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Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын башка басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету
Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (Улуттук банктын) 
өткөн жыл үчүн отчету болуп саналат. Ал өзүндө республиканын 
экономикалык өнүгүшү жана акча-кредит саясаты, финансылык отчеттуулук, 
Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди 
камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени
Бул ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын 
негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, экономика секторлору боюнча 
статистикалык маалыматтарды камтыйт. Кыргыз, орус жана англис 
тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми
Басылмада тышкы секторду өнүктүрүү тенденциялары жана төлөм 
балансы, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз жана Кыргыз 
Республикасынын инвестициялык позициялары боюнча маалыматтар 
чагылдырылат. Чейрек сайын – январь, май, июль, октябрь айларында 
кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланып турат.

Акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасында 
инфляция боюнча баяндама)
Кеңири коомчулукка акча-кредит саясатынын максаттары жана натый-
жаларына тиешелүү мезгил-мезгили менен маалымат берип туруу 
бул басылманын максаты болуп саналат. Басылмада тышкы чөйрөнүн 
өнүгүшүнө жана өлкө ичиндеги макроэкономикалык жагдайгаталдап-
иликтөөлөр, инфляцияга таасир эткен факторлор жана анын динамикасы 
тууралуу маалыматтар, инфляциялык болжолдоолор, Кыргыз Республика-
сынын экономикасынын реалдуу жана тышкы секторлорунда түптөлгөн 
жагдай, ошондой эле соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөр менен иш алып 
баруунун өнүгүү багыттары камтылат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу 
жөнүндө отчет
Бул отчет финансылык туруктуулукка таасир этүүчү тышкы жана ички 
экономикалык факторлор боюнча Улуттук банктын жалпы баа берүүсүн, 
банктардын жана башка финансылык ортомчулук институттарынын абалын, 
ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана 
финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым 
жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.



Другие издания Национального банка 
Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики
Данная публикация является отчетом Национального банка Кыргызской 
Республики (НБКР) за прошедший год. Содержит краткую информацию об 
экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финан-
совую отчетность НБКР, общие сведения о НБКР, статистические приложе-
ния. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики
Это ежемесячное информационное издание содержит статистические све-
дения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики 
Кыргызской Республики. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и 
английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики
«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает тенденции развития 
внешнего сектора и данные по платежному балансу, внешней торговле, меж-
дународным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной 
позиции Кыргызской Республики. Публикуется ежеквартально в январе, мае, 
июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.

Отчет о денежно-кредитной политике (Обзор инфляции в 
Кыргызской Республике)
Целью издания является регулярное информирование общественности об 
основных направлениях деятельности в области денежно-кредитной поли-
тики. Издание содержит анализ развития внешней среды и макроэкономи-
ческой ситуации в стране, информацию о динамике и факторах инфляции, 
прогнозы инфляции, развития реального и внешнего секторов экономики 
Кыргызской Республики, а также стран-основных торговых партнеров.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской 
Республики
Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики отража-
ет общую оценку Национального банка относительно внешнеэкономических 
и внутриэкономических факторов, влияющих на финансовую стабильность, 
состояния банков, других институтов финансового посредничества, а также 
анализ текущего состояния финансовых рынков и устойчивости финансового 
сектора Кыргызстана. Публикуется два раза в год, на кыргызском, русском и 
английском языках.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 21-декабрындагы № 49/9

Улуттук банк Башкармасынын «Ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык иш алып барган, ошондой эле «ислам 
терезесине» ээ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин 
финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалымат сунуштоосуна 

карата талаптар» жөнүндө жобону бекитүү тууралуу 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 
7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кароого сунушталган «Ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык иш алып барган, ошондой эле «ислам 
терезесине» ээ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин 
финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалымат сунуштоосуна карата 
талаптар» жөнүндө жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин 
күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы: 
 − токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын 

камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде 
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы 
ушул токтом менен иштеп жаткан микрофинансылык уюмдарды жана 
кредиттик союздарды, алардын бирикмелерин (ассоциацияларын), 
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«Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын, 
«Ислам каржы ассоциациясы» ЮЖБсин, Улуттук банктын областтык 
башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн 
тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Джусупов мырзага жүктөлсүн.

Төрага Т. Абдыгулов 
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Кыргыз Республикасынын  
Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 21-декабрындагы № 49/9  
токтомуна карата тиркеме

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык 
иш алып барган, ошондой эле «ислам терезесине» 
ээ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин 
финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалымат 

сунуштоосуна карата талаптар жөнүндө»

ЖОБО

1-ГЛАВА. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. Жобо Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы 
микрофинансылык уюмдар жөнүндө», «Кредиттик союздар жөнүндө» 
мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик 
укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.

2. Жободо ишкердигин ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык жүзөгө ашырган микрофинансылык 
уюмдардын (мындан ары – МФУ) жана кредиттик союздардын, 
ошондой эле «ислам терезесине» ээ МФУлардын финансылык 
отчеттун курамын аныктоо, түзүү жана сунуштоо тартиби белгиленген.

3. Ушул жобонун нормалары, Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында жана ченемдик укуктук актыларында аныкталган 
иш өзгөчөлүгүн жана уюштуруу-укуктук формасын эске алуу 
менен БФКМдерге карата да колдонулат. Консервация, убактылуу 
администрация режиминде турган БФКМдер да финансылык 
отчетторду ушул жобого ылайык сунушташат.

4. Ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык 
жүзөгө ашырган БФКМдердин отчетунда финансылык абалды 
түзүмү боюнча сунуштоо жана отчеттук мезгил аралыгында жүзөгө 
ашырылган иштин жыйынтыгы чагылдырылат.

5. Ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине 
ылайык жүзөгө ашырган БФКМдердин финансылык отчетунда анын 
финансылык абалы объективдүү чагылдырылууга жана ал Ислам 
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финансылык институттар үчүн бухгалтердик эсепке алуу жана аудит 
уюуму (мындан ары – AAOIFI) тарабынан белгиленген стандарттарга 
жооп берүүгө тийиш, ал эми белгилүү бир стандарттар жок учурда, 
алар AAOIFI тарабынан бекитилген Шариат стандарттарына каршы 
келбеген учурда БФКМ ФОЭС стандарттарын пайдаланат. 

6. БФКМдин финансылык отчетунун максатынан болуп төмөнкүлөр 
саналат:

 − алар экономикалык чечимдерди кабыл алууда 
пайдалануучулардын кеңири чөйрөсүнө пайдалуу болгон БФКМдин 
финансылык абалы, финансылык иш жыйынтыктары жана акча 
каражаттарынын жылышы тууралуу маалыматты сунуштоо;

 − активдер, милдеттенмелер, капитал, кирешелер жана 
чыгашалар (анын ичинде пайда жана чыгым), ошондой эле акча 
каражаттарынын жылышы жөнүндө маалыматты сунуштоо аркылуу 
БФКМдин жетекчилигине ишеним көрсөтүү менен берилген 
ресурстарды тескөө жыйынтыгын сунуштоо.

7. Финансылык отчеттордон инвесторлор, акционерлер, 
уюштуруучулар, катышуучулар, кредиторлор, карыз алуучулар, 
эл аралык финансылык уюмдар, салык органдары, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук банк) жана 
башкалар пайдаланышат.

2-ГЛАВА. ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУ ТҮЗҮҮГӨ 
КАРАТА ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

8. Финансылык отчет ушул жобого кошо тиркелген формаларга 
ылайык түзүлүүгө тийиш болгон отчеттук формалардан турат:

 − отчеттук мезгилдин акыркы иш күнүнө карата финансылык абал 
жөнүндө отчет (ушул жобого карата 1-тиркемеге ылайык №1 форма);

 − пайда жана чыгым жөнүндө отчет (ушул жобого карата 
2-тиркемеге ылайык №2 форма);

 − акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет (ушул жобого 
карата 3-тиркемеге ылайык №3 форма);

 − капитал түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет (ушул жобого 
карата 4-тиркемеге ылайык № 4 форма);
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 − эсептик саясат жана түшүндүрмө кат (чечмелөө);
 − кард фондунун акча каражаттарын келип чыгуу булактары жана 

пайдаланылышы жөнүндө отчет (ушул жобого карата 5-тиркемеге 
ылайык №5 форма);

 − Шариат кеңешинин корутундусу (ушул жобого карата 
6-тиркемеге ылайык № 6 форма).

Финансылык отчетко карата түшүндүрмө кат (чечмелөө) кыскача 
жана түшүнүктүү болууга, ошондой эле зарыл учурларда, финансылык 
отчеттун тиешелүү статьяларына карата шилтемелер келтирилүүгө 
тийиш. Финансылык отчетко кошо тиркелген түшүндүрмө кат анын 
ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

Шариат кеңешинин корутундусунда отчеттук  мезгил ичинде 
операциялар Шариат принциптерине ылайык ишке ашырылгандыгын 
тастыктаган маалымат камтылууга тийиш.

9. Финансылык отчетто төмөнкү маалымат так белгиленүүгө жана 
зарыл учурда сунушталган маалыматты талаптагыдай түшүнүү үчүн 
кайталап чагылдырылууга тийиш:

 − отчет берип жаткан БФКМдин аталышы;
 − финансылык отчетто камтылган күн же мезгил аралыгы;
 − отчеттун валютасы;
 − финансылык отчетто сандарды көрсөтүүдө пайдаланылган 

өлчөө бирдиктери жана тактык деңгээли.
10. Финансылык отчетту түзүүдө жетекчилик БФКМ өз ишин 

андан ары улантуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экендигине баа берүүгө 
тийиш. Эгерде жетекчилик БФКМди жоюуга же иш чөйрөсүн кыйла 
кыскартууга ниеттенбесе же мындай зарылчылык жок болсо, 
финансылык отчет иш үзгүлтүксүздүгүнө жол берүүнүн негизинде 
түзүлүүгө тийиш. Эгерде пикир түзүү процессинде жетекчиликке 
келечекте БФКМ ишти жүзөгө ашырууда ага кыйла шеккелтириши 
мүмкүн болгон жагдайларга же шарттарга байланыштуу олуттуу 
белгисиздик тууралуу маалымдалса, алар отчетто чечмеленип 
берилүүгө тийиш. 

Эгерде финансылык отчет иш үзгүлтүксүздүгүнө жол берүүнүн 
эмес, башка негизде түзүлсө, бул факт отчет түзүлгөн негиз сыяктуу 
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эле толук көрсөтүлүп, эмне себептен БФКМ үзгүлтүксүз иш алып 
барган мекеме болуп саналбай тургандыгын көрсөтүү зарыл. 

11. БФКМ акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетту эске 
албаганда, финансылык отчетту чегерүү ыкмасын пайдалануу менен 
түзүүгө тийиш.

12. Финансылык отчет берүү максатында БФКМ тарабынан отчет 
берилүүчү мезгил катары календардык жылдын 1-январынан тартып 
31-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгы саналат. 

1-октябрга чейин жаңыдан түзүлгөн БФКМ үчүн алгачкы отчет 
берүү мезгил аралыгы катары мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн 
тартып 31-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгы саналат. 

1-октябрдан кийин түзүлгөн БФКМ үчүн алгачкы отчет берүү мезгил 
аралыгы катары мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып кийинки 
жылдын 31-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгы саналат. 

13. Өзгөчө учурларда, БФКМдин отчет берүү мезгил аралыгы 
өзгөргөндүктөн финансылык отчет бир жылдан көп же бир жылга 
жетпеген мезгил аралыгы үчүн сунушталган учурда, БФКМ 
финансылык отчетто камтылган мезгил аралыгына кошумча 
төмөнкүлөрдү көрсөтүүгө тийиш:

 − ошол жылдан айырмаланган мезгил аралыгын алуу себебин;
 − чогуу алгандагы киреше, капиталдагы өзгөрүүлөр, акча 

каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетторду салыштыруу 
суммаларынын жана тиешелүү эскертүүлөрдүн дал келбеши фактысы.

14. БФКМдин финансылык отчетундагы ар бир олуттуу статья 
финансылык отчетто өз-өзүнчө чечмеленет жана сунушталат. Чакан 
статьялар ушул сыяктуу мүнөздөгү же багыттагы статьялардын 
суммасы менен топтоштурулат. 

15. Финансылык отчеттун мазмуну жана формасы бир отчеттук 
мезгилден экинчисине карай ыраттуу (ырааттуулук принцибинде) 
колдонулат.

Финансылык отчеттун ар бир сандык көрсөткүчүндө буга чейинки 
отчеттук жылдагы көрсөткүчтөр келтирилүүгө тийиш. 

16. Финансылык отчеттордогу статьялардын классификациясы 
жана түшүнүгү төмөнкү учурларды эске албаганда, бир мезгилден 
кийинки мезгилге чейин сакталууга тийиш: 
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 − БФКМдин операциялары кыйла өзгөрсө же финансылык 
отчеттогу талдап-иликтөөлөр мындай өзгөртүүлөр жагдайларды 
же операцияларды кыйла ишенимдүү түшүнүүгө мүмкүнчүлүк бере 
тургандыгын көрсөтсө;

 − өзгөртүүлөрдү киргизүү Улуттук банктын ченемдик укуктук 
актыларына ылайык талап кылынса. 

17. Эгерде отчеттук мезгилге чейинки мезгил аралыгы үчүн 
маалымат отчеттук мезгил ичиндеги маалыматка дал келбесе, алгачкы 
маалымат Улуттук банктын ченемдик документтеринде белгиленген 
эрежелердин өзгөртүлүшүнө жараша корректировкаланууга 
тийиш. Ар бир корректировкалоо финансылык отчет формаларына 
карата түшүндүрмөлөрдө анын себептерин көрсөтүү менен 
толук чагылдырылууга тийиш. Эгерде корректировкаларды 
киргизүү максатка ылайыктуу болбосо, БФКМ аларды киргизбөө 
себебин,ошондой эле суммаларды корректировкалоодон улам келип 
чыгышы мүмкүн болгон өзгөрүүлөр тууралуу толук чагылдыруусу 
зарыл. 

18. Финансылык отчет түзүлгөн күнү алар боюнча операция ишке 
ашырылбаган статьяларда «нөл» сандык белгиси көрсөтүлөт. Эгерде 
БФКМ финансылык отчет формасында көрсөтүлгөн тигил же бул 
операцияны жүзөгө ашырбаса, ал отчетко камтылбайт. 

19. Эгерде башкасы белгиленген тартипте ратификацияланган 
эл аралык келишимдерде макулдашылбаса, БФКМдин финансылык 
отчету Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында түзүлүүгө 
тийиш. 

20. Финансылык отчетко БФКМдин жетекчиси жана башкы 
бухгалтери кол коет, ошондой эле БФКМдин мөөрү менен 
күбөлөндүрүлөт. 

21. Аудитордук корутунду алгандан кийин жылдык отчетту 
бекитүүгө чейин белгиленген, буга чейинки мезгилде эске алынбаган 
финансылык отчетко өзгөртүүлөр өтүп жаткан жыл ичиндеги 
корректировкалоо катары эске алынууга тийиш. 

22. Финансылык отчетко киргизилген оңдоолор 20-пунктта 
көрсөтүлгөн адамдардын кол тамгасы менен тастыкталат жана ага 
оңдоолор киргизилген күн көрсөтүлөт.
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23. Финансылык отчетту түзүүдө такталган маалыматты көрсөтүү 
максатында БФКМдин жетекчилиги жана финансылык отчетту 
түзүүгө жоопкерчиликтүү адам ушул жобонун талаптарын эске алуу 
менен тышкы аудитордун кеп-кеңеши боюнча финансылык отчетко 
статьяларды кошууга жана/же кыскартууга укуктуу.

24. БФКМдин жетекчилиги финансылык отчеттун даярдалышы 
жана сунушталышы үчүн жоопкерчилик тартат.

3-ГЛАВА. БФКМдин ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТУН СУНУШТОО 
ЖАНА ЖАРЫЯЛОО ТАРТИБИ ЖАНА МӨӨНӨТТӨРҮ

25. Көз карандысыз тышкы аудитти жүргүзгөндөн кийин БФКМ 
төмөнкү формалар боюнча финансылык отчеттун бир нускасын 
Улуттук банкка сунуштоого тийиш: отчеттук мезгилдин акыркы күнүнүн 
акырына карата финансылык абал жөнүндө отчет (№1 форма), 
пайда жана чыгым жөнүндө отчет (№2 форма), акча каражаттарынын 
жылышы жөнүндө отчет (№3 форма), капитал түзүмүндөгү өзгөрүүлөр 
жөнүндө отчет (№4 форма), кард фондунун акча каражаттарын келип 
чыгуу булактары жана пайдаланылышы жөнүндө отчет(№ 5 форма), 
Шариат кеңешинин корутундусу (№6 форма). 

Финансылык отчет, тышкы аудитор БФКМге отчетту сунуштаган 
учурдан тартып 30 күн ичинде, бирок финансылык жыл аяктаган 
күндөн тартып 105 күндөн кечиктирбечтен, өзгөртүүлөрдү киргизүүсүз 
тышкы аудитордун корутундусунун көчүрмөсү менен бирге Улуттук 
банкка сунушталат.

26. Тышкы аудитти жүргүзүүдө микрофинансылык уюмдар 
төмөнкү формалардан турган финансылык отчетту жарыялоого 
тийиш: 31-декабрынын акырына карата финансылык абал жөнүндө 
отчет (№1 форма), пайда жана чыгым жөнүндө отчет (№2 форма), 
акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет (№3 форма), капитал 
түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет (№4 форма), кард фондунун 
акча каражаттарын келип чыгуу булактары жана пайдаланылышы 
жөнүндө отчет(№ 5 форма), Шариат кеңешинин корутундусу (№6 
форма). 

Финансылык отчет аудитордук корутунду менен бирге аудитордук 
текшерүү аяктагандан кийин жана ал бекитилгенден кийин 
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мамлекеттик жана/же расмий тилдерде отчеттук жылдан кийинки 
жылдын 30-апрелинен кечиктирилбестен жалпыга маалымдоо 
каражаттарында жарыяланууга тийиш. 

Микрофинансылык уюмдар аудитордук корутундусу менен 
финансылык отчет кеңири жайылтылышын жана пайдалануучуларга 
жеткиликтүү болушун камсыз кылуу максатында, аны жарыялоо 
үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарын тандашат. Жарыялануучу 
маалымат көчүрмөсүн кошо тиркөө менен жарыялангандан кийинки 3 
жумуш күнү ичинде Улуттук банкка сунушталууга тийиш. 

27. Тышкы аудитти жүргүзүүдө депозиттерди тартуу укугу 
каралган лицензияга ээ кредиттик союз төмөнкү формалардан турган 
финансылык отчетту жарыялоого тийиш: 31-декабрынын акырына 
карата финансылык абал жөнүндө отчет (№1 форма), пайда жана 
чыгым жөнүндө отчет (№2 форма), акча каражаттарынын жылышы 
жөнүндө отчет (№3 форма), капитал түзүмүндөгү өзгөрүүлөр 
жөнүндө отчет (№4 форма), кард фондунун акча каражаттарын келип 
чыгуу булактары жана пайдаланылышы жөнүндө отчет (№5 форма), 
Шариат кеңешинин корутундусу (№6 форма). 

