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Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Басылма Улуттук банктын =тк=н жылдагы иши боюнча толук отчету бо-
луп саналат. Ал Республиканын экономикалык =нъгъшъ, Улуттук банктын 
акчакредит саясаты, финансылык отчету ж=нънд= кыскача маалыматтарды, 
Улуттук банктын ишине тиешелъъ жалпы маалыматтарды, статистикалык 
тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени 

Маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын экономикасына не-
гизги макроэкономикалык к=рс=ткъчт=ръ жана анын секторлору боюнча 
статистикалык маалыматтарды камтыйт. Ай сайын кыргыз, орус жана ан-
глис тилдеринде жарык к=р=т.

Кыргыз Республикасынын т=л=м тещдеми 

Басылмада тышкы сектордун =нъгъшънд=гъ акыркы тенденциялар ча-
гылдырылат. Тиркемелеринде т=л=м тещдеминин нейтралдуу формасы, 
тышкы соода тъзъмъ, эларалык камдар (резервдер) тышкы карыз боюнча 
маалыматтарды камтыган таблицалар келтирилген. Чейрек сайын - ян-
варь, май, июль, октябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдерин-
де жарыяланат.

Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама

Басылмада республикада жана анын региондорунда керект== баала-
рынын динамикасы, инфляциянын негизги факторлорун анализд==л=р, 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акчакредит саясат жагын-
да кабыл алган чечимдери ж=нънд=гъ маалыматтар камтылып, кийинки 
мезгилге инфляциялык болжолдоолор келтирилет. Чейрек сайын кыргыз, 
орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу 
ж=нънд= отчет

Басылма Кыргыз Республикасынын финансы системасынын учурдагы 
абалын экономиканын башка секторлору менен =з ара байланышта кароого 
алынышы боюнча аналитикалык маалыматты камтыйт. Кыргыз Республи-
касынын финансы секторунун туруктуулугу ж=нънд= коомчулукка маалым-
дайт. Алты айда бир жолу кыргыз, орус жана англис тилинде жарык к=р=т.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи

Улуттук банкта жана бътънд=й банк тутумунда бир апта ичинде болуп 
=тк=н жащылыктарды, Улуттук банктын ыкчам маалыматтарын, финансы 
рыногу боюнча аналитикалык материалдарды жана жалпыга маалымдоо 
каражаттары, юридикалык жактар жана жеке адамдар ъчън маалыматтар-
ды камтыйт. Апта сайын кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат.



Издания Национального банка
Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики
Издание является полным отчетом Национального банка за прошед-

ший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии 
республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность На-
ционального банка, общие сведения о НБКР, статические приложения. Вы-
пускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики 
Информационное издание содержит статические сведения по основ-

ным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской 
Республики. 
Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики
«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает последние 

тенденции в развитии внешнего сектора. В приложениях приводятся та-
блицы с данными по нейтральной форме платежного баланса, структуре 
внешней торговли, международным резервам, внешнему долгу. Выпуска-
ется ежеквартально - в январе, мае, июле, октябре на кыргызском, рус-
ском и английском языках.

Обзор инфляции в Кыргызской Республике
Издание содержит описание динамики потребительских цен в респу-

блике и ее регионах, анализ основных факторов инфляции, информа-
цию о решениях Национального банка Кыргызской Республики в области 
денежно-кредитной политики и представляет прогноз инфляции на пред-
стоящий период. Публикуется ежеквартально на кыргызском, русском и 
английском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики
Издание содержит аналитическую информацию о текущем положении 

финансовой системы Кыргызской Республики во взаимосвязи с другими 
секторами экономики. Информирование общественности о стабильности 
финансового сектора Кыргызской Республики. Выпускается 1 раз в 6 ме-
сяцев на трех языках: кыргызском, русском и английском

Пресс-релиз Национального банка Кыргызской Республики
«Пресс-релиз НБКР» содержит хронику событий, происходящих в На-

циональном банке и банковской системе в целом, оперативную информа-
цию НБКР за неделю, аналитические материалы по финансовому рынку и 
другую информацию к сведению СМИ (средства массовой информации), 
юридических и физических лиц. Публикуется еженедельно на русском и 
кыргызском языках.
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МАЗМУНУ
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы-

нын 2013-жылдын 23-октябрындагы  № 39\4  “Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 
укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолор-
ду киргизүү жөнүндө” токтому;

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкарма-
сынын 2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/5 «Кыр-
гыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2010-жылдын 30-июнундагы N 52/4 «Кыргыз Респу-
бликасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укук-
тук актылары жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому;

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкарма-
сынын 2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/6 «Кыр-
гыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2012-жылдын 12-сентябрындагы N 37/2 «Кыргыз Ре-
спубликасынын коммерциялык банктары тарабынан 
баалуулуктарды сактоо үчүн банктык жеке сейфтер-
дин кардарларга берилиши боюнча Нускоону бекитүү 
тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоону 
киргизүү жөнүндө» токтому;

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы-
нын 2013-жылдын 23-октябрындагы  № 39/7  “Улуттук 
банк Башкармасынын 2012 жылдын 29 августундагы 
№ 36/2 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык бан-
ктарынын жана микрофинансылык компанияларынын 
кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү операци-
ялары жөнүндө” жобону бекитүү туралуу” токтомуна 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” 
токтому;

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкарма-
сынын 2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/8  Кыр-
гыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2009-жылдын 28-декабрындагы N 51/6 " Кыргыз Ре-
спубликасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 
укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому;
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6. Кыргыз Републикасынын Улуттук банк Башкармасы-
нын 2013-жылдын 23-октябрындагы № 39/9  “Микро-
финансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын 
ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылай-
ык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу 
талаптар жөнүндө” жобону бекитүү тууралу” токтому;

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы-
нын 2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/10 «Улуттук 
банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мар-
тында №5/7, Кыргыз Республикасынын Адилет ми-
нистрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 но-
меринде каттоодон өткөртүлгөн «Банктардын ишин 
лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» ток-
томго өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолорду киргизүү 
жөнүндө токтому;
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52
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1. Постановление Правления Национального банка 
Кыргызской Республики № 39/4 от 23 октября 2013 
года «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые нормативные правовые акты Национального бан-
ка Кыргызской Республики»;

2. Постановление Правления Национального Банка 
Кыргызской Республики № 39/5 от 23 октября 2013г. 
О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние Правления Национального банка Кыргызской Ре-
спублики №52/4 от 30 июня 2010 года «О некоторых 
нормативных правовых актах Национального банка 
Кыргызской Республики» 

3. Постановление Правления Национального Банка Кыр-
гызской Республики № 39/6 от 23 октября 2013 г. О вне-
сении изменений и дополнения в постановление Прав-
ления Национального банка Кыргызской Республики 
N 37/2 от 12 сентября 2012 года «Об утверждении Ин-
струкции по предоставлению коммерческими банками 
Кыргызской Республики клиентам индивидуальных 
банковских сейфов для хранения ценностей»

4. Постановление Правления Национального банка Кыр-
гызской Республики № 39/7 от 23 октября 2013 года «О 
внесении изменений и дополнений в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской Респу-
блики № 36/2 от 29 августа 2012 года «Об утверждении 
Положения «Об отдельных сделках/операциях ком-
мерческих банков и микрофинансовых компаний Кыр-
гызской Республики с недвижимостью»;

5. Постановление Правления Национального Банка-
Кыргызской Республики № 39/8 от 23 октября 2013г.О 
внесении изменений и дополнений в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской Респу-
блики №51/6 от 28 декабря 2009 года «О некоторых 
нормативных правовых актах Национального банка 
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6. Постановление Правления Национального Банка 
Кыргызской Республики № 39/9 от 23октября 2013г. 
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бованиях к типовым договорам микрофинансовых ор-
ганизаций и кредитных союзов, заключаемых в соот-
ветствии с исламскими принципами банковского дела 
и финансирования».
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гызской Республики № 39/10 от 23 октября 2013 г. «О 
внесении изменений и дополнений в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской Респу-
блики от 2 марта 2006 года №5/7 «Об утверждении   
Положения «О лицензировании деятельности банков», 
зарегистрированное в  Министерстве юстиции Кыргыз-
ской Республики от 7 апреля 2006 года № 34-06»
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Улуттук банк Башкармасынын
 2013-жылдын 23-октябрындагы № 39\4 токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым 
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 

киргизүү жөнүндө 

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасы-
нын 2013-жылдын 26-апрелинде кабыл алынган №60 “Кыргыз Республи-
касынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолор-
ду киргизүү жөнүндө” мыйзамынын 1, 2 жана 3-беренелерине ылайык 
келтирүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” 
мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республика-
сынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына сунушталган 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февра-
лында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет минис-
трлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон 
өткөртүлгөн №4/2 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасы-
нын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө 
салуунун убактылуу эрежесине;

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында 
кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 
2005-жылдын 27-июнунда 90-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн 
№16/3 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуу-
чу эскертүү чаралары жана санкциялар жөнүндө» жобого;

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында ка-
был алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 
2005-жылдын 6-июнунда 73-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн 
№14/2 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы кре-
диттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежесине;

- Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы 
№50/7 токтому менен бекитилген «Кредиттик союздардагы кредит-
тик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» 
жобого.

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы: 
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- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын кам-
сыз кылсын;

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республика-
сынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде ча-
гылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрли-
гине жөнөтсүн.

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом 
менен Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясын, микрофинансылык 
уюмдарды, «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын, 
Кыргызстандын кредиттик союздар жана кооперативдер ассоциациясын, 
Кыргызстандын кредиттик союздар жана кооперативдер улуттук союзун 
жана кредиттик союздарды тааныштырсын. 
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага 
жүктөлсүн. 

Төрага              Асанкожоева З.М.
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Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 
«23»-октябрындагы № 39\4 токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 
укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор

1. Улуттук Банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралын-
да кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 
2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №4/2 
токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын аймагындагы микро-
финансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежеле-
рине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) Убактылуу эреженин 1.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 
«1.2. Жакырчылыкты жоюуга, иш менен камсыз болуу деңгээлин жого-

рулатууга түрткү берүү, ишкердикти өнүктүрүүгө жана Кыргыз Республи-
касынын калкын социалдык мобилизациялоого өбөлгө түзүү үчүн калктын 
микрокаржылоодон пайдалануусуна мүмкүнчүлүк түзүү микрофинансы-
лык компаниялардын иш максаты. 

