КРЕДИТТИК ПРОЦЕССТИН МЕХНИЗМИ
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КРЕДИТ ЛУУ КРИТЕРИЙЛЕРИ

26-ЧЫГАРЫЛЫШ, 2018-ж. АПРЕЛЬ

1. Кредит алууга потенциалдуу талапкер башка ФКМ же банктардан кредит
албаган 20 жаштан 65 жашка чейинки Жети-Өгүз, Тоӊ райондорунун же
Балыкчы шаарынын тургуну болушу керек.

ЧАКАН МЕНЕН ОРТО БИЗНЕСТИ КОЛДОО ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ

2. МКА офистерине келип арыздарды каттоо журналына катталышы керек.

Бул
чыгарылышта:

3. МКАнын адистери талапкерлердин кезеги келгенде алар менен байланышат
жана керектүү документтерди чогултуу процессин башташат. Кезекте туруу
мөөнөтү орто эсеп менен эки айды түзөт.

•Ч
 акан менен орто бизнести
колдоо жана өнүктүрүү

КРЕДИТТИК РЫЗДЫ БМДОО ПРОЦЕССИ

•М
 икрокредиттик уюмдардын
долбоорлору

4. Адистер арыздын экспертизасын жүргүзүшүп, барымтага (залог) коюлган
мүлктү баалашат. Баардык керектүү иш-кагаздары бар болсо, МКАнын адистери
насыя алуучуга бизнес-план түзүүгө жардам беришет жана өздөрүнүн
корутундуларын даярдашат.

•2
 010-2017 жылдар
аралыгындагы социалдыкэкономикалык өсүш
көрсөткүчтөрү

5. Кредиттик адистер арыздарды Кредиттик комитеттин кароосуна чыгарышат.

6.1. Арыз Кредиттик комитет тарабынан
жактырылган соӊ, насыя алуучу кредиттик
келишимге, барымтаны камсыз кылуу
келишимине кол коет, жана ошондой эле
мамлекеттик каттоо органдарынан каттоодон
өткөндөн соӊ талап кылган каражатты колуна алат.

КБЫЛ ЛБОО
6.2. Арыз кабыл
алынбаган учурда
МКА беш иш күндүн
ичинде себептери
көрсөтүлгөн
билдирүү жиберет.

7. Кредит берилгенден кийин 30 күндөн ичинде МКАнын кредиттик адистери
кредиттик каражатттын максаттуу жумшалышын көзөмөлдөшүп, тастыктаган
иш-кагаздарын алышат.
7.1. Берилген кредит максаттуу эмес колдонулган жана кредиттик келишимдин
шарттарын такай бузуу учурунда, МКА берилген кредиттик каражатты
мөөнөтүнөн эрте кайтарып алууга укуктуу.
8. Насыя алуучу кредиттик келишимдин шарттарына ылайык кредитти график
менен төгүп турат, жана кредитти толук кайтарып берген учурда гана кайтадан
кредит алууга талапкер болууга укуктуу.
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БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
374 A Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

ЖЕТИ-ϴГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик
администрациясынын имараты
(Акимчилик), 2-чи кабат,
БϴКϴНБАЕВ

«Кумтөр Голд Компани» ЖАКу тарабынан социалдык
долбоорлорду каржылоо багыттарынын бири бул чакан
менен орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү. Туруктуу
өнүгүү стратегиясын ишке ашыруу максатында, КГК көп
жылдан бери Жети-Өгүз, Тоӊ жана Балыкчы тургундары
үчүн микрокаржылоо программасын жүзөгө ашыруу үчүн
каражат бөлүп келүүдө.
Микрокредиттик уюмдардын
иши 2006-жылы
«Жети-Өгүз» МКАин
ачылышынан башталган.
Тоӊ районунда МКА
2011-жылы, ал эми
Балыкчыдагы агенттик
2012 жылы ачылган.
КГК бул үч МКАнын теӊ
уюмдаштыруучусу жана
алардын ишмердүүлүгүн
байкоочу кеӊештердин
квартал сайын өтүүчү
отурумдары аркылуу жөнгө
салып турат.

0312 90 07 07

МААНИЛҮҮ!