Финансылык отчет аудитордук корутунду менен бирге аудитордук 
текшерүү аяктагандан кийин жана ал бекитилгенден кийин 
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде отчеттук жылдан кийинки 
жылдын 30-апрелинен кечиктирилбестен жалпыга маалымдоо 
каражаттарында жарыяланууга тийиш. Жарыялануучу маалымат 
жарыялангандан кийинки 3 жумуш күнү ичинде көчүрмөсүн кошо 
тиркөө менен Улуттук банкка сунушталууга тийиш.

28. БФКМ финансылык отчетту сунуштоо тартибин бузган учурда, 
такталбаган маалымат камтылган отчетту сунуштаса, ошондой эле 
отчетторду белгиленген талаптарды сактоосуз жарыялаган шартта 
Улуттук банк колдонуудагы мыйзамдарга ылайык аларга карата 
тиешелүү таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу. 
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4-ГЛАВА. ИСЛАМ БАНК ИШИ ЖАНА КАРЖЫЛОО 
ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК ИШ АЛЫП БАРГАН 
БФКМдин БАШКА ОТЧЕТ ТҮРЛӨРҮН СУНУШТОО 

ТАРТИБИ ЖАНА МӨӨНӨТТӨРҮ

29. БФКМ чейрек сайын, чейрек аяктаган учурдан тартып 30 күн 
ичинде маалымат тактасында отчеттук чейректин акыркы күнүнө 
карата финансылык абал жөнүндө отчетту (№1 форма), ошондой 
эле пайда жана чыгым жөнүндө отчетту (№2 форма) жайгаштырууга 
тийиш. 

30. Улуттук банк БФКМдин ишине тиешелүү кандай болбосун 
маалыматты жыл ичинде талап кылууга укуктуу.

5-ГЛАВА. ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

31. Финансылык абал жөнүндө отчетто активдер жана 
милдеттенмелер алардын орточо ликвиддүүлүгүн чагылдырган 
тартипте өзгөчөлүктөрү боюнча топтоштурулат (ликвиддүүлүктүн 
азайуу деңгээли же ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча).

32. Финансылык абал жөнүндө отчетто БФКМдин активдери, 
милдеттенмелери, инвестициялык эсептердеги каражаттар жана 
капитал камтылууга тийиш.

33. AAOIFI стандарттарына ылайык талап кылынган учурда же 
уруксат берилген шартта, Финансылык абал жөнүндө отчеттогу 
актив статьясы милдеттенмелер менен жана тескерисинче, 
милдеттенмелер актив статьясы менен өз ара чегерилбейт. 

34. Алардын өз ара көз карандылыгы жөнүндө туура түшүнүк 
берүү үчүн Финансылык абал жөнүндө отчетто Улуттук банк, башка 
БФКМдер, акча рыногу боюнча өнөктөштөр, кредиторлор, карыз 
алуучулар менен өз ара иш алып баруу өз-өзүнчө чагылдырылууга 
тийиш. 

35. «Финансылык абал жөнүндө отчеттун» аталышын 
«20____-жылдын «__»________ карата (кошо алганда) бухгалтердик 
баланс боюнча финансылык абал жөнүндө отчет» деген аталышта 
берүү зарыл. Мында, айдын акыркы күнү, чейрек, жыл чагылдырылат. 
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36. Финансылык абал жөнүндө отчетто активдер, милдеттенмелер, 
инвестициялык эсептер жана капитал боюнча аралык жыйынтык 
сунушталууга тийиш.

37. Инвестициялык эсептер жана алардын эквиваленттери 
боюнча натыйжалар Финансылык абал жөнүндө отчетто БФКМдин 
милдеттенмелери жана капитал ортосундагы өзүнчө статья катары 
көрсөтүлүүгө тийиш. 

6-ГЛАВА. ПАЙДА ЖАНА ЧЫГЫМ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

38.  БФКМдин ишкердигинин жүрүшүндө келип чыккан кирешелер 
жана чыгашалар кирешелер жөнүндө отчетто өзгөчөлүктөрү боюнча 
топтоштурулуп, кирешелер жана чыгашалардын негизги түрлөрүн 
чагылдыруусу зарыл. 

39. Төмөнкү жагдайларды эске албаганда, кирешелер жана 
чыгашалар статьялары өз ара чегерилбейт:

1) AAOIFI стандарттарына ылайык уруксат берилген учурда; 
2) же ушундай же ушул сыяктуу жагдайлардын натыйжасында 

келип чыккан пайда, чыгым жана чыгышалар анчалык олуттуу 
эмес болсо, мындай суммалар Пайда жана чыгым жөнүндө отчетто 
бириктирилип берилүүгө тийиш.

40. БФКМ Пайда жана чыгым жөнүндө отчетто же финансылык 
отчетко карата түшүндүрмө катта Компаниянын кирешелерине жана 
чыгашаларына негизденген классификацияны пайдалануу менен 
кирешелерге жана чыгашаларга талдап-иликтөөлөрдү чагылдырууга 
тийиш.

41. БФКМ Пайда жана чыгым жөнүндө отчетто же финансылык 
отчетко карата түшүндүрмө катта финансылык отчет даярдалган 
мезгил аралыгы ичинде жарыяланган же сунушталган акцияларга 
дивиденддер суммасын көрсөтүүгө тийиш. 

42. «Пайда жана чыгым жөнүндө отчет» деп аталган форманын 
аталышын «20____-жылдын «__»________ карата Пайда жана 
чыгым жөнүндө отчет» деген аталышта берүү зарыл. Мында, айдын 
акыркы күнү, чейреги, жылы чагылдырылат.
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43. Пайда жана чыгым жөнүндө отчетто капиталга кирешени, 
сарптоолорду, БФКМ жана инвестициялык эсеп ээлери тарабынан 
алынган пайда жана чыгым жөнүндө маалымат өз-өзүнчө 
көрсөтүлүүгө тийиш:

1) сатып өткөрүүдөн алынган киреше жана инвестициядан 
(каржылоодон) пайда;

2) инвестициялоодон (каржылоодон) сарптоолор жана жоготуулар;
3) инвестициялоодон (каржылоодон) таза пайда (жоготуу);
4) мудариб сыяктуу, БФКМдин пайдасындагы инвестициялоодон 

(каржылоодон) түшкөн пайдадагы (чыгымдагы) инвестициялык эсеп 
ээлеринин үлүшү;

5) инвестициялоодон (каржылоодон) түшкөн пайдадагы 
(жоготуудагы) БФКМдин үлүшү;

6) мудариб сыяктуу чектелбеген инвестициялардан 
кирешелердеги БФКМдин үлүшү;

7) мудариб сыяктуу чектелген инвестциялардан кирешелердеги 
БФКМдин үлүшү;

8) эгерде болгон болсо, инвестициялык агент катары БФКМ үчүн 
белгиленген төлөм өлчөмү;

9) эгерде болгон болсо, Шариат стандарттарына ылайык келбеген 
операциялардын жыйынтыгында алынган киреше (чыгаша);

10) сатып өткөрүүдөн алынган башка кирешелер, сарптоолор, 
пайда жана чыгым;

11) жалпы жана административдик сарптоолор;
12) салык төлөөгө чейин таза пайда (жоготуу); 
13) салыктар (өз-өзүнчө сунушталууга тийиш);
14) таза пайда (жоготуу). 

7-ГЛАВА. АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН 
ЖЫЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

44. Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетто БФКМ 
аларды операциялык, инвестициялык же финансылык ишкердик 
боюнча классификациялоо менен отчеттук мезгил ичинде акча 
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каражаттарынын жана акча эквиваленттеринин жылышы жөнүндө 
маалыматты сунуштоого тийиш. 

45. Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетто кассалык 
маанидеги көбөйүү жана белгилүү бир мезгилдин баш жагына 
жана акырына карата акчалай наркка теңдештирилген каражаттар 
көрсөтүлүүгө тийиш. 

46. Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчетто транзакциялар 
жана төлөөнү талап кылбаган же акча каражаттарынын же нак акчага 
теңештирилген каражаттардын түшүүсүн шарттабаган суммаларды 
чегерүүлөр чагылдырылууга тийиш (мисалы, акционерлер ортосунда 
бөлүштүрүү үчүн каралган дивиденддерди же активдерди БФКМдин 
акциясындагы үлүш ордуна сатып алуу).

47. Акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет менен 
бирге бул отчетту даярдоо үчүн негиз катары пайдаланылган акча 
каражаттарынын компоненттерине жана акча каражаттарына 
теңештирилген каражаттарга тиешелүү БФКМдин саясаты 
сунушталууга тийиш.

8-ГЛАВА. 
КАПИТАЛ ТҮЗҮМҮНДӨГҮ ӨЗГӨРҮҮЛӨР ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ

48. БФКМ төмөнкүлөр чагылдырылган капитал түзүмүндөгү 
өзгөрүүлөр жөнүндө отчетту сунуштоого тийиш:

1) төлөнгөн капитал, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук 
актыларынын талаптарына ылайык түзүлгөн камдар жана БФКМдин 
өз каалоосу боюнча түзүлгөн камдар өзүнчө жана мүмкүн болгон 
шартта акча түрүндөгү активдерди жана милдеттенмелерди кайра 
баалоонун натыйжасында келип чыккан пайда суммасын өзүнчө 
сунуштоо менен отчеттук мезгилдин баш жагындагы күнгө карата 
бөлүштүрүлбөгөн пайда;

2) отчеттук мезгил ичинде БФКМ тарабынан жүргүзүлгөн капитал 
түрүндө операциялар жана бөлүштүрүүлөр;

3) отчеттук мезгил ичинде таза пайда (чыгым);
4) Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык 

отчеттук мезгил ичинде БФКМ тарабынан түзүлгөн камдардын 
көбөйүүсү (кыскаруусу).
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49. БФКМдин бөлүштүрүлбөгөн пайда жөнүндө маалыматында 
төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

1) аны пайдалануу мүмкүн болгон учурларда, акча түрүндөгү 
активдерди жана милдеттенмелерди кайра баалоонун натыйжасында 
келип чыккан суммаларды өз-өзүнчө көрсөтүү менен бир мезгилдин 
баш жагында катталган бөлүштүрүлбөгөн пайда;

2) отчеттук мезгил ичинде таза пайда (чыгым);
3) Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык 

отчеттук мезгил ичинде БФКМ тарабынан түзүлгөн камдарга 
чегерүүлөр;

4) отчеттук мезгил ичинде акционерлерге/катышуучуларга 
тиешелүү суммалар;

5) аны пайдалануу мүмкүн болгон учурларда, акча түрүндөгү 
активдерди жана милдеттенмелерди кайра баалоонун натыйжасында 
келип чыккан суммаларды өз-өзүнчө көрсөтүү менен отчеттук 
мезгилдин акырында катталган бөлүштүрүлбөгөн пайда.

9-ГЛАВА. ЭСЕПТИК САЯСАТ ЖАНА ТҮШҮНДҮРМӨ КАТ  
(ТОЛУК МААЛЫМАТ БЕРҮҮ)

50. БФКМдин финансылык отчетуна карата түшүндүрмө каттагы 
(чечмелөөдөгү) эсептик саясатта төмөнкүлөр каралууга тийиш:

1) эсептик саясат аныктамасы, мында БФКМ финансылык 
отчетторду даярдоо жана жарыялоо үчүн кабыл алган эсепке алуу 
принциптери, негиздер, эрежелер жана ыкмалар камтылат;

2) финансылык отчетторду даярдоодо жана жарыялоодо 
колдонулган, олуттуу эсептин саясатты так жана кыскача сүрөттөө;

3) финансылык отчетко карата эскертүүдө бухгалтердик эсепке 
алуунун негизги принциптерин сунуштоо ыкмалары;

4) белгилүү бир транзакцияларды жана окуяларды мурдагы 
жөнөкөй транзакциялар менен окуяларга салыштырганда айырма 
келип чыккандыктан, жаңы эсептик саясатты кабыл алуу;

5) биринчи ирет түптөлгөн же мурда оруна алган, бирок анчалык 
олуттуу эмес транзакциялар же окуялардан улам жаңы эсептик 
саясатты кабыл алуу;
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6) өткөн мезгилдерге карата финансылык отчеттун статьяларынын 
классификациясына салыштырганда, өтүп жаткан мезгилдин 
финансылык отчетторунун пункттарынын классифиациясына 
өзгөртүүлөр;

7) БФКМ тарабынан инвестициялардан (каржылоодон) түшкөн 
пайданы (чыгымды) инвестицияларга өз акча каражаттары менен 
катышкан же анда катышпаган мудариб же инвестициялык менеджер 
катары инвестициялык эсеп ээлери менен БФКМ ортосунда 
бөлүштүрүү үчүн колдонулган ыкмаларды сунуштоо.

51. Эсептик саясатта өзгөртүүлөр, анын ичинде күндөлүк же өткөн 
мезгилдердеги финансылык көрсөткүчтөргө таасирин тийгизбеген 
же мындай таасирлер келечекте болушу мүмкүн болгон өзгөртүүлөр 
сунушталууга тийиш.

52. Эсептик саясатка өзгөртүүлөр киргизилген шартта, жаңы 
саясат ретроспективдүү колдонулат, б.а. БФКМ мүмкүн болушунча 
жаңы эсептик ченди акыркы мезгилдер үчүн финансылык отчетту 
түзүү менен өткөн мезгилдердеги салыштырма маалыматтарга 
карата колдонууга тийиш.

53. БФКМдин финансылык отчеттуна карата түшүндүрмө катта 
жарыяланган финансылык отчетто көрсөтүлбөгөн төмөнкүдөй 
маалымат чагылдырылууга тийиш:

1) БФКМдин аталышы;  
2) каттоодон өткөн өлкө;  
3) түзүлгөн күнү жана уюштуруу-укуктук формасы;
4) мекеме иш алып барган ар бир өлкөдөгү башкы офисинин жана 

анын туунду компанияларынын жайгашкан дареги;
5) БФКМдин ишкердик түрү жана уставда каралган негизги банктык 

кызмат көрсөтүүлөрү;
6) алардын финансылык отчету БФКМдин отчету менен 

бириктирилбеген БФКМдин туунду компанияларынын аталышы, 
алар каттоодон өткөн өлкө, БФКМдин ар бир туунду уюмда катышуу 
үлүшү, ишкердик түрү жана алардын финансылык отчетторун 
жыйынтыкталган финансылык отчетордон алып салуу себептери;

7) БФКМдин башкаруу компаниясынын аталышы, ошондой эле 
эгерде болгон болсо, анын филиалдарынын аталышы;
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8) Шариат кеңешинин БФКМдин ишинде ролу жана анын ыйгарым 
укуктары;

9) БФКМ каттоодон өткөн өлкөнүн же анын филиалы иш алып 
барган башка өлкөлөрдүн салык алуу эрежелери. Эгерде БФКМ 
каттоодон өткөн өлкөдө жана башка өлкөлөрдө жеңилдиктерге ээ 
болсо, жеңилдик берилген мезгил аралыгын жана ошол жеңилдиктер 
колдонулуучу калган мөөнөт көрсөтүлүүгө тийиш. 

54. Финансылык отчетко карата түшүндүрмө кат (чечмелөө) 
системалаштырылган түрдө сунушталууга тийиш, Пайда жана чыгым 
жөнүндө отчеттун, Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал 
тууралуу отчеттун жана Акча каражаттарынын жылышы тууралуу 
отчеттун ар бир статьясы боюнча ага тиешелүү кайсы болбосун 
маалымат боюнча шилтемелер келтирилүүгө тийиш.

55. Өткөн мезгилдер үчүн финансылык отчеттордо каталарга 
жол берилген болсо, алар бүтүндөй өткөн мезгилдер үчүн жаңы 
финансылык отчетту түзүү аркылуу оңдолууга тийиш.

Биринчи мезгилдин башталышында бөлүштүрүлбөгөн пайда, 
сунушталбаган, бирок каталарга жол берилген мезгилдерге да 
каталарды оңдоонун суммардык таасирин чагылдыруу үчүн 
корректировкаланууга тийиш.

56. Кошумча маалыматты чечмелөө диаграммалардын, 
аналитикалык таблицалардын, графиктердин жана мурдагы жана 
отчеттук мезгилдер үчүн маалыматтардын көчүрмөлөрүнүн жардамы 
менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

57. БФКМдин финансылык отчетуна карата эскертүүлөрдө 
төмөнкүдөй маалымат чагылдырылууга тийиш:

1) Кыргыз Республикасындагы «Кыргыз Республикасындагы 
микрофинансылык уюмдар жөнүндө», «Кредиттик союздар жөнүндө» 
мыйзамдарында аныкталган БФКМдин кызмат адамдары тууралуу; 

2) БФКМдин кызмат адамдарынын туугандары жөнүндө;  
3) БФКМге тике же кыйыр түрдө ээлик кылган же ишин тескеген 

кайсы болбосун жеке адам же юридикалык жак; 
4) БФКМдин туунду жана/же караштуу компаниялары жана башка 

филиалдары тууралуу; 
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5) AAOIFI стандарттарына ылайык отчеттук мезгил ичинде 
түзүлгөн, эгер мындай болгон болсо, зекет, кард фондун түзүү жана 
колдонуу булактары жөнүндө. Зекетти эсептөө методу AAOIFI №9 
бухгалтердик эсепке алуу стандартына ылайык чыгарылат.

10-ГЛАВА. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИНЕ» ЭЭ МИКРОФИНАНСЫЛЫК  
УЮМДАРДЫН ОТЧЕТУ

58. «Ислам терезесине» ээ микрофинансылык уюмдар ислам 
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган 
операциялар боюнча кошумча (өзүнчө) финансылык отчетту түзүүгө 
жана аны компаниянын консолидацияланган финансылык отчетуна 
тиркөө аркылуу сунуштоого тийиш.

59. Анын Директорлор кеңеши жана Шариат кеңеши тарабынан 
бекитилген «ислам терезесине» ээ микрофинансылык уюмдардын 
эсептик саясатында микрофинансылык уюмдардын «ислам 
терезеси» финансылык отчетун түзүү тартибин камтууга тийиш.

60. «Ислам терезесине» ээ микрофинансылык уюмдардын ислам 
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган 
операциялары боюнча сунушталган кошумча (өзүнчө) финансылык 
отчет төмөнкүдөй отчеттордон турат:

 − финансылык абал жөнүндө отчет (ушул жобого карата 
1-тиркемеге ылайык №1 форма);

 − пайда жана чыгым жөнүндө отчет (ушул жобого карата 
2-тиркемеге ылайык №2 форма);

 − эсептик саясат жана финансылык отчетко карата түшүндүрмө 
кат (чечмелөөлөр);

 − кард фондунун акча каражаттарын келип чыгуу булактары жана 
пайдаланылышы жөнүндө отчет(ушул жобого карата 5-тиркемеге 
ылайык № 5 форма);

 − Шариат кеңешинин корутундусу (ушул жобого карата 
6-тиркемеге ылайык №6 форма).