Мында, микрофинансылык компания уюштуруу документтеринде 
аныкталган жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына 
каршы келбеген башка максаттарда да иш алып барууга укуктуу.»;

2) Убактылуу эреженин 1.6-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«1.6. Микрофинансылык компаниялар микрокредиттөө жана Кыргыз 

Республикасынын улуттук валютасында аманаттарды тартуу боюнча опе-
рацияларды, ошондой эле Улуттук банктан кошумча лицензия алган шарт-
та (лицензияда көрсөтүү зарыл) чет өлкө валютасында жана Кыргыз Ре-
спубликасынын мыйзамдарында каралган башка операцияларды жүзөгө 
ашырат.»;

3) Убактылуу эреженин 1.7-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«1.7. Микрофинансылык компаниялар карыз алуучуларга микрокре-

диттерди берүүнү мыйзам талаптарына ылайык, анын ичинде адамдар 
тобунун субсидиардык же чогуу жоопкерчилиги алдында, кредиттик кели-
шимдерди тариздетүү аркылуу берет.»;

4) Убактылуу эреженин 1.9-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«1.9. Микрофинансылык компания Кыргыз Республикасынын ченемдик 

укуктук актыларына ылайык эсептеринин тактыгын текшерүү, ички кон-
тролдук системасынын шайкештигине жана натыйжалуулугуна баа берүү, 
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ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралбаган, 
микрофинансылык компанияларга гана мүнөздүү болгон айрым тобокел-
диктерге алардын дуушарлануусуна баа берүү үчүн ички аудитти жүзөгө 
ашырат. Микрофинансылык компания бул максатта ички аудит кызматын 
түзүүгө милдеттүү.»;

5) Убактылуу эреженин 2.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.1. Микрофинансылык компаниялардын төмөнкүлөргө укугу жок:
1) МФКнын өзү чыгарган баалуу кагаздарды сатып алууга кредиттерди 

берүүгө, ошондой эле аларды күрөө катары кабыл алууга;
2) кепилдикти берүүгө;
3) микрокредит (лизинг) менен чогуу алганда бир карыз алуучуга кре-

диттин максималдуу өлчөмү ченеминен арткан өлчөмдө гарантияларды 
берүүгө;

4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофи-
нансылык уюмдар жөнүндө» мыйзамында каралган операциялардан жана 
бүтүмдөрдөн тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында анык-
талган башка банктык операцияларды жана бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууга;

5) баалуу кагаздар рыногунда кесипкөйлүк ишти жүзөгө ашырууга;
6) аккредитивдерди берүүгө, баалуу металлдар менен операцияларды 

жүргүзүүгө жана мүлктү ишеним боюнча тескөөгө алууга.»;

6) Убактылуу эреженин 4.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«4.1. Микрофинансылык компаниялардын төмөнкүлөргө укугу жок:
1) МФКнын өзү чыгарган баалуу кагаздарды сатып алууга кредиттерди 

берүүгө, ошондой эле аларды күрөө катары кабыл алууга;
2) кепилдикти берүүгө;
3) микрокредит (лизинг) менен чогуу алганда бир карыз алуучуга кре-

диттин максималдуу өлчөмү ченеминен арткан өлчөмдө гарантияларды 
берүүгө;

4) аталган мыйзамда каралган операциялардан жана бүтүмдөрдөн 
тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган башка 
банктык операцияларды жана бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууга;

5) баалуу кагаздар рыногунда кесипкөйлүк ишти жүзөгө ашырууга;
6) аккредитивдерди берүүгө, баалуу металлдар менен операцияларды 

жүргүзүүгө жана мүлктү ишеним боюнча тескөөгө алууга.»;



14

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 9, 2013

7) Убактылуу эреже төмөнкү мазмундагы 4.2.-2.-пункт менен толукталсын:
«4.2.-2. Микрофинансылык компаниялар жеке адамдардан жана юри-

дикалык жактардан кеминде 30 күндүк мөөнөткө мөөнөттүү аманаттарды 
гана тартууга укуктуу.»;

8) Убактылуу эреженин 5.9-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«5.9. Мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестициялар-

дын өлчөмү.
МФКлардын мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвести-

цияларынын жалпы өлчөмү анын өздүк капиталынын өлчөмүнүн 50% аш-
поого тийиш.»;

9) Тиркемедеги «Улуттук банктан лицензия алышкан МФК үчүн экономика-
лык ченемдерди аткаруу боюнча форма» таблицасындагы «Башка мамле-
кеттердин Өкмөттөрүнүн жана Борбордук банктарынын баалуу кагаздары-
на инвестициялардын өлчөмү» сабы алынып салынсын.

2. Улуттук Банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл 
алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 
27-июнунда 90-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №16/3 токтому менен 
бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микро-
финансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертүү чаралары жана 
санкциялар жөнүндө» жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор 
киргизилсин: 

1) Жобонун 1.2.-пунктундагы «(мындан ары текст боюнча «лицензия»)» 
деген сөздөр «жана МФУнун кызмат адамдарына карата» деген сөздөр 
менен толукталсын;

2) Жобонун 1.4.-пунктундагы «МФУ» деген сөздөр «жана алардын кызмат 
адамдарына карата» деген сөздөр менен толукталсын;

3) Жобонун 2.1.-пунктунун биринчи абзацындагы «МКА жана МККларга» 
деген сөздөр «жана алардын кызмат адамдарына карата» деген сөздөр 
менен толукталсын;

4) Жобонун 2.4-пунктундагы «МФУлардын ишине» деген сөздөр «МФУ-
лардын Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофи-
нансылык уюмдар жөнүндө» мыйзамында жана башка ченемдик укуктук 
актыларында каралган керектөөчүлөрдүн укуктарын жана мыйзамдуу та-
ламдарын бузууга жол бериши» деген сөздөр менен толукталсын»;
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5) Жобонун 3.7.-пунктунун экинчи абзацындагы «жана/же финансылык ли-
зинг» деген сөздөр алынып салынсын; 

6) Жобонун 4.16-пунктунун акыркы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы банктар жана 
банк иши жөнүндө» мыйзамына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 
банкроттук, анын ичинде банктарды банкроттукка чыгаруу жөнүндө мый-
замдарына ылайык, банкроттук жол-жобосун колдонуу.»;

7) Жобонун 4.18-пунктунун: 
−акыркы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«МФКнын лицензиясынын кайтарылып алынышы анын жоюлушуна алып 
келет, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашы-
рылат.»;
− акырында төмөнкү мазмундагы абзац кошулсун:
«Мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу укугуна ээ МФКларды жоюу Кыргыз 
Республикасынын Банктарды жоюу жана банкроттукка чыгаруу жөнүндө 
мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.».

3. Улуттук Банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл 
алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жыл-
дын 6-июнунда 73-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №14/2 токтом ме-
нен бекитилген Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин 
жөнгө салуу эрежесине төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
Эреже төмөнкү мазмундагы 1.3.-1.–1.3.-2-пункттар менен толукталсын:
«1.3.-1. Улуттук банктан кредиттик союздардын катышуучулары менен 
чет өлкө валютасында операцияларды жүзөгө ашырууга лицензия алган 
шартта, депозиттерди тартууга лицензиясы бар кредиттик союздар үчүн 
лимиттер белгиленет:
- ар бир чет өлкө валютасы боюнча таза валюта позициясына;
- суммардык валюта позицияга.
Валюта позициясынын лимиттерин эсептөө тартиби Улуттук банк тарабы-
нан аныкталат.
1.3.-2. Кредиттик союздар Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы болгон 
шартта жеке адамдар жана юридикалык жактар менен чет өлкө валю-
тасын алмаштырып берүү боюнча операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө 
ашыра алат. Мында, чет өлкө валютасын алмаштырып берүү операцияла-
ры (бүтүмдөрү) терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алын-
ган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюн-
ча мыйзамдын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка ченемдик 
укуктук актыларынын талаптарына ылайык ишке ашырылууга тийиш.».
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4. Улуттук Банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы №50/7  
токтому менен бекитилген «Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти 
тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого төмөнкүдөй толук-
тоо киргизилсин:
Жобонун 3.2-пунктунун 3.2.1-пунктчасы төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац 
менен толукталсын:
«- кредиттин валютасы;».
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/5 токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2010-жылдын 30-июнундагы N 52/4 «Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» 
токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

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

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-июнунда  
№52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка 
финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескөө бо-
юнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого тиркелген өзгөртүүлөр 
жана толуктоолор бекитилсин.

2. Юридика башкармалыгы: 
- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 

сайтында жарыяласын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республика-

сынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде 
чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет минис-
трлигине жөнөтсүн. 

3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул 
токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Кредиттик союздардын финансы 
компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит  мекемесин 
тааныштырсын.

4. Токтом расмий жарыялангандан бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын 

Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн. 

Төрага              Асанкожоева З.М.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын 2013-жылдын «23»октябрындагы

№ 39\5 токтомуна тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52\4 
токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан 

лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы 
кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча 

минималдуу талаптар жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52\4 ток-
тому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан ли-
цензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы кредит 
мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу 
талаптар жөнүндө» жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор 
киргизилсин. 

1. Жобонун 4-бөлүгүнүн 41-пунктунун төртүнчү абзацындагы «пайыз-
дык чендер» деген сөздөр «жылдык  эсептөөдө» деген сөздөр менен 
толукталсын.

2. Жобонун 4-бөлүгүнүн 44-пунктундагы «банк алардын негизинде ка-
рыз алуучунун ишинин кароого сунушталган бизнес-планга, кара-
жаттардын жылышына жана кредитти төлөө графигине ылайык  
ишке ашырылышына көз салып турат» деген  сөздөр «жана/же 
карыз алуучунун алган кредитин максаттуу багытта пайдалан-
гандыгын тастыктаган башка финансылык документтер» деген 
сөздөргө алмаштырылсын.

3. Жобонун 4-бөлүгүнүн 48-пунктундагы «(бланкта жазып 
көрсөтүлгөн)» деген сөздөр алынып салынсын.

4. Жобонун 4-бөлүгүнүн 61-пунктундагы «бланктык болуп саналат» 
деген сөздөрдөн мурда «эмгек акы долбоорунун алкагында төлөм 
карттары боюнча офедрафттарды кошпогондо,” деген сөздөр ме-
нен толукталсын.

