансового агентства» (зарегистрированным в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2449). 
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 
агентствами Республики Казахстан. 

 
Рейтинги Корпорации: 
 
Moody’s Investors Service Limited: 
- «Ва2/NР», прогноз «Стабильный». 
 
Standard & Poor’s: 
- долгосрочный «ВВ» по международной шкале, прогноз «Стабильный»; 
- краткосрочный «В»; 
- по национальной шкале «kz A+» 

 
Рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами облигациям, выпущенным 

Корпорацией 

Вид облигаций 
Национальный 

идентификационный 
номер (НИН) 

Торговый код 
KASE 

Дата присвоения / 
пересмотра 
рейтинга 

Standard & Poor’s 

Купонные KZ2C0Y05C515 AGKKb1 08.12.2010 BB 

 

В случае если Эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер 
постановления уполномоченного органа:  
Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 274, Корпорации 
присвоен статус финансового агентства. 
В этой связи, выпускаемые Эмитентом облигации, являются агентскими. 
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9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств Корпорации:  

 

№ Наименование филиала, 
представительства 

Дата и номер 
регистрации в органах 

юстиции 

Местонахождение и 
почтовый адрес  филиала, 

представительства 

1 
Филиал АО «Аграрная 
кредитная корпорация» по 
Алматинской области 

2 февраля 2007 года 
№ 3843-1910-Ф-л 

050000, Республика Казахстан, 
г. Алматы, 
ул. Гоголя, 39 

2 
Филиал АО «Аграрная 
кредитная корпорация» по  
Карагандинской области 

6 февраля 2007 года 
№ 2985-1930-Ф-л 

100012, Республика Казахстан, 
город Караганда, улица 
Лободы 22 

3 
Филиал АО «Аграрная 
кредитная корпорация» по  
Павлодарской области 

12 февраля 2007 года № 
1891-1945-Ф-л 

140000, Республика Казахстан, 
г. Павлодар, ул.Академика 
Сатпаева, 46 

4 
Филиал АО «Аграрная 
кредитная корпорация» по  
Костанайской области 

2 февраля 2007 года 
№ 2417-1937-Ф-л 

110000, Республика Казахстан, 
г. Костанай, ул. 
Баймагамбетова 195 

5 

Филиал АО «Аграрная 
кредитная корпорация» по  
Северо-Казахстанской 
области 

16 февраля 2007 года 
№ 1623-1948-Ф-л 

150000, Республика Казахстан, 
г. Петропавловск, 
ул. Казахстанской Правды, 66 

6 

Филиал АО «Аграрная 
кредитная корпорация» по  
Южно-Казахстанской 
области 

9 июля 2007 года 
№ 2925-1958-Ф-л 

160000, Республика Казахстан, 
г. Шымкент, ул. Г. Иляева дом 
4, кв. 2 

7 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 
корпорация» 
Кызылординской области 

28 февраля 2008 года 
№ 1314-1933-П-о 

120008, Республика Казахстан, 
г. Кызылорда, пр-т Абая, 48 

8 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 
корпорация» по  Западно-
Казахстанской области 

23 января 2008 года 
№ 1289-1926-П-о 

090000, Республика Казахстан, 
г. Уральск, 
ул. Касыма Аманжолова д. 75 

9 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 
корпорация» по  
Акмолинской области 

14 февраля 2008 года 
№1424-1902-П-о 

020000, Республика Казахстан, 
г. Кокшетау, ул. Калинина, 48, 
кв. 53 

10 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 
корпорация» по  
Жамбылской области 

29 января 2008 года 
№2138-1919-П-о 

080012, Жамбылская область, 
г. Тараз, 
ул. Пушкина, д. 33 

11 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 
корпорация» по  Восточно-
Казахстанской области 

11 января 2008 года 
№3129-1917-П-о 

070000, Республика Казахстан, 
г. Усть-Каменогорск, 
ул. Пролетарская, 72 

12 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 
корпорация» по  
Актюбинской области 

22 января 2008 года 
№2234-1904-П-о 

030000, Республика Казахстан, 
г. Актобе,  
ул. М.Оспанова, 52 корпус 2, 
кааб.3 

13 

Представительство АО 
«Аграрная кредитная 
корпорация» по  
Атырауской области 

7 февраля 2008 года 
№2454-1915-П-о 

060011, Республика Казахстан, 
г. Атырау, 
ул. Досмухамедова, д. 33 
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10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии 
- отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности 
Эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к 
соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):  
2008 год  
ТОО «Deloitte», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в 
Республике Казахстан номер 0000015, серия  МФЮ-2, выдана Министерством Финансов 
Республики Казахстан 13 сентября 2006 года. Член палаты аудиторов Республики 
Казахстана. Исполняющий обязанности генерального директора – Арман Чингильбаев, 
Квалифицированный аудитор, Квалификационное свидетельство № 0000487 от 12 октября 
1999 года Республики Казахстан.  Партнер по заданию Галымжан Хасенов 
Квалифицированный аудитор, США Лицензия № СР3357. 
2009 год 
ТОО «Ernst & Young», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в 
Республике Казахстан номер 0000003, серия  МФЮ-2, выдана Министерством Финансов 
Республики Казахстан 15 июля 2005 года. Член палаты аудиторов Республики Казахстана. 
Генеральный директор – Евгений Жемалетдинов, Квалифицированный аудитор, 
Квалификационное свидетельство № 0000993 от 24 декабря 2003 года Республики Казахстан. 
Партнер по заданию Евгений Жемалетдинов, Квалифицированный аудитор, США Лицензия 
№ СР3007. 
2010 год 
ТОО «Ernst & Young», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в 
Республике Казахстан номер 0000003, серия  МФЮ-2, выдана Министерством Финансов 
Республики Казахстан 15 июля 2005 года. Член палаты аудиторов Республики Казахстана. 
Генеральный директор – Евгений Жемалетдинов, Квалифицированный аудитор, 
Квалификационное свидетельство № 0000993 от 24 декабря 2003 года Республики Казахстан. 
Партнер по заданию Евгений Жемалетдинов, Квалифицированный аудитор, США Лицензия 
№ СР3007. 
 
В соответствии с Уставом Корпорации определение аудиторской организации, 
осуществляющей аудит финансовой отчетности Корпорации, входит в исключительную 
компетенцию Единственного акционера. 
 
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с 
которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, 
предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их 
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
 

Консультант Местонахождение Наименование услуг 
2008 год 

АО «Казкоммерц 
Секьюритиз» (Дочерняя 

организация АО 
«Казкоммерцбанк»)   

Лицензия на осуществление  
деятельности на рынке 

ценных бумаг № 0401201207 
от 17.05.2006г.  
АО «Казкоммерц 

Секьюритиз» является  
членом акционерного  

общества «Казахстанская  

050059, г.Алматы, ул. 
Фурманова, 240Г, бизнес 
центр "CDC", 5 этаж 

Услуги финансового 
консалтинга и андеррайтинга 
по 1-му выпуску облигаций 
Корпорации в 2007-2008 гг. 
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фондовая  биржа»  и  
Ассоциации  финансистов 

Казахстана. 
ТОО White & Case Казахстан 050059, г. Алматы, 

пр.Достык, 117/6 
Юридические 

консультационные услуги 
при привлечении займа от 
Dresdner Bank AG (сейчас 

Commerzbank AG) в 2008 г. 
2009 год 

АО «BCC Invest» - дочерняя 
организация АО «Банк 

ЦентрКредит»  
Лицензия на осуществление 
деятельности на рынке 

ценных бумаг №0401201249 
от 31.07.2006г.  

АО «BCC Invest» является  
членом акционерного  

общества «Казахстанская  
фондовая  биржа»  и  

Ассоциации  финансистов 
Казахстана. 

050022, г. Алматы, пр. 
Сейфуллина, 597, 3 этаж 
(юрид.)/ г.Алматы, ул. 
Шевченко, 100, 5 этаж 

(факт.) 

Услуги по размещению 2-го 
выпуска облигаций 
Корпорации на 

неорганизованном рынке в 
2009-2010 гг. 

ТОО Dewey & LeBoeuf  050010, г.Алматы, пр. 
Достык, 38, бизнес центр 

«Кен Дала» 5-ый этаж  

Юридические 
консультационные услуги в 
период внесения изменений в 

договор займа от 
Commerzbank AG (ранее 

Dresdner Bank AG) в 2009 г. 
2010 год 

АО «BCC Invest» - дочерняя 
организация АО «Банк 

ЦентрКредит»  
Лицензия на осуществление 
деятельности на рынке 

ценных бумаг №0401201249 
от 31.07.2006г.  

АО «BCC Invest» является  
членом акционерного  

общества «Казахстанская  
фондовая  биржа»  и  

Ассоциации  финансистов 
Казахстана. 

050022, г. Алматы, пр. 
Сейфуллина, 597, 3 этаж 
(юрид.)/ г.Алматы, ул. 
Шевченко, 100, 5 этаж 

(факт.) 

Услуги по размещению 2-го 
выпуска облигаций 
Корпорации на 

неорганизованном рынке в 
2009-2010 гг. 

 
Информация в отношении принадлежности вышеуказанных юридических компаний к каким-
либо коллегиям (ассоциациям, палатам) отсутствует. 
 
Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» 
(АО «Halyk Finance») - (Респулика Казахстан, 050013, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, БЦ 
«Нурлы  Тау», 3Б, 6  этаж),  лицензия  на  осуществление  деятельности  на  рынке  ценных 
бумаг  №4.2.92/28,  выданная  Агентством  Республики  Казахстан  по  регулированию  и 
надзору финансового  рынка, осуществляет функции финансового консультанта и 
андеррайтера по  выпускам  облигаций  в  пределах  данной  облигационной  программы.  
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АО «Halyk Finance»  является  членом акционерного  общества «Казахстанская  фондовая  
биржа»  и  Ассоциации  финансистов Казахстана. 
 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, 
если его принятие предусмотрено уставом общества). 
Решением Совета директоров АО «НУХ «КазАгро» от 31 марта 2010 г. № 5, утвержден 
Кодекс корпоративного управления Корпорации. 
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2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 
 
12. Структура органов управления 
 
В соответствии с Уставом Общества, утвержденным 25 ноября 2009 года с последующими к 
нему изменениями и дополнениями, органами управления Эмитента являются: 
 

 
 
Источник: Данные АО «Аграрная кредитная корпорация» 
 
1) высший орган – Единственный акционер в лице Совета Директоров АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро»; 
2) орган управления – Совет Директоров Корпорации; 
3) исполнительный орган  – Правление Корпорации; 
4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита Корпорации. 
 
Высший орган – Единственный акционер в лице Совета Директоров АО 
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро». 
Совет Директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее – Холдинг) 
правомочен принимать любые решения, не противоречащие действующему 
законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.  
К компетенции Совета Директоров Холдинга относится: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой 
редакции; 
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 
него; 
3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества 
(определение количества объявленных акций, в том числе акций, подлежащих оплате 
Холдингом) или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества; 
5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене 
их размещения (реализации); 
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6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их 
изменение; 
7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание 
его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и 
условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров; 
8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 
год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера 
дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 
11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при 
наступлении случаев, предусмотренных пунктом 53 Устава; 
12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества; 
13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов; 
14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была 
утверждена при учреждении Общества) определения стоимости акций при их выкупе 
Обществом в соответствии с законодательством; 
15) принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случае, если такое решение не может быть принято Советом 
директоров Общества; 
16) утверждение внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции 
Единственного акционера в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и иными 
внутренними документами Общества, в том числе Положений о независимых директорах и о 
дивидендной политике Общества; 
17) утверждение повестки дня заседания Единственного акционера; 
18) определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о 
деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, в 
соответствии с законодательством; 
19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом и 
законодательством к исключительной компетенции Единственного акционера. 

 
Орган управления – Совет директоров Корпорации. 
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к 
исключительной компетенции Единственного акционера.  

Совет директоров действует на основании Положения о Совете директоров, утверждаемого 
Единственным акционером. 
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) обеспечение наличия системы корпоративного управления, эффективной системы 
управления рисками, системы эффективного внутреннего контроля в Обществе; 
3) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера; 
4) принятие решений о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и 
цене их выкупа; 
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
6) представление предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого 
дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну 
простую акцию Общества; 
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7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 
8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание 
Председателя, заместителей Председателя и членов Правления, а также досрочное 
прекращение их полномочий; 
9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
Председателя, заместителей Председателя и членов Правления; 
10) ежегодное утверждение годового отчета Правления; 
11) периодический анализ отчетности Общества для оценки финансового состояния, уровня 
рисков и т.д. (перечень отчетов устанавливает Совет Директоров); 
12) установление и контроль за соблюдением в Обществе процедур внутреннего контроля и 
утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на соответствующий год; 
13) утверждение совокупных лимитов по рискам и допустимые уровни отклонения; 
14) анализ заключений и рекомендаций внешних аудиторов по улучшению систем 
внутреннего контроля и управления рисками; 
15) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, 
назначение ее руководителя и членов (работников), а также досрочное прекращение их 
полномочий; 
16) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, ее компетенции и функций, 
размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, а 
также утверждение Положения о Службе внутреннего аудита, квалификационных 
требований к ее работникам и принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий 
на них; 
17) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 
вознаграждения корпоративного секретаря, утверждение Положения о корпоративном 
секретаре Общества; 
18) определение порядка работы структурного подразделения, ответственного за 
управление рисками, его компетенции и функций, размера и условий оплаты труда и 
премирования назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение 
их полномочий, утверждение Положения о таком структурном подразделении и 
квалификационных требований к его работникам; 
19) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по 
оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо 
являющегося предметом крупной сделки; 
20) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, (за 
исключением документов, утверждаемых Единственным акционером, и принимаемых 
Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего 
документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных 
бумаг Общества, Учетной политики и Регламента работы Совета директоров; 
21) утверждение соответствующих политик и процедур в области: 
принципов корпоративного управления деятельностью Общества; 
урегулирования конфликта интересов в Обществе; 
управления всеми видами рисков. 
22) создание Комитетов, определение порядка их формирования и работы, составов, 
деятельности и круга полномочий, утверждение Положений о них; 
23) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 
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24) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других 
организаций, а также отчуждении долей и акций в них, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством; 
25) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) других юридических лиц; 
26) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего 
собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций 
(долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу; 
27) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 
28) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором 
Общества; 
29) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
30) принятие решения«о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Обществом имеется заинтересованность; 
31) утверждение плана развития Общества и отчета о его исполнении; 
32) утверждение бюджета Общества, а также внесение в него изменений и дополнений; 
33) рассмотрение отчетов Правления Общества об исполнении бюджета, формировании 
провизии, состоянии ссудного портфеля Общества и пр.; 
34) утверждение штата (общей численности) работников Общества; 
35) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, не 
относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера. 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть 
переданы для решения Правлению Общества. 
Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с 
Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, 
противоречащие решениям Единственного акционера.  

 
Исполнительный орган – Правление Корпорации.  
Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление вправе 
принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции 
других органов и должностных лиц Общества. 
К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
1) совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством и 
Уставом; 
2) рассмотрение вопросов организации кредитования, финансирования, сохранности денег, 
учета и отчетности; 
3) утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата, филиалов и 
представительств Общества с учетом утвержденного Советом директоров штата (общей 
численности) работников Общества; 
4) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества; 
5) издает решения (постановление, протокол заседания, решение заочного заседания) и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
6) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не 
относящиеся к документам, утверждаемым Единственным акционером и Советом 
директоров; 
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7) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества; 
8) принимает решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую от 2 
до 10 процентов от размера собственного капитала Общества; 

9) разрабатывает и внедряет процедуры внутреннего контроля и управления рисками в 
Обществе; 
10) проводит анализ отчетов Службы внутреннего аудита и внешних аудиторов по 
результатам каждой проверки и представляет Совету директоров предложения по принятию 
соответствующих мер по устранению выявленных недостатков; 
11) готовит проекты Стратегических документов развития Общества на 5 лет и отчеты об 
исполнении;  
12) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не 
относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета 
директоров Общества. 
 
Контрольный орган – Служба внутреннего аудита Корпорации.  
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба 
внутреннего аудита Общества, руководитель которой назначается по согласованию с 
Председателем Совета директоров Общества. Работники Службы внутреннего аудита не 
могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления. Служба внутреннего аудита в 
обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности до ее 
утверждения Общим собранием акционеров. Служба внутреннего аудита непосредственно 
подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. 
 
13. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента: 
 

№ 

ФИО, год рождения 
каждого из членов 
Совета директоров 
Корпорации 

Должности, занимаемые каждым из членов Совета 
директоров Корпорации за последние три года и в настоящее 
время, в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству, а также даты вступления лица в должность 
Председателя или члена Совета директоров Корпорации 

1 

Мамытбеков 
Асылжан 
Сарыбаевич, 
1968 г.р. 
 

05.09.2007 г. – 21.11.2008 г. - зам. Руководителя Канцелярии 
Премьер- Министра Республики Казахстан; 
с 22.11.2008 г. - по настоящее время - Председатель Правления 
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», 
Председатель Совета директоров АО "Аграрная кредитная 
корпорация" 
Дата вступления в должность Председателя Совета директоров - 
03.12.2008 г. 

2 
Бейсенгалиев Берик 
Турсынбекович,     
1966 г.р. 

03.07.2006 г. - 12.01.2009 г. - Генеральный директор 
инвестиционной компании «ASTANA CAPITAL Investment 
Group», г. Астана; 
с 16.01.2009 г. - по настоящее время - Заместитель Председателя 
Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 
Дата вступления в должность члена Совета директоров - 
07.12.2009 г. 

3 
Кажахметов Дауренбек 
Ниязбекович, 
1971 г.р. 

12.02.2007 г. – 08.01.2008 г. - заместитель генерального директора 
– финансовый директор ООО «Российско-Казахстанский альянс 
«Содружество», г. Омск, РФ; 
06.04.2009 г. – 24.02.2010 г. - Заместитель  Председателя 
Правления АО «Мал өнімдері корпорациясы»; 
с 25.02.2010 г. по настоящее время - Председатель Правления АО 
«Аграрная кредитная корпорация» 
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Дата вступления в должность члена Совета директоров - 
17.03.2010 г. 

4 

Мурзабеков 
Шаттыкберген 
Жумадильдович, 
1955 г.р. – 
независимый директор 
АО "Аграрная 
кредитная корпорация"  

с 01.07.1997 года по настоящее время - директор филиала АО 
«Банк ЦентрКредит» в г. Астана 
Дата вступления в должность члена Совета директоров - 
07.09.2007 г. 

5 

Малелов Нурлыбек 
Тулебаевич, 1971 г.р. - 
член 
Совета директоров 
АО "Аграрная 
кредитная 
корпорация" 

09.04.2007 г. – 20.02.2009 г. - директор ТОО «Astana Capital 
building project»; 
с 23.02.2009 г. - по настоящее время Управляющий директор 
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 
Дата вступления в должность члена Совета директоров - 
17.08.2009 г. 

6 

Якушев Александр 
Васильевич, 1958 г.р. – 
независимый директор 
АО "Аграрная 
кредитная корпорация" 

С 03.06.1996 г. по настоящее время- АО «Казкоммерцбанк», 
директор филиала в г. Астана АО «Казкоммерцбанк» 
Дата вступления в должность члена Совета директоров - 
17.08.2009 г. 

 
Участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента в его 
уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с 
указанием долей участия. 
Ни один из членов совета директоров Корпорации не участвует в уставном капитале 
(акции/доли) Корпорации и его дочерних и зависимых организаций.  
 
Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 
указанных изменений. 
В течение 2009-2010 годов в составе Совета директоров Корпорации произошли следующие 
изменения: 
1) В течение 2009 года: 
- выбыл Досмукаметов К.М., досрочно прекратил свои полномочия, в соответствии с 
поданным им уведомлением с 1 мая 2009 года; 
- выбыла Жумабекова Б.Ш., досрочно прекратила свои полномочия, в соответствии с 
поданным ею уведомлением с 1 июня 2009 года; 
- введен Малелов Н.Т. (Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг 
«КазАгро»), избран согласно решению заседания Совета директоров АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро» от 17.08.2009 г. № 18; 
- введен Махажанов Д.С. (Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский фонд 
гарантирования ипотечных кредитов»), избран согласно решению заседания Совета 
директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 17.08.2009 г. № 18; 
- введен Якушев А.В. (Директор филиала в г. Астана АО «Казкоммерцбанк»), избран 
согласно решению заседания Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг 
«КазАгро» от 17.08.2009 г. № 18; 
- выбыл Махажанов Д.С., досрочно прекратил свои полномочия, в соответствии с поданным 
им уведомлением с 9 октября 2009 года; 
- выбыл Каражигитов А.Р., досрочно прекратил свои полномочия, решение заочного 
заседания Совета директоров АО «НУХ «КазАгро» от 05.11.2009 г. № 22; 
- введен Такабаев Б.Т. (Заместитель Председателя Правления АО «Аграрная кредитная 
корпорация»), избран согласно решению заочного заседания Совета директоров АО «НУХ 
«КазАгро» от 05.11.2009 г. № 22; 
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- введен Бейсенгалиев Б.Т. (Заместитель Председателя Правления АО «НУХ «КазАгро»), 
избран согласно решению заочного заседания Совета директоров АО «НУХ «КазАгро» от 
07.12.2009 г. № 24.  
2) В течение 2010 года: 
- выбыл Такабаев Б.Т., досрочно прекратил свои полномочия, в соответствии с поданным им 
уведомлением с 24 февраля 2010 года; 
- введен Кажахметов Д.Н. (Председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»), 
избран согласно решению заочного заседания Совета директоров АО «НУХ «КазАгро» от 
17.03.2010 г. № 4; 
3) С 1 января 2011 года по 31 января 2011 года изменения в составе Совета директоров не 
происходили. 
 
13-1. Комитеты совета директоров общества: отсутствуют. 
 
13-2.  Служба внутреннего аудита. 
В данном пункте необходимо указать фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения 
каждого сотрудника службы внутреннего аудита общества и даты вступления их в должности 

 

№ ФИО и год рождения Должность Дата вступления в 
должность 

1 Суюндиков Талгат Отарбаевич, 1970 г.р. Руководитель 10.09.2008 г. 
2 Саменова Зауре Мейржановна, 1985 г.р. Главный специалист 24.06.2008 г. 
3 Куанышбаев Бахытжан Усенбекович, 1973 г.р. Главный специалист 31.08.2010 г. 
4 Кулекеева Динара Жаксыбековна, 1980 г.р. Главный специалист 31.08.2010 г. 
5 Жананов Есенбай Есжанович, 1943 г.р. Ведущий специалист 28.05.2010 г. 
6 Əлімханұлы Мұхтар, 1982 г.р. Ведущий специалист 28.05.2010 г. 

 
14. Исполнительный орган Корпорации – Правление: 
 

№ 

ФИО, год 
рождения  
членов 
Правления 

Должности, занимаемые каждым из членов Правления Корпорации, за 
последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству, а также даты вступления лица в 
должности 

1 

Кажахметов 
Дауренбек 
Ниязбекович, 
1971 г.р. 

12.02.2007 г. – 08.01.2008 г. - заместитель генерального директора – 
финансовый директор, ООО «Российско-Казахстанский альянс 
«Содружество», г. Омск, РФ; 
06.04.2009 г. – 24.02.2010 г. - Заместитель  Председателя Правления АО 
«Мал өнімдері корпорациясы»; 
с 25.02.2010 г. по настоящее время - Председатель Правления АО 
«Аграрная кредитная корпорация» 
Дата вступления в должность Председателя Правления - 25.02.2010 г. 

2 

Кудасбаева 
Бакыт 
Ескендировна, 
1957 г.р. 

22.05.2007 г. – 29.02.2008 г. - директор Астанинского городского филиала  
АО «АльянсБанк»; 
24.09.2008 г. – 03.02.2009 г. -  заместитель директора филиала АО 
«АльянсБанк» в г. Астана; 
03.02.2009 г. – 11.11.2009 г. - заместитель директора департамента 
инвестиционных проектов АО «Национальный управляющий холдинг 
«КазАгро»;  
с 12.11.2009 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления 
АО «Аграрная кредитная корпорация» 
Дата вступления в должность члена Правления - 17.11.2009 г. 

3 
Ахметов Куат 
Сапарович, 1964 

01.11.2007 г. – 18.02.2009 г. - директор по северному региону АО «НПФ 
«ҰларҮміт» в г. Астана 
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г.р. 21.07.2009 г. – 21.01.2010 г. - экономист ТОО «КазАгроқұрылыс МОК» в г. 
Астана; 
с 20.04.2010 г. по настоящее время  - Заместитель Председателя Правления 
АО «Аграрная кредитная корпорация» 
Дата вступления в должность члена Правления - 11.05.2010 г. 

4 
Кабылова Ажар 
Утюгеновна, 
1963 г.р. 

24.02.2003 г. – 20.01.2009 г. – Заместитель Председателя Правления АО 
«Аграрная кредитная корпорация»; 
с 20.01.2009 г. по настоящее время - Управляющий директор – член 
Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» 
Дата вступления в должность члена Правления - 19.01.2010 г. 

5 

Бектаев 
Ермек 
Серикович 
1976 г.р. 

11.05.2007 г. – 06.11.2007 г. – зам. директора ТОО «Санкт-Астана»;  
с 04.05.2009 г. по настоящее время - Управляющий директор – член 
Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» 
Дата вступления в должность члена Правления - 20.05.2009 г. 

6 

Кульчманов 
Арман 
Камилбаевич 
1982 г.р. 

19.12.2007 г. – 11.03.2008 г. – зам. Директора Департамента – начальник 
управления рисками филиалов Департамента рисков АО «Евразийский 
банк»;  
28.04.2008 г. – 02.02.2009 г. – зам. директора филиала по розничному 
бизнесу АО «АТФБанк» в г. Шымкент; 
02.02.2009 г. – 22.01.2010 г. – зам. директора филиала по МСБ АО 
«АТФБанк» в г. Костанай;  
с 04.02.2010 г. по настоящее время - Управляющий директор – член 
Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» 
Дата вступления в должность члена Правления - 12.03.2010 г. 

 
Участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в 
оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия. 
Ни один из членов Правления Корпорации не участвует в оплаченном уставном капитале 
Корпорации и его дочерних и зависимых организаций.  
 
15. В случае если полномочия исполнительного органа Корпорации переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации):  
  
Полномочия Правления Корпорации не передавались другим коммерческим организациям. 
 
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам Корпорации:  

 

№ Орган 
управления 

Общий размер вознаграждения за последние три 
месяца, предшествующие дате принятия 
решения о выпуске облигаций, тыс. тенге 

Планируемый общий 
размер 

вознаграждения в 
течение последующих 
двенадцати месяцев, с 

даты принятия 
решения о выпуске 
облигаций, тыс. тенге 

 

Июнь 
2010 года 

Июль 
2010 года 

Август 
2010 года 

1 

Совет 
директоров 
Корпорации 

 

Не 
выплачивалось 

Не 
выплачивалось 

Не 
выплачивалось 

Не предусмотрено 
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2 
Правление 
Корпорации 

 

Не 
выплачивалось 

Не 
выплачивалось 

Не 
выплачивалось 

Не предусмотрено 

 
17. Организационная структура Корпорации 
1) Структурные подразделения, филиалы и представительства Корпорации:  
 
Структурные подразделения Корпорации: 
- Финансовое управление: отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел бюджетирования, 
отдел учета кредитных операций; 
- Управление бюджетного кредитования: отдел кредитования по бюджетным программам; 
отдел кредитования кредитных товариществ; 
- Управление корпоративного кредитования: отдел кредитования № 1, отдел кредитования № 
2;  
- Отдел кредитования малого бизнеса; 
- Управление сопровождения кредитов: отдел  администрирования кредитов, отдел сводной 
отчетности и анализа; 
- Отдел залогового обеспечения: сектор экспертизы залогов; сектор мониторинга и 
отчетности; 
- Управление риск-менеджмента: отдел финансовых рисков, отдел кредитных рисков; 
- Управление казначейства; 
- Отдел регионального развития; 
- Юридическое управление: отдел сопровождения кредитных операций (сектор 
инвестиционных проектов, сектор кредитных операций), отдел правового обеспечения; 
- Управление проблемных займов: отдел по работе с проблемными кредитами, отдел 
мониторинга просроченных кредитов; 
- Управление стратегического развития: отдел по управлению персоналом и СМК, отдел 
стратегического планирования и маркетинга; 
- Управление информационных технологий; 
- Служба внутреннего аудита;  
- Служба безопасности; 
- Сектор технической экспертизы; 
- Корпоративный секретарь; 
 Секретарь Кредитного комитета; 
- Пресс-секретарь; 
- Административно-хозяйственный отдел. 
 
Филиалы и представительства Корпорации: 
- 6 филиалов (в Алматинской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, 
Карагандинской, Костанайской областях); 
- 7 представительств (в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, 
Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Акмолинской областях);  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление  бюджетного 
кредитования  

Юридическое Управление  
Управление 
сопровождения  
кредитов  

 
 

Финансовое 
управление  

 

Председатель Правления 

Совет директоров 

Служба внутреннего аудита  
 

Отдел  
администрирования  

кредитов  

Правление 

Корпоративный секретарь  

Служба безопасности  
 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности  

Отдел 
бюджетирования  

Отдел регионального 
развития  

Управление стратегического 
развития  Отдел правового 

обеспечения  

Отдел правового 
сопровождения кредитных 

операций  

Отдел по управлению 
персоналом и СМК   

Управление 
информационных 
технологий  

  

Член Правления - 
Управляющий Директор  

Управление 
риск-менеджмента   

 
 

Управление корпоративного 
кредитования  

 

Отдел кредитных 
рисков   

Отдел учета 
кредитных 
операций  

Отдел финансовых 
рисков   

Управление 
казначейства  

Отдел кредитования 
кредитных товариществ  

Отдел кредитования по 
бюджетным программам  

Отдел сводной 
отчетности и 
анализа  

Советники Председателя 
Правления  

Сектор 
инвестиционных 

проектов  

Член Правления - 
Управляющий Директор  

Член Правления – 
Управляющий директор  

Административно- 
хозяйственный отдел  

 

Отдел кредитования №1 

Отдел залогового обеспечения  

 

Отдел стратегического 
планирования  и 
маркетинга  

Отдел кредитования № 2  

Член Правления – Заместитель 
Председателя Правления 

Отдел кредитования МБ  

Пресс-секретарь  

Секретарь Кредитного 
комитета   

Член Правления – Заместитель 
Председателя Правления 

Управление проблемных займов  

 
 
 
 
 
 

Отдел по работе с 
проблемными кредитами  

Отдел мониторинга 
просроченных кредитов  

Сектор технической экспертизы  

Сектор 
кредитных 
операций  

Сектор 
экспертизы 
залогов  

Сектор 
мониторинга и 
отчетности  

Управляющий 
          директор 

Организационная структура центрального аппарата Корпорации на 31.01.2011г. 



 
 

2) Общее количество сотрудников Корпорации, в том числе работников филиалов и 
представительств: согласно штатному расписанию, количество сотрудников Корпорации  
(в том числе работников филиалов и представительств) составляет 240 единиц. На 31 
января 2011 года фактическая численность сотрудников в Корпорации составляет 190 
сотрудников: 140 в центральном аппарате, 37 в филиалах, 13 в представительствах. 
 
3) Сведения о руководителях подразделений Эмитента:  
- Председатель Правления – Кажахметов Дауренбек Ниязбекович, 1971 года рождения; 
- Заместитель Председателя Правления – Кудасбаева Бакыт Ескендировна, 1957 года 
рождения; 
- Заместитель Председателя Правления – Ахметов Куат Сапарович, 1964 года рождения; 
- Управляющий директор (член Правления) – Кабылова Ажар Утюгеновна, 1963 года 
рождения; 
- Управляющий директор (член Правления) – Бектаев Ермек Серикович, 1976 года 
рождения; 
- Управляющий директор (член Правления) – Кульчманов Арман Камилбаевич, 1982 
года рождения; 
- Управляющий директор – Маркштедер Галина Владимировна, 1975 года рождения; 
- Советник Председателя Правления – Тұрсұмбеков Елжан Хамитұлы, 1966 года 
рождения; 
- Советник Председателя Правления – Кемел Мырзагелді, 1949 года рождения; 
- Начальник службы безопасности – вакансия; 
- Руководитель службы внутреннего аудита – Суюндиков Талгат Отарбаевич, 1970 года 
рождения; 
- Начальник финансового управления – главный бухгалтер – Зайтуллаева Ирина 
Николаевна, 1965 года рождения; 
- Начальник управления кредитования – Кушембаева Асем Жаксылыковна, 1982 года 
рождения; 
- Начальник управления корпоративного кредитования  – вакансия; 
- Начальник управления сопровождения кредитов – Омарбеков Шалкар Муратович, 
1979 года рождения; 
- Начальник управления риск-менеджмента – Муканов Серик Нургалиевич, 1980 года 
рождения; 
- Начальник управления казначейства – Хегай Дмитрий Геннадьевич, 1976 года 
рождения; 
- Начальник юридического управления – Касымтаева Мереке Тлеубаевна,  1977 года 
рождения; 
- Начальник управления информационных технологий – Кусаинбеков Ерлан 
Кайроллович, 1973 года рождения; 
- Начальник управления стратегического развития - Копжасарова Раушан Абдренбаевна, 
1976 года рождения; 
- Начальник управления проблемных займов – вакансия; 
- Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – Кусаинова Галия Даировна, 
1966  года рождения; 
- Начальник отдела бюджетирования – Кюрджиева Светлана Александровна, 1974 года 
рождения; 
- Начальник отдела учета кредитных операций – Абильдин Еркебулан Канатович, 1977 
года рождения; 
- Начальник отдела кредитования по бюджетным программам – Раев Ерлан Ахмедович, 
1977 года рождения; 
- Начальник отдела кредитования кредитных товариществ – вакансия; 
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- Начальник отдела кредитования №2  – Туенбаева Гульнур Нуртасовна, 1975 года 
рождения; 
- Начальник отдела кредитования № 1 – Солтанбаева Гульнур Заринкановна, 1977 года 
рождения; 
- Начальник отдела финансовых рисков – Баймагамбетов Еркин Дукетбаевич, 1979 года 
рождения; 
- Начальник отдела кредитных рисков – Ким Вячеслав Иларионович, 1983 года 
рождения; 
- Начальник отдела кредитования малого бизнеса – Пак Дмитрий Рудольфович 1984 
года рождения; 
- Начальник отдела по управлению персоналом и СМК – Джангунаков Абай 
Мухамедсафович, 1975 года рождения; 
- Начальник отдела стратегического планирования и маркетинга – Кетркеева Райгуль 
Мамырхановна, 1950 года рождения; 
- Начальник отдела администрирования кредитов – Жавгашева Гульнара Нартасовна, 
1965 года рождения; 
- Начальник отдела сводной отчетности и анализа  – Жумашев Айбек Мирашевич, 1980 
года рождения; 
- Начальник отдела залогового обеспечения – Аяпов Ержан Нурахметович, 1983 года 
рождения; 
- Начальник отдела правового сопровождения кредитных операций – Мажитов Мади 
Муратович, 1982 года рождения; 
- Начальник отдела правового обеспечения - Нысанбаев Ержан Беисович, 1978 года 
рождения; 
- Начальник отдела по работе с проблемными кредитами – Нурмахамбетов Жандос 
Рахымжанович, 1976 года рождения; 
- Начальник отдела мониторинга просроченных кредитов – Кентаев Кеменгер 
Кадыралиевич, 1982 года рождения; 
- Начальник отдела регионального развития  – вакансия; 
- Начальник административно-хозяйственного отдела – Алмантаев Нуржан Джураевич, 
1977 года рождения; 
- Заведующий сектором инвестиционных проектов – Мырзахан Жанар Кудайбердиевна, 
1977 года рождения; 
- Заведующий сектором кредитных операций – Альжанов Тимур Багдатович, 1984 года 
рождения; 
- Заведующий сектором экспертизы залогов – вакансия; 
- Заведующий сектором мониторинга и отчетности – вакансия; 
- Корпоративный секретарь – Бесембаев Серикжан Карабаевич, 1975 года рождения; 
- Пресс-секретарь – Абишев Тлеген Аканович, 1977 года рождения; 
 
4) Сведения о руководителях филиалов и представительств:  
Сведения о руководителях филиалов: 
- Директор филиала по Алматинской области – Маликов Жансерик Ауесбекович, 1973 
года рождения; 
- Директор филиала по Карагандинской области – Ертысбаев Абзал Амангельдинович, 
1969 года рождения; 
- Директор филиала по Павлодарской области – Жабагин Жабай Рахимгожанович, 1961 
года рождения; 
- Директор филиала по Костанайской области – Ким Светлана Викторовна, 1969 года 
рождения; 
- Директор филиала по Северо-Казахстанской области – Умаров Миргали Мурзалиевич, 
1960 года рождения; 
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- Директор филиала по Южно-Казахстанской области – Дулатов Женисбек 
Камалидинович, 1980 года рождения; 
 
Сведения о руководителях представительств: 
- Директор представительства по Акмолинской области – Шаяхметов Кайрат 
Кабиболлович, 1976 года рождения; 
- Директор представительства по Актюбинской области – Журмухамбетов Талгат 
Советбекович, 1979 года рождения; 
- Директор представительства по Атырауской области – Мардашев Женис 
Жубанович, 1967 года рождения; 
- Директор представительства по Восточно-Казахстанской области – Разханов 
Сымбат Файзуллаевич, 1975 года рождения; 
- Директор представительства по Жамбылской области – Калкабаев Ерболат 
Шойбекович, 1961 года рождения; 
- Директор представительства по Западно-Казахстанской области – Бисакаев 
Ериккали Гумарович, 1962 года рождения; 
- Директор представительства по Кызылординской области – Абенов Сакен 
Рахметович, 1966 года рождения. 
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3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА 
АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 

 
18. Акционеры Корпорации. 
1) Общее количество акционеров Корпорации и информация об акционерах, которые 
владеют 10 и более процентами долей акций Корпорации: 

 

Полное и сокращенное наименование 
акционеров – юридических лиц или 
Ф.И.О. акционеров – физических лиц 

Местонахождение 
акционеров – 
юридических лиц или 
паспортные данные и 
место жительства 
акционеров – 
физических лиц 

Доля акционеров 
в уставном 
капитале 
Корпорации, % 

Акционерное общество «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро» 

010000, г. Астана, 
пр-т Кенесары, 36 

100 

 
Единственным акционером Акционерного общества «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро» (далее – Холдинг) является Правительство Республики Казахстан в 
лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, осуществляющего права 
владения и пользования государственным пакетом акций Холдинга и представляющее 
интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным законодательством 
Республики Казахстан об акционерных обществах к компетенции общего собрания 
акционера. Холдинг был создан согласно Указу Президента Республики Казахстан от 
11.12.2006 г. № 220 «О некоторых вопросах развития агропромышленного комплекса». 
 