Финансылык отчетко карата түшүндүрмө кат (чечмелөөлөр) 
кыскача жана түшүнүктүү болууга, ошондой эле зарыл учурда, 
финансылык отчеттун тиешелүү статьяларына карата шилтемелер 
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келтирилүүгө тийиш. Финансылык отчетко тиркелген түшүндүрмө кат 
(чечмелөөлөр) анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

Шариат кеңешинин корутундусунда отчеттук мезгил ичинде 
операциялар Шариат принциптерине ылайык ишке ашырылгандыгын 
тастыктаган маалымат камтылууга тийиш.
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«Ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык иш алып 
барган, ошондой эле «ислам 
терезесине» ээ банктык эмес 
финансы-кредит мекемелеринин 
финансылык отчетту түзүүсүнө 
жана маалымат сунуштоосуна 
карата талаптар жөнүндө» 
жобого карата 1-тиркеме

№1 форма

20__-жылдын _________ карата Финансылык абал жөнүндө отчет 
_________________________________________________

(банктык эмес финансы-кредит мекемесинин аталышы жана жайгашкан орду)
миң сом

 Статьянын аталышы Бардыгы 
болуп

Чет өлкө 
валютасы

А. Активдер
1. Акча каражаттары   
 анын ичинде чет өлкө валютасында   
2. Улуттук банктагы эсеп   

3. Башка банктардагы жана финансы мекемелериндеги 
эсептешүү эсептери   

4. Башка банктардагы жана финансы мекемелериндеги 
эсептер:   

 а) чектелген мудараба келишими боюнча   
 б) чектелбеген мудараба келишими боюнча   
 в) кард хасан келишими боюнча   
5. Баалуу кагаздар   

6. банктарга жана финансы-кредит мекемелерге 
сунушталган каржылоо:   

 а) чектелген мудараба келишими боюнча   
 б) чектелбеген мудараба келишими боюнча   
 в) шарика/мушарака келишими боюнча   
 г) мурабаха келишими боюнча   

 д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими 
боюнча   

 е) салам келишими боюнча   
 ж) кард хасан келишими боюнча   
7. Башка кардарларга сунушталган каржылоо   
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 а) чектелген мудараба келишими боюнча   
 б) чектелбеген мудараба келишими боюнча   
 в) шарика/мушарака келишими боюнча   
 г) мурабаха келишими боюнча   

 д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими 
боюнча   

 е) салам келишими боюнча   
 ж) кард хасан келишими боюнча   
8. МИНУС: Атайын РППУ   
9. Таза каржылоо (6-статья+7-8-статьялар)   

10. Андан ары кардарларга берүү үчүн активдер/
инвентарь:   

 а) кыймылсыз мүлк   
 б) кыймылдуу мүлк   

11. Негизги каражаттар, анын ичинде:   
 a) жер жана имарат   
 б) башка негизги каражаттар   

12. Башка менчик   

 a) алынган каржылоонун ордун жабуу үчүн 
кардардан кабыл алынган кыймылсыз мүлк   

 б) сунушталган каржылоонун ордун жабуу үчүн 
кардардан кабыл алынган башка менчик   

13. Консолидацияланбаган компанияга капиталдык 
салымдар   

 а) банктар жана финансы-кредит мекемелери   
 б) башка финансы мекемелери   
 в) финансылык эмес мекемелер   

14. Башка активдер   
15. БАРДЫГЫ БОЛУП: АКТИВДЕР   
Б. Милдеттер
16. Юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери   
 а) чектелген мудараба келишими боюнча   
 б) чектелбеген мудараба келишими боюнча   

17. Жеке адамдардын мөөнөттүү эсептери   
 а) чектелген мудараба келишими боюнча   
 б) чектелбеген мудараба келишими боюнча   

18. Алынган каржылоо:   
 а) Кыргыз Республикасынын банктарынан   
 б) Кыргыз Республикасынын башка ФКМдеринен   
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 в) эл аралык финансы уюмдарынан жана 
донорлордон   

 г) эл аралык ФКМдерден   
 д) мамлекеттик бийлик органдарынан   

19.
МФКнын юридикалык жактардан жана 
уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алган 
каражаттары

  

 а) Уюштуруучулардан (акционерлерден) - жеке 
адамдардан МФКга сунушталган каржылоо   

 
б) Уюштуруучулардан (акционерлерден) – 
юридикалык жактардан МФКга сунушталган 
каржылоо

  

20. Шарттуу гранттар   
21. анын ичинде чет өлкө валютасында   
22. Башка милдеттенмелер   
23. БАРДЫГЫ БОЛУП: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР   
В. Капитал
24. Акционердик капитал:   

 a) жөнөкөй акциялар (толугу менен төлөнгөн 
уставдык капитал)   

 б) артыкчылык берилген акциялар   
 в) номиналдан үстөк салынган капитал   

 г) жеке адамдар жана юридикалык жактар 
тарабынан салынган кошумча капитал   

 д) бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгым):   
 д1) өткөн мезгилдердеги пайда (чыгым)   
 д2) өтүп жаткан жылы алынган пайда (чыгым)   
 е) келечекте керектөөлөргө кам   

25. Жалпы камдар, анын ичинде:   
 а) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча кам   
 б) баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча кам   
 в) каржылоо боюнча жалпы РППУ   
 г) башка активдер боюнча жалпы РППУ   
 д) башка жалпы камдар   

26. Пайданы текшилөөгө кам   

27. Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун 
жабууга кам   

28. Консолидацияланбаган компаниялардын капиталдык 
салымдары   

29. БАРДЫГЫ БОЛУП: КАПИТАЛ   
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30. БАРДЫГЫ БОЛУП КАПИТАЛ жана 
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР   

Башкарманын Төрагасы (жетекчиси) _____________________
(Аты-жөнү, кол тамгасы)

Башкы бухгалтер _____________________
(Аты-жөнү, кол тамгасы)

«Ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык иш алып 
барган, ошондой эле «ислам 
терезесине» ээ банктык эмес 
финансы-кредит мекемелеринин 
финансылык отчетту түзүүсүнө 
жана маалымат сунуштоосуна 
карата талаптар» жөнүндө  
жобого карата 2-тиркеме

№ 2 форма 

20__ -жылдын ___________ карата Пайда 
жана чыгым жөнүндө отчет

________________________________________________________
(банктык эмес финансы-кредит мекемесинин аталышы жана жайгашкан орду)

миң сом

№ Статьянын аталышы
20__-жылдын 

отчеттук 
мезгил

20__-жылдын 
өткөн мезгили

A. Операциялар боюнча алынган кирешелер

1.
Коммерциялык банктардын эсептеринде 
жайгаштырылган акча каражаттар боюнча 
кирешелер

  

 а) чектелген мудараба келишими боюнча   
 б) чектелбеген мудараба келишими боюнча   
 в) кард хасан келишими боюнча   
2. Баалуу кагаздар боюнча кирешелер   
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3.
Финансы–кредит мекемелерге сунушталган 
каржылоодон алынган кирешелер, анын 
ичинде:

  

 а) чектелген мудараба келишими боюнча   
 б) чектелбеген мудараба келишими боюнча   
 в) шарика/мушарака келишими боюнча   
 г) мурабаха келишими боюнча   

 д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик 
келишими боюнча   

 е) салам келишими боюнча   

4.
Башка кардарларга сунушталган 
каржылоодон алынган кирешелер, анын 
ичинде:

  

 а) чектелген мудараба келишими боюнча   
 б) чектелбеген мудараба келишими боюнча   
 в) шарика/мушарака келишими боюнча   
 г) мурабаха келишими боюнча   

 д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик 
келишими боюнча   

 е) салам келишими боюнча   

5. Каржылоо операцияларынан алынган 
башка кирешелер   

6. Бардыгы болуп   
Б. Операциялар боюнча чыгашалар

7. Юридикалык жактардын мөөнөттүү 
эсептери боюнча чыгашалар   

 а) чектелген мудараба келишими боюнча   
 б) чектелбеген мудараба келишими боюнча   

8. Жеке адамдардын мөөнөттүү эсептери 
боюнча чыгашалар   

 а) чектелген мудараба келишими боюнча   
 б) чектелбеген мудараба келишими боюнча   

9. Банктардан алынган каржылоо боюнча 
чыгашалар   

10. Башка финансы институттардан алынган 
каржылоо боюнча чыгашалар   

11.
Эл аралык финансы институттарынан 
(башка каржылоо булактарынан) алынган 
каржылоо боюнча чыгашалар

  

12. Башка чыгашалар   
13. Бардыгы болуп   
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14. Операциялардан таза киреше   
15. РППУ   
16. РППУга чегерүүлөрдөн кийин таза киреше   
В. Операциялар боюнча башка кирешелер

17. Кызмат көрсөтүүлөр үчүн комиссиялык 
төлөмдөр жана төлөөлөр   

18. Курстук айырмадан киреше/чыгаша   

19.  Агенттик банкинг боюнча алынган 
кирешелер   

20.

Капиталга жана акцияларга, анын 
ичинде туунду жана ассоциацияланган 
компанияларга салымдардан киреше/
дивиденддер

  

21. Башка кирешелер   
22. Бардыгы болуп   
Г. Операциялар боюнча башка чыгашалар   

23.
Адистердин кызмат көрсөтүүлөрүнө жана 
банктык кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөр 
боюнча чыгашалар

  

24. Башка чыгашалар   
25. Бардыгы болуп   
Д. Операциялык жана административдик чыгашалар жана зекетке жана 
кайрымдуулукка чыгашалар

26. Персоналдын эмгек акысына төлөөлөр 
жана башка чыгашалар   

 a) эмгек акы жана сый акы   
 б) башка төлөөлөр жана субсидиялар   
 в) Соцфондго төлөөлөр   

27. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө 
гонорарлар   

28. Менчикке салыкты кошо алганда, негизги 
каражатка башка чыгашалар   

 a) ижара төлөмү   
 б) коммуналдык кызматтар   
 в) амортизацияга чыгашалар   
 г) башка чыгашалар   
 д) менчикке салык   

29. Салыктар   
30. Такафул   

31. Башка операциялык жана 
административдик чыгашалар   

32. Бардыгы болуп: операциялык чыгашалар   
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33. Бардыгы болуп: операциялык киреше 
(чыгым)   

34.

Орун алышы ыктымал болгон 
жоготуулардын жана чыгым тартуулардын 
(каржылоо операцияларынан эмес) ордун 
жабууга камдар 

  

35. Таза операциялык киреше (чыгым)   
36.  Зекетке жана кайрымдуулукка чыгаша   
37. Пайда салыгы   
38. Таза пайда (чыгым)   

Башкарманын Төрагасы (жетекчиси) _____________________
(Аты-жөнү, кол тамгасы)

Башкы бухгалтер _____________________
(Аты-жөнү, кол тамгасы) 
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«Ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык иш алып 
барган, ошондой эле «ислам 
терезесине» ээ банктык эмес 
финансы-кредит мекемелеринин 
финансылык отчетту түзүүсүнө 
жана маалымат сунуштоосуна 
карата талаптар» жөнүндө  
жобого карата 3-тиркеме

№ 3 форма

20__ -жылдын ___________ карата Акча 
каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет

________________________________________________________
(банктык эмес финансы-кредит мекемесинин аталышы жана жайгашкан орду)

миң сом

№ Статьянын аталышы
20___-жылдын 

отчеттук 
мезгили

20___-жылдын 
өткөн мезгили

Операциялык ишкердиктен түшкөн акча каражаттардын жылышы:

1

Ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган 
операциялардан алынган, кошумчаланган 
баа

  

2
Ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык тартылган, 
каражаттар боюнча төлөнгөн пайда үлүшү

  

3 Кызмат көрсөтүүдөн түшкөн киреше жана 
алынган комиссиялык төлөмдөр   

4 Чет өлкө валютасы менен операциялардан 
түшкөн таза төлөөлөр   

5 Чет өлкө валютасы менен операциялардан 
таза пайда   

6

Ал боюнча өзгөрүүлөр пайда же чыгым 
курамында чагылдырылган, адилет 
нарк боюнча баа берилген, финансылык 
инструменттер менен операциялардан 
алынган таза киреше 

  

7 Кызмат көрсөтүүлөргө чыгаша жана 
төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр   
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8 Башка кирешелер   

9 Кызматкерлерге эмгек акы жана сый акы   

10 Административдик чыгашалар   
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүүсү

11
Кардарларга ислам банк иши жана 
каржылоо принциптерине ылайык 
сунушталган каражаттар

  

12 Дебитордук карыз   
13 Башка активдер   

14
Ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык тартылган 
каражаттар

  

15 Башка милдеттенмелер   

16
Операциялык ишкердиктен тартып салык 
алууга чейинки акча каражаттарынын таза 
агылып кирүүсү 

  

17 Төлөнгөн, сатуудан салык   

18 Операциялык ишкердиктен акча 
каражаттарынын таза агылып кирүүсү   

Инвестициялык ишкердиктен акча каражаттарынын жылышы:

19 Негизги каражаттарды жана материалдык 
эмес активдерди сатып алуу   

20 Негизги каражаттарды жана материалдык 
эмес активдерди сатуу   

21 Инвестициялык ишкердиктен акча 
каражаттарынын таза агылып кирүүсү   

Финансылык ишкердиктен акча каражаттарынын жылышы:
22 Төлөнгөн дивиденддер   

23
Ислам банк иши жана каржылоо 
принциптери боюнча тартылган 
каражаттардын түшүүсү 

  

24
Ислам банк иши жана каржылоо 
принциптери боюнча тартылган 
каражаттардын ордун жабуу 

  

25
Финансылык ишкердиктен акча 
каражаттарынын таза агылып кириши/
агылып чыгышы

  

26
Алмашуу курсунун өзгөрүшүнүн 
акча каражаттарына жана алардын 
эквиваленттерине таасири
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27
Акча каражаттарынын жана алардын 
эквиваленттеринин таза көбөйүшү 
(азайышы)

  

28 Жыл башына карата акча каражаттары 
жана алардын эквиваленттери   

29 Жыл акырына карата акча каражаттары 
жана алардын эквиваленттери   

Башкарманын Төрагасы (жетекчиси) _____________________
(Аты-жөнү, кол тамгасы)

Башкы бухгалтер _____________________
(Аты-жөнү, кол тамгасы)
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«Ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык 
иш алып барган, ошондой 
эле «исламтерезесине» ээ 
банктык эмес финансы-кредит 
мекемелеринин финансылык 
отчетту түзүүсүнө жана маалымат 
сунуштоосуна карата талаптар» 
жөнүндө жобого карата 4-тиркеме

№ 4 форма 

20__ -жылдын ___________ карата Капитал 
түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө отчет

_________________________________________________________
(банктык эмес финансы-кредит мекемесинин аталышы жана жайгашкан орду)

миң сом

№ Статьянын аталышы
20___-жылдын 

отчеттук 
мезгили

20___-жылдын 
өткөн мезгили

Уставдык капитал

1 Отчеттук мезгилдин баш жагына карата 
калдык   

2 Отчеттук мезгил ичинде көбөйүү   

3 Отчеттук мезгил ичинде азайуу   

4 Отчеттук мезгилдин акырына карата 
калдык   

5 Номиналдын үстөк салынган капитал   

6 Отчеттук мезгилдин баш жагына карата 
калдык   

7 Акцияларды чыгаруудан үстөк капитал   

8 Башка өзгөрүүлөр   

9 Отчеттук мезгилдин акырына карата 
калдык   

Бөлүштүрүлбөгөн пайда

10 Отчеттук мезгилдин баш жагына карата 
калдык   

11 Акыркы отчеттук мезгилде алынган пайда 
(чыгым)   
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12
Акыркы отчеттук жылдын жыйынтыгы 
боюнча жарыяланган дивиденддер акча 
каражаттары түрүндө 

  

13 Башка өзгөрүүлөр   

14 Отчеттук мезгилдин акырына карата 
калдык   

15 Келечекте керектөө үчүн кам   

16 Отчеттук мезгилдин баш жагына карата 
калдык   

17 Келечекте керектөө үчүн камдын башка 
жылыштары   

18 Отчеттук мезгилдин акырына карата 
калдык   

Активдерди кайра баалоо боюнча кам

19 Отчеттук мезгилдин баш жагына карата 
калдык   

20
Отчеттук мезгил ичинде негизги 
каражаттарды кайра баалоо 
жыйынтыктары

  

21 Негизги каражаттарды кайра баалоо 
боюнча камдын башка жылышы   

22 Отчеттук мезгилде баалуу кагаздарды 
кайра баалоо жыйынтыктары   

23 Отчеттук мезгилдин акырына карата 
калдык   

24 Бардыгы болуп: капитал   

Башкарманын Төрагасы (жетекчи)  __________________________

(Аты-жөнү, кол тамгасы)

Башкы бухгалтер  _____________________
(Аты-жөнү, кол тамгасы)
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«Ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык иш алып 
барган, ошондой эле «ислам 
терезесине» ээ банктык эмес 
финансы-кредит мекемелеринин 
финансылык отчетту түзүүсүнө 
жана маалымат сунуштоосуна 
карата талаптар» жөнүндө 
жобого карата 5-тиркеме

№5 форма

20___-жылдын ____________карата Кард фондунун 
акча каражаттарын келип чыгуу булактары 

жана пайдаланылышы жөнүндө отчет
_________________________________________________________

(банктык эмес финансы-кредит мекемесинин аталышы жана жайгашкан жери)

Аталышы
20___-жылдын 

отчеттук 
мезгили

20___-жылдын 
өткөн мезгили

Баштапкы сальдо 
1 Кард хасан

2 Кард хасан сунуштооүчүн жеткиликтүү акча 
каражаттары 

Кард фондусунун каражат алуу булактары 

3 Күндөлүк эсептерден каражаттарды 
бөлүштүрүү 

4 Шариат стандарттарына ылайык келбеген 
кирешелерди бөлүштүрүү 

5 БФКМдин иш чөйрөсүнөн тышкары 
алынган каражаттар 

6 Жыйынтыгында, жыл ичинде каражат 
булактарынан түптөлгөн сумма 

Кард фондусунун каражаттарын пайдалануу 
7 Билим берүү максаттарына кард хасан
8 Чакан бизнес үчүн кард хасан
9 Күндөлүк эсептер боюнча эсептөө 

10 Жыйынтыгында, жыл ичинде 
пайдаланылган каражаттардын суммасы

Жыл акырына карата сальдо 
11 Кард хасан
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12 Кард хасан сунуштоо үчүн жеткиликтүү 
акча каражаттары

Башкарманын Төрагасы (жетекчи)  __________________________

(Аты-жөнү, кол тамгасы)

Башкы бухгалтер  _____________________
(Аты-жөнү, кол тамгасы)

«Ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык иш алып 
барган, ошондой эле «ислам 
терезесине» ээ банктык эмес 
финансы-кредит мекемелеринин 
финансылык отчетту түзүүсүнө 
жана маалымат сунуштоосуна 
карата талаптар» жөнүндө  
жобого карата 6-тиркеме

№ 6 форма

Шариат кеңешинин корутундусу 
(үлгү)

Биз, (аты-жөнү), … (аты-жөнү), …., Шариат кеңешинин мүчөсү/
компаниянын келишимине ылайык кызматтарды сунуштоочулардан 
болуу менен Шариат кеңешинин мүчөлөрүнүн атынан компаниянын 
___________ жылы ислам банк иши жана каржылоо принциптерине 
ылайык жүзөгө ашырылган операциялары Шариат принциптерине 
ылайык ишке ашырылгандыгын тастыктайбыз.

