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КОА - Компаньондун IV МЧОИ 
насыясы  

Жайгашкан жери: 
Кыргыз Республикасы 

Долбоордун номери: 
53683 

Ишкердик тармак: 
Каржы мекемелери 

Билдирме тиби: 
Жеке 

Экологиялык категориясы: 
FI 

Бекитилген күнү: 
21-июнь 2022-жыл 

Абалы: 
Бекитилди 

Долбоордун кыскача мазмуну (ДКМ) жарыяланган күн: 
22- июнь 2022- жыл 

Маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө Директиванын 1.4.2 (iii) бөлүмүнө ылайык: “Банктын 
оперативдүү жетекчилиги тарабынан жактырылып, Директорлор Кеңеши аларды бекитүү укугун 
өткөрүп берген долбоорлор үчүн, долбоордун кыскача мазмуну, ЕРӨБди Түзүү жөнүндө Макулдашуунун 
13 (iii) беренесине ылайык, Банктын мүчө-өлкөсүнө жиберилүүчү каршылыктын жоктугу жөнүндө 

тиешелүү билдирүү мезгилинин башында жарыяланат. 

Долбоордун сүрөттөлүшү 

Жергиликтүү жеке чакан жана орто бизнести каржылоо боюнча Каржылык 
Ортомчулук Алкагынын (КОА) чегинде Кыргыз Республикасында жайгашкан 
Компаньон Банк жабык акционердик коомуна жергиликтүү валютада 5,0 
миллион АКШ долларына чейин насыяны улуттук валюта түрүндө берүү . 

Долбоордун максаттары 

Долбоор Каржылык Ортомчулук Алкагынын (КОА) максаттарынын 
аткарылышына салымын кошот. КОА (i) каржылоонун жеткиликтүүлүгүн 
жогорулатуу аркылуу ЧОИлердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн күчөтүү 
жана (ii) чакан жана орто ишмердиктерди кредиттөөгө байланыштуу 
стратегияда, продуктыларда,  процесстерде жана маркетингде 
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инновацияларды киргизүү аркылуу каржы институттарынын атаандаштыкка 
жөндөмдүүлүгүнө салым кошуу аркылуу чакан жана орто бизнестин 
атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга умтулат.  

Өткөөл таасири 

Божомолдуу өткөөл процесске таасиринин упайы: 60 

Долбоор Өткөөл мезгилдин атаандаштыкка жөндөмдүү жана туруктуу 
сапаттарына салым кошот. Долбоор Компаньон Банкынын Кыргызстандагы 
жеке чакан жана орто ишканаларды насыялоосун ЕРӨБ каржылоосунун бир 
нече жолу аркылуу колдоого алат жана андеррайтингдин туура стандарттарын 
сактоо менен региондук коомчулукка жана чакан жана орто бизнестин жаңы 
кардарларын тартууга басым жасайт. 

Долбоор Өткөөл таасиринин сапаттарынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн 
жана туруктуулугун камсыз кылууга салым кошот. Долбоор Компаньон 
Банкынын Кыргызстандагы жеке МЧОИлерге насыя берүүнү ЕРӨБ 
каржылоосунун бир нече жолу каржылоо аркылуу колдоого алат жана 
кепилдөөнүн туура стандарттарын сактоо менен аймактарга багытталып, чакан 
жана орто ишкердиктен жаңы кардарларды тартуусуна басым жасайт . 

Кардар жөнүндө маалымат 

«КОМПАНЬОН БАНК» ЖАК 

Компаньон Банкы Кыргыз Республикасындагы чакан жана орто 
ишмердиктердин негизги кредитору болуп саналат. Ал рыноктун 3,3 пайызын 
ээлеп, жалпы активдеринин саны боюнча 10-орунда турат. Банктын көпчүлүк 
бөлүгү “Мерси Корпсго” (АКШ) таандык. 

ЕРӨБдүн каржылоосу тууралуу кыскача маалымат  

5 000 000.00 АКШ доллары 

5,0 млн АКШ долларынын улуттук валютада эквиваленти . 

Долбоордун жалпы наркы 

5 000 000.00 АКШ доллары 

Толуктоо 

 

Толуктоо (i) жергиликтүү валютада өтө зарыл болгон орто мөөнөттүү 
каржылоо; (ii) тобокелдикти азайтуу жана (iii) стандарттарды орнотууну 
айкалыштыруу аркылуу ишке ашат. 
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Экологиялык жана социалдык корутунду 

FI категориясы (2019 ЭСС). Компаньон Банкы – ИТларды колдонуу жана өз 
убагында отчет берүүдө өзүн жакшы көрсөтүп келген Банктын көптөн бери 
иштешкен кардары, акыркы отчет 2022-жылдын июнь айында берилген. 
Кардар 2 жана 4-ИТларды ички операцияларында колдонууну улантат, ал эми 
Корпоративдик ЧОИлер жана микрокредиттер үчүн ИТ9 жана Э&С 
процедурасы колдонулат. 2019- жылда кабыл алынган саясатка ылайык, 
кардардан Рефералдык тизме менен таанышуу, ал тизмедеги иш-аракеттерди 
камтыган бардык транзакцияларда ЕРӨБ менен байланышуу, жана ошондой 
эле жаңыланган Э&С тыюу тизмесине көңүл буруу талап кылынат. 

