
 

 

Ынтымақтастық топтамасы – “KMF” 

МКҰ – МШОК-қа арналған кредит  
 

Ел:      ҚАЗАҚСТАН 

Жобаның нөмірі:   50756 

Сала:       Депозиттік емес кредиттік                 

(банктік емес) ұйымдар 

Хабарлама түрі:   ЖЕКЕ 

Экологиялық санат:           ҚД 

Белгіленген қаралу мерзімі: 

Мәртебесі:    бекітілген 

Жобаның түйіндемесін жариялау күні: 
 

Жобаның сипаттамасы 

Бұл жоба Банктің Covid-19 пандемиясына жауап шараларының шеңберінде 
бекітілді. Жобаны іске асырудың кешіктірілуін болдырмас үшін Банк 
Президенті Ақпаратқа қолжетімділік директивасының V тарауына сәйкес 
түйіндемені жариялау мерзімдерін өзгертуге рұқсат берді. Банктің Covid-19-ға 
ден қою шаралары туралы толық ақпаратты және осы өзгеріс туралы біздің 
веб-сайтымыздан табуға болады. 

KMF («KMF» немесе «Компания») микроқаржы ұйымының 40 миллион АҚШ 

долларына дейін сомаға қазақстандық теңгемен кредит ұсынуы Covid-19 
пандемиясының теріс экономикалық салдарын азайтуға мүмкіндік береді. 

Кредит қаражаты Covid-19-ға байланысты туындауы мүмкін өтімді қаражат 
кемшілігін жабу үшін жергілікті микро-, шағын және орта кәсіпорындарға 
(«МШОК») және кәсіпкерлік қызмет жүргізетін жеке тұлғаларға  кредит 
ретінде берілетін болады. 

 

Жобаның мақсаттары 
 



 

Жобаны іске асыру Қазақстанда Covid-19 туындатқан дағдарысқа байланысты 
өтімділік тапшылығын бастан кешіп отырған МШОК және жеке тұлғалар үшін 
қысқамерзімді қаржыландырудың қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік 
береді. 

 

Өтпелі кезеңге әсер ету 

ETI 80 

Жобаның мақсаты – Компанияның және қаржы секторының тұрақтылығын 

қамтамасыз ету, сонымен қатар сектордағы бәсекеге қабілеттілікті сақтап 

қалу. 

Орнықты: Covid-19 пандемиясынан тікелей немесе жанама зардап шеккен 

қарыз алушылардың төлемдері уақытша тоқтап тұрған уақытта,  

қаржыландыру ұсыну ұйымның іркіліссіз жұмыс істеуін қолдайды. KMF-тың 

тұрақты жұмысы бүкіл микроқаржы секторының орнықтылығын  қолдайды. 

Бәсекеге қабілетті: жоба Компанияның Қазақстанда жеке МШОК-тарды, 
соның ішінде ауыл шаруашылық секторындағы және әйелдер басшылық 
ететін кәіпорындарды кредиттеуге қолдау көрсетеді және бәсекеге 
қабілеттілікті сақтайды. 

 

Клиент туралы ақпарат 

«KMF» микроқаржы ұйымы» ЖШС: 
KMF 2005 жылдан бастап ЕҚДБ клиенті болып табылады. Бұл 

Қазақстандағы аса ірі жеке микроқаржы ұйымы. Компания 111 кеңседе 

қызметін жүзеге асырады және оның 225 000-нан аса белсенді клиенттері 

бар. 

 

ЕҚДБ қаржыландыруы 

40 000 000.00 АҚШ доллары 

 

Жобаның жалпы құны 
40 000 000.00 АҚШ доллары 

 

Қоршаған ортаға әсер және әлеуметтік әсер 
 
 



ҚД санатына жатқызылған (ЭСП 2019). KMF МКҰ – жұмыс атқарып жатқан 
клиент және жобаларды іске асыруға қойылатын 2,4 және 9 талаптарды (ІАТ) 
орындауы, сонымен қатар ЕҚДБ-ның корпоративтік клиенттер мен ШОК 
кредиттерінің экологиялық және әлеуметтік тәуекелін басқару жөніндегі 
Процедураларын қолдануды жалғастыруы және Банкке экологиялық және 
әлеуметтік әсер туралы жыл сайынғы есептерді ұсынуы тиіс. 
 

