Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы « 31 » желтоқсандағы
№ 1060 қаулысымен
бекітілген
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ислам банктері кәсіпкерлік
субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын
тауардың үстеме бағасының бір бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін
субсидиялау қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ислам банктері кәсіпкерлік
субъектілерін қаржыландырған кезде ислам банктерінің кірісін құрайтын
тауардың үстеме бағасының бір бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін
субсидиялау қағидалары (бұдан әрі – Ислам банктері қаржыландырған кезде
субсидиялау
қағидалары)
2015
жылғы
29
қазандағы
Қазақстан
Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне (бұдан әрі – Кодекс), Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 968 қаулысымен
бекітілген «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасына (бұдан әрі – Бағдарлама) сәйкес әзірленді және
кәсіпкерлік субъектілеріне берілетін ислам банктерінің/исламдық лизингтік
компанияның қаржыландыруы бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік
компаниялардың кірісін құрайтын тауарларға үстеме бағаның бір
бөлігін/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау шарттары мен тетіктерін
айқындайды.
2. Осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау
қағидаларында мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
1) ақпараттық жүйе – ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы белгілі бір
технологиялық әрекеттерді іске асыратын және нақты функционалдық
міндеттерді
шешуге
арналған
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялардың, қызмет көрсетуші персоналдың және техникалық
құжаттаманың ұйымдастырылып ретке келтірілген жиынтығы;
2) Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі – қаланың/ауданның
Бағдарламаға қатысу үшін қажетті құжаттарды дайындау және жинау бойынша
кәсіпкерлерді консультациялық сүйемелдеуді жүзеге асыратын, облыс әкімі
айқындайтын құрылымдық бөлімшесі;
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3) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі – жергілікті атқарушы органның
Бағдарламаға қатысу үшін қажетті құжаттарды дайындау және жинау бойынша
кәсіпкерлерді консультациялық сүйемелдеуді жүзеге асыратын, облыс (астана,
республикалық маңызы бар қалалар) әкімі айқындайтын құрылымдық
бөлімшесі;
4) банк-төлем агентi – исламдық лизингтік компанияның қаржы
агенттігімен келісілетін және исламдық лизингтік компаниялардың исламдық
лизинг шарттары бойынша субсидиялар сомасын аударуға және есептен
шығаруға арналған исламдық лизингтік компанияның арнайы шотын жүргізу
жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын уәкілетті банкі;
5) жоба – бизнестің әртүрлі бағыттарында кіріс алуға бағытталған және
Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кәсіпкер
бастамашылық қызмет ретінде жүзеге асыратын іс-қимылдар мен
іс-шаралардың жиынтығы (бір жоба шеңберінде бірнеше қаржыландыру алуға
болады);
6) ислам банкі – лицензия негізінде «Қазақстан Республикасындағы
банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының
1995 жылғы 31 тамыздағы Заңының 4-1-тарауында көзделген банк қызметін
жүзеге асыратын, Бағдарламаға қатысатын екінші деңгейдегі банк;
7) ислам банкі беретін қаржыландыру (бұдан әрі – қаржыландыру) –
ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кәсіпкерге тауар үшін
төлемнің мерзімін кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу мүмкіндігін беруі
және/немесе ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кәсіпкерге
лизинг (жалға беру) шарттарында мүлікті (лизинг нысанын) беруі;
8) исламдық лизингтік компания – өз қызметін «Қаржы лизингі туралы»
2000 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 2-1-тарауына сәйкес
жүзеге асыратын, акционерлік қоғам нысанында құрылған, банк болып
табылмайтын, Бағдарламаға қатысушы заңды тұлға;
9) исламдық лизинг шарты – исламдық лизингтік компания кәсіпкерге
мүлікті (лизинг нысанын) лизинг (жалға беру) шарттарымен беретін исламдық
лизингтік компания мен кәсіпкер арасында жасалған жазбаша келісім;
10) исламдық қаржыландыру бойынша субсидиялау шарты (бұдан
әрі – субсидиялау шарты) – қаржы агенттігі кәсіпкерді уәкілетті орган бекітетін
нысан бойынша ислам банкі/исламдық лизингтік компания берген
қаржыландыру бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның
кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаны/жалдау төлемінің бір бөлігін ішінара
субсидиялайтын қаржы агенттігі, ислам банкі/исламдық лизингтік компания
және кәсіпкер арасында жасалатын үшжақты жазбаша келісім;
11) кәсіпкер – өз қызметін Кодекске сәйкес жүзеге асыратын шағын және
(немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі;
12) қаржы агенттігі – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік
қоғамы;
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13) 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 мүлікті (лизинг нысанын) лизинг (жалға беру) шарттарында мүлік
береді (қаржыландыру шартына бас қаржыландыру келісімі де жатады, оның
шеңберінде ислам банкі мен кәсіпкер коммерциялық кредит беру
(қаржыландыру) туралы жекелеген шарттар жасасады);
14) мемлекеттік даму институттары – экономиканың әртүрлі салаларында
мемлекеттік қолдау шараларын көрсететін ұлттық басқарушы холдингтер,
ұлттық холдингтер, акцияларының бақылау пакеттері ұлттық басқарушы
холдингке немесе ұлттық холдингке тиесілі акционерлік қоғамдар;
15) субсидиялар – субсидиялау шарттарының негізінде кәсіпкерлерді
субсидиялау шеңберінде қаржы агенттігі ислам банкіне/исламдық лизингтік
компанияға өтеусіз және қайтарымсыз негізде төлейтін мерзімді төлемдер;
16) субсидиялау – кәсіпкерлерді мемлекеттік қаржылық қолдау нысаны,
ол кәсіпкердің операциялық қызметіне жататын белгілі бір шарттарды
болашақта орындауға айырбас ретінде қаржыландырулар бойынша ислам
банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме
бағасы/жалдау төлемінің бір бөлігі ретінде ислам банкіне/исламдық лизингтік
компанияға кәсіпкер төлейтін шығыстарды ішінара өтеу үшін пайдаланылады;
17) уәкілетті орган – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган;
18) электрондық өтінім – мемлекеттік қолдау алуға өтінім, ондағы
ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылады және электрондық
цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылады;
19) электрондық құжаттар топтамасы – мемлекеттік көрсетілетін қызметті
алушы өзі қатысқан кезде берген жазбаша келісімі негізінде өтініш берушінің
немесе осы құжатты куәландыруға өкілеттілігі бар тұлғаның не кәсіпкерлерге
қызмет көрсету орталығының уәкілетті қызметкерінің электрондық-цифрлық
қолтаңбасымен куәландырылған, төлнұсқа құжаттың түрін және мәліметтерін
(деректерін) электрондық-цифрлық нысанда толық көрсететін құжаттар;
20) ЭҚЖЖ (бұдан әрі – Бағдарлама шеңберінде экономиканың басым
секторлары) – Бағдарламаға 2-қосымшаға сәйкес экономикалық қызмет
түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес экономиканың басым секторлары.
3. Субсидиялау кәсіпкерлер қаржыландыру бойынша ислам
банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме
бағасының бір бөлігі/жалдау төлемінің бір бөлігі ретінде төлейтін
шығыстардың бір бөлігін өтеу үшін пайдаланылады және мемлекеттің
бизнеспен өзара іс-қимылының тиімді тетіктері арқылы жүзеге асырылады.
4. Қаржы агенттігінің көрсетілген қызметтеріне уәкілетті орган
республикалық бюджет қаражаты есебінен ақы төлейді.
5. Субсидиялауға көзделген қаражатты:
Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі Бағдарлама шеңберінде өзара
жасалатын субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың негізінде
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(Бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы шарттың
үлгілік нысанын кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітеді) қаржы
агенттігіне;
кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган субсидиялауға арналған қаражатты
аударуға өзара жасалған шарт (бұдан әрі – қаражатты аударуға арналған шарт)
негізінде қаржы агенттігінің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде
ашылған арнайы шотына аударады.
6. Субсидиялау нысанындағы қолдау шараларын қаржыландыру
республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен, оның ішінде
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 25 тамыздағы
№ 522 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау
мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – «БЖК-2020»
мемлекеттік бағдарламасы) шеңберінде мақұлданған және қол қойылған
жобалар бойынша қабылданған міндеттемелерді қаржыландыру жүзеге
асырылады.
Субсидиялауға бөлінген және «БЖК-2020» мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде пайдаланылмаған қаражат Бағдарлама шеңберіндегі жобаларды
субсидиялауға, сондай-ақ «БЖК-2020» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
бұрын мақұлданған және қол қойылған жобаларды субсидиялауға
пайдаланылуы мүмкін.
Бұрын бекітілген «БЖК-2020» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
Бағдарлама бекітілгенге дейін мақұлданған жобалар, сондай-ақ 2020 жылғы
1 қаңтардан кейін жасалған субсидиялау шарттары кәсіпкерлер олар бойынша
өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін бұрын мақұлданған шарттарда
қолданылады.
Қаржыландырудың кез келген ағымдағы шарттары өзгерген жағдайда,
жоба Бағдарламаның қолданыстағы шарттарына сәйкес келуі тиіс.
7. Бағдарламаға мына кәсіпкерлер қатыса алмайды:
1) моторлы көлік құралдарын шығаруды және өзі өсірген жүзімнен шарап
жасауды көздейтін жобаларды қоспағанда, акцизделетін тауарларды/өнімдерді
шығаруды жүзеге асыратын;
2) мониторингілеуге жататын ірі салық төлеушілердің тізбесіне енгізілген
металлургия өнеркәсібіндегі жобаларды іске асыратын;
3) қиыршықтас және құм карьерлерін қазуға арналған жобаларды
қоспағанда, өз қызметін тау-кен өндіру өнеркәсібінде жүзеге асыратын;
4) құрылтайшылары (оның ішінде қатысушылары, акционерлері)
мемлекеттік кәсіпорындар/мекемелер, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық
компаниялар мен акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің)
елу және одан көп пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке, ұлттық
басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдар
(әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияны, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік
әріптестік туралы шарт шеңберінде құрылған кәсіпкерлерді қоспағанда) болып
табылатын кәсіпкерлер, олармен үлестес тұлғалар, сондай-ақ меншік нысаны
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жекеменшік мекеме ретінде ресімделген кәсіпкерлер мен коммерциялық емес
ұйымдар.
2-тарау. Бағдарламаның «Моноқалалар, шағын қалалар
мен ауылдық елді мекендер кәсіпкерлерінің
бизнес-бастамаларын қолдау» бірінші бағыты
шеңберінде субсидиялар беру шарттары
8. Ауылдық елді мекендерде, шағын қалалар мен моноқалаларда
өздерінің жобаларын іске асырып жатқан және (немесе) іске асыруды
жоспарлайтын кәсіпкерлер Бағдарламаның бірінші бағытына салалық шектеусіз
және кәсіпкердің тіркелген жерін есепке алмай қатыса алады.
9. Мыналар:
1) мемлекеттік даму институттары кредиторы болып табылатын,
сондай-ақ Бағдарлама шеңберінде сыйақы мөлшерлемесі арзандатылған ислам
банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың қаржыландыру шарттарын
қоспағанда, сыйақы мөлшерлемесі бюджет қаражатының есебінен
арзандатылған қаржыландыру;
2) ұйымдардың үлестерін, акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде
кәсіпорындарды сатып алуға бағытталған;
3) овердрафт түріндегі;
4) қайтарымды, қайталама немесе қосалқы лизинг бойынша
қаржыландыру субсидиялауға жатпайды.
10. Ислам банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың кірісін
құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау
жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға және
кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа
қаржыландырулар бойынша жүзеге асырылады.
11. Бұдан бұрын, жоба қаржы агенттігіне енгізілгенге дейін 12 (он екі) ай
ішінде ислам банкі/исламдық лизингтік компания жаңа инвестициялық
жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға және кеңейтуге бағытталған
жобаларды іске асыруға берген қаржыландыру да жаңа қаржыландыруға
жатады.
12. Кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын/қаржыландыру шарттарын
қайта қаржыландыруға бағытталған, бұдан бұрын, жоба қаржы агенттігіне
енгізілгенге
дейін
4
(төрт)
жыл
ішінде
(мерзім
бірінші
кредит/лизинг/қаржыландыру берілген күннен бастап есептеледі) екінші
деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар/ислам банктері/исламдық лизингтік
компаниялар берген және Бағдарлама өлшемшарттарына сәйкес келетін
қаржыландыру да субсидиялауға жатады.
13. Айналым қаражатын қаржыландыру негізгі құралдарды сатып алуға
және/немесе жаңғыртуға және/немесе өндірісті кеңейтуге арналған
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қаржыландыру шеңберінде, бірақ қаржыландыру сомасының 30 %-ынан
асырмай жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, айналым қаражатын
толықтыруға берілетін (берілген) қаржыландырулар бойынша субсидиялау
жүзеге асырылмайды.
Бұл ретте, қайта бастау негізінде айналым қаражатын толықтыруға
берілген қаржыландыру бөлігі бойынша субсидиялауға рұқсат етіледі. Негізгі
құралдарды сатып алуға және/немесе жаңғыртуға және/немесе өндірісті
кеңейтуге арналған қаржыландыру шеңберінде айналым қаражатын
толықтыруға арналған қаржыландыруды қайта бастау мүмкіндігінің шарттары
қаржы агенттігінің шешімінде көрсетіледі.
14. 100 %-ы айналым қаражатын толықтыруға бағытталған 180 (бір жүз
сексен) млн. теңгеге дейінгі кепілдік беру құралын қолдана отырып
қаржыландыру кезінде ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның
кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігін
субсидиялауға (кредиттерге, қаржыландыру шарттарына немесе лизинг
шарттарына қызмет көрсету жөніндегі ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша
есеп айырысуды жүргізуді және кәсіпкердің негізгі қызметін жүзеге асыруға
байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда) рұқсат етіледі.
15. 180 (бір жүз сексен) млн. теңгеден жоғары қаржыландырулар
бойынша кәсіпкер жобаны іске асырудың жалпы құнының кемінде 10 %-ы
деңгейінде жобаны іске асыруға өзінің құралдарының (ақша қаражатының,
жылжымалы/жылжымайтын мүлкінің), оның ішінде қамтамасыз етуге
ұсынылған үшінші тұлғалардың мүлкімен қатысуын қамтамасыз етуге тиіс.
Жобаға
кәсіпкердің
өзінің
қаражатымен
(ақша
