
«Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» АҚ –

бизнесті дамытудағы  
мемлекеттің қолдауы

ТАБЫСТЫ 
БИЗНЕС 
АШЫҢЫЗ



«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ – 
ұлттық даму институты. Микро, шағын 
және орта кәсіпкерлікті қолдау және 
дамытуға арналған бағдарламалардың 
бастамашысы және жүзеге асырушысы

ҚОР 
МАҚСАТЫ 



Қордың миссиясы – кешенді әрі тиімді 
қолдау құралдарын жүзеге асыру арқылы 
Қазақстандағы микро, шағын және орта 
кәсіпкерліктің тұрақты дамуына белсенді 
үлес қосу

ҚОР 
МИССИЯСЫ 



Банк несиесі бойынша пайыздық 
мөлшерлемені субсидиялау – кәсіпкерлерді 
мемлекеттік қаржылық қолдау құралы. 
Яғни, кәсіпкердің несие/лизинг бойынша 
сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігі ішінара 
өтеледі. Ол үшін кәсіпкер болашақта 
операциялық қызметіне қатысты белгілі бір 
шарттарды орындауы керек

ҚОР 
СУБСИДИЯЛАРЫ 



Кәсіпкер несие алу үшін 
банкке барады және қажетті 
құжаттарды жинайды

Кәсіпкер банктің/лизинг 
компанияның оң шешімін 
алған соң  несиесін субсидиялау 
үшін «Даму» қорына жүгінеді

Нәтижесінде қарыз алушының 
несие мөлшерлемесі азаяды, 
ал банкке пайыздың айырмасын 
«Даму» Қоры арқылы мемлекет 
өтейді
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СУБСИДИЯ АЛУ 
АЛГОРИТМІ



КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ 
ЖӨНІНДЕГІ 2021-2025 
ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН 
ҰЛТТЫҚ ЖОБА

Индустрия-инновациялық қызмет 
субъектілері/кәсіпкерлерді қолдау

Несиенің максимал сомасы  

Hеспубликалық және облыстық 
маңызы бар қалаларда 3 млрд тг дейін

моно -, шағын қалалар мен ауылдық 
елді мекендерде 1,5 млрд тг дейін

Субсидия мөлшері   

Түпкілікті мөлшерлеме 6%
Жобаларын Шымкент қаласында, 
Түркістан, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, 
БҚО, Қызылорда, Жамбыл 
облыстарында басымдық берілген 
салаларда жүзеге асыратын 
кәсіпкерлер үшін 5%

Мерзімі    

- инвестицияға - 5 жылға дейін
- айналым қаражатын толықтыруға - 
3 жылға дейін  

Қарыз мақсаты    

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру 
- қайта қаржыландыру  



Шағын жеке және орта жеке кәсіпкерлік 
субъектілерін өңірлік қаржыландыру

Несиенің максимал сомасы  

500 млн тг дейін 

ПОРТФЕЛЬДІК 
СУБСИДИЯ

Субсидия мөлшері   

борышкердің жылдық мөлшерлемесі 
1% - дан аз болмауы тиіс

- инвестицияға - 5 жылға дейін
- айналым қаражатын толықтыруға - 
3 жылға дейін 

Қарыз мақсаты    

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру   

Несиенің максимал сомасы    

- инвестицияларға - 20 миллион тг дейін
- айналым қаражатын толықтыруға - 
5 миллион тг дейін

Субсидия мөлшері   

- республикалық және облыстық 
маңызы бар қалаларда 6% 
- моно-,шағын қалалар мен елді 
мекендерде 5%
- МҚҰ микронесиесі - 28%, оның ішінде 
субсидия - 50% 

- инвестицияға - 3 жылға дейін
- айналым қаражатын толықтыруға - 
2 жылға дейін 

Мерзімі    

Мерзімі    

Қарыз мақсаты    

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру   



ҚАРАПАЙЫМ 
ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ

Несиенің максимал сомасы   

шектеу жоқ 

Субсидия мөлшері    

түпкілікті мөлшерлеме 7%  

- инвестицияға - 5 жылға дейін
- айналым қаражатын толықтыруға - 
3 жылға дейін 

ТӨМЕН КӨМІРТЕКТІ 
ДАМУҒА АРНАЛҒАН 
ТҰРАҚТЫ ҚАЛАЛАР

Несиенің максимал сомасы  

- 350 млн тг дейін
- микронесиеге 8000 АЕК-ке дейін 

Субсидия мөлшері    

 сыйақы мөлшерлемесінің 10%-ына дейін  

ұзарту мүмкіндігімен 3 жылға дейін 

Негізгі қарыздың бір бөлігін субсидиялау    

40%-ға дейін  

Мерзімі    

Мерзімі    

Қарыз мақсаты    

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру   

Қарыз мақсаты     

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру   



  

ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ 
КӨЗДЕРІНЕ ИНВЕСТИЦИЯ 
САЛУ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АЗАЙТУ

Несиенің максимал сомасы  

- 350 млн тг дейін
- микронесиеге 8000 АЕК-ке дейін

Субсидия мөлшері    

сыйақы мөлшерлемесінің 10%-ына дейін  

ұзарту мүмкіндігімен 3 жылға дейін 

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру 
- лизинг  

КУПОНДЫҚ СЫЙАҚЫ 
МӨЛШЕРЛЕМЕСІНІҢ 
БІР БӨЛІГІН СУБСИДИЯЛАУ

Несиенің максимал сомасы   

3 млрд тг дейін  

түпкілікті мөлшерлеме 6%  

5 жылға дейін, бірақ облигациялардың 
айналым мерзімінен аспайды 

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру   

Қарыз мақсаты    

Субсидия мөлшері   

Қарыз мақсаты    

Негізгі қарыздың бір бөлігін субсидиялау    

25%-ға дейін  

Мерзімі   

Мерзімі    



ҚОР 
КЕПІЛДІКТЕРІ 
Кепілдік – несие шарты бойынша негізгі 
борыштың бір бөлігіне ұсынылатын кепілзат  
жеткіліксіз болған кезде кәсіпкер үшін 
Қордың банк алдында міндеттеме алуы 

Кепілзат жетіспеген жағдайда, банктен несие 
алу үшін кәсіпкер «Даму» Қорының кепілдігін 
пайдалана алады. 



Кәсіпкер банкке барады

Банк ішкі рәсімге сәйкес жобаға 
өз бетінше  кешенді сараптама 
жүргізеді. Кәсіпкер алып келген 
кепіл мүлкін бағалау туралы 
қорытындыны негізге ала отырып, 
ұсынылған кепілмүлікке бағалау 
жүргізеді. Содан кейін кепілмүлік 
жеткіліксіз болған жағдайда «Даму» 
қорының ішінара кепілдігімен 
жобаны мақұлдау не қаржыландырудан 
бас тарту туралы шешім қабылдайды

Банк кепілдік беру туралы шешім 
қабылдау үшін қажетті құжаттарды 
«Даму» Қорына жібереді

«Даму» Қоры кепілдік беру туралы 
оң шешім қабылдаған жағдайда, 
үш жақты кепілдік шартына қол 
қойылады

Сондай-ақ, Қордың кепілдігін банк 
жобаны қарағанға дейін алу 
мүмкіндігі де бар
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КЕПІЛДІК АЛУ 
АЛГОРИТМІ



  

КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ 
ЖӨНІНДЕГІ 2021-2025 
ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН 
ҰЛТТЫҚ ЖОБА АЯСЫНДАҒЫ 
КЕПІЛДІКТЕР

Шағын, микрокәсіпкерлікті қолдау

Несиенің/микронесиенің  максимал сомасы  

20 млн тг дейін 

Кепілдік мөлшері   

несие/микронесие сомасының 85% дейін 

несие/микронесие мерзімінен аспайды  

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру  

Кәсіпкерлер/индустрия-инновациялық 
қызмет субъектілерін қолдау

1 млрд тг дейін  

- несие сомасының 50% дейін
- лизинг сомасының 70% дейін  

несие/лизинг уақытынан аспайды  

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру 
- қайта қаржыландыру 

Қарыз мақсаты    

Кепілдік мөлшері   

Қарыз мақсаты    

Несие/лизингтің максимал сомасы  

Мерзімі    

Мерзімі   



Облигациялар бойынша кепілдік беру

Максимал сомасы 

5 млрд тг дейін

до 50% объема выпуска облигаций

5 жылға дейін

инвестиция 
  

«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР 
ЭКОНОМИКАСЫ» 
БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ 
КЕПІЛДІКТЕР 