2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами Корпорации, но обладающие 
правом контролировать деятельность Корпорации через другие организации: 
Лиц, не являющиxся акционерами Корпорации, но обладающих правом контролировать 
деятельность Корпорации через другие организации, нет. 
 
19) Сведения о юридических лицах, у которых Корпорация владеет десятью и более 
процентами акций (долей): 

 

№ 
Наименование 
юридического 

лица 

ФИО первого 
руководителя 

Доля,  
в % 

Место 
нахождения  

Вид 
деятельности  

1 
ТОО "КТ 
"Аршалы" 

Есимов Амангельды 
Бейсенбаевич 

10,5 

Акмолинская 
обл., 

Аршалынский 
р-н, п.Аршалы 
ул. Ташенова, 

27 

кредитование 
участников 

2 
ТОО "КТ Жаксы-

Кийма" 
Кунадилов Курмангали 

Альменович 
21 

Акмолинская 
обл., 

Жаксынский 
р/он, с.Жана-

Кийма, 
ул.Хлебная, 1 

кредитование 
участников 

3 
ТОО "КТ 
"Достык-
Дружба" 

Аркенов Асхат 
Шарипович 

35 

Акмолинская 
обл., г.Атбасар, 

ул. 
Ч.Валиханова, 

кредитование 
участников 
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11 офис 331 

4 
ТОО "КТ 

"Ерейментау 
агро" 

Мукушев Куат 
Сагандыкович 

28,18 

Акмолинская 
обл., 

Ерейментауский 
район, г. 

Ерейментау, ул. 
Богенбая, 97/33 

кредитование 
участников 

5 
ТОО "КТ 

"Шортанды 
кредит" 

Едигенов Канат 
Темиргалиевич 

22 

Акмолинская 
обл., 

п.Шортанды, ул. 
Абылай хана, 

19а 

кредитование 
участников 

6 
ТОО "КТ 

"Коргалжын" 
Ашимов Нурлан 
Ашимович 

35 

Акмолинская 
обл., 

Коргалжынский 
район с. 

Коргалжын ул. 
Болганбаева 9 

кредитование 
участников 

7 
ТОО "КТ 

"Хромтау-агро" 
Бисенов Аманкелды 

Сагинтаевич 
24,99 

Актюбинская 
обл., 

Хромтауский 
район, г. 

Хромтау, пр. 
Абая, 2/76 

кредитование 
участников 

8 
ТОО "КТ 
"Шалкар 
жайлауы" 

Бекбергенов Жалгасбай 
Бекбергенович 

20,89 

Актюбинская 
обл., 

Шалкарский 
район г. Шалка, 
ул. Айтекеби 47 

кредитование 
участников 

9 
ТОО "КТ "Ойыл 

несие" 
Косжанов Руслан 
Аманкелдиевич 

38,79 

Актюбинская 
обл., Уилский 
район, с. Уил, 

ул. 
Курмангазина, 

43 

кредитование 
участников 

10 
ТОО "КТ 
"Камкор" 

Кульметов Адилби 
Степанович 

40,2 

Актюбинская 
обл., 

Байганиский 
район, с. 

Караулкелды, 
ул. Конаева 37 

кредитование 
участников 

11 
ТОО "КТ 

"Актобе несие" 
Шаумен Самат 
Камелулы 

35 
г. Актобе, ул. 
Алтынсарина 2 

кредитование 
участников 

12 
ТОО "КТ "Жем 

Елек" 
Еламанов Талгат 
Абдикаримович 

35 

Актюбинская 
обл., 

Мугалжарский 
район г. 

Кандыагаш ул. 
Интернациональ

ная 7А 

кредитование 
участников 

13 
ТОО "КТ "Аксу-

Капал" 
Койбекова Жаныл 
Жолдашевна 

15 

Алматинская  
обл., Аксуский  

р-он, с. 
Жансугурова, 
ул.Желтоксан, 

№5 

кредитование 
участников 

14 ТОО "КТ Мырзабаев Бакыт 17,3 Алматинская кредитование 
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"Куренбел" Нурмуханович обл., 
Кербулакский 
р/н, с. Когалы, 

ул. 
Комсомольская, 

10 

участников 

15 
ТОО "КТ 
"Каратал" 

Ли Чер Су 17,5 

Алматинская 
обл., 

Каратальский 
район, г. 

Уштобе, ул. 
Кабанбай 
батыра, 51 

кредитование 
участников 

16 
ТОО "КТ 
"Алаколь" 

Несипбеков Ардак 
Сайлауович 

21,02 

Алматиская 
область г. 
Ушарал, ул. 
Кабанбай 
батыра 104 

кредитование 
участников 

17 
ТОО "КТ 

"Капшагай" 
Салпеков Мейрбек 

Дарбекович 
12,3 

Алматинская 
обл., г. 

Капшагай, 1 
мкр., 6 дом, 28 

кв. 

кредитование 
участников 

18 
ТОО "КТ 

"Талдыкорган-
Агро" 

Шаик Радж Меимашулы 35 

Алматинская 
область , г. 
Талдыкорган, 
ул. Толебаева, 

58/64 

кредитование 
участников 

19 
ТОО "КТ 

"Курмангазы" 
Ихсанов Куангали 30 

Атырауская 
обл., 

Курмангазински

й р-н, 
с.Ганюшкино, 
ул. Есболаева 

,50 

кредитование 
участников 

20 
ТОО "КТ 
"Исатай" 

Жумалиев Бауыржан 
Курмангалиевич 

35 

Атырауская 
обл., 

Исатайский 
район, с. 

Аккистау, ул 
Ынтымак-23 

кредитование 
участников 

21 
ТОО "КТ 

"Айыртау-Несие" 
Байсаков А.З. 20,83 

ВКО, Уланский 
район, 

п.Молодежный 
Д.22-2 

кредитование 
участников 

22 
ТОО "КТ 
"Родник" 

Мухаева А.Р. 18,58 

ВКО, 
Бородулихински

й район, с. 
Бородулиха, ул. 
Крупской, 65 

кредитование 
участников 

23 
ТОО "КТ "Зайсан 

Несие" 
Мусатаева Г. 20,7 

ВКО, г.Зайсан 
ул.Жангельдина
, дом 38, кв.22 

кредитование 
участников 

24 
ТОО "КТ 

"Бархытбел-
несие" 

Садуанов С. 17,5 

ВКО, 
Тарбагатайский 
район, с.Аксуат, 
ул. Кабанбай 

кредитование 
участников 
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батыра, 24 

25 
ТОО "КТ 

"Кокпекты-
несие" 

Оспанов А.С. 21 

ВКО, 
Кокпектинский 

район, с. 
Кокпекты, ул. 
Шерияздана, 44 

"а" 

кредитование 
участников 

26 
ТОО "КТ 
"Сартау" 

Кожабаев М.М. 22,9 

ВКО, 
Курчумский 
район, с. 

Курчум, ул. 
Бунтовских, 

10/1 

кредитование 
участников 

27 
ТОО "КТ "Аягоз 

Кредит" 
Борбасов Е. 25,61 

ВКО, г. Аягоз, 
ул. Сергазина, 

28-44 

кредитование 
участников 

28 
ТОО "КТ 

"Шынгыстау-
несие" 

Арна Е. 28,6 - 
кредитование 
участников 

29 
ТОО "КТ 

"Шыгыс-Несие" 
Арынханов К.М. 21 

г. Усть-
Каменогорск, 
ул. Новаторов 

10 

кредитование 
участников 

30 
ТОО "КТ 

"Бескарагай 
несие" 

Кайдаулов К.К. 35 

ВКО, 
Бескарагайский 

район, с. 
Бескарагай, ул. 
Сейфуллина 144 

"а" 

кредитование 
участников 

31 
ТОО "КТ 

"Шемагрокредит

" 
Скакова М.А. 35 

ВКО, 
Шемонайхински

й район, г. 
Шемонайха, м-
р-он 3, д.12 а. 

кредитование 
участников 

32 
ТОО "КТ 
"Дихан" 

Уткельбаев Талгат 
Сеитович 

18 

Жамбылский 
р/он, с.Аса, 
ул.Абая, 125 
(факт. адрес: 
ул.Абая, 123) 

кредитование 
участников 

33 
ТОО "КТ 
"Жуалы" 

Ералиев Бакиран 
Койшибаевич 

17,5 

Жамбылская 
обл., 

Жуалынский 
р/он, 

с.Б.Момышулы, 
ул.Латиканта, 

11/2 

кредитование 
участников 

34 
ТОО "КТ 

"Аулие-Ата" 
Терликбаев Кайрат 

Муслимович 
26,49 

Жамбылская 
обл., Таласский 
р/он, г.Каратау, 
ул.Шейна, 47 

кредитование 
участников 

35 
ТОО "КТ 

"Саудакент" 
Уксикбаев Сайлау 
Махажанович 

26,23 

Жамбылская 
обл., 

Сарысуский 
р/он, г.Жанатас, 
1 мкр., дом 18 
(факт. адрес: 

ул.Жибек жолы, 

кредитование 
участников 
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31) 

36 
ТОО "КТ 
"Таскала" 

Тулеова Гульмира 
Бржановна 

16,63 

ЗКО, 
Таскалинский 

раойн, 
с.Таскала, ул. 
Б.Момышулы, 

23 

кредитование 
участников 

37 
ТОО "КТ 

"Карашыганак" 
Сулейменов Бауыржан 

Максутович 
24,98 

ЗКО, 
Бурлинский 

район, с.Аксай, 
ул.Железнодоро

жная, 80 

кредитование 
участников 

38 
ТОО "КТ 

"Шингирлау" 
Гильманов Бауржан 

Гильманович 
21,8 

ЗКО, 
Шынгырлауски

й район, 
с.Шынгырлау, 
ул.Калышева, 

87"А" 

кредитование 
участников 

39 
ТОО "КТ 
"Сырым" 

Баяндыков Арман 
Толкынович 

21,8 

ЗКО, 
Сырымский 
район, 

с.Жымпиты, 
ул.Казахстанска

я, 13 

кредитование 
участников 

40 
ТОО "КТ 

"Нарын-Несие" 
Хайруллин 

АдильбекЖексембаевич 
35 

ЗКО, 
Бокейординский 

район, 
с.Сайхын, 

ул.Бергалиева, 2 

кредитование 
участников 

41 
ТОО "КТ 

"Казталов" 
Бермагамбетов Жусуп 

Махамбетович 
24,41 

ЗКО, 
Казталовский 

район, 
с.Казталовка, 

ул. Ихсанова, 32 

кредитование 
участников 

42 
ТОО "КТ 

"Жанибек Центр 
Кредит" 

Сабанов Бауыржан 
Канатович 

35 

ЗКО, 
Жанибекский 

район, 
с.Жанибек, ул. 
М.Маметовой, 

39 

кредитование 
участников 

43 
ТОО "КТ 

"Ботакара" 
Исабаев Кымбат  
Муратович 

18,6 

Карагандинская 
обл., Бухар - 
Жырауский р-
н,пос.Ботакара, 
ул. Б-Жырау 88, 

кредитование 
участников 

44 
ТОО "КТ 
"Сункар" 

Омаров Бейсен 
Сагнаевич 

11,93 

Костанайская 
обл., 

Камыстинскмй 
район, с. 
Камысты, 

ул.Косьмы, 34 

кредитование 
участников 

45 ТОО "КТ "Ауыл" Смаев Аскербек 20,48 

Кызылординска

я обл., 
п.Жалагаш, 
ул.Толе би, 1 

кредитование 
участников 

46 
ТОО "КТ 

"Наурыз-Дем" 
Ибрагим Максат 18,2 

Кызылординска

я обл., п.Шиели, 
кредитование 
участников 
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ул.Абая, 37 

47 
ТОО "КТ "Сыр 

бойы" 
Бодыков Сейтжан 21 

Кызылординска

я обл., 
п.Тасбугет, ул. 
Шукурова,   22 

кредитование 
участников 

48 
ТОО "КТ 
"Демеу" 

Козкин Кабдулла 
Жуматаевич 

25,51 

Павлодарская 
обл., 

Железинский 
район, с. 

Железинка, ул. 
Ленина, 59 

кредитование 
участников 

49 
ТОО "КТ 

"Теренколь" 
Капашев Серик 
Наурузбаевич 

21,68 

Павлодарская 
обл., Качирский 

район, с. 
Теренколь, ул. 
Байтурсынова, 

79 

кредитование 
участников 

50 
ТОО "КТ 
"Рассвет" 

Фесенко Наталья 
Константиновна 

29,6 

Павлодарская 
обл., 

Щербактинский 
район, с. 

Щербакты, ул. 
Ленина, 34 

кредитование 
участников 

51 
ТОО "КТ 
"Тамыр" 

Моменжанов Досым 
Владимирович 

32,81 

Павлодарская 
обл., 

Лебяжинский 
район, с. Акку, 

ул. В.С. 
Иванова, 92 

кредитование 
участников 

52 
ТОО "КТ 
"Акнур" 

Абросимова Ольга 
Анатольевна 

26,5 

Павлодарская 
обл., 

Актогайский 
район, с. 

Актогай, ул. 
Каирбаева, 82 

кредитование 
участников 

53 
ТОО "КТ 

"Экибастуз" 
Кырыкбаев Таргин 

Бирликович 
34,2 

г. Экибастуз, 
Механический 
проезд, 11А 

кредитование 
участников 

54 
ТОО "КТ 

"Агрокредит 
Ордабасы" 

Естемесов Ермек 
Калмырзаевич 

11,5 

ЮКО, 
Ордабасинский 
р/н, с.Темирлан, 
ул.Кажымукан 

б/н. 

кредитование 
участников 

55 
ТОО "КТ 

"Акжар-Кредит" 
Трептау Николай 

Яковлевич 
30,74 

СКО, 
Акжарский р-н, 
с. Талшик, 

ул.Целинная, 24 

кредитование 
участников 

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Корпорация:  
АО «НУХ «КазАгро» является 100% акционером Корпорации. 
 
21. Сведения о других аффилиированных лицах:  
1) Сведения о других аффилиированных физических лицах Корпорации 
(родственники членов Совета Директоров Корпорации): 
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№ Ф.И.О. 
Родственник 

(степень 
родства) 

Ф.И.О. Год рождения 

1 Мамытбеков А.С. 

супруга Жапарова А.Е. 1971 
дочь Мамытбекова А.А. 1993 
дочь Мамытбекова Н.А. 1998 
дочь Мамытбекова А.С. 2006 
мать Аташбекова Г. 1940 
брат Мамытбеков Б.С. 1966 

сестра супруги Жапарова А.Е. 1974 
 

2 Бейсенгалиев Б.Т. 

мать Курпебаева К.Ш. 1940 
сестра Бейсенгалиева М.Т. 1963 
сестра Бейсенгалиева А.Т. 1968 
сестра Бейсенгалиева А.Т. 1970 
брат Бейсенгалиев Е.Т. 1972 

супруга Бейсенгалиева З.Т. 1966 
сын Бейсенгалиев Е.Б. 1990 
дочь Турсынбекова А.Б. 1992 
сын Турсынбеков Н.Б. 2002 
дочь Турсынбекова Ж.Б. 2006 

отец супруги Абжамалов Т. 1932 
мать супруги Шакмарданова М. 1938 
брат супруги Абжамалов М.Т. 1961 
брат супруги Абжамалов М.Т. 1973 
брат супруги Абжамалов М.Т. 1976 
сестра супруги Абжамалов М.Т. 1979 

 

3 Кажахметов Д.Н. 

брат Кожахметов Н.Н. 1966 
сестра Кажахметова Г.Н. 1968 
сестра Кажахметова А.Н. 1969 
сестра Мизамбаева А.Н. 1973 
сестра Кажахметова А.Н. 1977 

 

4 Мурзабеков Ш.Ж. 

брат Мурзабеков С.Ж.  1943 
брат Мурзабеков А.Ж.  1950 
сын  Мурзабеков А. Ш.  1984 
дочь Мурзабекова Д.Ш.  1983 
дочь Мурзабекова С.Ш.  1997 
дочь Мурзабекова К.Ш.  2002 

супруга Мурзабекова М.Н.  1963 

 

5 Малелов Н.Т. 

отец Малелов Т. 1944 
мать Жукатаева Б. 1946 
дочь Малелова Н. 2004 
сестра Малелова Г. 1973 
сестра Малелова Н. 1974 
сестра Малелова Б. 1978 

 

6 Якушев А.В. 

мать Якушева В.Д. 1931 
сестра Зубкова Т.В. 1953 
сын Якушев П.А. 2005 

супруга Потороко Н.С. 1971 
сестра супруги Фомченко Ю.С. 1976 
отец супруги Потороко С.М. 1929 
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мать супруги Потороко Г.В. 1945 
 
2) Сведения о других аффилиированных физических лицах Корпорации 
(родственниках членов Правления Корпорации): 

 

№ Ф.И.О. Родственник 
(степень родства) Ф.И.О. Год рождения 

1 Кажахметов Д.Н. 

брат Кожахметов Н.Н. 1966 
сестра Кажахметова Г.Н. 1968 
сестра Кажахметова А.Н. 1969 
сестра Мизамбаева А.Н. 1973 
сестра Кажахметова А.Н. 1977 

 

2 Кудасбаева Б.Е. 

супруг Кудасбаев О.Б. 1959 
брат супруга Кудасбаев А.Б. 1943 

дочь Кудасбаева А.О. 1983 
дочь Кудасбаева Д.О. 1987 
брат Сейтжанов А.С. 1946 
сестра Ракишева Ш.Е. 1955 
сестра Алимбекова А.Е. 1959 

 

3 Ахметов К.С. 

супруга Ахметова Г.С. 1967 
сын Ахметов Д.К. 1994 
сын Ахметов Д.К. 2008 
мать Ахметова Р. 1939 
брат Ахметов Т.С. 1960 
сестра Ахметова Р.С. 1962 
брат Ахметов С.С. 1967 
брат Ахметов С.С. 1969 
брат Ахметов Г.С. 1971 
сестра Ахметова Г. С. 1971 

отец супруги Курманбеков С. 1940 
мать супруги Курманбекова М.Ж. 1944 
сестра супруги Курманбекова Г.С. 1963 
брат супруги Курманбеков С.С. 1966 
сестра супруги Курманбекова С.С. 1971 
брат супруги Курманбеков С.С. 1986 

 

4 Кабылова А.У. 

мать Коккозева Н.Ж. 1938 
муж Успанов Б.А. 1956 
дочь Успанова А.Б. 1983 
дочь Успанова Д.Б. 1995 
брат Кабылов М.У. 1965 

сестра супруга Успанова Р.А. 1959 
 

5 Бектаев Е.С. 

отец Бектаев С.К. 1952 
мать Тукенова С.А. 1952 
сестра Бектаева Ж.С. 1978 
брат Бектаев Д.С. 1984 
сын Бектаев Т.Е. 2005 
дочь Бектаева Ж.Е. 1997 
дочь Бектаева А.Е. 2001 

 

6 Кульчманов А.К. 
отец  Кульчманов К.А. 1951 
мать Кульчманова С.Т. 1956 
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сестра Кульчманова А.К. 1978 
 

3) Сведения о других аффилиированных юридических лицах, у которых 
Корпорация владеет менее 10% акций (долей): 

 

№ 

Наименова

ние 
юридическ

ого лица 

ФИО 
Председателя 

Доля в 
уставном 
капитале 
эмитента 

(в %) 

Юридический 
адрес 

№ и дату св-ва 
о гос рег 

Вид 
деятельност

и 

1 
ТОО "КТ 
"Енбек-
кредит" 

Абуталипов 
Берик 

Нуртасович 
6.74 

г.Кокшетау, ул. 
Ауезова, 214 

№3772-1902-
ТОО от 

27.02.2004г 

кредитование 
участников 

2 
ТОО "КТ 

"Жеті-Нар" 

Дюсенбеков 
Жанатбек 

Молдахметови

ч 

9.46 

Алматинская 
обл., 

Коксуйский р-
он, п. Балтык 

би, ул. 
Исабаева, 136а 

№ 5-1907-18-
ТОО от 

05.09.2008г. 

кредитование 
участников 

3 
ТОО "КТ 
"Алтын 
дала" 

Кунжуманова 
Бейбиткуль 
Каримовна 

7.1 

Алматинская  
обл., 

Саркандский  
р-он, г. 
Сарканд, 

ул.Тəуелсіздік, 
№108 

№14-1907-20-
ТОО от 28.12.06 

г. 

кредитование 
участников 

4 
ТОО "КТ 
"Байзақ" 

Молдабеков 
Сакен 

Келесович 
9.4 

Байзакский р-
он, 

с.Сарыкемер, 
ул.Байзак 
батыра, 115 

№1-1919-09-
ТОО от 

07.10.2008 г.  

кредитование 
участников 

 
22. Сделки с участием других аффилиированных юридических лиц 

 

№ 

Наименова-
ние 

юридичес-
кого лица 

ФИО 
Председателя 

№ и дата 
кредитног

о 
соглашени

я  

Ссудная 
задолжен-
ность 
на 

31.01.2011 
(тенге) 

Юридический адрес 

№ и дата 
свидетельств

а о гос. (пере-) 
регистрации 

1 
ТОО "КТ 
"Енбек-
кредит" 

Абуталипов 
Берик 

Нуртасович 

№ 123 от 
20.12.2004

г 
242 063 514 

г.Кокшетау ул. 
Ауезова 214 

№3772-1902-
ТОО от 

27.02.2004г 

2 
ТОО "КТ 
"Аршалы" 

Есимов 
Амангельды 
Бейсенбаевич 

№ 890 от 
20.02.2009 

г. 
115 432 425 

Акмолинская обл, 
Аршалынский р-н, 
п.Аршалы ул. 
Ташенова,27 

101-1902-06-
ТОО от 

21.04.2009 г. 

3 
ТОО "КТ 
Жаксы-
Кийма" 

Кунадилов 
Курмангали 
Альменович 

№ 661 от 
31.03.2008 

года 
52 494 000 

Жаксынский р/он, 
с.Жана-Кийма, 
ул.Хлебная, 1 

№45-1902-
21- ТОО от 

02.04.2010 г. 

4 
ТОО "КТ 
"Достык-
Дружба" 

Аркенов Асхат 
Шарипович 

№501 от 
12.06.2007

г. 
18 345 000 

г.Атбасар,ул.Ч.Вал
иханова 11 офис 

331 

№164-1902-
04-ТОО от 

08.07.2010г. 
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5 
ТОО "КТ 

"Ереймента
у агро" 

Мукушев Куат 
Сагандыкович 

№633 от 
31.12.2009

г. 
42 486 400 

020800, 
Акмолинская 
область, 

Ерейментауский 
район, г. 

Ерейментау, ул. 
Богенбая 97/33 

№52-1902-
07-ТОО от 

26.02.2010г. 

6 
ТОО "КТ 

"Шортанды 
кредит" 

Едигенов Канат 
Темиргалиевич 

№ 852 от 
10.09.08г. 

31 486 000 
п.Шортанды, ул. 
Абылай хана, 19а 

№ 123-1902-
13-ТОО от 
09.07.10г 

7 
ТОО "КТ 

"Коргалжы
н" 

Ашимов Нурлан 
Ашимович 

№ 821 от 
30 июня 
2008г 

4 612 500 

Акм.обл. 
Коргалжынский 

район с. 
Коргалжын ул. 
Болганбаева 9 

№99-1902-
09-ТОО  от 
27.04.2008г. 

8 
ТОО "КТ 
"Хромтау-
агро" 

Бисенов 
Аманкелды 
Сагинтаевич 

№597 от 
16.10.2007

г 
20 629 000 

Хромтауский 
район г. Хромтау 
пр. Абая 2/76 

№ 35-1904-
16-ТОО от 

27.07.2009 г. 

9 
ТОО "КТ 
"Шалкар 
жайлауы" 

Бекбергенов 
Жалгасбай 

Бекбергенович 

№508 от 
21.06.2007

г 
16 653 000 

Шалкарский район 
г. Шалка, ул. 
Айтекеби 47 

№ 28-1904-
17-ТОО от 

01.08.2008 г. 

10 
ТОО "КТ 

"Ойыл 
несие" 

Косжанов 
Руслан 

Аманкелдиевич 

№790 от 
11.07.2008

г 
37 542 410 

Уилский район с. 
Уил, ул. 

Курмангазина 43 

№ 61-1904-
14-ТОО от 

19.03.2008 г. 

11 
ТОО "КТ 
"Камкор" 

Кульметов 
Адилби 

Степанович 

№724 от 
16.05.2008

г 
17 674 690 

Байганиский район 
с. Караулкелды ул. 

Конаева 37 

№ 47-1904-
05-ТОО от 

13.01.2011 г. 

12 
ТОО "КТ 
"Актобе 
несие" 

Шаумен Самат 
Камелулы 

№819 от 
25.07.2008

г 
41 227 750 

г. Актобе, ул. 
Алтынсарина 2 

№ 144-54-
1904-ТОО от 
22.12.2009 г. 

13 
ТОО "КТ 

"Жем Елек" 

Еламанов 
Талгат 

Абдикаримович 

№851 от 
08.09.2008

г 
35 798 340 

Мугалжарский 
район г. 

Кандыагаш ул. 
Интернациональна

я 7А 

№ 197-1904-
12-ТОО от 

29.05.2008 г. 

14 
ТОО "КТ 

"Жеті-Нар" 

Дюсенбеков 
Жанатбек 

Молдахметович 

АТФ 8/7-6 
от 

21.03.2007 
г. 

45 280 000 

Алматинская обл., 
Коксуйский р-он, 
п. Балтык би, ул. 
Исабаева, 136а 

№ 5-1907-18-
ТОО от 

05.09.2008г. 

15 
ТОО "КТ 
"Аксу-
Капал" 

Койбекова 
Жаныл 

Жолдашевна 

АТФ 13/25 
-11 

от25.05.07 
73 160 000 

Алматинская  обл., 
Аксуский  р-он, с. 
Жансугурова, 

ул.Желтоксан, №5 

№13 -1907-
14- ТОО от 
23.05.08 г 

16 
ТОО "КТ 
"Алтын 
дала" 

Кунжуманова 
Бейбиткуль 
Каримовна 

АТФ 
17/16- 9А 

от 
27.04.07 

41 81 000 

Алматинская  обл., 
Саркандский  р -он, 

г. Сарканд, 
ул.Тəуелсіздік,№10

8 

№14-1907-20 
от 28.12.06 г. 

17 
ТОО "КТ 

"Куренбел" 

Мырзабаев 
Бакыт 

Нурмуханович 

АТФ15/14
-15 от 

04.03.2008
г. 

12 400 000 

Алматинская обл., 
Кербулакский р/н, 
с. Когалы, ул. 

Комсомольская, 10 

№ 22-1907-
17-ТОО, от 
28.10.2010г. 



“АГРАРЛЫЌ   НЕСИЕ
 КОРПОРАЦИЯСЫ” АЌ

АО “АГРАРНАЯ 
КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ”  

 

18 
ТОО "КТ 
"Каратал" 

Ли Чер Су 

АТФ 
14/21-9 от 
11.05.2007

г. 

32 160 000 

Алматинская обл., 
Каратальский 

район, г. Уштобе, 
ул. Кабанбай 
батыра,51 

№ 23-1907-
16-ТОО от 

12.01.2009г. 

19 
ТОО "КТ 
"Алаколь" 

Несипбеков 
Ардак 

Сайлауович 

АТФ 
11/25-10 

от 
25.05.2007

г. 

12 379 000 

Алматиская 
область г. Ушарал, 

ул. Кабанбай 
батыра 104 

№ 36-1907-
15-ТОО от 

04.12.2008г. 

20 
ТОО "КТ 

"Капшагай" 

Салпеков 
Мейрбек 

Дарбекович 

АТФ 
17/27-25 

от 
10.04.2009 

г. 

48 650 000 
Алматинская обл 
г.Капшагай 1 мкр 6 

дом 28 кв. 

331-1907-13-
ТОО      от 

26.11.2009 г. 

21 
ТОО "КТ 

"Талдыкорг
ан-Агро" 

Шаик Радж 
Меимаш улы 

АТФ -
69/18-22 

от 
26.09.2008

г. 

42 158 500 

Алматинская 
область , г. 

Талдыкорган, ул. 
Толебаева, 58/64 

№12984-
1907-ТОО от 
01.08.2008г. 

22 
ТОО "КТ 

"Курмангаз
ы" 

Ихсанов 
Куангали 

№ 885 от 
29.12.2008 

8 015 000 
Курмангазинский 
р-н, с.Ганюшкино, 
ул. Есболаева ,50 

№ 15-1915-
05-ТОО от 
21.09.2004 

23 
ТОО "КТ 
"Исатай" 

Жумалиев 
Бауыржан 

Курмангалиевич 

№ 609 от 
30.10.2007 

5 230 750 
Исатайский район, 
с. Аккистау, ул 
Ынтымак-23 

№ 90-1915-
05-ТОО от 
09.07.2007 

24 
ТОО "КТ 
"Айыртау-
Несие" 

Байсаков А.З. 
№ 136 от 
2009 г. 

37 840 000 

ВКО, Уланский 
район, 

п.Молодежный 
Д.22-2 

№ 34-1917-
11-ТОО от 

11.08.2010 г. 

25 
ТОО "КТ 
"Родник" 

Мухаева А.Р. 
№ 816 от 

24.07.2008 
г. 

44 296 000 

ВКО. 
Бородулихинский 

район, с. 
Бородулиха, ул. 
Крупской 65 

№ 57-1917-
22-ТОО от 

01.05.2008 г. 

26 
ТОО "КТ 
"Зайсан 
Несие" 

Мусатаева Г. 

№457 от 
27.02.2007 
№1148 от 
19.04.2010

г 

22 988 000 
ВКО г.Зайсан 
ул.Жангельдина 
дом 38 кв.22 

№9-1917-04-
ТОО от 

16.01.2007г 

27 
ТОО "КТ 

"Бархытбел
-несие" 

Садуанов С. 
№ 194 от 

06.06. 
2007 г. 

17 423 687 

ВКО, 
Тарбагатайский 

район,с.Аксуат, ул. 
Кабанбай батыра 

24 

№ 23-1917-
10-ТОО от 

12.06.2009 г. 

28 
ТОО "КТ 

"Кокпекты-
несие" 

Оспанов А.С. 
№ 473 от 

11.05.2007 
г. 

39 650 000 

ВКО, 
Кокпектинский 

район, с. Кокпекты, 
ул. Шерияздана 44 

"а" 

№ 35-1917-
24-ТОО от 

04.05.2008 г. 

29 
ТОО "КТ 
"Сартау" 

Кожабаев М.М. 
№ 817 от 

24.07.2008 
г. 

24 057 000 

ВКО. Курчумский 
район, с. Курчум, 
ул. Бунтовских 

10/1 

№ 18-1917-
06-ТОО от 

06.10. 2010 г. 
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30 
ТОО "КТ 
"Аягоз 
Кредит" 

Борбасов Е. 
№ 859 от 

09.10.2008 
г. 

47 161 500 
ВКО, г. Аягоз, ул. 
Сергазина, 28-44 

№ 89-1917-
20-ТОО от 

25.04.2008 г. 

31 
ТОО "КТ 

"Шынгыста

у-несие" 
Арна Е. - 0 

ВКО, Абайский р-
н, с. Карауыл, ул. 
Кунанбай, 12 

№ 34-1917-
19-ТОО от 

29.01.2008 г. 

32 
ТОО "КТ 
"Шыгыс-
Несие" 

Арынханов 
К.М. 

№ 666 от 
03.04.2008 

г. 
21 550 000 

г. Усть-
Каменогорск, ул. 
Новаторов 10 

№ 19853-
1917-ТОО от 
30.01.2008 г. 

33 
ТОО "КТ 

"Бескарагай 
несие" 

Кайдаулов К.К. 
№ 796 от 

15.07.2008 
г. 

29 850 000 

ВКО, 
Бескарагайский 

район, с. 
Бескарагай, ул. 
Сейфуллина 144 

"а" 

№ 62-1917-
21-ТОО от 

03.04.2008 г. 

34 
ТОО "КТ 

"Шемагрок

редит" 
Скакова М.А. 

№ 769 от 
19.06.2008 

г. 
22 278 000 

ВКО, 
Шемонайхинский 

район, г. 
Шемонайха, м-р-он 

3, д.12 а. 

№ 81-1917-
12-ТОО от 

03.04.2008 г. 

35 
ТОО "КТ 
"Байзақ" 

Молдабеков 
Сакен 

Келесович 

565 от 
07.09.2007 

46 790 943 

Байзакский р/он, 
с.Сарыкемер, 

ул.Байзак батыра, 
115 

№ 1-1919-09-
ТОО от 

07.10.2008 г.  

36 
ТОО "КТ 
"Дихан" 

Уткельбаев 
Талгат 

Сеитович 

768 от 
19.06.2008 

28 237 000 

Жамбылский р/он, 
с.Аса, ул.Абая, 125 

(факт. адрес: 
ул.Абая, 123) 

№ 131-1919-
02-ТОО от 

14.01.2010 г.  

37 
ТОО "КТ 
"Жуалы" 

Ералиев 
Бакиран 

Койшибаевич 

1003 от 
15.05.2009 

22 987 800 
Жуалынский р/он, 
с.Б.Момышулы, 
ул.Латиканта, 11/2 

№ 88-1919-
03-ТОО от 

22.04.2009 г.  

38 
ТОО "КТ 
"Аулие-
Ата" 

Терликбаев 
Кайрат 

Муслимович 

1070 от 
22.06.2009 

18 758 975 
Таласский р/он, 
г.Каратау, 

ул.Шейна, 47 

№ 74-1919-
10-ТОО от 

06.03.2009 г. 

39 
ТОО "КТ 

"Саудакент" 

Уксикбаев 
Сайлау 

Махажанович 

863 от 
31.10.2008 

21 715 000 

Сарысуский р/он, 
г.Жанатас, 1 мкр., 
дом 18 (факт. 

адрес: ул.Жибек 
жолы, 31) 

№ 77-1919-
08-ТОО от 

05.08.2008 г.  

40 
ТОО "КТ 
"Таскала" 

Тулеова 
Гульмира 
Бржановна 

№ 884 от 
29.12.08 г. 

33 217 500 

РК, ЗКО, 
Таскалинский 

раойн, с.Таскала, 
ул. Б.Момышулы, 

23 

№ 20-1926-
12-ТОО от 
22.04.09 г. 

41 
ТОО "КТ 

"Карашыган
ак" 

Сулейменов 
Бауыржан 
Максутович 

№ 537 от 
8.08.07 г. 

58 100 000 

РК, ЗКО, 
Бурлинский район, 

с.Аксай, 
ул.Железнодорожн

ая, 80 

№ 17-1926-
03-ТОО от 
11.08.09 г. 
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42 
ТОО "КТ 

"Шингирла

у" 

Гильманов 
Бауржан 

Гильманович 

№ 775 от 
27.06.08 г. 

70 480 000 

РК, ЗКО, 
Шынгырлауский 

район, 
с.Шынгырлау, 
ул.Калышева, 

87"А" 

№ 34-1926-
17-ТОО от 
14.11.08 г. 

43 
ТОО "КТ 
"Сырым" 

Баяндыков 
Арман 

Толкынович 

№ 471 от 
13.04.07 г. 

28 400 000 

РК, ЗКО, 
Сырымский район, 

с.Жымпиты, 
ул.Казахстанская, 

13 

№ 28-1926-
11-ТОО от 
24.10.07 г. 

44 
ТОО "КТ 
"Нарын-
Несие" 

Хайруллин 
АдильбекЖексе

мбаевич 
- 0 

РК, ЗКО, 
Бокейординский 
район, с.Сайхын, 
ул.Бергалиева, 2 

№ 23-1926-
15-ТОО от 
11.05.09 г. 

45 
ТОО "КТ 

"Казталов" 

Бермагамбетов 
Жусуп 

Махамбетович 

№ 975 от 
28.04.09г 

5 483 000 

РК, ЗКО, 
Казталовский 

район, 
с.Казталовка, ул. 
Ихсанова, 32 

№ 173-1926-
02-ТОО от 
11.08.09 г. 