қаражатымен/жылжымалы/жылжымайтын мүлкімен) қатысуының шарттары
қаржы агенттігінің шешімінде көрсетіледі.
16. Қаржыландыру бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз
етуге жобаны іске асыруға тікелей қатыспайтын жылжымалы/жылжымайтын
мүлік ұсынылған жағдайда, аталған мүлік жобаға өзінің қатысуы ретінде
қаралмайды.
17. Бұл ретте сомасы 180 (бір жүз сексен) млн. теңгеден аспайтын
қаржыландырулар бойынша жобаны іске асыруға өзінің қатысуы талап
етілмейді.
18. Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын
тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге
асырылатын қаржыландыру сомасы бір кәсіпкер үшін 750 (жеті жүз елу) млн.
теңгеден аспайды және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың
кредиторлық берешегі есепке алынбай есептеледі.
Субсидияланатын қаржыландыру мерзімінен бұрын ішінара/толық
өтелген жағдайда кәсіпкерлерді қаржыландыруды Бағдарламада белгіленген
лимиттер шеңберінде субсидиялауға жол беріледі.
19. Қаржыландыру бойынша субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін
ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды. Егер бір жоба бойынша бірнеше
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субсидиялау шарты жасалған жағдайда, субсидиялаудың жалпы мерзімі қаржы
агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап белгіленеді.
2018 жылғы 27 қаңтарға дейін субсидиялау мерзімі 3 (үш) жылға
мақұлданған жобалар бойынша қаржы агенттігі ұзарту мақұлданған күні
қолданыста болатын шарттар бойынша қосымша 2 (екі) жылға ұзартылуы
мүмкін (субсидиялаудың жалпы мерзімі жоба бойынша бірінші субсидиялау
шартына қол қойған сәттен бастап 5 (бес) жылдан аспайды).
Субсидиялау шартының қолданылу мерзімін 3 (үш) жыл өткеннен кейін
ұзарту қаржы агенттігі мақұлдаған кезде республикалық бюджеттен
субсидиялау үшін қаражат болған жағдайда ғана, субсидиялау шартының
қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 60 (алпыс) күн бұрын қаржы
агенттігіне қарауға берілген ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның
қолдаухаты негізінде жүзеге асырылады.
Қаржы агенттігінің қолданыстағы субсидиялау шартын ұзарту/ұзартпау
туралы шешімі субсидиялау шартының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін
күнтізбелік 45 (қырық бес) күн бұрын қабылдануға тиіс. Бұл ретте қаржы
агенттігі қолданыстағы субсидиялау шартын ұзарту туралы оң шешім
қабылдаған жағдайда, қаржы агенттігі қолданыстағы субсидиялау шартының
қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін ислам банкінің/исламдық лизингтік
компаниясының/кәсіпкердің субсидиялау шартына қосымша келісімге қол
қоюын қамтамасыз етеді.
20. Субсидиялау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген
базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және 5 (бес) пайыздық тармаққа
ұлғайтылған, оның номиналды мөлшерлемесінің 50 %-ын мемлекет
субсидиялайтын, ал айырмасын кәсіпкер төлейтін тауардың номиналды үстеме
бағасымен/жалдау төлемінің бір бөлігімен қаржыландыру бойынша ғана жүзеге
асырылады.
21. Бағдарлама шеңберінде ислам банкі/исламдық лизингтік компания:
1) кәсіпкердің бастамасымен қаржыландыру талаптарының (исламдық
лизинг шарттарының) өзгеруіне байланыстыларды;
2) қаржыландыру (исламдық лизинг шарттары) бойынша міндеттемелерді
кәсіпкердің бұзуы себебінен өндіріп алынатындарды;
3) лизинг (жалдау) нысанасына тәуелсіз бағалау жүргізуге, лизинг
(жалдау) нысанасын сақтандыруға, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты
алып тастауға байланыстыларды;
4) исламдық лизинг шартын орындауға байланыстыларды (басқа
ұйымдардың кедендік тазарту сияқты көрсетілетін қызметтерін, лизинг
(жалдау) нысанасын арнаулы органдардың тіркеуі бойынша көрсетілетін
қызметтерді, банктердің көрсетілетін қызметтерін өтеуді) қоспағанда,
қаржыландыруға байланысты қандай да бір комиссияларды, алымдарды
және/немесе өзге де төлемдерді алмайды.
22. Ағымдағы қаржыландыруды субсидиялау туралы шешім қабылданған
жағдайда, ислам банкі/исламдық лизингтік компания кәсіпкерге ағымдағы
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жылдың басынан бастап қаржы агенттігінің шешімі қабылданған күнге дейін
ұсталған комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді өтейді.
Бұл ретте осы комиссиялар, алымдар және/немесе басқа да төлемдер
қаржы агенттігінен қол қойылған шарт алынған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде
кәсіпкерге қайтарылуға жатады.
23. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания бұрын алынған
комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді осы Ислам
банктері
қаржыландырған
кезде
субсидиялау
қағидаларының
22-тармағында көрсетілген мерзімде кәсіпкерге уақтылы өтемеген жағдайда,
ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігіне 100 (жүз) айлық
есептік көрсеткіш (бұдан әрі – АЕК) мөлшерінде айыппұл төлейді.
24. «Қаржы лизингі туралы» 2000 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес лизингтің мынадай: ішкі лизинг,
банктік лизинг, толық лизинг, таза лизинг және исламдық лизинг сияқты
нысандары мен түрлері субсидиялауға жатады.
3-тарау. Бағдарламаның «Экономиканың басым секторларында
қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық
қызмет субъектілерін салалық қолдау» екінші бағыты шеңберінде
субсидиялар беру шарттары
25. Бағдарламаға 2-қосымшаға сәйкес экономиканың басым
секторларында іске асырылатын жобаларды іске асыратын және (немесе) іске
асыруды жоспарлайын кәсіпкерлер Бағдарламаның екінші бағытына қатысушы
болып табылады.
26. Мыналар:
1) мемлекеттік даму институттары кредиторы болып табылатын,
сондай-ақ Бағдарлама шеңберінде сыйақы мөлшерлемесі арзандатылған ислам
банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың қаржыландыру шарттарын
қоспағанда, сыйақы мөлшерлемесі бюджет қаражатының есебінен
арзандатылған қаржыландыру;
2) ұйымдардың үлестерін, акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде
кәсіпорындарды сатып алуға бағытталған;
3) овердрафт түріндегі;
4) қайтарымды, қайталама немесе қосалқы лизинг бойынша
қаржыландыру субсидиялауға жатпайды.
Ислам
банкі/исламдық
лизингтік
компания
бұрын
алынған
комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді тиісті қаржы жылы
кәсіпкерге уақтылы өтемеген жағдайда, ислам банкі/исламдық лизингтік
компания қаржы агенттігіне 100 (жүз) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.
27. Ислам банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың кірісін
құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау
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жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға және
кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа
қаржыландырулар бойынша жүзеге асырылады.
28. Бұдан бұрын, жоба қаржы агенттігіне енгізілгенге дейін 12 (он екі) ай
ішінде ислам банкі/исламдық лизингтік компания жаңа инвестициялық
жобаларды, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға және кеңейтуге бағытталған
жобаларды іске асыруға бұрын берген қаржыландыруда жаңа қаржыландыруға
жатады.
29. Кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын/қаржыландыру шарттарын
қайта қаржыландыруға бағытталған, бұдан бұрын, жоба қаржы агенттігіне
енгізілгенге
дейін
4
(төрт)
жыл
ішінде
(мерзім
бірінші
кредит/лизинг/қаржыландыру берілген күннен бастап есептеледі) екінші
деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар/ислам банктері/исламдық лизингтік
компаниялар берген және Бағдарлама өлшемшарттарына сәйкес келетін
қаржыландыру да субсидиялауға жатады.
30. Айналым қаражатын қаржыландыру негізгі құралдарды сатып алуға
және/немесе жаңғыртуға және/немесе өндірісті кеңейтуге арналған
қаржыландыру шеңберінде, бірақ қаржыландыру сомасының 30 %-ынан
асырмай жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, айналым қаражатын
толықтыруға берілетін (берілген) қаржыландырулар бойынша субсидиялау
жүзеге асырылмайды.
Бұл ретте, қайта бастау негізінде айналым қаражатын толықтыруға
берілген қаржыландыру бөлігі бойынша субсидиялауға рұқсат етіледі. Негізгі
құралдарды сатып алуға және/немесе жаңғыртуға және/немесе өндірісті
кеңейтуге арналған қаржыландыру шеңберінде айналым қаражатын
толықтыруға арналған қаржыландыруды қайта бастау мүмкіндігінің шарттары
қаржы агенттігінің шешімінде көрсетіледі.
31. 100 %-ы айналым қаражатын толықтыруға бағытталған 360 (үш жүз
алпыс) млн. теңгеге дейінгі кепілдік беру құралын қолдана отырып
қаржыландыру кезінде ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның
кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігін
субсидиялауға (кредиттерге, қаржыландыру шарттарына немесе лизинг
шарттарына қызмет көрсету жөніндегі ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша
есеп айырысуды жүргізуді және кәсіпкердің негізгі қызметін жүзеге асыруға
байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда) рұқсат етіледі.
32. 180 (бір жүз сексен) млн. теңгеден жоғары қаржыландырулар
бойынша кәсіпкер жобаны іске асырудың жалпы құнының кемінде 10 %-ы
деңгейінде жобаны іске асыруға өзінің құралдарының (ақша қаражатының,
жылжымалы/жылжымайтын мүлкінің), оның ішінде қамтамасыз етуге
ұсынылған үшінші тұлғалардың мүлкімен қатысуын қамтамасыз етуге тиіс.
Жобаға
кәсіпкердің
өзінің
қаражатымен
(ақша
қаражатымен/жылжымалы/жылжымайтын мүлкімен) қатысуының шарттары
қаржы агенттігінің шешімінде көрсетіледі.
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33. Қаржыландыру бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз
етуге жобаны іске асыруға тікелей қатыспайтын жылжымалы/жылжымайтын
мүлік ұсынылған жағдайда, аталған мүлік жобаға өзінің қатысуы ретінде
қаралмайды.
34. Бұл ретте сомасы 180 (бір жүз сексен) млн. теңгеден аспайтын
қаржыландырулар бойынша жобаны іске асыруға өзінің қатысуы талап
етілмейді.
35. Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын
тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігін субсидиялау жүзеге
асырылатын қаржыландыру сомасы бір кәсіпкер үшін 2,5 млрд. теңгеден
аспайды және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың кредиторлық
берешегі есепке алынбай есептеледі.
Бұл ретте 4,5 млрд. теңгеге дейінгі кредиттік лимиті бар 2018 жылғы
27 қаңтарға дейін мақұлданған жобалар бойынша субсидиялау Бағдарламаның
бұрын мақұлданған шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.
36. Қаржыландыру бойынша субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін
ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды. Егер бір жоба бойынша бірнеше
субсидиялау шарты жасалған жағдайда, онда субсидиялаудың жалпы мерзімі
қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап
белгіленеді.
2018 жылғы 27 қаңтарға дейін субсидиялау мерзімі 3 (үш) жылға
мақұлданған жобалар бойынша қаржы агенттігі ұзарту мақұлданған күні
қолданыста болатын шарттар бойынша қосымша 2 (екі) жылға ұзартылуы
мүмкін (субсидиялаудың жалпы мерзімі жоба бойынша бірінші субсидиялау
шартына қол қойған сәттен бастап 5 (бес) жылдан аспайды).
Субсидиялау шартының қолданылу мерзімін 3 (үш) жыл өткеннен кейін
ұзарту қаржы агенттігі мақұлдаған кезде республикалық бюджеттен
субсидиялау үшін қаражат болған жағдайда ғана, субсидиялау шартының
қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 60 (алпыс) күн бұрын қаржы
агенттігіне қарауға берілген ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның
қолдаухаты негізінде жүзеге асырылады.
Қаржы агенттігінің қолданыстағы субсидиялау шартын ұзарту/ұзартпау
туралы шешімі субсидиялау шартының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін
күнтізбелік 45 (қырық бес) күн бұрын қабылдануға тиіс. Бұл ретте қаржы
агенттігі қолданыстағы субсидиялау шартын ұзарту туралы оң шешім
қабылдаған жағдайда, қаржы агенттігі қолданыстағы субсидиялау шартының
қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін ислам банкінің/исламдық лизингтік
компаниясының/кәсіпкердің субсидиялау шартына қосымша келісімге қол
қоюын қамтамасыз етеді.
37. Бағдарлама шеңберінде экономиканың басым секторларында іске
асырылатын жобалар бойынша субсидиялау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және
5 (бес) пайыздық тармаққа ұлғайтылған, оның ішінен номиналды
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мөлшерлемесінің 40 %-ын мемлекет субсидиялайтын, ал айырмасын кәсіпкер
төлейтін тауардың номиналды үстеме бағасымен/жалдау төлемінің бір
бөлігімен қаржыландыру бойынша ғана жүзеге асырылады.
38. Бағдарлама шеңберінде ислам банкі/исламдық лизингтік компания:
1) кәсіпкердің бастамасымен қаржыландыру талаптарының (исламдық
лизинг шарттарының) өзгеруіне байланыстыларды;
2) қаржыландыру (исламдық лизинг шарттары) бойынша міндеттемелерді
кәсіпкердің бұзуы себебінен өндіріп алынатындарды;
3) лизинг (жалдау) нысанасына тәуелсіз бағалау жүргізуге, лизинг
(жалдау) нысанасын сақтандыруға, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты
алып тастауға байланыстыларды;
4) исламдық лизинг шартын орындауға байланыстыларды (басқа
ұйымдардың кедендік тазарту сияқты көрсетілетін қызметтерін, лизинг
(жалдау) нысанасын арнаулы органдардың тіркеуі бойынша көрсетілетін
қызметтерді, банктердің көрсетілетін қызметтерін өтеуді) қоспағанда,
қаржыландыруға байланысты қандай да бір комиссияларды, алымдарды
және/немесе өзге де төлемдерді алмайды.
39. Қаржы агенттігі ағымдағы қаржыландыруды субсидиялау туралы
шешім қабылдаған жағдайда, ислам банкі/исламдық лизингтік компания
кәсіпкерге ағымдағы жылдың басынан бастап қаржы агенттігі шешім
қабылдаған күнге дейінгі кезеңде ұсталған комиссияларды, алымдарды
және/немесе өзге де төлемдерді өтейді.
Бұл ретте осы комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер
қаржы агенттігінен қол қойылған шарт алынған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде
кәсіпкерге өтелуі тиіс.
40. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания бұрын алынған
комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді осы Ислам
банктері
қаржыландырған
кезде
субсидиялау
қағидаларының
39-тармағында көрсетілген мерзімде кәсіпкерге уақтылы өтемеген жағдайда,
ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігіне 100 (жүз) АЕК
мөлшерінде айыппұл төлейді.
41. Заманауи форматтағы сауда объектілерін салу жобалары бойынша
субсидиялауға жол беріледі, мынадай өлшемшарттарға сәйкес келуі тиіс:
1) Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында – сауда ауданы
кемінде 3 (үш) мың шаршы метр;
2) облыстарда – кемінде 1 (бір) мың шаршы метр.
42. «Қаржы лизингі туралы» 2000 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес лизингтің мынадай: ішкі лизинг,
банктік лизинг, толық лизинг, таза лизинг және исламдық лизинг нысандары
мен түрлері субсидиялауға жатады.