Несиенің/лизингтің максимал сомасы   

1 млрд тг дейін 

- несие сомасының 50% дейін
- лизинг сомасының 70% дейін   

несие/лизинг уақытынан аспайды  

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру   

Кепілдік мөлшері    

Қарыз мақсаты    

Кепілдік мөлшері   

Қарыз мақсаты    

Мерзімі   

Мерзімі   



  

«ДАМУ-ОПТИМА» 
БАҒДАРЛАМАСЫ 
АЯСЫНДАҒЫ КЕПІЛДІКТЕР

Максимал сома   

500 млн тг дейін  

Кепілдік мөлшері   

несие сомасының 50% дейін 

Банк шартында көрсетіледі 

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру  

Қарыз мақсаты    

Мерзімі    



«Даму» Қоры 25 жылдан бері шағын және орта 
бизнесті қолдаудың мемлекеттік және жеке 
бағдарламаларын жүзеге асыру арқылы 
кәсіпкерлікті мемлекет тарапынан демеу 
құралдарын нарыққа белсенді түрде насихаттап 
келеді. Бұл өз кезегінде отандық тауар 
өндірушілердің еңсе тіктеп кетуіне, ашылған 
жұмыс орындары сақталып, жаңа тұрақты 
жұмыс орындар  ашылуына ықпал ететіні 
айқын. Қордың өз бағдарламалары аясында 
ШОБ-ты қаржыландыру – жеңіл шарттармен 
банк, микроқаржы ұйымдары және лизингтік 
компаниялар арқылы жүзеге асырылады

НЕСИЕЛЕУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 



«ДАМУ-АЙМАҚТАР» 

Максимал сома   

750  млн тг дейін  

Пайыз мөлшері     

жылына 14,5%-дан аспайды     

7 жылға дейін 

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру 
- қайта қаржыландыру  

ИСЛАМ 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУЫ

Максимал сома   

- 2 млрд тг дейін 
(«Al Hilal» Ислам Банкі» АҚ)
- 400 млн тг дейін  
(«Қазақстан Иджара компаниясы» АҚ) 

- 84 айдан аспайды 
(«Al Hilal» Ислам Банкі» АҚ)
- 60 айдан аспайды   
(«Қазақстан Иджара компаниясы» АҚ)   

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру 
- банк бұрын қаржыландырған 
жобаларды ішкі қайта қаржыландыру  

Қарыз мақсаты    

%   

Қарыз мақсаты    

Мерзімі    

Мерзімі   



«ДАМУ-ӨНДIРIС»

  

Несиенің максимал сомасы  

лимит жоқ тамақ өнеркәсібі 
саласындағы жобаларды қоспағанда, 
3 млрд  600 млн тг дейін

Сыйақы мөлшерлемесі    

жылына 6%-дан көп емес   

10 жылға дейін 

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру 
- қайта қаржыландыру

«ДАМУ-ЛИЗИНГ»

Максимал сома   

500 млн тг дейін  

- жылына 16%-дан бастап
- МҚҰ үшін жылына 25%-дан аспайды   

7 жылға дейін 

лизинг  

%   

Қарыз мақсаты    

Сыйақы мөлшерлемесі    %   

Қарыз мақсаты    

Мерзімі   

Несие мерзімі    



Максимал сома   

8000 АЕК-ке дейін

Сыйақы мөлшерлемесі     

жылына 25%-дан аспайды   

84 айдан аспайды  

- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру 
  

Максимал сома   

500 млн теңгеге дейін
МҚҰ арқылы - 20 000 АЕК-ке дейін

- Регрессиялы факторингтік мәміле -
Салым мөлшерлемесі + 7% 
(ЕДБ клиенттері үшін),
Салым мөлшерлемесі + 12% 
(МҚҰ/ЛК/ФК клиенттері үшін)

- Регрессиясыз факторингтік мәміле -
Салым мөлшерлемесі + 8% 
(ЕДБ клиенттері үшін),
Салым мөлшерлемесі + 13% 
(МҚҰ/ЛК/ФК клиенттері үшін)
  

36 айдан аспайды   

факторинг мәмілелер   

%   

Қарыз мақсаты    

Cыйақы мөлшерлемесі     %   

Қарыз мақсаты    

«ДАМУ-МИКРО»  

«ДАМУ-ФАКТОРИНГ»