Шариат кеңешинин атынан: 
(аты-жөнү) _________________________ 
(аты-жөнү) _________________________ 
 …………………………… ………………………………… 

Бишкек ш.
(күнү)
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101 
2016-жылдын 26-декабрындагы № 50/1

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы жөнүндө» мыйзамынын 19 жана 43-беренелерине ылайык, 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 
жылдык 5,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин. 

2. Токтом 2016-жылдын 27-декабрынан тартып күчүнө кирет.  
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

маалыматтын Улуттук банктык расмий веб-сайтында токтом кабыл 
алынгандан кийинки жумуш күнү ичинде жарыяланышын камсыз 
кылсын.

4. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н.Жениш мырзага 
жүктөлсүн. 

Төрага Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101 
2016-жылдын 28-декабрындагы № 51/1

«Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм 
уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү 
чаралары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кароого сунушталган «Төлөм системасынын операторлоруна/
төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары 
жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Улуттук банк Башкармасынын 2016 жылдын 24-февралындагы 
№ 10/7 «Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына 
карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобонун 
бектитүү тууралуу» токтому күчүн жоготкон катары таанылсын.

3. Юридика башкармалыгы: 
 − токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын 

камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде 
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө 
кирет.

5. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук 
банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, 
Баткен областындагы өкүлчүлүгүн жана Кыргыз Республикасынын 
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төлөм системасынын операторлорун, төлөм уюмдарын жана 
коммерциялык банктарды тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу 
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын 
орун басары айым Л. Дж.Орозбаевага ыйгарылсын. 

Төрага Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын  
Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 28-декабрындагы № 51/1  
токтомуна карата тиркеме

«Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына 
карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» 

ЖОБО

1-ГЛАВА. 
ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. «Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына 
карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобо (мындан 
ары – Жобо), Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын төлөм 
системасы жөнүндө», «Кыргыз Республикасында лицензия-
уруксат берүү системасы жөнүндө», «Кылмыш жолу менен алынган 
кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик 
же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттерди көрүү 
жөнүндө», «Административдик ишкердик негиздери жана 
административдик жол-жоболор жөнүндө» мыйзамдарына жана 
Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына 
ылайык иштелип чыккан.

2. Жободо таасир этүү чаралары жана Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык республика аймагында өз ишин жүзөгө 
ашырып жаткан төлөм системасынын операторлоруна (банктарды 
жана башка финансы-кредит мекемелерин эске албаганда)/төлөм 
уюмдарына карата таасир этүү чараларын колдонуу тартиби 
аныкталат.

3. Таасир этүү чаралары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
(мындан ары – Улуттук банк) тарабынан Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында жана ушул жободо каралган тартипте колдонулат.

4. Улуттук банк тиешелүү таасир этүү чараларын, төлөм 
системаларынан пайдалануучулардынкызыкчылыгын коргоо, 
төлөм системаларынын натыйжалуулугун, коопсуздугун жана 
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ишенимдүүлүгүн колдоого алуу жана камсыз кылуу, кылмыш жолу 
менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) 
жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого 
каршы аракеттерди көрүүмаксатында колдонот.

5. Улуттук банк төмөнкү учурларда төлөм системасынын 
операторлоруна/төлөм уюмдарына карата таасир этүү чараларын 
колдонууга укуктуу:

 − Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол берүү;
 − Улуттук банк көзөмөлдүк милдеттерин аткарууда ага карата 

каршы аракеттерди көрүү;
 − Кыргыз Республикасынын кылмыш жолу менен алынган 

кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик 
же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттерди көрүү боюнча 
мыйзамдарга ылайык тыюу салынган, айкын ордун жабуу кыйынга 
турган жалган жана шектүү операцияларды жүзөгө ашыруу;

 − төлөм системасынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын 
төлөм системаларына катышуучулардын жана андан 
пайдалануучулардын кызыкчылыктарына кооптуу жагдайдын келип 
чыгышын шарттаган аракеттери же аракеттенбей коюулары;

 − Улуттук банкка системалуу түрдө (12 (он эки) ырааттуу 
календардык ай ичинде эки же андан көп жолу) кечиктирип/туура 
эмес/такталбаган/бурмаланган/толукталбаган отчетту жана/же башка 
маалыматты сунуштаса;

 − төлөм системасынын оператору/төлөм уюму лицензия алган 
учурдан тартып 1 (бир) жылдан ашык убакыт бою ишкердикти 
жүргүзүүнү кечиктирсе.

6. Улуттук банк төлөм системасынын операторуна/төлөм уюмуна 
маалымдоо иретинде белгилүү бир нормаларды жана эрежелерди 
бузууга жол бергендиги же төлөм системасынын коопсуздугуна 
жана ишенимдүүлүгүнө коркунуч жараткан ишкердикти жүргүзүп 
жаткандыгы тууралуу, ошондой эле келечекте аларга карата 
тиешелүү таасир этүү чаралары колдонулушу мүмкүндүгү тууралуу 
эскертүү жөнөтүүгө укуктуу. Эскертүү, таасир этүү чарасы болуп 
саналбайт. 
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2-ГЛАВА. 
ТААСИР ЭТҮҮ ЧАРАЛАРЫ ЖАНА АЛАРДЫ КОЛДОНУУ

7. Бул жободо төлөм системасынын операторлоруна/төлөм 
уюмдарына карата колдонулуучу төмөнкүдөй таасир этүү чаралары 
аныкталган:

 − жазма буйрук жөнөтүү;
 − лицензиянын аракетин убактылуу токтотуу же лицензияда 

каралган төлөмдөрдүн жана операциялардын айрым түрлөрүн 
жүргүзүүгө чектөөлөрдү белгилөө;

 − лицензияны кайтарып алуу.
Улуттук банк төлөм системасынын операторлоруна/төлөм 

уюмдарына карата административдик, анын ичинде инспектордук 
текшерүүнүн жүрүшүндө аныкталган укук бузуулар үчүн Улуттук 
банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы № 49/9 
токтому менен бекитилген “Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө 
административдик укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо жөнүндө” 
нускоодо каралган тартипте айыптык төлөм белгилөөгө укуктуу.

8. Таасир этүү чаралары бузууга жол берилген жагдайга, анын 
татаалдыгына жана олуттуулугуна жараша, ошондой эле төлөм 
системасынан пайдалануучуларга жана катышуучуларга тийгизиши 
мүмкүн болгон кесепеттерге жараша колдонулат. Таасир этүү 
чараларын колдонууда кезектүүлүк жана ырааттуулук каралбайт.

9. Тиешелүү таасир этүү чараларын колдонуу чечими Улуттук 
банктын Төлөм системасы боюнча комитети тарабынан кабыл 
алынат.

10. Төлөм системасынын операторуна/төлөм уюмуна белгилүү 
бир мөөнөт ичинде аныкталган бузууларды четтетүү тууралуу жазма 
буйрук төмөнкү учурларда жөнөтүлөт:

 − Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында аныкталган 
финансылык отчет жана башка отчеттор, тышкы аудитордун 
корутундусу жана ага карата тиркемелер Улуттук банк тарабынан 
белгиленген мөөнөттө берилбесе;

 − Улуттук банкка, анын ичинде инспектордук текшерүүнүн 
жүрүшүндө маалыматты сунуштоону кечиктирсе/туура эмес/
такталбаган/бурмаланган/толукталбаган маалыматты сунуштаса;
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 − аппараттык-программалык комплексти пайдалануу боюнча 
техникалык документтер жок болсо;

 − Улуттук банктын кызматкерлери көзөмөлдүк милдеттерин 
аткарууда аларга каршы аракеттер көрүлсө.

11. Лицензиянын аракетин убактылуу токтотуу жана төлөм 
системасынын операторунун/төлөм уюмунун лицензияда каралган 
төлөмдөрдүн айрым түрлөрүн жана операцияларды жүргүзүүсүнө 
чектөөлөрдү киргизүү жөнүндө чечим,бузууга жол берүү мүнөзүнө 
жана деңгээлине жараша кабыл алынат. 

12. Лицензиянын аракетин убактылуу токтотуу чечими төмөнкү 
учурларда кабыл алынат:

 − төлөм системасынын оператору/төлөм уюму Улуттук банктын 
жазма буйруктарын жана/же талаптарын системалуу түрдө аткарбаса;

 − төлөм системасынын оператору/төлөм уюму төлөөгө жөндөмсүз 
катары таанылса;

 − Улуттук банктын кызматкерлери көзөмөлдүк функцияларын 
аткарууда системалуу түрдө аларга карата каршы аракеттер көрүлсө.

13. Лицензиянын алкагында төлөмдөрдүн жана операциялардын 
айрым бир түрлөрүн жүргүзүүгө чектөөлөр төмөнкү учурларда 
белгиленет:

 − Улуттук банктын жазма буйруктарын жана/же талаптарын 
системалуу түрдө аткарбаса (12 (он эки) ырааттуу календардык ай 
ичинде эки же андан көп жолу);

 − Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, анын ичинде 
кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин 
жашырууга) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого 
каршы аракеттерди көрүү боюнча мыйзамдарда тыюу салынган 
операцияларда катышса;

 − Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, анын 
ичиндемонополияны жөнгө салуу мыйзамдарын жана кылмыш жолу 
менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) 
жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы 
аракеттерди көрүү боюнча мыйзамдарды жана Улуттук банктын төлөм 
системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын ишин жөнгө 
салууга тиешелүү талаптарын бузууга жол берсе;
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 − төлөөгө жөндөмсүз катары таанылса же кызматтарды 
сунуштоочулар жана/же төлөм кызматтарынан пайдалануучулар 
алдында финансылык милдеттерин аткара албаса.

14. Төлөмдөрдүн жана операциялардын айрым бир түрлөрүн 
жүргүзүүнү убактылуу токтотуу же аларга чектөөлөрдү белгилөө 
себептери четтетилгендигине жараша лицензиянын аракети 
калыбына келтирилиши мүмкүн же болбосо кайтарылып алынышы 
мүмкүн. 

15. Лицензияны колдонуу Улуттук банк тарабынан төлөм 
системасынын оператору/төлөм уюму бузууга жол берүүнү четтеткен 
шартта же лицензиянын аракети токтотулган мөөнөт өткөндөн 
кийинки күндөн тартып же болбосо төлөм системасынын оператору/
төлөм уюму бузууга жол берүүнү мөөнөтүнөн мурда четтеткен 
учурда лицензиянын аракети токтотулган мөөнөт өткөнгө чейин эле 
калыбына келтирилиши мүмкүн.

16. Аныкталган бузууга жол берүүлөр мөөнөтүнөн мурда 
четтетилген учурда төлөм системасынын оператору/төлөм уюму 
тиешелүү документтерди сунуштоо менен Улуттук банкка бул 
тууралуу кат жүзүндө маалымдайт. Улуттук банк, өз кезегинде, 
инспектордук текшерүү жүргүзүүгө укуктуу.

17. Улуттук банк отуз күндүк мөөнөт ичинде же болбосо төлөм 
системасынын операторунан/төлөм уюмунан бузууга жол берүү 
мөөнөтүнөн мурда четтетилгендиги тууралуу билдирме алган күндөн 
тартып беш жумуш күнүнөн кечиктирбестен инспектордук текшерүүнү 
жүзөгө ашырат. Текшерүүнүн жыйынтыгында төлөм системасынын 
операторуна/төлөм уюмуна кат жүзүндө лицензиянын аракетин 
калыбына келтирүү же болбосо тиешелүү негиздемелерди көрсөтүү 
менен калыбына келтирүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимди жөнөтүп, 
реестрге тиешелүү маалыматты каттайт.

18. Реестрге бул тууралуу маалымат киргизилгенден кийин жана 
төлөм системасынын операторуна/төлөм уюмуна маалымдалган 
күндөн тартып лицензия колдонууга киргизилген катары 
эсептелинет. Төлөм системасынын оператору/төлөм уюму Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Улуттук 
банктын лицензиянын аракетин калыбына келтирүүдөн баш тартуу 
чечимине карата даттануу менен кайрылууга укуктуу. 
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19. Лицензия, төлөм системасынын операторунун/төлөм уюмунун 
иши катышуучулардын жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүнөн 
пайдалануучулардын кызыкчылыгына айкын коркунуч жаратышы 
мүмкүн болгон жагдайлар орун алган учурда жана төмөнкү учурларда 
кайтарылып алынат:

 − Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол берилсе;
 − төлөөгө жөндөмсүз катары таанылса же кызматтарды 

сунуштоочулар жана/же төлөм системаларынан пайдалануучулар 
алдында финансылык милдеттерин аткарбаса (12 (он эки) ырааттуу 
календардык ай ичинде эки же андан көп жолу);

 − төлөм системасынын оператору/төлөм уюму лицензия алган 
учурдан тартып 1 (бир) жылдан ашык убакыт бою ишкердикти 
жүргүзүүнү кечиктирсе.

20. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, 
лицензиянын кайтарылып алынышы төлөм системасынын 
операторунун/төлөм уюмунун лицензияда белгиленген ишкердикти 
жүргүзүүсүн токтотууга алып келет.

21. Улуттук банктын Төлөм системасы боюнча комитети 
тобокелдиктерге жол бербөө жана төлөм системасынан 
пайдалануучулардын укугун коргоо максатында, башка алдын ала 
таасир этүү чараларын колдонуусуз лицензияны кайтарып алуу 
жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн. 

22. Улуттук банктын Төлөм системасы боюнча комитетинин 
чечими, кабыл алынган күндөн жана төлөм системасынын 
операторуна/төлөм уюмуна маалымдалган учурдан тартып күчүнө 
кирет. 

23. Төлөм системасынын оператору/төлөм уюму Улуттук банктын 
Төлөм системасы боюнча комитетинин лицензияны кайтарып алуу 
жөнүндө чечимин алгандан кийинки үч жумуш күнү ичинде анын түп 
нускасын Улуттук банкка тапшырууга тийиш.

24. Улуттук банк лицензия кайтарылып алынгандыгы жөнүндө 
жазууну реестрге чагылдырып, маалыматты Улуттук банктын расмий 
сайтында жайгаштырат. 

25. Төлөмдөрдүн айрым бир түрлөрүн жана операцияларды 
жүзөгө ашыруу убактылуу токтотулса же чектөөлөр белгиленсе, 
лицензиянын аракети токтотулса/кайтарылып алынса жана төлөм 
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системасынын оператору/төлөм уюму өз эрки боюнча жоюлса 
Улуттук банк бардык коммерциялык банктарга, төлөм кызматтарын 
сунуштоочуларга, төлөм системасынын операторуна/төлөм уюмуна 
билдирме жөнөтөт.

Маалымдоо процессин тездетүү, ошондой эле маалымдоо 
убактысын жана күнүн каттоо максатында, Улуттук банк андан 
кийин анын кагаз жүзүндөгү вариантын жеткирүү менен таасир 
этүү чараларын колдонуу жөнүндө билдирменин көчүрмөсүн төлөм 
системасынын катышуучуларынын расмий электрондук даректерине 
жөнөтөт.

3-ГЛАВА. 
ТӨЛӨМ СИСТЕМАСЫНЫН ОПЕРАТОРЛОРУНУН/ТӨЛӨМ 
УЮМУНУН ТӨЛӨМДӨРҮН АЯГЫНА ЧЫГАРУУ ТАРТИБИ 

26. Лицензиянын аракети убактылуу токтотулган/кайтарылып 
алынган же өз эрки боюнча жоюлган учурдан тартып төлөм 
системасынын оператору/төлөм уюму төмөнкү ишкердикти жүзөгө 
ашырууну токтотууга тийиш:

 − үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына 
жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү 
жүргүзүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу 
өз ишкердигинин натыйжасынан болбогон товарлар жана кызмат 
көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү 
жүргүзүү;

 − кабыл алуу, иштеп чыгуу жана үчүнчү жактардын төлөмдөрү 
жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматты (процессинг, 
клиринг) төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун 
катышуучуларына берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо.

27. Эгерде лицензиянын аракети убактылуу токтотулган/
чектөөлөр белгиленген/ кайтарылып алынган же өз эрки боюнча 
жоюлган мезгил ичинде төлөм системасынын операторунун/төлөм 
уюмунун системасына төлөмдөр келип түшсө (система өчүрүлгөнгө 
чейин жана кызматтарды сунуштоочулар жана төлөм системасынын 
катышуучусу менен түзүлгөн келишим ошол учурда колдонууда 
болсо), анда төлөм системасынын оператору/төлөм уюму ошол 
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төлөмдөрдү кабыл алып, аягына чыгарып, төлөөгө тийиш. Мындай 
төлөмдөрдүн аягына чыгарылышы жөнүндө маалымат Улуттук банкка 
Төлөм системасы боюнча комитеттин чечими сунушталгандан, 
жарыялангандан, таркатылгандан жана тааныштырылгандан кийинки 
күндөн кечиктирилбестен жазуу жүзүндө сунушталууга тийиш. 

4-ГЛАВА. 
КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

28. Улуттук банктын Төлөм системасы боюнча комитетинин төлөм 
системасынын операторуна/төлөм уюмуна жана/же алардын кызмат 
адамдарына карата таасир этүү чараларын колдонуу тууралуу 
чечимине даттануу менен кайрылуу Улуттук банк Башкармасынын 
2016-жылдын 24-февралындагы № 10/8 токтому менен бекитилген 
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен төлөм системасынын 
оператору/төлөм уюму ортосунда талаш маселелерди сотко чейин 
жөнгө салуу жөнүндө» жобого ылайык жүзөгө ашырылат. 

29. Эгерде төлөм системасынын оператору/төлөм уюму 
катары банк же башка финансы-кредит мекемеси иш алып барса, 
таасир этүү чарасы Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 
19-майындагы № 16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
тарабынан лицензияланган банктарга жана башка финансы-кредит 
мекемелерине карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» 
жобого ылайык колдонулат. 
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101 
2016-жылдын 28-декабрындагы № 51/2

Улуттук банк Башкармасынын  
2015-жылдын 26-августундагы № 49/9  

«Банк мыйзамдары чөйрөсүндө административдик укук 
бузууларга тиешелүү иштерди кароого алуу жөнүндө» 

нускоого толуктоолорду киргизүү тууралуу 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы 
№ 49/9 «Банк мыйзамдары чөйрөсүндө административдик укук 
бузууларга тиешелүү иштерди кароого алуу жөнүндө» нускоого 
сунушталган толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Юридика башкармалыгы: 
 − токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын 

камсыз кылсын;
 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде 
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө 
кирет.

4. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук 
банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, 
Баткен областындагы өкүлчүлүгүн жана Кыргыз Республикасынын 
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төлөм системасынын операторлорун, төлөм уюмдарын жана 
коммерциялык банктарды тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу 
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын 
орун басары айым Л. Дж.Орозбаевага ыйгарылсын. 

