Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2020 жылғы « »
№
қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1060 қаулысымен
бекітілген
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын, оның ішінде
микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша
портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды және
ішінара кепілдік беруді ұсыну қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік
субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша портфельдік сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді ұсыну
қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан
Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес әзірленді және
екінші
деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – ЕДБ)/микроқаржы қызметін жүзеге асыратын
ұйымдардың шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілеріне
кредиттер/микрокредиттер бойынша портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір
бөлігін/үстеме бағаны/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара
кепілдік беру шарттарын, тетігін және тәртібін айқындайды.
2. Кредиттер/микрокредиттер/қаржыландыру бойынша портфельдік
сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны/жалдау төлемінің бір бөлігін
субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді қаржыландыру «Бизнестің жол
картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
(бұдан әрі – Бағдарлама) шеңберінде субсидиялауға және кепілдік беруге
көзделген жергілікті және республикалық бюджеттердің қаражаты есебінен
жүзеге асырылады.
Портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны/жалдау
төлемінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру үшін қаражатты
Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі қаржы агенттігіне өздерінің арасында
жасалатын Бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарт
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(Бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың үлгі
нысанын кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітеді) негізінде жергілікті
және (немесе) республикалық бюджеттердің қаражаты есебінен аударады.
2-тарау. Терминдер мен анықтамалар
3. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
1) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі – облыстың (астананың,
республикалық маңызы бар қалалардың) әкімі айқындайтын, Бағдарламаны
облыстық (астананың, республикалық маңызы бар қалалардың) деңгейде іске
асыруға жауапты жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі;
2) ислам банкі – «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк
қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының
4-1-тарауында көзделген банк қызметін лицензия негізінде жүзеге асыратын,
Бағдарламаға қатысатын екінші деңгейдегі банк;
3) ислам банкі беретін қаржыландыру (бұдан әрі – қаржыландыру) – ислам
банкі кәсіпкерге беретін тауар үшін төлемнің мерзімін кейінге қалдыру немесе
бөліп төлеу;
4) кәсіпкер – Бағдарлама шеңберінде қызметін жүзеге асыратын шағын,
оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектісі;
5) кредит шарты – банк пен кәсіпкер арасында жасалатын жазбаша келісім,
оның шарттары бойынша банк кәсіпкерге кредит береді. Қайта
қаржыландырылатын қарыз болған жағдайда кредиттік желі ашу туралы
келісім/қосымша келісім де кредит шартына жатады;
6) кредитті/микрокредитті мақсатты пайдалану – кәсіпкердің қарыз шарты
бойынша алынған кредитті/микрокредитті Бағдарламаның шарттарына сәйкес
келетін мақсаттарға пайдалануы. Мақсатты пайдалану жиынтығында
кәсіпкердің активті/жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді толық көлемде
төлегенін және алғанын және (немесе) Бағдарламаның шарттарына сәйкес басқа
мақсаттарға қол жеткізгенін растайтын тиісті құжаттар жиынтығымен
расталады;
7) қаржы агенттігі – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік
қоғамы;
8) қаржыландыру шарты – ислам банкі мен кәсіпкер арасында жасалатын
жазбаша келісім, оның шарттары бойынша ислам банкі кәсіпкерге – тауарды
сатып алушыға немесе сатушыға коммерциялық кредит береді не кәсіпкерге
лизинг (жалға беру) шарттарында мүлік (лизинг нысанын) береді
(қаржыландыру шартына бас қаржыландыру келісімі де жатады, оның
шеңберінде ислам банкі мен кәсіпкер коммерциялық кредит беру
(қаржыландыру) туралы жекелеген шарттар жасасады);
9) микрокәсіпкерлік субъектілері – Қазақстан Республикасының
Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес айқындалатын шағын кәсіпкерлік субъектілері;
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10) микрокредит – шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектісіне
микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйым Қазақстан Республикасының
ұлттық валютасында ұсынатын, республикалық бюджет туралы заңда тиісті
қаржы жылына белгіленген сегіз мың еселенген айлық есептік көрсеткіш
мөлшерінен аспайтын ақша;
11) микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым (бұдан әрі – МҚҰ) –
микрокредиттер беру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын микроқаржы ұйымы;
12) портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме
бағаны/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру
туралы келісім – ЕДБ/МҚҰ және қаржы агенттігі арасында жасалатын,
портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны/жалдау
төлемінің бір бөлігін субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді іске асыру
шеңберінде тараптардың әрқайсысының құқықтары мен міндеттерін
айқындайтын жазбаша келісім;
13) портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме
бағаны/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау – ЕДБ/МҚҰ үшін қаржы
агенттігі белгілеген лимит шеңберінде кәсіпкерлерге субсидиялар беру нысаны;
14) портфельдік ішінара кепілдік беру – ЕДБ/МҚҰ үшін қаржы агенттігі
белгілеген лимит шеңберінде кәсіпкерлерге кепілдік беру нысаны;
15) уәкілетті орган – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган;
16) шағын кәсіпкерлік субъектілері – заңды тұлға құрмаған жеке
кәсіпкерлер және Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар.