12

4-тарау. Бағдарламаның «Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін
төмендету» үшінші бағыты шеңберінде субсидиялар беру шарттары
43. Бағдарламаның үшінші бағыты ислам банктерінің ұлттық және
шетелдік валюталардағы және исламдық лизингтік компаниялардың ұлттық
валютадағы қолданыстағы қаржыландыруы бойынша номиналды сыйақы
мөлшерлемесін субсидиялауды көздейді.
44. Қызметін Бағдарламаға 2-қосымшаға сәйкес экономиканың басым
секторларында жүзеге асыратын және қаржы агенттігіне кәсіпкер өтінім
берердің алдындағы алты айдағы ақшалай түсімнің жалпы көлемінің кемінде
10 %-ы мөлшерінде валюталық түсім алатын кәсіпкерлер Бағдарламаның
үшінші бағытына қатысушы бола алады.
45. Мыналар:
1) мемлекеттік даму институттары кредиторы болып табылатын,
сондай-ақ Бағдарлама шеңберінде сыйақы мөлшерлемесі арзандатылған ислам
банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың қаржыландыру шарттарын
қоспағанда, сыйақы мөлшерлемесі бюджет қаражатының есебінен
арзандатылған кредиттер/лизингтік мәмілелер;
2) ұйымдардың үлестерін, акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде
кәсіпорындарды сатып алуға бағытталған;
3) овердрафт түріндегі;
4) қайтарымды, қайталама немесе қосалқы лизинг бойынша
қаржыландыру субсидиялауға жатпайды.
46. Субсидиялау негізгі құралдарды сатып алуға және/немесе жаңғыртуға
және/немесе өндірісті кеңейтуге және/немесе айналым қаражатын толықтыруға
және/немесе қайта қаржыландыруға берілген қаржыландыру бойынша жүзеге
асырылуы мүмкін.
Бұл ретте қайта бастау негізінде берілген айналым қаражатын
толықтыруға берілген қаржыландыру бойынша субсидиялауға жол беріледі.
Негізгі құралдарды сатып алуға және/немесе жаңғыртуға және/немесе өндірісті
кеңейтуге арналған қаржыландыру шеңберінде айналым қаражатын
толықтыруға арналған қаржыландыруды қайта бастау мүмкіндігінің шарттары
қаржы агентінің шешімінде көрсетілуге тиіс.
47. Кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын/қаржыландыру шарттарын
қайта қаржыландыруға бағытталған, бұдан бұрын жоба қаржы агенттігіне
енгізілгенге
дейін
4
(төрт)
жыл
ішінде
(мерзім
бірінші
кредит/лизинг/қаржыландыру берілген күннен бастап есептеледі) екінші
деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар/ислам банктері/исламдық лизингтік
компаниялар берген және Бағдарлама өлшемшарттарына сәйкес келетін
қаржыландыру да субсидиялауға жатады.
48. 180 (бір жүз сексен) млн. теңгеден жоғары қаржыландырулар
бойынша кәсіпкер жобаны іске асырудың жалпы құнының кемінде 10 %-ы
деңгейінде жобаны іске асыруға өзінің құралдарының (ақша қаражатының,
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жылжымалы/жылжымайтын мүлкінің), оның ішінде қамтамасыз етуге
ұсынылған үшінші тұлғалардың мүлкімен қатысуын қамтамасыз етуге тиіс.
Жобаға
кәсіпкердің
өзінің
қаражатымен
(ақша
қаражатымен/жылжымалы/жылжымайтын мүлкімен) қатысуының шарттары
қаржы агенттігінің шешімінде көрсетіледі.
49. Қаржыландыру бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз
етуге жобаны іске асыруға тікелей қатыспайтын жылжымалы/жылжымайтын
мүлік ұсынылған жағдайда, аталған мүлік жобаға өзінің қатысуы ретінде
қаралмайды.
50. Бұл ретте сомасы 180 (бір жүз сексен) млн. теңгеден аспайтын
қаржыландырулар бойынша жобаны іске асыруға өзінің қатысуы талап
етілмейді.
51. Тауарлардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігін
субсидиялау жүзеге асырылатын қаржыландыру сомасы бір кәсіпкер үшін
2,5 млрд. теңгеден аспайды және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың
кредиторлық берешегі есепке алынбай есептеледі.
Бағдарламада белгіленген лимиттер шеңберінде субсидияланатын
қаржыландыру бойынша ішінара/толық мерзімінен бұрын өтеген жағдайда
кәсіпкерлерді қаржыландыруды субсидиялауға жол беріледі.
Бұл ретте 4,5 млрд. теңгеге дейінгі кредиттік лимиті бар 2018 жылғы
27 қаңтарға дейін мақұлданған жобалар бойынша субсидиялау Бағдарламаның
бұрын мақұлданған шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.
52. Субсидиялау жүзеге асырылатын валюталық қаржыландыру бойынша
сомалар бір кәсіпкер үшін 2,5 млрд. теңге балама мөлшерден аспауға тиіс және
онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың кредиторлық берешегі есепке
алынбай есептеледі.
53. 750 млн. теңгеден 2,5 млрд. теңгеге дейінгі қаржыландыру/исламдық
лизингтік шарттар бойынша тауардың үстеме бағасын/жалдау ақысының бір
бөлігін субсидиялау қолданыстағыларға қатысты кемінде 10 % жаңа (тұрақты)
жұмыс орындарын құру шартымен жүзеге асырылады.
Бұл ретте жаңадан құрылатын жұмыс орындарының 50 %-ын халықты
жұмыспен қамту орталықтарында жұмыс іздеп жүрген немесе жұмыссыздар
ретінде тіркелген 29 жасқа дейінгі жастар үшін құру ұсынылады.
Жаңа тұрақты жұмыс орындарын құрудың шекті күні қаржы агенттігінің
уәкілетті органының шешімінде көрсетіледі.
54. Қаржыландыру бойынша субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін
ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды. Егер бір жоба бойынша бірнеше
субсидиялау шарты жасалған жағдайда, онда субсидиялаудың жалпы мерзімі
қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған кезден бастап
белгіленеді.
2018 жылғы 27 қаңтарға дейін субсидиялау мерзімі 3 (үш) жылға
мақұлданған жобалар бойынша қаржы агенттігі ұзарту мақұлданған күні
қолданыста болатын шарттар бойынша қосымша 2 (екі) жылға ұзартылуы
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мүмкін (субсидиялаудың жалпы мерзімі жоба бойынша бірінші субсидиялау
шартына қол қойған сәттен бастап 5 (бес) жылдан аспайды).
Субсидиялау шартының қолданылу мерзімін 3 (үш) жыл өткеннен кейін
ұзарту қаржы агенттігі мақұлдаған кезде республикалық бюджеттен
субсидиялау үшін қаражат болған жағдайда ғана, субсидиялау шартының
қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 60 (алпыс) күн бұрын қаржы
агенттігіне қарауға берілген ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның
қолдаухаты негізінде жүзеге асырылады.
Қаржы агенттігінің қолданыстағы субсидиялау шартын ұзарту/ұзартпау
туралы шешімі субсидиялау шартының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін
күнтізбелік 45 (қырық бес) күн бұрын қабылдануға тиіс. Бұл ретте қаржы
агенттігі қолданыстағы субсидиялау шартын ұзарту туралы оң шешім
қабылдаған жағдайда, қаржы агенттігі қолданыстағы субсидиялау шартының
қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін ислам банкінің/исламдық лизингтік
компаниясының/кәсіпкердің субсидиялау шартына қосымша келісімге қол
қоюын қамтамасыз етеді.
55. Субсидиялау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген
базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және 5 (бес) пайыздық тармаққа
ұлғайтылған, оның ішінен номиналды мөлшерлемесінің 30 %-ын мемлекет
субсидиялайтын, ал айырмасын кәсіпкер төлейтін ислам банктерінің
пайдасының номиналды мөлшерлемесімен қаржыландыру бойынша ғана
жүзеге асырылады.
Ислам банктері пайдасының бір бөлігін субсидиялау 12 %-нан аспайтын
валюталық қаржыландыру бойынша, оның ішінен 5 %-ын мемлекет өтейтін, ал
айырмасын кәсіпкер төлейтін валюталық қаржыландыру бойынша жүзеге
асырылуы мүмкін.
Бұл ретте ислам банкі:
1) кәсіпкер бастамасымен қаржыландыру талаптарын өзгертуге
байланысты;
2) қаржыландыру бойынша міндеттемелерді кәсіпкердің бұзуы себебінен
алынатын комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді
қоспағанда, қаржыландыруға байланысты қандай да бір комиссияларды,
алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді алмайды.
56. Бағамдық оң айырма туындаған жағдайда, қаржы агенттігі кәсіпкердің
жобаларын субсидиялау үшін қаражатты кейіннен қайта бөлу мақсатында
айырманы қаржы агенттігінің шотына қайтаруды жүзеге асырады, ал бағамдық
теріс айырма болғанда – өтеу кәсіпкерге жүктеледі.
57. Субсидиялардың сомаларын қаржы агенттігі субсидиялар сомаларын
аудару күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам
бойынша төлейді.
58. Ағымдағы қаржыландыруды субсидиялау туралы шешім қабылданған
жағдайда, ислам банкі/исламдық лизингтік компания кәсіпкерге ағымдағы
жылдың басынан бастап қаржы агенттігі шешім қабылдаған күнге дейінгі
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кезенде ұсталған комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді
өтейді.
Бұл ретте осы комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер
қаржы агенттігінен қол қойылған шартты алған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде
кәсіпкерге өтелуі тиіс.
59. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания бұрын алынған
комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді осы Ислам
банктері
қаржыландырған
кезде
субсидиялау
қағидаларының
58-тармағында көрсетілген мерзімде кәсіпкерге уақтылы өтемеген жағдайда,
ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігіне 100 (жүз) АЕК
мөлшерінде айыппұл төлейді.
60. Егер ислам банкі/исламдық лизингтік компания мен кәсіпкер
валюталық қаржыландыруды теңгеге айырбастауды ұйғарса, онда мұндай
айырбастау ислам банкі/исламдық лизингтік компания мен кәсіпкер арасында
субсидиялау шарты жасалған күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
белгілеген бағам бойынша жүргізіледі.
5-тарау. Субсидиялар беру үшін Бағдарламаға
қатысушылардың өзара іс-қимыл жасау тәртібі
61. Кәсіпкер ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға:
1) жаңа қаржыландыру бойынша Бағдарламаға сәйкес келетін шарттарда
қаржыландыру беруге (ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның ішкі
нормативтік құжаттарымен бекітілген нысан бойынша) арналған өтінішпен;
2) қолданыстағы қаржыландыру бойынша осы Ислам банктері
қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес нысан
бойынша субсидиялар алу ниеті туралы ислам банкін/исламдық лизингтік
компанияны хабардар ететін өтінішпен және қаржыландыру бойынша ислам
банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың
номиналды үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігін Бағдарламада
көзделген мөлшерге дейін төмендету туралы өтінішпен жүгінеді.
62. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания жобаның қаржылық
экономикалық тиімділігіне бағалау жүргізеді және қаржыландыру беру немесе
қаржыландыру бойынша ислам банкі/исламдық лизингтік компанияның кірісін
құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігін төмендету
туралы оң шешім болған жағдайда кәсіпкерге жобаны қаржыландыруға әзір
екендігі туралы жазбаша жауап жолдап, қаржы агенттігін хабардар етеді.
63. Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның оң шешімін алған
кәсіпкер қаржы агенттігіне осы Ислам банктері қаржыландырған кезде
субсидиялау қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кәсіпкердің
өтініш-сауалнамасымен жүгінеді, оған мынадай құжаттарды:
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1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік
(кәсіпкердің қолымен расталған көшірме), жеке кәсіпкерді тіркеу туралы
хабарламаны;
2) 180 (бір жүз сексен) млн. теңгеден жоғары қаржыландыру шарттары
бойынша жобаны іске асыруға өз қаражатының (ақшалай қаражатының,
жылжымалы/жылжымайтын мүлкінің), оның ішінде қамтамасыз етуге
ұсынылатын үшінші тұлғалардың мүлкімен жобаны іске асырудың жалпы
құнының 10 %-ынан төмен емес деңгейде қатысуын қамтамасыз ету мерзімдері
қамтылған кәсіпкердің жобаны іске асыруының бизнес-жоспарын;
3) өтініш берілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспаған,
салық органынан берілген бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша
берешегінің жоқ екені туралы анықтаманы;
4) тауарлардың Кеден одағына мүше мемлекеттің бірінің аумағынан
Кеден одағына мүше басқа мемлекеттің аумағына өткізілгенін растайтын
тауарлардың ілеспе құжаттарының көшірмелерін (Бағдарламаның үшінші
бағыты шеңберінде қатысуға өтінім берген жағдайда);
5) соңғы есептік кезеңдегі валюталық түсімнің тиісті деңгейінің бар
екенін растайтын құжаттарды (Бағдарламаның үшінші бағыты шеңберінде
қатысуға өтінім берген жағдайда);
6) ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның Бағдарламаға
қатысуға мүмкіндік беретін шарттарда қаржыландыруды ұсыну немесе
кәсіпкерді қаржыландыру бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік
компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір
бөлігін төмендету мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хатын қоса береді.
64. Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған не белгіленген нысандарға
сәйкес келмейтін құжаттар ұсынылған жағдайларда қаржы агенттігі 1 (бір)
жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттар бойынша нақты кемшіліктерді көрсете
отырып, ұсынылған құжаттарды ислам банкіне/исламдық лизингтік
компанияға/кәсіпкерге пысықтау үшін қайтарады. Құжаттар топтамасы
бойынша кемшіліктер болмаған жағдайда, қаржы агенттігі кәсіпкердің жобасын
қаржы агенттігінің уәкілетті органының отырысына шығарады.
65. Отырыстарды өткізу тәртібі, қаржы агенттігінің уәкілетті органы
мүшелерінің саны қаржы агенттігінің ішкі құжаттарында айқындалады.
66. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы тиісті қаржы жылында
субсидиялау үшін жобаларды бюджет қаражаты болған жағдайда ғана қарайды.
67. Кәсіпкердің жобасын қаржы агенттігінің уәкілетті органы құжаттар
топтамасы мен ақпарат түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде
қарайды.
68. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдағаннан кейін
қаржы агенттігі 1 (бір) жұмыс күні ішінде хаттамаға қол қояды және ислам
банкіне/исламдық лизингтік компанияға және кәсіпкерге осы Ислам банктері
қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларына 3, 4-қосымшаларға сәйкес
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нысандар бойынша ілеспе хатпен (бұдан әрі – тиісті хат) хаттамадан үзінді