5. Жобонун 5-бөлүгүнүн 69-пунктунун бешинчи абзацы алынып салынсын.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/6 токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2012-жылдын 12-сентябрындагы N 37/2 «Кыргыз Республикасынын 
коммерциялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн 

банктык жеке сейфтердин кардарларга берилиши боюнча Нускоону 
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоону 

киргизүү жөнүндө

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

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2012-жылдын 12-сентябрында 
№37/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммер-
циялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн банктык 
жеке сейфтердин кардарларга берилиши боюнча Нускоого тиркелген 
өзгөртүүлөр жана толуктоо бекитилсин.

2. Юридика башкармалыгы: 
- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 

сайтында жарыяласын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республика-

сынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде 
чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет минис-
трлигине жөнөтсүн.  

3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул ток-
том менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.

4. Токтом расмий жарыялангандан бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын 

Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн. 

Төрага               Асанкожоева З.М.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын 2013-жылдын 

«23» октябрындагы
№ 39\6 токтомуна тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы 
N 37/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары 

тарабынан банктык жеке сейфтердин кардарларга баалуулуктарды 
сактоо үчүн берилиши боюнча нускоону бекитүү тууралуу" 

токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоо

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы N 37/2 
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык бан-
ктары тарабынан банктык жеке сейфтердин кардарларга баалуулуктарды 
сактоо үчүн берилиши боюнча нускоого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана то-
луктоо киргизилсин.

1. 6-пункту төмөнкү мазмундагы жаңы абзац менен толукталсын:
"Эскертүү. Ушул Нускоо күчүнө киргенге чейин түзүлгөн жана ушул уба-

кытка чейин колдонулуп жаткан сактоо келишими боюнча банк бенефици-
ардык менчик ээсинин (пайдага ээ болуучу) аты-жөнү тууралуу зарыл маа-
лыматтарды, ошондой эле эгерде ал кардар болуп саналбаса, бенефици-
ардык менчик ээсинин (пайдага ээ болуучунун), ким экендигин тастыктаган 
документин көчүрмөсүн алууга тийиш.".

2. 10-пунктунун биринчи абзацынын биринчи сүйлөмүндөгү "банк ме-
нен кардар ортосунда сактоо келишими түзүлгөнгө чейин алдын-ала, банк" 
деген сөздөр "банк" деген сөзгө алмаштырылсын.

3. 22-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
"22. Эгерде банктын сейфи 1 механикалык ачкыч менен ачылган кулп 

менен жабылса жана ал ачкыч кардарга бериле турган болсо, анда банк 
кардарга сейфти бергенден кийин ар бир жолу ошол кулпту алмаштырып 
турууга тийиш.".

4. 28-пунктунун экинчи абзацындагы "Банк Башкармасынын, банктын 
ички документтерине ылайык баалуулуктарды сактоосу үчүн сейфтерди 
кардарларга берүү маселесин чечүүгө ыйгарым укуктуу мүчөсү" деген 
сөздөр "сейфти ачып, анда сакталган буюмдарды тинтип текшерип же алу-
уну ишке ашырган, ошондой эле мындай буюмдарга арест койгон банктын 
бөлүмүнүн/филиалынын жетекчиси".

5. 33-пунктундагы "Банк Башкармасы" деген сөздөр "Банк Башкарма-
сы же баалуулуктарды сактоо үчүн кардарга сейфтерди берүүгө тиешелүү 
маселени чечкен ыйгарым укуктуу адам" деген сөздөргө алмаштырылсын.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 23-октябрындагы №39\7 токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы 
№36/2 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын 
жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк 

менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобону бекитүү 
тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Респу-
бликасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы №36/2 
токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык 
банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз 
мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобого сунуш 
кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин.

2. Юридика башкармалыгы:
- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын 

камсыз кылсын;
- токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын че-

немдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдыры-
лышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет минис-
трлигине жөнөтсүн.

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

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул 
токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик өнүктүрүү банкын жана Микрофинансылык уюмдар 
ассоциациясын тааныштырсын.

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырза-
га жүктөлсүн. 

Төрага              Асанкожоева З.М.
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Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 23-октябрындагы №39\7 токтомуна карата 

тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы 
№36/2 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын 

коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык 
компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/

операциялары жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы №36/2 
токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык бан-
ктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк 
менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобого төмөнкүдөй то-
луктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин.

1. Жобонун 20-пунктундагы:
а) “болжолдуу сарптоолорду” деген сөз “болжолдуу чыгашалары” де-

генге алмаштырылсын;
б) “жана кыймылсыз мүлктү банктын балансына кабыл алынышы-

на байланыштуу сарптоолорду (кыймылсыз мүлктү юридикалык жактан 
тариздетүү, тооруктарды уюштуруу боюнча сарптоолорду ж.б. сарптоо-
лорду) эске албаганда” деген сөздөр алынып салынсын;

в) пункт төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

«Мында жогоруда көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлктүн банктын балансы-
на кабыл алынышына байланыштуу сарптоолор чыгымдар (кыймылсыз 
мүлктү юридикалык жактан тариздетүү, тооруктарды уюштуруу боюнча 
сарптоолорду ж.б. сарптоолорду) эске алынбайт, бул сарптоолор ушул 
Жобонун 25-пунктуна ылайык эсепке алынат.»;

2. Жобонун 22-пункту төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

“Башка менчик” категориясында эске алынган суммалардын, кредит бо-
юнча карыздан артып кетиши, кыймылсыз мүлктү сатуу учурунда ашыкча 
акча каражаттарын күрөө коюучуга кайтарып берүүгө тиешелүү банктын 
милдеттенмеси катары таанылууга тийиш.”;

3. Жобонун 27-пунктундагы:

а) Биринчи абзацтагы “Кабыл алууда” деген сөздөрдөн кийин “күрөөлүк 
мүлктөн соттук эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзүүнүн алкагында” деген 
сөздөр менен толукталсын;
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б) а) пунктчасындагы «наркы» деген сөз «адилет наркы» дегенге алмаш-
тырылсын;

в) пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

“Күрөөлүк мүлктөн соттук тартипте өндүрүүнү жүргүзүүнүн алкагында банк 
тарабынан кыймылсыз мүлктү “башка менчик” категориясына кабыл алуу 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.”;

4. Жобонун 31-пунктунун б) пунктчасы төмөнкү сөздөр менен толукталсын: 
“төлөөгө жөндөмдүүлүккө талдап-иликтөөлөрдү кошо алганда”;

5. Жобонун 37-пунктундагы “банктын туунду компаниялары” деген сөздөр 
“, башкы компаниялар” деген сөздөр менен толукталсын; 

6. Жобо төмөнкү мазмундагы 37-1-пункт менен толукталсын: 

«Мамлекет капиталында жүз пайыздык чекте катышкан банктар, банк 
өзгөртүп түзүлгөнгө чейин анын менчигине өткөн, пайдаланылбай турган 
банктык жайларды банктын акцияларынын контролдук топтому башка 
жактарга сатылганга чейин ижарага бериши мүмкүн.».  
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/8 токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2009-жылдын 28-декабрындагы N 51/6 « Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» 
токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-

кы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Ре-
спубликасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы N51/6 
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укук-
тук актылары жөнүндө» токтомуна сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана 
толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Улуттук Банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы N51/6 
токтому менен бекитилген  «Ислам банк иши жана каржылоо принцип-
терине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда активдерди класси-
фикациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын 
ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобо-
нун таасири алгачкы долбоордун алкагында ислам банк иши жана 
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашыруусу 
учурунда «ЭкоИсламикБанк» ЖАКка да таркатылаары белгиленсин.

3. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындага N51/6 «Кыр-
гыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыла-
ры жөнүндө» токтомунун 2-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын.

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

5. Юридика башкармалыгы:
- бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын кам-
сыз кылсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын 
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдыры-
лышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

6. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул ток-
том менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырза-
га жүктөлсүн.

Төрага              Асанкожоева З.М.
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Улуттук банк Башкармасынын
2013- жылдын “ 23 ” октябрындагы 
№ 39\8 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 
28-декабрындагы N 51/6 « Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү 

жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы N51/6 
токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери-
не ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда активдерди классификация-
лоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабу-
уга камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө” жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр 
жана толуктоолор киргизилсин

1. Жобонун 1-пунктундагы “ислам банктары жана “ислам терезеси-
не” ээ банктарга” деген сөздөр “ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык иш жүргүзгөн банктар, депозиттерди 
тартуу укугуна ээ  микрофинансылык компаниялар” дегенге ал-
маштырылсын.

2. Жобонун 2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
“2. Жөнгө салуу жана көзөмөлдүккө алуу максатында ислам банк 
иши жана каржылоо принциптерине ылайык жайгаштырылган/
кабыл алынган активдерди жана баланстан тышкаркы мил-
деттенмелерди (мындан ары – активдерди) классификациялоо, 
ошондой эле потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын 
ордун жабууга тиешелүү камдарды түзүү (мындан ары текст 
боюнча – РППУ) боюнча минималдуу талаптарды белгилөө - 
ушул Жобонун максаты болуп саналат. 

3. Жобонун 5-пунктундагы “кардары” деген сөз “өнөктөшү/берүүчү” 
(мындан ары – кардар) деген сөздөр менен толукталсын.

4. Жобонун 16-пунктундагы “Бир же чогуу алгандагы” деген сөздөр 
“Чогуу алгандагы” дегенге алмаштырылсын.

