
Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің 

                                    2015 жылғы « 28 » мамырдағы 
№ 47-ө өкімімен 

бекітілген 
  
  

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
сақтандыру және исламдық қаржыландыру мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2015 жылғы 27 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңын 

іске асыру мақсатында қабылдануы қажет 
нормативтік құқықтық актілердің 

тізбесі 
  
 
 

Р/с 
№ 

Нормативтік 
құқықтық актінің 

атауы 

Актінің нысаны Жауапты 
мемлекеттік 

органдар 

Орындалу 
мерзімі 

 

1 2 3 4 5 
1. «Экономикалық қызмет 

түрлерiн кәсiптiк 
тәуекел сыныптарына 
жатқызу ережесiн 
бекiту туралы» 
Қазақстан 
Республикасы 
Үкіметінің 2005 жылғы 
30 маусымдағы № 652 
қаулысына өзгеріс пен 
толықтыру енгізу 
туралы 

Қазақстан 
Республикасы 

Үкіметінің 
қаулысы  

ҰБ  
(келісім 

бойынша),  
ДСӘДМ 

2015 жылғы 
маусым 

2. Тауарды үшінші тұлғаға 
кейіннен сату 
шарттарымен 
коммерциялық кредит 
беру арқылы сауда 
делдалы ретінде жеке 
және заңды тұлғаларды 
қаржыландыру 
шеңберінде  тауарды 
сатып алу және сату 
жүргізілетін 

Қазақстан 
Республикасы 

Үкіметінің 
қаулысы 

ҰБ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
маусым 



2 
 

1 2 3 4 5 
халықаралық тауар 
биржаларының тізбесін 
бекіту туралы 

3. Қазақстан 
Республикасының 
кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне  
банктер арасындағы 
активтер мен 
міндеттемелерді  
бір мезгілде беру 
жөніндегі операцияны 
жүргізу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу 
туралы 

Қазақстан 
Республикасының 

Ұлттық Банкі 
басқармасының 

қаулысы 
 

ҰБ  
(келісім бойынша) 

2015 жылғы 
мамыр 

4. Банктің активтері мен 
міндеттемелерінің бір 
бөлігін не толық 
мөлшерде басқа банкке 
(банктерге) бір мезгілде 
беру жөніндегі 
операцияны, оның 
ішінде бас банктің және 
оған қатысты қайта 
құрылымдау 
жүргізілген еншілес 
банктің арасындағы 
активтер мен 
міндеттемелерді бір 
мезгілде беру жөніндегі 
операцияны жүргізу 
және уәкілетті 
органның осы 
операцияларды, сондай-
ақ көрсетілген 
операцияларды жүргізу 
кезінде берілуге 
жататын активтер мен 
міндеттемелердің 
түрлерін келісу 
қағидаларын бекіту 

Қазақстан 
Республикасының 

Ұлттық Банкі 
басқармасының 

қаулысы 
 

ҰБ  
(келісім бойынша) 

2015 жылғы 
мамыр 



3 
 

1 2 3 4 5 
туралы 

5. Қазақстан 
Республикасы Ұлттық 
Банкінің кейбір  
нормативтік құқықтық 
актілеріне төлемдер мен 
ақша аударымдары 
және  банк шоттарын 
жүргізу мәселелері  
бойынша өзгерістер 
енгізу  туралы 

Қазақстан 
Республикасының 

Ұлттық Банкі 
басқармасының 

қаулысы  
 

ҰБ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
мамыр 

6. Кредиттік  бюролардың, 
ақпаратты  
жеткізушілердің және 
кредиттік есептерді 
алушылардың қызметін 
ұйымдастыру кезінде 
ақпараттық-
коммуникациялық 
технологияларды 
пайдалануға және  
ақпараттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге  
қойылатын талаптарды  
бекіту  туралы 

Қазақстан 
Республикасының 

Ұлттық Банкі 
басқармасының 

қаулысы  
 

ҰБ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
мамыр 

7. «Міндетті мемлекеттік 
тіркеуге жатпайтын 
жылжымалы мүлік 
кепілін тіркеу туралы 
нұсқаулықты бекіту 
туралы» Қазақстан 
Республикасы Әділет 
министрінің 1999 
жылғы 22 ақпандағы          
№ 14 бұйрығына 
өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу 
туралы 