46 

ТОО "КТ 
"Жанибек 
Центр 
Кредит" 

Сабанов 
Бауыржан 
Канатович 

№ 916 от 
25.03.09 г. 

30 251 000 

РК, ЗКО, 
Жанибекский 

район, с.Жанибек, 
ул. М.Маметовой, 

39 

№ 55-1926-
04-ТОО от 
13.05.08 г. 

47 
ТОО "КТ 

"Ботакара" 
Исабаев Кымбат  
Муратович 

КГФ - 16 
от 24 

июля 2008 
года 

35 731 000 

Карагандинская 
обл., Бухар - 
Жырауский р-

н,пос.Ботакара, ул. 
Б-Жырау 88, 

№7- 1930-13-
ТОО от 

21.05.2008 г. 

48 
ТОО "КТ 
"Сункар" 

Омаров Бейсен 
Сагнаевич 

№КСТФ-
22 от 

05.06.2009 
г. 

74 912 390 

Костанайская 
область, 

Камыстинскмй 
район, с. Камысты, 
ул.Косьмы, 34 

№37-1937-
05-ТОО от 

12.05.2009 г. 

49 
ТОО "КТ 
"Ауыл" 

Смаев Аскербек 
№448 от 

13.02.2007
г 

18 428 000 
п.Жалагаш, 
ул.Толе би 1 

№ 45-1933-
05-ТОО от 

06.05.2010г. 

50 
ТОО "КТ 
"Наурыз-
Дем" 

Ибрагим Максат 
№538 от 

08.08.2007
г 

16 700 000 
П.Шиели,ул.Абая 

37 

№ 49-1933-
08-ТОО от 

28.08.2008г. 

51 
ТОО "КТ 

"Сыр бойы" 
Бодыков 
Сейтжан 

№876 от 
22.12.2008

г 
44 850 666 

г.Кызылорда, 
п.Тасбугет, ул. 
Шукурова   22 

№6832-1933-
ТОО от 

14.07.2009г. 

52 
ТОО "КТ 
"Демеу" 

Козкин 
Кабдулла 

Жуматаевич 

№ПФ-17 
от 

16.04.2008
г. 

20 013 423 

Железинский 
район, с. 

Железинка, ул. 
Ленина, 59 

№82-1945-
05-ТОО от 

04.03.2010г. 

53 
ТОО "КТ 

"Теренколь" 
Капашев Серик 
Наурузбаевич 

№ПФ-16 
от 

16.04.2008
г. 

4 482 470 
Качирский район, 
с. Теренколь, ул. 
Байтурсынова, 79 

№68-1945-
07-ТОО от 

08.02.2008г. 
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54 
ТОО "КТ 
"Рассвет" 

Фесенко 
Наталья 

Константиновна 

№ПФ-18 
от 

27.06.2008
г. 

15 696 324 

Щербактинский 
район, с. 

Щербакты, ул. 
Ленина, 34 

№56-1945-
12-ТОО от 

09.11.2010г. 

55 
ТОО "КТ 
"Тамыр" 

Моменжанов 
Досым 

Владимирович 

№ПФ-10 
от 

30.01.2008
г. 

34 210 000 
Лебяжинский 

район, с. Акку, ул. 
ВС.Иванова, 92 

№55-1945-
08-ТОО от 

22.10.2007г. 

56 
ТОО "КТ 
"Акнур" 

Абросимова 
Ольга 

Анатольевна 

№ПФ-15 
от 

11.04.2008
г. 

48 020 500 
Актогайский 

район, с. Актогай, 
ул. Каирбаева, 82 

№55-1945-
03-ТОО от 

04.05.2010г. 

57 
ТОО "КТ 

"Экибастуз" 

Кырыкбаев 
Таргин 

Бирликович 

№ПФ-23 
от 

29.04.2009
г. 

9 520 000 
г. Экибастуз, ул. 
Мханический 
проезд, 11А 

№766-1945-
16-ТОО от 

26.07.2010г. 

58 

ТОО "КТ 
"Агрокреди

т 
Ордабасы" 

Естемесов 
Ермек 

Калмырзаевич 

№370 от 
11.08.2006 

г. 
103 148 500 

ЮКО, 
Ордабасинский р/н, 

с.Темирлан, 
ул.Кажымукан б/н. 

№15803-
1958-ТОО от  
25.07.2001 г. 

59 
ТОО "КТ 
"Акжар-
Кредит" 

Трептау 
Николай 
Яковлевич 

СКФ-19 от 
18.04.08 г 

29 392 000 
СКО, Акжарский р-

н, с. Талшик, 
ул.Целинная, 24 

№ 78-1948-
16-ТОО от 

03.03.2008 г. 

 
 
 

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 
 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности Корпорации, в том числе по 
основным видам деятельности Корпорации: 
 
Правительством РК совместно с НацБанком и АФН был принят План совместных 
действий по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы, где для 
поддержки отраслей АПК было предусмотрено финансирование Корпорации через АО 
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро»» на кредитование  приоритетных  
инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств на проведение весенне-
полевых и уборочных работ для сельхозтоваропроизводителей. 
Природно-климатические условия Казахстана и имеющиеся обширные пастбища и 
кормовые угодья позволяют  производить значительные объемы мяса и шерсти, которые 
могут обеспечить не только внутреннее потребление страны, но и выход на внешние 
рынки.  
После резкого спада в начале переходного периода  на рыночные условия, в отрасли 
животноводства в последние годы наблюдается стабильный рост численности скота и 
птицы и производства продукции животноводства. 
 В то же время в отрасли имеются значительные проблемы: 

- поголовье скота в основном (до 85%) находится в личных подворьях населения, что 
обуславливает низкую продуктивность КРС, низкий удельный вес промышленного 
забоя (13%), сезонные колебания производства сырьевого мяса – невозможность 
обеспечения стабильных поставок в перерабатывающую промышленность; 
- в отрасли переработки животноводческой продукции наблюдается высокая 
изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов 
производства мясной продукции и ее несоответствие мировым стандартам; 
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- в республике слабая база производства основных кормов для откормочного 
контингента и низкая продуктивность естественных кормовых угодий.  

Вкупе  данная ситуация привела к снижению объема экспорта мясной продукции в 
сравнении с 1990 г. в 400 раз и увеличению импорта мясной продукции глубокой 
переработки (колбаса, мясные консервы и т.д.) 
В республике производство тонкорунной шерсти  традиционно считалось одним из 
основных и приоритетных направлений в сельском хозяйстве. В 90-е годы  до 58% от 
общего объема производства составляла тонкорунная шерсть, в настоящее время  всего 
22.4%. В мировом масштабе при увеличивающемся спросе наблюдается дефицит тонкой 
шерсти с качеством от 19 до 23 микронов. 
 В этой связи, с целью увеличения экспортоориентированной животноводческой 
продукции и доходности отрасли Корпорацией планируется кредитование 
инвестиционных проектов, направленных на индустриализацию животноводства, за счет 
укрупнения и перевода его на промышленную основу. 
В этих целях будут реализованы такие  инвестиционные проекты как развитие 
тонкорунного овцеводства, строительство откормочных площадок,  убойных цехов, 
мясоперерабатывающих предприятий.  
На данном этапе Корпорацией разрабатываются мероприятия по реализации указанных 
инвестиционных проектов и кредитованию по проведению весенне-полевых и уборочных 
работ для сельхозтоваропроизводителей (процедуры и критерии отбора заявок, условия 
кредитования, залогового обеспечения и т.д.) 
 
Стратегические направления развития АО «Аграрная кредитная корпорация» на 
2008-2012 годы: 
1. Увеличение объемов финансирования приоритетных задач АПК, стимулирование 
развития сельского предпринимательства; 
2. Совершенствование политики предоставления и расширения перечня финансовых 
услуг;  
3. Развитие системы кредитных товариществ; 
4. Стимулирование создания объединений сельхоз товаропроизводителей и сельского 
населения по ведению совместного производства, заготовке, сбыту, переработке, 
хранению, транспортировке сельскохозяйственной продукции, снабжению товарно-
материальными ценностями; 
5. Поддержка несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в 
сельской местности; 
6. повышение эффективности корпоративного управления. 
 
Анализ современного состояния Корпорации.  
В сфере кредитования сельского хозяйства в Республике Казахстан Корпорация является 
одним из ведущих операторов, наравне с другими дочерними организациями    АО «НУХ 
«КазАгро». По состоянию на 1 января 2011 года доля кредитов, выданных Корпорацией, в 
общем числе кредитов сельскому хозяйству по Казахстану составляла примерно 13,5%1. 
С момента создания Корпорации, из республиканского бюджета Корпорации на 
увеличение уставного капитала было выделено – 48 649 371 000 тенге, в том числе: 

- 907 932 000 тенге – для участия в уставных капиталах создаваемых КТ; 
- 81 818 000 тенге – на приобретение основных средств для Корпорации; 
- 30 218 050 000 тенге – на кредитование сельскохозяйственного производства через 

систему КТ; 

                                                 
1 Источники: АО «Аграрная кредитная корпорация» и Национальный Банк РК. Расчет указанного показателя складывается из 

следующих данных: все выданные сельскохозяйственные кредиты банков второго уровня – 289 778 млн. тенге; кредиты Корпорации - 
60 956 млн. тенге; кредиты других ДО АО «НУХ «КазАгро» - 101 349 млн. тенге; итого кредитов сельскому хозяйству– 452 083 млн. 
тенге 
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- 9 741 571 000 тенге – на кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей  
и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, 
переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, 
снабжение товарно-материальными ценностями; 

- 2 700 000 000 тенге – на кредитование несельскохозяйственных видов 
предпринимательской деятельности в сельской местности; 

- 5 000 000 000 тенге – на кредитование предприятий по переработке 
сельхозпродукции и производству продуктов питания.   

В течение 2001-2005 годов Корпорации было выделено из республиканского бюджета в 
виде кредитных ресурсов на возвратной основе – 4 849 млн. тенге.  
В настоящее время создано 161 кредитное товарищество (далее – КТ) в 158 регионах 
тринадцати областей республики, то есть охват регионов созданными КТ составил 89% (в 
республике насчитывается 177 районов, в том числе 22 пригородные сельские зоны). 
Общая сумма уставных капиталов КТ составила 6,2 млрд. тенге, в том числе доля 
Корпорации 353,8 млн. тенге или 5,7%. В состав КТ вошли 6,7 тыс. сельхозформирований, 
из них 82% – крестьянские хозяйства, 10% – ТОО и 8% – прочие организации (АО, ПК, 
ИП и пр.). Наличие земельных угодий участников КТ – 7,5 млн. га, поголовье скота  – 1,2 
тыс. голов. 
По состоянию на 1 января 2011 года Корпорацией выделены кредитные ресурсы 161 КТ на 
общую сумму 74 730,7 млн. тенге, из которых погашено основного долга в размере 
55 597,8 млн. тенге, остаток ссудной задолженности составил 19 132,9 млн. тенге.  
Структура ссудного портфеля Корпорации в разрезе отраслей представлена следующими 
данными: 

- растениеводство – 54,96% к общей задолженности (10 516,3 млн. тенге); 
- животноводство – 43,30% (8 283,6 млн. тенге); 
- на переработку  – 1,74% (333,04 млн. тенге). 

По срокам кредитования краткосрочные кредиты составили 22,09% (4 226,5 млн. тенге) и 
долгосрочные 77,91% (14 906,4 млн. тенге). 
Корпорация не вмешивается в распределение кредитных ресурсов между участниками КТ,  
а также в решение вопросов о принятии и исключении новых участников, но ведет общий 
контроль в части целесообразности, законности и соответствия требованиям внутренних 
положений КТ и действующего законодательства Республики Казахстан. 
В настоящее время ставка вознаграждения составляет в среднем до 8-9% годовых для 
конечных заемщиков, в том числе 4% – маржа Корпорации, 4-5% – КТ.  
Корпорация при создании КТ руководствуется следующими принципами: 

- территориальности, т.е. в пределах одного района, так как потенциальные 
участники КТ должны хорошо знать друг друга;  

- коллегиальности при принятии решений, в том числе по составу участников, 
выдаче кредитов участникам КТ, по структуре залогового обеспечения; 

- взаимной ответственности участников КТ за возврат полученных от Корпорации 
кредитных ресурсов. 

КТ организовано в форме товарищества с ограниченной ответственностью.  
Высшим органом КТ является общее собрание его участников. 
Исполнительным органом является Правление КТ в составе 5-7 человек из числа как 
сотрудников КТ, так и его участников, избираемых решением общего собрания. Так же на 
общем собрании избирается ревизионная комиссия (ревизор). Согласно решению 
Правления создается Кредитный комитет, состоящий из сотрудников КТ и его участников. 
Отличительной особенностью деятельности КТ от банков второго уровня на финансовом 
рынке является: 

- коллегиальное принятие решения о выдаче кредита самими участниками КТ; 
- низкая процентная ставка вознаграждения за предоставляемые кредиты; 
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- принятие залогового имущества, от которых банки второго уровня отказываются 
(право на землепользование, сельхозживотные, сельхозтехника и недвижимость на 
селе); 

- солидарная ответственность участников по кредитным обязательствам КТ; 
- удобство в обслуживании участников по месту осуществления их деятельности. 

Корпорация имеет филиалы в 6 областях и представительства в 7 областях республики, 
которые осуществляют контроль над целевым использованием выданных средств, 
состоянием залогового имущества, участвуют на Общих собраниях участников КТ и 
представляют интересы Корпорации в местных исполнительных органах. 

 
В 2006 году Корпорация приступила к реализации новой бюджетной программы по 
кредитованию инфраструктуры по сбыту, хранению и переработке сельскохозяйственной 
продукции (далее – Объединения). 
Целью данной бюджетной программы является создание условий по стимулированию 
объединений сельхозпроизводителей для развития  инфраструктуры по сбыту, хранению и 
переработке путем льготного кредитования.  
Для решения проблемы защиты интересов сельхозпроизводителей (включая сельское 
население) в сбыте производимой продукции в целях увеличения их доходности 
планируется создание объединений сельхозпроизводителей. Организаторами 
вышеуказанной деятельности определены некоммерческие Объединения, которые 
выступят связующим звеном в технологической цепочке производства сельхозпродукции 
и объединят интересы сельхозпроизводителей. При отсутствии в регионе 
перерабатывающих производств и наличия рынков сбыта готовой продукции, возможно 
создание кооператива с глубокой переработкой сырья.  
Задача Программы – предоставить возможность сельхозпроизводителям без посредников 
довести свою продукцию до потребителей. 
Приоритетными, при отборе заявок, определены следующие виды деятельности 
создаваемых Объединений:  

- мясная отрасль; 
- молочная отрасль; 
- плодоовощная отрасль. 

По состоянию на 31.01.2011 года осуществлено кредитование 138 Объединений на сумму 
9,4 млрд. тенге. 
Из числа финансированных Корпорацией Объединений 132 Объединения имеют 
следующую отраслевую направленность: 

- молочная – 34 проекта на сумму 1,4 млрд. тенге; 
- мясная – 34 проекта на сумму 2,9 млрд. тенге; 
- плодоовощная – 28 проектов на сумму 1,6 млрд. тенге; 
- другие отрасли (масличные, хлопок, рыба, шерсть, зерновые) – 42 проекта на сумму 

3,5 млрд. тенге. 
В состав Объединений вошли 5 108 участников, из них 1 636 
сельхозтоваропроизводителей и 3 472 личных подворных хозяйств. 
В течение 2006-2010 г.г. Объединениями, получившими финансирование Корпорации, 
создано 2 тыс. рабочих мест.  
 
В целях повышения уровня доходов жителей села, увеличения занятости путем открытия 
новых рабочих мест и развития сферы жизнеобеспеченности сельского населения, 
Корпорацией начиная с 2007 года, проводит финансирование мероприятий, направленных 
на рост уровня благосостояния сельского населения.  
На общем фоне экономического роста усиливается диспропорция в уровнях жизни 
городского и сельского населения, треть из сельчан имеют уровень дохода ниже 
прожиточного минимума. В целях оптимизации сельского расселения, эффективного 



“АГРАРЛЫЌ   НЕСИЕ
 КОРПОРАЦИЯСЫ” АЌ

АО “АГРАРНАЯ 
КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ”  

 

вложения средств, направленных на развитие социальной инфраструктуры села, Указом 
Президента Республики Казахстан была утверждена Государственная программа развития 
сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы. Объектом данной 
программы является сельский населенный пункт – поселение на компактно заселенной 
территории, где жители заняты преимущественно сельским хозяйством. Одним из условий 
реализации данной Программы является обеспечение роста доходов сельского населения. 
Как показывает мировой опыт, доходы сельских жителей могут обеспечиваться развитием 
несельскохозяйственного бизнеса.  
Учитывая тот факт, что значительная часть казахстанского населения, около 43%, 
проживает в сельской местности необходимо активизировать государственную поддержку 
предпринимательства на селе. Большинство сельчан не только не имеет средств для 
открытия собственного бизнеса, но и представления об основах малого 
предпринимательства.  
Таким образом, назрела необходимость в переходе предоставления услуг на качественно 
новый уровень с охватом экономически активного сельского населения.  
Согласно Государственной программе развития сельских территорий Республики 
Казахстан на 2004-2010 годы Корпорацией определена задача по формированию 
эффективной инфраструктуры по развитию несельскохозяйственных видов 
предпринимательской деятельности в сельской местности. В связи с этим, предлагается по 
решению этих задач принятие мер государственной поддержки путем предоставления 
денежных средств из республиканского бюджета. 
Кредитование с помощью бюджетных средств даст возможность сельским 
предпринимателям повысить производительность и рентабельность предприятий малого 
бизнеса. 
За счет государственных инвестиций предприниматели могут обеспечить свое 
производство оборотными средствами и повысить качество производимой продукции. 
Финансовые ресурсы будут использованы на развитие перспективных видов малого 
бизнеса: 

- переработка сельскохозяйственного сырья (мясо, молоко, овощи, фрукты, шкуры); 
- производства легкой и пищевой промышленности; 
- разведение, выращивание и переработка рыбопродуктов; 
- организация туризма, гостиничного бизнеса и придорожного сервиса; 
- расширение сельских торговых точек и пунктов общественного питания. 

Развитие предпринимательства в сельской местности будет способствовать устойчивому 
сельскому развитию, так как позволяет:  

- создавать дополнительные рабочие места;  
- увеличивать доходы сельских жителей, в частности, хозяев гостевых домов и 

сельских гостиниц, обслуживающего персонала;  
- расширять производство и рынок сбыта сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в домашних хозяйствах; 
- обеспечивать рост объемов производства изделий народных промыслов и, прежде 

всего сувениров;  
- увеличивать налоговые поступления в местные бюджеты благодаря появлению 

малых предприятий и индивидуальных частных предпринимателей;  
- модернизировать местную бытовую инфраструктуру. 

За период 2007-2010 г.г. с начала реализации программы Корпорацией осуществлено 
финансирование 137 проектов на общую сумму 2,5 млрд. тенге по следующим 
направлениям на развитие и расширение: 

- сельских торговых точек – 28 проектов на сумму 279,8 млн. тенге; 
- придорожного бизнеса – 34 проекта на сумму 509,9 млн. тенге; 
- производства пищевой продукции – 19 проектов на 373,4 млн. тенге; 
- пунктов общественного питания – 24 проекта на 349,4 млн. тенге; 
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- гостиничного бизнеса – 11 проектов на 179,6 млн. тенге; 
- разведения и переработки рыбы – 6 проектов на 218,9 млн. тенге; 
- объектов сельского туризма – 15 проектов на сумму 547,5 млн. тенге. 

За счет проектов, получивших финансирование Корпорации, создано 801 новых  рабочих 
мест.       

 
Кредитная политика Корпорации  
Кредитная деятельность Корпорации строится на следующих принципах: 

- коллегиальность в принятии решений по кредитам; 
- контроль кредитной деятельности; 
- контроль за кредитными рисками;  
- ликвидность Корпорации, разработка и утверждение процедур и стандартов 

кредитования, выявление концентрации кредитных рисков, определение 
оптимальной диверсификации ссудного портфеля по секторам экономики, 
регионам и клиентам, а так же установление рациональной структуры портфеля 
ссуд с целью достижения рентабельности заемных операций; 

- осуществление мониторинга кредита, т.е. постоянный контроль за исполнением 
обязательств заемщика  с момента выдачи займа и до полного его погашения путем 
проведения постоянного анализа деятельности, контроля за соблюдением всех 
требований договоров.   

 
Общие правила кредитования  
Кредитные ресурсы Корпорации формируются за счет: 

- бюджетных кредитов, 
- собственных ресурсов, 
- других источников, не запрещенных законодательством. 

Корпорация предоставляет кредиты в национальной валюте: 
1) по срокам  предоставления: 

- краткосрочные кредиты – до 1 (одного) года; 
- долгосрочные кредиты – свыше 1 (одного) года. 

2) по условиям предоставления: 
- разовый кредит – кредит, предоставляемый единовременно на всю сумму 

финансируемого проекта и погашаемый путем одного или нескольких платежей 
согласно установленного графика;   

- кредитная линия – обязательство кредитора перед заемщиком предоставлять ему в 
течение определенного периода кредиты в пределах согласованного лимита 
кредитования;    

- обращающийся (револьверный) кредит – возобновляемый кредит, при котором в 
пределах установленного лимита задолженности (контрольной суммы 
кредитования) и конкретного срока заемщик может брать и возвращать кредит по 
своему желанию. 

3) по лимиту кредитования, определяемого Кредитным Комитетом Корпорации: 
- размер лимита для одного заемщика составляет не более 25% от размера 

собственного капитала; 
- минимальный размер кредита для одного заемщика составляет не менее  1 000 000  

(одного миллиона) тенге. 
 

Основные принципы осуществления Корпорацией заемных операций: 
- срочность – предоставление кредита на определенный срок; 
- платность – предоставление кредита за определенную плату; 
- возвратность – возврат кредита в установленный срок; 
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- обеспеченность – предоставление кредитов под обеспечение, соответствующее 
внутренним документам, регламентирующим деятельность Корпорации; 

- целевая направленность – предоставление кредитов на определенные цели, 
отраженные в кредитуемом проекте; 

- дифференцированность – предоставление кредитов на различных условиях в 
зависимости от сферы деятельности заемщика, направления использования  
кредита, кредитного риска, срока кредитования, стоимости ресурсов. 

Корпорация предоставляет кредиты заемщикам, оцениваемым по следующим общим 
критериям: 

- платежеспособность заемщика; 
- деловая репутация заемщика; 
- наличие положительной кредитной истории заемщика; 
- обеспеченность кредитов (наличие залогового или другого вида обеспечения по 

кредиту, соответствующего внутренним документам, регламентирующим 
деятельность Корпорации). 

Размер вознаграждения (ставка) за пользование кредитом составляет: 
- по кредитам, источником которых являются бюджетные ресурсы – не более 10 

(десяти) процентов годовых, в том числе для кредитных товариществ – не более 4 
(четырех) процентов годовых; 

- по кредитам за счет других источников – ставка вознаграждения утверждается 
решением Кредитного Комитета Корпорации на основании служебной записки 
отдела бюджетирования и сводного анализа. Служебная записка отдела 
бюджетирования и сводного анализа должна содержать определение ставки  
вознаграждения из расчета стоимости привлеченных ресурсов и доходности 
облигаций. 
 

Классификации кредитных товариществ и условия их кредитования 
При кредитовании Корпорация подразделяет КТ на две группы. 
К первой группе относятся КТ,  отвечающие следующим критериям: 
1) (К-1) показатели финансового состояния: 

- безубыточная деятельность; 
- рентабельность не менее 0,20. Коэффициент рассчитывается как отношение 

чистого дохода КТ к общей сумме расходов до уплаты корпоративного 
подоходного налога; 

- достаточность собственного капитала не менее 0,15. Коэффициент рассчитывается 
как отношение собственного капитала КТ к суммарной величине его обязательств. 

Собственный капитал КТ рассчитывается как сумма оплаченного уставного капитала (в 
пределах обязательных взносов участников КТ), дополнительных взносов участников, 
нераспределенного чистого дохода прошлых лет (в том числе фондов, резервов, 
сформированных за счет нераспределенного чистого дохода),  превышения доходов 
текущего года над расходами текущего года, резервов по переоценке, за вычетом 
нематериальных активов, убытков прошлых лет, превышения расходов текущего года над 
доходами текущего года. 
При расчете данных показателей средства, выделенные за счет внебюджетных 
источников, не включаются. 
Обязательства – сумма всех обязательств КТ.     
2) (К-2) отсутствие просроченной задолженности: 
- отсутствие просроченной задолженности по основному долгу, вознаграждениям и 
другим обязательствам. 
3) (К-3) менеджмент управления КТ: 

- качество составления форм отчетностей, предоставляемых в Корпорацию; 
- соответствие деятельности КТ требованиям учетной и кредитной политики; 
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- качество управления КТ (деятельность Правления, периодичность проведения 
заседаний Правления).  

Ко второй группе относятся вновь открываемые КТ и действующие КТ, не отвечающие 
одному из  критериев, предъявляемых к КТ первой группы. Отнесение КТ к той или иной 
группе, а так же перевод из одной группы в другую принимается решением Правления 
Корпорации по предложениям структурных подразделений Корпорации. 
Лимит кредитования КТ определяется Кредитным Комитетом Корпорации. Размер лимита 
для  КТ 1 группы составляет не более  3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге, для КТ 2 
группы не более 1 200 000 000 (один миллиард  двести миллионов) тенге.   
Кредитование КТ первой группы осуществляется на основании Кредитного соглашения 
сроком до 7 (семи) лет. 
Кредитование КТ второй группы осуществляется на  основании  договора об открытии 
кредитной линии сроком до 5 (пяти) лет. 
Кредитный Комитет Корпорации определяет для Филиала размер лимита  кредитования 
конечного заемщика. При этом: 

- Филиал в пределах утвержденного лимита самостоятельно принимает решение о 
кредитовании; 

- решение Филиала о кредитовании свыше утвержденного лимита согласовывается с 
Кредитным Комитетом  Корпорации. 
 

Обеспечение кредита 
Требования к имуществу, принимаемому Корпорацией  в залог, осуществление  действий, 
связанных с регистрацией (перерегистрацией) залога в уполномоченных органах, либо со 
снятием его с обременения, а также иных действий, связанных с оценкой последнего, 
включены в Положение о залоговой политике, утвержденной Советом директоров от «28» 
августа 2007 года Протокол № 8. 

 
Условия кредитования проектов на развитие несельскохозяйственных видов 

предпринимательской деятельности в сельской местности 
Сумма кредита 
 

От 1 000 000 тенге до 25 % от собственного капитала 

Срок предоставления кредита 
 

До 7 лет 

Ставка вознаграждения по кредиту 
 

9,5 % годовых 

Обеспечение кредита Согласно кредитной политике 
Погашение кредита В соответствии с графиком 
 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Корпорацией, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Корпорации: 

1. Кредитное соглашение от 7 мая 2004 года № АКК 003А между Министерством 
финансов Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства Республики 
Казахстан и Корпорацией на выделения из республиканского бюджета для последующего 
кредитования КТ на 2004 год кредитных ресурсов в сумме 1 879 000 000 (один миллиард 
восемьсот  семьдесят девять миллионов) тенге. 
2. Кредитное соглашение от 22 октября 2004 года № АКК 004А между Министерством 
финансов Республики Казахстан, Министерством сельского хозяйства Республики 
Казахстан и Корпорацией на выделения из республиканского бюджета для последующего 
кредитования КТ на 2004 год кредитных ресурсов в сумме 241 203 000 (двести сорок один 
миллион двести три тысячи) тенге. 
3. Выпуск купонных облигаций от 19 марта 2007 года № С51 в количестве 3 000 000 штук 
KZ2COYO5C515 на общую сумму 3 000 000 000 тенге. 
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4. Выпуск купонных облигаций от 22 декабря 2009 года № D69 в количестве 2 000 000 
штук KZ2C0Y05D679 на общую сумму 2 000 000 000 тенге. 
5. Договор о кредите от 10  апреля 2008 года с Лондонским филиалом Дрезднер Банка на 
общую сумму 136 000 000 долларов США с изменениями от 21 декабря 2009 г. 
6. Рамочное соглашение о займе №36 от 18.05.2009, доп. Соглашение №1 от 01.06.2009, 
доп. Соглашение №2 от 14.09.2009 с АО «НУХ «КазАгро» на общую сумму 62 871 970 
667 тенге. 
7. Договор о кредите № 8 от 29 января 2010 года с АО «НУХ «КазАгро» на общую сумму 
39 000 000 000 тенге. 
8. Кредитный договор №1 от 10.06.2009 года с Управлением предпринимательства и 
промышленности Алматинской области на общую сумму 200 000 000 тенге с учетом доп. 
соглашений № 1 и № 2 от 01.07.2010 г.  
9. Кредитный договор №3 от 28.04.2010 года с Управлением предпринимательства и 
промышленности Жамбылской области на общую сумму 100 000 000 тенге. 

 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока 
действия и органа, выдавшего данный документ. 
Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций на проведение операций, предусмотренных банковским 
законодательством Республики Казахстан в национальной валюте, выданная 3 февраля 
2006 года № 24 на проведение следующих банковских операций в национальной валюте: 
Банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 
платности, срочности и возвратности. 
 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние два 
года или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения. 
Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) эмитента 
за последние два года или за период фактического существования. 
Объемы  выданных  кредитных  ресурсов: 

- 2001 год – 132 008 тыс. тенге; 
- 2002 год – 929 410 тыс. тенге; 
- 2003 год – 2 050 615 тыс. тенге; 
- 2004 год – 4 263 422 тыс. тенге; 
- 2005 год – 8 333 935  тыс. тенге; 
- 2006 год – 12 487 928 тыс. тенге; 
- 2007 год – 19 361 606 тыс. тенге; 
- 2008 год – 40 033 546 тыс. тенге; 
- 2009 год – 35 611 616 тыс. тенге; 
- 2010 год – 37 899 711 тыс. тенге. 
 

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 
по основным видам деятельности эмитента. 
 
Позитивные факторы: 

• Привлечение низкопроцентных займов от государства  
• Программа развития малого и среднего фермерства в период с 2011 до 2015 года, 

на которую будет выделено 28 млрд тенге. Аграрная кредитная корпорация входит 
в число основных операторов данной программы. 

• Природно-климатические условия Казахстана, обширные пастбища и кормовые 
угодья позволяют производить значительные объемы мяса и шерсти 
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• Высокая эффективность инвестиций в аграрный сектор (2-ое место в Казахстане по 
данным Всемирного Банка после добычи нефти) 

 
Негативные факторы: 

• Слабая организационно-техническая работа и недостаточный уровень 
квалификации сотрудников кредитных товариществ 

• Высокая степень риска сельского хозяйства, связанная с непредсказуемостью 
климатических условий 

• Отсутствие квалифицированных кадров для развития предпринимательства и 
внедрения новых технологий в сельской местности 

 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 
Корпорация оказывает услуги в виде предоставления кредитных ресурсов согласно 
лицензии Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций на проведение операций, предусмотренных банковским 
законодательством Республики Казахстан. 
 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые 
носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента; 
Пополнение оборотных средств на проведение весенне-полевых и уборочных работ 
осенью для сельхозтоваропроизводителей. 
 
2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых 
(оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на 
экспорт, в общем объеме реализуемой продукции; 
доли импорта/экспорта в оказываемых услугах отсутствует. 
 
3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента; 
сделок, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты 
принятия решения о выпуске облигаций, по которым сумма этих сделок превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов Корпорации нет. 
 
4) будущие обязательства. Раскрытие информации об основных будущих 
обязательствах эмитента и негативном влиянии, которое эти обязательства могут 
оказать на деятельность эмитента, в том числе информации о гарантиях 
эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченными гарантиями третьих лиц, 
включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, 
дате погашения и валюте гарантируемого выпуска; 
На дату составления проспекта, будущие обязательства, которые могут негативно 
отразиться на деятельности Эмитента, отсутствуют. 

 
5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути 
судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может 
произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на 
него денежных и иных обязательств; 
Судебных процессов, по результатам которых, может произойти прекращение или 
ограничение деятельности Корпорации нет. 
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6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 
течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший 
санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения 
санкции; 
Сведений обо всех административных санкциях, налагавшихся на Корпорацию и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года нет. 
 
7) факторы риска, подробный анализ факторов риска, которым могут подвергаться 
держатели облигаций 
Кредитный риск – риск возникновения потерь в результате невыполнения  заемщиком 
взятых на себя договорных обязательств по погашению основного долга и процентов по 
кредиту. Управление кредитным риском зависит от степени   кредитоспособности  
заемщика при изменении ряда факторов. А также важнейшим условием решения о выдаче 
кредита является  наличие ликвидного обеспечения, стоимость которого с учетом  
издержек на реализацию залога и его возможным обесценением  должна быть достаточна 
для покрытия основной суммы кредита  и процентов по нему.  
Риск ликвидности – риск, связанный с невозможностью Корпорации отвечать по своим 
обязательствам. Поскольку основная часть активов Корпорации сконцентрирована в 
кредитах, ликвидность Корпорации в большей степени зависит от структуры и качества 
ссудного портфеля.  
Риск клиента – риски, связанные с юридической дееспособностью и финансовым 
состоянием заемщика, определяемые исходя из юридического анализа его документации и 
финансового положения. Данный анализ составляется на основе представленных 
заемщиком документов согласно Приложений  к Порядку кредитования в Корпорации. 
Риск обеспечения – риски, связанные с обеспечением обязательств, предлагаемыми 
заемщиками для покрытия своих обязательств перед кредитором в случае их 
несвоевременного или ненадлежащего исполнения; определяются исходя из анализа 
предлагаемого обеспечения путем отнесения к определенной категории ликвидности.   
Функциональные риски – риски, связанные с осуществлением платежей, оформлением 
договора о займе, оценкой залога и т.д. 
Отраслевой риск – риск, связанный с основной  деятельностью Корпорации, а именно, 
кредитованием сельскохозяйственного производства (неурожай, падеж скота, засуха, 
колебание цен на сельскохозяйственную продукцию). 
Риск форс-мажорных обстоятельств – риск, возникающий в результате стихийных 
бедствии и иных природных катаклизмов.  
 
8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент. 
Другая информация о деятельности Корпорации, о рынках, на которых Корпорация 
осуществляет свою деятельность, отсутствует. 
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5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять 
и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов: 

 
Наименование нематериальных 
активов 

Балансовая стоимость, 
тыс. тенге 

Программное обеспечение 289 677 

 

Остаточная стоимость нематериальных активов Корпорации по состоянию на 31 декабря 
2010 года составила 321 604 тыс. тенге. 
 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств. 

 
Наименование основного 
средства 

Балансовая стоимость, 
тыс. тенге 

Офисное здание 98 659 
 

Балансовая остаточная стоимость основных средств Корпорации по состоянию на 31 
декабря 2010 года составила 202 087 тыс. тенге. 
 
32. Инвестиции (тыс. тенге): 

 
Инвестиции 31.12.2010 31.12.2009 
Инвестиции в зависимые товарищества 319 979 515 067 
 

В соответствии с решением заочного заседания Совета директоров Корпорации № 17 от 7 
октября 2009 г., Корпорация выходит из состава кредитных товариществ путем 
реализации долей в них, поэтому в 2010 году произошло снижение инвестиций в 
зависимые товарищества.  
 
33. Дебиторская задолженность (тыс. тенге): 
 

Балансовая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности Корпорации по 
состоянию на 31 декабря 2010 года составляла 27 331 тыс. тенге. 

Список наиболее крупных дебиторов представлен ниже: 
 

№ Наименование дебитора 
Дата заключения 

сделки 

Сумма 
дебиторской 
задолженности 
на 31.12.2010 г. 

1 ТОО"Металлинвест 2007" 13.01.2009 г. 9 250 

2 ТОО"АгроКурлыс Казахстан" 02.09.2010 г. 4 482 

3 ТОО"ST group wool corporation" 05.02.2009 г. 1 000 

4 ТОО"Алрун" 05.02.2010 г. 500 

5 Консалдинг Ценр Меридиан ТОО 14.07.2009 г. 1 500 

6 АО"Premier Страхование" 12.02.2009 г. 1 465 
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7 Stadart& Poors 09.10.2009 г. 1 664 

8 Аmanat Insurance Филиал АО СК 15.02.2010 г. 1 578 

9 АО"Казкоммерц Секьюритиз" 15,08.2007 г. 4 610 

 Итого:  26 049 
 

33.1. Сведения об активах Корпорации, которые являются обеспечением 
обязательств Корпорации, а также переданы в доверительное управление с 
указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия соответствующих 
договоров:  
 
По состоянию на 31 декабря 2010 г. Корпорация не имела каких-либо активов, 
являющихся обеспечением обязательств Корпорации, либо активов, переданных 
Корпорацией в доверительное управление. 
 
34. Размер уставного и собственного капитала Корпорации (тыс. тенге): 

 
Показатель 31.12.2010 31.12.2009 
Уставный капитал 48 649 371 36 649 371 
Собственный капитал 46 169 609 33 288 277 

 
35. Займы. 
В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах и 
кредитных линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах 
обеспечения. Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев 
должны быть разделены поквартально, остальные суммы представляются с 
разбивкой по годам. 

