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Бұл не?
Топтық кредиттеу – Қазақстан үшін бірегей қаржылық өнім. 
Топтық кредит – бұл құрамында екіден он қатысушыға дейін болатын, 
алған кредиттері бойынша бір-бірінің алдында бірдей жауапкершілік 
көтеретін клиенттер тобына (әдетте, жеке тұлғаларға) берілетін 
қарыз. KMF микроқаржылық ұйымдардың арасында бұл өнімді өткен 
ғасырдың 90-шы жылдарында халыққа бірінші болып ұсынды, ол 
кезде банктік кредит көптеген себептерге байланысты адамдардың 
көпшілігіне қолжетімсіз еді.    

Әйтсе де 90-шы жылдары құрылған жүздеген топ осы сәтке дейін 
табысты қызмет ет іп келеді,  ал олардың қатысушылары 
ұйымшылдықтың, бір-бірін қолдаудың, кәсіпкерлік саласында 
тәжірибе мен білім алмасудың керемет үлгісін көрсетіп жатқан нағыз 
пікірлестерге, достарға айналды. Осылайша, топтық кредиттеуге 
біріккен кәсіпкерлер кредиттен басқа да мол мүмкіндіктерге қол 
жеткізіп отыр. Олар өз тобының қолдауына және көмегіне сенім арта 
алады.   

Топтық кредиттеу 
және оның 
артықшылықтары   
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Кім үшін?
Топтық кредиттеу, әсіресе, ауыл тұрғындары арасында үлкен 
танымалдыққа ие.  

Топтық кредит шарттары ауыл тұрғындары үшін аса ыңғайлы, себебі 
топтық кредитті кепіл болмаса немесе жеткіліксіз болса да алуға 
болады, сонымен қатар ресми түрде расталған кіріс талап етілмейді, 
өйткені ауыл жағдайында бұл талап кредит алуға басты кедергі 
болады. Оған қоса, топтық кредит бойынша пайыздық мөлшерлеме 
жеке кредиттеумен салыстырғанда төмен.   
 

Топтық кредиттеудің тағы бір артықшылығы: топ құрамында кредит 
алатын адам қаржыландырудан басқа өз тобындағы мүшелердің, 
яғни өзі сияқты бизнесмендердің қолдауына сенім арта алады. Топтық 
кредитті пайдаланатын қарыз алушылардың 60% астамы қалада 
немесе ауылда жұмыс істейтін кәсіпкерлер.  

%
ТӨМЕН

КЕПІЛСІЗ



Қандай шарттар?
Бір аймақта тұратын табыс көзі бизнес/агробизнес болатын өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған кәсіпкерлер немесе тұрақты жұмысы бар 
жұмыскерлер өзара сенім қағидатында 

 

құрамда топ құрып, әрқайсысы өзі қалаған сомада және мерзімге 
жеке кредит ала алады. Бұндай кредиттеу нысанында кепіл топтық 
кепілдік болады (топтың ортақ жауапкершілігі) – бұл жерде топтың 
әрбір қатысушысы берілетін кредиттердің сомалары бойынша басқа 
топ мүшесінің міндеттемелерді адал орындауы үшін жауапкершілік 
көтереді.      

Топтық кредиттеуде ең бастысы: топ бір-бірін білетін және сенім арта 
алатын адамдар үшін құрылған, олар кредит алу үшін ғана бірікпейді, 
көп жағдайда олар бір-бірін кредит алғанға дейін жақсы біледі, ұзақ 
уақыт кәсіпкерлік байланыста болған және бір-біріне толықтай сенім 
арта алады. Кредит алғаннан кейін олар бизнесті дамытуда бір-бірін 
қолдау тәжірибесін жинақтайды.   
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Қандай артықшылықтар?

Өз пікірлестерімен – топ мүшелерімен тығыз 
ынтымақтастық, пайдалы қарым-қатынас – өзара 
қолдау, тәжірибемен алмасу, тәлімгерлік.

Cенім мен жауапкершіліктің жоғарғы деңгейі – себебі 
топ мүшелері топ құрамын өздері жинақтайды: топқа 
жаңа қатысушыларды өздері қабылдайды, жауапсыз 
қатысушыларды шығарады.

Қолжетімді әрі өте ыңғайлы, кепілді қамтамасыз ету 
талап етілмейді. Төлем қабілеттілігін бағалау клиенттің 
жұмыс орнында (бизнес орнында, жұмыс істейтін 
ұйымда, ауылшаруашылық бизнесті жүргізетін жерде) 
жүргізіледі; бұл ретте кредит бойынша алдын ала 
шешімді клиент бірнеше минуттың ішінде біле алады.

Әрбір топ мүшесінің төлем қабілеттілігіне және 
бизнестің маусымдылығына байланысты әрқайсысына 
оңтайлы мерзім белгіленеді. Бір топтың мүшелері 
әрқайсысының төлем қабілеттілігіне байланысты 
әртүрлі мерзімге әртүрлі сома ала алады.   