көшірме жібереді.
69. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешімінің қолданылу мерзімі
шешім қабылданған күннен бастап 6 (алты) айды құрайды.
Бұл ретте 2018 жылғы 27 қаңтарға дейін мақұлданған жобалар бойынша
субсидиялау шартын жасау өңірлік үйлестіру кеңесі хаттамасының қолдану
мерзімі аяқталғанға дейін бұрын мақұлданған шарттармен жүзеге асырылады.
6-тарау. «Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы
кәсіпкердің электрондық өтінімді беру тәртібі
70. Кәсіпкер «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы осы Ислам
банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларына 2-қосымшаға
сәйкес нысан бойынша электрондық өтінімді береді, оған мына құжаттардың
электрондық топтамасы қоса беріледі:
1) кәсіпкердің жобаны іске асыруының бизнес-жоспары не жоба бойынша
сараптамалық
қорытынды
(банктің/лизингтік
компанияның
тиісті
жұмыскерінің техникалық/экономикалық қорытындысы (осы құжаттар
болмаған жағдайда жобаның мәнін анықтайтын басқа құжаттар);
2) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің бірінің
аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің
аумағына тауарларды өткізуді растайтын тауарлардың ілеспе құжаттарының
көшірмелері (Бағдарламаның үшінші бағыты шеңберінде қатысуға өтінім
берген жағдайда);
3) соңғы есептік кезеңде валюталық түсімнің тиісті деңгейде болуын
растайтын құжаттар (Бағдарламаның үшінші бағыты шеңберінде қатысуға
өтінім берген жағдайда);
4) ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кредит ұсыну/қаржы
лизингі шартын жасау мүмкіндігі немесе кредит/қаржылық лизинг шарты
бойынша Бағдарламаға қатысуға мүмкіндік беретін шарттарда сыйақы
мөлшерлемесін төмендету мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хаттың
электрондық көшірмесі (сканерленген көшірмесі).
71. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі жөніндегі, оның ішінде заңды
тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлігі және жеке кәсіпкерді
тіркеу туралы хабарламасы, кәсіпкерлік субъектісінің санаты, субъектінің
кірістері, төленген салықтар туралы мәліметтер автоматты түрде «электрондық
үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелер арқылы
анықталады.
72. Кәсіпкер құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда,
ақпараттық жүйе оның өтінімін тіркеуден бас тартады.
73. Кәсіпкердің электрондық өтінімі ақпараттық жүйе арқылы
мақұлданған жағдайда мынадай іс-қимыл:
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1) тіркелген өтінімді Бағдарлама шарттарына сәйкестігі тұрғысынан
қарауға қаржы агенттігіне жіберу;
2) кәсіпкерден түскен өтінімді қаржы агенттігінің қарауы жүзеге
асырылады.
74. Қаржы агенттігі жобаны өтінім тіркелген күннен бастап 5 (бес) жұмыс
күні ішінде қарайды.
75. Кәсіпкер және/немесе ұсынылған материалдар Бағдарлама
талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қаржы агенттігі дәлелді бас тартуды
жібереді.
76. Кәсіпкер және/немесе ұсынылған материалдар Бағдарлама
талаптарына сәйкес келген жағдайда электрондық өтінім құжаттардың толық
топтамасымен қаржы агенттігінің уәкілетті органына қарауға жіберіледі.
77. Қаржы агенттігі уәкілетті органының кәсіпкерлердің өтініштерін
қарау тәртібі осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау
қағидаларының 5-тарауында регламенттелген.
78. Қаржы агенттiгi уәкiлеттi органының шешiмi қаржы агенттігі
уәкiлеттi органының шешiмi қабылданған күннен бастап қолданылу мерзімі
6 (алты) ай болатын тиiстi хаттамамен ресiмделедi.
79. Қаржы агенттігі ақпараттық жүйе арқылы тиісті хатпен хаттамадан
үзінді көшірмені жүктейді және электрондық цифрлық қолтаңбамен
куәландырылған электрондық құжат нысанында кәсіпкердің «жеке кабинетіне»
жібереді.
7-тарау. Субсидиялау тетігі
80. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігінен қаржы
агенттігі уәкілетті органының шешімін алғаннан кейін және субсидиялау
туралы оң шешім болған кезде қаржы агенттігі, ислам банкі/исламдық
лизингтік компания және кәсіпкер арасында субсидиялау шарты жасалады,
оған сәйкес қаржы агенттігі ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға
қаржыландыру шартының өтеу кестесіне және субсидиялау шартының
талаптарына сәйкес ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін
құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігін төлеуді жүзеге
асырады.
81. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания қолданыстағы
қаржыландыру бойынша субсидиялау шартына қол қойылған сәтке дейін
кәсіпкердің қаржыландыру шартында/исламдық лизинг шартында көзделген
өзіндік құнының сомасын/жалдау төлемнің сомасын және ислам
банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме
бағасын жалдау төлемін уақтылы өтеу жөніндегі міндеттемелерін
орындамағаны үшін айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептен шығаруға міндетті,
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ал жаңа/қолданыстағы қаржыландырулар бойынша ислам банкі/исламдық
лизингтік компания:
1) кәсіпкердің бастамасымен қаржыландыру талаптарының (исламдық
лизинг шарты) өзгеруіне байланыстыларды;
2) қаржыландыру (исламдық лизинг шарттары) бойынша міндеттемелерді
кәсіпкердің бұзуы себебінен өндіріп алынатындарды;
3) лизинг (жалдау) нысанасына тәуелсіз бағалау жүргізуге, лизинг
(жалдау) нысанасын сақтандыруға, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты
алып тастауға байланыстыларды;
4) исламдық лизинг шартын орындауға байланыстыларды (басқа
ұйымдардың кедендік тазарту сияқты көрсетілетін қызметтерін, лизинг
(жалдау) нысанын арнаулы органдардың тіркеу бойынша көрсетілетін
қызметтерді, банктердің көрсетілетін қызметтерін өтеуді) қоспағанда,
қаржыландыруға байланысты қандай да бір комиссияларды, алымдарды
және/немесе өзге де төлемдерді алмауға және белгілемеуге міндеттеме
қабылдайды.
82. Субсидиялау шартын:
1) ислам банкі/исламдық лизингтік компания:
қаржы агенттігінен хаттаманы/шешімді алған сәттен бастап 10 (он)
жұмыс күні ішінде жасайды;
2) қаржы агенттігі:
ислам банкінен/исламдық лизингтік компаниядан субсидиялау шартын
алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасайды.
Субсидиялау шарты қағаз жеткізгіште/электрондық нысанда жасалады,
бұл ретте субсидиялау шартының электрондық нысанына Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес электрондық-цифрлық
қолтаңбамен қол қойылады.
83. Егер ислам банкі/исламдық лизингтік компания субсидиялау шартын
осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының
82-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзімде уақтылы жасамаса,
ислам банкі/исламдық лизингтік компания Бағдарламаның қаржы агенттігін
кідіріс себептерін түсіндіре отырып, ресми хатпен хабардар етеді.
84. Егер банктік қарыз шартының/қаржылық лизинг шартының және
(немесе) субсидиялау шартының талаптары қаржы агенттігінің уәкілетті
органының шешіміне және Бағдарлама талаптарына сәйкес келмесе, қаржы
агенттігі субсидиялау шартына қол қоймайды. Бұл ретте қаржы агенттігі ислам
банкін/исламдық лизингтік компанияны және кәсіпкерді хабардар етеді.
85. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания ескертулерді жойған
жағдайда қаржы агенттігі субсидиялау шартына қол қояды.
86. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігінің
ескертулерімен келіспеген жағдайда, қаржы агенттігі түпкілікті шешім
қабылдау үшін осы мәселені қаржы агенттігінің уәкілетті органына шығарады.
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87. Субсидиялау шарты оған кәсіпкер, ислам банкі/исламдық лизингтік
компания және қаржы агенттігі қол қойған күннен бастап күшіне енеді. Бұл
ретте субсидиялау мерзімінің басталуы субсидиялау шартында белгіленуі
мүмкін, алайда субсидиялау шартының күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз)
күннен асырмай, бірақ ерте дегенде қаржы агенттігінің шешімі шыққан күнінен
белгіленуі мүмкін.
88. Ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын
тауардың үстеме бағасын/жалгерлік төлемнің бір бөлігінің субсидияланатын
бөлігін төлеу күнін кәсіпкер, ислам банкі/исламдық лизингтік компания дербес
айқындайды. Егер қаржыландыру бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік
компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір
бөлігін есептеу субсидиялау шартына кәсіпкер, ислам банкі/исламдық
лизингтік компания қол қойған күннен кейінгі күні басталса, субсидиялау
шартына кәсіпкер, ислам банкі/исламдық лизингтік компания қол қойған күн
субсидиялау кезеңіне қосылмайды.
89. Қаржы агенттігі субсидиялау шартына қол қойғаннан кейін
субсидияларды төлейді. Субсидиялар Бағдарламаның тиісті өңірлік
үйлестірушісінен түскен қаражат болған кезде төленеді.
90. Ислам банкі қаржы агенттігіне жасалған субсидиялау шарттары
бойынша субсидиялар сомасын аудару үшін ағымдағы шот ашады.
Заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашуға және жүргізуге құқығы жоқ
исламдық лизингтік компаниялар қаржы агенттігімен келісу бойынша
банк-төлем агентін айқындайды, онда исламдық лизингтік компаниялар
жасалған субсидиялау шарттары бойынша субсидиялар сомаларын аудару үшін
шот ашады.
91. Бағдарлама бойынша қаржы агенттігіне қаражат аударуды:
Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі ислам банкінің/исламдық лизингтік
компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір
бөлігін субсидиялау үшін көзделген қаражат қаржы агенттігі көрсеткен шотқа
түскен сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде;
кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган қаржы агенттігінің Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған арнайы шотына қаражатты аудару
туралы шартқа сәйкес жүзеге асырады.
Бұл ретте төлемдер қаржы агенттігіне Қазақстан Республикасы
Үкіметінің қаулысымен бекітілген Бағдарлама шеңберінде сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігі субсидиялау қағидаларына сәйкес аударылады.
92. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты қаржы агенттігі субсидиялау
шартына төлемдер графигін ескере отырып, ай сайын аванстық төлемдермен
(айына бір рет/бірнеше рет) ислам банкінің/банк-төлем агентінің ағымдағы
шотына аударуды жүзеге асырады. Бұл ретте қаражатты аударғаннан кейін
қаржы агенттігі ислам банкін/исламдық лизингтік компанияны электрондық
пошта бойынша қаражаттың аударылғаны туралы құжаттың көшірмесін жіберу
жолымен бір уақытта хабардар етеді. Хабарламада ислам банкінің/исламдық
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лизингтік компанияның атауы, өңір, кәсіпкердің атауы, субсидиялар сомасы
және төлем жүргізілген кезең көрсетіледі.
Кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялау үшін көзделген
қаражатты аударуды қаржы агенттігі кәсіпкердің ислам банкінің/банк-төлем
агентінің кредиттік рейтингі және қаржылық жағдайының өзге де нашарлау
белгілері орын алған жағдайда, оның ішінде:
халықаралық
рейтингтік
агенттіктерінен
кредиттік
рейтингі
Standard&Poors рейтингтер шәкілі бойынша «В» деңгейінен төмен түскен
жағдайда;
К4 коэффициентінің мәні 0,4 деңгейінен төмендеген жағдайда;
қатарынан 2 (екі) ай бойы пруденциалдық нормативтер бұзылған
жағдайда (бір немесе бірнеше жағдайдың орын алуы) кәсіпкердің кредит
бойынша толық төлемді (негізгі борыш, субсидияланатын және
субсидияланбайтын сыйақы бөлігі) жүргізу фактісі туралы ислам
банкінің/банк-төлем агентінің хабарламасы негізінде не субсидиялау
шарттарына төлем графиктерін негізге ала отырып, қысқа мерзімді кезеңге
сыйақының
субсидияланатын
бөлігі
бойынша
кәсіпкердің
алдағы
міндеттемелерін жабатын төлемдермен жүзеге асырады.
Ислам банкінде/банк-төлем агентінде жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер
түзетілген жағдайда, қаржы агенттігі субсидиялау үшін көзделген қаражатты
аударуды субсидиялау шартына төлемдер графигін ескере отырып, аванстық
төлемдермен (айына бір рет/бірнеше рет) жүзеге асырады.
93. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігінің
хабарламасы негізінде кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялау
сомаларын қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан есептен шығаруды жүзеге
асырады. Шоттағы қаражаттың жалпы ағымдағы қалдықтарын есептен
шығаруға ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның құқығы жоқ.
94. Кәсіпкер қаржыландыру шартына/исламдық лизинг шартына өтеу
графигіне сәйкес ислам банкінің/лизингтік компанияның кірісін құрайтын
субсидияланбайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігін
ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың
үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігін субсидияланбайтын бөлігінде
ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға төлеуді жүргізеді.
95. Қаржыландыру бойынша кәсіпкердің төлемді толық төлеу (өзіндік
құн сомалары/жалдау төлемнің сомалары және ислам банкінің/исламдық
лизингтік компанияның кірісін құрайтын субсидияланбайтын тауардың үстеме
бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігін) фактісі бойынша ислам банкі/исламдық
лизингтік
компания
кәсіпкерді
қаржыландыру
бойынша
ислам
банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме
бағасының/жалдау төлемнің бір бөлігінің субсидияланатын бөлігін өтеу есебіне
жатқызуға қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан ақшаны есептен шығаруды
жүзеге асырады.
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96. Қаржыландыру бойынша жоспарлы төлемді кәсіпкер нақты өтеген
күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң сыйақы мөлшерлемесінің
субсидияланатын бөлігін өтеу үшін қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан
субсидия сомасы есептен шығарылған жағдайда, ислам банкі/исламдық
лизингтік компания қаржы агенттігіне 100 (жүз) АЕК мөлшерінде айыппұл
төлейді.