3-тарау. Бағдарламаның «Шағын және микрокәсіпкерлікті қолдау»
бірінші бағыты шеңберінде субсидиялар және кепілдіктер беру шарттары
4. Бағдарламаның бірінші бағытының қатысушылары шағын, оның ішінде
микрокәсіпкерлік субъектілері болып табылады.
5. Портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/ислам банкінің кірісін
құрайтын тауардың үстеме бағасын субсидиялау және ішінара кепілдік беру
инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын толықтыруға бағытталған
кредиттер/микрокредиттер/қаржыландыру бойынша салалық шектеулерсіз
жүзеге асырылады.
Портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/ислам банкінің кірісін
құрайтын тауардың үстеме бағасын субсидиялау және ішінара кепілдік беру
жүзеге
асырылатын
инвестициялық
мақсаттарға
кредиттің/микрокредиттің/қаржыландырудың ең жоғары сомасы 20 (жиырма)
млн теңгеден аспайды және айналым қаражатын толықтыруға 5 (бес) млн
теңгеден
аспайды.
Айналым
қаражатын
толықтыруға
арналған
кредиттер/микрокредиттер жаңартылатын негізде беріледі. Бір қарыз алушыға
лимит 20 (жиырма) млн теңгені құрайды.
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Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерге кепілдік беру
кезінде оларды субсидиялауға жол беріледі.
6. Қарыз алушы осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген лимитті
асырған жағдайда қарыз алушының жобасын қаржыландыруға жол берілмейді
не қаржыландыру мөлшері белгіленген лимит деңгейіне дейін қысқартылады.
7. Портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/ислам банкінің кірісін
құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау
және ішінара кепілдік беру номиналды сыйақы мөлшерлемесі/ислам банкінің
кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасы/жалдау төлемінің бір бөлігі Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен
аспайтын
және
8,5
пайыздық
тармаққа
ұлғайтылған
кредиттер/микрокредиттер/қаржыландыру бойынша ғана жүзеге асырылады,
оның 6 %-ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды.
Бұл ретте, шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері үшін
портфельдік ішінара кепілдік мөлшері кредит/микрокредит/қаржыландыру
сомасының 85 %-ын құрайды, кредит сомасының 15 %-ын кәсіпкер ЕДБ қалауы
бойынша өтейді.
8. Инвестициялық мақсаттарға кредиттер/микрокредиттер/ қаржыландыру
бойынша портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/ислам банкінің
кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын субсидиялау мерзімі субсидиялау
мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 жылды, айналым қаражатын толықтыру 2 жылды
құрайды.
9.
Ұсынылатын
портфельдік
ішінара
кепілдік
мерзімі
кредит/микрокредит/қаржыландыру мерзімінен аспайды.
10. Портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/ислам банкінің
кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін
субсидиялау және ішінара кепілдік беру қаржы агенттігінің уәкілетті органының
ішкі
нормативтік
құжаттарына
сәйкес
іріктелетін
ЕДБ/МҚҰ
кредиттері/микрокредиттері/ қаржыландыруы бойынша жүзеге асырылады.
11. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы әрбір ЕДБ/МҚҰ үшін оның өңірлік
филиалдары бөлінісінде портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/ислам
банкінің кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын субсидиялау және ішінара
кепілдік беру лимитін айқындайды.