Топтың кредиттік тарихы оң болған жағдайда, қайта 
кредит алған кезде, мәліметтер, құжаттар аз сұралады 
және кредит беру туралы шешім жылдам қабылданады. 
Кредит бойынша пайыздарды ғана төлеу үшін 
жеңілдікті кезең қарастырылған.  Кредитті мерзімінен 
бұрын өтегені үшін айыппұл алынбайды.



Қандай жауапкершілік?
Топтағы әрбір кәсіпкер микрокредитті өзіне алатынын, ал егер қарыз 
алушыда қиындықтар туындаса, оның өтелуіне жауапкершілікті 
барлық топ көтеретінін түсіну қажет. Мысалы, топқа біріккен үш 
кәсіпкерге кредит қажет – әрқайсысы өз бизнесін дамыту үшін алады. 
Өз мүмкіндіктерін талқылап, олар жеке микрокредит шарттарына қол 
қойып, әрқайсысы өзіне кредит рәсімдейді. Сомасы әртүрлі үш 
кредит: мысалы, 200, 350 және 150 мың теңге. 

Кредит мерзімдері бизнестеріне қарай жеке таңдалады, яғни өтеу 
кестесі де жеке құрастырылады деген сөз.   

Алайда бұл топтық кредиттеу болғандықтан, топтың әр мүшесі  
төлемді жеке енгізе алады не болмаса барлығынан ақша жинап, осы 
мақсатта бір мүшені сайлап немесе кезекпен, бірден топ үшін енгізе 
алады.  
Топта кредит алудың тағы бір жақсы мүмкіндігі – бұл бизнес, кредитке 
қатысты оңтайлы сомалар бойынша кеңес алуда өзара көмек, 
сонымен қатар кезекті төлем қарсаңында төтенше жағдай туындаса, 
бір-біріне қол ұшын беру мүмкіндігі

КРЕДИТ
МАҚҰЛДАНДЫ
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            Неден бастау қажет?
            Алдымен топ құру қажет. Өзіңіздің ең жақсы
                        достарыңызды, бизнес бойынша серіктестеріңізді, 
                         сауда алаңындағы көршілеріңізді шақырыңыз.

          Топтық кредиттеу мына жағдайларда сіз үшін аса 
                      тиімді болмақ, егер:
      топтың барлық мүшелерінің әлеуметтік жағдайы,     - 
                        өмір салты, табыс деңгейі, бизнес ауқымы ұқсас,
                         бірдей болса;  
        іскерлік белсенділік циклдері салыстырмалы түрде    - 
                        ұқсас болса;
           әрбір топ мүшесіне берілетін кредит сомасы     - 
                             бірдей немесе болмашы ғана ерекшеленсе;
 төлемнің көлемі және мерзімділігі ұқсас болса;    - 
- айналымдағы қаражатты толықтыру үшін қарыз мерзімі ұзақ 
болмаса.

Топ қатысушыларының ортақ бизнесі болмауы қажет, досының/ағасының/
көршісінің сұрауы бойынша топқа қосылмауы керек және кредитті үшінші 
жақтарға бермеуі керек.    

Топқа өзіңіз жақсы білетін және кредитті өтей алатынына толық 
сеніміңіз бар тексерілген адамдарды ғана қабылдаңыз, сонда олар үшін 
кредит өтеуге мәжбүр болмайсыз.

Қаржы мекемесінің қызметкері топ мүшесі ретінде 
өз таныстарын ұсынатын болса, келіспеңіз. 

Сіз топты өзіңіз құрып, оның құрамына сенімді серіктестерді 
қабылдауыңыз қажет екенін ұмытпаңыз.  

Неге топ құрамы соншалықты маңызды?  
Өкінішке орай, топ мүшелері бір-бірінің бизнесінің қаржылық 
жағдайын жетік білмейтін жағдайлар болып тұрады. Ал бұл топ 
мүшелерінің өз кредитінен бөлек, кредитін өтей алмай жатқан басқа 
топ мүшелерінің кредитін төлеуге алып келуі мүмкін.   

МАҢЫЗДЫ
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Сондықтан топ мүшелерінің бір-бірімен өзара байланысын есте ұстау 
қажет. Егер бір немесе бірнеше қарыз алушы топтан шықса және 
топтың ең аз құрамы бұзылса, онда кредит алу үшін жаңа топ 
мүшелерін табу қажет. Жаңа топ мүшелерін іздеу кезінде кездейсоқ 
адамдарды шақыруға болмайды, өйткені тексерілмеген адамдар 
бүкіл топқа зардабын тигізуі мүмкін. Сол себепті топты жаңа 
мүшелермен толықтыру тек ұсыныстар мен барлық топ мүшелерінің 
келісімімен ғана жүзеге асуы қажет.