97. Ислам банкі/исламдық лизингтік компания кәсіпкер берешекті
өтегенге дейін ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін
құрайтын тауардың үстеме бағасын/жалдау төлемнің бір бөлігінің
субсидияланатын бөлігін өтеу үшін қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан
2 (екі) жұмыс күні ішінде қаражатты есептен шығаруды жүргізбейді және
мынадай:
1) кәсіпкер ислам банкі/исламдық лизингтік компания алдында
төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелерді қатарынан 3 (үш) ай бойы
орындамаған;
2) кәсіпкер ислам банкі/исламдық лизингтік компания алдында лизингтік
(жалдау) төлемдерді енгізу жөніндегі міндеттемелерді қатарынан 2 (екі) және
одан да көп рет орындамаған жағдайларда 2 (екі) жұмыс күні ішінде қаржы
агенттігін тиісті хатпен хабардар етеді.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көзделген
жағдайлар орын алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткеннен кейін
хабардар еткен/хабардар етпеген жағдайда ислам банкі/исламдық лизингтік
компания қаржы агенттігіне 100 (жүз) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.
98. Қаржы агенттігі тауарларға үстеме бағаны субсидиялау бойынша ай
сайын/жалдау төлемнің бір бөлігін субсидиялау бойынша тоқсан сайын, есепті
тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бес) күніне дейін Бағдарламаның өңірлік
үйлестірушісіне/уәкілетті органға осы Ислам банктері қаржыландырған кезде
субсидиялау қағидаларына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша субсидиялау
туралы есеп жібереді.
99.
Кәсіпкердің
қаржыландыру
шартының/исламдық
лизинг
шарттарының талаптарына, қаржы агенттігі уәкілетті органының хаттамасына
сәйкес қаржы агенттігі ислам банкі/исламдық лизингтік компания ислам
банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауардың үстеме
бағасының/жалдау төлемнің бір бөлігінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу
және/немесе өзіндік құны сомасын/жалдау төлемнің сомасын өтеу бойынша
жеңілдікті кезең берген/мерзімін кейінге қалдырған кәсіпкерді қаржыландыру
бойынша ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын
тауардың үстеме бағасының/жалдау төлемнің бір бөлігінің субсидияланатын
бөлігінде субсидияларды аударуды жүзеге асыра алады.
Бұл ретте жеңілдікті кезең/кейінге қалдыру мерзімі қаржы агенттігінің
шешімінде көрсетіледі.
100. Егер ислам банкі/исламдық лизингтік компания қолданыстағы
қаржыландыру шартының/исламдық лизинг шартының талаптарын (исламдық
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қаржыландыру кезінде ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның
кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасы/жалдау төлемнің бір бөлігі,
төлемдерді төлеу бойынша жеңілдікті кезең/мерзімін кейінге қалдыру, өтеу
күні, кәсіпкердің атауын өзгерту/борышты аудару) өзгерткен жағдайда, ислам
банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігіне тиісті хабарлама
жібереді, ол өз кезегінде 5 (бес) жұмыс күні ішінде толық құжаттар
топтамасымен қоса, қаржыландырудың қолданыстағы талаптарына енгізілетін
өзгерістер жөніндегі ақпаратты қаржы агенттігі уәкілетті органының қарауына
шығарады. Қарау нәтижелері бойынша қаржы агенттігінің уәкілетті органы
қаржыландырудың
қолданыстағы
шарттарына
өзгерістер
енгізудің
мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды, ол қаржы агенттігі
уәкілетті органының шешім қабылдаған күнінен бастап 2 (екі) жұмыс күні
ішінде хаттамамен ресімделеді. Бұл ретте қаржыландыру шарттарында болған
өзгерістер хаттамада/шешімде анық көрсетіледі.
Қаржы агенттігінің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап
1 (бір) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігі ислам банкіне/исламдық лизингтік
компанияға хаттаманың үзінді көшірмесін жібереді.
101. Қолданыстағы қаржыландыру шартының талаптарындағы өзге
өзгерістер туралы ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігін
тиісті хатпен хабардар етеді, ол өз кезегінде 7 (жеті) жұмыс күні ішінде
қаржыландырудың қолданыстағы талаптарына енгізілетін өзгерістер бойынша
шешім қабылдайды және хатпен қаржыландыру талаптарына енгізілген
өзгерістерді келіседі немесе келісуден бас тартады (бұл ретте хаттың
көшірмесінде қаржы агенттігін және Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісін
көрсетеді).
Бұл ретте қаржыландыру шарттарында болған өзгерістер (келісуден бас
тарту) келісу хатында анық көрсетіледі.
102. Кәсіпкер қайтыс болған жағдайда, ислам банкі/исламдық лизингтік
компания кәсіпкердің қайтыс болғаны туралы мәліметтерді (ақпаратты)
алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігіне тиісті хабарлама
жібереді, ол мұрагер (-лер) дің мұрагерлік құқығы басталған кезге дейін
субсидиялауды уақытша тоқтату бойынша ақпаратты қаржы агенттігі уәкілетті
органының қарауына шығарады. Мұрагер (-лер) дің мұрагерлік құқығы
басталған жағдайда, субсидиялауды қайта бастау мәселесі қайтадан қаржы
агенттігі уәкілетті органының қарауына шығарылады.
103. Бағдарлама шеңберінде субсидиялауға бөлінген және ағымдағы
қаржы жылында Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері/қаржы агенттігі
пайдаланбаған қаражат кезекті қаржы жылында жобаларды, оның ішінде
кезекті қаржы жылында мақұлданған жобаларды субсидиялауға пайдаланылуы
мүмкін.
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8-тарау. Субсидиялауды тоқтату және қайта бастау тәртібі
104. Қаржы агенттігінің уәкілетті органы субсидиялауды тоқтату және
қайта бастау туралы шешімді ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның
өтінішхаты (хабарламалары), сондай-ақ мониторинг нәтижелері негізінде
қабылдайды.
105. Қаржы агенттігі ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның
хабарламалары негізінде және/немесе мониторингілеу нәтижелерінің негізінде
мынадай:
1) субсидиялау жүзеге асырылатын жаңа қаржыландыруды мақсатсыз
пайдалану, бұл ретте субсидиялау қаржыландыруды мақсатсыз пайдалану
сомасына барабар тоқтатыла тұрады;
2) кәсіпкердің субсидиялау жүзеге асырылатын исламдық лизинг шарты
бойынша лизинг (жалдау) нысанасын алмауы;
3) жобаның және/немесе кәсіпкердің Бағдарламаның талаптарына
және/немесе өңірлік үйлестіру кеңесінің/қаржы агенттігі уәкілетті органының
шешіміне сәйкес келмеуі;
4) кәсіпкердің қаржыландыру шартына төлемдер графигіне сәйкес ислам
банкі алдындағы төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелерді қатарынан 3 (үш)
ай бойы орындамауы;
5) кәсіпкердің төлемдерді өтеу кестесіне сәйкес ислам банкі/исламдық
лизингтік компания алдындағы лизингтік (жалгерлік) төлемдерді енгізу
жөніндегі міндеттемелерді қатарынан 2 (екі) және одан көп рет орындамауы;
6) кәсіпкердің шоттарындағы ақшаға тыйым салу (талап қою талаптарын
толық көлемде қамтамасыз ететін шоттағы ақша жеткілікті болған жағдайда,
талап-арызды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар ретінде шоттардағы ақшаға
тыйым салуды қоспағанда) және/немесе кәсіпкердің шоты бойынша шығыс
операцияларының тоқтатыла тұруы;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда
борышкерден лизинг (жалдау) нысанасын талап ету фактілерін анықтаған кезде
кәсіпкерді субсидиялауды тоқтатады.
106. Қаржы агенттігі осы Ислам банктері қаржыландырған кезде
субсидиялау
қағидаларының
105-тармағында
көрсетілген
фактілер
анықталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде субсидиялауды тоқтату немесе
қайта бастау туралы шешім қабылдайды.
Бұл ретте қаржы агенттігі уәкілетті органының шешімінде субсидиялауды
тоқтату/қайта бастау туралы негіздеме көрсетіледі.
Субсидиялауды тоқтату немесе қайта бастау қаржы агенттігі
субсидиялауды тоқтатқан күннен бастап жүзеге асырылады, бұл ретте
қаржыландыруды мақсатсыз пайдаланған кезде субсидиялау қаржыландыруды
мақсатсыз пайдалану сомасына пропорционалды түрде тоқтатылады. Мақсатқа
сай пайдалануды растайтын қаржыландырудың қалған бөлігі бойынша және
кәсіпкер мақсатсыз пайдалану мөлшеріне пропорционалды төленген
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субсидиялар сомасын қайтарған жағдайда субсидиялау төлемдер графигіне
сәйкес жалғастырылады.
107. Субсидиялауды тоқтата тұру үшін негіз болып табылған себептерді
қаржы агенттігінің уәкілетті органы қарағанға дейін кәсіпкер жойған жағдайда
қаржы агенттігі субсидиялауды қайта бастау туралы оң шешім қабылдайды.
108. Қаржы агенттігі 1 (бір) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігі уәкілетті
органының шешімін ресімдейді және тиісті хатпен ислам банкіне/исламдық
лизингтік компанияға хабарлама жібереді.
109. Кәсіпкерді субсидиялауды қайта бастау туралы шешім қабылданған
кезде қаржы агенттігі оларға тоқтата тұру кезеңінде төленбеген субсидияларды
төлейді. Субсидиялау осы Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау
қағидаларының 105-тармағының 4) немесе 5) тармақшаларында көрсетілген
себептер бойынша тоқтатылған жағдайда кәсіпкердің мерзімін өткізіп алу
күнінен бастап төленуге жататын субсидиялар төленеді.
110. Кәсіпкерді субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылданған кезде
қаржы агенттігі тиісті хатпен кәсіпкерге ислам банкінің/исламдық лизингтік
компанияның субсидиялау шартын біржақты бұзу туралы хабарламаны
жібереді, онда субсидиялау шартын бұзу күні мен бұзу себебін көрсетеді.
Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидаларының
102-тармағын қоспағанда, кәсіпкерлерді субсидиялауды тоқтату туралы қаржы
агенттігі уәкілетті органының шешімі бар қаржыландыру қайта бастауға
жатпайды.
111. Мына:
1) кәсіпкер ислам банкі/исламдық лизингтік компания алдындағы
қаржыландыру шарты/исламдық лизингтік шарт бойынша қаржыландыруды
толық өтеген (кәсіпкер ислам банкіне/исламдық лизингтік компанияға
қаржыландыруды толық өтеген күн субсидиялау тоқтатылған күн болып
саналады);
2) субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылданған;
3) субсидиялау шарты кәсіпкердің бастамасы бойынша бұзылған
жағдайларда субсидияларды төлеу тоқтатылады, ал субсидиялау шарты
бұзылды деп танылады.
112. Субсидиялау тоқтатылған жағдайда ислам банкі/исламдық лизингтік
компания кәсіпкерге бұрын қолданылған қаржыландыру талаптарын (оның
ішінде ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын
тауардың үстеме бағасының/жалдау ақысының бір бөлігін, комиссияларды,
алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді және басқа да шарттар)
қолданыстағы қаржыландыру шарты бойынша белгілей алады.
113. Кәсіпкер қаржыландыру бойынша өзіндік құн сомасын/жалдау
төлемнің сомасын мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген жағдайда ислам
банкі/исламдық лизингтік компания қаржыландыру бойынша өзіндік құн
сомасын/жалдау төлемінің сомасын мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеу
фактісі туралы қаржы агенттігін 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.
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Кәсіпкер негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген күннен
бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кейін хабардар еткен/хабардар етпеген
жағдайда ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржы агенттігіне
100 (жүз) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.
Сонымен бірге кәсіпкер қаржыландыру бойынша өзіндік құн
сомасын/жалдау төлемінің сомасын ішінара мерзімінен бұрын өтеген жағдайда
ислам банкі/исламдық лизингтік компания қаржыландыру шартына/исламдық
лизингтік шартына қосымша келісім жасаған кезде қаржы агенттігіне
субсидиялау шартына жасалған тиісті қосымша келісіммен қоса,
қаржыландыру шартына/исламдық лизингтік шартына қосымша келісімнің
көшірмесін жолдайды, төлемдерді өтеу графигін өзгертеді.
114. Кәсіпкерді қаржыландыру бойынша ислам банкінің/исламдық
лизингтік компаниялардың кірісін құрайтын тауардың үстеме бағасының бір
бөлігін/жалдау төлемнің бір бөлігін субсидиялау тоқтатылған, кәсіпкерді
қаржыландыру бойынша өзіндік құн сомасы/жалдау төлемінің сомасы
мерзімінен бұрын ішінара/толық өтелген жағдайда, ислам банкі/исламдық
лизингтік компания өзара есеп айырысуды салыстырып қарау актісін қаржы
агенттігіне 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ұсынады.
Бұл ретте ислам банкі/исламдық лизингтік компания салыстырып қарау
актісінде субсидиялардың нақты есептен шығарылған сомалары мен күндерін
көрсетеді, ал қаржы агенттігі субсидиялардың аударылған сомалары мен
күндерін көрсетеді.
115. Нысаналы мақсатта пайдаланылмағаны анықталған кәсіпкерді
қаржыландыру бойынша ислам банкі/исламдық лизингтік компания
қаржыландыруды мақсатты пайдаланбау фактісін растайтын құжаттармен қоса,
құжаттарды қаржы агенттігіне ұсынады.
9-тарау. Жобалардың іске асырылуын мониторингілеу
116. Ислам банктері қаржыландырған кезде субсидиялау қағидалары
шеңберінде кәсіпкерлер жобаларының іске асырылуын мониторингілеуді
кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін «Бизнестің жол картасы-2025»
бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
кәсіпкерлікті қаржылық қолдау бағдарламалары шеңберінде іске асырылатын
жобаларға мониторинг жүргізу қағидаларының негізінде қаржы агенттігі
жүзеге асырады.
Қаржы агенттігінің функцияларына:
1) ислам банкі/исламдық лизингтік компания ұсынатын деректер мен
құжаттардың негізінде субсидиялау шарты жасалған кәсіпкердің жаңа кредитті
мақсатқа сай пайдалануын мониторингілеу;
2) ислам банкі/исламдық лизингтік компания ұсынатын деректердің
негізінде кәсіпкердің төлем тәртібін мониторингілеу;
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3) жобаның іске асырылуын (исламдық лизинг шарты бойынша лизинг
нысанасын пайдалану) мониторингілеу;
4) жобаның және (немесе) кәсіпкердің Бағдарламаның талаптарына және
(немесе) қаржы агенттігінің шешіміне сәйкестігі тұрғысынан мониторингілеу
жатады.
________________________