Финансовый 
институт 

Задолженность 
на 31.12.2010 

г., всего 
% Обес-

печение 

Суммы к погашению (тыс. тенге) 

2011 г. 
2012 2013 2014 I 

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
Commerzbank 
AG 

12 676 400 8,03 Нет 2 948 000 493 912 0 3 352 110 4 870 576 2 428 184 0 

Министерство 
Финансов РК 

347 624 0,5 Нет 0 0 0 349 362 0 0 0 

АО «НУХ 
«КазАгро» 

14 348 082 1,02 Нет 6 650 734 429 162 449 434 074 2 486 564 2 335 043 2 637 501 

ГУ «УПП 
Алматинской 
обл.» 

200 000 1 Нет 0 0 37 000 0 34 670 34 340 34 010 

ГУ «УПП 
Жамбылской 
обл.» 

100 000 0,1 Нет 0 0 0 0 20 172 20 080 20 060 

1-й выпуск 
облигаций 

2 954 648 7,3 Нет 107 845 0 122 618 0 3 220 566 0 0 

2-й выпуск 
облигаций 

1 889 250 11 Нет 52 387 52 387 52 387 52 387 209 548 209 548 209 548 

Итого: 32 516 004     3 114 882 1 280 728 374 454 4 187 933 10 842 096 5 027 195 2 901 119 

 
 

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 

 
 (тыс. тенге) 

№ 
Наименование 
кредитора 

Дата 
заключения 

Сумма 
кредиторской 
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сделки задолженности 
на 31.12.2010 г. 

1 АО"Казахтелеком" 01.02.2010 г. 1 251 
2 ТОО"Нурлы омир" 22.11.2010 г. 861 
3 АО"Казагромаркетинг" 29.11.2010 г. 1 938 

4 
ТОО"Рекламное агенство 
АДА" 

27.10.2010 г. 3 485 

5 ТОО"BesT Video" 08.11.2010 г. 1 115 
6 ИП"Букина Ж.Ж." 13.09.2010 г. 399 
7 АО"РГ Егемен Казахстан" 05.03.2010 г. 378 
 Итого:  9 427 

 
36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три 
последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет). 

 
Чистый доход (тыс. тенге) 

Год Чистый доход 

2008 год 323 154 

2009 год (4 631 347) 

2010 год 98 117 
 

36-2. Левередж 
В данном пункте указывается величина левереджа Корпорации по состоянию на 
первый день каждого из трех последних завершенных финансовых лет, а также на 
конец последнего квартала 

 
01.01.2008г. 01.01.2009г. 01.01.2010г. 01.01.2011г. 

0,14 0,59 1,15 0,64 

 
36-3. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 29.04.09 г. 
№ 89 
 
36-4. Указываются чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности 
эмитента, за один из двух последних завершенных финансовых лет согласно его 
финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом. 

 
Чистые денежные потоки (тыс. тенге) 

 2009 2008 
Чистое поступление / (расходование) денежных средств 
от операционной деятельности 

(951 975) (11 779 230) 

Чистое поступление / (расходование) денежных средств 
от инвестиционной деятельности 

(398 388) 17 465 

Чистое поступление / (расходование) денежных средств 
от финансовой деятельности 

2 586 127 10 948 118 

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 1 235 764 (813 647) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода 

2 033 970 2 847 617 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 3 269 734 2 033 970 
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отчетного периода 
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6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

37. Зарегистрированные выпуски эмиссионных ценных бумаг Корпорации до даты 
принятия решения о выпуске облигаций:  
1) Общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 
количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем 
денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости), сумма основного 
долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, 
количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 
погашения. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 
облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации такого выпуска:  
 
1-й выпуск облигации Корпорации: 
1.1) Вид облигаций: купонные,  без обеспечения. 
1.2) Количество выпущенных облигаций и общий объем выпуска облигаций: 
- количество выпущенных облигации: 3 000 000 (три миллиона) штук; 
- общий объем выпуска: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.  
1.3) Номинальная стоимость одной облигации:  
 - 1 000 (одна тысяча) тенге. 
1.4) Количество выкупленных облигаций: 
- 1 074 720 штук. 

 
Выкуп облигаций 1-го выпуска. 

Дата  Кол-во  Дата  Кол-во  Дата  Кол-во  
06.03.2008        4 400   29.03.2010        2 242   23.07.2010    11 340   

27.05.2008        4 400   22.04.2010        6 630   23.07.2010      2 050   

30.05.2008        4 400   22.04.2010        1 550   23.07.2010      3 617   

03.06.2008        2 200   22.04.2010        7 788   28.07.2010    13 374   

06.06.2008        2 920   04.05.2010        1 038   28.07.2010      9 145   

05.08.2008        1 700   30.06.2010        3 238   28.07.2010      5 460   

19.05.2009    233 000   13.07.2010        6 649   29.07.2010      6 640   

26.05.2009    233 000   22.07.2010        7 660   29.07.2010      3 860   

09.02.2009        1 860   22.07.2010        5 680   04.08.2010    14 650   

11.02.2009        2 200   22.07.2010      13 120   04.08.2010    19 981   

16.02.2009        2 200   22.07.2010      11 760   11.08.2010      8 938   

05.05.2009           900   22.07.2010        2 282   16.08.2010    10 620   

15.09.2009           180   22.07.2010      31 493   01.09.2010    12 360   

24.11.2009        1 267   22.07.2010      13 952   01.09.2010    13 430   

24.11.2009        2 497   22.07.2010        7 873     

31.12.2009        4 331   22.07.2010        7 745     

31.12.2009        2 105   22.07.2010      14 176     

20.01.2010        4 661   22.07.2010        4 140     

20.01.2010        4 842   23.07.2010      19 260     

09.02.2010    172 230   23.07.2010        8 220     

22.02.2010        2 376   23.07.2010      39 980     

12.03.2010        6 523   23.07.2010        6 690     
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17.03.2010        1 056   23.07.2010        4 040     

17.03.2010        7 387   23.07.2010        9 414     
 

1.5) Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, 
государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 
такого выпуска: 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций № С51 от 19.03.07г.  
1.6) Количество размещенных облигаций по первому выпуску: 
  - 2 954 648 штук ценных бумаг 
1.7) Общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной 
стоимости): 
 - 2 577,3 млн. тенге. 
1.8) Сумма основного долга: 
 - 2 954 648 000 тенге. 
1.9) Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по первому выпуску: 
- 19.02.2008г. в соответствии с условиями выпуска Облигаций, Корпорация осуществила 
выплату 1-го купонного вознаграждения по Облигациям НИН KZ2C0Y05C515  в сумме 71 
903 525 тенге.  
- 13.08.2008г. в соответствии с условиями выпуска Облигаций, Корпорация осуществила 
выплату 2-го купонного вознаграждения по Облигациям НИН KZ2C0Y05C515  в сумме 
104 444 370 тенге.  
- 17.02.2009 г. Корпорация осуществила выплату 3-го купонного вознаграждения по 
облигациям НИН KZ2C0Y05C515  в сумме 126 842 670 тенге, в соответствии с условиями 
выпуска Облигаций. 
- 17-18.08.2009 г. Корпорация осуществила выплату 4-го купонного вознаграждения по 
облигациям НИН KZ2C0Y05C515  в сумме 115 916 220 тенге, в соответствии с условиями 
выпуска Облигаций. 
- 10.02.2010 г. Корпорация осуществила выплату 5-го купонного вознаграждения по 
облигациям НИН KZ2C0Y05C515  в сумме 112 740 053 тенге, в соответствии с условиями 
выпуска Облигаций. 
- 10.08.2010 г. Корпорация осуществила выплату 6-го купонного вознаграждения по 
облигациям НИН KZ2C0Y05C515  в сумме 99 910 269 тенге, в соответствии с условиями 
выпуска Облигаций. 

 
2-й выпуск облигации Корпорации: 
2.1) Вид облигаций: купонные,  без обеспечения. 
2.2) Количество выпущенных облигаций и общий объем выпуска облигаций: 
- количество выпущенных облигации: 2 000 000 (два миллиона) штук; 
- общий объем выпуска: 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге.  
2.3) Номинальная стоимость одной облигации:  
 - 1 000 (одна тысяча) тенге. 
2.4) Количество выкупленных облигаций: 
- 95 103 штук. 

 
Выкуп облигаций 2-го выпуска. 

Дата Кол-во Дата Кол-во 
17.03.2010 17 888 10.11.2010 3 578 

21.04.2010 12 893 17.11.2010 2 693 

26.05.2010 993 06.12.2010 2 148 

31.05.2010 2 222 15.12.2010 2 290 
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07.06.2010 19 594 31.12.2010 2 200 

08.06.2010 5 234 31.12.2010 13 530 

20.10.2010 6 113 31.01.2011 17 443 

28.10.2010 1 878 31.01.2011 4 750 

03.11.2010 1 849   
 

2.5) Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, 
государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 
такого выпуска: 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций № D67 от 22.12.09 г.  
2.6) Количество размещенных облигаций по первому выпуску: 
  - 1 867 057 штук ценных бумаг 
2.7) Общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной 
стоимости): 
 - 1 872,8 млн. тенге. 
2.8) Сумма основного долга: 
 - 1 867 057 000 тенге. 
2.9) Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по второму выпуску: 
1-ый купон (4 февраля 2010 г.) – 4 433 064 (четыре миллиона четыреста тридцать три 
тысячи шестьдесят четыре) тенге; 
2-ой купон (5 марта 2010 г.) – 5 672 086 (пять миллионов шестьсот семьдесят две тысячи 
восемьдесят шесть) тенге; 
3-й купон (2 апреля 2010 г.) – 7 153 777 (семь миллионов сто пятьдесят три тысячи 
семьсот семьдесят семь) тенге; 
4-й купон (4 мая 2010 г.) - 10 757 033 (десять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч 
тридцать три) тенге; 
5-й купон (1 июня 2010 г.) - 12 388 554 (двенадцать миллионов триста восемьдесят восемь 
тысяч пятьсот пятьдесят четыре) тенге; 
6-й купон (1 июля 2010 г.) - 13 389 004 (тринадцать миллионов триста восемьдесят девять 
тысяч четыре) тенге. 
7-ой купон (3 августа 2010 г.) – 16 158 760 (шестнадцать миллионов сто пятьдесят восемь 
тысяч семьсот шестьдесят) тенге; 
8-ой купон (1 сентября 2010 г.) – 16 948 698 (шестнадцать миллионов девятьсот сорок 
восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) тенге; 
9-й купон (5 октября 2010 г.) – 17 371 668 (семнадцать миллионов триста семьдесят одна 
тысяча шестьсот шестьдесят восемь) тенге; 
10-й купон (3 ноября 2010 г.) - 17 577 441 (семнадцать миллионов пятьсот семьдесят семь 
тысяч четыреста сорок один) тенге; 
11-й купон (6 декабря 2010 г.) - 17 503 007 (семнадцать миллионов пятьсот три тысячи 
семь) тенге; 
12-й купон (6 января 2011 г.) - 17 462 326 (семнадцать миллионов четыреста шестьдесят 
две тысячи триста двадцать шесть) тенге. 
 
2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных 
учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. 
Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены 
выкупа на последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный 
регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска; 
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2.1) общее количество акций – 48 649 371 штука; 
2.2) вид акций – простые; 
2.3) номинальная стоимость акций – 1 000 тенге; 
2.4) общая сумма денег, привлеченных при размещении акций - 48 649 371 000 тенге; 
2.5) количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены 
выкупа на последнюю дату – нет; 
2.6) дата утверждения методики выкупа акций - методика определения стоимости 
акций при их выкупе АО "Аграрная кредитная корпорация", утверждена протокольным 
решением заочного заседания Совета директоров АО «Национальный холдинг «КазАгро» 
от 07.09.2007 г. № 6; 
2.7) орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска – Агентство РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; 
2.8) государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 
№ А4521 от 01.06.2010 г. 

 
3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по 
облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения 
таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным 
бумагам (отдельно по видам и выпускам); 
Фактов неисполнения Корпорации своих обязательств перед держателями ценных бумаг 
нет. 
 
4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, 
принявший такие решения, основания и дату их принятия; 
Приостановления или признания несостоявшимся, аннулирования выпуска ценных бумаг 
не было. 
 
5) даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, 
подлежащие выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении по 
каждому выпуску; 

 
1-й выпуск: 
Даты выплат вознаграждений – 10 февраля и 10 августа.  
Суммы вознаграждения, подлежащие выплате – ставка вознаграждения 
индексированная, в связи с чем размер выплаты вознаграждения пересматривается каждые 
пол года. 
Дата погашения облигаций – производится по номинальной стоимости (в тенге), в 
течение 10 рабочих дней после окончания срока обращения (10 августа 2012 г.), путем 
перечисления денег на текущий счет держателя облигаций, одновременно с последней 
выплатой вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении на дату, 
предшествующую дате погашения облигаций. 
Сумма номинальной стоимости, подлежащая выплате при погашении облигаций – 
3 000 000 000 тенге2. 
 
2-й выпуск: 
Даты выплат вознаграждений - выплата вознаграждения по облигациям производится 1 
(один) раз в месяц, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем фиксации 

                                                 
2 По состоянию на 31.01.2011 года облигации по данному выпуску размещены на общую сумму номинальной стоимости 2 954 648 000 
тенге. 
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реестра держателей облигаций.  Дата фиксации реестра держателей облигаций – 
последний календарный  день месяца. 
Суммы вознаграждения, подлежащие выплате – ставка вознаграждения 11 годовых от 
номинальной стоимости является фиксированной, в связи с чем сумма подлежащая к 
выплате зависит от количество размещенных облигаций. При полном размещении 
ежемесячная сумма составит – 18 333 тыс. тенге. 
Дата погашения облигаций – через 5 (пять) лет с даты начала обращения (31 декабря 
2014 г.). 
Сумма номинальной стоимости, подлежащая выплате при погашении облигаций – 
2 000 000 000 тенге3. 
 
6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из 
двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с 
указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов; 
В соответствии с решением заочного заседания Совета директоров АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро» от 28 мая 2010 года № 10, в связи с наличием убытка и 
отсутствия чистого дохода по результатам деятельности Корпорации за 2009 год принято 
решение о невыплате дивидендов по ее простым акциям и не определении порядка 
распределения чистого дохода за 2009 год. 
Заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» по 
вопросу определения размера дивидендов на одну акцию за 2010 год еще не проводилось. 
 
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 
Эмитента, включая наименования организаторов торгов; 
АО «Казахстанская фондовая биржа» 
 
8) права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их 
держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений 
(ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, 
заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав 
держателей. 
1-й выпуск: 
- право на получение номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего 
вознаграждения при погашении облигаций через 5 (пять) лет с даты начала обращения; 
- право на получение вознаграждения по облигациям; 
- право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями; 
- право на получение необходимой информации о Корпорации, посредством письменного 
обращения; 
- право на ознакомление с проспектом выпуска облигаций или его копии; 
- прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
2-й выпуск: 
- право на получение ежемесячного вознаграждения в течение всего срока обращения 
облигаций; 
- право на получение суммы основного долга по номинальной стоимости (в тенге) 
одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям, находящимся в 
обращении на дату, предшествующую дате погашения облигаций, в течение 10 рабочих 
дней после окончания срока обращения путем перечисления денег на текущий счет 
держателя облигаций; 
- право беспрепятственной продажи и покупки облигаций на вторичном рынке; 

                                                 
3 По состоянию на 31.01.2011 года облигации по данному выпуску размещены на общую сумму номинальной стоимости 1 867 057 000 
тенге 
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- право требовать выплату неустойки за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из 
официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на 
день исполнения денежного обязательства или его части. 
В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан с 
постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного долга 
осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения и суммы основного 
долга в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от 
инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника 
облигаций. Последняя выплата вознаграждения производится в тенге одновременно с 
погашением облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашения облигаций 
осуществляются Корпорацией в безналичном порядке. 
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7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
 

Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не 
заполнятся. 
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются: 
1) события, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по 
облигациям Эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право 
потребовать досрочного погашения облигаций; 
Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата процентного 
вознаграждения, номинальной стоимости и последнего процентного вознаграждения в 
течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания 
установленных Проспектами выпусков облигаций сроков выплаты вознаграждения и 
номинальной стоимости облигаций.  
Корпорация освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по облигациям, выпущенным в пределах данной программы, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых 
не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, 
военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
срок выполнения Корпорацией своих обязательств по облигациям, выпущенным в 
пределах данной программы, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 
Корпорация в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты наступления одного или всех 
событий дефолта, обязана предпринять все возможные меры для устранения причин, 
вызвавших события дефолта (за исключением событий, являющихся следствием 
обстоятельств непреодолимой силы). В случае неустранения таких причин в указанный 
период держатели  облигаций  Корпорации  имеют  право  требовать  досрочного  
погашения облигаций  Корпорацией  путем  направления  Корпорации письменного  
требования  о  досрочном  погашении  облигаций  в  течение  всего  срока, пока 
Корпорацией не будут исполнены обязательства по выплате задолженности. 
 
2) меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по 
облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по 
облигациям; 
В случае задержки выплат процентного вознаграждения или номинальной стоимости 
облигаций по вине Корпорации, Корпорация начисляет держателям облигаций пеню за 
каждый день просрочки по официальной ставке рефинансирования Национального Банка 
Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части. 
При наступлении событий дефолта Корпорации разработает и утвердит соответствующим 
органом Корпорации План мероприятий по устранению причин, вызвавших события 
дефолта, с целью обеспечения прав держателей облигаций. 
 
3) подробное описание порядка, срока и способа доведения эмитентом до 
сведения держателей облигаций информации о фактах наступления дефолта, 
которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 
неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей 
облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с 
требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям. В случае если 
раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, 
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указываются полное и сокращенное наименование этого лица и место его 
нахождения; 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня возникновения события дефолта Корпорация 
информирует о таком факте держателей облигаций посредством размещения сообщения 
на официальном сайте Корпорации www.agrocredit.kz, официальном сайте акционерного  
общества «Казахстанская  фондовая  биржа» www.kase.kz, а также в газете «Егемен 
Қазақстан», включая: 
- информацию о факте дефолта; 
- объем неисполненных обязательств Корпорации на дату дефолта; 
- причины неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий  держателей облигаций по удовлетворению своих 
требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Корпорации; 
- иную информацию по решению Корпорации. 
 
4) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты 
концессионного договора и постановления Правительства Республики Казахстан о 
предоставлении поручительства государства; 
 
Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными. 
 
5) наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и 
номер договора. 
 
Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг». 
Сокращенное наименование: АО «Регистраторская система ценных бумаг». 
Место нахождения: Республика Казахстан, 050096, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 
Астана, д. 8а, тел. 8 (727) 333-40-14, 333-40-10. 
Лицензия № 0406200345 от 10.03.2005 г. выдана Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Договор на 
ведение реестра № 001-А-33 от 29.03.2001 г. 
 
42. Ограничения в обращении облигаций. 
Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в 
отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг 
лиц, среди которых предполагается разместить облигации. 
 
Ограничения в обращении облигаций Корпорации отсутствуют. 
 
43. Сумма затрат Корпорации на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом 
эти затраты будут оплачиваться: 
Общая сумма затрат по  выпуску и размещению облигаций Корпорации составит  
приблизительно 10 миллионов тенге, и будет включать в себя услуги финансового 
консультанта и андеррайтера, услуги регистратора, а также листинговые сборы АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 
Размер  данных  расходов  будет  зависеть  от  фактического  объема  размещения. 
Расходы будут оплачиваться за счет чистого дохода Эмитента путем перечисления денег 
на счета поставщиков услуг.     
 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
Корпорации, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения 
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«АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК 
ҚОҒАМЫНЫҢ 

(«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ) 
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ПРОСПЕКТІСІ 

 
 
 

6 000 000 000  теңге 
6 000 000 дана 

 
 
 

Бұл проспект 2011 жылғы 31 қаңтарда (құжаттарды мемлекеттік тіркеуге тапсыру күнінен 
алдыңғы айдың соңғы күніне) жасалған.Эмитенттің қаржылық жағдай  туралы ақпарат 201 
жылғы 31 желтоқсанға (құжаттарды мемлекеттік тіркеуге тапсырудан алдыңғы соңғы тоқсан 
аяғы ) көрсетілген. 
 

 
Уəкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу шығарылым 

проспектiсiнде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай 
да болмасын ұсыным берудi білдiрмейдi. Облигациялар шығарылымын мемлекеттiк 
тiркеудi жүзеге асырушы уəкiлеттi орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы 
үшiн жауап бермейдi. Облигациялар шығарылымы проспектiсiнiң Қазақстан 
Республикасы заңнамаларының талаптарына сəйкестiгi ғана қаралды. Эмитенттiң 
лауазымды тұлғалары осы проспектiдегi ақпараттың шынайылығы үшiн жауап бередi 
жəне ондағы барлық ақпарат шынайылығын жəне эмитентке жəне оның 
облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.  

 
 

Астана қ., 2011 ж. 
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1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР 
 

Түйін  

 
Мемлекеттік 

тілде 
Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

2. Эмитенттің атауы 

 «Аграрлық несие 
корпорациясы» 
Акционерлік 
қоғамы 

Акционерное 
общество 
«Аграрная 
кредитная 
корпорация» 

«Agrarian Credit 
Corporation» Joint-
stock company  
 

Қысқартылған 
атауы 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» 
АҚ 

АО «Аграрная 
кредитная 
корпорация» 

«Agrarian Credit 
Corporation» JSC 

3. Эмитентті 
мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) 
туралы мəлімет 

Астана қаласы Əділет басқармасымен 2003 жылғы 25 
тамызда қайта тіркелген («Аграрлық несие корпорациясы» 
АҚ). 

4. Салық төлеушінің 
тіркеу нөмірі 

620300017049 

5. Эмитенттiң 
орналасқан жерi, 
байланыс 
телефондарының 
жəне факсының 
нөмiрлерi, 
электрондық 
поштасының 
мекенжайы туралы 
ақпарат 

Заңды мекен-жайы: 
Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ., Сарыарқа ауданы, 
Желтоқсан көшесі, 28а.  
Нақты мекен-жайы: 
Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ., Сарыарқа ауданы, 
Желтоқсан көшесі, 28а.  
тел. 8 (7172) 591-591, 554- 050, 591-489 (ф.), e-mall: 
info@agrocredit.kz 
Web-сайт: www.agrocredit.kz  

6. Эмитенттің банктік 
деректемелері 

Шот: KZ779261501146359002, банк: «Казкоммерцбанк» АҚ, 
БИК: KZKOKZKX, Кбе: 15 

7. Эмитенттің қызмет 
түрлері 

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ (бұдан əрі – Корпорация, 
Қоғам немесе Эмитент) өз қызметін  Қазақстан 
Республикасының (бұдан əрі – Қазақстан немесе ҚР) 
заңнамасына, атап айтқанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» 
ҚР Заңының жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
«Агроөнеркəсiптiк кешендi мамандандырылған ұйымдардың 
қатысуымен қолдаудың кейбiр мəселелерi туралы» 2006 жылғы 
7 шілдедегі N 645 Қаулысы (бұдан əрі бірлесіп - Заңнама), 
сонымен қатар Қоғамның 2009 жылғы 25 қарашадағы Жарғысы 
мен оған кейінгі өзгерістер мен толықтырулар жəне 
Корпорацияның корпоративтік басқару кодексі негізінде жүзеге 
асырады.  
Эмитент қызмет түрі: 
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1) ауыл шаруашылығы секторын қолдау бойынша үкіметтік 
бағдараламаларды іске асыру; 
2) агроөнеркəсіптік кешенде өзінің жобаларын іске асыру үшін 
отандық жəне шетелдік инвестицияларды тарту; 
3) агроөнеркəсіптік кешенде инвестициялық жобаларды əзірлеу 
мен іске асыру; 
4) берілген қаражатты өтеу есебінен алынған кепілдік мүлік пен 
ауыл шаруашылығы өнімін іске асыру; 
5) тиісті лицензияның негізінде банктік қарыз операцияларын 
іске асыру; 
6) лизингтік қызметті іске асыру. 

 
7-1. Егер эмитент қаржы агенттігі мəртебесін иеленген болса мынадай мəліметтерді 
көрсету қажет: 
1) қаржы агенттігі мəртебесі 2005ж. шілденің 30-ынде иеленген; 
э) Эмитентте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қаржы агенттігі 
үшін пруденциалдық нормативтер жəне қаржы агенттігі мəртебесін жоғалту тəртібі 
туралы» 2003 жылғы 25 шілдедегі № 251 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2449 тіркелген) бекітілген пруденциалдық 
нормативтердің орындалмау фактісі жоқ. 

 
8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік 
агенттіктер жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері 
берген рейтингтердің бар-жоғы туралы мəлімет. Егер Эмитентке қаржы агентінің 
мəртебесі берілген болса, уəкілетті орган қаулысының күнін, нөмірін көрсету қажет 

 
Корпорацияның рейтингтері: 
Moody’s Investors Service Limited 
«Ва2/NР», «Тұрақты» болжамы. 
 
Standard&Poor's: 
- халықаралық шəкіл бойынша ұзақ мерзімді «ВВ», «Тұрақты» болжамы; 
- қысқа мерзімді «В»; 
- ұлттық шəкіл бойынша «kz A+». 

 
Корпорация шығарған облигацияларға халықаралық рейтингтік агенттіктердің  тағайындаған 

рейтингтері  

Облигациялар түрі 
Ұлттық 

бірдейлестіру 
нөмірі (ҰБН) 

KASE сауда коды 
Рейтингті 

тағайындау/қайта 
қарау күні  

Standard & Poor’s 

Купондық KZ2C0Y05C515 AGKKb1 08.12.2010 BB 

 

Егер Эмитентке қаржылық агенттік мəртебесі тағайындалған жағдайда, уəкілетті 
орган қаулысының күні, нөмірі көрсетілсін:  
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 шілдедегі №274 қаулысымен 
Корпорацияға қаржылық агенттік мəртебесі тағайындалды.   
Осыған байланысты, Эмитент шығарған облигациялар агенттік болып табылады.  
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9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атауы, тіркелген күндері, 
орналасқан орындары жəне почта мекен-жайлары 
 

№ Филиалдың, 
өкілдіктің атауы 

Əділет 
органдарында  
тіркеу  күні жəне 

нөмірі 

Филиалдың, өкілдіктің 
орналасқан жері жəне 
почталық мекен-жайы 

1 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Алматы облысы 

бойынша филиалы 

2 ақпан 2007 жыл 
 № 3843-1910-Ф-л 

050000, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қ-сы, Гоголь к-сі, 39 

2 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Қарағанды облысы 
бойынша филиалы 

6 ақпан 2007 жыл  
№ 2985-1930-Ф-л 

100012, Қазақстан Республикасы, 
Қарағанды қ-сы, Лобода к-сі, 22 

3 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Павлодар облысы 
бойынша филиалы 

12 ақпан 2007 жыл  
№ 1891-1945-Ф-л 

140000, Қазақстан Республикасы, 
Павлодар қ-сы, 

Академик Сəтбаев к-сі, 46 

4 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Қостанай облысы 
бойынша филиалы 

02 ақпан 2007 жыл 
№2417-1937-Ф-л 

110000, Қазақстан Республикасы, 
Қостанай қ-сы, Баймағамбетов к-

сі, 195 

5 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша 

филиалы 

16 ақпан 2007 жыл 
№ 1623-1948-Ф-л 

150000, Қазақстан Республикасы, 
Петропавл қ-сы,  Казахстанская 

Правда к-сі, 66 

6 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Оңтүстік Қазақстан 
облысы бойынша 

филиалы 

8 ақпан 2007 жыл № 
2925-1958-Ф-л 

160000, Қазақстан Республикасы, 
Шымкент қ-сы, 

Г. Иляев к-сі, 4-үй, 2-пəтер 

7 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Қызылорда облысы 
бойынша өкілдігі 

28 ақпан 2008 жыл 
№ 1314-1933- Ө-к 

120008, Қазақстан Республикасы, 
Қызылорда қ-сы, 
Абай д-лы, 48 

8 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 

Батыс Қазақстан облысы 
бойынша өкілдігі 

23 қаңтар 2008 
жыл№ 1289-1926- Ө-

к 

090000, Қазақстан Республикасы, 
Орал қ-сы, Қасым Аманжолов к-

сі, 75-үй 

9 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Ақмола облысы 
бойынша өкілдігі 

14 ақпан 2008 жыл 
№1424-1902- Ө-к 

020000, Қазақстан Республикасы, 
Көкшетау қ-сы, 

 Калинин к-сі, 48-үй, 53-пəтер 

10 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Жамбыл облысы 
бойынша өкілдігі 

29 қаңтар 2008 жыл 
№2138-1919-Ө-к 

080012, Қазақстан Республикасы 
Жамбыл облысы, Тараз қ-сы, 

Пушкин к-сі, д. 33 

11 
«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Шығыс Қазақстан 

11 қаңтар 2008 жыл 
№3129-1917- Ө-к 

070000, Қазақстан Республикасы,  
Өскемен қ-сы, Пролетарская к-сі, 

72 
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облысы бойынша 
өкілдігі 

12 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 

Ақтөбе облысы бойынша 
өкілдігі 

22 қаңтар 2008 жыл 
№2234-1904-Ө-к 

030000, Қазақстан Республикасы, 
Ақтөбе қ-сы, 

М.Оспанов к-сі, 52, 2-корпус, 3 
каб. 

13 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 
Атырау облысы 
бойынша өкілдігі 

7 ақпан 2008 жыл 
№2454-1915-Ө-к 

060011, Қазақстан Республикасы, 
Атырау қ-сы, 

Досмұхамедов к-сі, 33-үй 

 
10. Олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілігін көрсетіп, 
Эмитенттің қаржы есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) 
аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні, болса - əкесінің 
аты) 
2008 жыл  
«Делойт ЖШС, Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға 
мемлекеттік лицензия нөмірі 0000015, серия МФЮ-2, 13.09.2006 ж. Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігімен берілген. Бас директордың міндетін атқарушы – 
Арман Чингильбаев, білікті аудитор, 12.10.1999 ж. Қазақстан Республикасының біліктілік 
куəлігі № 0000487. 
Тапсырма бойынша серіктес Ғалымжан Хасенов білікті аудитор, АҚШ Лицензия № 
СР3357. 
 2009 жыл  
«Ernst & Young ЖШС, Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға 
мемлекеттік лицензия нөмірі 0000003, серия МФЮ-2, 15.07.2005 ж. Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігімен берілген. Бас директор – Евгений Жемалетдинов, 
білікті аудитор, 24.12.2003 ж. Қазақстан Республикасының біліктілік куəлігі № 0000993. 
Тапсырма бойынша серіктес Евгений Жемалетдинов білікті аудитор, АҚШ Лицензия № 
СР3007. 
2010 жыл  
«Ernst & Young ЖШС, Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға 
мемлекеттік лицензия нөмірі 0000003, серия МФЮ-2, 15.07.2005 ж. Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігімен берілген. Бас директор – Евгений Жемалетдинов, 
білікті аудитор, 24.12.2003 ж. Қазақстан Республикасының біліктілік куəлігі № 0000993. 
Тапсырма бойынша серіктес Евгений Жемалетдинов білікті аудитор, АҚШ Лицензия № 
СР3007. 
 
Корпорацияның Жарғысына сəйкес, Корпорацияның қаржылық есептілігінің аудитін 
жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне 
кіреді.   
  
Олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілігін көрсетіп, 
уəкілетті органға проспектіні алдағы бергенге дейінгі үш жыл ішінде тиісті 
қызметтер көрсетуге шарттар жасалған заң жəне қаржы мəселелері жөніндегі 
консультанттардың толық ресми атауы 
 

Кеңес беруші Орналасқан жері Көрсетілетін қызметтер 
атауы 

2008 жыл 
«Казкоммерц Секьюритиз» 
АҚ(«Казкоммерцбанк» АҚ 

050059, Алматы қ., 
Фурманов көш., 240Г, 

2007-2008жж. Корпорация 
облигацияларының 1-ші 
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еншілес ұйымы)   
Бағалы қағаздар нарығында 

қызметті іске асыруға 
17.05.2006ж. № 0401201207 

лицензия 
 «Казкоммерц Секьюритиз» 

АҚ «Қазақстандық қор 
биржасы» акционерлік 

қоғамының жəне Қазақстан 
қаржыгерлері 

қауымдастығының мүшесі 
болып табылады. 

"CDC" бизнес орталығы, 5-
қабат 

шығарылымы бойынша 
қаржы консалтингі мен 
андеррайтинг қызметтері 

 

White & Case Казахстан 
ЖШС 

050059, Алматы қ., Достық 
даңғ., 117/6 

2008 ж. Dresdner Bank AG 
(қазіргі кезде Commerzbank 
AG) қарыз тарту кезінде заң 

кеңес беру қызметтері 
2009 жыл 

«BCC Invest» АҚ- «Банк 
ЦентрКредит» АҚ еншілес 

ұйымы 
Бағалы қағаздар нарығында 

қызметті іске асыруға 
31.07.2006ж. №0401201249 

лицензия  
«BCC Invest» АҚ 

«Қазақстандық қор 
биржасы» акционерлік 

қоғамының жəне Қазақстан 
қаржыгерлері 

қауымдастығының мүшесі 
болып табылады. 

050022, Алматы қ., 
Сейфуллин даңғ., 597, 3-
қабат (заң)/ Алматы қ., 

Шевченко көш., 100, 5-қабат 
(нақты) 

2009-2010 жж. Корпорация 
облигацияларының 2-ші 

шығарылымын орналастыру 
бойынша қызметтер 

 

Dewey & LeBoeuf  ЖШС 050010, Алматы қ., Достық 
даңғ., 38, «Кең Дала» бизнес 

орталығы 5-қабат  

2009 ж. Commerzbank AG 
(бұрынғы Dresdner Bank 

AG) қарыз шартына 
өзгерістер енгізу кезеңінде 
заң кеңес беру қызметтері 

 
2010 жыл 

«BCC Invest» АҚ - «Банк 
ЦентрКредит» АҚ еншілес 

ұйымы 
Бағалы қағаздар нарығында 

қызметті іске асыруға 
31.07.2006ж. №0401201249 

лицензия  
«BCC Invest» АҚ 

«Қазақстандық қор 
биржасы» акционерлік 

қоғамының жəне Қазақстан 
қаржыгерлері 

қауымдастығының мүшесі 
болып табылады. 

050022, Алматы қ., 
Сейфуллин даңғ., 597, 3-
қабат (заңды)/ Алматы қ., 

Шевченко көш., 100, 5-қабат 
(нақты) 

2009-2010 жж. 
ұйымдастырылмаған 
нарықта Корпорация 

облигацияларының2-ші 
шығарылымын орналастыру 

бойынша қызметтер 
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Жоғарыда көрсетілген заң компанияларының қандай да алқаларға (қауымдастықтарға, 
палаталарға) тиесілігіне қатысты ақпарат жоқ. 
 
«Halyk Finance» Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы («Halyk 
Finance» АҚ) – (Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Əл-Фараби даңғ., 19/1, БЦ 
«Нұрлы  Тау» БО, 3Б, 6-қабат), Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен берілген №4.2.92/28 бағалы қағаздар 
нарығындағы қызметті іске асыру лицензиясы, осы облигациялық бағдарлама шегінде 
облигациялар шығарылымы бойынша қаржы кеңес берушісі мен андеррайтер 
функцияларын іске асырады, «Halyk Finance» АҚ «Қазақстандық қор биржасы» 
акционерлік қоғамының жəне Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының мүшесі болып 
табылады. 
 