Топтық кредиттеудің мәнін жақсы түсіну үшін шынайы 
топтың оқиғасымен танысыңыз: 
Анар, Айдын және Әсем KMF кредиттік сарапшысынан консультация 
алғаннан кейін топ құруға шешім қабылдады, себебі олар көрші 
тұрады, бір-бірін жақсы біледі, оған қоса топтық кредиттеудің пайызы 
жеке кредиттеумен салыстырғанда аздау. Сондай-ақ оларға келесі 
кредитті алу кезінде кредит сомасының артатыны, ал пайыздың 
кемитіні және топ кепілдігімен кепілсіз кредит алуға болатыны ұнады.  



Анардың шағын азық-түлік дүкені бар, жұмыс өтілі 5 жыл. Дүкенге 
тауар сатып алу үшін 500 000 теңге мөлшерінде 12 айға кредит 
рәсімдегісі келеді. Оны кредитті қысқа мерзімге алуға болатыны, 
сондай-ақ төмен пайызбен және топтық ортақ жауапкершілік 
негізінде кредит алу мүмкіндігі қызықтырды, себебі осы сәтте ол 
ешқандай кепіл ұсына алмайды.  

Айдын мал шаруашылығымен айналысады.
Қазіргі таңда 10 бас ірі қара малды 
бордақылап жатыр. Өгізшелерді сатып 
алу үшін 1 000 000 теңге мөлшерінде 
18 айға кредит рәсімдегісі келеді. 
Айдынға жеңілдікті кезең шарттары 
ұнады, кредиттің негізгі сомасын 
бордақыланған өгізшелерді сату 
кезінде әр 6 ай сайын төлеуді жоспарлап отыр.   

Әсем мектепте мұғалім. Жұмыс өтілі 3 жыл. Әсем үйді жөндеу үшін 
350 000 теңге сомасында 15 айға кредит рәсімдегісі келеді.  
Оған топтық кредиттеудің шарттары –кредит бойынша төмен 
пайыздар ұнады.



Кредиттік сарапшының консультациясынан кейін олар топтың 
айрықша шарттарын біледі:  
- Топ мүшелері бір-бірін жақсы білулері қажет (қаржылық жағдайын, 
жауапкершілік деңгейін).  
- Топтың әрбір мүшесі басқа топ мүшелері алдында ортақ 
жауапкершілік көтереді.  
Әрбір топ мүшесінің кредиттеу шарттарын 
кесте түрінде қарайық. Топтық кредиттеуде әрқайсысы 
өзіне ыңғайлы кредиттеу шарттарын рәсімдейтінін 
көруге болады  

Анар

Айдын

Әсем

Бизнес

Мал 
шаруашылығы

Жалақы

500 000

1 000 000

350 000

12

18

15

жоқ

жоқ

әрбір 
топ 

мүшесіне 
өз 

сомасымен 
және 

кредиттеу 
мерзімімен 

беріледі  

Табыс 
көзі

Сомасы
М

ер
зі

м
і

Жеңілдікті 
кезең

Микро-
кредит

шарттары

Кепілдік 
шарты

кредит беру 
кезінде топқа 
бір кепілдік 

шарты 
беріледі, 
барлық 

топ мүшелері 
ортақ 

жауапкершілік 
көтереді  

бар, 
негізгі 

соманы 
әрбір 

6 айда 
төлеу  

Дәл сол топ қайта кредит алғанда: кредит мерзімі біткеннен кейін топтың 
барлық мүшелері қайта кредит алу үшін жүгінді.  Қайта кредит алатын 
кезде «алтын қағида» қолданылады: егер топтың басқа мүшелері 
белгіленген мерзімде кезекті кредитті өтеу мерзімін бұзбаса, әрқайсысы 
кредитті өз мерзімінде алады. 
Анар – дүкеннің ассортиментін кеңейту үшін 2 000 000 теңге 
рәсімдейді.
Айдын – мал сатып алу үшін 2 000 000 теңге рәсімдейді.
Әсем – кредитті мерзімінен бұрын жапты, әзірге кредит алғысы келмейді.  
Мақсат – топтың жаңа мүшесі. Топтық кредиттеудің шарттары бойынша 
топ мүшелері топ жиналысында оны өздері қосты. Барлық шарттар 
сақталған: топ мүшелері Мақсатты жақсы таниды. Ол базарда құрылыс 
материалдарын сатады. Мақсат тауар сатып алу үшін 1 000 000 теңге 
сомасында кредит рәсімдейді.
Қайта кредит алу кезінде Әсем жаңа сомаларға кепілгер болмайды, 
себебі жаңа кредит беру сәтінде оның топта белсенді кредиті жоқ.   



Топта кредит алатын барлық клиенттердің мақсаты бір – 
бір-бірінің алдында адал болу, өзара көмек беру, 
кәсіпкерлікте қосымша тәжірибе жинақтау және еліміздің 
әлеуметтік өмірін жақсартуға елеулі үлес қосу.   