КРЕДИТТИ ЖКТЫРУУ ЖН
ЮРИДИКЛЫК КТТООСУ

•К
 редиттик процесстин
механизмдери

Кредиттер айыл
чарба жана мал
чарбачылыкты
колдоого, жана
ошондой эле өндүрүш
менен тейлөө чөйрөсүн
өнүктүрүүгө берилет

МКА
«Балыкчы Финанс»

МКА
«Тоң Финанс»

МКА
«Жети-Ѳгүз»
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МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИКТЕРДИН ДОЛБООРЛОРУ
МКА КФнун кредиттик политикасынын негизги максаты
бул кичи насыялар аркылуу калкка кредиттик тейлөөлөрдү
жеткиликтүү кылуу менен алардын коомдук жана экономикалык
абалын жогорулатуу, жергиликтүү коомчулуктун жашоо
деӊгээлин жакшыртуу, жакырчылыкты жоюу, жеке ишмердикти
өнүктүрүү, айыл чарба, кайра иштетүү жана башка өндүрүштү
өнүктүрүү үчүн ылайыктуу инфраструктураны түзүү.
ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУ:

• Жемиш багы

Жыл аягындагы кредиттик
портфель, млн сом.

16 594 650 88 000 600
Балыкчынын четинде жеке имшер
3 000ге жакын абрикос көчөтүн
отургузду. Келечекте ал өндүрүлгөн
жемиштерин жакынкы чет өлкөлөргө
экспорттоону пландаштырууда.

ТОӉ РАЙОНУ:
• Техникалык тейлөө
станциясы

МКА «Тоӊ Финанс» тарабынан
берилген кредиттин аркасы менен
Тоӊ районунда көлдүн жээгинде боз
үйлөрдөн турган конок үйү ачылды.
Бул жерге келген туристерди кадимки
көчмөндөрдөй тосуп алышат – боз
үйлөрдө жайгаштырышып, улуттук
даамдарды ооз тийгизишип, б.а.
элибиздин маданияты менен
тааныштырышат.

БАЛЫКЧИ:
• Техника жана
аксессуарлар дүкөнү

Берилген кредиттердин жалпы
суммасы, млн сом.

233 919 388

• Конок үйү

• Багбанчылыкты өнүктүрүү

Ак-терек айылында мөмөжемиштердин көчөттөрүн сатуу
долбоору жүзөгө ашырылууда. Бул
3000 көчөттүк питомникти бизнести
өнүктүрүү үчүн кредит алышкан
ишкерлердин тобу башкарып келишет.
Ошондой эле айылдын үч тургуну
туруктуу жумуш менен камсыздалган.

2010-2017 ЖЫЛДАР АРАЛЫГЫНДАГЫ СОЦИАЛДЫКЭКОНОМИКАЛЫК ӨСҮШ КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

Азыркы кредиттик
политикага ылайык, МКА
50 000ден 500 000 сомго
чейинки кредитти 4 жылга
чейинки мөөнөткө берет.
● Айыл чарба жана мал
чарбачылык жаатындагы
долбоорлорду жылына
10% менен каржылоо.

1 749

1 419

12%

3 786

11%

112 587 600

Берилген кредиттердин
кайтарымдуулугу, %

98

Орточо пайыздык өлчөм

Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына жана
МКАнын ички жоболоруна
ылайык, төмөнкүлөргө
кредиттер берилбейт:
■ диний уюмдарга

55 780 000

Берилген кредиттердин саны

● Башка экономикалык
долбоорлор жылына 12%
менен каржыланат.

■ саясий партияларга

696 606 000

98

97,5

МКАнын кызматкерлеринин саны

11%

4

МКАнын долбоорлору менен
түзүлгөн жумуш ордулары

21

26

Мамлекеттик бюджетке төлөнүүчү
бардык милдеттүү төлөмдөр

■ террористтик уюмдарга
■ жеке адамдарга:
Райондук борбордон тышкары
жайгашкан Тоӊ айылдарынын
жергиликтүү тургундары учун
автоууналарын тейлөө жайы өтө
зарыл болуп турган. Ошол себептен,
«Тоӊ-Финанс» МКАнын насыя
алуучусу керектүү жабдуу сатып алып
техникалык тейлөө станциясын ачуу
үчүн кредит алууну чечкен.

Балыкчы шаарында ушундай сыяктуу
техника, уюлдук телефон, гаджеттер
жана аксессуарлар сатылган ири
дүкөн жок болчу. Жергиликтүү
тургундар аларды сатып алуу үчүн
баш калаага барганга туура келчү,
бирок эми керектүү товарларды
Балыкчынын өзүнөн эле сатып алганга
мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул долбоордун
алкагында үч жумуш орду түзүлдү.