«Бизнестің жол картасы-2025»
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
ислам банктері кәсіпкерлік
субъектілерін қаржыландырған кезде
ислам банктерінің кірісін құрайтын
тауардың үстеме бағасының бір
бөлігін және жалдау төлемінің бір
бөлігін субсидиялау қағидаларына
1-қосымша
Нысан
Кімнен _______________
Өтініш
Мына:
(бағытты «v» белгісімен белгілеу қажет)
«Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кәсіпкерлерінің бизнесбастамаларын қолдау» бірінші бағыты
«Экономиканың
басым
секторларында
қызметті
жүзеге
асыратын
кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін салалық қолдау»
екінші бағыты
«Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету» үшінші бағыты
шеңберінде «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасына (бұдан әрі – Бағдарлама) қатысу және _________________ жөніндегі
______________ жылғы ______________ № _________ шарттың негізінде берілген
қаржыландыру бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау нысанында
мынадай шарттармен мемлекеттік қолдау алу мақсатында:
Қаржыландырудың нысаналы мақсаты
Қаржыландыру сомасы
Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру операциялары бойынша
тауардың үстеме бағасы/ислам банкінің/исламдық лизингтік
компаниялардың кірісін құрайтын жалдау төлемінің бір бөлігі
Қаржыландыру валютасы
Қаржыландыру мерзімі
субсидиялау мақұлданған жағдайда қаржыландыру бойынша номиналдық
(кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру операциялары бойынша тауардың үстеме
бағасын/ислам банкінің/исламдық лизингтік компанияның кірісін құрайтын жалдау
төлемінің бір бөлігін) Бағдарламаға қатысуға мүмкіндік беретін деңгейге дейін төмендету
мүмкіндігін қарауды сұраймын.
__________ _________ _______________________________________
(қолы)
күні
(Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