12. Егер қаржы агенттігі айқындаған лимит бойынша негізгі борышы
және/немесе есептелген сыйақы бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен
берешегі бар ЕДБ/МҚҰ кредиттерінің деңгейі 10 %-дан асатын болса, онда
қаржы агенттігі портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді тоқтатады. Мұндай жағдай
туындаған кезде жаңа жобалар қарауға жіберілмейді.
Бұл ретте, қаржы агенттігі бұрын жасалған шарттар бойынша
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етеді.
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ЕДБ/МҚҰ лимитін айқындау тәртібі
13. Қаржы агенттігі ЕДБ/МҚҰ үшін лимиттерді айқындаудың басталғаны
туралы хабарландыруды қаржы агенттігінің ресми интернет-ресурсында
жариялайды
және
кредиттер/микрокредиттер/қаржыландыру
бойынша
портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны/жалдау
төлемінің бір бөлігін субсидиялауға және ішінара кепілдік беруге қатысу үшін
ЕДБ/МҚҰ-ға жөнелтілімдер жібереді.
14. Қаржы агенттігінің хабарландыруында ЕДБ/МҚҰ ұсынатын қажетті
құжаттардың тізімі көрсетіледі.
15. ЕДБ/МҚҰ хабарландыруда көрсетілген мерзімдерге сәйкес қаржы
агенттігіне қажетті құжаттарды қарауға ұсынады.
16. ЕДБ/МҚҰ үшін лимиттерді айқындау жөніндегі қаржы агенттігінің
уәкілетті органының отырысы ЕДБ/МҚҰ-ның қаржы агенттігі хабарландыруда
көрсеткен қажетті құжаттарды ұсыну мерзімі өткен күннен бастап 10 күн ішінде
жүргізіледі.
17. Лимиттің бөлінуіне қатысу үшін ЕДБ мынадай:
1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің пруденциалдық және өзге де
нормативтерін орындау;
2) қаржы агенттігінің ішкі құжаттарына сәйкестік талаптарына сәйкес
болуы тиіс.
18. Лимиттің бөлінуіне қатысу үшін МҚҰ мынадай:
1) МҚҰ меншікті капиталы құжаттар тапсырылған күнге Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ең төменгі деңгейден төмен
болмауы;
2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеудің болуы;
3) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің пруденциалдық және өзге де
нормативтерін орындауы;
4) қаржы агенттігінің ішкі құжаттарына сәйкестік талаптарына сәйкес
болуы тиіс.
19. Лимиттің барлық сомасының 50 %-ынан астамын бір ЕДБ/МҚҰ беруге
жол берілмейді.
20. Егер ЕДБ/МҚҰ лимитінің игерілу көлемі қаржы агенттігі лимитті
айқындаған кезден бастап 6 ай өткеннен кейін 30 %-дан кем болған жағдайда,
лимиттерді басқа ЕДБ/МҚҰ-ға қайта бөлуге рұқсат етіледі.
21. ЕДБ/МҚҰ және қаржы агенттігі арасында лимит айқындалғаннан кейін
портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны/жалдау
төлемінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру туралы келісім
жасалады, онда:
1) ЕДБ/МҚҰ лимиттерін игеру мерзімдері;
2) портфельдік ішінара кепілдікті төлеу тәртібі;
3) портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды төлеу
тәртібі;
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4) жобаларды іске асыру мониторингін жүзеге асыру;
5) субсидиялау тоқтатылған (қаражатты мақсатсыз пайдалану) жобалар
арасында босаған лимиттерді қайта бөлу шарттары көрсетіледі.
22. ЕДБ/МҚҰ:
1) қаржы агенттігіне қаржыландырылған қарыз алушылар туралы ақпарат
ұсынбаған;
2) кәсіпкердің сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеуі
туралы, кәсіпкердің негізгі борышты ішінара/толық мерзімінен бұрын өтеуі
туралы және төлем кестесінің өзгергендігі туралы қаржы агенттігін хабардар
етпеген/уақтылы хабардар етпеген жағдайларда қаржы агенттігіне 100 АЕК
мөлшерінде айыппұл төлейді.
Портфельдік ішінара кепілдік беру тәртібі
23. Кәсіпкер ЕДБ/МҚҰ-ға қаржыландыруды ұсыну өтінімімен жүгінеді.