5. Жобонун 3-главасы төмөнкү мазмундагы 171 жана 172–пункттар 
менен толукталсын:
«171. Банктык топтун бир эле кардарга же байланыштуу кар-
дарлар тобуна сунушталган активдерин классификацияло-
одо, ошол активдерге банктык топтун ар бир катышуучусу 
жүргүзгөн классификацияны эске алуу менен банктык топтун 
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ар бир катышуучусу ошол активдер боюнча жүргүзгөн класси-
фикациялоо категорияларынын эң алгылыксызы боюнча ал ак-
тивдерди классификациялоо зарыл. 
172. Эгерде кардардын башка финансы-кредит мекемеси алдын-
да орду жабылбаган карызы болсо, анда банк активдерди клас-
сификациялоо учурунда өзүндө кредиттик тобокелдикти/кре-
дитти камтыган кайсы болбосун башка актив боюнча келишим 
шарттарынын кардар тарабынан сакталышын эске алууга 
тийиш. Ушуга байланыштуу, келип түшкөн билдирмени кароо-
до кредиттик-маалыматтык бюро же Кыргыз Республикасы-
нын мыйзамдарынын чегинде башка ыкмалар аркылуу алынган 
маалыматтарды пайдалануу менен кардардын башка финан-
сы-кредит мекемелеринен алынган, өзүндө кредиттик тобо-
келдикти/кредитти камтыган активдеринин бардыгына көз 
салып туруу зарыл. Андан ары, активге мониторинг жүргүзүү 
процессинде башка финансы-кредит мекемелеринен алынган, 
өзүндө кредиттик тобокелдикти/кредитти камтыган актив-
дер тууралуу кардардан алынган маалыматтарды, ошондой 
эле ошол активдер боюнча келишим шарттарынын ал тара-
бынан сакталышына тиешелүү маалыматтарды эске алуу за-
рыл. Каржылоо келишиминде/кредиттик келишимде келишим 
колдонулган мезгил ичинде тиешелүү маалыматтарды жарым 
жылда кеминде бир жолу кардардын берип турууга милдеттүү 
экендиги да каралууга тийиш. Мында бардык финансы-кредит 
мекемелери кардар  кредиттик тобокелдикти/кредитти кам-
тыган активдерди алгандыгы жана келишим шарттарын так 
сактап жаткандыгы тууралуу маалыматты башка финансы-
кредит мекемесине берүүсү үчүн кардардын талабы боюнча 3 
(үч) жумуш күнү ичинде ага берүүгө милдеттүү.”.

6. Жобонун 23-пункту төмөнкү мазмундагы он экинчи абзац менен 
толукталсын: 
«- актив биринчи жолу реструктуризацияланган болсо».

7. Жобонун 24-пункту төмөнкү мазмундагы онунчу жана он биринчи 
абзацтар менен толукталсын:
«-кардар-жеке адам, анын ичинде юридикалык жакты түзүүсүз иш 
алып барган жеке ишкер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
мамлекеттик максаттуу программалары боюнча каржылоо-
го алынган активдерди эске албаганда, ошол банктан жана/же 
башка финансы-кредит мекемесинен алган, өзүндө кредиттик 
тобокелдикти камтыган кайсы болбосун башка актив боюнча 
келишим шарттарын 30 күндөн ашуун убакыт аткарбай койсо;
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-кардар-жеке адамдын, анын ичинде юридикалык жакты түзүүсүз 
иш алып барган жеке ишкердин өмүрлүк жары, ата-энеси жана 
балдары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик 
максаттуу программалары боюнча каржыланган активдерди 
эске албаганда, ошол банктан жана/же башка финансы-кредит 
мекемесинен алган, өзүндө кредиттик тобокелдикти камты-
ган жана  бир гана төлөө булагына ээ болгон активдер боюнча 
келишим шарттарын 30 күндөн ашуун убакыт аткарбай койсо. 
Бул жерде кредиттик тобокелдикти камтыган активдердин 
бир эле төлөө булагы дегенден улам, финансы-кредит мекеме-
си активдерди берүү чечимин кабыл алууда эске алган, ишкер-
диктен түшкөн кирешени кошо алганда, жогоруда көрсөтүлгөн 
адамдардын чогуу алгандагы кирешесин түшүнүү зарыл.
Эскертүү: Ушул пункттун онунчу жана он биринчи абзацтарын-
да көрсөтүлгөн белгилер, эмгек акы долбоорунун алкагында бе-
рилген овердрафтка таркатылбайт.”.

8. Жобонун 5-главасынын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 
«5. Классификациялоонун айрым учурлары».

9. Жобонун 5-главасы төмөнкү мазмундагы 271–пункт менен толук-
талсын: 
«271. Кардар-жеке адам, анын ичинде юридикалык жакты 
түзүүсүз иш алып барган жеке ишкерден болгондор банкта кре-
диттик тобокелдикти камтыган бир нече активдерге ээ болсо, 
анда анын бардык активдерине карата эң эл алгылыксыз болуп 
саналган, анын эң чоң карыздуу активи боюнча ыйгарылган 
классификация колдонулат”.

10. Жобонун 33-пунктундагы «Реструктуризацияланган» деген сөз 
«Кайталап реструктуризацияланган» дегенге алмаштырылсын.

11. Жобонун 33-пунктундагы «карыз алуучунун» деген сөз «кардар-
дын» деген сөзгө алмаштырылсын.

12. Жобо төмөнкү мазмундагы 101 –глава менен толукталсын:
«101. Чегара аркылуу өтүүчү активдерди жана Кыргыз Республи-
касынын чегинен тышкары жайгашкан күрөө менен камсыздалган 
активдерди классификациялоо
«431. Чегара аркылуу өтүүчү активдер жана Кыргыз Республи-
касынын чегинен тышкары турган күрөө менен камсыздалган 
активдер, аларды берүү учурунда байкоого алынган активдер 
катары классификацияланат. 
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432. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жайгашкан 
күрөө алар боюнча бирден бир камсыздоодон болуп саналбаган, 
бирок Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан, өзүндө 
кредиттик тобокелдикти камтыган активдин өлчөмүнө ка-
рата анын катышын кошо алганда, күрөөсүнүн сапаты жана 
наркы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тиешелүү 
талаптарын жана банктардын ички саясаттарын канаат-
тандырбаган активдер да байкоого алынган активдер катары 
классификацияланат.”.

13. Жобонун 50-пунктунун төртүнчү сүйлөмү төмөнкү редакцияда бе-
рилсин:
«Текшерүүлөр банктын ички ресурсунун эсебинен сыяктуу эле, 
сырттан тартылган эксперттердин жардамы менен ишке 
ашырылышы мүмкүн.”.
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Кыргыз Републикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 23-октябрындагы № 39\9 токтому

“Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам 
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү 

келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобону 
бекитүү тууралу

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

1. “Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам 
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү 
келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө”жобо (кошо 
тиркелет) бекитилсин.

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

3. Юридика Башкармалыгы:
- ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 
сайтына жарыяласын;
 - расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасы-
нын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестринде чагыл-
дырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине 
жөнөтсүн. 

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул ток-
том менен микрофинансылык уюмдарды жана кредиттик союздарды 
тааныштырсын.

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырза-
га жүктөлсүн.

Төрага       Асанкожоева З.М.
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Кыргыз Республикасынын  
Улуттук банк Башкармасынын 

2013-жылдын 23-октябрындагы  
№39/9 токтому менен бекитилген

“Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам 
банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү 

келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобо

Бул Жобо, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улут-
тук банкы жөнүндө», “Кредиттик союздар жөнүндө”, “Кыргыз Республика-
сындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамдарына жана Кыр-
гыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк) че-
немдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.

Жобонун талаптары операцияларды ислам банк иши жана каржылоо 
принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга Улуттук банктын лицензиясына 
(күбөлүгүнө) ээ микрофинансылык уюмдарга жана кредиттик союздарга 
(мындан ары - ФКМ) таркатылат. 

1-глава. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык бүтүмдөр бо-
юнча ФКМ менен кардар ортосунда түзүлгөн типтүү келишимдерди 
стандартташтыруу, ушул Жобонун максаты болуп саналат. 

2. Жободо Кыргыз Республикасынын “Кредиттик союздар жөнүндө”, “Кыр-
гыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзам-
дарында жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында берил-
ген аныктамалар колдонулат.

3. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү 
келишимдер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:

а) Шариат стандарттарына ылайык келүү;
б) келишим түзүү эркиндиги;
г) келишимдердин укук чегинде түзүлүшү;
д) келишимде эң аз дегенде төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш:

- тараптардын аталышы;
- келишим предмети;
- келишимди колдонуу мөөнөтү;
- каржылоону сунуштоонун, анын ичинде анын максаттуу багытын, 
суммасын, сыйакыларын, төлөө тартибин жана мөөнөтүн, камсыз-
доосунун түрүн көрсөтүү менен негизги шарттары;
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- карыз алуучунун укуктары жана милдеттери, анын ичинде кели-
шим боюнча милдеттенмелерин аткарбай койгон же талаптагыдай 
аткарбаган учурлары;
- ФКМ укуктары жана милдеттери;
- ФКМге ал тууралуу кеминде 30 күн мурда маалымдалган шартта, 
эч кандай айыптык санкцияларсыз эле кайсы болбосун убакытта 
карызды мөөнөтүнөн мурда төлөөгө кардардын укугу;
- келечекте өндүрүлүүчү товар келишим предметинен болуп са-
налса, анда келишимде өндүрүлүүчү товардын мүнөздөмөлөрү 
жана аны даярдоо мөөнөтү так чагылдырылууга тийиш;

е) келишим шарттары үчүнчү жактын (жактардын) менчик укугун бузууга 
тийиш эмес;

ж) келишим шарттарынан улам келип чыккан аракеттер, Кыргыз Респу-
бликасынынмыйзамдарына жана Шариат стандарттарына каршы 
келбөөсү зарыл;

з) келишимдерде тараптардын пайыздык кирешелерди алуусу каралууга 
тийиш эмес;

и) келишим предметинин түрү, саны анык эмес (так эмес) болсо, ошондой 
эле келишим мөөнөтүнө карата белгисиздик жагдайы орун алса, кели-
шим түзүлбөйт;

к)  кумар оюндарына, чочко эти кошулган эт азыктарын чыгарууга жана 
сатууга, курал-жарак жана ок-дарыга, ошондой эле ФКМдин Шари-
ат кеңеши жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу са-
лынган ишкердиктин башка түрлөрүнө байланыштуу келишимдерди 
түзүүгө жол берилбейт; 

л) келишимдерде Шариат стандарттары тыюу салган алып-сатарлык 
мүнөздөгү бүтүмдөрдү жокко чыгаруу каралууга тийиш;

м) Эгерде, келишим шарттарында пайда алуу каралган болсо, анда кели-
шимде алынган пайданы тараптар ортосунда бөлүштүрүү тартиби да 
каралууга тийиш. 

4. ФКМ ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн 
типтүү келишимдерге ушул Жобого жана Шариат стандарттарына каршы 
келбеген кошумча шарттарды иш жагдайына жараша киргизиши мүмкүн.

5. ФКМ ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык келген, 
айрым операциялар боюнча түзүлгөн типтүү келишимдердин түрлөрүн 
белгиленген тартипте бекитүүгө укуктуу.

6. ФКМ тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылай-
ык түзүлгөн типтүү келишимдердин бардык түрү, белгиленген тартипте 
ФКМдин Шариат кеңеши менен макулдашылууга тийиш.
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7. Кардар каржылоону мөөнөтүнөн мурда төлөгөн жана төлөгөнгө чейин-
ки кеминде отуз күн ичинде бул тууралуу ФКМге маалымдаган шартта, 
кардардан айыптык санкция алууга ФКМдин укугу жок.