__________________

«Бизнестің жол картасы-2025»
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
ислам банктері кәсіпкерлік
субъектілерін қаржыландырған кезде
ислам банктерінің кірісін құрайтын
тауардың үстеме бағасының бір
бөлігін және жалдау төлемінің бір
бөлігін субсидиялау қағидаларына
2-қосымша
Нысан
Кімге: ____________________________________________ қаржы агенттігі
Кімнен: ________________________(бұдан әрі – кәсіпкер)
№ __________ өтініш-сауалнама
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама) «_______________» бағыты шеңберінде ислам
банктері/исламдық лизингтік компания қаржыландырған кезде ислам банкінің/исламдық
лизингтік компанияның кірісін құрайтын тауарларға үстеме бағаның бір бөлігін/жалдау
төлемінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына сәйкес төменде жазылғандарға сәйкес
Бағдарлама шеңберінде қаржыландыру бойынша кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру
операциялары бойынша тауардың үстеме бағасын/ислам банкінің/исламдық лизингтік
компанияның кірісін құрайтын жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау туралы мәселені
________________ қаржы агенттігінің уәкілетті органының қарауына шығаруға
бастамашылық етуіңізді сұраймын:
1. Бағдарламаның бағыттары (бағытты белгілеңіз)
«Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кәсіпкерлерінің бизнесбастамаларын қолдау» бірінші бағыты
«Экономиканың басым секторларында қызметті жүзеге асыратын
кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін салалық қолдау»
екінші бағыты
«Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету» үшінші бағыты
2. Кредиттік желі ашу/банктік қарыз ұсыну туралы мәліметтер
Банктің атауы
Қаржыландырудың нысаналы мақсаты
Қаржыландыру сомасы, теңге
Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру операциялары
бойынша тауардың үстеме бағасы/ ислам
банктерінің/исламдық лизингтік компаниялардың
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кірісін құрайтын жалдау ақысының бір бөлігі
Қаржыландыру валютасы
Қаржыландыру мерзімі
Өзінің қатысуы*
* Кәсіпкер 180 млн. теңгеден жоғары кредиттер бойынша жобаны іске асырудың
жалпы құнының 10 %-ынан төмен емес деңгейде іске асыруға өз қаражатының (ақшалай
қаражатының, жылжымалы/жылжымайтын мүлкінің), оның ішінде қамтамасыз етілуге
ұсынылатын үшінші тұлғалардың мүлкімен қатысуын қамтамасыз етеді. Кредит бойынша
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуге жобаны іске асыруға тікелей қатыспайтын
жылжымалы/жылжымайтын мүлік ұсынылған жағдайда, аталған мүлік жобаға өзінің
қатысуы ретінде қаралмайды.
Бұл ретте сомасы 180 млн. теңгеден аспайтын кредиттер бойынша жобаны іске
асыруға өзінің қатысуы талап етілмейді.
3. Кредиттік қаражатты болжамды игеру
Сомасы (Банктік қарыз шарты/Транш), теңге