бұйрық Әділетмині  2015 жылғы 
мамыр 

8. Түзету коэффициентін 
қолдану қағидаларын 
бекіту туралы  

Қазақстан 
Республикасының 

Ұлттық Банкі 
басқармасының 

ҰБ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
маусым 



4 
 

1 2 3 4 5 
қаулысы 

9. Қазақстан 
Республикасы Ұлттық 
Банкінің кейбір 
нормативтік құқықтық 
актілеріне қаржы 
нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу, 
бақылау мен қадағалау 
мәселелері бойынша 
өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу 
туралы  

Қазақстан 
Республикасының 

Ұлттық Банкі 
басқармасының 

қаулысы 
 

ҰБ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
маусым 

10. «Кеменi, оның iшiнде 
шағын көлемдi кеменi 
және оған құқықтарды 
мемлекеттiк тiркеу 
қағидаларын бекiту 
туралы» Қазақстан 
Республикасы 
Инвестициялар және 
даму министрі міндетін 
атқарушының  
2015 жылғы 
23 қаңтардағы № 51 
бұйрығына 
толықтырулар енгізу 
туралы 

бұйрық ИДМ 2015 жылғы 
маусым 

11. «Ғарыш объектiлерi мен 
оларға құқықтарды 
және ғарыш объектілері 
тіркелімінің нысанын 
мемлекеттiк тiркеу 
қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан 
Республикасы 
Инвестициялар және 
даму министрі  
2015 жылғы 
24 сәуірдегі № 484 
бұйрығына 
толықтырулар 

бұйрық ИДМ 2015 жылғы 
маусым 



5 
 

1 2 3 4 5 
енгізу туралы 

12. «Кемелердi және оларға 
құқықтарды 
мемлекеттiк тiркеу 
қағидаларын бекiту 
туралы» Қазақстан 
Республикасы 
Инвестициялар және 
даму министрі міндетін 
атқарушының  
2015 жылғы 
24 ақпандағы № 165 
бұйрығына 
толықтырулар енгізу 
туралы 

бұйрық  ИДМ 2015 жылғы 
маусым 

13. Исламдық 
қаржыландыру 
қағидаттары бойынша  
сыртқы тәуелсіз 
сарапшыларға 
қойылатын  талаптарды 
бекіту, сондай-ақ 
лизинг берушілердің 
исламдық лизинг 
мәмілелерінің исламдық  
қаржыландыру 
қағидаттарына 
сәйкестігі  туралы  
қорытынды алу  үшін 
исламдық  
қаржыландыру  
қағидаттары  бойынша 
сыртқы тәуелсіз  
сарапшыларды тарту  
жағдайларын айқындау  
туралы 

Қазақстан 
Республикасының 

Ұлттық Банкі 
басқармасының 

қаулысы  
 

ҰБ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
маусым 

14. Исламдық сақтандыру 
қорын қалыптастыру, 
есепке алу, пайдалану 
және бөлу қағидаларын 
бекіту туралы   

Қазақстан 
Республикасының 

Ұлттық Банкі 
басқармасының 

қаулысы   

ҰБ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
маусым 

15. Исламдық сақтандыру Қазақстан ҰБ (келісім 2015 жылғы 



6 
 

1 2 3 4 5 
(қайта сақтандыру) 
ұйымының ақшаны 
исламдық сақтандыру 
қорына беру 
қағидаларын бекіту 
туралы   

Республикасының 
Ұлттық Банкі 

басқармасының 
қаулысы 

 

бойынша) маусым 

16. Исламдық сақтандыру 
қорын басқарғаны үшін 
сыйақы алу 
қағидаларын бекіту 
туралы        

Қазақстан 
Республикасының 

Ұлттық Банкі 
басқармасының 

қаулысы 

ҰБ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
маусым 

17. Исламдық сақтандыру 
(қайта сақтандыру) 
ұйымының нормативтік 
мәндері мен 
пруденциялық 
нормативтерді есептеу 
әдістемесін және 
сақталуы міндетті өзге 
де нормалар мен 
лимиттерді белгілеу 
жөніндегі нұсқаулықты 
бекіту туралы   

Қазақстан 
Республикасының 

Ұлттық Банкі 
басқармасының 

қаулысы  

ҰБ (келісім 
бойынша) 

2015 жылғы 
маусым 

 
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: 
 
Әділетмині – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі  
ДСӘДМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігі 
ИДМ – Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі 
ҰБ – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
 

_________________________ 