24. ЕДБ/МҚҰ жобаның қаржылық-экономикалық тиімділігін кешенді
бағалауды/сараптауды жүргізеді. ЕДБ/МҚҰ портфельдік кепілдік беру
шеңберінде қаржы агенттігінің кепілдігімен кредит/қаржыландыру беру туралы
оң шешім қабылдаған жағдайда ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігіне:
1) кредиттік шарттың/қаржыландыру шартының көшірмесін;
2) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысанда хабарлама хатын
ұсынады.
25. Жоғарыда көрсетілген құжаттардың негізінде қаржы агенттігі
хабарлама хатын алған күннен бастап 1 жұмыс күні ішінде ЕДБ/МҚҰ-ға осы
Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысанда кепілдік міндеттемені жібереді.
26. Қарыз алушы осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген лимитті
асырған жағдайда қарыз алушының жобасын қаржыландыруға жол берілмейді
не қаржыландыру мөлшері белгіленген лимит деңгейіне дейін қысқартылады.
27. Осы Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген ЕДБ/МҚҰ
көрсеткіштері нашарлаған жағдайда қаржы агенттігі портфельдік ішінара
кепілдік беру бойынша лимитті әрбір 6 ай сайын басқа ЕДБ/МҚҰ қайта бөлуге
құқылы.
28. Қарыз алушының кредит/микрокредит/қаржыландыру бойынша
кепілдікті қамтамасыз етуі жеткіліксіз болған жағдайда қаржы агенттігі
кредит/микрокредит/қаржыландыру сомасының 85 % мөлшерінде кепілдік
беруді қамтамасыз етеді.
29. Қаржы агенттігінің ЕДБ/МҚҰ кепілдік төлеуі ЕДБ/МҚҰ мен қаржы
агенттігі арасындағы портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме
бағаны/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру
туралы келісімде көрсетілген рәсімдерге сәйкес жүзеге асырылады.
30. Егер кәсіпкер кредит шарты/қаржыландыру шарты бойынша негізгі
борыш сомасын өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған/тиісінше
орындамаған күннен бастап 120 (бір жүз жиырма) күнтізбелік күн ішінде кредит
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шарты/қаржыландыру шарты бойынша негізгі борыш сомасын өтеу жөніндегі
міндеттемелерді орындамаса/тиісінше орындамаса, ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігіне
талап қоюға құқылы.
31.
Қаржы
агенттігі
10
жұмыс
күні
ішінде
ЕДБ/МҚҰ
кредиттері/микрокредиттері/қаржыландыру бойынша кепілдіктерді төлейді.
32. Кредит/микрокредит/қаржыландыру мақсатсыз/ішінара мақсатсыз
пайдаланылған жағдайда қаржы агенттігінің кепілдігі жойылады/кепілдік
сомасы мақсатсыз пайдаланылған кредит/микрокредит/қаржыландыру сомасына
барабар төмендейді.
Бұл ретте, қаржы агенттігі басқа жобаларға кепілдіктерді қайта бөлу
қажеттігі туралы ЕДБ/МҚҰ-ға талап қояды.
33. Кепілдіктің күшін жою/кредиттер/микрокредиттер/қаржыландыру
бойынша кепілдік сомасын төмендету есебінен қаражат босаған жағдайда
ЕДБ/МҚҰ бөлінген лимит шеңберінде жаңа жобалар бойынша өтінімдерді
қарайды.
34. Бағдарлама шеңберінде банктер:
1)
кәсіпкер
бастамашылық
жасаған
кредиттеу/қаржыландыру
шарттарының өзгеруіне байланыстыларды;
2)
кәсіпкердің
кредит/микрокредит/қаржыландыру
бойынша
міндеттемелерді
бұзуы
себебінен
алынатындарды
қоспағанда,
кредитке/микрокредитке/қаржыландыруға байланысты қандай да бір
комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер алмайды.
Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны/жалдау төлемінің бір
бөлігін портфельдік субсидиялау тәртібі
35. Кәсіпкер ЕДБ/МҚҰ-ға қаржыландыру беруге өтініммен жүгінеді.
36. ЕДБ/МҚҰ жобаның қаржылық-экономикалық тиімділігін кешенді
бағалауды/сараптауды жүргізеді. ЕДБ/МҚҰ портфельдік субсидиялау
шеңберінде қаржы агенттігінің кепілдігімен кредит/микрокредит/қаржыландыру
беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда ЕДБ/МҚҰ:
1) кредиттік шарттың/қаржыландыру шартының көшірмесін;
2) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысанда қаржы агенттігіне
хабарлама хатын береді.