Төрага Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын  
Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 28-декабрындагы № 51/2 
токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын  
2015-жылдын 26-августундагы № 49/9  

«Банк мыйзамдары чөйрөсүндө административдик 
укук бузууларга тиешелүү иштерди кароого алуу 

жөнүндө» нускоого толуктоолор киргизүү тууралуу

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы 
№ 49/9 «Банк мыйзамдары чөйрөсүндө административдик укук 
бузууларга тиешелүү иштерди кароого алуу жөнүндө» нускоого 
төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банк мыйзамдары 
чөйрөсүндө административдик укук бузууларга тиешелүү иштерди 
кароого алуу жөнүндө» нускоонун:

1) баш сөзүндөгү «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамга деген сөздөрдү 
«Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы 
жөнүндө» мыйзамдарына деген сөздөргө алмаштырылсын»;

2) 2-пункт төмөнкү мазмундагы 5-пунктча менен толукталсын:
«5) Төлөм системалары башкармалыгы – Кодекстин 357-359 жана 

505-18 – 505-20 беренелеринде каралган укук бузуулар үчүн.».
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 28-декабрындагы № 51/3 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2005-жылдын 2-мартындагы № 4/1 «Кыргыз Республикасынын 

банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана 

иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар 
жана башка финансы-кредиттик мекемелер тарабынан 

көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, 
атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн таламдарын 

коргоо Саясатын жана негизги принциптерин бекитүү 
тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы жөнүндө» мыйзамынын7 жана 43-беренелерине таянуу менен 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 2-мартындагы 
№ 4/1«Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр 
рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия 
алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык 
банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер тарабынан 
көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, 
атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн таламдарын 
коргоо Саясатын жана негизги принциптерин бекитүү тууралуу» 
токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо 
тиркелет) бекитилсин.

2. Юридика башкармалыгы:
 − токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын 

камсыз кылсын;
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 − расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын 
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде 
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө 
кирет.

4. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып 
баруу бөлүмү ушул токтом менен тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрдү, 
областтык башкармалыктарды жана Баткен областындагы 
өкүлчүлүктү тааныштырсын. 

5. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен 
коммерциялык банктарды, төлөм системасынын операторлорун 
жана төлөм уюмдарын тааныштырсын. 

6. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу 
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын 
орун басары айым Л.Дж Орозбаевага ыйгарылсын. 

Председатель Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын  
Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 28-декабрындагы № 51/3 
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2005-жылдын 2-мартындагы № 4/1 «Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана 

иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар 
жана башка финансы-кредиттик мекемелер тарабынан 
көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө 

салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн 
таламдарын коргоо Саясатын жана негизги принциптерин 

бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2005-жылдын 2-мартындагы № 4/1 «Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана 
иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана 
башка финансы-кредиттик мекемелер тарабынан көрсөтүлүүчү 
кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты 
өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн таламдарын коргоо Саясатын 
жана негизги принциптерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

 − аталышындагы жана 1-пунктундагы «жана башка финансы-
кредит мекемелери,» деген сөздөр», “жана башка финансы-кредит 
мекемелери, төлөм системасынын операторлору жана төлөм 
уюмдары,» дегенге алмаштырылсын;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана 
иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар, 
башка финансы-кредит мекемелери тарабынан сунушталуучу 
Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда 
монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана 
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сунуштап жаткан кызмат көрсөтүүлөрдөн керектөөчүлөр укугун 
коргоо саясатынын жана анын негизги принциптеринин:

 − аталышындагы жана 1-пунктундагы «жана башка финансы-
кредит мекемелери,» деген сөздөр», башка финансы-кредит 
мекемелери, төлөм системасынын операторлору жана төлөм 
уюмдары,» дегенге алмаштырылсын;

 − 1.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«1.1. Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр 

рыногунда монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты 
өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо саясаты 
жана негизги принциптери (мындан ары – саясат) Кыргыз 
Рөспубликасынын Жарандык кодексине, Кыргыз Республикасынын 
«Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө», 
«Кредиттик союздар жөнүндө», «Кыргыз Республикасында 
лицензиялоо-уруксат берүү системасы жөнүндө», «Кыргыз 
Республикасынын төлөм системасы жөнүндө», «Атаандаштык 
жөнүндө», «Керектөөчүлөр укугун коргоо жөнүндө», «Банктык 
сыр жөнүндө» «Жарнама жөнүндө» мыйзамдарына жана Кыргыз 
Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык 
иштелип чыккан.»;

 − 1.2-пункттагы «жана башка финансы-кредит мекемелери,» деген 
сөздөр «, башка финансы-кредит мекемелери, төлөм системасынын 
операторлору жана төлөм уюмдары,» дегенге алмаштырылсын;

 − 1.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«1.3. Бул саясатта Улуттук банктан лицензияланган жана иши 

ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар, башка 
финансы-кредит мекемелери, төлөм системаларынын операторлору 
жана төлөм уюмдары тарабынан сунушталуучу банктык кызмат 
көрсөтүүлөр рыногунда монополияны жөнгө салуу, атаандаштыкты 
өнүктүрүү жана керектөөчүлөр укугун коргоо жагында Улуттук банк 
тарабынан көрүлүүчү иш-аракеттер аныкталат.»;

 − 1.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«1.4. Бул Саясат аркылуу коммерциялык банктар, башка 

финансы-кредит мекемелери, төлөм системаларынын операторлору 
жана төлөм уюмдары ортосунда Кыргыз Республикасынын банктык 
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кызмат көрсөтүүлөр рыногунда атаандаштыкка таасирин тийгизген 
мамилелер жөнгө салынат.»;

 − 2.2-пунктунун:
бүтүндөй тексти боюнча «финансы-кредит мекемелери» деген 

сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «финансы-кредит мекемелери, төлөм 
системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары» дегенге 
алмаштырылсын;

 − 3-главанын аталышындагы «ФКМдин» деген сөздөрдөн кийин «, 
төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын» 
деген сөздөр менен толукталсын;

 − 3.1-пункту «ФКМдер» деген сөздөрдөн кийин «төлөм 
системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары» деген сөздөр 
менен толукталсын;

3.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
-“3.2. Эгерде ФКМдин, төлөм системасынын оператору же 

төлөм уюмунун үстөмдүк кылуучу абалы керектөөчүлөр үчүн 
сунушталуучу кызматтын сапатына таасирин тийгизсе, же банктык 
кызмат көрсөтүүлөр рыногунда финансылык тобокелдиктин жана/
же монополиялык абалдын орун алышына алып келиши мүмкүн 
болсо, же кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын жогорулатса, же болбосо 
эркин баа түзүлүшүнө чектөөлөрдү белгилесе, Улуттук банк Кыргыз 
Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык тиешелүү 
чектөөлөрдү белгилөөгө укуктуу;

 − 3.3-пунктунун:
1-абзацы «ФКМдердин» деген сөздөрдөн кийин «төлөм 

системаларынын операторлору же төлөм уюмдарынын» деген 
сөздөр менен толукталсын; 

«г» пунктчасындагы «ФКМдердин» деген сөздөрдөн кийин «төлөм 
системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын» деген 
сөздөр менен толукталсын;

 − 4.1-пунктунун:
1-абзацынын 1-сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:
«ФКМдер, төлөм системаларынын операторлору жана төлөм 

уюмдары өз ишкердигин жүргүзүүдө банктык кызмат көрсөтүүлөр 
рыногундагы башка атаандаш ФКМдерге, төлөм системаларынын 
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операторлоруна жана төлөм уюмдарына зыян келтириши же 
алардын ишкердик аброюна шек келтириши ыктымал болгон же 
болбосо керектөөчүлөр укугунун бузулушуна алып келген адилетсиз 
атаандаштыкка жол бербөөгө тийиш.»;

«а» пунктчасындагы «башка ФКМдер жөнүндө» деген сөздөр 
«төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары» деген 
сөздөр менен толукталсын;

 − 5-главанын аталышындагы «ФКМдердин» деген сөздөр «төлөм 
системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын» деген 
сөздөр менен толукталсын;

 − 5.1-пунктунун:
1-абзацы «ФКМдердин» деген сөздөрдөн кийин «төлөм 

системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын» деген 
сөздөр менен толукталсын;

«а» пунктчасы «ФКМдердин» деген сөздөрдөн кийин «төлөм 
системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын» деген 
сөздөр менен толукталсын;

«в», «г» пунктчалары «ФКМдердин» деген сөздөрдөн кийин «төлөм 
системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын» деген 
сөздөр менен толукталсын;

 − 5.2-пункту «башка финансы-кредит мекемелеринин» деген 
сөздөр «же төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм 
уюмдарынын» деген сөздөр менен толукталсын;

 − 5.3-пунктунун:
1-абзацы «ФКМдердин» деген сөздөн кийин «төлөм 

системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын» деген 
сөздөр менен толукталсын;

«а» пунктчасы «ФКМдердин» деген сөздөн кийин «төлөм 
системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын» деген 
сөздөр менен толукталсын;

 − 5.4-пункту «ФКМдердин» деген сөздөн кийин «төлөм 
системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын» деген 
сөздөр менен толукталсын;

 − 5.5-пунктунун:
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1-абзацы «ФКМдер» деген сөздөн кийин «төлөм системаларынын 
операторлору жана төлөм уюмдары» деген сөздөр менен 
толукталсын;

2-абзацы «ФКМдер» деген сөздөн кийин «төлөм системаларынын 
операторлору жана төлөм уюмдары» деген сөздөр менен 
толукталсын;

 − 6.1.1-пунктчасы «банктык технологияларды өнүктүрүүнү» деген 
сөздөр «банктык жана инновациялык технологияларды өнүктүрүүнү» 
дегенге алмаштырылсын;

 − 6.1.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«6.1.2. Банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда, анын ичинде 

ФКМдердин, төлөм системаларынын операторлорунун жана 
төлөм уюмдарынын келишимдерди түзүүдө жана макулдашылган 
аракеттерди көрүүдө, ФКМдерди, төлөм системаларынын 
операторлорун жана төлөм уюмдарын түзүүдө, кайра уюштурууда 
(биригүү, кошулуу, өзгөртүп түзүү) жана ФКМдердин, төлөм 
системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын 
акцияларын сатып алууда монополияга каршы мыйзам талаптарынын 
сакталышына контролдук кылуу.»;

 − 6.2.1. жана 7.1.1-пункттар «ФКМдерге» деген сөздөн кийин 
«төлөм системаларынын операторлоруна жана төлөм уюмдарына» 
деген сөздөр менен толукталсын;

 − 7.1.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«7.1.3. Банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануучулар укугун 

коргоо максатында, мамлекеттик программанын чегинде ФКМдер, 
төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары үчүн 
милдетүү түрдө тейлөөгө алынууга тийиш болгон керектөөчүлөрдүн 
категорияларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 
аныктоо. Мамлекеттик программага катышуу ФКМдер, төлөм 
системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары тарабынан өз 
алдынча аныкталат.»;

 − 7.1.5-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“7.1.5. ФКМдер төлөм системаларынын операторлору жана төлөм 

уюмдары милдеттүү аткарууга тийиш болгон, монополияга каршы 
мыйзам талаптарын жана атаандаштыкты өнүктүрүү жана банктык 
кызмат көрсөтөөлөр рыногунда керектөөчүлөр укугун коргоо жана/
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же аларлын кесепеттерин четтетүү тууралуу башка ченемдик укуктук 
актыларды бузууларды четтетүү тууралуу жазма буйрууларды 
чыгаруу;

7.1.7-пунктчасынын 1-3-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
“7.1.6. Төмөнкүдөй чечимдер кабыл алынсын:
а) ФКМге, төлөм системаларынын операторуна жана 

төлөм уюмдарына жана алардын кызмат адамдарына Кыргыз 
Республикасынын «Административдик жоопккерчилик жөнүндө» 
Кодексине, «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши 
жөнүндө» мыйзамына жана башка ченемдик укуктук актыларына 
ылайык айып салуу жөнүндө;

б) монополияга каршы мыйзам талаптар аткарылбаган шартта, 
ФКМдин, төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм 
уюмдарынын лицензияларын кайтарып алуу жөнүндө;

7.1.8-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:
«7.1.7. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 

ыйгарым укуктардын чегинде башка аракеттерди жүзөгө ашыруу»;
 − 8.2-пункт төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын: 

«Банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда төлөм системасынын 
операторунун жана төлөм уюмунун басымдуу абалы Улуттук банктын 
ченемдик укуктук актыларына ылайык аныкталат».

 − 8.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“8.3. Жеринде барып Инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүдө 

Улуттук банк тарабынан банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча 
баанын түзүлүшүнө, тарифтерди ФКМдин, төлөм системаларынын 
операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ички баа түзүү 
саясатына ылайык иштеп чыгуу жана бекитүү тартибине талдап 
иликтөөлөр жүргүзүлөт жана тиешелүү маалыматтар ФКМди, төлөм 
системаларынын операторлорун жана төлөм уюмдарын текшерүү 
натыйжалары боюнча жалпы отчетто чагылдырылат.”

 − 8.4-пункттун 1-абзацы «ФКМдер» деген сөздөн кийин «төлөм 
системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары» деген сөздөр 
менен толукталсын;

 − 8.5-пункт «ФКМдер» деген сөздөн кийин «төлөм 
системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары» деген сөздөр 
менен толукталсын.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101 
от 21 декабря 2016 года № 49\9

Об утверждении Положения «О требованиях к 
формированию финансовой отчетности и представлению 

информации небанковскими финансово-кредитными 
учреждениями, осуществляющими деятельность в 

соответствии с исламскими принципами банковского дела 
и финансирования или имеющими «исламское окно»

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном 
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О требованиях к формированию 
финансовой отчетности и представлению информации небанковскими 
финансово-кредитными учреждениями,осуществляющими 
деятельность в соответствии с исламскими принципами банковского 
дела и финансирования или имеющими «исламское окно» 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Национального банка Кыргызской Республики; 
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.



63

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 12, 2016

4. Управлению методологии надзора и лицензирования 
довести настоящее постановление до сведения действующих 
микрофинансовых организаций, кредитных союзов, их объединений 
(ассоциаций), ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», 
ОЮЛ «Ассоциация исламских финансов», областных управлений и 
представительства Национального банка Кыргызской Республики в 
Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики 
Т. Джусупова.

Председатель Т. Абдыгулов 
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Приложение  
к постановлению Правления  

Национального банка  
Кыргызской Республики  

от 21 декабря 2016 года № 49/9

ПОЛОЖЕНИЕ  
«О требованиях к формированию финансовой отчетности 
и представлению информации небанковскими финансово-

кредитными учреждениями, осуществляющими деятельность 
в соответствии с исламскими принципами банковского дела 

и финансирования или имеющими «исламское окно»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызской 
Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской 
Республике», «О кредитных союзах» и иными нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики.

2. Настоящее Положение определяет состав, правила 
составления и представления финансовой отчетности 
микрофинансовыми организациями (далее – МФО) и кредитными 
союзами, осуществляющими деятельность в соотвтетствии с 
исламскими принципами банковского дела и финансирования (далее 
– НФКУ), а также МФО, имеющих «исламское окно».

3. Нормы настоящего Положения применимы к НФКУ с учетом 
специфики их деятельности и организационно-правовой формы, 
определенных законодательными и нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики. НФКУ, находящиеся в режиме 
консервации, временной администрации также представляют 
финансовую отчетность в соответствии с настоящим Положением. 

4. Финансовая отчетность НФКУ, осуществляющего деятельность 
в соответствии с исламскими принципами банковского дела 
и финансирования, представляет собой структурированное 
представление финансового положения и результат деятельности, 
осуществленных им за отчетный период. 
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5. Финансовая отчетность НФКУ, осуществляющего деятельность 
в соответствии с исламскими принципами банковского дела и 
финансирования, должна объективно отражать его финансовое 
положение и соответствовать стандартам Организации 
бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых институтов 
(далее – AAOIFI), а в случае отсутствия определенных стандартов 
НФКУ использует стандарты МСФО при условии, что они не будут 
противоречить стандартам шариата, утвержденным AAOIFI.

6. Целью финансовой отчетности НФКУ является: 
 − представление информации о финансовом положении, 

финансовых результатах деятельности и движении денежных средств 
НФКУ, полезной для широкого круга пользователей при принятии ими 
экономических решений; 

 − представление результатов управления ресурсами, 
доверенными руководству НФКУ, посредством представления 
информации об активах, обязательствах, капитале, доходах и 
расходах (включая прибыли и убытки) и движении денежных средств.

7. Пользователями финансовых отчетов являются инвесторы, 
акционеры, учредители, участники, кредиторы, заемщики, 
международные финансовые организации, налоговые органы, 
Национальный банк и другие пользователи.

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

8. Финансовая отчетность состоит из форм отчетности, которые 
должны составляться согласно прилагаемым к данному Положению 
формам: 

 − отчет о финансовом состоянии на конец последнего дня 
отчетного периода (форма № 1 согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению);

 − отчет о прибыли и убытках (форма № 2 согласно Приложению 
2 к настоящему Положению); 

 − отчет о движении денежных средств (форма № 3 согласно 
Приложению 3 к настоящему Положению); 
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 − отчет об изменениях в структуре капитала (форма № 4 согласно 
Приложению 4 к настоящему Положению); 

 − учетная политика и пояснительная записка (раскрытия);
 − отчет об источниках формирования и использования денежных 

средств кард фонда (форма № 5 согласно Приложению 5 к настоящему 
Положению);

 − заключение Шариатского совета (форма № 6 согласно 
Приложению 6 к настоящему Положению).

Пояснительная записка (раскрытия) к финансовому отчету 
должна быть емкой и понятной, а также иметь перекрестную ссылку к 
соответствующим статьям финансового отчета, если это необходимо. 
Пояснительная записка (раскрытия), приложенная к финансовой 
отчетности, является его неотъемлемой частью.

Заключение Шариатского совета должно содержать информацию, 
подтверждающую проведение операций за отчетный период в 
соответствии с принципами шариата.

9. В финансовой отчетности должна быть четко выделена и, 
если это необходимо для должного понимания представленной 
информации, повторяться следующая информация:

 − название отчитывающегося НФКУ;
 − отчетная дата или период, покрываемый финансовой 

отчетностью;
 − валюта отчетности;
 − единицы измерения и уровень точности, используемые при 

представлении чисел в финансовой отчетности.
10. При составлении финансовой отчетности руководство НФКУ 

должно оценивать способность НФКУ продолжать свою деятельность. 
Финансовая отчетность должна составляться на основе допущения 
о непрерывности деятельности, если только у руководства нет ни 
намерения, ни необходимости в ликвидации или в существенном 
сокращении масштабов деятельности НФКУ. Когда руководство 
в процессе формирования мнения осведомлено о существенных 
неопределенностях, связанных с событиями или условиями, 
которые могут вызвать значительные сомнения в способности НФКУ 
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осуществлять свою деятельность в будущем, эти неопределенности 
должны раскрываться.

Если финансовая отчетность составляется не на основе допущения 
о непрерывности деятельности, этот факт должен раскрываться так 
же, как и та основа, на которой составлена отчетность и причина, 
почему НФКУ не считается непрерывно действующим.

11. НФКУ должно составлять финансовую отчетность за 
исключением отчета о движении денежных средств, используя метод 
начисления.

12. В целях финансовой отчетности отчетным периодом для 
НФКУ является период с 1 января по 31 декабря календарного года 
включительно.