11. Эмитент корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні (егер оны қабылдау 
қоғамның жарғысында көзделген жағдайда).  
«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 31 наурыздағы №5 шешімімен 
Корпорацияның корпоративтік басқару кодексі бекітілген.  
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2. «АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ» АҚ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 
  

12. Басқару органдарының құрылымы 
 
2009 жылғы 25 қарашада бекітілген Қоғам Жарғысына, оған кейінгі өзгерістер мен 
толықтыруларға сəйкес Эмитенттің басқару органдары төмендегілер болып табылады: 
 

 
 
Дерекнама:  «Аграрлық несие  корпорациясы» АҚ деректері 
 
Басқару органдарының құрылымы: 
1) жоғары орган – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесі 
тұлғасында Жалғыз акционер; 
2) басқару органы – Корпорацияның Директорлар кеңесі; 
3) атқару органы – Корпорацияның Басқармасы; 
4) бақылау органы – Корпорацияның Ішкі аудит қызметі. 
Жоғары орган – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесі 
тұлғасында Жеке акционер. 
«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесі (бұдан əрі - 
Ұлтхолдингі) қолданыстағы Қазақстан Республикасының Заңына жəне Қоғамның 
Жарғысына қарсы келмейтін кез келген шешімдер қабылдауға құқылы.  
Ұлтхолдингтің Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады:  
1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жəне оны жаңа редакцияда 
бекіту; 
2) корпорациялық басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды 
бекіту; 
3) Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату; 
4) Қоғамның жарияланған акциялар санын (жарияланған акциялар, оның ішінде Холдинг 
төлейтін акциялар санын анықтау) ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған 
жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау; 
5) жарияланған акциялардың саны шегінде Қоғам акцияларын орналастыру (іске асыру) 
туралы, соның ішінде орналастырылатын (іске асырылатын) акциялардың саны, оларды 
орналастырудың тəсілі мен бағасы туралы; 
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6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен 
тəртібін белгілеу; 
7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін 
сайлау жəне олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар 
кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшерін жəне төлем жүргізу талаптарын 
белгілеу; 
8) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; 
9) Қоғамның жылдық қаржы есебін бекіту; 
10) Есепті қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін үлестіру тəртібін бекіту, жай акциялар 
бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жəне Қоғамның бір жай акциясы 
есебінен дивидендтің көлемін бекіту; 
11) Жарғының 53-тармағында көзделген жағдайларда Қоғамның жай акциялары бойынша 
дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау; 
12) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау; 
13) сомасы Қоғамның барлық активтерінің жиырма бес жəне одан астам пайызын 
құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін тапсыру жолымен басқа заңды тұлғалар 
құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау; 
14) заңнамаға сəйкес Қоғам сатып алған жағдайда акциялардың құнын анықтау 
əдістемесіне (егер Қоғам құрылу кезінде бекітілмеген болса, əдістемені бекіту) енгізілетін 
өзгерістерді бекіту;   
15) Қоғамның мүдделі мəмілелерді жасау туралы шешім қабылдауы, егер мұндай шешімді 
Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдай алмаса; 
16) заңнамаға, осы Жарғыға жəне Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сəйкес Жалғыз 
акционердің құзыретіне жатқызылған Қоғамның ішкі құжаттарын, Қоғамның тəуелсіз 
директорлары мен дивидендті саясаты туралы ережені қоса бекіту; 
17) Жалғыз акционердің отырысының күн тəртібін бекіту; 
18) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тəртібін белгілеу, 
оның ішінде заңнамаға сəйкес бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;  
19) Осы Жарғыға жəне заңнамаға сəйкес шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша 
құзыретіне жатқызылған өзге мəселелер. 
Басқару органы – Корпорацияның Директорлар кеңесі. 
Заңнамамен жəне Қоғамның жарғысымен Жеке акционердің айрықша құзыретіне 
жатқызылған мəселелерді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы 
басшылық жүргізеді.   
Директорлар кеңесі Жеке акционермен бекітілетін Директорлар кеңесі туралы ереже 
негізінде əрекет етеді.  
Егер басқасы заңнамада белгіленбеген болса, Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне 
мынадай мəселелер жатады: 
1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу; 
2) Қоғамдағы корпоративтік басқару жүйесінің, тəуекелдерді басқарудың тиімді 
жүйесінің, тиімді ішкі бақылау жүйесінің болуын қамтамасыз ету; 
3) Жалғыз  акционердің қарауына мəселелер шығару; 
4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу 
туралы жəне оны сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 
5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту; 
6) Жалғыз акционерге аяқталған қаржы жылына Қоғамның таза табысын бөлу тəртібі 
жəне Қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдың дивиденді мөлшері туралы 
ұсыныстар жасау; 
7) Қоғамның облигацияларын жəне туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын 
белгілеу; 
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8) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, төрағаны, төрағасы 
орынбасарларын жəне Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ  олардың өкілеттіктерін 
мерзімінен бұрын тоқтату; 
9) Басқарма төрағасының, төраға орынбасарлары мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық 
жалақы мөлшерін жəне еңбекақы төлемі мен сыйақы беру тəртібін белгілеу  
10) Басқарманың жылдық есебін жыл сайын бекіту; 
11) Қаржылық жағдайды, тəуекелдер жағдайын жəне т.б. бағалау үшін Қоғам есептілігінің 
мерзімді талдауы (есептер тізбесін Директорлар кеңесі белгілейді); 
12) Қоғамдағы ішкі бақылау рəсімдерін сақтауды белгілеу мен оларды бақылау жəне 
тиісті жылға Ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспарын бекіту; 
13) Тəуекелдер бойынша жиынтық лимиттерді бекіту жəне ауытқудың мүмкін деңгейлері; 
14) Ішкі бақылау мен тəуекелдерді басқару жүйелерін жақсарту жөніндегі сыртқы 
аудиторлардың қорытындылары мен ұсынымдарының талдауы; 
15) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысын 
жəне мүшелерін (қызметкерлерін) тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін 
мерзімінен бұрын тоқтату; 
16) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, оның құзыреті мен функцияларын, Ішкі аудит 
қызметі қызметкерлерінің еңбекақы мен сыйақы мөлшері мен талаптарын белгілеу, 
сондай-ақ Ішкі аудит қызметі туралы ережені, оның қызметкерлеріне қойылатын біліктілік 
талаптарын бекіту жəне оларға тəртіптік жазаны қолдану туралы шешімдерді қабылдау; 
17) Корпорацияның хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттігін 
мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпорация хатшысының лауазымдық 
еңбекақысының көлемін жəне сыйақы талаптарын белгілеу, Қоғамның корпоративтік 
хатшысы туралы ережені бекіту; 
18) Тəуекелдерді басқару үшін жауапты құрылымдық бөлімше жұмысының тəртібін, 
оның құзыреті мен функцияларын, еңбекақысы мен сыйақы мөлшерлерін жəне шарттарын 
белгілеу, оның басшылары мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың 
өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, мұндай құрылымдық бөлімше жəне оның 
қызметкерлеріне қойылатын білікті талаптар туралы Ережені бекіту; 
19) Аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғам акциялары төлеміне тапсырылған немесе ірі 
мəміле мəні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының 
көрсетілген қызметіне төлем мөлшерін белгілеу; 
20) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру 
мақсатында Жалғыз акционер бекітетін, Басқарма қабылдайтын құжаттардан басқа), оның 
ішінде Қоғамның аукциондар жүргізудің жəне бағалы қағаздар, Директорлар кеңесінің 
Есептік саясаты мен Жұмыс регламенті жазылысының талаптары мен тəртібін белгілейтін 
ішкі құжаттарды бекіту; 
21) Мына салаларда тиісті саясаттар мен рəсімдерді бекіту: 
- Қоғамның қызметін корпоративтік басқару қағидаттары; 
- Қоғамдағы мүдделер дауын реттеу; 
- тəуекелдердің барлық түрлерін басқару. 
22) Комитеттерді құру, олардың қалыптасу мен жұмыс тəртібін, құрамдарын, қызметі мен 
өкілеттіктер аясын белгілеу, олар туралы Ережені бекіту; 
23) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешім қабылдау, 
олар туралы ережелерді бекіту; 
24) Заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның басқа ұйымдарды жасауда 
жəне олардың қызметіне қатысуы, сондай-ақ олардағы үлестер мен акцияларды шеттету 
туралы шешім қабылдау; 
25) Қоғамның өзге заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) он жəне одан да көп пайызын сатып алуы туралы шешім қабылдау; 
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26) Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он жəне одан да көп пайызы 
Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 
жиналысының құзыретіне қатысты қызмет мəселелері бойынша шешімдерді қабылдау; 
27) Жеке капиталы мөлшерінің он жəне одан да көп пайызды құрайтын мөлшерге 
қоғамның міндеттемелерін арттыру; 
28) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шартты бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау; 
29) Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпия болып табылатын 
Қоғам не оның қызметі туралы ақпаратты белгілеу;  
30) Ірі мəмілелер жəне Қоғам мүдделі мəмілелер жасау туралы шешім қабылдау; 
31) Қоғам дамуының жоспарын жəне оны орындау туралы есепті бекіту; 
32) Қоғамның бюджетін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 
33) Қоғам Басқармасының бюджетті орындау, азықтың қалыптасуы, Қоғамның несие 
портфелінің жағдайы жəне басқалары туралы есептерін қарау; 
34) Қоғам қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) бекіту; 
35) Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне қатысты емес заңнамада жəне Жарғыда 
көзделген өзге де мəселелер. 
Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мəселелер Қоғамның Басқарма 
шешіміне табыс етілмейді. 
Директорлар кеңесі Жарғыға сəйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған 
мəселелер бойынша шешім қабылдауға жəне Жеке акционердің шешімдеріне қайшы 
келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ. 

 

Атқарушы орган – Басқарма.  

Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жүргізеді. Басқарма  «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңымен жəне Қоғамның жарғысымен басқа 
органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам 
қызметінің кез келген мəселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. 
Басқарма құзыретіне мынадай мəселелер жатады: 
1) заңнамада жəне Жарғыда белгіленген тəртіппен Қоғам атынан мəміле жасайды; 
2) кредиттеуді, қаржыландыруды ұйымдастыру, ақшаны сақтау, есеп пен есептілік 
мəселелерін қарайды; 
3) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) 
есепке ала отырып, Қоғамның орталық аппаратының, филиалдары мен 
өкілдіктерінің құрылымын жəне штаттық кестесін бекітеді; 
4) Қоғам филиалдарының, өкілдерінің жұмысын үйлестіреді жəне оған бағыт 
береді;   
5) шешімдер (отырыстың қаулысы, хаттамасы, сырттай отырыстың шешімі) 
шығарады жəне Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауына міндетті 
нұсқаулар береді; 
6) Жалғыз акционер жəне Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын 
Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді; 
7) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мəселелері бойынша шешімдер 
қабылдайды; 
8) Қоғамның жеке капиталының мөлшерінен 2-ден 10 пайызға дейін сомаға Қоғам 
міндеттемелерін арттыру туралы шешімдер қабылдайды; 
9) Қоғамдағы ішкі бақылау мен тəуекелдерді басқару рəсімдерін əзірлейді жəне 
енгізеді; 
10) əр тексерістің нəтижелері бойынша Ішкі аудит қызметінің жəне сыртқы 
аудиторлардың есептеріне талдау жүргізеді жəне Директорлар кеңесіне анықталған 
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кемшіліктерді жою бойынша тиісті шараларды қолдану жөнінде ұсыныстар 
жасайды; 
11) 5 жылға арналған Қоғамның Стратегиялық даму құжаттары жобаларын жəне 
орындау туралы есептерді дайындайды; 
12) Жалғыз акционердің жəне Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша 
құзыретіне қатысты емес Қоғам қызметін қамтамасыз етудің өзге мəселелері 
бойынша шешімдер қабылдайды. 
Бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі.  

Басшысы Директорлар кеңесі төрағасының келісімі бойынша тағайындалатын Қоғамның 
Ішкі аудит қызметі Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді. Ішкі 
аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарманың құрамына 
сайланбайды. Ішкі аудит қызметі Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткенге дейін 
міндетті түрде жылдық қаржы есебіне тексеру жүргізеді. Ішкі аудит қызметі тікелей 
Директорлар кеңесіне бағынады жəне оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.   

 
 
13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (қадағалау кеңесінің) мүшелері 

№ 

Эмитенттiң директорлар кеңесi 
(бақылау кеңесi) мүшелерiнiң 
əрқайсының, оның iшiнде 

директорлар кеңесi (бақылау 
кеңесi) төрағасының 

фамилиясы, аты, болған 
жағдайда - əкесiнiң аты, туған 
жылы жəне осы тұлғалар 
қызметіне кірісу күні 

Эмитенттiң директорлар кеңесiнiң (бақылау кеңесi) əрбiр 
мүшелерiнiң соңғы үш жылда атқарған жəне қазiргi 
уақытта атқаратын, оның iшiнде қоса атқарған 

қызметтерi хронологиялық тəртiппен 

1 

Мамытбеков Асылжан 
Сарыбайұлы, 

1968 т.ж. – «Аграрлық 
несие корпорациясы» АҚ 
Директорлар кеңесінің 

төрағасы 

05.09.2007 ж. - 21.11.2008 ж. - Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесі 
басшысының орынбасары; 
22.11.2008 ж. бастап қазіргі уақытта  «ҚазАгро» 
ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасы. 
Директорлар кеңесінің төрағасы қызметіне кіру 
күні - 03.12.2008 ж. 

2 
Бейсенғалиев Берік 
Түрсынбекұлы, 

1966 т.ж. 

03.07.2006 ж. – 12.01.2009 ж. - «Astana Capital 
Investment Group» инвестициялық компанияның бас 
директоры, Астана қ; 
16.01.2009 ж. бастап қазіргі уақытта  «ҚазАгро» 
ұлттық холдингі» АҚ Басқарма төрағасының 
орыңбасары. 
Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне кіру 
күні - 07.12.2009 ж. 

3 
Қажахметов Дауренбек 

Ниязбекұлы, 
1971 т.ж. 

12.02.2007 ж. – 08.012008 ж. - «Российско-
Казахстанский альянс «Содружество» ЖШҚ, РФ 
Омбы қ. – бас директор орынбасары – қаржы 
директоры; 
06.04.2009 ж. – 24.02.2010 ж. «Мал өнімдері 
корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары; 
25.02.2010 ж. ақпан айынан бастап «Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасы. 
Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне кіру 
күні - 17.03.2010 ж. 
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4 

Мырзабеков Шаттықберген 
Жұмаділұлы, 1955 т.ж.– 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ тəуелсіз 

директоры 

01.07.1997 ж. бастап қазіргі уақыт аралығында 
Астана қ. «Банк Центр Кредит» АҚ филиал 
директоры. 
Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне кіру 
күні - 07.09.2007 ж. 

5 

Малелов Нұрлыбек 
Түлебайұлы, 1971 т.ж. - 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ 

Директорлар кеңесінің 
мүшесі 

09.04.2007 ж. – 20.02.2009 ж. 
- «Astana Capital building project ЖШС директоры; 
23.02.2009 ж. - бастап қазіргі уақытта  «ҚазАгро» 
ұлттық басқарұшы холдингі» АҚ Басқарушы 
директоры. 
Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне кіру 
күні - 17.08.2009 ж. 

6 

Якушев Александр 
Васильевич, 1958 т.ж. – 

«Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ тəуелсіз 

директоры 

03.06.1996 ж. - бастап қазіргі уақытта 
«Казкоммерцбанк» АҚ-да, казір «Казкоммерцбанк» 
АҚ Астана қ. филиал директоры. 
Директорлар кеңесінің мүшесі қызметіне кіру 
күні - 17.08.2009 ж. 

 
Эмитенттің директорлар кеңесінің (байқаушы кеңес) əрбір мүшесінің қатысу 
үлестерін көрсете отырып, оның еншілес пен тəуелді ұйымдарының жарғылық 
капиталына (акциялар/үлестер) қатысуы. 
Корпорация директорлар кеңесінің бірде бір мүшесі Корпорацияның жəне оның еншілес 
пен тəуелді ұйымдарының жарғылық капиталына (акциялар/үлестеріне) қатыспайды.  
 
Алдыңғы екі жыл аралығындаға директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер жəне 
көрсетілген өзгерістердің себептері. 
2009-2010 жылдар ішінде Корпорацияның Директорлар кеңесінің құрамында мынадай 
өзгерістер орын алды: 
1) 2009 жыл ішінде: 
- Досмукаметов К.М. шықты, өзі берген хабарламасына сəйкес 2009 ж. 1 мамырынаң 
бастап өз құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты; 
- Жумабекова Б.Ш. шықты, өзі берген хабарламасына сəйкес 2009 ж. 1 маусымнаң бастап 
өз құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты; 
- Малелов Н.Т. кірді («ҚазАгро» ұлттық басқарұшы холдингі» АҚ Басқарұшы директоры), 
«ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 17.08.2009 ж. № 18 отырысының 
шешіміне сəйкес тағайындалды; 
- Мақажанов Д.С. кірді («Қазақстанның ипотекалық несиелерге кепілдік беру қоры» АҚ 
Басқарма төрағасы орыңбасары), «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 
17.08.2009 ж. № 18 отырысының шешіміне сəйкес тағайындалды; 
- Якушев А.В. кірді («Казкоммерцбанк» АҚ Астана қ. филиал директоры), «ҚазАгро» 
Ұлттық холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 17.08.2009 ж. № 18 отырысының шешіміне 
сəйкес тағайындалды; 
- Мақажанов Д.С. шықты, өзі берген хабарламасына сəйкес 2009 ж. 9 қазаннаң бастап өз 
құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты; 
- Қаражігітов А.Р. шықты, құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты, «ҚазАгро» Ұлттық 
холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 05.11.2009 ж. № 22 отырысының шешімі; 
- Тақабаев Б.Т. кірді («Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары), «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 
05.11.2009 ж. № 22 отырысының шешіміне сəйкес тағайындалды; 
- Бейсенғалиев Б.Т. кірді («ҚазАгро» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары), 
«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 07.12.2009 ж. № 24 
отырысының шешіміне сəйкес тағайындалды. 
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2) 2010 жылдың басынан 01 қарашаға жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамында 
келесі өзгерістер болды: 
- Тақабаев Б.Т. шықты, өзі берген хабарламасына сəйкес 2010 ж. 24 ақпаннаң бастап өз 
құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатты; 
- Қажахметов Д.Н. кірді («Аграрлық несие корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасы), 
«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 17.03.2010 ж. № 4 
отырысының шешіміне сəйкес тағайындалды. 
3) 2011 жылдың басынан 31 қантар жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамында 
өзгерістер болмады. 
 
 
13-1. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері - қарастырылмаған. 
 
13-2. Ішкі аудит қызметі 
Бұл тармақта қоғамның ішкі аудит қызметінің əрбір қызметкерінің тегін, атын, бар 
болғанда əкесінің атын, туған жылын жəне олардың лауазымына кірісу күнін 
көрсету қажет 
 

№ 
Тұлғалардың тегі, аты, əкесінің аты жəне 

туған жылы Лауазымы 
Тұлғалардың 
қызметтеріне 
кірісу күні 

1 Сүйіндіков Талгат Отарбайұлы, 1970 т.ж. басшы 10.09.2008 ж. 
2 Саменова Зауре Мейржанқызы, 1985 т.ж. бас маман 24.06.2008 ж. 

3 
Куанышбаев Бақытжан Усенбекұлы, 1973 
т.ж. 

бас маман 31.08.2010 ж. 

4 Кулекеева Динара Жаксыбекқызы, 1980 т.ж. бас маман 31.08.2010 ж. 
5 Жананов Есенбай Есжанұлы, 1943 т.ж. жетекші маман 28.05.2010 ж. 
6 Əлімханұлы Мұхтар, 1982 т.ж. жетекші маман 28.05.2010 ж. 

 
14. Корпорацияның атқарушы органы – Басқарма. 

 

 
№ 

Басқарма 
мүшелерінің тегі, 
аты, əкесінің 

аты, туған жылы 

Корпорация Басқармасы мүшелерінің əрқайсысының   
соңғы үш жылда атқарған жəне қазiргi уақытта атқаратын, 
оның iшiнде қоса атқарған қызметтерi хронологиялық 

тəртiппен, олардың қызметтеріне кірісу күні 

1 

Қажахметов 
Дауренбек 
Ниязбекұлы, 

1971 т.ж. 

12.02.2007 ж. - 08.01.2008 ж. - «Российско-Казахстанский 
альянс «Содружество» ЖШҚ, РФ Омбы қ. – бас директор 
орынбасары – қаржы директоры; 
06.04.2009 ж. – 24.02.2010 ж. «Мал өнімдері корпорациясы» АҚ 
Басқарма төрағасының орынбасары; 
25.02.2010 ж. ақпан айынан бастап «Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасы. 
Басқарма төрағасы қызметіне кірісу күні - 25.02.2010 ж. 

2 
Құдасбаева Бақыт 
Ескендірқызы, 

1957 т.ж. 

22.05.2007 ж. – 29.02.2008 ж. - «АльянсБанк» АҚ Астана 
қалалық филиалы – филиал директоры; 
24.09.2008 ж. – 03.02.2009 ж. қыркүйек – «АльянсБанк» АҚ 
Астана қ. филиалы – филиал директорының орынбасары; 
03.02.2009 ж. – 11.11.2009 ж. – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ – инвестициялық жобалар департаменті 
директорының орынбасары; 
12.11.2009 ж. қазан айынан бастап «Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары. 
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Басқарма мүшесі қызметіне кірісу күні - 17.11.2009 ж. 

3 
Ахметов Қуат 
Сапарұлы, 1964 
т.ж. 

01.11.2007 ж. – 18.02.2009 ж. Астана қ. «ҰларҮміт» ҰПҚ» АҚ-
ның солтүстік аумақтық басшысы; 
21.07.2009 ж. – 21.01.2010 ж. Астана қ. «КазАгроқұрылыс МОК 
ЖШС экономисті; 
20.04.2010 ж. мамыр айынан бастап «Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары. 
Басқарма мүшесі қызметіне кірісу күні - 11.05.2010 ж. 

4 
Қабылова Ажар 
Өтегенқызы, 

1963 т.ж. 

24.02.2003 ж. – 20.01.2009 ж. аралығында - «Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 
20.01.2009 ж. бастап «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 
басқарушы директоры – Басқармасының мүшесі. 
Басқарма мүшесі қызметіне кірісу күні - 19.01.2010 ж. 

5 
Бектаев Ермек 
Серікұлы, 
1976 т.ж. 

11.05.2007 ж.- 06.11.2007 ж. - «Санкт-Астана ЖШС 
директорының орынбасары; 
04.05.2009 ж. бастап «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 
басқарушы директоры – Басқармасының мүшесі. 
Басқарма мүшесі қызметіне кірісу күні - 20.05.2009 ж. 

6 

Кульчманов 
Арман 
Камилбаевич 
1982 т.ж. 

19.12.2007 ж. – 11.03.2008 ж. – Департамент директорының 
орынбасары – «Еуразиялық банк» АҚ Тəуекелдер департаменті 
филиалдарының тəуекелдерін басқару бастығы; 
28.04.2008 ж. – 02.02.2009 ж. – Шымкент қ. «АТФБанк» АҚ 
жеке бизнес филиалының директор орынбасары; 
02.02.2009 ж. – 22.01.2010 ж. – Қостанай қ. «АТФБанк» АҚ 
орта жəне шағын бизнес филиалының директор орынбасары;  
04.02.2010 ж. бастап «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 
басқарушы директоры – Басқармасының мүшесі. 
Басқарма мүшесі қызметіне кірісу күні - 12.03.2010 ж. 

 
Эмитенттің дара атқарушы органының функцияларын жүргізетін тұлғаның, немесе 
эмитенттің алқалы атқарушы орган мүшелерінің əрқайсынының қатысу үлесін 
көрсете отырып, эмитенттің төленген жарғылық капиталына жəне ұйымдарға 
қатысуы. 
Корпорация Басқармасы мүшелерінің ешқайсысы Корпорацияның жəне оның еншілес 
жəне тəуелді ұйымдардың төленген жарғылық капиталына қатыспайды. 

 
 

15. Корпорацияның атқарушы органының өкілеттілігі басқа коммерциялық ұйымға  
(басқарушы ұйымға) берілген  жағдайда: 
 
Корпорация Басқармасының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға берілген жоқ.  
 
16. Директорлар кеңесiнiң мүшелерiне, Корпорацияның атқарушы органының 
мүшелерiне жəне басқа басшы тұлғаларына төленетiн сыйақылар. 

 

№ Басқару 
органы 

Облигацияларды шығару туралы шешімді 
қабылдау күніне алдын келетін соңғы үш ай 

Облигацияларды 
шығару туралы 
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 үшін сыйақының жалпы мөлшері, мың теңге шешімді қабылдау 
күніне алдын келетін 

кейінгі он екі ай 
ішінде жоспарланған 
сыйақының жалпы 
көлемі, мың теңге 

 

2010 жылы 
маусым 

2010 жылы 
шiлде 

2010 жылы 
тамыз 

1 

Корпорация

ның 
директорлар 

кеңесі  
 

төленген жоқ төленген жоқ төленген жоқ көзделмеген 

2 
Корпорация 
Басқармасы 

 
төленген жоқ төленген жоқ төленген жоқ көзделмеген 

 
 

17. Корпорацияның ұйымдық құрылымы. 
1) Корпорацияның құрылымдық бөлімшелері, филиалдары жəне өкілдіктері: 
 
Корпорацияның құрылымдық бөлімшелер: 
 - Қаржы басқармасы: бухгалтерлік есеп жəне есептілік бөлімі,  кредиттік операцияларды 
есепке алу бөлімі, бюджеттеу бөлімі; 
- Бюджеттік кредиттеу басқармасы: бағдарламалар бойынша кредит беру бөлімі, кредиттік 
серіктестіктерге кредит беру бөлімі; 
- Корпоративтік кредиттеу басқармасы: № 1 кредит беру бөлімі; № 2 кредит беру бөлімі; 
- Шағын бизнеске кредит беру бөлімі; 
- Кредиттерді демеу басқармасы: кредитерді əкімшілендіру бөлімі, жиынтық есептілік пен 
талдау бөлімі;  
- Кепілмен қамтамасыз ету бөлімі: кепіл сараптамасының секторы, мониторинг пен 
есептілік секторы; 
- Тəуекел-менеджмент басқармасы: кредиттік тəуекелдер  бөлімі; қаржылық тəуекелдер 
бөлімі; 
- Қазынашылық басқармасы; 
- Аймақтық даму бөлімі; 
- Заң басқармасы: кредиттік операцияларды құқықтық демеу бөлімі (инвестициялық 
жобалар секторы, кредиттік операциялар секторы),  құқықтық қамтамасыз ету бөлімі; 
- Проблемалық қарыздар басқармасы: проблемалық кредиттермен жұмыс жөніндегі бөлім, 
мерзімі өткен кредиттер мониторингінің бөлімі; 
- Стратегиялық даму басқармасы: персоналды басқару жəне СМЖ жөніндегі бөлім, 
стратегиялық жоспарлау жəне маркетинг бөлімі; 
- Ақпараттық технологиялық басқармасы; 
- Ішкі аудит қызметі; 
- Қауіпсіздік қызметі; 
- Техникалық сараптама секторы; 
- Корпоративтік хатшы; 
- Кредиттік комитет хатшысы; 
- Баспасөз хатшысы; 
- Əкімшілік-шаруашылық бөлім. 
 
Корпорацияның филиалдары жəне өкілдіктері: 
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- 6 филиал (Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, 
Қостанай облыстарында); 
- 7 өкілдік (Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Атырау, Жамбыл, Қызылорда, Ақтөбе, 
Ақмола облыстарында). 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Бюджеттік кредиттеу 
басқармасы 

Заң  басқармасы 
Кредиттерді демеу 

басқармасы  
Қаржы басқармасы  

Басқарма төрағасы 

Директорлар кеңесі 

Ішкі аудит қызметі  
 

Кредиттерді 
əкімшілендіру бөлімі 

Басқарма 

Корпоративтік хатшы  

Қауіпсіздік қызметі 

Бухгалтерлік есеп 
жəне есептілік бөлімі 

Бюджеттеу бөлімі 

Аймақтық даму бөлімі  

Стратегиялық даму 
басқармасы Құқықтық қамтамасыз 

ету бөлімі  

Кредиттік 
операцияларды  

құқықтық демеу бөлімі  

Персоналды басқару жəне 
СМЖ жөніндегі бөлімi 

Ақпараттық технологиялар 
басқармасы  

Басқарма мүшесі - Басқарушы 
директор 

Тəуекел-менеджмент 
басқармасы   

 
 

Корпоративтік кредиттеу 
басқармасы  

 

Кредиттік тəуекелдер 
бөлімі   

Кредиттік 
операцияларды есепке 

алу бөлімі 

Қаржылық тəуекелдер 
бөлімі   

Қазынашылық 
басқармасы  

Кредиттік серіктестіктерге 
кредит беру бөлімі 

Бюджеттік бағдарламалар 
бойынша кредит беру бөлімі 

Жиынтық есептілік 
пен талдау бөлімі  

Басқарма төрағасының 
кеңесшілері  

Инвестициялық 
жобалар 
секторы 

Басқарма мүшесі - Басқарушы 
директор 

 

Басқарма мүшесі – 
Басқарушы директор  

Əкімшілік-шаруашылық 
бөлімі  

 

№1 кредит беру бөлімі  

Кепілмен қамтамасыз ету бөлімі  

 

Стратегиялық жоспарлау 
жəне маркетинг бөлімі 

№ 2 кредит беру бөлімі  

Басқарма мүшесі –  Төраға 
орынбасары Правления 

ШБ кредит беру бөлімі 

Баспасөз хатшысы  

Кредиттік комитет 
хатшысы 

Басқарма мүшесі –  Төраға 
орынбасары Правления 

Проблемалық қарыздар 
басқармасы 

 
 
 
 
 

Проблемалық кредиттермен 
жұмыс жөніндегі бөлім 

Мерзімі өткен кредиттер 
мониторингінің бөлімі  

 

Техникалық сараптама секторы  

Кредиттік 
операциялар 
секторы 

Кепіл 
сараптамасы 

сектор 

Мониторинг 
жəне есептілік 

сектор 

Басқарушы 
директор 

31.01.2011 жылға Корпорацияның орталық аппаратының ұйымдық құрылымы 



 
 

2) Корпорацияның, оның ішінде филиалдар мен өкілдіктерінің қызметкерлерінің жалпы 
саны: Корпорацияның штаттық кестесіне сəйкес қызметкерлер саны (оның ішінде филиалдар 
мен өкілдіктерінің қызметкерлерінің) 240 бірлік. 2011 жылғы 31 қаңтарға Корпорациядағы 
қызметкерлердің нақты саны 190 қызметкер: 140 орталық аппаратта, 37-сі филиалдарда, 13-і 
өкілдіктерде.  
 
3) Эмитенттің бөлімшелерінің басшылары туралы мəліметтер: 
- Басқарма төрағасы - Кажахметов Дауренбек Ниязбекович, 1971 жылы туған; 
- Басқарма төрағасының орынбасары – Кудасбаева Бакыт Ескендировна, 1957 жылы туған; 
- Басқарма төрағасының орынбасары – Ахметов Куат Сапарович, 1964 жылы туған; 
- Басқарушы директор (Басқарма мүшесі) – Кабылова Ажар Утюгеновна, 1963 жылы туған; 
- Басқарушы директор (Басқарма мүшесі) – Бектаев Ермек Серикович, 1976 жылы туған; 
- Басқарушы директор (Басқарма мүшесі) – Кульчманов Арман Камилбаевич, 1982 жылы 
туған; 
- Басқарушы директор – Маркштедер Галина Владимировна, 1975 жылы туған; 
- Басқарма төрағасының кеңесшісі – Тұрсұмбеков Елжан Хамитұлы, 1966  жылы туған; 
- Басқарма төрағасының кеңесшісі – Кемел Мырзагелді, 1949 жылы туған; 
- Қауіпсіздік қызметінің бастығы – вакансия; 
- Ішкі аудит қызметінің басшысы – Суюндиков Талгат Отарбаевич, 1970 жылы туған; 
- Қаржы басқармасының бастығы – бас бухгалтер – Зайтуллаева Ирина Николаевна, 1965 
жылы туған; 
- Кредиттеу басқармасының бастығы – Кушембаева Асем Жаксылыковна, 1982 жылы 
туған; 
- Корпоративтік  кредиттеу басқармасының бастығы  – вакансия; 
- Кредиттерді демеу басқармасының бастығы – Омарбеков Шалкар Муратович, 1979 жылы 
туған; 
- Тəуекел-менеджмент басқармасының бастығы – Муканов Серик Нургалиевич, 1980 жылы 
туған; 
- Қазынашылық басқармасының бастығы – Хегай Дмитрий Геннадьевич, 1976 жылы туған; 
- Заң басқармасының бастығы – Касымтаева Мереке Тлеубаевна,  1977 жылы туған; 
- Ақпараттық  технологиялар басқармасының бастығы – Кусаинбеков Ерлан Кайроллович, 
1973 жылы туған; 
- Стратегиялық даму басқармасының бастығы - Копжасарова Раушан Абдренбаевна, 1976 
жылы туған;  
- Проблемалық арыздар басқармасының бастығы – вакансия; 
- Бухгалтерлік есеп жəне есептілік бөлімінің бастығы – Кусаинова Галия Даировна, 1966  
жылы туған; 
- Бюджеттеу бөлімінің бастығы – Кюрджиева Светлана Александровна, 1974 жылы туған; 
- Кредиттік операцияларды есепке алу бөлімінің бастығы – Абильдин Еркебулан 
Канатович, 1977 жылы туған; 
- Бюджеттік бағдарламалар бойынша кредиттеу бөлімінің бастығы – Раев Ерлан 
Ахмедович, 1977 жылы туған; 
- Кредиттік серіктестіктерді кредиттеу бөлімінің бастығы – вакансия; 
- №2 кредиттеу бөлімінің бастығы  – Туенбаева Гульнур Нуртасовна, 1975 жылы туған; 
- № 1 кредиттеу бөлімінің бастығы – Солтанбаева Гульнур Заринкановна, 1977 жылы туған; 
- Қаржылық тəуекелдер бөлімінің бастығы – Баймагамбетов Еркин Дукетбаевич, 1979 
жылы туған; 
- Кредиттік тəуекелдер бөлімінің бастығы – Ким Вячеслав Иларионович, 1983 жылы туған; 
- Шағын бизнеске кредит беру бөлімінің бастығы – Пак Дмитрий Рудольфович 1984 жылы 
туған; 
- Персоналды басқару жəне СМЖ жөніндегі бөлімнің бастығы – Джангунаков Абай 
Мухамедсафович, 1975 жылы туған; 
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- Сратегиялық жоспарлау жəне маркетинг бөлімінің бастығы – Кетркеева Райгуль 
Мамырхановна, 1950 жылы туған; 
- Кредиттерді əкімшілендіру бөлімінің бастығы – Жавгашева Гульнара Нартасовна, 1965 
жылы туған; 
- Жиынтық есептілік пен талдау бөлімінің бастығы – Жумашев Айбек Мирашевич, 1980 
жылы туған; 
- Кепілмен қамтамасыз ету бөлімінің бастығы – Аяпов Ержан Нурахметович, 1983 жылы 
туған; 
- Кредиттік операцияларды құқықтық демеу бөлімінің бастығы – Мажитов Мади 
Муратович, 1982 жылы туған; 
- Құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің бастығы - Нысанбаев Ержан Беисович, 1978 жылы 
туған; 
- Проблемалы кредиттермен жұмыс жөніндегі бөлімнің бастығы – Нурмахамбетов Жандос 
Рахымжанович, 1976 жылы туған; 
- Мерзімі өткен кредиттер мониторингінің бөлімінің бастығы – Кентаев Кеменгер 
Кадыралиевич, 1982 жылы туған; 
- Аймақтық даму бөлімінің бастығы  – вакансия; 
- Əкімшілік шаруашылық бөлімнің бастығы – Алмантаев Нуржан Джураевич, 1977 жылы 
туған; 
- Инвестициялық жобалар секторының меңгерушісі – Мырзахан Жанар Кудайбердиевна, 
1977 жылы туған; 
- Кредиттік операциялар  секторының меңгерушісі – Альжанов Тимур Багдатович, 1984 
жылы туған; 
- Кепілдерді сараптау секторының меңгерушісі – вакансия; 
- Мониторинг пен есептілік секторының меңгерушісі – вакансия; 
- Корпоративтік хатшы  – Бесембаев Серикжан Карабаевич, 1975 жылы туған; 
- Баспасөз хатшысы – Абишев Тлеген Аканович, 1977 жылы туған;  
 
4) филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мəліметтер:  
Филиалдар басшылары туралы мəліметтер: 
- Алматы облысы бойынша директоры – Маликов Жансерик Ауесбекович, 1973 жылы 
туған; 
- Қарағанды облысы бойынша директоры – Ертысбаев Абзал Амангельдинович, 1969 жылы 
туған; 
- Павлодар облысы бойынша директоры – Жабагин Жабай Рахимгожанович, 1961 жылы 
туған; 
- Қостанайоблысы бойынша директоры– Ким Светлана Викторовна, 1969 жылы туған; 
- Солтүстік Қазақстан облысы бойынша директоры – Умаров Миргали Мурзалиевич, 1960 
жылы туған; 
- Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша директоры – Дулатов Женисбек Камалидинович, 
1980 жылы туған; 
 
Өкілдіктердің басшылары туралы мəліметтер: 
-  Ақмола облысы бойынша өкілдік директоры – Шаяхметов Кайрат Кабиболлович, 1976 
жылы туған; 
- Ақтөбе облысы бойынша өкілдік директоры – Журмухамбетов Талгат Советбекович, 1979 
жылы туған; 
- Атырау облысы бойынша өкілдік директоры – Мардашев Женис Жубанович, 1967 жылы 
туған; 
- Шығыс Қазақстан облысы бойынша өкілдік директоры – Разханов Сымбат Файзуллаевич, 
1975 жылы туған; 
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- Жамбыл облысы бойынша өкілдік директоры – Калкабаев Ерболат Шойбекович, 1961 
жылы туған; 
- Батыс Қазақстан облысы бойынша өкілдік директоры – Бисакаев Ериккали Гумарович, 
1962 жылы туған; 
- Қызылорда облысы бойынша өкілдік директоры – Абенов Сакен Рахметович, 1966 жылы 
туған.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:  
 
 
: 
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3. «АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІ 
(ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖƏНЕ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ 

 
18. Корпорацияның  акционерлері (қатысушылары) 
 
1) Корпорацияның акционерлерінің жалпы саны жəне Корпорация акцияларының 10 
жəне одан да көп пайызына ие акционерлер туралы ақпарат: 
 

Акционерлер-заңды тұлғалар толық немесе 
қысқартылған атауы немесе акционерлер-
жеке тұлғалардың тегі, аты, əкесінің аты 

Акционерлер-заңды 
тұлғалардың орналасқан 
жері немесе акционерлер-
жеке тұлғалардың  
төлқұжаттық деректері 
мен тұрғылықты 
мекенжайы  

Акционерлердің 
Корпорацияның 
жарғылық 
капиталындағы 
үлесі, % 

 «КазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамы 

010000, Астана қ., 
Кенесары даңғ., 36 

100 

 
«КазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (бұдан əрі - Холдинг) 
жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады, оның атынан 
Холдингтің мемлекеттік акциялар топтамасына иелік ету жəне пайдалану құқығын іске 
асыратын жəне Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасымен 
акционердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша акционер 
ретінде мемлекеттің мүддесін білдіретін Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігі. Холдинг Қазақстан Республикасы Президентінің 11.12.2006 жылғы № 220 
«Агроөнеркəсіптік кешенді дамытудың кейбір мəселелері туралы» Жарғысына  сəйкес 
құрылды.  
 