37. Кредит шартына/қаржыландыру шартына қол қойған кезде кәсіпкер
кредит қаражатын мақсатты пайдалану бойынша өзіне міндеттеме алады.
Кәсіпкер осы міндеттемені орындамаған жағдайда:
1) қаржы агенттігінің кепілдігі жойылады және кәсіпкер кепілдік сомасын
қаржы агенттігіне өтейді;
2) субсидиялау тоқтатылады, кәсіпкер қаржы агенттігіне төленген
субсидиялар сомасын өтейді;
3) кәсіпкерді қаржыландыру шарттары қайта қаралады, оған сәйкес
номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
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белгілеген және 8,5 пайыздық тармаққа ұлғайтылған базалық сыйақы
мөлшерлемесінен аспайды.
38. ЕДБ/МҚҰ есепті айдан кейінгі айдың 5-ші (қоса алғанда) күніне қарай
қаржы агенттігіне қаржыландырылған жобалардың тізімін береді.
39. Қаржы агенттігі қаржыландырылған жобалардың тізімін алғаннан
кейін есепті айдан кейінгі айдың 10-шы (қоса алғанда) күніне қарай ЕДБ/МҚҰ
портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны/жалдау
төлемінің бір бөлігін субсидиялауға арналған қаражатты аударады.
40. Есепті айдан кейінгі айдың 11-нен 27-не дейін (қоса алғанда) қарыз
алушылар кредит/микрокредит бойынша сыйақы мөлшерлемесінің/үстеме
бағаның/жалдау төлемінің субсидияланбайтын бөлігін төлеуді жүзеге асырады.
41. ЕДБ/МҚҰ есепті айдан кейінгі айдың 28-інен бастап 30-ын қоса
алғанда қаржы агенттігін сыйақы мөлшерлемесінің/үстеме бағаның/жалдау
төлемінің субсидияланбайтын бөлігін төлемеген қарыз алушылар туралы
хабардар етеді және қаржы агенттігіне қаражатты қайтаруды жүзеге асырады.
42. ЕДБ/МҚҰ ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 5-күніне дейін қаржы
агенттігіне өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін ұсынады.
43. ЕДБ/МҚҰ қаржы агенттігінің ақпараттық жүйесі арқылы осы
Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген лимит бойынша талаптарды сақтау
үшін қарыз алушы туралы ақпаратты келісуге жіберуге міндетті.
44. Қарыз алушы осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген лимитті
асырған жағдайда қарыз алушының жобасын қаржыландыруға жол берілмейді
не қаржыландыру мөлшері белгіленген лимит деңгейіне дейін қысқартылады.
45. Қаржы агенттігінің ЕДБ/МҚҰ субсидиялар төлеуі ЕДБ/МҚҰ және
қаржы агенттігі арасындағы портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір
бөлігін/үстеме бағаны/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара
кепілдік
беру туралы келісімде көрсетілген рәсімдерге сәйкес жүзеге
асырылады.
46. Бұл ретте, қаржы агенттігінің ЕДБ/МҚҰ субсидияларды төлеуі
Бағдарламаның тиісті өңірлік үйлестірушісінен қаражат болған кезде жүзеге
асырылады.
47. Осы Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген ЕДБ/МҚҰ көрсеткіші
нашарлаған жағдайда қаржы агенттігі лимит шеңберінде жаңа жобаларды
субсидиялауды тоқтатады.
48.
Кредитті/микрокредитті/қаржыландыруды
мақсатсыз/ішінара
мақсатсыз пайдаланған жағдайда қаржы агенттігі сыйақы мөлшерлемесінің бір
бөлігін/үстеме бағаны/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялауды тоқтатады.
49. Қаржы агенттігі субсидиялауды тоқтатуды ЕДБ/МҚҰ мен қаржы
агенттігі арасындағы портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме
бағаны/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру
туралы келісімде көрсетілген рәсімдерге сәйкес жүзеге асырады.