8. Бардык тиркемелери менен кошо келишимдин тексти кеминде 
12-өлчөмдү түзгөн бирдей тамгада (шрифтте) түзүлүүгө тийиш.

9. Ушул жобонун талаптарын бузууга жол берген ФКМ Кыргыз Республика-
сынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат. 

2-глава. ИСЛАМ БАНК ИШИ ЖАНА КАРЖЫЛОО ПРИНЦИПТЕРИНЕ 
ЫЛАЙЫК ТҮЗҮЛГӨН ТИПТҮҮ КЕЛИШИМДЕРДИН ТҮРЛӨРҮ

§ 1. Мудараба келишими

10. Мудараба келишими төмөнкү түрдө түзүлүшү мүмкүн:
а) эгерде инвестор, активдердин же мудариб тарабынан инвестиция-

лануучу объекттердин тизмегин белгилөө укугуна ээ болсо, чектел-
ген/атайы мудараба келишими. Мында, инвестициялануучу ар бир 
объект үчүн мудариб менен инвестор ортосунда өзүнчө келишим 
түзүлөт;

б) эгерде, мудариб сунушталган каражаттарды өз ыңгайына жараша пай-
даланууга укуктуу болсо, чектелбеген/жалпы мудараба келишими.

11. Мудариб жана инвестор мудараба келишиминин тараптары болуп са-
налат. ФКМ инвестор сыяктуу эле, мудариб катары да иш алып бара 
алат. Депозиттерди тартпаган микрофинасылык уюмдар Кыргыз Ре-
спубликасынын мыйзамдарына ылайык каржылоо булактарын (тар-
тылган каражаттар) түзүүгө тийиш. 

12. Мудараба келишиминде үчүнчү жактарга насыяларды (займдарды) 
берүүнү кошо алганда, акча каражаттарын максатсыз пайдаланууга 
тыюу салуулар каралууга тийиш.

13. Мудараба келишиминде тараптар анын негизинде келишимге кол 
коюуга укуктуу болгон документтердин тизмеги милдеттүү түрдө 
көрсөтүлүүгө тийиш.

14. Мудараба келишиминде тараптардын укуктары жана милдеттери ка-
раштырылууга тийиш:

14.1. Инвестордун укуктары жана милдеттери төмөнкүлөрдү карайт:
− инвестордун келишим шарттарына ылайык иш алып барууга 

милдеттүүлүгүн;
− инвестордун акча каражаттарын келишимде белгиленген мөөнөттө 

мударибге берүү милдеттүүлүгүн; 
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− инвестордун берилген акча каражаттардын сарпталышына контрол-
дукту жүргүзүүгө укугун;

− мониторинг жүргүзүү жана консультацияларды берүү менен гана чек-
телип, келишим шарттарын аткаруу боюнча мударибдин күндөлүк 
ишине инвестордун кийлигишпөөгө тийиш экендигин;

− укуктук маселелерди кошо алганда, келишимди аткаруунун жүрүшүндө 
инвестордун мударибге консультацияларды берүүгө укугун; 

− келишим шарттарынын мудариб тарабынан аткарылышын инве-
стордун текшерүүгө укугун, ушуга байланыштуу мудариб инвестор 
талап кылган кандай болбосун отчетторду берип турууга тийиш; 

− инвестордун келишимде белгиленген мөөнөттөрдө пайда алууга 
укугу;

− мудараба келишиминин шарттары аткарылбай калган же талаптагы-
дай аткарылбаган шартта, келишим боюнча сунушталган сумманын 
кайтарылып берилишин, анын ичинде мудариб тарабынан берилген 
камсыздоонун эсебинен мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын муда-
рибден талап кылууга инвестордун укугун.

14.2. Мударибдин укуктары жана милдеттери төмөнкүлөрдү карайт:
− мударибдин келишим шарттарына ылайык иш алып баруу милдеттери;
− мударибдин келишимдин максатына - максималдуу пайда алууга 

жетишүү үчүн бардык зарыл аракеттерди көрүү милдети;
− мударибдин Шариат стандарттарынын зарыл болгон талаптарын 

жана келишим шарттарын ошондой эле, акча каражаттарды сарпто-
онун финансылык тартибин сактоо максатында, ишке ашырылып 
жаткан бизнес-долбоордун сапатына толук контролдукту жүргүзүү 
милдети;

− мударибдин келишим шарттарын аткаруунун жүрүшүндө өз алдын-
ча иштөө (колдо болгон эмгек ресурстары менен) милдети. Эгерде, 
келишим шарттарын аткаруу үчүн мударибдин ишинин/компетен-
циясынын чегинен тышкаркы иштерди аткаруу зарыл болсо, ал 
тиешелүү билим деңгээлине ээ же ушул келишим боюнча иштерди 
аткарууга лицензиясы же уруксат берүүчү документтери бар үчүнчү 
тарапты тартууга укуктуу;

− мударибдин келишим шарттарына жана мыйзам талаптарына ылай-
ык, ал эми мындай шарттардын жана талаптардын жоктугу учурунда 
мурдатан колдонулуп келе жаткан ишкердик аракеттерге же адетте 
коюлуучу башка талаптарга ылайык, келишим шарттарын аткаруу, 
ошондой эле максатка жетүү үчүн ак ниеттүү жана алгылыктуу ык-
мада иштөө милдети;
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− мударибдин, инвестордон алган акча каражаттарды мудараба кели-
шиминде каралган максаттарга гана пайдаланууга укугу; 

− мударибдин мудараба келишиминин аракеттенүүсү мезгили ичинде 
инвестордон алынган жана келишим шарттарын аткаруу процессин-
де алынган акча каражаттарын (кирешени) пайдалануунун эсебин 
жүргүзүү милдети, ал келишим түзүшкөн тараптардын ортосунда 
бөлүштүрүлүүгө тийиш болгон пайданы аныктоого мүмкүндүк бе-
рет. Мудариб мудараба келишиминин шарттарынын аткарылышына 
тиешелүү бардык сарптоолорду документардык түрдө эсепке алууга 
тийиш;

− мударибдин келишим шарттарын аткаруунун жүрүшүндө ишкердик 
иштерди инвестордун катышуусуз, өз алдынча жүргүзүүгө укугу, 
мында мудариб мудараба келишиминин шарттарын натыйжалуу ат-
каруу максатында, инвестордон консультация ала алат;

− мударибдин мудараба келишимине ылайык сыйакыларды алууга 
укугу.

15. Келишимдин аракеттенүү жана аткарылышы мөөнөттөрү тараптар та-
рабынан аныкталат.

16. Келишимде инвестордун сунушталган каражаттар (күрөө) үчүн му-
дарибден камсыздоону (күрөөнү) алуу мүмкүнчүлүгү, ошондой эле 
мудариб укукка жатпаган аракеттерге, этиятсыз мамиле жасоого же 
келишим шарттарын бузууга жол берип, анын натыйжасында чыгым 
келип чыкса, камсыздоо предметинен өндүрүүнү жүргүзүүгө укугу ка-
раштырылууга тийиш. 

17. Мудараба келишиминде, келишим тараптарынын ар биринин пайда-
сы, инвестор тарабынан сунушталган каражаттарды пайдалануунун 
жүрүшүндө мудариб алган пайдадан үлүш катары (пайыздык катышта) 
аныкталаарына тиешелүү шарттар каралууга тийиш.

18. Мудараба келишимине төмөнкү шарттар милдеттүү түрдө камтылууга 
тийиш:

а) эгерде келишимди аткаруунун натыйжасында мудариб, пайда гана 
албай калбастан, чыгымга да учураган болсо, анда инвестор сунуш-
талган акча каражаттарынын суммасы өлчөмүндө чыгым тартат, ал 
эми мудариб бул учурда өз эмгеги үчүн сыйакы албай калат. Чыгым-
дарды бөлүштүрүүнүн мындай эрежеси, чыгымдын келип чыгышы-
на мударибдин тиешеси жок болгон учурда колдонулат;

б) эгерде чыгым мударибдин күнөөсү боюнча, же укукка жатпаган ара-
кеттеринен/аракеттенбей коюусунан улам келип чыкса, алардын 
орду мударибдин эсебинен жабылууга тийиш. Мында, инвестор му-
дарибден келишим боюнча берилген акча каражаттарын камсыздо-
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онун эсебинен алууга укуктуу, ал эми камсыздоо жетишсиз болгон 
шартта, мударибдин башка мүлкүнүн эсебинен ала алат.

в) келишимде келишим шарттары аткарылбаган, өзүнө кредиттик то-
бокелдикти камтыган, активди төлөөнүн артыкчылыктуу тартиби 
көрсөтүлүүгө тийиш. 

19. Мудараба келишиминде анын төмөнкү учурларда токтотулушу ыкты-
малдуулугу каралуусу зарыл:
а) келишимдин аракеттенүү мөөнөтүнүн бүтүшү боюнча;
б) келишим тараптарынын макулдугу боюнча;
в) же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же келишимде каралган 

башка учурларда.
Мудараба типтүү келишиминин үлгүсү, ушул Жобого карата 1-тиркемеде 
келтирилген.

2-глава. Мурабаха келишими

20. ФКМ жана белгилүү бир товардын ФКМ тарабынан ал үчүн сатылып 
алынышы жөнүндө билдирме берген кардар, мурабаха келишиминин 
тараптарынан боло алышат.

21. Мурабаха келишими боюнча, ФКМ, келишим предметин кардардын 
буйрутмасы боюнча өз атынан сатып алуу менен кийинчерээк төлөп 
берүү шартында аны кардарга сатууга милдеттенет. 

22. Мурабаха келишими боюнча келишим предметин кардарга сатууда 
ФКМ, келишим предметине карата менчик укугуна ээ болууга тийиш.

23. Келишим предметине карата менчикке укук, эгер келишим шарттарын-
да башкасы белгиленбесе, келишим предметинин баасы толугу менен 
төлөнгөндөн кийин кардарга өтөт.

24. ФКМ сатып алуу-сатуу келишимин өз алдынча сыяктуу эле, агент ар-
кылуу да түзө алат. ФКМ анын атынан жана эсебинен аракеттенген 
кардарды агент катары дайындай алат.