Для вновь созданного до 1 октября НФКУ первым отчетным 
периодом считается период со дня его государственной регистрации 
по 31 декабря включительно.

Для НФКУ, созданного после 1 октября, первым отчетным 
периодом считается период со дня его государственной регистрации 
по 31 декабря следующего года включительно.

13. В исключительных случаях, когда отчетный период НФКУ 
изменяется, и финансовая отчетность предоставляется за период, 
продолжительнее или короче одного года, НФКУ должно раскрыть в 
дополнение к периоду, охваченному финансовой отчетностью:

 − причину использования периода, отличающегося от года;
 − факт того, что сравнительные суммы для отчетов о совокупном 

доходе, об изменениях в капитале, движении денежных средств и 
соответствующих примечаний не сопоставимы.

14. Каждая существенная статья в финансовой отчетности НФКУ 
раскрывается и представляется в финансовой отчетности отдельно. 
Несущественные статьи группируются с суммой аналогичного 
характера или назначения.

15. Содержание и формы финансовой отчетности применяются 
последовательно от одного отчетного периода к другому (принцип 
последовательности).

По каждому числовому показателю финансовой отчетности 
должны быть приведены показатели предыдущего отчетного года.
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16. Классификация и представление статей в финансовых отчетах 
должны сохраняться из периода в период, за исключением случаев:

 − существенного изменения в характере операций НФКУ 
или когда анализ представления им в финансовой отчетности 
демонстрирует, что изменения приведут к более достоверному 
представлению событий или операций;

 − изменения в представлении требуются нормативными 
правовыми актами Национального банка.

17. Если данные за период, предшествующий отчетному, 
не сопоставимы с данными за отчетный период, то первые из 
названных данных подлежат корректировке, исходя из изменений 
правил, установленных нормативными документами Национального 
банка. Каждая корректировка должна быть раскрыта в пояснениях 
к формам финансовой отчетности с указанием ее причин. В случае 
если осуществление корректировки нецелесообразно, НФКУ должно 
раскрыть причину непроведения корректировки, а также характер 
изменений, которые произошли бы в случае корректировки сумм.

18. В формах финансовой отчетности в статьях, по которым ко 
дню составления отчетности не проводились операции, указывается 
числовое значение «ноль». В случае если НФКУ не занимается 
осуществлением той или иной указанной в формах финансовой 
отчетности операцией, она не включается в состав отчетности.

19. Финансовая отчетность НФКУ должна быть составлена 
в национальной валюте Кыргызской Республики, если иное 
не оговорено ратифицированными в установленном порядке 
международными договорами.

20. Финансовая отчетность должна быть подписана руководителем 
и главным бухгалтером НФКУ, а также заверена печатью НФКУ.

21. Изменения в финансовой отчетности, не учтенные в 
предыдущих периодах, которые установлены после получения 
аудиторского заключения до утверждения годового отчета, должны 
учитываться как корректировки текущего периода.

22. Исправление ошибок в финансовой отчетности 
подтверждается подписью лиц, указанных в п.20 данного Положения, 
с указанием даты исправления. 
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23. При составлении финансовой отчетности в целях ее 
более достоверного представления руководство НФКУ и лицо, 
ответственное за составление финансовой отчетности, вправе 
добавить и/или сократить статьи форм финансовой отчетности по 
консультации с внешним аудитором, с учетом требований настоящего 
Положения.

24. Руководство НФКУ несет ответственность за подготовку и 
представление финансовых отчетов. 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НФКУ

25. После проведения независимого внешнего аудита НФКУ 
должно предоставить в Национальный банк один экземпляр 
финансовой отчетности по следующим формам: отчет о финансовом 
состоянии на конец последнего дня отчетного периода (форма № 1), 
отчет о прибыли и убытках (форма № 2), отчет о движении денежных 
средств (форма № 3), отчет об изменениях в структуре капитала 
(форма № 4), отчет об источниках формирования и использования 
денежных средств кард фонда (форма № 5), заключение Шариатского 
совета (форма № 6). 

Финансовая отчетность представляется в Национальный банк 
вместе с копией заключения внешнего аудитора без изменений, в 
течение 30 дней с момента представления отчета внешним аудитором 
НФКУ, но не позже 105 дней с окончания финансового года.

26. МФО при проведении внешнего аудита должны публиковать 
финансовую отчетность с раскрытием, в составе следующих форм: 
отчет о финансовом состоянии на конец дня 31 декабря (форма № 1), 
отчет о прибыли и убытках (форма № 2), отчет о движении денежных 
средств (форма № 3), отчет об изменениях в структуре капитала 
(форма № 4), отчет об источниках формирования и использования 
денежных средств кард фонда (форма № 5), заключение Шариатского 
совета (форма № 6).

Публикация форм финансовой отчетности должна быть 
осуществлена вместе с аудиторским заключением после завершения 
аудиторской проверки и утверждения финансовой отчетности 
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в средствах массовой информации на государственном и/или 
официальном языках не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным годом. 

МФО осуществляют выбор средств массовой информации для 
публикации форм финансовой отчетности вместе с аудиторским 
заключением с тем, чтобы обеспечить ее широкое распространение и 
доступность пользователям. Сведения о публикации с приложением 
копии публикации должны быть представлены в Национальный банк 
в течение 3-х рабочих дней после публикации. 

27. В случае проведения внешнего аудита кредитный союз, 
имеющий лицензию на право привлечения депозитов должен 
публиковать финансовую отчетность в составе следующих форм: 
отчет о финансовом состоянии на конец дня 31 декабря (форма № 1), 
отчет о прибыли и убытках (форма № 2), отчет о движении денежных 
средств (форма № 3), отчет об изменениях в структуре капитала 
(форма № 4),отчет об источниках формирования и использования 
денежных средств кард фонда (форма № 5) заключение Шариатского 
совета (форма № 6). 

Публикация форм финансовой отчетности должна быть 
осуществлена вместе с аудиторским заключением после завершения 
аудиторской проверки и утверждения финансовой отчетности 
в средствах массовой информации на государственном и/или 
официальном языках не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным годом. Сведения о публикации с приложением копии 
публикации, должны быть представлены в Национальный банк в 
течение 3-х рабочих дней после публикации.

28. В случае нарушения НФКУ порядка представления финансовой 
отчетности, представления недостоверной отчетности, а также 
публикации отчетов без соблюдения установленных требований, 
Национальный банк имеет право применить к ним меры воздействия 
в соответствии с действующим законодательством.
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ГЛАВА 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРУГИХ 
ВИДОВ ОТЧЕТНОСТЕЙ НФКУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИСЛАМСКИМИ 
ПРИНЦИПАМИ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ФИНАНСИРОВАНИЯ

29. Ежеквартально НФКУ в течение 30 дней с момента окончания 
квартала должны размещать на информационном стенде отчет о 
финансовом состоянии на конец последнего дня отчетного квартала 
(форма № 1) и отчет о прибыли и убытках (форма № 2).

30. Национальный банк вправе затребовать в течение года любую 
информацию, относящуюся к деятельности НФКУ.

ГЛАВА 5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ 

31. В Отчете о финансовом состоянии активы и обязательства 
группируются по их характеру в порядке, отражающем их 
относительную ликвидность (по степени убывания ликвидности или 
сроков погашения).

32. Отчет о финансовом состоянии должен включать активы 
НФКУ, его обязательства, средства на инвестиционных счетах и 
капитал.

33. Статья актива не подлежит взаимозачету со статьей 
обязательств в отчете о финансовом состоянии и, наоборот, 
за исключением случаев, когда это требуется или разрешается 
стандартами AAOIFI.

34. В отчете о финансовом состоянии должны отдельно 
отражаться взаимоотношения с Национальным банком, другими 
НФКУ, другими партнерами по денежному рынку и кредиторами, 
заемщиками, для того, чтобы дать правильное представление об их 
взаимозависимости.

35. Название формы «Отчета о финансовом состоянии» 
необходимо излагать «Отчет о финансовом состоянии на «___» 
_____________ 20__ года (включительно)». При этом указывается 
дата на конец месяца, квартала, года.
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36. В отчете о финансовом состоянии должны быть представлены 
промежуточные итоги по активам, обязательствам, инвестиционным 
счетам и капиталу. 

37. Результаты по инвестиционным счетам и их эквивалентам 
должны быть представлены в отчете о финансовом состоянии как 
отдельная статья между обязательствами и капиталом НФКУ.  

ГЛАВА 6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ

38. В Отчете о прибыли и убытках, доходы и расходы, возникающие 
в результате деятельности НФКУ, должны быть сгруппированы по их 
характеру и должны отражать основные виды доходов и расходов.

39. Статьи доходов и расходов не подлежат взаимозачету, за 
исключением случаев когда:

1) стандарты AAOIFI разрешают это; 
2) или прибыль, убытки и сопутствующие расходы, 

возникающие в результате таких же или аналогичных событий, не 
являются существенными. Такие суммы должны объединяться и 
представляться в отчете о прибыли и убытках.

40. НФКУ должно представлять в отчете о прибыли и убытках 
или в пояснительной записке (раскрытиях) к финансовой отчетности 
анализ доходов и расходов, используя классификацию, основанную 
на характере доходов и расходов Компании.

41. НФКУ должно показывать в отчете о прибыли и убытках или в 
пояснительной записке (раскрытиях) к финансовой отчетности сумму 
дивидендов на акцию, объявленных или предложенных за период, 
охваченный финансовой отчетностью.

42. Название формы «Отчет о прибыли и убытках» необходимо 
излагать «Отчет о прибыли и убытках на «___» ______________ 20__ 
года (включительно)». При этом указывается дата на конец месяца, 
квартала, года.

43. В отчете о прибыли и убытках должна быть представлена 
информация с отдельными раскрытиями дохода на капитал, 
затрат, прибыли и убытков, полученных НФКУ и держателями 
инвестиционных счетов:
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1) доходы, полученные от реализации и прибыль от инвестиций 
(финансирования);

2) затраты и потери от инвестиций (финансирования);
3) чистая прибыль (потери) от инвестиций (финансирования);
4) доля держателей инвестиционных счетов в прибыли (убытках) 

от инвестиций (финансирования) в прибыли НФКУ, как мудариба;
5) доля НФКУ в прибыли (потере) от инвестиций (финансирования);
6) доля НФКУ в доходе от неограниченных инвестиций как 

мудариба;
7) доля НФКУ в прибыли от ограниченных инвестиций как 

мудариба;
8) установленный размер оплаты для НФКУ как инвестиционного 

агента, если есть таковое;
9) доходы (расходы), полученные в результате операций, не 

соответствующих стандартам шариата, если таковые имеются;
10) другие доходы, полученные от реализации, затраты, прибыль 

и убытки;
11) общие и административные затраты;
12) чистая прибыль (потери) до уплаты налогов;
13) налоги (должны быть представлены по отдельности);
14) чистая прибыль (потери).

ГЛАВА 7. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

44. В отчете о движении денежных средств НФКУ должно 
представлять данные о движении денежных средств и эквивалентов 
денежных средств за отчетный период, классифицируя их по 
операционной, инвестиционной или финансовой деятельности.

45. Отчет о движении денежных средств должен представить 
собой чистое увеличение (сокращение) в кассовом выражении и 
средств, приравниваемых к денежной стоимости в начале и в конце 
периода.

46. В отчете о движении денежных средств должны быть 
представлены транзакции и другие перечисления сумм, которые не 
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требуют выплаты или не влекут за собой поступления денежных 
средств или средств, приравниваемых к денежной наличности 
(например, дивиденды, предназначенные для распределения между 
акционерами или приобретение активов в обмен на долю в акциях 
НФКУ). 

47. К отчету о движении денежных средств должна быть 
представлена Политика НФКУ в отношении компонентов денежных 
средств и средств, приравниваемых к денежным средствам, 
используемая как основа для подготовки отчета о движении 
денежных средств.

ГЛАВА 8. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СТРУКТУРЕ КАПИТАЛА

48. НФКУ должно представить отчет об изменениях в структуре 
капитала, отражающий: 

1) оплаченный капитал, резервы, создаваемые в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики и резервы, создаваемые по усмотрению НФКУ отдельно 
и нераспределенную прибыль на дату начала отчетного периода с 
отдельным представлением суммы прибыли, возникшей в результате 
переоценки активов и обязательств в денежном выражении, где это 
возможно;

2) операции капитального характера и распределения, 
произведенные НФКУ в течение отчетного периода;

3) чистая прибыль (убыток) за отчетный период;
4) увеличение (сокращение) резервов, создаваемых НФКУ 

в течение отчетного периода в соответствии с требованиями 
законодательства Кыргызской Республики. 

49. Информация о нераспределенной прибыли НФКУ должна 
включать следующее:

1) нераспределенная прибыль в начале периода с отдельным 
раскрытием суммы, возникшей в результате переоценки активов и 
обязательств в денежном выражении, где это применимо;

2) чистая прибыль (убыток) за отчетный период;
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3) отчисления в резервы, создаваемые НФКУ за отчетный период 
в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской 
Республики;

4) суммы, причитающиеся акционерам/участникам в течение 
отчетного периода;

5) нераспределенная прибыль в конце отчетного периода с 
отдельным раскрытием суммы, возникшей в результате переоценки 
активов и обязательств в денежном выражении, где это возможно. 

ГЛАВА 9.УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА (РАСКРЫТИЯ)

50. Учетная политика в пояснительной записке (раскрытиях) к 
финансовой отчетности НФКУ должна предусматривать следующее:

1) определение учетной политики, которая включает в себя 
принципы учета, основы, правила и методы, которые были приняты 
НФКУ для подготовки и публикации финансовых отчетов; 

2) ясное и сжатое описание значительной политики учета, 
используемой в подготовке и публикации финансовых отчетов;

3) методы представления основных принципов бухгалтерского 
учета в примечании к финансовой отчетности;

4) принятие новой учетной политики из-за очевидной разницы 
в состоянии определенных транзакций и событий по сравнению с 
простыми транзакциями и событиями в прошлом;

5) принятие новой учетной политики из-за транзакций или 
событий, которые возникают впервые или возникали в прошлом, но 
были несущественными;

6) изменения в классификации пунктов финансовых отчетов 
текущего периода по сравнению с классификацией статей 
финансового отчета предыдущего периода;

7) представление методов, используемых НФКУ для 
распределения прибыли (убытка) от инвестиций (финансирования) 
между владельцами инвестиционных счетов и НФКУ как мудариба или 
как инвестиционного менеджера, участвующего или не участвующего 
в инвестициях своими собственными денежными средствами.
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51. В учетной политике должны быть представлены изменения, 
в том числе изменения, не влияющие на финансовые показатели 
в текущем или предыдущих периодах или когда такое влияние 
возможно в будущие периоды.

52. При внесении изменений в учетную политику новая политика 
применяется ретроспективно, т.е. НФКУ должно применять новую 
учетную политику к сравнительной информации за предшествующие 
периоды путем формирования финансовых отчетов за последние 
периоды, насколько это практически осуществимо.

53. В пояснительной записке (раскрытиях) к финансовой 
отчетности НФКУ должна быть раскрыта информация, которая не 
представлена в опубликованной финансовой отчетности:

1) название НФКУ;
2) страна регистрации НФКУ;
3) дата образования и организационно-правовая форма НФКУ;
4) месторасположение головного офиса НФКУ и его дочерних 

компаний в каждой стране, где функционирует учреждение;
5) характер деятельности НФКУ и основные банковские услуги, 

предусмотренный уставом;
6) наименования дочерних компаний НФКУ, финансовые отчеты 

которых не сводятся с отчетами НФКУ, страны их регистрации, 
доля участия НФКУ в каждой дочерней организации, характер 
деятельности и причины исключения их финансовых отчетов из 
сводных финансовых отчетов НФКУ;

7) наименование управляющей компании НФКУ, а также 
наименование ее филиалов, если есть таковые;

8) роль Шариатского совета в деятельности НФКУ и его 
полномочия;

9) правила налогообложения в стране регистрации и в других 
странах, где у НФКУ есть филиалы. Если НФКУ пользуется 
налоговыми льготами в стране регистрации и в других странах, 
необходимо указать период налоговых льгот и оставшийся период 
действия налоговых льгот.

54. Пояснительная записка (раскрытия) к финансовой отчетности 
должна быть представлена в систематизированном виде. По 
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каждой статье отчета о прибылях и убытках, отчета о финансовом 
состоянии по бухгалтерскому балансу и отчета о движении денежных 
средств должны быть приведены перекрестные ссылки на любую, 
относящуюся к ней информацию.

55. Ошибка в финансовых отчетах за предыдущий период, 
если имеет место таковое, должна быть исправлена путем нового 
формирования финансовых отчетов за все предыдущие периоды, 
которые были затронуты ошибкой.

Нераспределенная прибыль в начале первого периода должна 
быть скорректирована для того, чтобы отразить суммарное влияние 
исправления ошибки на периоды, которые не представлены, но были 
затронуты ошибкой.

56. Раскрытие дополнительной информации может быть 
осуществлено с помощью диаграмм, аналитических таблиц, 
графиков и выписок данных за предыдущий и отчетный периоды.

57. В примечаниях к финансовой отчетности НФКУ должна быть 
отражена информация:

1) о должностных лицах НФКУ, определенных законами 
Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в 
Кыргызской Республике», «О кредитных союзах»;

2) о родственниках должностных лиц НФКУ;
3) о любых физических или юридических лицах, которые 

осуществляют прямое или косвенное владение или управление 
НФКУ;

4) о дочерних и/или зависимых компаниях и других филиалах 
НФКУ;

5) об источниках формирования и использования создаваемых 
в соответствии со стандартами AAOIFI в течение отчетного периода 
средств фонда закят и фонда кард, если таковые имеются. Метод 
расчета закят должен производиться в соответствии со стандартами 
AAOIFI.
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ГЛАВА 10. ОТЧЕТНОСТЬ МФО, ИМЕЮЩИХ «ИСЛАМСКОЕ ОКНО»

58. МФО, имеющие «исламское окно», должны формировать и 
представлять дополнительную (отдельную) финансовую отчетность 
по деятельности, осуществляемой в соответствии с исламскими 
принципами банковского дела и финансирования, в виде приложения 
к консолидированной финансовой отчетности компании.

59. Учетная политика МФО, имеющих «исламское окно», 
утвержденная его Советом директоров и Шариатским советом, 
должна включать в свой состав Порядок формирования финансовой 
отчетности «исламского окна» МФО.

60. Дополнительная (отдельная) финансовая отчетность МФО, 
имеющих «исламское окно», представляемая по деятельности, 
осуществляемой в соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования, состоит из следующих 
финансовых отчетностей:

 − отчет о финансовом состоянии (форма № 1 согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению);

 − отчет о прибыли и убытках (форма № 2 согласно Приложению 
2 к настоящему Положению); 

 − учетная политика и пояснительная записка (раскрытия) к 
финансовой отчетности;

 − отчет об источниках формирования и использования денежных 
средств кард фонда (форма № 5 согласно Приложению 5 к настоящему 
Положению);

 − заключение Шариатского совета (форма № 6 согласно 
Приложению 6 к настоящему Положению);

Пояснительная записка (раскрытия) к финансовому отчету 
должна быть емкой и понятной, а также иметь перекрестную ссылку к 
соответствующим статьям финансового отчета, если это необходимо. 
Пояснительная записка (раскрытия), приложенная к финансовой 
отчетности является его неотъемлемой частью.