50. ЕДБ/МҚҰ 5 жұмыс күні ішінде мынадай:
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1)
субсидиялау
жүзеге
асырылатын
кредитті/
микрокредитті/қаржыландыруды мақсатсыз пайдалану (бұл ретте субсидиялау
кредитті/микрокредитті/қаржыландыруды мақсатсыз пайдалану сомасына
барабар тоқтатыла тұрады);
2) жобаның және/немесе кәсіпкердің Бағдарламаның шарттарына сәйкес
келмеуі;
3) кәсіпкердің шоттарындағы ақшаға тыйым салынуы (талап қою
талаптарын толық көлемде қамтамасыз ететін шоттағы ақша жеткілікті болған
жағдайда, талап қоюды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар ретінде шоттардағы
ақшаға тыйым салуды қоспағанда) және/немесе кәсіпкердің шоты бойынша
шығыс операцияларының тоқтатыла тұруы фактілері анықталған кезде
субсидиялауды тоқтату туралы мәселені қарау үшін қаржы агенттігіне хабарлама
жібереді.
51. Кредиттер/микрокредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір
бөлігін субсидиялау тоқтатылған кезде ЕДБ/МҚҰ қаржыландыру шарттарын
қайта қарайды, оларға сәйкес номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 8,5 пайыздық тармаққа
ұлғайтылған мөлшерлемеден аспайды.
52. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны/жалдау төлемінің
бір бөлігін субсидиялауды қайта бастау ЕДБ/МҚҰ мен қаржы агенттігі
арасындағы портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме
бағаны/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру
туралы келісімде көзделген шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.
Жобаларды іске асыру мониторингі
53. ЕДБ/МҚҰ қаржыландырылатын жобалардың мониторингін жүзеге
асырады және мынадай ақпаратты:
1) облысты, ауданды;
2) қарыз алушының атауын;
3) ЖСН, БСН;
4) заңды мәртебесін;
5) басшының жынысын, жасын;
6) ЭҚЖЖ;
7) жұмыс істейтін жұмыскерлер санын;
8) қаржыландыру мақсаттарын, кредит/микрокредит/қаржыландыру
сомасын, сыйақы мөлшерлемесін/үстеме баға/жалдау төлемінің бір бөлігін,
кредит/микрокредит/қаржыландыру мерзімін, төлемдер кестесін көрсете
отырып, қаржы агенттігіне жиынтық ақпарат береді.
54. Қаржы агенттігі мынадай:
1) кәсіпкер кредит шарты бойынша негізгі борыш сомасын өтеу жөніндегі
міндеттемелерді күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде (немесе кепілдік шартында
белгіленген өзге де мерзімде) орындамаған;
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2) қаржы агенттігіне хабарлама жіберу шартымен осы Қағидалардың
50-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес ЕДБ/МҚҰ кредиттік
қаражатты өз бетінше мақсатсыз пайдаланғаны анықталған;
3) қаржы агенттігі инвестициялық мақсаттарға бағытталған жобалар
бойынша іріктеп мониторинг жүргізген;
4) кепілдік оқиға басталған жағдайларда мониторинг жүргізеді.
Қаржыландыру тетігі
55. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі қаражат түскен кезден бастап
Бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарт негізінде
(Бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың үлгі
нысанын кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітеді) 10 жұмыс күні ішінде
қаржы агенттігіне тиісті қаржы жылында бөлінген соманың 50 % мөлшерінде
портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны/жалдау
төлемінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру үшін қаржы
агенттігі көрсеткен шотқа қаражат аударуды жүзеге асырады. Бұдан кейінгі
төлемдер қаржы агенттігінің өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылатын болады.
Портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны/жалдау
төлемінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру шеңберіндегі және
Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері/қаржы агенттігі ағымдағы қаржы
жылында пайдаланбаған қаражат жобаларға, оның ішінде кезекті қаржы
жылында мақұлданған жобаларға кезекті қаржы жылында портфельдік сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін/үстеме бағаны/жалдау төлемінің бір бөлігін
субсидиялауға және ішінара кепілдік беруге пайдаланылуы мүмкін.
Шығарылған кепілдіктер үшін ақы төлеу мақсатында Бағдарламаның
өңірлік үйлестірушісі кезекті жылдың басында қаржы агенттігіне
кредиттерге/микрокредиттерге/қаржыландыруға кепілдік беруге бөлінген
нысаналы трансферттер сомасының 50 %-ын аударады.
