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Алматы қаласы, 2015 жылғы 29 қаңтар  
 
 
ЦентрКредит Банкінің микро, шағын және орта бизнес кәсіпорындарын қаржыландыру 
үшін ЕҚДБ-дан 10 млрд теңге мөлшерінде қарыз алуы тақырыбында 2015 жылдың 29-
қаңтарында Баспасөз мәлімдемесі өтті. 
 
ЦентрКредит Банкі (ЦКБ) мен Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ) МШОБ-ны 
қаржыландыру үшін әрқайсысы 5 жыл мерзіміне берілетін 5 млрд теңгеден 2 траншты тарту 
туралы несиелік келісім жасасты. Қарыз қаражаты «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-
тың кепілдігімен жылдық 7,7% мөлшерлемесімен ресімделген.  
Қаражат Қазақстанның барлық өңірлерінде орналастырылады (60%), атап айтқанда Алматы 
мен Астана қалаларынан тыс өңірлерге басымдық беріледі (40%).  
Несиелеу бағдарламасы негізінен ауылдық жерлерде қаржыландыруға бағытталған және 
ЕҚДБ тарапынан банктің ішкі әлеуеті мен ШОБ-ты несиелеу бойынша процедураларды 
күшейтуді, тәуекелдіктерді басқаруды, қызметкерлерді оқытуды және IT технологияларды 
жетілдіруді көздейтін техникалық қолдау көрсетіледі.  
 
Төменде несиелеудің негізгі талаптары көрсетілген:  

 Ең жоғарғы сома: 3 млн. АҚШ доллары (550 млн. теңге көлемінде); 
 Мерзімі: 5 жылға дейін; 
 Мөлшерлемесі: жылдық 14%; 
 Пайдалану мақсаты: инвестициялар, айналыстағы қаражатты толықтыру. 

 
Жаңа қарыз микро, шағын және орта бизнеске қолдау көрсетудегі ЦКБ-нің табан тірегін 
тұғырын бекітеді.  

– Біздің көпжылдық ынтымақтастығымыз МШОБ субъектілеріне қаржыландыру 
беруге жол ашты, осы арқылы жеке кәсіпкерлердің бастамаларының дамуына ықпал етті, - деп 
хабарлайды ЦКБ-нің Басқарма Төрағасы Владислав Ли. 
«Даму» қоры халықаралық қаржы институттарынан коммерциялық банктерге қарыз беру 
кезінде алғаш рет кепілгер ретінде танылады, бұрын олар мемлекет тарапынан ресімделген.  

– «Даму» қорының Қазақстандағы МШОБ-ты қаржыландыру бағдарламасына қатысуы 
ЕҚДБ тарапынан туындаған сенімнің ең жоғары көрсеткіші болып табылады, сондай-ақ 15 
жылдан астам уақыт ішіндегі қызметі барысында «Даму» қорының кәсіби дамуының жоғары 
деңгейін көрсетеді. 2014 жылы Қорға Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингі 
деңгейіндегі халықаралық несие рейтингі беріліп, ішкі және сыртқы инвесторлардың Қорға 
деген қызығушылығының пайда болғанын естеріңізге саламын. Қазіргі күні біз оның 
нәтижесіне көз жеткіздік: ЕҚДБ мемлекеттік кепілдікті пайдаланбай-ақ, «Даму» қорының 
корпоративтік кепілдігімен қазақстандық коммерциялық банкке қаражат береді. Қор мен 
ЕҚДБ арасында ұзақмерзімді ынтымақтастық орнату мақсатында ЦКБ-мен жасалатын мәміле 
Қазақстанда кейіннен орналастырылатын ЕҚДБ несиелерінің тұңғыш ұйытқысына айналады 
деп сенім артамыз, – деп атап өтті «Даму» қорының Басқарма Төрағасы Ляззат Ибрагимова. 
Анықтама: Банк және ЕҚДБ арасындағы ынтымақтастық 1997 жылы бастау алған. 
Ынтымақтастықтың барлық кезеңі ішінде тартылған қаражат көлемі 130 млн. АҚШ долларын 
құрайды.  
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ – «Бәйтерек» холдингінің құрамына тапсырылған 10 
даму институттарының бірі. Қордың негізгі мақсаты – Қазақстандағы шағын және орта 
бизнесті дамыту.  