Заключение Шариатского совета должно содержать информацию, 
подтверждающую проведение операций, за отчетный период, в 
соответствии с принципами шариата.
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Приложение 1 
к Положению «О требованиях 
к формированию финансовой 
отчетности и представлению 
информации НФКУ, 
осуществляющими деятельность по 
исламским принципам банковского 
дела и финансирования или  
имеющими «исламское окно»

Форма № 1  

Отчет о финансовом состоянии на _________ 20___ г.
__________________________________________________

(наименование небанковского финансово-кредитного 
учреждения и его местонахождение)

тыс.сом

 Наименование статьи Всего Инвалюта

А. Активы

1. Денежные средства   

 в том числе в иностранной валюте   

2. Счет в Национальном банке   

3. Расчетные счета в других банках и финансовых 
учреждениях   

4. Счета в других банках и финансовых учреждениях:   

 а) по договору ограниченная мудараба   

 б) по договору неограниченная мудараба   

 в) по договору кард хасан   

5. Ценные бумаги   

6. Финансирование, предоставленное банкам и финансово-
кредитным учреждениям:   

 а) по договору ограниченная мудараба   

 б) по договору неограниченная мудараба   

 в) по договору шарика/мушарака   

 г) по договору мурабаха   

 д) по договору иджара/иджара мунтахийя биттамлик   
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 е) по договору салам   

 ж) по договору кард хасан   

7. Финансирование, предоставленное другим клиентам   

 а) по договору ограниченная мудараба   

 б) по договору неограниченная мудараба   

 в) по договору шарика/мушарака   

 г) по договору мурабаха   

 д) по договору иджара/иджара мунтахийя биттамлик   

 е) по договору салам   

 ж) по договору кард хасан   

8. МИНУС: Специальный РППУ   

9. Чистое финансирование (ст.6+ст.7-8)   

10. Активы/инвентарь для последующей передачи клиентам:   

 а) недвижимое имущество   

 б) движимое имущество   

11. Основные средства, в т.ч.:   

 a) земля и здания   

 б) прочие основные средства   

12.  Прочая собственность   

 a) недвижимость клиента, принятая в погашение 
полученного финансирования   

 б) прочая собственность клиента, принятая в погашение 
предоставленного финансирования   

13.  Капиталовложения в неконсолидированные компании   

 а) банки и финансово-кредитные учреждения   

 б) другие финансовые учреждения   

 в) нефинансовые учреждения   

14. Прочие активы   

15. ВСЕГО: АКТИВЫ   

Б. Обязательства

16. Срочные счета юридических лиц   

 а) по договору ограниченная мудараба   
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 б) по договору неограниченная мудараба   

17. Срочные счета физических лиц   

 а) по договору ограниченная мудараба   

 б) по договору неограниченная мудараба   

18. Полученное финансирование:   

 а) от банков КР   

 б) от других ФКУ КР   

 в) от международных финансовых организаций и 
доноров   

 г) от международных ФКУ   

 д) от органов государственной власти   

19. Средства, заимствованные МФК от юридических лиц и 
учредителей (акционеров)   

 а) финансирование, предоставленное МФК от 
учредителей (акционеров) – физических лиц   

 б) финансирование, предоставленное МФК от 
учредителей (акционеров) – юридических лиц   

20. Условные гранты   

21. в том числе в иностранной валюте   

22. Прочие обязательства   

23. ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

В. Капитал

24. Акционерный капитал:   

 a) обыкновенные акции (полностью оплаченный 
уставный капитал)   

 б) привилегированные акции   

 в) капитал, вложенный сверх номинала   

 г) дополнительный капитал, внесенный физическими и 
юридическими лицами   

 д) нераспределенная прибыль (убытки):   

 д1) прибыль (убытки) прошлых периодов   

 д2) прибыль (убытки) текущего года   

 е) резервы на будущие потребности   

25. Общие резервы, в том числе:   
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 а) резерв по переоценке основных средств   

 б) резерв по переоценке ценных бумаг   

 в) общий РППУ по финансированию   

 г) общий РППУ по другим активам   

 д) другие общие резервы   

26. Резерв на выравнивание прибыли (РВП)   

27. Резерв на покрытие рисков по инвестициям   

28. Капиталовложения неконсолидированных компаний   

29.  ВСЕГО: КАПИТАЛ   

30.  ВСЕГО КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Председатель Правления (Руководитель) ___________________
(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер ___________________
(ФИО, подпись)
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Приложение 2  
к Положению «О требованиях 
к формированию финансовой 
отчетности и представлению 
информации НФКУ, 
осуществляющими деятельность по 
исламским принципам банковского 
дела и финансирования или 
имеющими «исламское окно»

Форма № 2 

Отчет о прибыли и убытках на _________ 20___ г.
_________________________________________________________

(наименование небанковского финансово-кредитного 
учреждения и его местонахождение)

тыс.сом

№ Наименование статьи Отчетный 
период 20__г.

Предыдущий 
период 
20__г..

A. Доходы, полученные по операциям

1.
Доходы по денежным средствам, 
размещенным на счетах в коммерческих 
банках

 а) по договору ограниченная мудараба
 б) по договору неограниченная мудараба
 в) по договору кард хасан
2. Доходы по ценным бумагам

3.
Доходы, полученные от финансирования, 
предоставленного финансово-кредитным 
учреждениям, в том числе:

 а) по договору ограниченная мудараба
 б) по договору неограниченная мудараба
 в) по договору шарика/мушарака
 г) по договору мурабаха

 д) по договору иджара/иджара мунтахийя 
биттамлик

 е) по договору салам

4.
Доходы, полученные от финансирования, 
предоставленного другим клиентам, в том 
числе:

 а) по договору ограниченная мудараба
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 б) по договору неограниченная мудараба
 в) по договору шарика/мушарака
 г) по договору мурабаха

 д) по договору иджара/иджара мунтахийя 
биттамлик

 е) по договору салам

5.  Прочие доходы, полученные от операций 
финансирования

6. Всего
 Б. Расходы, понесенные по операциям

7. Расходы по срочным счетам юридических 
лиц

 а) по договору ограниченная мудараба
 б) по договору неограниченная мудараба
8. Расходы по срочным счетам физических лиц
 а) по договору ограниченная мудараба
 б) по договору неограниченная мудараба

9. Расходы по финансированию, полученному 
от банков

10. Расходы по финансированию, полученному 
от других финансовых институтов

11.
Расходы по финансированию, полученному 
от международных финансовых институтов 
(другие источники финансирования)

12. Прочие расходы
13. Всего
14. Чистый доход от операций
15. РППУ
16. Чистый доход после отчислений в РППУ
В. Прочие доходы по операциям 
17. Комиссионные и плата за услуги
18. Доход/убытки от курсовой разницы
19. Доходы, полученные по агентскому банкингу

20.
Доход/дивиденды от вложений в капитал и 
акции, в т.ч. в дочерние и ассоциированные 
компании

21. Другие доходы
22. Всего
Г. Прочие расходы по операциям

23. Расходы по оплате услуг специалистов и 
банковские услуги
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24. Другие расходы
25. Всего
Д. Операционные и административные расходы и расходы на закят и 
благотворительность
26. Зарплата и другие расходы по персоналу
 a) зарплата и премии
 б) прочие выплаты и субсидии
 в) платежи в Соцфонд

27. Гонорары членам Совета директоров

28. Прочие расходы на основные средства, 
включая налог на собственность

 a) арендная плата
 б) коммунальные услуги
 в) расходы на амортизацию
 г) другие расходы
 д) налог на собственность

29. Налоги 
30. Такафул

31. Прочие операционные и административные 
расходы

32. Всего: операционные расходы
33. Всего: операционный доход (убыток)

34.
Резервы на покрытие других возможных 
потерь и убытков (не от операций 
финансирования)

35. Чистый операционный доход (убыток)
36. Расходы на закят и благотворительность
37. Налог на прибыль
38. Чистая прибыль (убыток)

Председатель Правления (Руководитель) ___________________
(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер ___________________
(ФИО, подпись)
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Приложение 3 
к Положению«О требованиях 
к формированию финансовой 
отчетности и представлению 
информации НФКУ, 
осуществляющими деятельность по 
исламским принципам банковского 
дела и финансирования 
илиимеющими «исламское окно»

Форма № 3 

Отчет о движении денежных средств на _________ 20___ г.
_________________________________________________________

(наименование небанковского финансово-кредитного 
учреждения и его местонахождение)

тыс.сом

№ Наименование статьи
Отчетный 

период 
20__г.

Предыдущий 
период 20__г.

Движение денежных средств от операционной деятельности:
1 Наценка, полученная от операций по ИПФ   

2 Доля прибыли, выплаченная по средствам, 
привлеченная по ИПФ   

3 Доходы по услугам и комиссии полученные   

4 Чистые выплаты от операции с иностранной 
валютой   

5 Чистая прибыль по операциям с иностранной 
валютой   

6

Чистый реализованный доход от операций с 
финансовыми инструментами, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка

  

7 Расходы по услугам и комиссии уплаченные   
8 Прочие доходы   
9 Зарплата и премии сотрудникам   

10 Административные расходы   
Изменения операционных активов и обязательств

11 Средства, предоставленные клиентам по ИПФ   
12 Дебиторская задолженность   
13 Прочие активы   
14 Средства, привлеченные по ИПФ   
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15 Прочие обязательства   

16
Чистый приток денежных средств 
от операционной деятельности до 
налогообложения

  

17 Налог на прибыль уплаченный   

18 Чистый приток денежных средств от 
операционной деятельности   

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

 19 Приобретение основных средств и 
нематериальных активов   

20 Реализация основных средств и 
нематериальных активов   

21 Чистый приток денежных средств от 
инвестиционной деятельности   

Движение денежных средств от финансовой деятельности: 
22 Выплаченные дивиденды   
23 Поступление привлеченных средств по ИПФ   
24 Погашение привлеченных средств по ИПФ   

25 Чистый приток/отток денежных средств от 
финансовой деятельности   

26 Влияние изменения обменного курса на 
денежные средства и их эквиваленты   

27 Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов   

28 Денежные средства и их эквиваленты на 
начало года   

29 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
года   

Председатель Правления (Руководитель) ___________________
(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер ___________________
(ФИО, подпись)
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Приложение 4  
к Положению «О требованиях 
к формированию финансовой 
отчетности и представлению 
информации НФКУ, 
осуществляющими деятельность по 
исламским принципам банковского 
дела и финансирования или 
имеющими «исламское окно»

Форма № 4 

Отчет об изменениях в структуре капитала на _________ 20___ г.
__________________________________________________________

(наименование небанковского финансово-кредитного 
учреждения и его местонахождение)

№ Наименование статьи
Отчетный 

период 
20__г.

Предыдущий 
период 20__г.

Уставный капитал

1 Остаток на начало отчетного периода   

2 Увеличение в отчетном периоде   

3 Уменьшение в отчетном периоде   

4 Остаток на конец отчетного периода   

5 Капитал, внесенный сверх номинала   

6 Остаток на начало отчетного периода   

7 Излишек капитала от выпуска акций   

8 Другие изменения   

9 Остаток на конец отчетного периода   

 Нераспределенная прибыль   

10 Остаток на начало отчетного периода   

11 Прибыль (убытки) последнего отчетного периода   

12
Дивиденды, объявленные по результатам 
последнего отчетного года, в виде денежных 
средств

  

13 Другие изменения   

14 Остаток на конец отчетного периода   
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 15 Резерв для будущих потребностей   

16 Остаток на начало отчетного периода   

17 Другие движения резерва для будущих 
потребностей   

18 Остаток на конец отчетного периода   

 Резервы по переоценке активов   

19 Остаток на начало отчетного периода   

20 Результаты переоценки основных средств в 
отчетном периоде   

21 Другие движения резерва по переоценке 
основных средств   

22 Результаты переоценки ценных бумаг в отчетном 
периоде   

23 Остаток на конец отчетного периода   

24 Всего: капитал   

Председатель Правления (Руководитель) ___________________
(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер ___________________
(ФИО, подпись)
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Приложение 5 
к Положению «О требованиях 
к формированию финансовой 
отчетности и представлению 
информации НФКУ, 
осуществляющими деятельность по 
исламским принципам банковского 
дела и финансирования или 
имеющими «исламское окно»

Форма №5

Отчет об источниках формирования и использования 
денежных средств кард фонда на __________20___г.

__________________________________________________________
(наименование небанковского финансово-кредитного 

учреждения и его местонахождение)
тыс.сом

Наименование 
Отчетный 

период 
20__г.

Предыдущий 
период 20__г.

Начальное сальдо 
1 Кард хасан

2 Денежные средства, доступные для 
предоставления кард хасана

Источники средств кард фонда
3 Распределение средств из текущих счетов 

4 Распределение доходов, не соответствующих 
стандартам Шариата

5 Средства, полученные вне деятельности НФКУ

6 Итого сумма, образовавшаяся из источников 
средств в течение года

Использование средств кард фонда
7 Кард хасан на образовательные цели
8 Кард хасан для малого бизнеса
9 Расчеты по текущим счетам

10 Итого сумма, использованных средств в течение 
года
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Сальдо на конец года 
11 Кард хасан

12 Денежные средства, доступные для 
предоставления кард хасана

Председатель Правления (Руководитель) ___________________
(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер ___________________
(ФИО, подпись)
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Приложение 6 
к Положению «О требованиях 
к формированию финансовой 
отчетности и представлению 
информации НФКУ, 
осуществляющими деятельность по 
исламским принципам банковского 
дела и финансирования или 
имеющими «исламское окно»

Форма № 6
Заключение Шариатского Совета 

(образец)
Мы, (фамилия, имя, отчество), … (фамилия, имя, отчество), 

…., будучи членами Шариатского Совета/оказывающие услуги 
согласно договора компании, от имени членов Шариатского 
Совета действительно подтверждаем, что операции компании 
осуществляющей операции по исламским принципам 
финансирования, в ______ году проводились в соответствии с 
принципами шариата. 

От имени Шариатского Совета: 
(ФИО, подпись) _________________________ 
(ФИО, подпись) _________________________ 
 …………………………… ………………………………… 

г. Бишкек 
(дата)
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101 
от 26 декабря 2016 года № 50/1

О размере учетной ставки Национального 
банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 19 и 43 Закона Кыргызской Республики 
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление 
Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской 
Республики в размере 5,00 процента годовых. 

2. Настоящее постановление вступает в действие с 27 декабря 
2016 года. 

3. Экономическому управлению разместить информацию о 
размере учетной ставки на официальном веб-сайте Национального 
банка Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня после 
принятия настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской 
Республики Н. Жениша. 

Председатель Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101 
от 28 декабря 2016 года № 51\1

Об утверждении Положения «О мерах воздействия, 
применяемых к операторам платежной 

системы/платежным организациям»

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном 
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О мерах воздействия, применяемых 
к операторам платежной системы/платежным организациям» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правления 
Национального банка «Об утверждении Положения «О мерах 
воздействия, применяемые к операторам платежной систем/
платежным организациям» от 24 февраля 2016г. № 10/7.

3. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования. 

5. Управлению платежных систем довести настоящее 
постановление до сведения структурных подразделений 
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Национального банка Кыргызской Республики, областных 
управлений, представительства Национального банка в Баткенской 
области, операторов платежных систем и платежных организаций и 
коммерческих банков Кыргызской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской 
Республики Л.Дж.Орозбаеву.  

Председатель Т. Абдыгулов
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Приложение  
к постановлению Правления  

Национального банка  
Кыргызской Республики  

от 28 декабря 2016 года № 51/1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мерах воздействия, применяемых к операторам 

платежных систем/платежным организациям

ГЛАВА 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение «О мерах воздействия, применяемых к операторам 
платежных систем/платежным организациям» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с законами «О Национальном банке 
Кыргызской Республики», «О платежной системе Кыргызской 
Республики», «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской 
Республике», «О противодействии легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию террористической или 
экстремистской деятельности», «Об основах административной 
деятельности и административных процедурах»и другими 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

2. Настоящее Положение определяет меры воздействия, 
порядок применения мер воздействия к операторам платежных 
систем (кроме банков и других финансово-кредитных учреждений), 
платежным организациям, которые осуществляют свою 
деятельность на территории Кыргызской Республики в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики.

3. Меры воздействия применяются Национальным банком 
Кыргызской Республики (далее – Национальный банк) в порядке, 
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и 
настоящим Положением.

4. Целью применения Национальным банком мер воздействия 
является защита интересов пользователей платежных систем, 
поддержание и обеспечение эффективности, безопасности и 
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надежности платежных систем, противодействие легализации 
(отмыванию) преступных доходов и финансированию 
террористической или экстремистской деятельности.

5. Национальный банк имеет право применять меры воздействия 
к операторам платежных систем/платежным организациям в случаях:

 − нарушения законодательства Кыргызской Республики;
 − противодействияпри осуществлении Национальным банком 

надзорных функций;
 − осуществления фиктивных и сомнительных операций, не 

имеющих реального покрытия, которые запрещены в соответствии 
с законодательством по противодействию легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию террористической или 
экстремистской деятельности Кыргызской Республики;

 − действия или бездействия операторов платежных систем/
платежных организаций, которые влекут за собой угрозу интересам 
участников и пользователей платежных систем, 

 − систематического предоставления (два и более раза в 
течение 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев) 
несвоевременной/ неправильной/ недостоверной/ искаженной/ 
неполной отчетности и/или иной информации в Национальный банк;

 − задержки начала деятельности в качестве оператора платежной 
системы/платежной организации более чем на 1 (один) год с момента 
выдачи лицензии.

6. Национальный банк вправе направлять предупреждение в 
порядке информирования оператора платежной системы/платежной 
организации о том, что они нарушают определенные нормы и 
правила или занимаются деятельностью, угрожающей безопасности 
и надежности платежной системы, а также в целях предупреждения, 
что в дальнейшем к ним могут быть применены соответствующие 
меры воздействия. Предупреждение не является мерой воздействия.
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ГЛАВА 2.  
МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

7. Настоящим Положением определены следующие меры 
воздействия, применяемые к операторам платежных систем/
платежным организациям:

 − предписание;
 − временное приостановление или ограничение на проведение 

отдельных видов платежей и операций в рамках лицензии; 
 − отзыв лицензии.

Национальный банк вправе применить штраф к операторам 
платежных систем/платежным организациям за административное 
правонарушение, в том числе выявленное в ходе инспекторских 
проверок, в порядке, предусмотренном в соответствии с Инструкцией 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях в 
сфере банковского законодательства, утвержденной постановлением 
Правления Национального банка от 26 августа 2015 года № 49/9.

8. Меры воздействия применяются в зависимости от ситуации, 
сложности и серьезности нарушения и последствий для пользователей 
и участников платежных систем. При применении мер воздействия 
не предусматривается их очередность и последовательность.

9. Решение о применении соответствующих мер воздействия 
принимает Комитет по платежной системе Национального банка.