Техникалық ынтымақтастық  
 

Деректер жоқ 

 

Қосымша мәліметтер 
 

Жоба Covid-19 туындатқан дағдарысқа байланысты жауап шаралардың бір бөлігі 
болып табылады. Жоба іскерлік белсенділіктің құлдырауына және төлемдердің 
кешіктірілуіне кезігетін МШОК-тардың өтімді қаражатты қажетсінуіне KMF-тың 
ден қоюына мүмкіндік береді. ЕҚДБ Қазақстанда жергілікті валютада 
қаржыландыру ұсынатын аздаған институттардың бірі болып табылады. 

 

Компаниядағы байланыс тұлғасы 

Елена Скуфалиариди 

elena.skufa@kmf.kz 
+7 (727) 331-74-74 

www.kmf.kz 
«KMF» МКҰ, Алматы, Назарбаев д-лы, 50, 050004, Қазақстан Республикасы  

 

Өтпелі үдеріс дегеніміз не  
 
ЕҚДБ-ның өтпелі үдеріске әсерді бағалау тәсілдемесіне қатысты қосымша 
ақпарат мына жерде. 
 

Жобаларға қатысу мүмкіндіктері  
 
Жобаға немесе сатып алуға қатысу жайында клиент-компанияға хабарласуды 
өтінеміз. 
 
ЕҚДБ-мен ынтымақтастық (сатып алуға жатпайтын) жөнінде: тел: +44 20 7338 
7168,  
эл. пошта: projectenquiries@ebrd.com бойынша хабарласуды өтінеміз. 
 
Мемлекеттік сектордағы жобалар: EBRD Procurement қараңыз. 
 

mailto:elena.skufa@kmf.kz
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Анықтамалар: тел. +44 20 7338 6794, эл. пошта: procurement@ebrd.com 

 
Жалпы анықтамалар 
 
Нақты ақпараттық сұратуларды ЕҚДБ-ның ақпараттық сұратуларға арналған 
формулярын пайдаланып жолдауға болады. 
 
 

Экологиялық және әлеуметтік саясат (ЭӘС)  
 
ЭӘС пен онымен байланысты Жобаларды іске асыруға қойылатын талаптар (ІАТ) ЕҚДБ 

өзінің «экологиялық жауапты және тұрақты дамуды» ілгерілетуге ұмтылысын жүзеге 

асыратын процедураны айқындайды. ЭӘД пен ІСТ-да қоғамды ақпараттандыру және 

онымен кеңесулер, сонымен қатар мүдделі тараптарың алаңдаушылықтары мен 

шағымдарын, әсіресе клиенттің және жобаның экоәлеуметтік қызметіне қатысты, қарауға 

және қанағаттандыруға ықпал ету үшін шағымдарды беру және қарау механизмін белгілеу 

бойынша ұлттық заңнаманың тиісті нормаларын орындау жөнінде клиенттерге қойылатын 

нақты талаптар бар. Экоәлеуметтік тәуекелдердің және жоба әсерлерінің сипаты мен 

ауқымдарына қарай ЕҚДБ қажет болған жағдайда өзінің клиенттерінен жобалардың 

тәуекелдері мен әсерлері туралы ақпаратты ашуды, сонымен қатар пікірлерін алу және 

олар бойынша жауап шаралар қабылдау мақсатында мүдделі тараптармен  тыңғылықты 

консультациялар өткізуді қосымша талап етеді. 

 

 ЕҚДБ-ның бұл саладағы іс-тәжірибесі жөнінде қосымша ақпарат ЭӘС-те бар.  

 
Іскери адалдық және белгіленген нормаларды сақтау  
  
ЕҚДБ-ның Комплаенс-бақылау басқармасы (КББ) жауапкершілікпен басқаруға 
ықпал етеді және Банк қызметінің барлық аспектілері іскери адалдықтың ең 
жоғары стандарттарына жауап беруін және озық халықаралық іс-тәжірибеге 
сәйкес келуін қадағалап отырады. Іскери адалдықты тексеру Банк жобалары үшін 
қабылдауға келмейтін заңгерлік және беделдік тәуекелдерді болдырмау үшін 
Банк клиенттерінің барлығына қатысты жүргізіледі. Банк проблемалық 
аспектілерді жобаны алдын ала бағалау және мақұлдау сатысында айқындап, 
жою Банк мәмілелерінің беделдік тазалығын қамтамасыз етудің анағұрлым тиімді 
құралы болып табылады деп санайды. Комплаенс-бақылау басқармасы (КББ) бұл 
алдын алу іс-шараларында шешуші роль атқарады, сонымен қатар 
инвестициялаудан кейінгі сатыда Банктің іскери беделі үшін тәуекелдер 
мониторингін жүзеге асыруға көмектеседі. 
 