• кредиттик таржымалы
терс болгон учурда

312

460

• башка финансылыккредиттик мекемелерде
төлөнбөгөн карыздары
бар болгон учурда

www.kumtor.kg

info@kumtor.com

19 876 274
856 790

2006-2010

0312 90 07 07

2 251

2010-2012

2 145 855

2012-2017

0312 90 07 07

www.kumtor.kg

info@kumtor.com

МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИКТЕРДИН ДОЛБООРЛОРУ
МКА КФнун кредиттик политикасынын негизги максаты
бул кичи насыялар аркылуу калкка кредиттик тейлөөлөрдү
жеткиликтүү кылуу менен алардын коомдук жана экономикалык
абалын жогорулатуу, жергиликтүү коомчулуктун жашоо
деӊгээлин жакшыртуу, жакырчылыкты жоюу, жеке ишмердикти
өнүктүрүү, айыл чарба, кайра иштетүү жана башка өндүрүштү
өнүктүрүү үчүн ылайыктуу инфраструктураны түзүү.
ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУ:

• Жемиш багы

Жыл аягындагы кредиттик
портфель, млн сом.

16 594 650 88 000 600
Балыкчынын четинде жеке имшер
3 000ге жакын абрикос көчөтүн
отургузду. Келечекте ал өндүрүлгөн
жемиштерин жакынкы чет өлкөлөргө
экспорттоону пландаштырууда.

ТОӉ РАЙОНУ:
• Техникалык тейлөө
станциясы

МКА «Тоӊ Финанс» тарабынан
берилген кредиттин аркасы менен
Тоӊ районунда көлдүн жээгинде боз
үйлөрдөн турган конок үйү ачылды.
Бул жерге келген туристерди кадимки
көчмөндөрдөй тосуп алышат – боз
үйлөрдө жайгаштырышып, улуттук
даамдарды ооз тийгизишип, б.а.
элибиздин маданияты менен
тааныштырышат.

БАЛЫКЧИ:
• Техника жана
аксессуарлар дүкөнү

Берилген кредиттердин жалпы
суммасы, млн сом.

233 919 388

• Конок үйү

• Багбанчылыкты өнүктүрүү

Ак-терек айылында мөмөжемиштердин көчөттөрүн сатуу
долбоору жүзөгө ашырылууда. Бул
3000 көчөттүк питомникти бизнести
өнүктүрүү үчүн кредит алышкан
ишкерлердин тобу башкарып келишет.
Ошондой эле айылдын үч тургуну
туруктуу жумуш менен камсыздалган.

2010-2017 ЖЫЛДАР АРАЛЫГЫНДАГЫ СОЦИАЛДЫКЭКОНОМИКАЛЫК ӨСҮШ КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

Азыркы кредиттик
политикага ылайык, МКА
50 000ден 500 000 сомго
чейинки кредитти 4 жылга
чейинки мөөнөткө берет.
● Айыл чарба жана мал
чарбачылык жаатындагы
долбоорлорду жылына
10% менен каржылоо.

1 749

1 419

12%

3 786

11%

112 587 600

Берилген кредиттердин
кайтарымдуулугу, %

98

Орточо пайыздык өлчөм

Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына жана
МКАнын ички жоболоруна
ылайык, төмөнкүлөргө
кредиттер берилбейт:
■ диний уюмдарга

55 780 000

Берилген кредиттердин саны

● Башка экономикалык
долбоорлор жылына 12%
менен каржыланат.

■ саясий партияларга

696 606 000

98

97,5

МКАнын кызматкерлеринин саны

11%

4

МКАнын долбоорлору менен
түзүлгөн жумуш ордулары

21

26

Мамлекеттик бюджетке төлөнүүчү
бардык милдеттүү төлөмдөр

■ террористтик уюмдарга
■ жеке адамдарга:
Райондук борбордон тышкары
жайгашкан Тоӊ айылдарынын
жергиликтүү тургундары учун
автоууналарын тейлөө жайы өтө
зарыл болуп турган. Ошол себептен,
«Тоӊ-Финанс» МКАнын насыя
алуучусу керектүү жабдуу сатып алып
техникалык тейлөө станциясын ачуу
үчүн кредит алууну чечкен.

Балыкчы шаарында ушундай сыяктуу
техника, уюлдук телефон, гаджеттер
жана аксессуарлар сатылган ири
дүкөн жок болчу. Жергиликтүү
тургундар аларды сатып алуу үчүн
баш калаага барганга туура келчү,
бирок эми керектүү товарларды
Балыкчынын өзүнөн эле сатып алганга
мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул долбоордун
алкагында үч жумуш орду түзүлдү.

• кредиттик таржымалы
терс болгон учурда

312

460

• башка финансылыккредиттик мекемелерде
төлөнбөгөн карыздары
бар болгон учурда
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КРЕДИТТИК ПРОЦЕССТИН МЕХНИЗМИ

БАЙЛАНЫШТА

РЫЗДРДЫ КБЫЛ ЛУУ ЖН
КРЕДИТ ЛУУ КРИТЕРИЙЛЕРИ

26-ЧЫГАРЫЛЫШ, 2018-ж. АПРЕЛЬ

1. Кредит алууга потенциалдуу талапкер башка ФКМ же банктардан кредит
албаган 20 жаштан 65 жашка чейинки Жети-Өгүз, Тоӊ райондорунун же
Балыкчы шаарынын тургуну болушу керек.