10. Предписание об устранении выявленных нарушений в 
определенный срок направляется операторам платежных систем/
платежным организациям в случаях:

 − непредставления финансовой отчетности или другой 
отчетности, определенной нормативными правовыми актами 
Национального банка, заключения внешнего аудитора и приложения 
к нему в установленные Национальным банком сроки;

 − предоставления в Национальный банк несвоевременной/ 
неправильной/ недостоверной/ искаженной/ неполной информации, 
в том числе в ходе проведения инспекторских проверок;

 − отсутствия технических документов, поддерживающих 
аппаратно-программный комплекс;
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 − противодействия при осуществлении сотрудниками 
Национального банка надзорных функций;

11. Решение о временном приостановлении или ограничениина 
проведение отдельных видов платежей и операций в рамках лицензии 
принимается в зависимости от характера и степени нарушения. 

12. Решение о временном приостановлении лицензии 
применяется в любом из случаев: 

 − систематического невыполнения оператором платежной 
системы/платежной организацией предписаний и/или требований 
Национального банка;

 − неплатежеспособности оператора платежной системы/
платежной организации;

 − систематического противодействия сотрудникам 
Национального банка при исполнении ими надзорных функций. 

13. Ограничение на проведение отдельных видов платежей и 
операций в рамках лицензии принимается в случаях:

 − допущения систематического невыполнения (два и более раз 
в течение 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев) 
предписаний и/или требований Национального банка;

 − участие в операциях, запрещенных законодательством 
Кыргызской Республики, в том числе в случаях, предусмотренных 
законодательством по противодействию легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию террористической или 
экстремистской деятельности;

 − нарушения законодательства Кыргызской Республики, в том 
числе антимонопольного законодательства и законодательства по 
противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и 
финансированию террористической или экстремистской деятельности, 
и требований Национального банка в части регулирования 
деятельности операторов платежных систем/платежных организаций;

 − выявление неплатежеспособности или неисполнение 
финансовых обязательств перед поставщиками услуг и/или 
пользователями платежных услуг.

14. В зависимости от того, устранены ли причины временного 
приостановления или ограниченияна проведение отдельных видов 
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платежей и операций, лицензия может быть восстановлена либо 
отозвана. 

15. Действие лицензии возобновляется Национальным банком 
со дня, следующего за днем истечения срока, на который было 
приостановлено действие лицензии, при условии устранения 
оператором платежной системы/платежной организацией нарушений 
требований либо до истечения установленного срока, на который 
было приостановлено действие лицензии в случае досрочного 
устранения нарушений требований оператором платежной системы/
платежной организацией.

16. В случае досрочного устранения выявленных нарушений 
оператор платежной системы/платежная организация уведомляет 
Национальный банк об этом в письменной форме с предоставлением 
соответствующих документов. Национальный банк, в свою очередь, 
вправе провести инспекторскую проверку.

17. Национальный банк проводит инспекторскую проверку на 
предмет устранения выявленных нарушений в тридцатидневный срок 
либо не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления 
оператора платежной системы/платежной организации о досрочном 
устранении нарушений. По результатам проверки направляет 
оператору платежной системы/платежной организации в письменной 
форме решение о возобновлении действия лицензии либо об отказе 
в ее возобновлении с соответствующим обоснованием и вносит 
соответствующие сведения в реестр.

18. Лицензия считается возобновившей свое действие с даты 
внесения сведений об этом в реестр и уведомления оператора 
платежной системы/платежную организацию. Оператор платежной 
системы/платежная организация вправе обжаловать решение 
Национального банка об отказе в возобновлении действия лицензии в 
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

19. Отзыв лицензии производится в том случае, когда деятельность 
оператора платежной системы/платежной организации влечет за 
собой реальную угрозу интересам участников и пользователей 
платежных услуг и применяется в следующих случаях:

 − при нарушении законодательства Кыргызской Республики;
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 − при выявлении неплатежеспособности или неисполнение (два и 
более раз в течение 12 (двенадцати) последовательных календарных 
месяцев) финансовых обязательств перед поставщиками услуг и/или 
пользователями платежных систем;

 − при задержке начала деятельности в качестве оператора 
платежной системы/платежной организации более чем на 1 (один) 
год с момента выдачи лицензии.

20. Отзыв лицензии деятельности оператора платежной системы/
платежной организации влечет за собой прекращение деятельности, 
указанной в лицензии, в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

21. Комитет по платежной системе Национального банка может 
принять решение об отзыве лицензии без предварительного 
применения других мер воздействия для снижения рисков в 
платежной системе и защиты прав пользователей платежных систем.

22. Решение Комитета по платежной системе Национального 
банка вступает в силу со дня его принятия и уведомленияоператора 
платежной системы/платежной организации.

23. Оператор платежной системы/платежная организация в 
течение трех рабочих дней после получения решения Комитета 
по платежной системе Национального банка об отзыве лицензии 
должен сдать оригинал лицензии в Национальный банк. 

24. Национальным банком вносится соответствующая запись 
об отзыве лицензии в реестр и размещается информация на 
официальном сайте Национального банка.

25. При временном приостановлении или ограничении проведения 
отдельных видов платежей и операций, приостановлении/отзыве 
лицензии и добровольной ликвидации оператора платежной 
системы/платежной организации Национальный банк направляет 
уведомление во все коммерческие банки, поставщикам услуг, 
операторам платежных систем/платежным организациям. 

В целях ускорения процесса информирования, а также 
фиксирования времени и даты информирования Национальный банк 
направляет копию уведомления о применении меры воздействия на 
официальные электронные адреса участников платежной системы с 
возможным дальнейшим досылом бумажного варианта.
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ГЛАВА 3.  
ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ОПЕРАТОРА 

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ/ПЛАТЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

26. С момента временного приостановления/отзыва лицензии или 
добровольной ликвидации оператор платежной системы/платежная 
организация должен полностью прекратить осуществление 
деятельности по:

 − приему и проведению платежей и расчетов за товары и услуги, 
не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих 
лиц посредством платежных систем, основанных на информационных 
технологиях и электронных средствах, и способах проведения 
платежей; 

 − оказанию услуг по приему, обработке и выдаче финансовой 
информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих 
лиц участникам платежной системы, данного процессингового, 
клирингового центра.

27. В случае, если с момента временного приостановления/
ограничения/отзыва лицензии или добровольной ликвидации в 
систему оператора платежной системы/платежной организации 
поступили платежи (до момента отключения системы и при 
действующих договорах с поставщиками услуг и участниками 
платежных систем), то данные платежи должны быть приняты, 
завершены и оплачены оператором платежной системы/платежной 
организацией. Информация по завершению данных платежей должна 
быть представлена в бумажном виде в Национальный банк в срок не 
позднее следующего дня вручения, опубликования, оглашения или 
доведения до сведения решения Комитета по платежной системе 
Национального банка. 

ГЛАВА 4. 
 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28. Обжалование мер по решению Комитета по платежной 
системе Национального банка о применении мер воздействия к 
операторам платежных систем/платежным организациям и/или их 
должностным лицам осуществляется в соответствии с Положением 
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«О досудебном регулировании споров между Национальным банком 
Кыргызской Республики и оператором платежной системы/платежной 
организацией», утвержденным постановлением Правления 
Национального банка от 24 февраля 2016 года № 10/8.

29. В случае если оператором платежной системы/платежной 
организацией выступает банк или другое финансово-кредитное 
учреждение, то мера воздействия применяется в соответствии 
с Положением «О мерах воздействия, применяемых к банкам 
и некоторым другим финансово-кредитным учреждениям, 
лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики», 
утвержденным постановлением Правления Национального банка от 
19 мая 2005 года № 16/2.
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101 
от 28 декабря 2016 года № 51\2

О внесении изменения и дополнения в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской 

Республики «Об Инструкции по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в сфере банковского 

законодательства» от 26 августа 2015 года № 49/9

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном 
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменение и дополнение в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики «Об Инструкции по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере 
банковского законодательства» от 26 августа 2015 года № 49/9 
(прилагается).

2. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования.

4. Управлению платежных систем довести настоящее 
постановление до сведения структурных подразделений 
Национального банка Кыргызской Республики, областных 
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управлений, представительства Национального банка в Баткенской 
области, операторов платежных систем и платежных организаций и 
коммерческих банков Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской 
Республики Орозбаеву Л. Дж.

Председатель Т. Абдыгулов
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Приложение  
к постановлению Правления  

Национального банка  
Кыргызской Республики  

от 28 декабря 2016 года № 51/2

Изменение и дополнение в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики «Об 
утверждении Инструкции по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях в сфере банковского 
законодательства» от 26 августа 2015 года № 49/9

Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об Инструкции по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях в сфере банковского 
законодательства» от 26 августа 2015 года № 49/9 следующее 
изменение и дополнение:

В Инструкции по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в сфере банковского законодательства, 
утвержденной вышеуказанным постановлением:

1) в преамбуле слова «Законом Кыргызской Республики 
«О Национальном банке Кыргызской Республики» заменить 
словами «законами Кыргызской Республики «О Национальном 
банке Кыргызской Республики» и «О платежной системе Кыргызской 
Республики»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Управление платежных систем – за правонарушения, 

предусмотренные статьями 357 – 359 и 505-18 – 505-20 Кодекса.».
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КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101 
от 28 декабря 2016 года № 51\3

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской 

Республики «Об утверждении Политики и основных 
принципов антимонопольного регулирования, развития 

конкуренции и защиты прав потребителей на рынке 
банковских услуг Кыргызской Республики, оказываемых 

коммерческими банками и другими финансово-
кредитными учреждениями, лицензируемыми и 

регулируемыми НБКР» от 2 марта 2005 года № 4/1

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном 
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об 
утверждении Политики и основных принципов антимонопольного 
регулирования, развития конкуренции и защиты прав потребителей 
на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, оказываемых 
коммерческими банками и другими финансово-кредитными 
учреждениями, лицензируемыми и регулируемыми НБКР» от 2 марта 
2005 года № 4/1 (прилагаются).

2. Юридическому управлению:
 − опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 − после официального опубликования направить настоящее 

постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
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включения в Государственный реестр нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования.

4. Отделу развития государственного языка и документооборота 
довести настоящее постановление до сведения структурных 
подразделений, областных управлений и представительства 
Национального банка в Баткенской области. 

5. Управлению платежных систем довести настоящее 
постановление до сведения коммерческих банков, операторов 
платежных систем и платежных организаций Кыргызской Республики. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской 
Республики Орозбаеву Л.Дж. 

Председатель Т. Абдыгулов
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Приложение  
к постановлению Правления  

Национального банка  
Кыргызской Республики  

от 28 декабря 2016 года № 51/3

Изменения и дополнения в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении 

Политики и основных принципов антимонопольного 
регулирования, развития конкуренции и защиты прав 
потребителей на рынке банковских услуг Кыргызской 

Республики, оказываемых коммерческими банками и другими 
финансово-кредитными учреждениями, лицензируемыми 

и регулируемыми НБКР» от 2 марта 2005 года № 4/1

Внести в постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «Об утверждении Политики и основных 
принципов антимонопольного регулирования, развития конкуренции 
и защиты прав потребителей на рынке банковских услуг Кыргызской 
Республики, оказываемых коммерческими банками и другими 
финансово-кредитными учреждениями, лицензируемыми и 
регулируемыми НБКР» от 2 марта 2005 года № 4/1 следующие 
изменения и дополнения:

 − в названии и в пункте 1 слова «и другими финансово-
кредитными учреждениями, лицензируемыми и регулируемыми 
НБКР» заменить словами «, другими финансово-кредитными 
учреждениями, операторами платежных систем и платежными 
организациями, лицензируемыми и регулируемыми Национальным 
банком Кыргызской Республики»;

в Политике и основных принципах антимонопольного 
регулирования, развития конкуренции и защиты прав потребителей 
на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, оказываемых 
коммерческими банками и другими финансово-кредитными 
учреждениями, лицензируемыми и регулируемыми Национальным 
банком Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным 
постановлением:
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 − в названии слова «и другими финансово-кредитными 
учреждениями,» заменить словами «, другими финансово-кредитными 
учреждениями, операторами платежных систем и платежными 
организациями,»;

 − пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящая Политика и основные принципы 

антимонопольного регулирования, развития конкуренции и защиты 
прав потребителей на рынке банковских услуг Кыргызской Республики 
(далее – Политика) разработаны в соответствии с Гражданским 
кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики 
«О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике», 
«О кредитных союзах», «О лицензионно-разрешительной системе 
в Кыргызской Республике», «О платежной системе Кыргызской 
Республики», «О конкуренции», «О защите прав потребителей», 
«О банковской тайне», «О рекламе» и другими нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики.»;

 − в пункте 1.2. слова «и других финансово-кредитных 
учреждений,» заменить словами «, других финансово-кредитных 
учреждений, операторов платежных систем и платежных 
организаций,»;

 − пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Настоящая Политика определяет действия, которые будут 

применяться Национальным банком в области антимонопольного 
регулирования, развития конкуренции и защиты прав потребителей 
на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, оказываемых 
коммерческими банками, другими финансово-кредитными 
учреждениями, операторами платежных систем и платежными 
организациями, лицензируемыми и регулируемыми Национальным 
банком, а также Государственным банком развития Кыргызской 
Республики.»;

 − пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Настоящая Политика регулирует отношения между 

коммерческими банками, другими финансово-кредитными 
учреждениями (далее – ФКУ), операторами платежных систем и 
платежными организациями, влияющие на конкуренцию на рынке 
банковских услуг Кыргызской Республики.»;
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 − в пункте 2.2.:
по всему тексту слово «ФКУ» заменить словами «ФКУ, операторы 

платежных систем и платежные организации» в соответствующих 
падежных формах;

 − название главы 3 после слова «ФКУ» дополнить словами «, 
оператора платежных систем, платежной организации»;

 − пункт 3.1. после слова «ФКУ» дополнить словами «, 
операторами платежных систем и платежными организациями»;

 − пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В случае если доминирующее положение ФКУ, оператора 

платежных систем или платежной организации влияет на качество 
предоставляемой услуги для потребителя, либо может привести к 
возникновению финансового риска и/или монопольного положения 
на рынке банковских услуг, либо увеличивает стоимость услуг, 
либо устанавливает ограничение на свободное ценообразование, 
Национальный банк вправе устанавливать соответствующие 
ограничения согласно нормативным правовым актам Кыргызской 
Республики.»;

 − в пункте 3.3.:
абзац 1 после слова «ФКУ» дополнить словами «, оператора 

платежных систем или платежной организации»;
абзац «г» после слова «ФКУ» дополнить словами «, операторам 

платежных систем и платежным организациям;»;
 − в пункте 4.1.:

предложение 1 абзаца 1 изложить в следующей редакции:
«ФКУ, операторы платежных систем и платежные организации 

в ходе своей деятельности не должны вести недобросовестную 
конкуренцию, которая может причинить убытки другим ФКУ, 
операторам платежных систем или платежным организациям –
конкурентам на рынке банковских услуг, либо нанести ущерб их 
деловой репутации, либо привести к нарушению прав потребителей.»;

в абзаце «а» слова «о другом ФКУ» заменить словами «о другом 
ФКУ, операторах платежных систем и платежных организациях»;

 − название главы 5 после слова «ФКУ,» дополнить словами 
«операторов платежных систем или платежных организаций,»;
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 − в пункте 5.1.:
абзац 1 после слова «ФКУ» дополнить словами «, операторов 

платежных систем и платежных организаций»;
абзац «а» после слова «ФКУ» дополнить словами «, операторами 

платежных систем и платежных организаций»;
абзацы «в» и «г» после слова «ФКУ» дополнить словами «, 

операторов платежных систем и платежных организаций»;
 − пункт 5.2. после слов «других финансово-кредитных 

учреждений» дополнить словами «или операторов платежных систем 
и платежных организаций»;

 − в пункте 5.3.:
абзац 1 после слова «ФКУ,» дополнить словами «операторов 

платежных систем и платежных организаций,»;
абзац «а» после слова «ФКУ» дополнить словами «, операторов 

платежных систем и платежных организаций»;
 − пункт 5.4. после слова «ФКУ» дополнить словами «, операторов 

платежных систем и платежных организаций»;
 − в пункте 5.5.:

абзац 1 после слова «ФКУ» дополнить словами «, операторы 
платежных систем и платежные организации»;

абзац 2 после слова «ФКУ» дополнить словами «, операторами 
платежных систем и платежными организациями»;

 − подпункт 6.1.1. после слов «развитию банковских» дополнить 
словами «и инновационных»;

 − подпункт 6.1.2. изложить в следующей редакции:
«6.1.2. Контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства на рынке банковских услуг, в том числе при 
заключении соглашений и ведении согласованных действий ФКУ, 
операторов платежных систем и платежных организаций, при 
создании, реорганизации (слиянии, присоединении, преобразовании) 
ФКУ, операторов платежных систем и платежных организаций и 
приобретении акций ФКУ, операторов платежных систем и платежных 
организаций.»;
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 − подпункты 6.2.1. и 7.1.1. после слова «ФКУ» дополнить словами 
«, операторов платежных систем и платежных организаций»;

 − подпункт 7.1.3. изложить в следующей редакции:
«7.1.3. В рамках государственных программ определять для ФКУ, 

операторов платежных систем и платежных организаций категорию 
потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, в целях 
защиты прав пользователей банковских услуг, в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики. Участие в 
государственных программах определяется ФКУ, операторами 
платежных систем и платежными организациями самостоятельно.»;

 − подпункт 7.1.6. изложить в следующей редакции:
«7.1.5. Издавать обязательные для исполнения ФКУ, операторами 

платежных систем и платежными организациями предписания об 
устранении нарушений антимонопольного законодательства и иных 
нормативных правовых актов о развитии конкуренции и защите прав 
потребителей на рынке банковских услуг и/или об устранении их 
последствий.»;

 − абзацы 1-3 подпункта 7.1.7. изложить в следующей редакции;
«7.1.6. Принимать решения:
а) о наложении штрафов на ФКУ, операторов платежных систем 

и платежных организаций и на их должностных лиц в соответствии 
с Кодексом Кыргызской Республики «Об административной 
ответственности», Законом Кыргызской Республики «О банках 
и банковской деятельности в Кыргызской Республике» и иными 
нормативными правовыми актами;

б) об отзыве лицензии у ФКУ, операторов платежных систем 
и платежных организаций при невыполнении ими требований 
антимонопольного законодательства;”;

 − подпункт 7.1.8. изложить в следующей редакции:
«7.1.7. Осуществлять иные действия в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.»;
 − пункт 8.2. дополнить предложением следующего содержания: 

«Доминирующее положение оператора платежных систем и платежной 
организации на рынке банковских услуг определяется в соответствии 
с нормативным правовым актом Национального банка.»;
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 − пункт 8.3. изложить в следующей редакции:
«8.3. При проведении инспекторских проверок на местах 

Национальным банком проводится анализ ценообразования 
банковских услуг, порядка разработки и утверждения тарифов на 
соответствие внутренней политике ценообразования ФКУ, операторов 
платежных систем и платежных организаций, и соответствующая 
информация отражается в общем отчете по результатам проверки 
ФКУ, операторов платежных систем и платежных организаций.»;

 − абзац 1 пункта 8.4. после слова «ФКУ» дополнить словами «, 
операторами платежных систем и платежными организациями»;

 − пункт 8.5. после слова «ФКУ» дополнить словами «, оператором 
платежных систем или платежной организацией».
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