Мерзімі    

Мерзімі    



Өңірлік мақсатты бағдарламалар Қазақстан 
өңірлеріндегі әкімдіктермен бірлесе отырып 
жүзеге асырылады. Бұл бағдарлама әкімдік 
белгілеген  өндіріс, сауда, қызмет көрсету, 
туризм және басқа салаларда жұмыс істейтін
шағын және орта бизнесті қолдауға арналған

Әкімдік өз өңірі үшін басымдық 
беретін салаларды белгілейді

Әкімдік пен «Даму» Қоры қаражатты 
екінші деңгейлі банктерге бірлесіп салады

«Даму» Қоры мониторинг жүргізеді 
және әкімдік алдында есеп береді
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ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МЕХАНИЗМДЕРІ 

АЙМАҚТЫҚ МАҚСАТТЫ 
БАҒДАРЛАМАЛАР 





«Даму» Қоры кәсіпкерлер үшін қашықтан тегін 
оқыту курстарын ұсынады. 

Оқыту видео курс форматында өтеді. Әр сабақта 
қазақстандық және халықаралық спикер-
бизнесмендер өз бизнесін ашуға қалай шешім 
қабылдағанын, күнделікті қандай қиындықтарға 
тап болатынын және оларды  қалай жеңетінін 
айтып береді.

Жеке бизнес басшылары өз ісін бастап немесе 
одан әрі дамытқысы келетіндер үшін 
тәжірибелерін және ұсыныстарын ортаға салады. 

Жабылып қалмау және нарықта өз орын алу 
үшін қандай қиындықтарды еңсеру қажет. 

Тыңдаушылардың кез келген уақытта, кез 
келген жерде және қалаған қарқынмен оқуға 
мүмкіндігі бар. Оқу үшін тек интернет және оқуға 
деген талап қана қажет.

ОҚУ



ОТАНДЫҚ 
ӨНДІРУШІЛЕР 
КӨРМЕСІ 

2015 жылдан бері «Даму» Қоры мемлекеттік 
қолдауына ие болған қазақстандық тауар 
өндірушілердің «ULTTYQ ONIM» атты көрмесін 
жыл сайын өткізеді. Көрме қазақстандық  
өндірушілердің тауарларын халық арасында 
танымал ету және «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
көрсететін мемлекеттік қолдау шаралары 
туралы ақпаратты жеке кәсіпкерлік 
субъектілеріне жеткізу арналарының бірі 
болып саналады. 

Көрме аясында бизнесті дамыту және сатуды 
ұлғайту бойынша тегін шеберлік сабақтары 
өткізіледі, дәмді тағамды таңдау байқауы, 
лотерея, сән көрсетілімдері, сондай-ақ 
қазақстандық франшизалардың KazFranch 
атты көрме-конференциясы өткізіледі. үшін 
Әлеуетті және жұмыс істеп тұрған жеке 
кәсіпкерлік субъектілері үшін даму 
институттарының  мемлекеттік қолдау 
шаралары бойынша консультациялар беретін 
стендтері болады. 

Компаниялар үшін көрмеге қатысу тегін, 
көрмені ұйымдастыру және өткізу шығындары 
толықтай ұйымдастырушылар есебінен жүзеге 
асырылады.





Қор Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму 
Бағдарламасы және Дүниежүзілік банк 
сияқты халықаралық ұйымдармен жұмыс 
істейді. Қордың кредиторлары қатарында 
мемлекеттік мекемелер, Азия даму банкі, 
Еуропалық инвестициялық банк және 
Еуропалық Қайта Құру және даму банкі 
сияқты халықаралық қаржы ұйымдары да 
бар. 

«Даму» қорының Қазақстан нарығындағы 
серіктестері –  жетекші және ең сенімді 
жергілікті қаржы мекемелері. Атап айтқанда 
коммерциялық банктер, микроқаржы 
ұйымдары және лизингтік компаниялар. 
Шетелдік даму институттарымен білім алмасу 
бағдарламалары, B2B іс-шаралары тұрақты 
түрде өткізіліп тұрады.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ӘРІПТЕСТІК  



Кредитно-
гарантийный Фонд 

Монголии  



ҚОР 
ФИЛИАЛДАРЫ  

Ақмола облысы бойынша 
аймақтық филиал 
Көкшетау, Ақан сері 46/1  
Тел.: 8 (7162) 55 11 16

Ақтөбе облысы бойынша аймақтық филиал 
Ақтөбе, Астана ауданы, 
Ә. Молдағұлова даңғылы 30
Тел.: 8 (7132) 70 38 08, 70 38 32