25. Кардар ФКМдин атынан агент катары иш алып барган учурда, төмөнкү 
шарттарды сактоосу зарыл:
а) ФКМ сатуучуга төлөп берүүгө жана товардын баасын агент катары 

иш алып барган кардардын эсебине салбоого тийиш;
б) ФКМ сатуучудан сатуу ишке ашырылгандыгы тууралуу документ 

түрүндөгү тастыктаманы алууга тийиш.
ФКМ товарды берүүчүнүн аймагынан жана аны берүү шарттарында 

көрсөтүлгөн кайсы болбосун башка жерден алууга тийиш.
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Товарды жеткирүү жана сатып алууга байланыштуу бардык чыгашалар 
ФКМге жүктөлөт. Бул чыгашалар кийин товардын наркына кошулат. 

ФКМ товардын ээси катары жоопкерчиликти өзүнө алат жана камсыз-
дандырууга боло турган, кийин келип чыгышы ыктымал болгон тобокел-
диктерди өзүндө камтыйт. Товарды кардарга сатканга чейин келип чыккан 
камсыздандыруу сыйакысы толугу менен ФКМге таандык болот. 

Камсыздандыруу боюнча чыгашалар, мурабаха контрактысы боюнча 
сатылып алынган товардын баасына кошулат. 
26. Келишим предметин сатып алуу-сатууга байланышкан бардык доку-

менттер жана контракттар кардар, ФКМдин агенти катары иш алып 
барган күндө да, ФКМдин атынан түзүлүүгө тийиш.

27. ФКМ, келишим предметин товар берүүчүнүн аймагынан же берүү шарт-
тарында көрсөтүлгөн кайсы болбосун башка жерден алуусу зарыл.

28. ФКМ мурабаха келишимине төмөнкү шарттарды да киргизе алат:
а) ФКМ, товар кардардын менчигине өткөндөн кийин, келишим пред-

метиндеги кандайдыр бир кемчиликтер үчүн жооп бербейт;
б) кардар мурабаха келишими күчүнө киргизилгенден кийин келишим 

предметин сатып алуудан баш тарткан учурда, ФКМ мурабаха кели-
шиминин предметин үчүнчү жакка сатууга укуктуу, мында, ФКМдин 
сатылган товардын наркы менен жабылбай калган, келишим пред-
метин сатып алууга байланыштуу чыгашаларынын ордун толтуруу 
боюнча милдеттенме кардарга жүктөлөт. 

29. ФКМдин төмөндөгүлөр боюнча мурабаха бүтүмүн түзүүгө укугу жок:
а) баалуу металлдарга (алтын, күмүш ж.б.), чет өлкө валюталарына 

карата;
б) дебитордук карыз активдердин камсыздоосу болуп саналган, 

жүгүртүү капиталы менен;
в) бүтүмдөрдү кайра каржылоодо.

30. ФКМ, эгерде кардар төлөөлөрдү келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөн 
кечиктирген болсо, келишим предметин сата алат. Эгерде ФКМ, ке-
лишим предметин саткан болсо, анда буга чейин кардардан алынган 
төлөөлөр төлөнүп берилет.

31. Эгерде ФКМ, кардардан камсыздоону алган болсо, анда кардар со-
тко кайрылуусуз эле ФКМге карыздын ордун жабуу үчүн күрөөнү сатуу 
жөнүндө буйрук берет.

32. Мурабаха келишиминде төлөө баасы жана тартиби алдын-ала каралу-
уга тийиш. Мурабаха келишиминде, ФКМдин келишим предметин са-
туу баасы, тараптар тарабынан сатып алуу баасынын жана келишим 
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тараптарына макулдашылган кошуп эсептелген баанын суммасы ка-
тары аныктала тургандыгы шарты каралууга тийиш. Кошуп эсептелген 
баа төмөнкү түрлөрдө белгилениши мүмкүн:

- катталган бир жолку төлөнүүчү сумма;
- келишим предметинин наркынан үлүш. 
Сатуу баасында кошуп эсептелген баанын өлчөмүн милдеттүү түрдө 

бөлүп көрсөтүү, мурабаха келишиминин олуттуу шартынан болуп саналат.
33. Мурабаха келишиминде келишим предметинин баасына төлөөлөр 

кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү негизде үзгүлтүксүз төлөөлөр 
менен жүргүзүлө тургандыгы каралышы мүмкүн. Ал эми, кардар кий-
ин төлөп берүү шартында сатылган күрөө предмети үчүн кезектеги 
төлөмдү белгиленген мөөнөттө ишке ашырбаса, анда ал тараптар 
тарабынан белгиленген өлчөмдө, ар бир төлөнбөй калган күн үчүн 
кошумча төлөм төлөйт, алар кайрымдуулук максаттарына багытталат. 
Кардар кошумча төлөмдү ФКМдин эмес, өзүнүн ыңгайына жараша 
кайрымдуулук уюумуна бергендиги тууралуу тиешелүү документтерди 
ФКМге берүүгө тийиш. 

34. Мурабаха келишиминде ушул келишим боюнча сатылып алынган кели-
шим предметинин баасына кошулуучу чыгашаларга төмөнкүлөрдүн да 
камтылышы караштырылууга тийиш:
- камсыздандыруу боюнча чыгашалар;
- ФКМдин товар сатып алууга байланышкан кийинки сарптоолору, 

ошондой эле аларды ташып жеткирүүгө кеткен чыгашалар, им-
порттук алымдар жана келишим шарттарын аткарууга байланыш-
туу башка чыгашалар.

35. Мурабаха келишиминде, ФКМ белгиленген келишимдин түзүлүшүнүн 
жана анын аткарылышынын камсыз кылынышынын далили катары 
мурабаха келишими боюнча тиешелүү төлөмдөрдүн эсебине кардар-
дан аванс ала тургандыгы каралууга тийиш.

36. Мурабаха келишимин түзүүдө, төмөнкүлөрдү кошо алганда, алардын 
негизинде бүтүмдөр жүзөгө ашырыла турган бардык шарттар каралу-
уга тийиш:

а) үчүнчү тараптарга төлөөлөрдү кошо алганда, ФКМ өзүнүн бардык 
чыгашаларын сатуу баасына кошо тургандыгы шарты. Мында, 
ФКМдин кызматкерлеринин эмгек акыларын төлөө боюнча сарптоо-
лор чыгашаларга чегерилүүгө тийиш эмес;

б) сатып өткөрүү баасын;
в) кошуп эсептелген баанын өлчөмүн - ФКМ ушул бүтүмдөн алган сый-

акыны.
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Мында, сатып өткөрүү баасын жана кошуп эсептелген бааны белгисиз 
жагдайлардан улам, мисалы, келечекте белгилүү болуучу кандайдыр бир 
көрсөткүчтөргө жараша белгилөөгө болбойт. Мында, сатып өткөрүү баа-
сынын жана кошуп эсептелген баанын кардарга буга чейин эле белгилүү 
болгон көрсөткүчтөрдүн негизинде, келишим түзүү учурунда белгилениши-
не жол берилет. Кошуп эсептелген баанын өлчөмү убакыт факторуна көз 
каранды болушу мүмкүн эмес.
37. Мурабаха келишиминде кардарга төлөө мөөнөттөрү жөнүндө алдын-

ала маалымдалган шартта, кезектеги төлөмдү негизсиз кечиктирген 
учурда кардардан мөөнөтүнөн мурда төлөөнү талап кылууга ФКМдин 
укугун караштырууга болот.

38. Мурабаха келишиминде, кардар тарабынан келишим предмети үчүн 
төлөө келишимде каралган мөөнөттө төлөнбөстөн, узак убакытка ке-
чиктирилген учурда ФКМдин төмөнкүлөрдү ыңгайына жараша жүзөгө 
ашыруу укугу караштырылууга тийиш:
а) эгерде болгон болсо, келишим предметине бөлүп-бөлүп төлөөнүн 

эсебине кардардан алынган акча каражаттарын ага төлөп берүү 
менен товарларды үчүнчү жактарга сатуу;

б) келишим предмети үчүн толук төлөнүп берилмейинче, кардардын 
товарга менчикке укугун тариздебөө.

39. Комиссиондук сыйакылар жана каржылоону сунуштагандыгы үчүн 
төлөмдөр мурабаха келишими боюнча кардардан кармалбайт. 

40. Мурабаха келишими боюнча документтерди даярдоого кеткен чыга-
шалар, эгерде келишимде башкасы каралбаса, ФКМ менен кардар-
дын ортосунда бөлүштүрүлөт. Мында, тараптардын бардык чыгаша-
лары алардын ортосунда тараптардын ар бири аткарган реалдуу иш 
көлөмүн эске алуу менен адилет бөлүштүрүлүүгө тийиш.

41. ФКМ, эгерде ал кардардын өтүнүчү жана анын пайдасы үчүн түзүлсө 
жана кардар ага төлөөгө макулдугун берсе, техникалык-экономикалык 
негиздемелерди даярдоо үчүн төлөмдү кармап кала алат.

42. ФКМ, кардар тарабынан мурабаха келишими боюнча милдеттенмелер-
дин тиешелүү негизде аткарылышын камсыз кылуу максатында, акча 
каражаттарын күрөөгө алуу же камсыздоонун башка түрү жөнүндө ке-
лишим кардар менен түзүүгө тийиш. Күрөө катары берилген акчалай 
сумма, эгерде келишимде башкасы каралбаса, ФКМ тарабынан инве-
стицияланышы мүмкүн эмес.

43. Кардардын өтүнүчү боюнча күрөө катары берилген акчалай сумма му-
рабаха келишимине ылайык товарлар үчүн төлөөнүн эсебине чегери-
лиши мүмкүн.
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44. Кардар мурабаха келишими боюнча өз милдеттенмелерин аткарган-
дан кийин ФКМ күрөөнү кайтарып берүүгө милдеттүү. 

45. ФКМ, товарды жеткирип берүү же сактоо учурунда алардын бузулушу-
на, жок болуп кетишине же жоголушуна байланыштуу бардык тобокел-
диктерди өзүндө камтыйт жана алар күрөөнүн эсебинен жабылышы 
мүмкүн эмес.

Эскертүү: Мурабаха типтүү келишими ушул жобого карата 2-тиркемеде 
келтирилген.

“Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик 
союздардын ислам банк иши жана каржылоо

принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине
карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата 

1- тиркеме

Мудараба келишими (чектелген/атайын).
№ _______

(үлгү)

Бишкек ш. 20 __-жылдын «____» 
______________

Мындан ары «ФКМ» деп аталуучу,________________________________
ылайык иш алып барган ___________________________________атынан
________________бир тарап, мындан ары «Мудариб» деп аталуучу, 
____________________ ылайык иш алып барган _____________________
_______________атынан_______________экинчи тарап, биргелешип «Та-
раптар» деп аталуучулар, төмөнкүлөр жөнүндө ушул келишимди түзүштү.