Нысаналы трансферттердің қалған бөлігі жылдың басында қаржы
агенттігіне аударылған қаражаттың бірінші жартысы толық игерілгеннен кейін
қаржы агенттігіне аударылады.
Жобаларға портфельдік ішінара кепілдік беру үшін бюджет қаражатының
жетіспеуі пайда болған жағдайда облыстың (астананың, республикалық маңызы
бар қалалардың) әкімдігі қосымша қаражат алғанға дейін жобаларға портфельдік
ішінара кепілдік беруді тоқтата тұру үшін бұл туралы қаржы агенттігін хабардар
етеді.
56. Облыстың (астананың, республикалық маңызы бар қалалардың)
әкімдігі қаржы агенттігіне төлейтін кепілдік құны портфельдік ішінара кепілдік
сомасының 30 %-ын құрайды және шығарылған кепілдіктер үшін төлем болып
табылады. Портфельдік ішінара кепілдік шартының қолданылуы тоқтатылған
кезде сома кейіннен жобаларға портфельдік ішінара кепілдік беру үшін
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пайдаланылады. Қаржы агенттігі алынған қаражатты түрлі қаржы құралдарына
өз қалауы бойынша орналастыра алады.
_________________________

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті
қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шағын, оның
ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің
кредиттері/микрокредиттері бойынша
портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің
бір бөлігін субсидиялауды және ішінара
кепілдік беруді ұсыну қағидаларына
1-қосымша
«Даму» КДҚ» АҚ-ға
Хабарлама-хат
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасын (бұдан әрі – Бағдарлама) іске асыру бойынша «Даму
«КДҚ» АҚ мен _______________ АҚ (Банктің атауын көрсету)
(бұдан әрі – Банк) арасында портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін
субсидиялау және ішінара кепілдік беру туралы қол қойылған _______________
№ _____ келісім шеңберінде, Банк «_______________» ЖК/ЖШС/АҚ/ШҚ (оның
ішінде кредит бойынша қоса қарыз алушылар көрсетіледі) өтінімін қарап,
төмендегі шарттарда* мақұлдағанын хабарлаймыз:
Банктік қарыз шарты/Қаржыландыру шарты**
Қарыз алушының БСН/ЖСН
Банктің атауы
Кредиттің/микрокредиттің/қаржыландырудың нысаналы
мақсаты
Осы Шарт жасалған күнгі
кредит/микрокредит/қаржыландыру сомасы
Кредит/микрокредит/қаржыландыру валютасы
Кредит/микрокредит/қаржыландыру мерзімі
Кредиттің/микрокредиттің/қаржыландырудың сыйақы
мөлшерлемесі
Қаржыландыру саласы
Кепілдік мөлшері (кредит сомасының %-ын көрсете
отырып)
Кепілдік мерзімі
Кредит бойынша кепілдікті қамтамасыз ету (Қордың
кепілдігінен басқа)
Жоба іске асырылатын жер (облыс)
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* шарттарды кесте түрінде қосуға рұқсат етіледі
** көшірмесі қоса беріледі
Құрметпен,
___________
(лауазымы)

_________________ __________________________
(қолы)
(аты-жөні (бар болса)
_________________________

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті
қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде шағын, оның
ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің
кредиттері/микрокредиттері бойынша
портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің
бір бөлігін субсидиялауды және ішінара
кепілдік беруді ұсыну қағидаларына
2-қосымша
Кепілгердің атауы: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Мекенжайы: ________________________________________
Кімге: ______________________________________________
(Банктің/МҚҰ толық атауы және деректемелері)
КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕСІ № _______
____________ қаласы

20__ жылғы «___» __________

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасының (бұдан әрі – Мемлекеттік бағдарлама), «Бизнестің
жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде кредиттер бойынша кепілдік беру қағидаларының (бұдан әрі –
Қағидалар) шарттарын, сондай-ақ _______ «_______________» (бұдан әрі –
Қарыз алушы) _______________ АҚ-мен (бұдан әрі – Банк/МҚҰ)
мынадай:
1) кредит/микрокредит/қаржыландыру сомасы ____________________;
2) кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі/ислам банкінің кірісін құрайтын
тауарға үстеме баға_____________________________________;
3) кредит/микрокредит/қаржыландыру мерзімі___________________;
4)
кредиттің/микрокредиттің/қаржыландырудың
нысаналы
мақсаты_______________________________________________________
шарттарында 20__ жылғы «___» __________ № _____ (шарттың толық атауы
және оның деректемелері көрсетіледі) Кредит шартын/Қаржыландыру шартын
(бұдан әрі – Кредит шарты/Қаржыландыру шарты) жасасқанын назарға ала
отырып,
осы арқылы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ жоғарыда көрсетілген
Кредиттік шарт/Қаржыландыру шарты бойынша Кепілгер болып табылатынын
растайды және Қарыз алушының Кредит шарты/Қаржыландыру шарты бойынша
міндеттемелерін орындамауынан және (немесе) тиісінше орындамауынан
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туындаған Банктің/МҚҰ-ның есептелген сыйақы/үстеме баға сомасын,
комиссияларды, тұрақсыздық айыбын, өсімпұлдарды, айыппұл санкцияларын,
қарызды өндіріп алу бойынша сот шығасыларын, басқа да шығындарын
ескерместен, негізгі борыш қалдығына тең соманы Банкке/МҚҰ-ға оның талабы
бойынша төлеу міндеттемесін өзіне алады.