Техникалык кызматташтык жана гранттык каржылоо 

Компаньон Банкы онлайн канал аркылуу ЧОИ кредиттери үчүн жаңы 
кредиттик баллардын системасын иштеп чыгууда ТКнын колдоосуна ээ болот . 
ЧОИлер үчүн каржылоонун көбөйүшү рыноктун кеңейишине жана чөйрөдөгү 
атаандаштыктын жогорулашына алып келет. Каржылоо булагы: EU IFCA же 
SSF. TК каржылоосу € 55,000ге чейин болот. Компаньон банкы менен жалпы 
бюджеттин 20% накталай салымын бөлүштүрүү талкууланып, макулдашылды. 
Так бюджет Консультант жүргүзө турган диагностикалык изилдөөдөн кийин 
жыйынтыкталат. 

Компаниянын Байланыш маалыматы 

Салтанат Джантемирова  
https://www.kompanion.kg/ 

Шота Руставели көч. 62, 720044 , Бишкек, Кыргызстан 

ДКМ акыркы жолу жаңыртылган күнү 

22- июнь 2022- жыл 

Өткөөлдүктү түшүнүү 

Өткөөл мезгилдин таасирин өлчөө боюнча ЕРӨБдүн ыкмасы тууралуу кошумча 

маалымат бул жерде  жеткиликтүү   

Ишмердик мүмкүнчүлүктөрү 

Ишмердик мүмкүнчүлүктөрү же сатып алуулар боюнча маалымат алуу үчүн 
кардар компания менен байланышыңыз. 

ЕРӨБ менен ишмердик мүмкүнчүлүктөрү үчүн (сатып алууларга тиешеси жок) 
төмөнкү даректер боюнча байланышыңыз: 

Тел: +44 20 7338 7168  
Email: projectenquiries@ebrd.com 

https://www.kompanion.kg/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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Мамлекеттик сектордогу долбоорлор үчүн ЕРӨБ Сатып алуулар баракчасына 
кайрылыңыз:   
 
Тел: +44 20 7338 6794 

Email: procurement@ebrd.com 

Жалпы маселелер 

Конкреттүү суроо-талаптар ЕРӨБдүн маалыматтык суроо-талаптар формасы 
аркылуу берилет. 

Экологиялык жана социалдык саясат (ЭСС) 

ЭССде жана долбоорлорду ишке ашыруу талаптарында (ИТ) ЕРӨБ 
«экологиялык жактан негизделген жана туруктуу өнүктүрүүгө» көмөктөшүү 
боюнча өзүнүн милдеттемелерин аткаргандыгы тууралуу ыкмалар баяндалган.  
ЭСС менен ИТ кардарлардын коомдук маалыматтар жана консультациялар 
тууралуу улуттук мыйзамдардын талаптарын сактоосу керектиги жөнүндө 
конкреттүү жоболорду, кызыкдар тараптардын, анын ичинде экологиялык 
көйгөйлөр, кардарлардын жана долбоордун социалдык натыйжалуулугу 
боюнча көйгөйлөрү менен арыздарын алуу жана аларды чечүүнү жеңилдетүү 
үчүн даттанууларды кароо механизмдерин түзүүнү өзүнүн ичине камтыйт.  
Экологиялык жана социалдык тобокелчиликтердин мүнөзү жана масштабына 
жана долбоордун таасир этүүлөрүнө жараша ЕРӨБ өзүнүн кардарларынан 
зарыл болгон учурларда долбоорлорду жүзөгө ашыруунун жыйынтыгында 
келип чыга турган тобокелчиликтер менен таасирлер же кызыкдар тараптар 
менен маңыздуу консультацияларды жүргүзүү, ошондой эле Кайтарым 
байланышты кароо жана ага реакция кылуу жөнүндө маалыматтарды 
ачыктоону кошумча талап кылат. 

Бул жагдай тууралуу ЕРӨБдүн тажрыйбасы жөнүндө тагыраак маалыматтар 
ЭССде  баяндалган. 

Ишкердик жоопкерчилик жана нормаларды сактоо  

ЕРӨБдүн Шайкештикти көзөмөлдөө башкармалыгы (ШКБ) жоопкерчиликтүү 
башкарууну илгерилетип, ЕРӨБдүн ишмердигинин бардык аспектилеринде, эл 
аралык алдыңкы тажрыйбага ылайык, ишкердик жоопкерчиликтин эң жогорку 
стандарттарын колдонууну камсыз кылат. ЕРӨБдүн долбоорлору үчүн кабыл 
алынгыс укуктук жана кадыр-барк тобокелдиктерин четтетүү максатында 
ЕРӨБдүн бардык кардарлары тарабынан ишкердик жоопкерчиликтин 
сакталышы текшерилет. ЕРӨБ долбоорлорду алдын ала баалоо жана бекитүү 
баскычтарында көйгөйлүү маселелерди аныктоо жана четтетүү анын 
келишимдеринин кадыр-баркынын тазалыгын камсыз кылуунун эң натыйжалуу 
жолу деп эсептейт. Шайкештикти көзөмөлдөө башкармалыгы (ШКБ) бул 
алдын алуу иш-аракеттеринде маанилүү ролду ойнойт жана инвестициядан 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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кийинки баскычта ЕРӨБдүн кадыр-баркы үчүн жаралуучу тобокелдиктерге 
көзөмөл жасоого жардам берет. 