1. Келишим предмети.

1.1. ФКМ ушул келишимге ылайык, Мударибге акча каражатта-
рын сунуштайт, ал эми Мудариб ал каражаттарды өз эмгек ре-
сурстарын колдонуу жана зарылчылык келип чыккан шартта, 
______________________________ боюнча бизнес долбоорду ишке 
ашырууга уруксат берген тиешелүү документтери бар башка уюмдар-
ды жалдоо менен, пайда алуу үчүн жана аны ушул келишимге ылай-
ык Тараптар ортосунда бөлүштүрүү максатында пайдаланат.

Мудариб_____________________милдеттенет, ошондой эле ушул милдет-
тенмени аткарууга байланыштуу жана анын компетенциясына тиешелүү 
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бардык юридикалык жана айкын аракеттерди көрүп, ушул келишимге кол 
койгон күндөн тартып ___________________________кечиктирбестен ___
_______________________________________ камсыз кылат. 
1.2. Мудараба ушул келишим боюнча чектелген/ атайын болуп сана-

лат, ошол себептен Мудариб сунушталган акча каражаттарды 
_________________________ гана багыттоого укуктуу.

1.3. _________________________(бизнес-долбоордун) наркы тараптар 
тарабынан _______________________сом суммасында аныкталган.

1.4. Мудараба ушул келишим боюнча ачык болуп саналат, ошол себептен 
ФКМ мударибден, эгерде ал тарабынан келишим шарттарын бузуу-
га жол берилген болсо, сунушталган акча каражаттарын биринчи эле 
талап кылуу боюнча, мөөнөтүнөн мурда алууга укуктуу, мында ФКМ 
пайданын бөлүгүн талап кылууга укугу жок. 

2. Каржылоо тартиби.

2.1. ФКМ ушул келишимге ылайык Мударибге____________сом сумма-
сындагы акча каражаттарын сунуштайт.

2.2. Мудариб ФКМдин катышуусу менен төмөнкүлөрдү бекитет:
- ушул келишимге карата тиркеме болуп саналган,__________боюнча 

иштерди жүзөгө ашыруу графигин;
- ушул келишимге карата тиркеме болуп саналган, Тараптар тарабы-

нан иштерди каржылоо графигин.
ФКМ, акча каражаттарын ушул келишимге карата тиркеме болуп са-

налган иштерди каржылоо графигине ылайык, ошол графикте каралган 
сумманын чегинде, транш түрүндө сунуштайт. ФКМ тарабынан каржылан-
ган акча каражаттарынын жалпы суммасы, ушул келишимдин 2.1. пунктун-
да көрсөтүлгөн суммадан ашпоого тийиш.
2.3. ФКМ ар бир кийинки траншты Мудариб тарабынан буга чейинки тран-

шты пайдалангандыгы жөнүндөгү ФКМди канааттандыра турган отчет 
берилген шартта гана сунуштайт.

2.4. ФКМ, ар бир траншты Мударибдин билдирмеси боюнча, акча каражат-
тарды анын эсебине, же Мудариб менен келишимдик мамиле түзүшкөн 
берүүчүлөрдүн жана иш тапшыруучулардын эсебине чегерүү аркы-
луу берет. Ар бир билдирме Мудариб тарабынан акча каражаттарын 
бөлүштүрүүгө чейинки кеминде 3 (үч) күн мурда ФКМге берилүүгө тийиш, 
ал эми билдирмеде көрсөтүлгөн сумма акча каражаттарын бөлүштүрүү 
графигинде аныкталган суммадан көп болбошу зарыл.

2.5.__________________(бизнес-долбоор) кымбаттаган шартта, 
__________________ (бизнес-долбоор) бүткөрүү үчүн зарыл болгон 
инвестициялардын графиги тараптар тарабынан кошумча келишим 
менен аныкталат.
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2.6. Мударибдин билдирмеси боюнча акча каражаттарды берүүчүнүн 
эсебине чегерүү же Мударибге накталай берүү, ФКМ тарабынан 
тиешелүү түрдө аткарылчу милдеттенме болуп саналат.

2.7.  __________________(бизнес-долбоорду) ишке ашыруунун жүрүшүндө 
же ал аяктагандан кийин___________________(бизнес-долбоордун 
натыйжалары) алган жактардан алынган акча каражаттардын 100% 
(жүз) пайызы, Мудариб тарабынан ушул келишимдин 2.1. пунктун-
да көрсөтүлгөн ошол долбоор боюнча, ФКМден алынган акча кара-
жаттардын ордун толтурууга багытталууга тийиш. Калган суммасы 
Келишимдин 3.1. жана 3.2. пункттарына ылайык бөлүштүрүлөт. Му-
дариб тарабынан ушул пункта көрсөтүлгөн сумманын ФКМге чегери-
лиши,____________________(бизнес-долбоордун натыйжасы) ишке 
ашыруу жөнүндө келишим, мудариб тарабынан түзүлгөн күндөн кий-
инки 5 жумуш күнү ичинде жүргүзүлөт. 

2.8. Эгерде, келишимдин 2.7. пунктун аткарууда, 2.1. пункка ылайык сум-
мадагы ФКМ алдындагы карыз Мудариб тарабынан толук төлөнсө, 
3.3.-пунктту эске алуу менен келип түшкөн каражаттардын калган 
бөлүгү тараптар тарабынан төмөнкүдөй пропорцияда бөлүштүрүлөт: 
_____% ФКМге, _____% Мударибге. Мудариб тарабынан ушул пункта 
көрсөтүлгөн суммалардын ФКМге чегерилиши, Мудариб __________ 
(бизнес-долбоордун натыйжасы) жөнүндө келишим түзгөн күндөн 
кийинки 5 жумуш күнү ичинде жүргүзүлөт. 

3. Түшкөн пайдаларды жана кеткен чыгымдарды бөлүштүрүү тартиби.

3.1. Келишимдин 2.1. пунктунда көрсөтүлгөн өлчөмдөгү акча каражатта-
рынын суммасы, 2.7.- жана 2.8. пункттарга ылайык төлөөлөрдү, 3.3. 
пунктуна ылайык __________________________(бизнес-долбоордун) 
кымбатташын,________________ (бизнес-долбоордун натыйжалары-
нын) сатып өткөрүүдөн түшкөндөрдү эске алуу менен Мударибдин 
ФКМ алдындагы карызын төлөөгө багытталат.

3.2. Ушул келишимдин 1.2. пунктта көрсөтүлгөн, ___________________ 
(бизнес-долбоордун натыйжаларын) сатып өткөрүүдөн түшкөн жана 
3.1. пункка ылайык бөлүштүрүүдөн кийинки акча каражаттарынын 
суммасы төмөнкү прапорция боюнча бөлүштүрүлөт: 
а) ______% ФКМге;
б) ______% Мударибге.

3.3. Эгерде ушул келишимдин 1.2. пунктунда көрсөтүлгөн ____________ 
(бизнес-долбоордун) кымбаттоо жүрсө, анда ал төмөнкү тартипте кар-
жылоого алынат: 
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а)________(бизнес-долбоорду) бүткөрүү үчүн зарыл болгон сумма-
нын_____% ФКМ тарабынан инвестицияланат; 

б)________(бизнес-долбоорду) бүткөрүү үчүн зарыл болгон сумманын 
______% мудариб тарабынан инвестицияланат; 

3.4. Эгерде ушул келишимдин 1.2. пунктунда көрсөтүлгөн__________ (биз-
нес-долбоордун) кымбаттоосу учурунда, тараптардын макулдашуу-
су боюнча жыйынтыктоочу сумма 3.1. жана 3.2. пунктарга тиешелүү 
корректировкалар менен, келишимге карата кошумча келишим түзүү 
менен 2.1.-пунктта аныкталат.

3.5. 3-главага ылайык бөлүштүрүлүүгө тийиш болгон суммаларды 
бөлүштүрүү Мудариб тарабынан________(бизнес-долбоордун натый-
жаларын) же анын бөлүгүн_______чегинде сатып өткөрүү жөнүндө 
келишим түзүлгөндөн кийинки 5 күн ичинде жүргүзүлөт. 

3.6. Эгерде, келишимди аткаруунун жүрүшүндөгү чыгымдар Мударибдин 
күнөөсүнөн улам же укукка жатпаган аракеттеринин/аракетсиздиги-
нин натыйжасында келип чыккан болсо, бул чыгымдар анын эсеби-
нен жабылат. Мында ФКМ, келишим боюнча мурда берилген сумманы 
камсыздоонун (күрөөнүн) эсебинен, ал эми ал жетишсиз болгон учур-
да Мударибдин башка мүлкүнүн эсебинен алууга укуктуу. 
Күнөөсүнүн жоктугу Мудариб тарабынан тастыкталат.

4. ФКМдин укуктары жана милдеттери.

4.1. ФКМдин милдеттери:
(а) Мударибге келишимде белгиленген тартипте (2.2., 2.3., 2.4. жана 

2.5.-пунктар) макулдашылган сумманы берүү;
(б) транш боюнча алынган акча каражаттардын чыгымдалышына кон-

тролдукту жүргүзүү;
(в) жалпы көзөмөлдүк жана консультацияларды берүү менен гана чек-

телип, Мударибдин келишимди аткаруу боюнча күндөлүк ишине 
кийлигишпөө;

(г) келишимдин 1.2.пунктунда көрсөтүлгөн______________________ 
(бизнес-долбоордун натыйжалары) сатып өткөрүү баасын муда-
рибге макулдашуу. Мында Тараптар, келишимдин 1.2.пунктунда 
көрсөтүлгөн ______________________ (бизнес-долбоордун на-
тыйжалары), ушул келишимдин колдонуудагы мөөнөтү ичинде та-
раптардын өз ара макулдашкан баасы боюнча, бирок, товардын 
ар бир бирдиги үчүн _________ сомдон кем эмес баада сатылууга 
тийиш экендигине макул болушкан. 
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4.2. ФКМдин укуктары: 
(а) ФКМ укуктук маселелерди жана тиешелүү уюмдарды тартуу менен 

жүргүзүлүп жаткан курулушка экспертиза жүргүзүү боюнча маселе-
лерди кошо алганда, ушул келишимдин ал тарабынан аткарылы-
шынын жүрүшүндө Мударибге консультацияларды берип турууга 
укуктуу;

(б) ФКМ алынган сумманын Мудариб тарабынан пайдаланылышына 
контролдук кылууга укуктуу;

(в) ФКМ ушул келишимдин Мудариб тарабынан аткарылышына 
текшерүү жүргүзүүгө укуктуу, ошого байланыштуу Мудариб ал та-
рабынан талап кылынган кандай болбосун отчетторду ФКМге бе-
рип турат;

(г) ФКМ келишимде аныкталган сумманы белгиленген мөөнөттө алууга 
укуктуу;

(д) ФКМ, ушул келишимдин шарттары аткарылбаган учурда, берилген 
сумманы кайтарып берүүнү, анын ичинде күрөөнүн эсебинен кай-
тарып берүүнү Мударибден талап кылууга укуктуу.

