Қазақстан Республикасы Үкіметінің
кейбір шешімдеріне енгізілетін
өзгерістер мен толықтыруларға
9-қосымша
«Бизнестің жол картасы-2025»
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері
шығарған облигациялар бойынша
купондық сыйақы мөлшерлемесін
субсидиялау қағидаларына
2-қосымша
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлердің өтінімдері туралы
ақпарат
Бағдарлама
Р/с
Талаптар
Жоба
шарттарына
№
сәйкестік
1
2
3
4
1. Эмитент атауы
2.

Эмитенттің бизнес сәйкестендіру
нөмірі (БСН)

3. Эмитенттің тіркелген күні
4. Кәсіпкерлік субъектісі
5. Жоба іске асырылатын жер
6. ЭҚЖЖ саласы (5 мәндік)

7. Жобаның атауы

1-мысал: инвестициялар
(такси қызметі үшін саны
10 дана автокөлік алу)
2-мысал:
Айналым
қаражатын толықтыру (ет
өнімдерін өндіру үшін
шикізат сатып алу)

2

3-мысал: Инвестициялар
(тігін цехының қызметі
үшін тұрғын емес үйжайды
күрделі
жөндеу/реконструкциялау)
және т.б.
4-мысал аралас жобалар:
Жер
учаскесі
бар
өндірістік базаны сатып
алу
және
бетон
қоспаларын
өндіру
қызметі аясында айналым
қаражатын толықтыру.
8. Жобаның мақсаты
9. Жобаның құны
Эмитенттің
облигациялары
бойынша
купондық
сыйақы
10.
мөлшерлемесінің
бір
бөлігін
субсидиялау сомасы
Эмитенттің
бір
облигация
шығарылымының
жалпы
11.
Мысалы: асады/аспайды
номиналды құны 7 млрд. теңгеден
аспауға тиіс (асады/аспайды)
12. Субсидиялау мерзімі
13. Пайыздық мөлшерлеме
Мөлшерлеменің субсидияланатын
бөлігі
Тау-кен
өндіру өнеркәсібінде
15.
Иә/жоқ
қызметін жүзеге асырады
Кредиттің нысаналы мақсаты
16. акцизделетін
тауарлар/өнім Иә/жоқ
шығаруды көздемеуге тиіс
Жобаны Ірі салық төлеушілер
тізбесіне енгізілген минералды
17. шикізатты
өңдеуді
жүзеге Иә/жоқ
асыратын
металлургия
өнеркәсібінде іске асырады
14.

3

Құрылтайшылары (оның ішінде
қатысушылары, акционерлері) —
мемлекеттік
кәсіпорындар/мекемелер, ұлттық
басқарушы холдингтер, ұлттық
компаниялар және акцияларының
(жарғылық
капиталға
қатысу
18.
Иә/жоқ
үлестерінің) 50 және одан көп
пайызы тікелей немесе жанама
түрде
мемлекетке,
ұлттық
басқарушы холдингке, ұлттық
холдингке, ұлттық компанияға
(ӘКК және МЖӘ қоспағанда)
тиесілі ұйымдар болып табылады
19. Ескертпе:

Мысалы:

Жобаның ерекше шарттары: Жоба бекітілгеннен кейін нақты мерзімге
дейін орындалуы тиіс ерекше шарттар. Мысалы:
Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау жүзеге асырылатын
облигация шығару проспектісіне субсидиялаудың бүкіл мерзімі ішінде
өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
________________________