2) Корпорацияның акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа 
ұйым арқылы Корпорацияның қызметін бақылау жасау құқығын иеленетін тұлғалар 
туралы мəліметтер 
Корпорацияның акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйым 
арқылы Корпорацияның қызметін бақылау құқығын иеленетін тұлғалар жоқ 
 
19. Корпорацияның он жəне одан көп пайыз акцияларын (үлестерін) иеленетін заңды 
тұлғалар туралы мəліметтер  
 

№ 
Заңды 
тұлғаның 
атауы 

Бірінші басшының 
аты-жөні  

үлесі,   
%-бен орналасқан жері  қызмет түрі  

1 
 "Аршалы" 
КС ЖШС 

Есимов Амангельды 
Бейсенбаевич 

10,5 

Ақмола обл., 
Аршалы ауданы, 
Аршалы к.,  

Ташенов көш., 27 

қатысушыларды 
кредиттеу 

2 
Жаксы-
Кийма" КС 
ЖШС 

Кунадилов Курмангали 
Альменович 

21 

Ақмола обл., 
Жаксы ауданы, 
Жана-Кийма а., 
Хлебная көш., 1 

қатысушыларды 
кредиттеу 

3 
"Достык-
Дружба" КС 
ЖШС 

Аркенов Асхат 
Шарипович 

35 

Ақмола обл., 
Атбасар қ., 
Ч.Валиханов 
көш., 11-кеңсе 

қатысушыларды 
кредиттеу 
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331 

4 
"Ерейментау 
агро" КС 
ЖШС 

Мукушев Куат 
Сагандыкович 

28,18 

Ақмола обл., 
Ерейментау 
ауданы,  

Ерейментау қ., 
Богенбай көш., 

97/33 

қатысушыларды 
кредиттеу 

5 
"Шортанды 
кредит" КС 
ЖШС 

Едигенов Канат 
Темиргалиевич 

22 

Ақмола обл., 
Шортанды к., 
Абылай хан көш., 

19а 

қатысушыларды 
кредиттеу 

6 
"Коргалжын" 
КС ЖШС 

Ашимов Нурлан 
Ашимович 

35 

Ақмола обл., 
Қорғалжын 
ауданы 

Қорғалжын а., 
Болганбаев көш., 

9 

қатысушыларды 
кредиттеу 

7 
"Хромтау-
агро" КС 
ЖШС 

Бисенов Аманкелды 
Сагинтаевич 

24,99 

Ақтөбе обл., 
Хромтау ауданы, 
Хромтау қ., Абай 
даңғ, 2/76 

қатысушыларды 
кредиттеу 

8 
"Шалкар 
жайлауы" КС 
ЖШС 

Бекбергенов Жалгасбай 
Бекбергенович 

20,89 

Ақтөбе обл., 
Шалқар ауданы, 
Шалкар қ., 

Айтеке би көш., 
47 

қатысушыларды 
кредиттеу 

9 
"Ойыл несие" 
КС ЖШС 

Косжанов Руслан 
Аманкелдиевич 

38,79 

Ақтөбе обл., 
Ойыл ауданы 
Ойыл а., 
Курмангазин 
көш., 43 

қатысушыларды 
кредиттеу 

10 
"Камкор" КС 
ЖШС 

Кульметов Адилби 
Степанович 

40,2 

Ақтөбе обл., 
Байганин ауданы, 
Караулкелды а., 
Қонаев көш., 37 

қатысушыларды 
кредиттеу 

11 
"Актобе 
несие" КС 
ЖШС 

Шаумен Самат 
Камелулы 

35 
г. Ақтөбе, 

Алтынсарин көш., 
2 

қатысушыларды 
кредиттеу 

12 
"Жем Елек" 
КС ЖШС 

Еламанов Талгат 
Абдикаримович 

35 

Ақтөбе обл., 
Мугалжар 
ауданы, 

Қандыағаш  қ., 
Интернациональн

ая көш., 7А 

қатысушыларды 
кредиттеу 

13 
"Аксу-Капал" 
КС ЖШС 

Койбекова Жаныл 
Жолдашевна 

15 

Алматы  обл., 
Ақсу ауданы, 
Жансүгіров а., 
Желтоқсан көш., 

№5 

қатысушыларды 
кредиттеу 

14 
"Куренбел" 
КС ЖШС 

Мырзабаев Бакыт 
Нурмуханович 

17,3 

Алматы обл., 
Кербұлақ ауданы, 
Қоғалы а., 

Комсомольская 
көш., 10 

қатысушыларды 
кредиттеу 

15 
"Каратал" КС 
ЖШС 

Ли Чер Су 17,5 
Алматы обл., 
Қаратал ауданы, 

қатысушыларды 
кредиттеу 
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Үштөбе қ., 
Қабанбай батыр 
көш., 51 

16 
"Алаколь" КС 
ЖШС 

Несипбеков Ардак 
Сайлауович 

21,02 

Алматы обл. 
Үшарал қ., 

Қабанбай батыр 
көш., 104 

қатысушыларды 
кредиттеу 

17 
"Капшагай" 
КС ЖШС 

Салпеков Мейрбек 
Дарбекович 

12,3 

Алматы обл., 
Қапшағай қ., 1 
ықшамауд., 6-үй, 

28-пəтер. 

қатысушыларды 
кредиттеу 

18 
"Талдыкорган
-Агро" КС 
ЖШС 

Шаик Радж Меимаш улы 35 

Алматы обл, 
Талдықорған қ., 
Толебаев көш., 

58/64 

қатысушыларды 
кредиттеу 

19 
 
"Курмангазы" 
КС ЖШС 

Ихсанов Куангали 30 

Атырау обл., 
Құрманғазы 
ауданы, 

Ганюшкино а., 
Есболаев көш., 50 

қатысушыларды 
кредиттеу 

20 
"Исатай" КС 
ЖШС 

Жумалиев Бауыржан 
Курмангалиевич 

35 

Атырау обл., 
Исатай ауданы, 
Аққыстау, 
Ынтымақ-23 

қатысушыларды 
кредиттеу 

21 
"Айыртау-
Несие" КС 
ЖШС 

Байсаков А.З. 20,83 

ШҚО, Ұлан 
ауданы, 

Молодежный к., 
22-2-үй 

қатысушыларды 
кредиттеу 

22 
"Родник" КС 
ЖШС 

Мухаева А.Р. 18,58 

ШҚО, 
Бородулиха 
ауданы,  

Бородулиха а., 
Крупская көш., 65 

қатысушыларды 
кредиттеу 

23 
"Зайсан 
Несие" КС 
ЖШС 

Мусатаева Г. 20,7 
ШҚО, Зайсан қ. 
Жангельдин көш., 

38-үй, 22-пəтер 

қатысушыларды 
кредиттеу 

24 
"Бархытбел-
несие" КС 
ЖШС 

Садуанов С. 17,5 

ШҚО, Тарбағатай 
ауданы, Ақсуат 
а.., Қабанбай 
батыр көш., 24 

қатысушыларды 
кредиттеу 

25 
"Кокпекты-
несие" КС 
ЖШС 

Оспанов А.С. 21 

ШҚО, Көкпекті 
ауданы Көкпекті 
а., Шерияздан 
көш., 44 "а" 

қатысушыларды 
кредиттеу 

26 
"Сартау" КС 
ЖШС 

Кожабаев М.М. 22,9 

ШҚО, Күршім 
ауданы, Күршім 
а., Бунтовских 
көш., 10/1 

қатысушыларды 
кредиттеу 

27 
"Аягоз 
Кредит" КС 
ЖШС 

Борбасов Е. 25,61 
ШҚО, Аягөз қ., 
Сергазин көш., 

28-44 

қатысушыларды 
кредиттеу 

28 
"Шынгыстау-
несие" КС 
ЖШС 

Арна Е. 28,6 0 
қатысушыларды 
кредиттеу 

29 
"Шыгыс-
Несие" КС 

Арынханов К.М. 21 
Өскемен қ., 

Новаторлар көш., 
қатысушыларды 
кредиттеу 
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ЖШС 10 

30 
"Бескарагай 
несие" КС 
ЖШС 

Кайдаулов К.К. 35 

ШҚО, Бесқарағай 
ауданы, 

Бесқарағай а., 
Сейфуллин көш., 

144 "а" 

қатысушыларды 
кредиттеу 

31 
"Шемагрокре
дит КС ЖШС 
" 

Скакова М.А. 35 

ШҚО, 
Шемонайха 
ауданы,  

Шемонайха қ., 3-
ықшамауд., 12 а  

үйі. 

қатысушыларды 
кредиттеу 

32 
"Дихан" КС 
ЖШС 

Уткельбаев Талгат 
Сеитович 

18 

Жамбыл ауданы, 
Аса а., Абай көш., 

125 (нақты 
мекенжайы: Абай 
көш., 123) 

қатысушыларды 
кредиттеу 

33 
"Жуалы" КС 
ЖШС 

Ералиев Бакиран 
Койшибаевич 

17,5 

Жамбыл обл., 
Жуалы ауданы, 
Б.Момышұлы а., 
Латикант көш., 

11/2 

қатысушыларды 
кредиттеу 

34 
"Аулие-Ата" 
КС ЖШС 

Терликбаев Кайрат 
Муслимович 

26,49 

Жамбыл обл., 
Талас ауданы, 
Қаратау, Шейн 
көш., 47 

қатысушыларды 
кредиттеу 

35 
"Саудакент" 
КС ЖШС 

Уксикбаев Сайлау 
Махажанович 

26,23 

Жамбыл  обл., 
Сарысу ауданы, 
Жаңатас а., 1-
ықшамауд, 18-үй 

(нақты 
мекенжайы: 

Жібек жолы көш., 
31) 

қатысушыларды 
кредиттеу 

36 
"Таскала" КС 
ЖШС 

Тулеова Гульмира 
Бржановна 

16,63 

БҚО, Тасқала 
ауданы, Тасқала 
а., Б.Момышұлы 
көш., 23 

қатысушыларды 
кредиттеу 

37 
"Карашыгана
к" КС ЖШС 

Сулейменов Бауыржан 
Максутович 

24,98 

БҚО, Бөрлі 
ауданы, Ақсай а., 
Железнодорожная 

көш., 80 

қатысушыларды 
кредиттеу 

38 
"Шингирлау" 
КС ЖШС 

Гильманов Бауржан 
Гильманович 

21,8 

БҚО, Шыңғырлау 
ауданы, 

Шыңғырлау а., 
Калышев көш., 

87"А" 

қатысушыларды 
кредиттеу 

39 
"Сырым" КС 
ЖШС 

Баяндыков Арман 
Толкынович 

21,8 

БҚО, Сырым 
ауданы, 

Жымпиты а., 
Казахстанская 
көш., 13 

қатысушыларды 
кредиттеу 

40 
"Нарын-
Несие" КС 
ЖШС 

Хайруллин Адильбек 
Жексембаевич 

35 

БҚО, Бөкейорда 
ауданы, Сайхын 
а., Бергалиев 
көш., 2 

қатысушыларды 
кредиттеу 
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41 
"Казталов" 
КС ЖШС 

Бермагамбетов Жусуп 
Махамбетович 

24,41 

БҚО, Казталов 
ауданы, 

Казталовка а., 
Ихсанов көш., 32 

қатысушыларды 
кредиттеу 

42 

"Жанибек 
Центр 
Кредит" КС 
ЖШС 

Сабанов Бауыржан 
Канатович 

35 

БҚО, Жанибек 
ауданы, Жанибек 
а.,  М.Маметова 
көш., 39 

қатысушыларды 
кредиттеу 

43 
"Ботакара" 
КС ЖШС 

Исабаев Кымбат  
Муратович 

18,6 

Қарағанды  обл., 
Бухар – Жырау 
ауданы, Ботақара, 
Б-Жырау 88, 

қатысушыларды 
кредиттеу 

44 
"Сункар" КС 
ЖШС 

Омаров Бейсен 
Сагнаевич 

11,93 

Қостанай обл., 
Қамысты ауданы, 
Қамысты, Косьма 

көш., 34 

қатысушыларды 
кредиттеу 

45 
"Ауыл" КС 
ЖШС 

Смаев Аскербек  20,48 
Қызылорда обл., 
Жалағаш к., Төле 

би к., 1 

қатысушыларды 
кредиттеу 

46 
"Наурыз-
Дем" КС 
ЖШС 

Ибрагим Максат 18,2 
Қызылорда обл., 
Шиелі к., Абай 
көш., 37 

қатысушыларды 
кредиттеу 

47 
"Сыр бойы" 
КС ЖШС 

Бодыков Сейтжан 21 

Қызылорда обл., 
Тасбугет к., 
Шукуров көш.,   

22 

қатысушыларды 
кредиттеу 

48 
"Демеу" КС 
ЖШС 

Козкин Кабдулла 
Жуматаевич 

25,51 

Павлодар обл., 
Железин ауданы, 
Железинка а., 
Ленин көш., 59 

қатысушыларды 
кредиттеу 

49 
"Теренколь" 
КС ЖШС 

Капашев Серик 
Наурузбаевич 

21,68 

Павлодар обл., 
Кашыр ауданы, 
Тереңкөл а., 
Байтұрсынов 
көш., 79 

қатысушыларды 
кредиттеу 

50 
"Рассвет" КС 
ЖШС 

Фесенко Наталья 
Константиновна 

29,6 

Павлодар обл., 
Щербакты 
ауданы, 

Щербакты а., 
Ленин көш., 34 

қатысушыларды 
кредиттеу 

51 
"Тамыр" КС 
ЖШС 

Моменжанов Досым 
Владимирович 

32,81 

Павлодар  обл., 
Лебяжье ауданы, 
Аққу а., В.С. 
Иванов көш., 92 

қатысушыларды 
кредиттеу 

52 
"Акнур" КС 
ЖШС 

Абросимова Ольга 
Анатольевна 

26,5 

Павлодар  обл., 
Ақтоғай ауданы, 
Ақтоғай, көш. 
Қаирбаев, 82 

қатысушыларды 
кредиттеу 

53 
"Экибастуз" 
КС ЖШС 

Кырыкбаев Таргин 
Бирликович 

34,2 
Екібастұз қ., 
Механический 
өткелі, 11А 

қатысушыларды 
кредиттеу 

54 
"Агрокредит 
Ордабасы" 
КС ЖШС 

Естемесов Ермек 
Калмырзаевич 

11,5 

ОҚО, Ордабасы  
ауданы, Темірлан 
а., Қажымұқан 
көш. н/з. 

қатысушыларды 
кредиттеу 

55 "Акжар- Трептау Николай 30,74 СҚО, Ақжар қатысушыларды 
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Кредит" КС 
ЖШС 

Яковлевич ауданы, Талшық 
а., Целинная көш., 

24 

кредиттеу 

 
20. Корпорация қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, 
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат. 
«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ Корпорацияның 100% акционері болып табылады. 
 
21. Эмитенттің басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мəлімет. 
1) Корпорацияның басқа аффилиирленген жеке тұлғалары (Корпорацияның 
Директорлар кеңесі мүшелерінің туған-туыстары) туралы мəліметтер: 

 

№ Аты-жөні 

Туған-
туыстары 
(туыстық 
қатынасы) 

Аты-жөні Туған жылы 

1 Мамытбеков А.С. 

жұбайы Жапарова А.Е. 1971 
қызы Мамытбекова А.А. 1993 
қызы Мамытбекова Н.А. 1998 
қызы Мамытбекова А.С. 2006 
анасы Аташбекова Г. 1940 
ағасы Мамытбеков Б.С. 1966 

қайын апа Жапарова А.Е. 1974 
 

2 Бейсенғалиев Б.Т. 

анасы Курпебаева К.Ш. 1940 
қарындасы Бейсенғалиева М.Т. 1963 
қарындасы Бейсенғалиева А.Т. 1968 
қарындасы Бейсенғалиева А.Т. 1970 

ағасы Бейсенғалиев Е.Т. 1972 
жұбайы Бейсенғалиева З.Т. 1966 
баласы Бейсенғалиев Е.Б. 1990 
қызы Түрсынбекова А.Б. 1992 
баласы Түрсынбеков Н.Б. 2002 
қызы Түрсынбекова Ж.Б. 2006 

қайын ата Абжамалов Т. 1932 
қайын ене Шакмарданова М. 1938 
қайын аға Абжамалов М.Т. 1961 
қайын аға Абжамалов М.Т. 1973 
қайын аға Абжамалов М.Т. 1976 
қайын апа Абжамалов М.Т. 1979 

 

3 Қажахметов Д.Н. 

ағасы Қожахметов Н.Н. 1966 
қарындасы Қажахметова Г.Н. 1968 
қарындасы Қажахметова А.Н. 1969 
қарындасы Мизамбаева А.Н. 1973 
қарындасы Қажахметова А.Н. 1977 

 

4 Мұрзабеков Ш.Ж. 

ағасы Мұрзабеков С.Ж. 1943 
ағасы Мұрзабеков А.Ж. 1950 
баласы Мұрзабеков А. Ш. 1984 
қызы Мұрзабекова Д.Ш. 1983 
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қызы Мұрзабекова С.Ш. 1997 
қызы Мұрзабекова К.Ш. 2002 

жұбайы Мұрзабекова М.Н. 1963 
 

5 Малелов Н.Т. 

əкесі Малелов Т. 1944 
анасы Жүқатаева Б. 1946 
қызы Малелова Н. 2004 

қарындасы Малелова Г. 1973 
қарындасы Малелова Н. 1974 
қарындасы Малелова Б. 1978 

 

6 Якушев А.В. 

анасы Якушева В.Д. 1931 
қарындасы Зубкова Т.В. 1953 
баласы Якушев П.А. 2005 
жұбайы Потороко Н.С. 1971 
қайын апа Фомченко Ю.С. 1976 
қайын ата Потороко С.М. 1929 
қайын ене Потороко Г.В. 1945 

 
2) Корпорацияның басқа аффилиирленген жеке тұлғалары (Корпорацияның Басқарма 
мүшелерінің туған-туыстары) туралы мəліметтер: 

 

№ Аты-жөні 
Туған-туыстары 

(туыстық 
қатынасы) 

Аты-жөні Туған жылы 

1 Қажахметов Д. Н. 

ағасы Кожахметов Н.Н. 1966 
қарындасы Кажахметова Г.Н. 1968 
қарындасы Кажахметова А.Н. 1969 
қарындасы Мизамбаева А.Н. 1973 
қарындасы Кажахметова А.Н. 1977 

 

2 Құдасбаева Б.Е. 

күйеуі Кұдасбаев О.Б. 1959 
қайын аға Кұдасбаев А.Б. 1943 
қызы Кұдасбаева А.О. 1983 
қызы Кұдасбаева Д.О. 1987 
ағасы Сейтжанов А.С. 1946 

қарындасы Ракишева Ш.Е. 1955 
қарындасы Алимбекова А.Е. 1959 

 

3 Ахметов К.С. 

жұбайы Ахметова Г.С. 1967 
баласы Ахметов Д.К. 1994 
баласы Ахметов Д.К. 2008 
анасы Ахметова Р. 1939 
ағасы Ахметов Т.С. 1960 

қарындасы Ахметова Р.С. 1962 
ағасы Ахметов С.С. 1967 
ағасы Ахметов С.С. 1969 
ағасы Ахметов Г.С. 1971 

қарындасы Ахметова Г. С. 1971 
қайын ата Қүрманбеков С. 1940 
қайын ене Қүрманбекова М.Ж. 1944 
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қайын апа Қүрманбекова Г.С. 1963 
қайын аға Қүрманбеков С.С. 1966 
қайын апа Қүрманбекова С.С. 1971 
қайын аға Қүрманбеков С.С. 1986 

 

4 Кабылова А.У. 

анасы Көккөзева Н.Ж. 1938 
қүйеуі Успанов Б.А. 1956 
қызы Успанова А.Б. 1983 
қызы Успанова Д.Б. 1995 
ағасы Кабылов М.У. 1965 

қайын апа Успанова Р.А. 1959 
 

5 Бектаев Е.С. 

əкесі Бектаев С.К. 1952 
анасы Түкенова С.А. 1952 

қарындасы Бектаева Ж.С. 1978 
ағасы Бектаев Д.С. 1984 
баласы Бектаев Т.Е. 2005 
қызы Бектаева Ж.Е. 1997 
қызы Бектаева А.Е. 2001 

 

6 Кульчманов А.К. 
əкесі Кульчманов К.А. 1951 
анасы Кульчманова С.Т. 1956 

қарындасы Кульчманова А.К. 1978 
 

 
4) Үлесінің он жəне одан төмен пайызын Корпорация иеленетін басқа 
аффилиирленген заңды тұлғалар туралы мəліметтер:  
 

№ 
Заңды 
тұлғаның 
атауы 

Төрағаның  
аты-жөні 

Эмитент

тің 
жарғылы

қ 
капитал

ындағы 
үлесі (%) 

Заңды 
мекенжайы 

Мем. тіркеу 
туралы 

куəліктің № 
жəне күні   

Қызмет түрі  

1 
"Енбек-
кредит" КС 
ЖШС 

Абуталипов 
Берик 

Нуртасович 
6.74 

Көкшетау қ., 
Əуезов көш., 

214 

№3772-1902- 
ЖШС от 

27.02.2004г 

қатысушыларды 
кредиттеу 

2 
"Жеті-Нар" 
КС ЖШС 

Дюсенбеков 
Жанатбек 
Молдахметов

ич 

9.46 

Алматы обл., 
Көксу ауданы, 
Балтык би к., 
Исабаев көш., 

136а 

№ 5-1907-18- 
ЖШС от 

05.09.2008г. 

қатысушыларды 
кредиттеу 

3 
"Алтын 
дала" КС 
ЖШС 

Кунжуманова 
Бейбиткуль 
Каримовна 

7.1 

Алматы обл., 
Сарқанд 
ауданы, 
Сарқанд қ., 
ул.Тəуелсіздік, 
№108 

№14-1907-20- 
ЖШС от 

28.12.06 г. 

қатысушыларды 
кредиттеу 

4 
"Байзақ" КС 
ЖШС 

Молдабеков 
Сакен 
Келесович 

9.4 
Байзақ ауданы, 
Сарыкемер а., 
Байзақ батыр 

№1-1919-09- 
ЖШС от 

07.10.2008 г.  

қатысушыларды 
кредиттеу 
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көш., 115 
 

 
22. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалатын мəмілелер. 

№ 
Заңды 

тұлғаның 
атауы 

Төрағаның  
аты-жөні 

Кредит 
келісімінің 
№  жəне 
күні   

31.01.2011 
жылға 
несие 

берешегі 
(теңге) 

Заңды 
мекенжайы 

мем. тіркеу  
(қайта тіркеу) 

туралы 
куəліктің № 
жəне күні   

1 
"Енбек-

кредит" КС 
ЖШС 

Абуталипов 
Берик 

Нуртасович 

№ 123 от 
20.12.2004г 

242 063 
514 

Көкшетау қ., 
Əуезов көш., 214 

№3772-1902- 
ЖШС от 

27.02.2004г 

2 
"Аршалы" КС 

ЖШС 

Есимов 
Амангельды 
Бейсенбаевич 

№ 890 от 
20.02.2009 

г. 

115 432 
425 

Ақмола обл., 
Аршалы ауданы, 
Аршалы к.,  

Ташенов көш., 27 

101-1902-06- 
ЖШС от 

21.04.2009 г. 

3 
Жаксы-

Кийма" КС 
ЖШС 

Кунадилов 
Курмангали 
Альменович 

№ 661 от 
31.03.2008 
года 

52 494 000 

Ақмола обл., 
Жаксы ауданы, 
Жана-Кийма а., 
Хлебная көш., 1 

№45-1902-21- 
ЖШС от 

02.04.2010 г. 

4 
"Достык-
Дружба" КС 

ЖШС 

Аркенов Асхат 
Шарипович 

№501 от 
12.06.2007г. 

18 345 000 

Ақмола обл., 
Атбасар қ., 

Ч.Валиханов көш., 
11-кеңсе 331 

№164-1902-04- 
ЖШС от 

08.07.2010г. 

5 
"Ерейментау 
агро" КС 
ЖШС 

Мукушев Куат 
Сагандыкович 

№633 от 
31.12.2009г. 

42 486 400 

020800, Ақмола 
обл., Ерейментау 

ауданы,  
Ерейментау қ., 
Богенбай көш., 

97/33 

№52-1902-07- 
ЖШС от 

26.02.2010г. 

6 
"Шортанды 
кредит" КС 
ЖШС 

Едигенов 
Канат 

Темиргалиевич 

№ 852 от 
10.09.08г. 

31 486 000 
Шортанды к., 

Абылай хан көш., 
19а 

№ 123-1902-
13- ЖШС от 

09.07.10г 

7 
"Коргалжын" 
КС ЖШС 

Ашимов 
Нурлан 

Ашимович 

№ 821 от 30 
июня 2008г 

4 612 500 

Ақмола обл., 
Қорғалжын 
ауданы 

Қорғалжын а., 
Болганбаев көш., 

9 

№99-1902-09- 
ЖШС  от 

27.04.2008г. 

8 
"Хромтау-
агро" КС 
ЖШС 

Бисенов 
Аманкелды 
Сагинтаевич 

№597 от 
16.10.2007г 

20 629 000 

Ақтөбе обл., 
Хромтау ауданы, 
Хромтау қ., Абай 

даңғ, 2/76 

№ 35-1904-16- 
ЖШС от 

27.07.2009 г. 

9 
"Шалкар 
жайлауы" КС 
ЖШС 

Бекбергенов 
Жалгасбай 

Бекбергенович 

№508 от 
21.06.2007г 

16 653 000 

Ақтөбе обл., 
Шалқар ауданы, 
Шалкар қ., Айтеке 

би көш., 47 

№ 28-1904-17- 
ЖШС от 

01.08.2008 г. 

10 
"Ойыл несие" 
КС ЖШС 

Косжанов 
Руслан 

Аманкелдиевич 

№790 от 
11.07.2008г 

37 542 410 

Ақтөбе обл., Ойыл 
ауданы Ойыл а., 
Курмангазин 
көш., 43 

№ 61-1904-14- 
ЖШС от 

19.03.2008 г. 

11 
"Камкор" КС 
ЖШС 

Кульметов 
Адилби 

Степанович 

№724 от 
16.05.2008г 

17 674 690 

Ақтөбе обл., 
Байганин ауданы, 
Караулкелды а., 
Қонаев көш., 37 

№ 47-1904-05- 
ЖШС от 

13.01.2011 г. 

12 
"Актобе 
несие" КС 

Шаумен Самат 
Камелулы 

№819 от 
25.07.2008г 

41 227 750 
 Ақтөбе, 

Алтынсарин көш., 
№ 144-54-

1904- ЖШС от 
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ЖШС 2 22.12.2009 г. 

13 
"Жем Елек" 
КС ЖШС 

Еламанов 
Талгат 

Абдикаримови

ч 

№851 от 
08.09.2008г 

35 798 340 

Ақтөбе обл., 
Мугалжар ауданы, 
Қандыағаш  қ., 
Интернациональн

ая көш., 7А 

№ 197-1904-
12- ЖШС от 
29.05.2008 г. 

14 
"Жеті-Нар" 
КС ЖШС 

Дюсенбеков 
Жанатбек 

Молдахметови

ч 

АТФ 8/7-6 
от 

21.03.2007 
г. 

45 280 000 

Алматы  обл., 
Көксу ауданы, 
Балтык би к.,  
Исабаев көш., 

136а 

№ 5-1907-18- 
ЖШС от 

05.09.2008г. 

15 
"Аксу-Капал" 
КС ЖШС 

Койбекова 
Жаныл 

Жолдашевна 

АТФ 13/25 -
11 

от25.05.07 
73 160 000 

Алматы  обл., 
Ақсу ауданы, 
Жансүгіров а., 
Желтоқсан көш., 

№5 

№13 -1907-14- 
ЖШС от 
23.05.08 г 

16 
"Алтын дала" 
КС ЖШС 

Кунжуманова 
Бейбиткуль 
Каримовна 

АТФ 17/16- 
9А от 

27.04.07 
41 81 000 

Алматы обл., 
Сарқанд ауданы, 
Сарқанд қ., 

ул.Тəуелсіздік, 
№108 

№14-1907-20 
от 28.12.06 г. 

17 
"Куренбел" 
КС ЖШС 

Мырзабаев 
Бакыт 

Нурмуханович 

АТФ15/14-
15 от 

04.03.2008г. 
12 400 000 

Алматы обл., 
Кербұлақ ауданы, 

Қоғалы а., 
Комсомольская 

көш., 10 

№ 22-1907-17- 
ЖШС, от 

28.10.2010г. 

18 
"Каратал" КС 
ЖШС 

Ли Чер Су 
АТФ 14/21-

9 от 
11.05.2007г. 

32 160 000 

Алматы обл., 
Қаратал ауданы, 
Үштөбе қ., 

Қабанбай батыр 
көш., 51 

№ 23-1907-16- 
ЖШС от 

12.01.2009г. 

19 
"Алаколь" КС 
ЖШС 

Несипбеков 
Ардак 

Сайлауович 

АТФ 11/25-
10 от 

25.05.2007г. 
12 379 000 

Алматы обл. 
Үшарал қ., 

Қабанбай батыр 
көш., 104 

№ 36-1907-15- 
ЖШС от 

04.12.2008г. 

20 
"Капшагай" 
КС ЖШС 

Салпеков 
Мейрбек 
Дарбекович 

АТФ 17/27-
25 от 

10.04.2009 
г. 

48 650 000 

Алматы обл., 
Қапшағай қ., 1 
ықшамауд., 6-үй, 

28-пəтер. 

331-1907-13- 
ЖШС      от 
26.11.2009 г. 

21 
"Талдыкорган
-Агро" КС 
ЖШС 

Шаик Радж 
Меимаш улы 

АТФ -
69/18-22 от 
26.09.2008г. 

42 158 500 

Алматы обл, 
Талдықорған қ., 
Толебаев көш., 

58/64 

№12984-1907- 
ЖШС от 

01.08.2008г. 

22 
 Курмангазы" 
КС ЖШС 

Ихсанов 
Куангали 

№ 885 от 
29.12.2008 

8 015 000 

Атырау обл., 
Құрманғазы 
ауданы, 

Ганюшкино а., 
Есболаев көш., 50 

№ 15-1915-05- 
ЖШС от 

21.09.2004 

23 
"Исатай" КС 
ЖШС 

Жумалиев 
Бауыржан 

Курмангалиеви

ч 

№ 609 от 
30.10.2007 

5 230 750 

Атырау обл., 
Исатай ауданы, 
Аққыстау, 
Ынтымақ-23 

№ 90-1915-05- 
ЖШС от 

09.07.2007 

24 
"Айыртау-
Несие" КС 
ЖШС 

Байсаков А.З. 
№ 136 от 
2009 г. 

37 840 000 

ШҚО, Ұлан 
ауданы, 

Молодежный к., 
22-2-үй 

№ 34-1917-11- 
ЖШС от 

11.08.2010 г. 
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25 
"Родник" КС 
ЖШС 

Мухаева А.Р. 
№ 816 от 

24.07.2008 
г. 

44 296 000 

ШҚО, Бородулиха 
ауданы,  

Бородулиха а., 
Крупская көш., 65 

№ 57-1917-22- 
ЖШС от 

01.05.2008 г. 

26 
"Зайсан 
Несие" КС 
ЖШС 

Мусатаева Г. 

№457 от 
27.02.2007 
№1148 от 

19.04.2010г 

22 988 000 
ШҚО, Зайсан қ. 
Жангельдин көш., 

38-үй, 22-пəтер 

№9-1917-04-
ЖШС от 

16.01.2007г 

27 
"Бархытбел-
несие" КС 
ЖШС 

Садуанов С. 
№ 194 от 

06.06. 2007 
г. 

17 423 687 

ШҚО, Тарбағатай 
ауданы, Ақсуат 
а.., Қабанбай 
батыр көш., 24 

№ 23-1917-10- 
ЖШС от 

12.06.2009 г. 

28 
"Кокпекты-
несие" КС 
ЖШС 

Оспанов А.С. 
№ 473 от 

11.05.2007 
г. 

39 650 000 

ШҚО, Көкпекті 
ауданы Көкпекті 
а., Шерияздан 
көш., 44 "а" 

№ 35-1917-24- 
ЖШС от 

04.05.2008 г. 

29 
"Сартау" КС 
ЖШС 

Кожабаев М.М. 
№ 817 от 

24.07.2008 
г. 

24 057 000 

ШҚО, Күршім 
ауданы, Күршім 
а., Бунтовских 
көш., 10/1 

№ 18-1917-06- 
ЖШС от 06.10. 

2010 г. 

30 
"Аягоз 
Кредит" КС 
ЖШС 

Борбасов Е. 
№ 859 от 

09.10.2008 
г. 

47 161 500 
ШҚО, Аягөз қ., 

Сергазин көш., 28-
44 

№ 89-1917-20- 
ЖШС от 

25.04.2008 г. 

31 
"Шынгыстау-
несие" КС 
ЖШС 

Арна Е. - 0 

ШҚО, Абай 
ауданы, Қарауыл 
а., Құнанбай көш., 

12 

№ 34-1917-19- 
ЖШС от 

29.01.2008 г. 

32 
"Шыгыс-
Несие" КС 
ЖШС 

Арынханов 
К.М. 

№ 666 от 
03.04.2008 

г. 
21 550 000 

Өскемен қ., 
Новаторлар көш., 

10  

№ 19853-1917- 
ЖШС от 

30.01.2008 г. 

33 
"Бескарагай 
несие" КС 
ЖШС 

Кайдаулов К.К. 
№ 796 от 

15.07.2008 
г. 

29 850 000 

ШҚО, Бесқарағай 
ауданы, 

Бесқарағай а., 
Сейфуллин көш., 

144 "а" 

№ 62-1917-21- 
ЖШС от 

03.04.2008 г. 

34 
"Шемагрокре

дит КС ЖШС 
" 

Скакова М.А. 
№ 769 от 

19.06.2008 
г. 

22 278 000 

ШҚО, Шемонайха 
ауданы,  

Шемонайха қ., 3-
ықшамауд., 12 а  

үйі. 

№ 81-1917-12- 
ЖШС от 

03.04.2008 г. 

35 
"Байзақ" КС 

ЖШС  

Молдабеков 
Сакен 

Келесович 

565 от 
07.09.2007 

46 790 943 

Байзақ ауданы, 
Сарыкемер а., 
Байзақ батыр 
көш., 115  

№ 1-1919-09- 
ЖШС от 

07.10.2008 г.  

36 
"Дихан" КС 
ЖШС 

Уткельбаев 
Талгат 
Сеитович 

768 от 
19.06.2008 

28 237 000 

Жамбыл ауданы, 
Аса а., Абай көш., 

125 (нақты 
мекенжайы: Абай 

көш., 123)  

№ 131-1919-
02- ЖШС от 
14.01.2010 г.  

37 
"Жуалы" КС 
ЖШС 

Ералиев 
Бакиран 

Койшибаевич 

1003 от 
15.05.2009 

22 987 800 

Жамбыл обл., 
Жуалы ауданы, 
Б.Момышұлы а., 
Латикант көш., 

11/2 

№ 88-1919-03- 
ЖШС от 

22.04.2009 г.  
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38 
"Аулие-Ата" 
КС ЖШС 

Терликбаев 
Кайрат 

Муслимович 

1070 от 
22.06.2009 

18 758 975 

Жамбыл обл., 
Талас ауданы, 
Қаратау, Шейн 

көш., 47 

№ 74-1919-10- 
ЖШС от 

06.03.2009 г. 

39 
"Саудакент" 
КС ЖШС 

Уксикбаев 
Сайлау 

Махажанович 

863 от 
31.10.2008 

21 715 000 

Жамбыл  обл., 
Сарысу ауданы, 
Жаңатас а., 1-

ықшамауд, 18-үй 
(нақты 

мекенжайы: Жібек 
жолы көш., 31) 

№ 77-1919-08- 
ЖШС от 

05.08.2008 г.  

40 
"Таскала" КС 
ЖШС 

Тулеова 
Гульмира 
Бржановна 

№ 884 от 
29.12.08 г. 

33 217 500 

БҚО, Тасқала 
ауданы, Тасқала 
а., Б.Момышұлы 

көш., 23 

№ 20-1926-12- 
ЖШС от 

22.04.09 г. 

41 
"Карашыгана
к" КС ЖШС 

Сулейменов 
Бауыржан 
Максутович 

№ 537 от 
8.08.07 г. 

58 100 000 

БҚО, Бөрлі 
ауданы, Ақсай а., 
Железнодорожная 

көш., 80 

№ 17-1926-03- 
ЖШС от 

11.08.09 г. 

42 
"Шингирлау" 
КС ЖШС 

Гильманов 
Бауржан 

Гильманович 

№ 775 от 
27.06.08 г. 

70 480 000 

БҚО, Шыңғырлау 
ауданы, 

Шыңғырлау а., 
Калышев көш., 

87"А" 

№ 34-1926-17- 
ЖШС от 

14.11.08 г. 