ЕРӨБ ШКБ, ошондой эле, ЕРӨБ тарабынан каржыланган долбоорлордо 
алдамчылык, коррупция жана кызматтык мыйзам бузуулар жөнүндө 
маалыматтарды текшерүү үчүн жооптуу. Эгерде ЕРӨБдүн ичинде же андан 
сыртта кимдир бирөө алдамчылык же коррупция бар деп шектенсе, анда ал 
ШКБнын башкы директоруна жазуу түрүндө compliance@ebrd.com электрондук 
дареги боюнча бул жөнүндө билдирүүсүн жиберсе болот . Бардык билдирилген 
фактылар ШКБ тарабынан тиешелүү чараларды көрүү үчүн каралып чыгат. 
Бардык билдирүүлөр, анын ичинде белгисиз адамдардан келген билдирүүлөр 
да, текшерилет. Билдирүүлөр ЕРӨБдө колдонулган же ал иштеген өлкөнүн 
каалаган тилинде жазылышы мүмкүн. Мындай маалымат жакшы максатты 
көздөп жеткирилиши керек. 

Маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө саясат 
(МЖС) 

МЖС, 2020-жылдын 1-январынан тарта күчүнө киргенден кийин ЕРӨБдүн 
маалыматты кантип ачыктаарын жана өзүнүн стратегияларынан, саясаттарынан 
жана операцияларынан кабардар болуусу менен аларды түшүнүүсүн 
жогорулатуу максатында кызыкдар тараптар менен кантип кеңешерин 
аныктайт. Бар маалымат менен таанышуу үчүн ЕРӨБдүн веб-сайтындагы 
Маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө саясат бетине кириңиз.  

Маалымат алууга конкреттүү суроо-талаптарды EBЕРӨБдүн суроо-талаптар 
формасы менен жөнөтүүгө болот. 

Долбоорлор боюнча Көзкарандысыз Отчеттуулук 
Органы (ДКОО) 

Эгер экологиялык, социалдык же маалымат ачыктыгына байланыштуу 
көйгөйлөрдү Кардар же Банк менен чечүү (мисалы, Кардардын долбоор 
деңгээлиндеги даттануу механизми аркылуу же Банк жетекчилиги менен түз 
сүйлөшүү аркылуу) аракеттери жыйынтык бербесе, жеке тараптар жана 
уюмдар аларды тынчсыздандырган көйгөйлөрдү ЕРӨБдүн Долбоорлор боюнча 
Көзкарандысыз Отчеттуулук Органына (ДКОО) кайрыла алышат.  

ДКОО арыз берүүчүлөрдүн оюнча долбоор зыян келтирди же зыян келтириши 
ыктымал болгон маселелерди көз карандысыз карап чыгат. ДКООнун максаты: 
экологиялык, социалдык жана маалыматты ачыктоо көйгөйлөрүн чечүүдө 
долбоордун кызыкдар тараптарынын ортосундагы диалогду колдоо, Банк 
өзүнүн Экологиялык жана социалдык саясатынын жана Маалыматтын 
жеткиликтүүлүгү жөнүндө саясатынын долбоорго тиешелүү жоболорун 
сактаганын же сактабаганын аныктоо жана, зарыл учурларда, ал саясаттардын 
талаптарынан четтөөнү тууралоо, о.э. Банк тарабынан келечекте андай 
учурларга жол берилбешин камсыз кылуу.  

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
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Долбоорлор боюнча Көзкарандысыз Отчеттуулук  Механизмдери веб-сайтына 
кирип, ДКОО жана анын мандаты боюнча кошумча маалымат алыңыз; 
текшерүү жүргүзүү үчүн Суранычты кантип тапшыруу керек; же ДКОО жана 
суранычты жиберүү боюнча колдонмо жана көбүрөөк маалымат алуу үчүн 
ДКОО менен ipam@ebrd.com электрондук почтасы аркылуу байланышыңыз.  

ДКОО жана анын мандаты жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн Долбоордун Көз 
карандысыз Механизминин веб -баракчасына баш багыңыз ; текшерүү үчүн 
суроо-талапты кантип тапшыруу керек; же ДКОО менен ДКОО жана суроо-
талапты кантип тапшыруу боюнча жетекчиликти жана көбүрөөк маалымат 
алуу үчүн ipam@ebrd.com электрондук почтасы аркылуу байланышыңыз.  
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