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Ұлттық даму институттарының және индустриялық-инновациялық 
қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілеттік берілген, 

дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу және одан көп пайызы тікелей не жанама 

түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың 
тізбесі 

 
1. Индустрияны дамыту саласында: 
«Қазақстандық индустрияны дамыту институты» акционерлік қоғамы. 
2. Технологиялық даму саласында: 
«Технологиялық даму жөнiндегi ұлттық агенттiк» акционерлік қоғамы; 
«Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» акционерлік 

қоғамы. 
3. Жергілікті қамтуды дамыту саласында: 
«Жергілікті қамтуды дамытудың ұлттық агенттігі «NADLoС» акционерлік 

қоғамы. 
4. Инвестициялар тарту саласында:  
«KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар ұлттық агенттігі» 

акционерлік қоғамы. 
5. Экспортты дамыту және ілгерілету саласында: 
«ҚазЭкспортГарант» экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» 

акционерлік қоғамы; 
«KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар ұлттық агенттігі» 

акционерлік қоғамы. 
6. Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне қолдау көрсету 

саласында: 
«Қазақстанның инвестициялық қоры» акционерлік қоғамы; 
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы. 
7. Дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу 

үлестерінің) елу және одан көп пайызы тiкелей не жанама түрде мемлекетке 
тиесілі, технологиялық даму саласындағы индустриялық-инновациялық 
қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілетті заңды тұлғалар: 

«Астана Innovations» акционерлiк қоғамы; 
«Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингi» акционерлiк қоғамы;  
«Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы; 
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«Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы; 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлiк қоғамы; 
«Павлодар» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы; 
«Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы; 
«Жетісу» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы; 
«Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы; 
«Атырау» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы; 
«Байқоңыр (Байконур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық 

компаниясы» акционерлік қоғамы; 
«Astana» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы; 
«Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы; 
«Сарыарқа» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы; 
«Солтүстік» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы; 
«Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы; 
«Орал» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы; 
«Есіл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы;  
«Тараз» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы; 
«Шымкент» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы. 
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