ЧАКАН МЕНЕН ОРТО БИЗНЕСТИ КОЛДОО ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ

2. МКА офистерине келип арыздарды каттоо журналына катталышы керек.

Бул
чыгарылышта:

3. МКАнын адистери талапкерлердин кезеги келгенде алар менен байланышат
жана керектүү документтерди чогултуу процессин башташат. Кезекте туруу
мөөнөтү орто эсеп менен эки айды түзөт.

•Ч
 акан менен орто бизнести
колдоо жана өнүктүрүү

КРЕДИТТИК РЫЗДЫ БМДОО ПРОЦЕССИ

•М
 икрокредиттик уюмдардын
долбоорлору

4. Адистер арыздын экспертизасын жүргүзүшүп, барымтага (залог) коюлган
мүлктү баалашат. Баардык керектүү иш-кагаздары бар болсо, МКАнын адистери
насыя алуучуга бизнес-план түзүүгө жардам беришет жана өздөрүнүн
корутундуларын даярдашат.

•2
 010-2017 жылдар
аралыгындагы социалдыкэкономикалык өсүш
көрсөткүчтөрү

5. Кредиттик адистер арыздарды Кредиттик комитеттин кароосуна чыгарышат.

6.1. Арыз Кредиттик комитет тарабынан
жактырылган соӊ, насыя алуучу кредиттик
келишимге, барымтаны камсыз кылуу
келишимине кол коет, жана ошондой эле
мамлекеттик каттоо органдарынан каттоодон
өткөндөн соӊ талап кылган каражатты колуна алат.

КБЫЛ ЛБОО
6.2. Арыз кабыл
алынбаган учурда
МКА беш иш күндүн
ичинде себептери
көрсөтүлгөн
билдирүү жиберет.

7. Кредит берилгенден кийин 30 күндөн ичинде МКАнын кредиттик адистери
кредиттик каражатттын максаттуу жумшалышын көзөмөлдөшүп, тастыктаган
иш-кагаздарын алышат.
7.1. Берилген кредит максаттуу эмес колдонулган жана кредиттик келишимдин
шарттарын такай бузуу учурунда, МКА берилген кредиттик каражатты
мөөнөтүнөн эрте кайтарып алууга укуктуу.
8. Насыя алуучу кредиттик келишимдин шарттарына ылайык кредитти график
менен төгүп турат, жана кредитти толук кайтарып берген учурда гана кайтадан
кредит алууга талапкер болууга укуктуу.

БИШКЕК КЕҢСЕСИ
24 Ибраимов көч., 10-чу кабат, 720031
info@kumtor.com
Кабылдама:
0312 90-07-07

КАРАКОЛДОГУ РЕГИОНАЛДЫК КЕҢСЕСИ
1 Г Карасаев көч.,
0312
904-39-04
07 07
Телефон:
03922

БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
374 A Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

ЖЕТИ-ϴГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик
администрациясынын имараты
(Акимчилик), 2-чи кабат,
БϴКϴНБАЕВ

«Кумтөр Голд Компани» ЖАКу тарабынан социалдык
долбоорлорду каржылоо багыттарынын бири бул чакан
менен орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү. Туруктуу
өнүгүү стратегиясын ишке ашыруу максатында, КГК көп
жылдан бери Жети-Өгүз, Тоӊ жана Балыкчы тургундары
үчүн микрокаржылоо программасын жүзөгө ашыруу үчүн
каражат бөлүп келүүдө.
Микрокредиттик уюмдардын
иши 2006-жылы
«Жети-Өгүз» МКАин
ачылышынан башталган.
Тоӊ районунда МКА
2011-жылы, ал эми
Балыкчыдагы агенттик
2012 жылы ачылган.
КГК бул үч МКАнын теӊ
уюмдаштыруучусу жана
алардын ишмердүүлүгүн
байкоочу кеӊештердин
квартал сайын өтүүчү
отурумдары аркылуу жөнгө
салып турат.

0312 90 07 07

МААНИЛҮҮ!

КРЕДИТТИ ЖКТЫРУУ ЖН
ЮРИДИКЛЫК КТТООСУ

•К
 редиттик процесстин
механизмдери

Кредиттер айыл
чарба жана мал
чарбачылыкты
колдоого, жана
ошондой эле өндүрүш
менен тейлөө чөйрөсүн
өнүктүрүүгө берилет

МКА
«Балыкчы Финанс»

МКА
«Тоң Финанс»

МКА
«Жети-Ѳгүз»

www.kumtor.kg

info@kumtor.com