Алматы қаласындағы аймақтық филиал  
Алматы, Наурызбай батыр 8, 
«КОБА» БО, 1-қабат
Тел.: 8 (727) 244 55 77, 244 55 66

Шымкент қаласындағы 
аймақтық филиал 
Шымкент, Қонаев даңғылы, 95/1
Тел.: 8 (7252) 99 70 49

Астана қаласындағы аймақтық филиал 
Астана, Мәңгілік Ел, 55а, 
«Бәйтерек» БО, 1 қабат
Тел.: 8 (7172) 55 91 99, 55 94 34 



ШҚО бойынша 
аймақтық филиал 
Өскемен, Жеңіс даңғылы 6 тел
Тел.: 8 (7232) 56 05 90 

Жамбыл облысы бойынша 
аймақтық филиал  
Тараз, Желтоқсан 94
Тел.: 8 (7262) 99 94 70

Қарағанды облысы бойынша 
аймақтық филиал  
Карағанды, Ермеков көш 29  
Тел.: 8 (7212) 55 90 20 

БҚО бойынша 
аймақтық филиал 
ЗКО, Т. Масин көш 67/2
Тел.: 8 (7112) 55 48 08 

Атырау облысы бойынша 
аймақтық филиал 
Атырау, Азаттық даңғылы 17
Тел.: 8 (7122) 55 81 01 

Алматы облысы бойынша 
аймақтық филиал  
Талдықорған, Төлебаев көшесі 86 
Тел.: 8 (7282) 55 87 10 



Маңғыстау облысы бойынша 
аймақтық филиал  
Ақтау, 13 шағын аудан, №55 ғимарат 
Тел.: 8 (7292) 70 10 51, 30 43 04 

Павлодар облысы бойынша 
аймақтық филиал 
Павлодар, Бұқар жырау 109  
Тел.: 8 (7182) 70 38 02 

СҚО бойынша 
аймақтық филиал 
Петропавл, Жамбыл 191 
Тел.: 8 (7152) 55 98 10

Қызылорда облысы бойынша 
аймақтық филиал 
Қызылорда, Журба 12 
Тел.: 8 (7242) 55 11 12 

Қостанай облысы бойынша 
аймақтық филиал  
Қостанай, әл-Фараби 65
Тел.: 8 (7142) 99 03 05
 

Түркістан облысы бойынша 
аймақтық филиал 
Түркістан, Жаңа қала ш/а 28-көше  
Тел.: 8 (7252) 99 70 49



Абай облысы бойынша аймақтық филиал  
Семей, Қ. Мұхамедханов көшесі 23 А,  
«Өрлеу» БО, 1-қабат 
Тел.: 8 (7222) 60 00 50

Call-center  
1408   

Жұмыс уақыты:
Жұмыс күндері 09:00 - 18:00 арасы 

www.damu.kz   

www.online.damu.kz   

@damu.fund       

@funddamu       

@funddamu       



ҚОРДЫҢ 
ДАМУ 
ТАРИХЫ 

1997 

2002 

2004 

2007 

2010 

«Шағын кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» ЖАҚ 
құрылды

Республикалық бюджет 
қаражатынан шағын 
кәсіпкерлік субъектілерін 
несиелеу  бағдарламалары 
жүзеге аса бастады  

Қор филиалдары ашылып 
болды. 2004-2006 
жылдарға арналған 
«Шағын қалаларды 
дамыту   бағдарламасы» 
басталды 

«Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» АҚ болып 
қайта тіркелді  

«Бизнестің жол картасы 
2020» бағдарламасы іске 
қосылды 



«Даму Өндіріс» 
бағдарламасы басталды

«Қазақстанда жасалған» 
көрме-форумы алғаш рет 
өтті. Кейін «Ulttyq Onim» 
болып атауы өзгерді 

EGOV.KZ порталы арқылы 
кәсіпкерлерді қолдау 
басталды 

«Қарапайым заттар 
экономикасы» 
бағдарламасы мен 
Online.damu.kz интернет 
порталы іске қосылды

«Жасыл облигациялар» 
орналастырудағы дебют, 
Ислам қаржыландыруы 
және Микронесиелеу 
бағдарламасы іске қосылды 

1 млрд теңгеге әлеуметтік 
облигациялар шығарылды 

2014 

2015 

2016 

2019 

2020 

2021 