4. Қатысушы туралы мәліметтер
Кәсіпкердің атауы
Құрылтайшы(лар) туралы деректер
Заңды мекенжайы
Іс жүзіндегі мекенжайы
Пошталық мекенжайы
Мемлекеттік тіркелген/қайта тіркелген күні және мемлекеттік
тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлігінің №
Қызмет түрлері
Жетекшілік ететін ведомство, холдинг немесе негізгі
компания
Жұмыс тәжірибесі
5. Басшылық
Бірінші басшы
Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі
Лауазымы
Жұмыс/үй телефоны (бұдан әрі – жұм./үй
тел.)
Туған жылы мен жері
Жеке куәлігінің №, сериясы
Тұрғылықты (іс жүзіндегі) жері
Тіркелген жері

Айы. Жыл
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Жұмыс тәжірибесі
Бас бухгалтер
Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі
Жұм./үй тел.
Туған жылы мен жері
Жеке куәлігінің №, сериясы
Тұрғылықты жері (іс жүзіндегі)
Тіркелген жері
Жұмыс тәжірибесі
Байланыс жасайтын адам
Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, лауазымы, телефоны
6. Меншік иелері
(құрылтайшы, қатысушылар, акционерлік қоғам үшін - акциялардың 5 % және одан көп
пайызына иелік ететін акционерлер)
Атауы/аты, әкесінің аты (бар болса), тегі

%

Деректемелері

7. Ағымдағы қызмет туралы ақпарат
Сала (ЭҚЖЖ-ға сәйкес)
Кіші сала (ЭҚЖЖ-ға сәйкес)
Өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің түрлері
Жылдық айналымы, теңге
Соңғы есепті күнге пайда немесе шығын
Жұмыскерлердің нақты саны
олардың ішінде әйелдердің саны
Жобаның атауы (қысқаша сипаттамасы)
Жобаның іске асырылатын жері (облыс, қала)
Жұмыс орындарының саны

________________________________
________________________________

8. Банктік шоттар туралы ақпарат
Банктік деректемелер (барлық қызмет көрсететін банктердегі барлық ағымдағы және
жинақ шоттарын көрсету):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Кредиттік тарих/қаржыландыру тарихы
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ЖКС-тің жұмыс істеу процесінде пайдаланылған, қазіргі уақытта өтелген, сол сияқты
өтелмеген барлық банктік несиелері/лизингтік мәмілелері көрсетіледі.
Кредитор/лиз
инг беруші

Сомасы,
теңге

Бері
лген
күні

Сыйақыны/ба
нктің
пайдасын
өтеу
шарттары

Негізгі
борышты/
қаржыландыр
уды өтеу
талаптары

Банк қарызы
шарты/қаржыланд
ыру шарты
бойынша өтеу
мерзімі

Іс
жүзінд
е
өтелген
мерзімі

1.
2.
10. Қазіргі кредиттер/қаржыландырулар туралы ақпарат
Күні және валюта бағамы:____/____.
Р/
с
№

Банк/Лизи
нгтік
компания

Банк
қарызы
шартының/
қаржыланд
ыру
шартының
деректемел
ері
(№, күні)

Сыйақы
Кред
мөлшерл
ит
емесі/ба қаржы
нктің
ланды
пайдасы
ру
валют
асы

Кредит
/қаржы
ланды
ру
сомас
ы.
теңге

Көрсетілген
күнге
негізгі
борыш
бойынша
берешектің
қалдығы,
теңге

Креди
т/қарж
ыланд
ыру
мерзім
інің
аяқтал
у күні

Кредит/
қаржылан
дыру
мақсаты
(қысқаша
сипаттам
асы)

1
2

11. Кәсіпкердің басқа мемлекеттік бағдарламаларға қатысуы және оған қатысты
қолданылатын мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпарат
№
р/с
1
2

Мемлекеттік бағдарлама/ мемлекеттік
қолдау шарасының атауы

Мемлекеттік даму
институтының атауы

Қосымша
ақпарат

12. Кепілдіктер мен келісімдер
Кәсіпкер қаржы агенттігіне төмендегіні мәлімдейді және оған кепілдік береді:
1. Осы өтінішпен бірге не қаржы агенттігінің сұратуы бойынша қаржы агенттігіне
берілетін (берілген) немесе табысталатын барлық деректер, ақпарат және құжаттама дұрыс
әрі төменде көрсетілген күнгі шындыққа толық сәйкес келеді, көрсетілген деректер өзгерген
жағдайда, қаржы агенттігіне дереу хабарлауға міндеттенеді.
2. Қаржы агенттігінің алғаш талап етуі бойынша осы өтінішті қарау шеңберінде талап
етілген банктік және коммерциялық құпиясы бар кез келген ақпарат пен құжаттарды беруге
және жария етуге міндеттенеді.
3. Қаржы агенттігі көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің шынайылығын тексеруге
міндетті емес.
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4. Кәсіпкерге жалған, толық емес және/немесе дұрыс емес мәліметтерді ұсынғаны
үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылық туралы ескертілді.
5. Кәсіпкердің жарғылық құзыреті осы өтінішке қол қоятын адамға осы өтінішті
беруге мүмкіндік беретінін кәсіпкер растайды.
6. Көрсетілген деректер мен ақпараттың дұрыс емес екені анықталған жағдайда,
көрсетілген деректердің дұрыс емес екенін растайтын мәліметтер анықталған уақытта осы
өтініштің кез келген кезеңде кері қайтарылуы мүмкіндігімен келісемін, бұл ретте қаржы
агенттігі өтінішті кері қайтару себептерін хабарламауға құқылы.
Осы өтініш арқылы кәсіпкер қаржы агенттігіне төмендегілермен келісетінін растайды:
1. Қаржы агенттігі тексеру және қарау мақсатында осы өтініште көрсетілген
мәліметтерді, ақпаратты және кәсіпкер берген құжаттарды мүдделі үшінші тұлғаларға беруге
құқылы.
2. Осы өтініште қамтылған барлық мәліметтер, сондай-ақ қаржы агенттігі талап еткен
барлық құжаттар Бағдарлама шеңберінде субсидиялау үшін ғана беріледі.
3. Қаржы агенттігі кәсіпкер өзі туралы хабарлайтын кез келген ақпаратты тексеру
құқығын өзіне қалдырады. Кәсіпкер берген құжаттар және өтініштің түпнұсқасы
субсидиялау берілмеген жағдайдың өзінде де қаржы агенттігінде сақталады.
4. Қаржы агенттігінің осы өтінішті қарауға қабылдауы, сондай-ақ кәсіпкердің
ықтимал шығыстары (субсидиялауды алуға қажетті құжаттарды ресімдеуге және т.б.) қаржы
агенттігінің субсидиялауды беру немесе кәсіпкер шеккен шығындарын өтеу міндеттемесі
болып табылмайды.
5. Субсидиялау туралы мәселені қарау тәртібімен танысқанын және келісетінін
растайды, кейіннен қаржы агенттігіне талап-арызы болмайды.
______________________________________________________________
13. Қосымшалар
(________ бағыты бойынша көзделген құжаттар)
___________________________________________________________________
(Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)
________________________________
(қолы)
күні
________________________

«Бизнестің жол картасы-2025»
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
ислам банктері кәсіпкерлік
субъектілерін қаржыландырған кезде
ислам банктерінің кірісін құрайтын
тауардың үстеме бағасының бір
бөлігін және жалдау төлемінің бір
бөлігін субсидиялау қағидаларына
3-қосымша
Нысан
«___» ____________ 20___жылғы

Кәсіпкерлік субъектісі (бұдан әрі – КС)
«_______________________________»
Көшірме: акционерлік қоғам (екінші
деңгейдегі
банк)/жауапкершілігі
шектеулі
серіктестік
(лизингтік
компания)
«________________________________»

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау мәселесі
бойынша «_______________ » КС жобасын «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау
мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының _________ бағытының шеңберінде қаржы
агенттігінің уәкілетті органының отырысында қарағанын және « ___ »_________ 20__жылғы
мақұлдағанын хабарлайды.
Өңірлік филиал директоры _______________________________________________
________________________

«Бизнестің жол картасы-2025»
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
ислам банктері кәсіпкерлік
субъектілерін қаржыландырған кезде
ислам банктерінің кірісін құрайтын
тауардың үстеме бағасының бір
бөлігін және жалдау төлемінің бір
бөлігін субсидиялау қағидаларына
4-қосымша
Нысан
«___» ____________ 20___жылғы

Кәсіпкерлік субъектісі (бұдан әрі – КС)
«_______________________________»
Көшірме: акционерлік қоғам (екінші
деңгейдегі
банк)/жауапкершілігі
шектеулі
серіктестік
(лизингтік
компания)
«_______________________________»

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті
қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының _________ бағытының шеңберінде
сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау мәселесі бойынша «_______________» КС жобасын
қаржы агенттігінің уәкілетті органының кезекті отырысында қарап, мынадай шешім
қабылдады:
1. _____________________ бас тартылсын (бас тарту себебі).
2. _____________________ ұсынылсын.
Өңірлік филиал директоры __________________________________________
________________________

«Бизнестің жол картасы-2025»
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
ислам банктері кәсіпкерлік
субъектілерін қаржыландырған кезде
ислам банктерінің кірісін құрайтын
тауардың үстеме бағасының бір
бөлігін және жалдау төлемінің бір
бөлігін субсидиялау қағидаларына
5-қосымша
Нысан
Бағдарламаның өңірлік
үйлестірушісіне/уәкілетті органға ______________бастап______________
аралығындағы кезеңде субсидиялау туралы есеп
Ислам
банкінің/
исламдық
лизингтік
компаниян
ың атауы
1

Кәсіпкерлі
к
субъектісі
жүгінген
орын

Кәсіпкерлік
субъектісіні
ң атауы

Қаржыланды
ру шартының
(транш)
нөмірі

Қаржыланды
ру шартының
(транш) күні

Қаржыланды
ру (транш)
сомасы, теңге

2

3

4

5

6

Ислам банкінің/
исламдық лизингтік
компания кірісін
құрайтын жалдау
ақысының бөлігін/
кәсіпкерлік қызметті
қаржыландыру
операциялары бойынша
тауарларға қосылған
бағаның мөлшерлемесі
(транш)
7

Субсидиялау
шартының
нөмірі

Субсидиялау
шартының күні

Кезең ішінде
қаржылық
агенттік
аударған
субсидиялар
сомасы, теңге

Кезең
ішінде
есептен
шығарылған
субсидиялар
сомасы,
теңге

8

9

10

11

________________________