43 
"Сырым" КС 
ЖШС 

Баяндыков 
Арман 

Толкынович 

№ 471 от 
13.04.07 г. 

28 400 000 

БҚО, Сырым 
ауданы, Жымпиты 
а., Казахстанская 

көш., 13 

№ 28-1926-11- 
ЖШС от 

24.10.07 г. 

44 
"Нарын-
Несие" КС 
ЖШС 

Хайруллин 
АдильбекЖекс

ембаевич 
- 0 

БҚО, Бөкейорда 
ауданы, Сайхын 
а., Бергалиев көш., 

2 

№ 23-1926-15- 
ЖШС от 

11.05.09 г. 

45 
"Казталов" 
КС ЖШС 

Бермагамбетов 
Жусуп 

Махамбетович 

№ 975 от 
28.04.09г 

5 483 000 

БҚО, Казталов 
ауданы, 

Казталовка а., 
Ихсанов көш., 32 

№ 173-1926-
02- ЖШС от 
11.08.09 г. 

46 

"Жанибек 
Центр 
Кредит" КС 
ЖШС 

Сабанов 
Бауыржан 
Канатович 

№ 916 от 
25.03.09 г. 

30 251 000 

БҚО, Жанибек 
ауданы, Жанибек 
а.,  М.Маметова 

көш., 39 

№ 55-1926-04- 
ЖШС от 

13.05.08 г. 

47 
"Ботакара" 
КС ЖШС 

Исабаев 
Кымбат  

Муратович 

КГФ - 16 от 
24 июля 

2008 года 
35 731 000 

Қарағанды  обл., 
Бухар – Жырау 
ауданы, Ботақара, 
Б-Жырау 88, 

№7- 1930-13- 
ЖШС от 

21.05.2008 г. 

48 
"Сункар" КС 
ЖШС 

Омаров Бейсен 
Сагнаевич 

№КСТФ-22 
от 

05.06.2009 
г. 

74 912 390 

Қостанай обл., 
Қамысты ауданы, 
Қамысты, Косьма 

көш., 34 

№37-1937-05- 
ЖШС от 

12.05.2009 г. 

49 
"Ауыл" КС 
ЖШС 

Смаев 
Аскербек 

№448 от 
13.02.2007г 

18 428 000 
Қызылорда обл., 
Жалағаш к., Төле 

би к., 1 

№ 45-1933-05- 
ЖШС от 

06.05.2010г. 
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50 
"Наурыз-
Дем" КС 
ЖШС 

Ибрагим 
Максат 

№538 от 
08.08.2007г 

16 700 000 
Қызылорда обл., 
Шиелі к., Абай 

көш., 37 

№ 49-1933-08- 
ЖШС от 

28.08.2008г. 

51 
"Сыр бойы" 
КС ЖШС 

Бодыков 
Сейтжан 

№876 от 
22.12.2008г 

44 850 666 

Қызылорда обл., 
Тасбугет к., 

Шукуров көш.,   
22 

№6832-1933- 
ЖШС от 

14.07.2009г. 

52 
"Демеу" КС 
ЖШС 

Козкин 
Кабдулла 
Жуматаевич 

№ПФ-17 от 
16.04.2008г. 

20 013 423 

Павлодар обл., 
Железин ауданы, 
Железинка а., 
Ленин көш., 59 

№82-1945-05- 
ЖШС от 

04.03.2010г. 

53 
"Теренколь" 
КС ЖШС 

Капашев Серик 
Наурузбаевич 

№ПФ-16 от 
16.04.2008г. 

4 482 470 

Павлодар обл., 
Кашыр ауданы, 
Тереңкөл а., 
Байтұрсынов 
көш., 79 

№68-1945-07- 
ЖШС от 

08.02.2008г. 

54 
"Рассвет" КС 
ЖШС 

Фесенко 
Наталья 

Константиновн

а 

№ПФ-18 от 
27.06.2008г. 

15 696 324 

Павлодар обл., 
Щербакты 
ауданы, 

Щербакты а., 
Ленин көш., 34 

№56-1945-12- 
ЖШС от 

09.11.2010г. 

55 
"Тамыр" КС 
ЖШС 

Моменжанов 
Досым 

Владимирович 

№ПФ-10 от 
30.01.2008г. 

34 210 000 

Павлодар  обл., 
Лебяжье ауданы, 
Аққу а., В.С. 

Иванов көш., 92 

№55-1945-08- 
ЖШС от 

22.10.2007г. 

56 
"Акнур" КС 
ЖШС 

Абросимова 
Ольга 

Анатольевна 

№ПФ-15 от 
11.04.2008г. 

48 020 500 

Павлодар  обл., 
Ақтоғай ауданы, 
Ақтоғай, көш. 
Қаирбаев, 82 

№55-1945-03- 
ЖШС от 

04.05.2010г. 

57 
"Экибастуз" 
КС ЖШС 

Кырыкбаев 
Таргин 

Бирликович 

№ПФ-23 от 
29.04.2009г. 

9 520 000 
Екібастұз қ., 
Механический 
өткелі, 11А 

№766-1945-16- 
ЖШС от 

26.07.2010г. 

58 
"Агрокредит 
Ордабасы" 
КС ЖШС 

Естемесов 
Ермек 

Калмырзаевич 

№370 от 
11.08.2006 

г. 

103 148 
500 

ОҚО, Ордабасы  
ауданы, Темірлан 
а., Қажымұқан 
көш. н/з. 

№15803-1958- 
ЖШС от  

25.07.2001 г. 

59 
"Акжар-
Кредит" КС 
ЖШС 

Трептау 
Николай 
Яковлевич 

СКФ-19 от 
18.04.08 г 

29 392 000 

СҚО, Ақжар 
ауданы, Талшық 
а., Целинная көш., 

24 

№ 78-1948-16- 
ЖШС от 

03.03.2008 г. 
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4. «АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ» АҚ  ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ 
 

23. Корпорация қызметіндегі жалпы үрдістердің, оның ішінде Корпорация қызметінің 
негізгі түрлері жөнінде қысқаша сипаттама. 

ҚР Үкіметі Ұлттық банкімен жəне ҚҚА бірлесіп, АӨК салаларын қолдау үшін ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілер көктемгі егіс жəне егін жинау жұмыстарын 
жүргізуге басым инвестициялық жобаларға кредит беруге жəне айналым қаражатты 
толықтыруға ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ арқылы Корпорацияны 
қаржыландыру көзделген 2009-2010 жылдарға арналған Экономиканы жəне қаржы 
жүйесін тұрақтандыру бойынша бірлескен іс-қимыл жоспары қабылданды.  
Қазақстанның табиғи климаттық ерекшеліктері мен байтақ жайылымдық жəне пішендік 
жерлері тек ішкі тұтынуды ғана емес, сыртқы нарықтарға шығуды қамтамасыз ететін ет пен 
жүнді қомақты мөлшерде өндіруге мүмкіндік береді. 
Нарық жағдайына өту кезеңінің басында мал шаруашылығы күрт төмендеуінен соң, соңғы 
жылдары мал шаруашылығы саласында мал мен құс санының жəне мал шаруашылығы өнімі 
өндірісінің тұрақты өсімі байқалады.   
Сондай-ақ бұл салада мынадай проблемалар орын алып отыр:  

- мал басы негізінен жеке үй шаруашылықтарында (85 %) орналасқан, бұл ІҚМ төмен 
өнімділігіне, өнеркəсіптік мал сойыстың үлес салмағының төмен болуына (13 %), 
шикізат еті өндірісінің маусымдық ауытқуына əкеледі – қайта өңдеу өнеркəсібіне 
тұрақты жеткізулерді қамтамасыз етпейді;   
- мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласында жоғары тозу, ет өнімдері 
өндірісінің негізгі қорының техникалық жəне технологиялық артта қалуы байқалады 
жəне халықаралық стандарттарға сəйкессіздігі;  
- республикада бордақыланатын контингент үшін негізгі жемшөп өндірісінің базасы 
нашар жəне табиғи жайылымдық жердің өнімділігі төмен. 
Жалпы бұл жағдай 1990ж. салыстырғанда ет өнімдері экспорты көлемінің 400 есе 
төмендеуіне жəне терең қайта өңделген ет өнімдері (шұжық, ет консервілері, т.б.) 
импортының ұлғаюына алып келді. 

Республикада биязы жүн өндірісі ауыл шаруашылығындағы негізгі жəне басым 
бағыттарының бірі болып табылады. 90-жылдары өндірістің жалпы көлемінен 58 % дейін 
биязы  жүн құрады, қазіргі уақытта 22,4 %. Əлемдік дəрежеде сұраныс өсу барысында 
сапасы 19-дан 23-ке дейінгі микрондар жіңішке жүн талшығының тапшылығы байқалады. 
Осыған байланысты, экспортқа бағытталған мал шаруашылығы өнімдерін жəне саланың 
табыстылығын ұлғайту мақсатында Корпорация ірілендіру жəне өнеркəсіптік негізге аудару 
есебінен мал шаруашылығын индустрияландыруға бағытталған инвестициялық жобаларға 
кредит беру жоспарлаған.  
Осы мақсатта биязы жүнді қой шаруашылығын дамыту, бордақылау алаңдарының, сойыс 
цехтарының, етті қайта өңдейтін кəсіпорындарының құрылысы сияқты  инвестициялық 
жобалар іске асырылады.   
Бұл кезеңде Корпорация ауыл шаруашылығы тауар өндірушілер үшін осы инвестициялық 
жобаларды іске асыру жəне көктемгі егіс жəне егін жинау жұмыстарын жүргізу бойынша 
кредиттендіру іс-шараларын (өтінімдерді іріктеу рəсімдері жəне критерийлері, 
кредиттендіру, кепілді қамтамасыз ету талаптары, т.б.) əзірлеуде.  

 
2008-2012 ж.ж. арналған «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ дамуының стратегиялық 
бағыттары: 
1. АӨК басым бағыттарын қаржыландыру көлемін ұлғайту, ауылдық кəсіпкерлікті дамытуды 
көтермелеу; 
2. Қаржылық қызметтер тізбесін кеңейту жəне қаржылық қызмет көрсету саясатын 
жетілдіру; 
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3. Кредиттік серіктестіктер жүйесін дамыту; 
4. Бірлесіп ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, өткізу, қайта өңдеу, сақтау, тасымалдау 
жəне тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша                                                                                          
ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер жəне ауыл халқы бірлестіктерін құруды 
көтермелеу; 
5. Ауылдық жердегі кəсіпкерлік қызметтің ауыл шаруашылығына жатпайтын түрлерін 
қолдау; 
6. Корпоративтік басқарудың тиімділігін арттыру.  

 
Корпорацияның қазіргі жай-күйін талдау. 

 Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығын кредиттеу саласында Корпорация 
«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ басқа еншілес ұйымдарымен қатар жетекші операторларының бірі 
болып табылады. 2011 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша Корпорация берген 
кредиттердің үлесі Қазақстан бойынша ауыл шаруашылығына берілген кредиттердің жалпы 
санымен салыстырғанда шамамен 13,5%4 құрады.  
Корпорация құрылған сəттен бастап республикалық бюджеттен Корпорацияға жарғылық 
капиталды ұлғайтуға  48 649 371 000 теңге бөлінді, оның ішінде: 

-  907 932 000 теңге – құрылатын КС жарғылық капиталдарына қатысу үшін; 
- 81 818 000 теңге – Корпорация үшін негізгі құралдар сатып алуға; 
- 30 218 050 000 теңге – КС жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы өндірісіне кредит беру; 
- 9 741 571 000 теңге – бірлесіп ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, өткізу, қайта 
өңдеу, сақтау, тасымалдау жəне тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау 
бойынша ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер жəне ауыл халқы бірлестіктеріне 
кредит беру; 
- 2 700 000 000 теңге - ауылдық жердегі кəсіпкерлік қызметтің ауыл шаруашылығына 
жатпайтын түрлеріне кредит беру; 
- 5 000 000 000 теңге – ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жəне тамақ өнімдерін 
өндіру бойынша кəсіпорындарға кредит беру.  

2001-2005 ж.ж. республикалық бюджеттен Корпорацияға қайтарымдылық негізде кредит 
ресурстары нысанында 4 849 млн. теңге берілді.  
Қазіргі уақытта республиканың он үш облысының 158 аймағында 161 кредиттік серіктестік 
(бұдан əрі -КС) құрылды, яғни құрылған КС аймақтарды қамтуы 89 % (республикада 177 
аудан, оның ішінде 22 қала маңындағы ауылдық аймақтар).  
КС жарғылық капиталдарының жалпы сомасы 6,2 млрд. теңге, оның ішінде Корпорацияның 
үлесі 353,8 млн. теңге немесе 5,7 %. КС құрамына 6,7 мың ауыл шаруашылығы құралымдары 
кірді, оның ішінде 82 % – шаруа қожалықтары, 10 % –  ЖШС жəне 8 % - басқа ұйымдар (АҚ, 
ӨК, ЖК, т.б.). КС қатысушылардың жер алқаптары 7,5 млн. га, мал басы – 1,2 мың бас деп 
есептеледі.  
2011 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша Корпорация 161 КС жалпы сомасы 74 730,7  
млн. теңге кредит ресурстарын берді, оның ішінде 55 597,8 млн. теңге көлемінде негізгі 
борыш өтелген, несие берешегінің қалдығы 19 132,9 млн. теңгені құрады.  
Салалар бойынша Корпорацияның несие портфелінің құрылымы мынадай: 

- өсімдік шаруашылығы – жалпы берешегінен 54,96% (10 516,3 млн. теңге); 
- мал шаруашылығы – 43,30 % (8 283,6 млн. теңге); 
- қайта өңдеу – 1,74% (333,04 млн. теңге). 

Кредит беру мерзімі бойынша қысқа мерзімді кредиттер 22,09% (4 226,5 млн. теңге) жəне 
ұзақ мерзімді кредиттер 77,91 % (14 906,4 млн. теңге) құрды.  

                                                 
4 Дерекнама: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ жəне ҚР Ұлттық Банкі. Аталған көрсеткіш есептемесі келесі деректерден құралған: 

екінші деңгейдегі банктер берген ауыл шаруашылық кредиттері – 289 778 млн. теңге; Корпорацияның  кредиттері - 60 956 млн. теңге;  
«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ басқа ЕҰ кредиттері  - 101 349 млн. теңге; барлығы ауыл шаруашылығына кредиттер  – 452 083 млн. теңге 
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Корпорация КС қатысушылары арасында кредит ресурстарын үлестіруге араласпайды, 
сондай-ақ жаңа қатысушылар қабылдау жəне шығару туралы мəселелерді шешуге 
қатыспайды, алайда мақсатқа сай болуы жəне заңдылығы тұрғысынан, КС ішкі ережелерінің 
жəне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сəйкестігіне жалпы 
бақылау жүргізеді.  
Қазіргі уақытта  соңғы қарыз алушылар үшін сыйақы ставкасы жылдық 8-9 % дейін құрады, 
оның ішінде  4 % – Корпорация маржасы жəне 4-5 % – КС )   
Корпорация КС құру барысында мынадай принциптерді басшылыққа алады: 

- аумақтық, бір аудан шегінде, себебі КС əлеуетті қатысушылары бір-бірін жақсы білуі 
тиіс;  
- шешім қабылдау кезінде алқалық, оның ішінде қатысушылар құрамы бойынша, КС 
қатысушыларына кредит беру, кепілмен қамтамасыз етудің құрылымы бойынша; 
- Корпорациядан алған кредит ресурстарын қайтару бойынша КС қатысушыларының 
өзара жауапкершілігі. 

КС жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанында құрылған.  
Қатысушылардың жалпы жиналысы КС жоғары органы болып табылады.  
КС қызметкерлері, сондай-ақ жалпы жиналыс шешімімен сайланатын қатысушыларынан 
құрылған 5-7 адамнан тұратын КС Басқармасы атқарушы орган болып табылады. Сонымен 
бірге жалпы жиналыста тексеру комиссиясы (ревизор) сайланады. Басқарма шешіміне сəйкес 
КС қызметкерлері мен оның қатысушыларынан тұратын Кредиттік комитет құрылады.     
Қаржы нарығында КС қызметінің екінші деңгейдегі банктерден айрықша ерекшелігі: 

- кредит беру туралы алқалы шешімді КС қатысушыларының өздері  қабылдайды; 
- ұсынылатын кредиттер үшін сыйақы ставкасының пайызы төмен болуы; 
- екінші деңгейдегі банктер алуға бас тартатын кепіл мүлікті (жер пайдалану құқығы, 
ауыл шаруашылығы жануарлары, ауыл шаруашылығы техникасы жəне ауылдағы 
жылжымайтын мүлік) қабылдау; 
- КС кредиттік міндеттемелері бойынша қатысушылардың ынтымақтас жауапкершілігі; 
- қызмет жүргізу орындары бойынша қатысушыларға қызмет көрсетудің ыңғайлылығы. 

Берілген қаражаттың мақсатты пайдалануына, кепіл мүліктің жағдайына бақылау жүргізетін, 
КС қатысушыларының жалпы жиналысына қатысатын жəне жергілікті атқарушы органдарда 
Корпорацияның мүддесін білдіретін республиканың 6 облысында филиал жəне 7 облысында 
өкілдіктері бар.  
2006 жылы Корпорация ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу, сақтау жəне қайта өңдеу 
бойынша инфрақұрылымға (бұдан əрі – Бірлестіктер) кредит беру бойынша жаңа бюджеттік 
бағдарламаны жүзеге асыруға кірісті.  
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жеңілдікпен кредит беру арқылы ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өткізу, сақтау жəне қайта өңдеу жөніндегі инфрақұрылымды дамыту үшін ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілер бірлестіктерін көтермелеу бойынша жағдай жасау. 
Өндіретін өнімді өткізуде кірісін ұлғайту мақсатында ауыл шаруашылығы тауарын 
өндірушілердің (ауыл халқын қоса алғанда) мүддесін қорғау мəселелерін шешу үшін ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілер бірлестіктерін құру жоспарлануда. Жоғарыда 
көрсетілген қызметтің ұйымдастырушылары ретінде ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндірудің технологиялық тізбегінде байланыстырушы буын болатын жəне ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілердің мүддесін біріктіретін болып коммерциялық емес 
Бірлестіктер белгіленген. Өңірде қайта өңдеу өндірістері болмай жəне дайын өнімді өткізу 
нарығы болған жағдайда, шикізатты тереңінен өңдейтін кооперативтер құруға болады.  
Бағдарламаның міндеті ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің өз өнімін делдалсыз 
тұтынушыға жеткізу болып табылады.  
Өтініштерді іріктеу барысында құрылатын Бірлестіктердің мынадай қызмет түрлеріне 
басымдық беріледі: 

- ет саласы; 
- сүт саласы; 
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- жеміс-көкөніс саласы. 
31.01.2011 ж. жағдай бойынша 138 Бірлестікке сомасы 9,4 млрд. теңге кредит берілді.    
Кредит берілген 132 Бірлестіктің салалық бағыттары мынадай: 

- ет саласы – сомасы 1,4 млрд. теңге 34 жоба; 
- сүт саласы - сомасы 2,9 млрд. теңге 39 жоба; 
- жеміс-көкөніс саласы - сомасы 1,6 млрд. теңге 28 жоба; 
- басқа салалар (май, мақта, балық, жүн, астық)- сомасы 3,5 млрд. теңге 42 жоба. 

Бірлестіктер құрамына 5 108 қатысушы кірді, оның ішінде 1 636 ауыл шаруашылығы 
тауарын өндірушілер жəне 3 472 жеке үй шаруашылықтары. 
2006-2010 жылдар ішінде  Корпорация қаржыландырған Бірлестіктермен 2 мың жұмыс орны 
ашылды.  
Ауыл халқының табыс деңгейін көтеру, жаңа жұмыс орындарын ашу арқылы 
жұмыспен қамтамасыз ету жəне ауыл халқының тіршілігін қамтамасыз ету салаларын 
дамыту мақсатында Корпорация 2007 жылдан бастап ауыл халқының əл-ауқатын 
жақсартуға бағытталған іс-шараларды қаржыландыруда.  
Жалпы экономикалық өсім көрсеткішінде қала мен ауыл халқының тұрмыс 
деңгейіндегі үйлесімсіздік күшейіп келеді, ауыл халқының үштен бірінің табысы ең 
төмен күнкөріс деңгейінде. Ауылдық мекендендіруді оңтайландыру, ауылдың 
əлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға бағытталған қаражатты тиімді орналастыру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 2004-2010 жылдарға 
арналған Қазақстан Республикасындағы ауыл аймақтарын дамытудың  мемлекеттік 
бағдарламасы бекітілген. Бұл бағдарламаның объектісі ауылдық елді мекендер – 
тұрғындары көбіне ауыл шаруашылығымен айналысатын ықшам мекенді аймақтағы 
елді мекен болып табылады. Осы Бағдарламаны іске асыру шарттарының бірі ауыл 
халқының табысын көтеруді қамтамасыз ету болып табылады.    
Əлемдік тəжірибеге сүйенсек, ауыл халқының табысы ауыл шаруашылығына жатпайтын 
бизнестің дамуымен қамтамасыз етіле алады.  
Қазақстан халқының басым көпшілігі, шамамен 43 % ауыл аймақтарында тұратынын назарға 
алсақ, ауылда кəсіпкерлік қызметке мемлекеттік қолдау көрсетуді жандандыру қажет. Ауыл 
тұрғындарының басым көпшілігінде жеке бизнес ашу үшін қаражаты да, тіпті шағын 
кəсіпкерлік негіздері туралы түсінігі де жоқ.  
Сонымен, экономикалық белсенді ауыл халқын қамтып, қызмет көрсетуді жаңа сапалы 
деңгейге шығару қажеттілігі туды.  
2004-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы ауыл аймақтарын дамытудың  
мемлекеттік бағдарламасына сəйкес Корпорация ауылдық жерде ауыл шаруашылығына 
жатпайтын кəсіпкерлік қызмет түрлерін дамыту бойынша тиімді инфрақұрылым 
қалыптастыру жөнінде міндеттер белгіледі. Осыған байланысты, осы міндеттерді орындау 
бойынша республикалық бюджеттен ақшалай қаражат алу арқылы мемлекеттік қолдау 
шараларын қабылдау ұсынылады. 
Бюджеттік қаражат арқылы кредит беру ауыл кəсіпкерлеріне шағын бизнес 
кəсіпорындарының өнімділігін жəне пайдалылығын арттыруға мүмкіндік береді. 
Мемлекеттік инвестициялар есебінен кəсіпкерлер өз өндірісін айналым қормен қамтамасыз 
ете алады жəне өндіретін өнімнің сапасын көтереді.  

Қаржы ресурстары шағын бизнестің перспективті түрлерін дамытуға пайдаланылады: 

- ауыл шаруашылығы шикізатын (ет, сүт, көкөніс, жеміс, тері) қайта өңдеу; 
- жеңіл жəне тамақ өнеркəсібі өндірісі; 
- балық өнімдерін өсіру, көбейту жəне қайта өңдеу; 
- туризмді, қонақ үй бизнесін жəне жол бойындағы сервисті ұйымдастыру; 
- ауылдық сауда нүктелерін жəне қоғамдық тамақтандыру пункттерін кеңейту. 

Ауылдық жердегі кəсіпкерлікті дамыту ауылдың тұрақты дамуына ықпал жасайды, себебі: 
- қосымша жұмыс орындарын құруға; 
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- ауыл халқының, атап айтсақ, мейманхана жəне ауыл қонақ үйлерінің иелерінің, қызмет 
көрсететін персоналдың табысын көтеруге; 
- үй шаруашылығында өндірілген ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін жəне оларды 
өткізу рыногын кеңейтуге; 
- халықтық кəсіпшілік бұйымдар, оның ішінде сувенирлер өндірісінің өсуін қамтамасыз 
етуге; 
- шағын кəсіпорындар мен жеке кəсіпкерлердің пайда болуына байланысты жергілікті 
бюджеттерде салық түсімін ұлғайтуға; 
- жергілікті тұрмыстық инфрақұрылымды жаңғыртуға мүмкіндік береді. 

2007-2010  жылдар кезеңінде Корпорация бағдарламаны іске асыруды бастағалы дамыту мен 
кеңейтуге келесі бағыттар бойынша: 

- ауылдық сауда нүктелерін – 28 жоба, сомасы  279,8 млн. теңге; 
- жол бойындағы бизнес – 34 жоба, сомасы  509,9 млн. теңге; 
- тамақ өнімін өндіру  – 19 жоба, сомасы  373,4 млн. теңге; 
- қоғамдық тамақтану пункттері  – 24 жоба,  349,4 млн. теңге; 
- қонақүй бизнесі – 11 жоба, сомасы  179,6 млн. теңге; 
- балықты өсіру мен қайта өңдеу  – 6 жоба, сомасы 218,9 млн. теңге; 
- ауылдық туризм объектілері – 15 жоба, сомасы 547,5 млн. теңге, жалпы сомасы 2,5 
млрд. теңгеге 137 жобаны қаржыландырды. Корпорация қаржыландырған жобалар 
есебінен 801 жаңа жұмыс орны ашылды.  

 
Корпорацияның кредиттік саясаты  
 
Корпорацияның кредиттік қызметі мынадай принциптерде құрылады: 

- кредиттер бойынша шешім қабылдауда алқалылық; 
- кредиттік қызметті бақылау; 
- кредит тəуекелдерін бақылау;  
- Корпорацияның өтімділігі, кредиттендіру рəсімдері мен стандарттарын əзірлеу жəне 
бекіту, кредит тəуекелдерінің шоғырлануын анықтау, экономика секторлары, өңірлер 
жəне клиенттер бойынша несие қоржынын оңтайлы əртараптандыруды айқындау, 
сондай-ақ қарыз операцияларының пайдалылығына қол жеткізу мақсатында несие 
қоржынының ұтымды құрылымын құру;                     
- кредит мониторингін жүргізу, яғни қызметке тұрақты талдау жүргізу,  шарттардың 
барлық талаптарының орындалуын бақылау арқылы қарыз берілген мерзімнен бастап 
толық өтелгенге дейін қарыз алушының міндеттемелерді орындауын үнемі бақылау.  

 
Жалпы кредит беру талаптары  
 
Корпорацияның кредит ресурстары: 

- бюджеттік кредиттер; 
- меншікті ресурстар; 
- заңнамамен тыйым салынбаған басқа қаржы көздері есебінен қалыптасады. 

Корпорация кредиттерді ұлттық валютада ұсынады: 
1) ұсыну мерзімдері бойынша: 

- қысқа мерзімді – 1 (бір) жылға дейін; 
- ұзақ мерзімді – 1 (бір) жылдан астам. 

2) ұсыну талаптары бойынша: 
- бір жолғы кредит – қаржыланатын жобаның барлық сомасына бір жолғы ұсынылатын 
жəне белгіленген кестеге сəйкес бір не бірнеше төлем арқылы өтелетін кредит; 
- кредит желісі – белгілі кезең ішінде келісілген кредиттендіру лимиті шегінде кредит 
берушінің қарыз алушы алдындағы міндеттемесі; 
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- айналыстағы (жаңартпалы) кредит – белгіленген берешек лимиті шегінде жəне нақты 
мерзімде қарыз алушы қалауы бойынша кредит алуына жəне қайтаруына болатын 
жаңартылатын кредит. 

3) Корпорацияның кредиттік комитетімен белгіленетін кредиттендіру лимиті бойынша: 
- бір қарыз алушы үшін лимит көлемі меншікті капиталдың көлемінен 25% астам емес; 
- бір қарыз алушы үшін кредиттің ең аз көлемі кемінде 1 000 000 (бір миллион) теңге. 

 
Корпорацияның заем операцияларын жүргізудің негізгі принциптері: 

- мерзімділік – белгілі мерзімге кредит беру; 
- ақылылық – белгілі төлемге кредит беру; 
- қайтарымдылық – белгіленген мерзімде кредитті қайтару; 
- қамтамасыз ету – Корпорацияның қызметін реттейтін ішкі құжаттарға сəйкес 
қамтамасыз етуге кредит беру; 
- нысаналы мақсаты – кредиттелетін жобада ескерілетін айқындалған мақсаттарға кредит 
беру; 
- саралау – қарыз алушының қызмет саласына, кредитті пайдалану бағытына, кредит 
тəуекеліне, кредиттендіру мерзіміне, ресурстардың құнына байланысты əр түрлі 
шарттарда кредит беру. 

Корпорация мынадай жалпы критерийлер бойынша бағаланатын қарыз алушыларға кредит 
береді: 

- қарыз алушының төлем қабілеттілігі; 
- қарыз алушының іскерлік беделі; 
- қарыз алушының кредиттік тарихының оң болуы; 
- кредитті қамтамасыз ету (Корпорацияның қызметін реттейтін ішкі құжаттарға сəйкес 
кредит бойынша кепіл не басқа қамтамасыз ету түрінің болуы). 

Кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы көлемі (ставка): 
- бюджет ресурстары қаржы көзі болып табылатын кредиттер бойынша – жылдық 10 (он) 
пайыздан астам емес, оның ішінде кредиттік серіктестіктер үшін – жылдық 4 (төрт) 
пайыздан астам емес.  
- басқа қаржы көздері есебінен кредиттер бойынша сыйақы ставкасы бюджеттеу жəне 
жиынтық талдау бөлімінің қызметтік жазбасы негізінде Корпорацияның Кредиттік 
комитетінің шешімімен бекітіледі. Бюджеттеу жəне жиынтық талдау бөлімінің қызметтік 
жазбасы тартылған ресурстар құны жəне облигациялар табыстылығы есебінен сыйақы 
ставкасының айқындалуын қамтуы тиіс. 

 

Кредиттік серіктестіктерді жіктеу жəне оларды кредиттендіру талаптары.  
Корпорация кредит беру кезінде КС екі топқа бөледі. 
Бірінші топқа келесі критерийлерге жауап беретін КС кіреді: 
1) (К-1) қаржылық жай-күйінің көрсеткіштері: 

- залалсыз қызмет; 
- 0,20 кем емес рентабельділігі. Коэффициент корпоративтік табыс салығын төлегенге 
дейін жалпы шығыс сомасына КС таза кірісінің ара қатынасы деп есептеледі. 
- 0,15 кем емес меншікті капиталдың жеткілікті болуы. Коэффициент КС меншікті 
капиталдың оның міндеттемелерінің жиынтық көлеміне ара қатынасы деп есептеледі. 
КС меншікті капиталы келесідей есептеледі: төленген жарғылық капиталының сомасы 
(КС қатысушыларының міндетті жарналары шегінде), қатысушыларының қосымша 
жарналары, өткен жылдардың үлестірілмеген таза кірісі (оның ішінде үлестірілмеген 
таза кіріс есебінен қалыптасқан қор, резервтер), ағымдағы жылдың шығыстарына 
қарағанда ағымдағы жылдың кірістерінен артылған сома, қайта бағалау бойынша 
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резервтер, материалдық емес активтерді, өткен жылдар залалын, ағымдағы жылдың 
шығыстары ағымдағы жылдың кірістерінен астам болуын шегергенде. 

Осы көрсеткіштерді есептеу кезінде бюджеттен тыс қаржы көздері есебінен бөлінген 
қаражат қосылмайды. 
Міндеттемелер – КС барлық міндеттемелерінің сомасы.  
2) (К-2) мерзімі өткен берешегінің болмауы: 

- негізгі борыш, сыйақы жəне басқа міндеттемелер бойынша мерзімі өткен берешегінің 
болмауы. 

3) (К-3) КС басқару менеджменті: 
- Корпорацияға тапсырылатын есептілік нысандарын құру сапасы; 
- КС қызметінің есепке алу жəне кредиттік саясаттың талаптарына сəйкес болуы; 
- КС басқару сапасы (Басқарма қызметі, Басқарма отырыстарын жүргізу мерзімділігі).  

 
Екінші топқа жаңадан құрылған КС жəне бірінші топтағы КС қойылатын критерийлердің 
біреуіне жауап бермейтін жұмыс істеп жатқан КС кіреді. КС бір топқа жатқызу жəне бір 
топтан екінші топқа ауыстыру Корпорацияның құрылымдық бөлімшелерінің ұсынысы 
бойынша Корпорацияның Басқарма шешімімен жүргізіледі. 
КС кредиттеу лимиті Корпорацияның кредиттік комитетімен айқындалады. 1-топтағы КС 
үшін лимит көлемі 3 000 000 000 (үш миллиард) теңгеден аспауы тиіс, 2-топтағы КС үшін 
1 200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеден аспауы тиіс. 
1-топтағы КС кредит беру Кредиттік келісім негізінде 7 (жеті) жылға дейінгі мерзімге 
жүргізіледі.  
2-топтағы КС кредит беру кредит желісін ашу туралы шарт негізінде 5 (бес) жылға дейінгі 
мерзімге жүргізіледі.  
Корпорацияның кредиттік комитеті филиал үшін соңғы қарыз алушыны кредиттеу лимитінің 
көлемін анықтайды. Бұл ретте: 

- филиал белгіленген лимит шегінде өз бетінше кредит беру туралы шешім қабылдайды;  
- филиалдың бекітілген лимиттен артық кредит беру туралы шешімі Копорацияның 
Кредиттік комитетімен  келісіледі. 

Кредитті қамтамасыз ету. 
Корпорацияның кепілге алатын мүлігіне талаптар, уəкілетті органдарда кепілді тіркеуге 
(қайта тіркеуге) не одан ауыртпалықты алуға, сондай-ақ оны бағалауға байланысты іс-
қимылдар 28.08.2007 ж. Директорлар кеңесінің №8 хаттамасымен бекітілген Кепіл саясаты 
туралы ережеге енгізілді. 
 
Ауылдық жерде кəсіпкерлік қызметтің ауыл шаруашылығына жатпайтын түрлерін 
дамыту жобалары бойынша кредит беру талаптары 

  

Кредит сомасы 
1 000 000 теңгеден меншікті 

капиталдан 25% дейін 
Кредит беру мерзімі 
 7 жылға дейін 

Кредит бойынша сыйақы ставкасы Жылдық 9,5 % дейін  

Кредитті қамтамасыз ету Кредиттік саясатқа сəйкес 

Кредитті өтеу Кестеге сəйкес 
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24. Корпорацияның қызметіне кейіннен елеулі əсер ететін Корпорациямен жасалған 
келісім-шарттар, келісімдер туралы мəліметтер 

1. 2004 жылы КС кредит беру үшін республикалық бюджеттен 1 879 000 000 (бір миллиард 
сегіз жүз жетпіс тоғыз миллион) теңге кредит ресурстарын бөлу туралы Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігі мен Корпорация арасындағы 2004 жылғы 7 мамырдағы №  АКК 003А  Кредиттік 
келісім. 
2. 2004 жылы КС кредит беру үшін республикалық бюджеттен 241 203 000 (екі жүз қырық 
бір миллион екі жүз үш мың) теңге кредит ресурстарын бөлу туралы Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігі мен Корпорация арасындағы 2004 жылғы 22 қазандағы № АКК 004А   Кредиттік 
келісім. 
3. 2007 жылғы 19 наурыздағы № С51 жалпы сомасы 3 000 000 000 теңге 3 000 000 дана 
KZ2COYO5C515 купондық облигациялар шығарылымы. 
4. 2009 жылғы 22 желтоқсандағы № D69 жалпы сомасы 2 000 000 000 теңге 2 000 000 дана 
KZ2C0Y05D679 купондық облигациялар шығарылымы, 
5. Дрезднер Банктің Лондондағы филиалымен жалпы сомасы 136 000 000 АҚШ долларға 
2008 жылғы 10 сəуірдегі кредит шарты. 
6. «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жалпы сомасы 62 871 970 667 теңге 
18.05.2009 жылғы №36 қарыз туралы негіздемелік келісім, 01.06.2009 жылғы №1 қосымша 
келісім, 14.09.2009 жылғы №2 қосымша келісім. 
7. «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жалпы сомасы 39 000 000 000 теңге 2010 
жылғы 29 қаңтардағы №8 кредит туралы шарт.  
8. Алматы облысы Кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасымен жалпы сомасы  200 000 000 
теңгеге 10.06.2009 ж. №1 кредит шарты, 01.07.2010 жылғы №1 жəне №2 қосымша келісімдер 
есебімен. 
9. Жамбыл облысы Кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасымен жалпы сомасы  100 000 000 
теңгеге 28.04.2010 ж. №3 кредит шарты 
 

25. Эмитент қызметiн жүзеге асыру үшiн алынған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар 
туралы, құжаттың нөмiрi мен күнiн, қолданылу мерзiмiн жəне осы құжатты берген 
орган көрсетiлген мəлiметтер. 

Ұлттық валютада Қазақстан Республикасының банктік заңдарымен көзделген 
операцияларды жүргізуге Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржылық 
ұйымдарды реттеу жəне қадағалау агенттігінің ұлттық валютада мынадай банктік 
операциялар жүргізуге 2006 жылғы 3 ақпандағы № 24 лицензиясы:  
Банктік заем операциялары: ақылылық, мерзімділік жəне қайтарымдылық талаптарымен 
ақшалай нысанда кредит беру. 