Кепілдік қарыз алушы Кредит шарты/Қаржыландыру шарты бойынша
негізгі борыш сомасын қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындамаған
жағдайда ғана орындалуға жатады.
Кепілгердің Банк/МҚҰ алдындағы жауапкершілігі _______________
(___________________________) теңге _______ тиын мөлшеріндегі кепілдік
сомасымен шектеледі, бұл кредит/микрокредит/қаржыландыру сомасының
_____ %-ын құрайды.
Кредит шарты/Қаржыландыру шарты бойынша негізгі борышты
өтеу/ішінара өтеу кезінде Кепілгердің жауапкершілігі негізгі борышты өтеу
сомасына тең сомаға азайтылады.
Кепілдік бойынша Кепілгер міндеттемелерінің мөлшері Кепілгер
орындаған талап сомасына азайтылады.
Кепілдік қарыз алушының Кредит шарты/Қаржыландыру шарты бойынша
негізгі борышты өтеу міндеттемесін және 20__ жылғы «___» __________
№ _____ Кепілдік беруші мен Банк/МҚҰ арасында жасалған портфельдік
кепілдік беру туралы келісімде көзделген өзге де құжаттарды
орындамағанын/тиісінше
орындамағанын
растайтын
құжаттардың
түпнұсқаларын қоса бере отырып, Банктің/МҚҰ-ның төлеуге жазбаша
талабының түпнұсқасын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде
орындалуы тиіс.
Кепілдік Кепілдік беруші мен Банк/МҚҰ арасында жасалған 20__ жылғы
«___» __________ № _____ портфельдік кепілдік беру туралы келісімде
көзделген барлық талаптар мен шарттар сақталған кезде ғана орындалуға тиіс.
Осы кепілдік міндеттеме оған қол қойылған кезден бастап күшіне енеді
және 20__ жылғы «___» __________ қоса алғанда, бұл құжат бізге
қайтарылатынына немесе қайтарылмағанына қарамастан, толық және автоматты
түрде аяқталады. Бұл ретте, Сіздің жазбаша талабыңыз жоғарыда көрсетілген
күні Алматы қаласының уақытымен 16:00 сағаттан кешіктірмей бізге
тапсырылуға тиіс.
Кепілгер, Банк/МҚҰ және Қарыз алушы (бұдан әрі – Тараптар) арасында
туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер, оның ішінде, бірақ онымен
шектелмей,
кепілдікті
ұсыну
және
орындау
тәртібі,
Кредит
шарты/Қаржыландыру шарты бойынша талап ету құқықтарының Банктен/МҚҰдан Кепілгерге өту тәртібі, кепілдікті тоқтату негіздері және осы кепілдік
міндеттемеге
байланысты
Тараптардың
жауапкершілігі
Қазақстан
Республикасының заңнамасымен, Мемлекеттік бағдарламамен, Қағидалармен,
Кепілгер мен Банк/МҚҰ арасында жасалған 20__ жылғы «__»___________
№ ___ портфельдік кепілдік беру туралы келісіммен реттеледі.

3

_______________________________
(бірінші басшының қолы)
_______________________________
(бас бухгалтердің қолы)
_________________________