КББ сонымен қатар ЕҚДБ қаржыландыратын жобалардың шеңберіндегі 
алаяқтық, сыбайлас жемқорлық және лауазымдық теріс қылықтар фактілері 
туралы ақпаратты тексеру үшін де жауап береді. Егер алаяқтық немесе сыбайлас 
жемқорлық актілерінің жасалғандығы туралы Банктің ішіндегі немесе одан 
тысқарыдағы әлдекімнің күдіктері бар болса, оның бұл жөнінде жазбаша түрде,  
олар туралы compliance@ebrd.com электрондық  мекенжайына хабарлама жолдап, 
комплаенс-бақылау басқармасының басшысын ақпараттандыруы тиісті. 
Хабарланған фактілердің барлығын КББ олар бойынша тиісті шаралар қабылдау 
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үшін қарайтын болады. Бейесімділерді қоса,  барлық хабарламалар бойынша  
тексерістер жүргізіледі.  Бұл хабарламалар Банктің немесе Банк операциялары 
жасалатын елдің кез келген тілінде құрастырыла алады. Мұндай ақпарат ізгі 
ниеттермен хабарлануы тиіс.  
 
 

Ақпаратқа қолжетімділік саясаты (АҚС)  
 
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген АҚС ЕҚДБ-ның стратегияларын, 
саясатын және операциялық қызметін анағұрлым тереңірек түсінуге және білуге 
жәрдемдесу үшін ақпаратты ашудың және мүдделі тараптармен консультациялар 
өткізудің ЕҚДБ-де белгіленген тәртібін айқындайды. Қолда бар ақпаратпен 
танысу үшін ЕҚДБ сайтындағы «Ақпаратқа қолжетімділік саясаты» бөліміне өтіңіз. 
 
Нақты ақпараттық сұратуларды ЕҚДБ-ның ақпараттық сұратуларға арналған 
формулярын пайдаланып жолдауға болады. 
 

Жобаларға байланысты шағымдарды қарау жөніндегі 
орган (ШҚО) 
 
Егер экоәлеуметтік саладағы немесе ақпаратты ашу саласындағы 
алаңдаушылықты қанағаттандыру талпыныстары (мысалы, шағымдарды жоба 
деңгейінде қараудың клиент құрған механизмі арқылы немесе Банктің 
операциялық басшылығымен тікелей өзара ықпалдасу арқылы) нәтиже бермесе, 
бұл жағдайда жеке тұлғалар мен ұйымдар өздерінің алаңдаушылықтарын ЕҚДБ-
ның есеп беру органын пайдалана отырып қанағаттандыруға талпыныс жасай 
алады. 
 
Есеп беру органы жобаның өтініш берушілердің пікірі бойынша не залал келтірген, 
не болмаса келешекте залал келтіруі мүмкін мәселелерін тәуелсіз бағалауды 
жүргізеді. Органның міндеттеріне мыналар кіреді: экоәлеуметтік саладағы және 
ақпаратты ашу саласындағы мәселелерді шешу үшін мүдделі тараптардың 
арасындағы диалогты қолдау; Банктің өзінің Экологиялық және әлеуметтік 
саясатының талаптарын, сонымен қатар Ақпаратқа қолжетімділік саясатының 
жобаға қатысты ережелерін орындауын бағалау; сонымен қатар қажет болған 
жағдайда бұл саясаттардың орындалмауының орын алған жағдайларын оларды 
Банктің келешекте орындамауына қарсы шаралар қабылдай отырып, жою. 
  
Құпия электрондық формулярды пайдалана отырып, электрондық немесе 
әдеттегі поштамен немесе телефон бойынша шағымды қалай жолдау керектігін 
білу үшін, біздің веб-сайтымызға өтіңіз. Біз сіздердің алаңдаушылықтарыңызды, 
сонымен қатар шағым жолдаумен және оны қараумен байланысты кез келген 
мәселелерді талқылауға әзірміз. Қажет болған жағдайда шағым жолдаған 
тұлғалардың жеке деректері құпия қалдырыла алады. 
 
 
2020 жылы ШҚО-ның жаңа басшысы тағайындалғаннан кейін қайта қаралған 
Жобалар бойынша есеп беру саясаты оны қолдану және шағымдарды қарау 
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бойынша Жетекшілікпен бірге күшіне енетіндігін және шағымдарды қарау осы 
жаңа құжаттарға сәйкес жүргізілетіндігін ескеру керек. 
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