  
26. Соңғы екі жылда немесе қабылданған жеке немесе сандық өлшем бірліктерінде іс 
жүзінде өмір сүру кезеңі ішінде сатылған өнімдердің  (атқарылған жұмыстардың, 
қызметтердің) көлемі.  
Эмитенттің соңғы екі жылда немесе өмір сүру кезеңі ішінде сатылған өнімдердің  
(атқарылған жұмыстардың, қызметтердің) көлеміндегіөзгерістерді талдау 
Берілген кредит ресурстарының көлемі: 
- 2001 жылы – 132 008 мың теңге; 
- 2002  жылы – 929 410 мың теңге; 
- 2003 жылы – 2 050 615 мың теңге; 
- 2004 жылы – 4 263 422 мың теңге; 
- 2005 жылы – 8 333 935  мың теңге; 
- 2006 жылы – 12 487 928 мың теңге; 
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- 2007 жылы - 19 361 606 мың теңге; 
- 2008 жылы - 40 033 546 мың теңге; 
- 2009 жылы - 35 611 616 тыс. теңге; 
- 2010 жылы - 37 899 711 тыс. теңге.  
 
 27. Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыстар, қызметтер) 
кірістілігіне оң жəне теріс əсер ететін факторлар 

 

Оң факторлар: 
• мемлекеттен төмен пайыздық займдарды тарту 
• 2011 жылдан 2015 жылға дейінгі кезеңде шағын жəне орта фермерлікті дамыту 
бағдарламасы, оған 28 млрд теңге бөлінетін болады. Аграрлық несие корпорациясы 
осы бағдарламаның негізгі операторларының қатарына кіреді.  
• Қазақстанның табиғи-климаттық жағдайлары, кең байтақ жайылымдық жəне 
пішендік жерлері ет пен жүннің едəуір көлемін өндіруге мүмкіндік береді. 
• Аграрлық секторға инвестициялардың жоғары тиімділігі (Дүниежүзілік 
Банктің деректері бойынша Қазақстанда мұнай шығарудан кейін 2-орын) 
 

Теріс əсер ететін факторлар: 
• Əлсіз ұйымдық-техникалық жұмыс жəне кредиттік серіктестіктер 
қызметкерлері біліктілігінің деңгейінің төмендігі 
• Климаттық жағдайлардың болжамсыздығымен байланысты ауыл 
шаруашылығы тəуекелінің жоғары дəрежесі 
• Ауылдық жерде кəсіпкерлікті дамыту мен жаңа технологияларды енгізу үшін 
білікті кадрлардың жоқтығы.  
 

28. Эмитенттiң өз өнiмiн (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру жөнiндегi 
қызметi 

 
Корпорация Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу жəне 
қадағалау агенттігінің Қазақстан Республикасының банктік заңнамасымен көзделген 
операцияларды жүргізу лицензиясына сəйкес кредит ресурстарын беру түрінде қызмет 
көрсетеді.  

 
29. Эмитент қызметіне əсер ететін негiзгi факторлар: 
1) Эмитент қызметінің маусымдылығы, қызметтің маусымдық сипаты бар түрлері 
жəне олардың Корпорацияның жалпы кірісіндегі үлесі; 
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері үшін күзде көктемгі егіс жəне егін жинау 
жұмыстарын жүргізуге айналым қаражатын толықтыру.  
  
2) Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыста, қызмет 
көрстеуде) импорттың үлесі жəне сатылатын өнімнің жалпы көлеміндегі 
экспорттағы эмитент  сататын өнімнің (жұмыстың, қызмет көрсетудің) үлесі; 
Қызмет көрсетуде импорттың/экспорттың үлесі жоқ. 
 
3) Облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылданған күнінен бастап алты ай 
ішінде жасалуы немесе орындалуы тиіс мəміле (мəмілелер) туралы мəліметтер, егер бұл 
мəміленің сомасы эмитент активтерінің баланстық құнынан он пайыз астам болса; 
Облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылданған күнінен бастап алты ай ішінде 
жасалуы немесе орындалуы тиіс, сондай-ақ ол бойынша жасасу сомасы Корпорация 
активтерінің баланстық құнынан он пайыздан астам мəмілелер жоқ. 
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4) Болашақтағы міндеттемелер. Эмитенттің негізгі болашақтағы міндеттемелері 
ашылады жəне осы міндеттемелердің эмитенттің қызметіне теріс əсері, оның ішінде 
мұндай эмитент, облигациялардың саны, кепілдіктердің шарттары, өтеу күні жəне 
кепілдік берілген шығарылым валютасы туралы ақпаратты қоса алғанда, үшінші 
тұлғалардың кепілдіктермен қамтамасыз етілген өзге эмитенттердің облигациялары 
бойынша эмитенттің кепілдіктері туралы. 
Проспектіні жасау күніне Эмитенттің қызметіне келеңсіз əсерін тигізе алатын болашақ 
міндеттері жоқ. 
 
5) Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер. Эмитенттің 
қатысуымен болатын сот процестерінің мəніне сипаттама беру, оның нəтижесінде 
эмитенттің қызметі тоқтатылуы немесе шектелуі, оған ақшалай жəне өзге 
міндеттемелер жүктелуі мүмкін. 
Нəтижесінде Корпорацияның қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі мүмкін сот процестері 
болған жоқ.  
 
6) Эмитентке жəне оның лауазымды тұлғаларына уəкілетті мемлекеттік органдар 
жəне/немесе сот соңғы бір жыл ішінде қолданған барлық əкімшілік санкциялар туралы 
мəліметтер. Санкция қолданылған күнді, санкцияны қолданған органды, санкцияның 
себептерін, санкцияның түрі мен мөлшерін, сондай-ақ санкцияны орындау деңгейін 
көрсету қажет.  
Соңғы бір жыл ішінде Корпорацияға  жəне оның лауазымды тұлғаларына уəкілетті 
мемлекеттік органдар жəне/немесе сот қолданған барлық əкімшілік санкциялар туралы 
мəліметтер жоқ. 

 
7) Тəуекел факторлары. Облигация ұстаушылар ұшырайтын тəуекел факторларын 
егжей-тегжейлі талдауды беру. 
Кредит тəуекелі – қарыз алушы негізгі борыш пен кредит бойынша пайызды өтеу бойынша 
өзінің шарттағы міндеттемелерін орындамау нəтижесінде шығындар туындау тəуекелі. 
Кредит тəуекелін басқару бірнеше факторлар өзгеру кезіндегі қарыз алушының кредитке 
қабілеттігіне байланысты. Сонымен бірге кепілді сату жəне ықтимал құнсыздану есебімен 
бағасы негізгі кредит сомасы мен ол бойынша пайыздарды жабу үшін жеткілікті өтімді 
қамтамасыз етудің болуы кредит беру туралы шешім қабылдауда маңызды талап болып 
табылады. 
Өтімділік тəуекелі – Корпорацияның өз міндеттемелері бойынша жауап беру 
мүмкінсіздігімен байланысты тəуекелдер. Корпорация активтерінің негізгі бөлігі кредитте 
шоғырланғандықтан, Корпорация өтімділігі негізінен несие портфелінің құрылымы мен 
сапасына байланысты 
Клиент тəуекелі – қарыз алушының құжаттамасын жəне қаржылық жай-күйін заңды 
талдаудан анықталатын қарыз алушының заңды іс-əрекетке қабілеттілігі жəне қаржылық 
жағдайына байланысты тəуекелдер. Бұл талдау Корпорацияның Кредит беру тəртібінің 
Қосымшаларына сəйкес қарыз алушы  тапсырған құжаттар негізінде құрылады.  
Қамтамасыз ету тəуекелі – қарыз алушылар кредит беруші алдында өз міндеттемелерін 
уақытылы орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, орнын жабу үшін ұсынатын 
міндеттемелерді қамтамасыз етуге байланысты тəуекелдер; белгілі бір өтімділік 
категориясына жатқызу арқылы ұсынған қамтамасыз етуді талдау жолымен анықталады.  
Функционалдық тəуекел – төлем жүргізуге, заем туралы шарттар ресімдеуге, кепілді 
бағалауға, т.б. байланысты тəуекелдер. 
Салалық тəуекел – Корпорацияның негізгі қызметі, атап айтсақ, ауыл шаруашылығы 
өндірісіне кредит беруге байланысты тəуекел (егін шықпау, мал өлімі, құрғақшылық, ауыл 
шаруашылығы өніміне бағаның ауытқуы). 
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Форс-мажорлық жағдайлар тəуекелі – дүлей апат жəне басқа табиғи апаттардың салдарынан 
туындайтын тəуекел.  
 
8) Эмитенттің қызметі, эмитент өз қызметін жүзеге асыратын нарықтар туралы 
басқа ақпарат. 
Эмитенттің қызметі, Эмитент өз қызметін жүзеге асыратын нарықтар туралы басқа ақпарат 
болған жоқ.  
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5. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙІ 
 

30. Теңгерім құны материалдық емес активтердің жалпы теңгерім құнының бес жəне 
одан көп пайызын құрайтын материалдық емес активтердің түрлері. 

Материалдық емес активтердің 
атауы 

Теңгерімдік құны 
 мың теңге 

Бағдарламалық қамтамасыз ету 289 677 
 

Корпорацияның материалдық емес активтерінің қалдық бағасы 2010 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша 321 604 мың теңге  құрайды.  

 

31. Теңгерім құны негізгі құралдардың жалпы теңгерім құнының бес жəне одан көп 
пайызын құрайтын негізгі құралдардың түрлері. 

 

Негізгі құралдың атауы  
Теңгерімдік құны 

 мың теңге 
Кеңселік ғимарат 98 659 

 
2010 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Корпорацияның негізгі құралдарының 
қалдық теңгерімдік құны 202 087 мың  теңге құрады.  
 
 
32. Инвестициялар (мың  теңге): 

 
Инвестициялар 31.12.2010 31.12.2009 
Тəуелді серіктестіктерге инвестициялар  319 979 515 067 

 
Корпорацияның Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 7 қазандағы №17 сыртай отырысының 
шешіміне сəйкес, Корпорация кредиттік серіктестіктердің құрамынан олардағы үлестерді 
өткізу жолымен шықты, сондықтан 2010 жылы тəуелді серіктестіктерге инвестициялар салу 
төмендеді.  
 
33. Дебиторлық берешек (мың  теңге): 

 

2010 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Корпорацияның сауда жəне басқа да дебиторлық 
берешегінің теңгерімдік құны 27 331 мың  теңге құрады.  

Ірі дебиторлардың тізімі төменде берілген: 
 

№ Дебитордың атауы  мəміле жасау күні 
31.12.2010 жылға 
дебиторлық 
берешек сомасы  

1 "Металлинвест 2007" ЖШС 13.01.2009 ж 9 250 

2 "АгроКурлыс Казахстан" ЖШС 02.09.2010 ж 4 482 

3 "ST group wool corporation" ЖШС  05.02.2009 ж 1 000 

4 "Алрун" ЖШС 05.02.2010 ж. 500 

5 Консалдинг Ценр Меридиан ЖШС 14.07.2009 ж. 1 500 
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6 "Premier Страхование" АҚ 12.02.2009 ж 1 465 

7 Stadart& Poors 09.10.2009 ж 1 664 

8 Аmanat Insurance СК АҚ филиалы 15.02.2010 ж 1 578 

9 "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ 15,08.2007 ж 4 610 

 Барлығы:  26 049 

 
33.1. Корпорацияның міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын жəне əр 
активтің құнын, тиісті шарттардың қолданысы аяқталу мерзімін көрсетіп, сенімгерлік 
басқаруға табыс етілген Корпорацияның активтері туралы мəліметтер. 
 

2010 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Корпорацияның міндеттемелерін 
қамтамасыз ету болып табылатын немесе сенімгерлік басқаруға табыс етілген 
Корпорацияның активтері туралы мəліметтер жоқ.  
 
Корпорацияның жарғылық жəне меншікті капиталының мөлшері: 
 

(мың  теңге) 
Көрсеткіш  31.12.2010 31.12.2009 
Жарғылық капитал 48 649 371 36 649 371 
Меншікті капитал 46 169 609 33 288 277 

 
 

35. Заемдар. 
Бұл тармақта валютасын, сыйақы ставкасын, қамтамасыз ету түрін көрсете отырып, 
қолданыстағы банктік займдар жəне кредит желістері туралы ақпарат беріледі. Өтеу 
сомалары таяу он екі ай ішінде тоқсанға бөлінуге тиіс, қалған сомалар жылдар 
бойынша бөлумен көрсетіледі.  

  

Заемдар (мың 
теңге) Қаржылық  

институт 

31.12.2010  
ж. берешек , 
барлығы 

% 
Қамта-
масыз 
ету 

өтеу сомалары 

2011 ж. 2012 2013 2014 

I тоқсан II тоқсан III тоқсан IV тоқсан       

Commerzbank AG 12 676 400 8,03 Жоқ 2 948 000 493 912 0 3 352 110 4 870 576 2 428 184 0 

ҚР Қаржы 
министрлігі 

347 624 0,5 
Жоқ 

0 0 0 349 362 0 0 0 

«ҚазАгро» ҰБХ» 
АҚ 

14 348 082 1,02 
Жоқ 

6 650 734 429 162 449 434 074 2 486 564 2 335 043 2 637 501 

«Алматы облыстық 
КӨБ.» ММ 

200 000 1 
Жоқ 

0 0 37 000 0 34 670 34 340 34 010 

«Жамбыл  
облыстық КӨБ» 

ММ 
100 000 0,1 

Жоқ 
0 0 0 0 20 172 20 080 20 060 

облигациялардың 
1-шығарылымы 

2 954 648 7,3 
Жоқ 

107 845 0 122 618 0 3 220 566 0 0 

облигациялардың 
2-шығарылымы 

1 889 250 11 
Жоқ 

52 387 52 387 52 387 52 387 209 548 209 548 209 548 

Барлығы: 32 516 004     3 114 882 1 280 728 374 454 4 187 933 10 842 096 5 027 195 2 901 119 

 
 

36. Эмитенттiң негiзгi қызметiн жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешегi 
(жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванс) 

 
 

 (мың теңге) 
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№ 
 Кредит берушінің 
атауы 

Мəміле жасау 
күні 

31.12.2010 ж. кредиторлық 
берешек сомасы 

1 "Казахтелеком" АҚ 01.02.2010 ж. 1 251 
2 "Нурлы омир" ЖШС 22.11.2010ж. 861 
3 "Казагромаркетинг" АҚ 29.11.2010 ж. 1 938 

4 
"Рекламное агенство 
АДА" ЖШС 

27.10.2010 ж. 3 485 

5 "BesT Video" ЖШС 08.11.2010ж. 1 115 
6 "Букина Ж.Ж." ЖК 13.09.2010 ж. 399 

7 
" Егемен Казахстан РГ " 
АҚ 

05.03.2010 ж. 378 

 Барлығы:  9 427 
 

соңғы аяқталған үш қаржы жылы ішіндегі таза кірісінің 
 

36-1. Соңғы аяқталған үш қаржы жылы үшін эмитент алған (шеккен) таза табыс 
(залал) мөлшері (үш жылдың əрқайсысының қорытындысы бойынша). 

 
Таза табыс  (мың теңге) 

Жыл Таза табыс 

2008 ж 323 154 

2009 ж (4 631 347) 

2010 ж 98 117 
 

 

36-2. Левередж 
Бұл тармақта соңғы аяқталған үш қаржы жылының əрқайсысының бірінші күніндегі, 
сонымен қатар соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша Корпорацияның 
левереджінің шамасы көрсетіледі 

 
 

01.01.2008ж. 01.01.2009ж. 01.01.2010ж. 01.01.2011ж. 

0,14 0,59 1,15 0,64 

 
 

36-3. ҚР ҚҚА Басқармасының 29.04.09 ж. №89  қаулысына сəйкес алып тасталды  
 
 
36-4. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігіне сəйкес соңғы 
аяқталған екі қаржы жылының бір жылында эмитент қызметінен алынған ақша 
қаражатының таза ағыны көрсетіледі 

 
Таза ақшалай ағындар (мың  теңге) 

 2009 2008 
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза түсімі/ 
(шығын)  

(951 975) (11 779 230) 

Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза түсімі/ 
(шығын) 

(398 388) 17 465 
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Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза түсімі/ (шығын) 2 586 127 10 948 118 
Ақша қаражатының жəне олардың эмитенттерінің таза өсімі/ 
(азаюы)  1 235 764 (813 647) 

Есептік кезеңнің басына ақша қаражаты жəне олардың баламалары  2 033 970 2 847 617 

Есептік кезеңнің соңына ақша қаражаты жəне олардың баламалары 3 269 734 2 033 970 
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6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МƏЛIМЕТТЕР 
 

37. Облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылдау күніне дейін 
Корпорацияның  тіркелген эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымдары:  
1) облигациялардың əрбір шығарылымының жалпы саны, түрі жəне номиналдық 
құны, əрбір шығарылым бойынша орналастырылған облигациялар саны, сондай-ақ 
орналастыруға тартылған ақшаның жалпы мөлшері (номиналдық құны бойынша), 
негізгі борыш сомасы, əрбір шығарылым бойынша есептелген жəне төленген сыйақы 
сомасы, өтеу уақытын көрсете отырып, сатып алынған жəне мерзімінен бұрын өтелген 
облигациялар саны. Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге 
асырған орган, шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне шығарылымды 
мемлекеттік тіркеу күні:  
 
Корпорация облигацияларының 1-шығарылымы 
1.1) Облигациялардың түрлері: купондық,  қамтамасыз етусіз. 
1.2) Шығарылған облигациялар саны жəне облигациялар шығарылымының жалпы 
көлемі: 
- шығарылған облигациялар саны: 3 000 000 (үш миллион) дана; 
- жалпы шығарылым саны: 3 000 000 000 (үш миллиард) дана.  
1.3) Бір облигацияның номиналдық құны:  
 - 1 000 (бір мың) теңге. 
1.4) Сатып алынған облигациялардың саны: 
 - 1 074 720  дана. 

облигацияларының 1-шығарылымын сатып алу. 
күні   саны күні  саны  күні  саны  
06.03.2008        4 400   29.03.2010        2 242   23.07.2010    11 340   

27.05.2008        4 400   22.04.2010        6 630   23.07.2010      2 050   

30.05.2008        4 400   22.04.2010        1 550   23.07.2010      3 617   

03.06.2008        2 200   22.04.2010        7 788   28.07.2010    13 374   

06.06.2008        2 920   04.05.2010        1 038   28.07.2010      9 145   

05.08.2008        1 700   30.06.2010        3 238   28.07.2010      5 460   

19.05.2009    233 000   13.07.2010        6 649   29.07.2010      6 640   

26.05.2009    233 000   22.07.2010        7 660   29.07.2010      3 860   

09.02.2009        1 860   22.07.2010        5 680   04.08.2010    14 650   

11.02.2009        2 200   22.07.2010      13 120   04.08.2010    19 981   

16.02.2009        2 200   22.07.2010      11 760   11.08.2010      8 938   

05.05.2009           900   22.07.2010        2 282   16.08.2010    10 620   

15.09.2009           180   22.07.2010      31 493   01.09.2010    12 360   

24.11.2009        1 267   22.07.2010      13 952   01.09.2010    13 430   

24.11.2009        2 497   22.07.2010        7 873     

31.12.2009        4 331   22.07.2010        7 745     

31.12.2009        2 105   22.07.2010      14 176     

20.01.2010        4 661   22.07.2010        4 140     

20.01.2010        4 842   23.07.2010      19 260     

09.02.2010    172 230   23.07.2010        8 220     

22.02.2010        2 376   23.07.2010      39 980     
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12.03.2010        6 523   23.07.2010        6 690     

17.03.2010        1 056   23.07.2010        4 040     

17.03.2010        7 387   23.07.2010        9 414     

 

1.5) Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган, 
шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне шығарылымды мемлекеттік тіркеу 
күні: 
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
агенттігі № С51 19.03.07ж.  
1.6) Алғашқы шығарылым бойынша орналастырылған облигациялардың саны: 
  - бағалы қағаз 2 954 648 дана  
1.7) Орналастыруға тартылған ақшаның жалпы мөлшері (номиналдық құны 
бойынша): 
 - 2 577,3  млн. теңге. 
1.8) Негізгі борыш сомасы: 
 - 2 954 648 000 теңге. 
1.9) Алғашқы шығарылым бойынша есептелген жəне төленген сыйақы сомасы: 
 - 19.02.2008ж. Облигациялар шығарылымының талаптарына сəйкес Корпорация НИН 
KZ2C0Y05C515 Облигациялары бойынша сомасы 71 903 525 теңге 1-купондық сыйақы 
төлемін жүргізді.   
- 13.08.2008ж. Облигациялар шығарылымының талаптарына сəйкес Корпорация НИН 
KZ2C0Y05C515 Облигациялары бойынша сомасы 104 444 370 теңге 2-купондық сыйақы 
төлемін жүргізді.   
- 17.02.2009 ж. Облигациялар шығарылымының талаптарына сəйкес Корпорация НИН 
KZ2C0Y05C515 Облигациялары бойынша сомасы 126 842 670 теңге 3-купондық сыйақы 
төлемін жүргізді.   
- 17-18.08.2009 ж. Облигациялар шығарылымының талаптарына сəйкес Корпорация НИН 
KZ2C0Y05C515 Облигациялары бойынша сомасы 115 916 220 теңге 4-купондық сыйақы 
төлемін жүргізді. 
- 10.02.2010 ж. Облигациялар шығарылымының талаптарына сəйкес Корпорация НИН 
KZ2C0Y05C515 Облигациялары бойынша сомасы 112 740 053 теңге 5-купондық сыйақы 
төлемін жүргізді 
- 10.08.2010 ж. Облигациялар шығарылымының талаптарына сəйкес Корпорация НИН 
KZ2C0Y05C515 Облигациялары бойынша сомасы 99 910 269 теңге 6-купондық сыйақы 
төлемін жүргізді  

Корпорация облигацияларының 2-шығарылымы 
2.1) Облигациялардың түрлері: купондық,  қамтамасыз етусіз. 
2.2) Шығарылған облигациялар саны жəне облигациялар шығарылымының жалпы 
көлемі: 
- шығарылған облигациялар саны: 2 000 000 (екі миллион) дана; 
- жалпы шығарылым саны: 2 000 000 000 (екі миллиард) дана.  
2.3) Бір облигацияның номиналдық құны:  
 - 1 000 (бір мың) теңге. 
2.4) Сатып алынған облигациялардың саны: 
 - 95 103  дана. 

облигацияларының 2-шығарылымын сатып алу 

күні саны күні саны 
17.03.2010 17 888 10.11.2010 3 578 

21.04.2010 12 893 17.11.2010 2 693 
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26.05.2010 993 06.12.2010 2 148 

31.05.2010 2 222 15.12.2010 2 290 

07.06.2010 19 594 31.12.2010 2 200 

08.06.2010 5 234 31.12.2010 13 530 

20.10.2010 6 113 31.01.2011 17 443 

28.10.2010 1 878 31.01.2011 4 750 

03.11.2010 1 849   

 

2.5) Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган, 
шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне шығарылымды мемлекеттік тіркеу 
күні: 
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
агенттігі № D67, 22.12.09 ж.  
2.6) Алғашқы шығарылым бойынша орналастырылған облигациялардың саны: 
  - бағалы қағаз 1 867 057 дана 
2.7) Орналастыруға тартылған ақшаның жалпы мөлшері (номиналдық құны 
бойынша): 
 - 1 872,8 млн. теңге. 
2.8) Негізгі борыш сомасы: 
 - 1 867 057 000 теңге. 
2.9) екінші шығарылым бойынша есептелген жəне төленген сыйақы сомасы: 
1- купон (2010 ж. 4 ақпан) – 4 433 064 (төрт миллион төрт жүз отыз үш мың  алпыс төрт) 
теңге; 
2- купон (2010 ж. 5 наурыз) – 5 672 086 (бес миллион алты жүз жетпіс екі мың  сексен алты) 
теңге; 
3- купон (2010 ж. 2 сəуір) – 7 153 777 (жеті миллион жүз елу үш мың жеті жүз жетпіс жеті) 
теңге; 
4- купон (2010 ж. 4 мамыр) - 10 757 033 (он миллион жеті жүз елу жеті мың  отыз үш) теңге; 
5- купон (2010 ж. 1 маусым) - 12 388 554 (он екі миллион үш жүз сексен сегіз мың бес жүз 
елу төрт) теңге; 
6- купон (2010 ж. 1 шілде) - 13 389 004 (он үш миллион үш жүз сексен тоғыз мың төрт) теңге. 
7- купон (2010 ж. 3 тамыз) – 16 158 760 (он алты миллион жүз елу сегіз мың жеті жүз алпыс) 
теңге; 
8- купон (2010 ж. 1 қыркүйек) – 16 948 698 (он алты миллион тоғыз жүз қырық сегіз мың 
алты жүз тоқсан сегіз) теңге; 
9- купон (2010 ж. 5 қазан) – 17 371 668 (он жеті миллион үш жүз жетпіс бір мың алты жүз 
алпыс сегіз) теңге; 
10- купон (2010 ж. 3 қараша) - 17 577 441 (он жеті миллион бес жүз жетпіс жеті мың төрт жүз 
қырық бір) теңге; 
11- купон (2010 ж 6 желтоқсан) - 17 503 007 (он жеті миллион бес жүз үш мың жеті) теңге; 
12- купон (2011 ж 6 қаңтар) - 17 462 326 (он жеті миллион төрт жүз алпыс екі мың  үш жүз 
жиырма алты) теңге.  

2) құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі жəне номиналдық құны, сондай-
ақ акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшалардың жалпы сомасы. Айналыстағы, 
сатып алынған акциялардың саны, соңғы күніне сатып алу бағасын көрсетіп. Акцияларды 
сатып алу əдістемесін бекіту күні. Акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге 
асырған орган, шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне шығарылымды мемлекеттік 
тіркеу күні: 
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2.1) акциялардың жалпы саны  – 48 649 371 дана; 
2.2) акция түрі – қарапайым; 
2.3) акциялардың номиналдық құны – 1 000 теңге; 
2.4) акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы - 48 
649 371 000 теңге; 
2.5) соңығ сатып алу күніне бағаны көрсете отырып, сатып алынған, айналыстағы 
акциялардың саны – жоқ; 
2.6) акцияларды сатып алу əдістемесін бекіту күні – «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 
сатып алу кезінде акциялардың құнын анықтау əдістемесі «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 07.09.2007 жылғы  № 6 
хаттамалық шешімімен бекітілген; 
2.7) шығарылымның мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған орган  – ҚР Қаржы нарығын 
жəне қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау агенттігі; 
2.8) мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне  мемлекеттік тіркеу күні – 01.06.2010 жылғы № 
А4521  

 

3) бағалы қағаздар ұстаушыларының алдында өз міндеттемелерін орындамауы, 
облигациялар бойынша сыйақыларды төлемеуі (төлемді кешіктіруі), артықшылықты 
акциялар бойынша дивидендтерді төлемеуі (төлемді кешіктіруі), орындалмаған 
міндеттемелердің мөлшері жəне оларды орындаудың мерзімі өткен күні, бағалы 
қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша бөлек) туралы ақпаратты қоса алғандағы фактілер 
туралы мəліметтер: 
Корпорацияның бағалы қағаздар ұстаушыларының алдында өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері жоқ. 
 
4) Егер бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылған немесе 
өткізілмеген не күші жойылған деп танылған жағдайда, мұндай шешім қабылдаған 
мемлекеттік органды, олардың қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі; 
Бағалы қағаздарының бір де бірі тоқтатылған, өткізілмеген күші жойылған деп танылған  
жоқ. 
 
5) Əр тіркелген шығарылым бойынша сыйақы төлеу күні, төленуі тиіс сомалар, əр 
шығарылым бойынша өтеу күні жəне төленуі тиіс сомалар  
 
1-шығарылым: 
Сыйақы төлеу күні – 10 ақпан жəне 10 тамыз.  
Төленуге жататын сыйақы сомалары – сыйақы ставкасы индекстелген, осыған 
байланысты сыйақы төлем мөлшері əр жарты жыл сайын қайта қаралады. 
Облигацияларды өтеу күні – номиналдық құны бойынша (теңге) айналыс мерзімі 
аяқталған соң 10 жұмыс күні ішінде (2012 ж. 10 тамыз) облигацияларды өтеу күніне дейінгі 
мерзімде айналыста орналасқан облигациялар бойынша соңғы сыйақы төлемімен бір 
мезгілде облигациялар ұстаушының ағымдағы шотына ақша аудару арқылы жүргізіледі.   
Облигацияларды өтеу кезінде төленуге жататын номиналдық құн сомасы  – 
3 000 000 000 теңге5 
 
2-шығарылым:  
Сыйақы төлеу күні - облигациялар бойынша сыйақыны төлеу айына 1 (бір) рет, 
облигацияларды ұстаушылар тізілімін тіркеу күнінен кейін келетін күннен бастап 10 жұмыс 

                                                 
5 31.01.2011 жылғы жағдай бойынша осы шығарылым бойынша облигациялар номиналдық құнының жалпы сомасы  2 954 648 000 теңгеге 
шығарылды. 
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күн ішінде жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – айдың соңғы 
күнтізбелік күні.  
Төленуге жататын сыйақы сомалары – номиналдық құнынан жылдық 11 сыйақы ставкасы 
белгіленген болып табылады, осыған байланысты, төленуге жататын сома орналастырылған 
облигациялар санына тəуелді. Толық орналастырғанда  ай сайынғы сома  – 18 333 мың  
теңге. 
Облигацияларды өтеу күні – айналыстың басталу  күнінен (2014 жылғы 31 желтоқсан) 
бастап 5 (бес) жылдан соң. 
Облигацияларды өтеу кезінде төленуге жататын номиналдық құн сомасы  – 
2 000 000 000 теңге6. 
 
6) Екі соңғы қаржы жылының əр жылына немесе есептелген дивиденд сомасы жəне 
төленген дивиденд сомасы көрсетілген, іс жүзінде қолданылған кезең ішінде бір 
акцияға (жай, артықшылықты) дивиденд мөлшері; 
«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 28 
мамырдағы №10 сырттай отырысының шешіміне сəйкес Корпорацияның 2009 жылғы 
қызметінің нəтижесі бойынша залалдың болуына жəне таза табыстың болмауына 
байланысты оның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу жəне 2009 жылға таза 
табысты бөлу тəртібін анықтамау туралы шешім қабылданды.  
2010 жылға бір акцияға дивиденд мөлшерін анықтау мəселесі бойынша «ҚазАгро» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген жоқ.  
7) Сауда-саттықтарды ұйымдастырушылардың атауын қоса алғанда, Эмитенттің 
бағалы қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негізгі нарықтар  
«Қазақстандық қор биржасы» АҚ 
8) Эмитент бұрын шығарған бағалы қағаздардың əрбір түрі бойынша оны 
ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде  ұстаушылардың аталмыш 
құқықтарын өткізу тəртібін көрсете отырып, ұстаушылармен жасалған бағалы 
қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген жəне шектеулерді бұзу (ковенант) 
кезінде өткізілген  құқықтар. 
 
1-шығарылым: 
- айналыстың басталу күнінен бастап 5 (бес) жыл өткен соң облигацияларды өтеу кезінде 
соңғы сыйақы төлеумен бір мезгілде номиналдық құнды алуға құқығы; 
- облигациялар бойынша сыйақыны алу құқығы; 
- өзіне тиесілі облигацияларға еркін иелік ету құқығы; 
- жазбаша өтініш арқылы Корпорация туралы қажетті ақпаратты алуға құқық; 
- облигациялар шығарылымы проспектісімен немесе оның көшірмелерімен танысуға құқық; 
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес облигацияларға меншік құқығынан 
туындайтын өзге де құқықтар. 
 
 2-шығарылым: 
- облигациялар айналысының бүкіл мерзімі ішінде ай сайын сыйақы алуға құқық; 
- облигацияларды ұстаушының ағымдағы шотына ақшаны аудару жолымен айналыстың 
мерзімі аяқталғаннан кейін,  10 жұмыс күні ішінде облигацияларды өтеу күнінің алдынан 
келетін күнде айналыстағы облигациялар бойынша соңғы сыйақыны төлеумен бір мезгілде 
номиналдық құн (теңгемен) бойынша  негізгі борыш сомасын алуға құқық;   
- қайталама нарықта облигацияларды кедергісіз сату жəне сатып алу құқығы; 
- ақша міндеттемесін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі қайта 
қаржыландыруының ресми ставкасының негізінде есептелетін мерзімнен өткен əр күн үшін 
тұрақсыздық төлемін немесе оның бөлігін талап ету құқығы.  

                                                 
6 31.01.2011 жылғы жағдай бойынша осы шығарылым бойынша облигациялар номиналдық құнының жалпы сомасы  1 867 057 000 теңгеге 
шығарылды. 
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Облигациялар ұстаушысы тұрақты мекемесі бар Қазақстан Республикасының бейрезиденті 
болған жағдайда, Қазақстан Республикасы аумағында банктік шоты болса купондық сыйақы 
жəне негізгі борыш төлемі қазақстандық теңге нысанында беріледі. Инвестор тиісті сұрау 
салған жағдайда, сыйақы мен негізгі борыш сомасын банкпен белгіленген курс бойынша 
басқа валютаға айырбастау мүмкін. Айырбастау облигацияны меншіктенуші есебінен 
жүргізіледі. Сыйақының соңғы төлемі теңгелей облигацияны өтеу кезінде бір уақытта 
жүргізіледі. Корпорация барлық төлемдерді – сыйақы төлеу мен облигацияларды өтеуді 
қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізеді.  

 
7. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР 

 

Бұл бөлім облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркелген кезінде толтырылмайды.  



“АГРАРЛЫЌ   НЕСИЕ
 КОРПОРАЦИЯСЫ” АЌ

АО “АГРАРНАЯ 
КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ”  

 

8. ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
 

41-1. Облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркелген кезде: 
1) эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар жəне 
облигацияларды ұстаушылар қай жағдайда облигациялардың мерзімін бұрын өтелуін 
талап етуге құқылы екендігі көрсетіледі; 
Облигациялар бойынша дефолт – осы проспектімен белгіленген сыйақы мен негізгі 
борышты төлеу мерзімі аяқталғаннан кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде 
пайыздық сыйақыны, номиналдық құнды жəне соңғы пайыздық сыйақыны төлемеу немесе 
толық төлемеу.  
Корпорация тежеусіз күштер салдарынан осы проспекті бойынша өз міндеттемелерін толық 
немесе ішінара орындамаса, жауапкершіліктен босатылады. Алдын ала білу жəне тоқтату 
мүмкін емес жағдайлар (табиғи апаттар, əскери іс-қимылдар, т.б.) тежеусіз күш жағдайлары 
деп танылады. Тежеусіз күштер салдарынан күтпеген жағдай туындағанда, Корпорацияның 
осы проспекті бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі мөлшерлес мерзімге 
жылжытылады, бұл мерзімде де осы талаптар мен шарттар əрекет етеді. 
Корпорация дефолттың бір немесе бірнеше жағдайы түскен күнінен бастап 30 (отыз) жұмыс 
күн ішінде дефолт жағдайын туғызған себептерді жою үшін (тежеусіз күш мəн-жайларының 
салдары болып табылатын оқиғаны қоспағанда) барлық мүмкін шараларды қолдануға 
міндетті. Мұндай себептер көрсетілген мерзімде жойылмаған жағдайда, Корпорацияның 
облигацияларын  ұстаушылар Корпорация берешекті төлеу бойынша міндеттемелерді 
орындамайынша, бүкіл мерзім ішінде облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы 
жазбаша талапты жолдау арқылыКорпорацияның облигацияларын мерзімінен бұрын төлеуді 
талап етуге құқығы бар.  
2) облигациялар бойынша дефолт жарияланған жағдайда эмитент қабылдайтын 
шаралар, облигациялар бойынша сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелер 
орындалмаған немесе ойдағыдай орындалмаған жағдайда облигацияларды 
ұстаушылардың құқықтарын қорғау рəсімдері; 
Корпорацияның кінəсынан пайыздық сыйақыны немесе облигациялардың номиналдық 
құнының төлемі кешіктірілген жағдайда, Корпорация облигацияларды ұстаушыларға ақша 
міндеттемесін немесе оның бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
қайта қаржыландыруының ресми ставкасының негізінде есептелетін мерзімнен өткен əр күн 
үшін тұрақсыздық төлемін есептейді.  
 Корпорацияның дефолт жағдайы түскен кезде, Корпорацияның тиісті органы 
облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында, дефолт жағдайын 
туғызған себептерді жою бойынша шаралар жоспарын əзірлейді жəне бекітеді. 
3) облигациялардың ұстаушыларына дефолт туралы орындалмаған міндеттеменің 
көлемі, міндеттемені орындалмау себептері жəне облигациялары ұстаушылардың 
талаптары қанағаттандыру болуы мүмкін əдістері қосылған мəліметтері жеткізудың 
тəртібінің, мерзімдерінің жəне əдістерінің толық сипаттамасы.  Егер осы мəліметтерді 
жариялауы басқа заңды тұлғаға тапсырса, осы тұлғаның толық жəне қысқартылған 
атаулары жəне оның орналасқан жері көрсету керек. 
Облигациялар бойынша дефолт жағдайы түскен кезде, Корпорация дефолт жағдайын 
туғызған себептерді жою, жəне облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз 
ету үшін бар күшін салатын болады. Дефолт жағдайы пайда болған күннен бастап 2 (екі) 
жұмыс күн ішінде Корпорация облигацияларды ұстаушыларға Корпорацияның 
www.agrocredit.kz ресми сайтында жəне «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында 
www.kase.kz, сондай-ақ «Егемен Қазақстан» газетінде хабарламаны: 
- дефолт фактісі туралы ақпаратты; 
- дефолт күніне Корпорацияның орындамаған міндеттемелерінің көлемін; 
- міндеттемелерді орындамаудың себептерін; 