5. Мударибдин укуктары жана милдеттери.

5.1. Мудариб төмөнкүлөргө милдеттүү:
(а) келишим талаптарына ылайык иш алып барууга;
(б) келишимдин максаттарына – максималдуу пайда алууга жетишүү 

үчүн бардык күч аракетин жумшоого;
(в) стандарттардын, нормалардын жана башка эрежелердин, зарыл 

болгон талаптардын, ошондой эле акча каражаттарын сарптоо-
нун финансылык тартибин сактоо максатында______________ 
(ишке ашырылган бизнес-долбоор) сапатына толук контролдук 
жүргүзүүгө; 

(г) келишим шарттарын аткаруу учурунда өз алдынча иштөөгө (кол-
до болгон эмгек ресурстары менен). Эгерде, келишим шарттарын 
аткаруу үчүн ишкердик чөйрөсүнө кирбеген кандайдыр бир башка 
аракеттерди көрүү зарылчылыгы келип чыкса, ал тиешелүү билим 
деңгээлине ээ же ушул келишим боюнча иштерди аткарууга лицен-
зиясы же уруксат берүүчү документтери бар үчүнчү тарапты тарту-
уга укуктуу;

(д) келишим шарттарына жана мыйзам актыларындагы талаптарга, 
ал эми мындай шарттардын жана талаптардын жоктугу учурунда 
мурдатан колдонулуп келе жаткан ишкердик аракеттерге же адетте 
коюлуучу башка талаптарга ылайык, келишим шарттарын аткаруу-
да, ошондой эле максатка жетүү үчүн ак ниеттүү жана алгылыктуу 
ыкмада иштөөгө;
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(е) ушул келишим шарттарына ылайык ФКМден алынган акча кара-
жаттарын пайдаланууга. Келишимди аткаруунун жүрүшүндө Муда-
риб сунушталган акча каражаттарын ушул келишимде каралбаган 
максаттарга пайдаланууга укугу жок;

(ж) ушул келишимдин аракеттенүүсү мезгили ичинде, келишим түзүшкөн 
тараптардын ортосунда бөлүштүрүлүүгө тийиш болгон пайданы 
аныктоого мүмкүндүк берген, ФКМден алынган жана келишим шарт-
тарын аткаруу процессинде алынган акча каражаттарын (кирешени) 
пайдалануу эсебин жүргүзүү. Ал ушул келишимдин аткарылышына 
тиешелүү бардык сарптоолорду документардык түрдө эсепке алуу-
га, ар бир айдын бешине чейин мурдагы ай үчүн түшкөн кирешелер 
жана кеткен чыгашалар жөнүндө отчет берип турууга тийиш;

(з) ушул келишимдин 2.3. жана 2.5. пунктарында каралган, кийин-
ки траншты алуунун алдында, өткөн траншты пайдалангандыгы 
жөнүндө ФКМди канааттандырган отчетту берүү;

(и) келишимдин 1.2.пунктунда көрсөтүлгөн_____________________
(бизнес-долбоордун натыйжалары) сатып өткөрүү баасын ФКМге 
макулдашуу;

(к) ушул келишим толугу менен аткарылып бүткөнгө чейин аны токто-
тууга жол бербөө;

(л) ___________(бизнес-долбоордун натыйжалары) ишке ашырылган-
дыгы жөнүндө ФКМге 3 жумуш күнү ичинде маалымдоо.

5.2. Мударибдин укуктары:
(а) келишимди аткаруунун жүрүшүндө өз алдынча, ФКМдин катышу-

усуз эле ишкердикти жүргүзүү, ошондой болсо да, Мудариб кели-
шимди натыйжалуу аткаруу максатында, ФКМден консультация 
алып турууга милдеттүү;

(б) ушул келишим шарттарын аткаргандыгы үчүн 3.2. пунктуна ылайык 
сыйакы алуу.

6. Келишим боюнча милдеттенмелердин аткарылышын камсыз 
кылуу ыкмалары.

6.1. Мудариб ушул келишим боюнча милдеттенмелердин тиешелүү түрдө 
аткарылышын камсыз кылуу максатында, ФКМге ______________
_____________________ күрөөгө коёт (мындан- ары текст боюнча 
«күрөөгө коюлган мүлк» же «күрөө предмети»).

6.2. Ушул келишим боюнча милдеттенмелерин аткара албай же тиешелүү 
деңгээлде аткарбаган Мудариб, бул жагдай күтүүсүз жагдайлардан 
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улам, б.а. чукул жана бөгөт коюуга мүмкүн болбогон учурлардан улам 
келип чыккандыгын далилдей албаса, жоопко тартылат. 

6.3. Эгерде, келишим шарттарын аткаруу учурунда чыгым мударибдин 
күнөөсү боюнча, же укукка жатпаган аракеттеринен/аракеттенбей 
коюусунан улам келип чыкса, алардын орду мударибдин эсебинен 
жабылууга тийиш. Мында, инвестор мударибден келишим боюнча бе-
рилген акча каражаттарын камсыздоонун эсебинен алууга укуктуу, ал 
эми камсыздоо жетишсиз болгон шартта, мударибдин башка мүлкүнүн 
эсебинен ала алат. Мудариб күнөөсүнүн жоктугун далилдөөгө тийиш.

7. Милдеттенмелердин жана жоопкерчиликтердин бузулушу.

7.1. Мудариб тарабынан ушул келишим боюнча 5.1. пунктунда каралган 
пунктчалардын бузулушуна жол берилген шартта, Мудариб келишим 
боюнча милдеттенмелерин бузган деп эсептелет.

7.2. Ушул келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөрдү бузууга жол берген шартта 
Мудариб, ар бир мөөнөтүндө төлөнбөгөн күн үчүн карыздын сумма-
сынан _____% өлчөмдө туум төлөйт, ал ФКМ тарабынан көрсөтүлгөн 
же кардардын ыңгайына жараша кайрымдуулук фондтун эсебине 
жөнөтүлөт. 

8. Келишим боюнча милдеттенмелердин токтотулушу.

8.1. Тараптардын биринин демилгеси боюнча келишимди токтотуу тартиби.
Келишим тараптарынын ар бири келишим айкын токтотулганга чейинки 

10 күн мурда, экинчи тарапка маалымдоо менен бир тараптуу тартипте 
токтото алат, мында төмөнкү учурлар эске алынбайт:

(а) эгерде Мудариб келишимди аткарууга киришип, ишкердиктин 
жүрүшүндө каражаттарды пайдалана баштаса; 

(б) эгерде Тараптар келишим аракеттенүүчү мөөнөттү аныктаган болсо.
8.2. Милдеттенмелерди токтотуу үчүн башка негиздер:

(а) келишим шарттарынын талаптагыдай аткарылбашы;
(б) тараптардын макулдашуусу;
(в) Мудариб ага сунушталган сумманын өлчөмүндө чыгым тартса жана 

ФКМ ага мурда берилген сумманы толугу менен Мударибдин кам-
сыздоосунун эсебинен ордун толтурса, эгерде бардык чыгымдар 
Мударибдин күнөөсү боюнча же анын укукка жатпаган аракеттери/
аракеттенбей коюусунан улам келип чыкса.
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9. Келишим мөөнөтү жана аны токтотуу тартиби.

9.1. Келишим ага кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет жана ушул 
келишимдин 1.2. пунктунда көрсөтүлгөн _________________(биз-
нес-долбоордун натыйжалары) жүзөгө ашырылгандан жана сатып 
өткөрүүдөн алынган акча каражаттар ФКМге чегерилгенден кийин, же 
кошумча келишим түрүндөгү кат жүзүндө таризделген тараптардын 
макулдашуусу боюнча өз ишин токтотот. 

Ушул келишимдин 1.2. пунктунда көрсөтүлгөн______________(бизнес-
долбоор) сатып өткөрүү_____________(бизнес-долбоор) аяктаган күндөн 
тартып____айдан ашпаган мезгил ичинде жүзөшө ашырылууга тийиш.
9.2. ФКМдин ушул келишим боюнча кайсы болбосун укугун жүзөгө ашы-

рууга же коргоого жөндөмсүздүгү же алардын кечиктирилип жүзөгө 
ашырылышы, же болбосо ФКМ Мударибге каршы колдонушу мүмкүн 
болгон соттук коргоону жүзөгө ашыруу жөндөмсүздүгү же болбосо 
жүзөгө ашыруунун же өз укуктарын коргоонун кечиктирилиши, мын-
дай укуктарга же соттук коргоого зыян келтирбейт жана кайсы болбо-
сун укугун коргоодон баш тартуу катары түшүнүүгө болбойт.

10. Күтүлбөгөн жагдайлар (Форс-мажор).

10.1. Эгерде келишим боюнча кайсы бир милдеттенмелер аткарылбай 
калса же өз убагында аткарылбаса, Тараптардын бири дагы жооп-
керчилик тартпайт жана көрсөтүлгөн милдеттенмелердин аткарыл-
бай калышы же өз убагында аткарылбашы күтүлбөгөн жагдайларга 
(форс-мажор) шартталса жана алар ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
же административдик органдар тарабынан кат жүзүндө тастыктал-
са, тарткан чыгымдардын ордун толтурууну же болбосо албай кал-
ган кирешелер үчүн компенсацияларды талап кылууга укуктары жок.

Мындай тастыктоону алуу мүмкүн болбогон шартта, форс-мажордук 
жагдайлардын орун алышын далилдөө милдети, бузууга жол берген та-
рапка жүктөлөт.
10.2. Форс-мажордук жагдайлар: жаратылыш кырсыктары (сел, жер 

титирөө, бороон, өрт жана башка жаратылыш жана техникалык кыр-
сыктар), эпидемиялар, согуштук аракеттер, диверсиялар. 

Мындай жагдайларда келишим боюнча кайсы бир милдеттенмени ат-
карбаган же өз убагында аткарбаган Тарап, экинчи Тарапка форс мажор-
дук жагдайлардын башталгандыгы жана алардын кесепеттери жөнүндө 
токтоосуз билдирүүгө (башка Тарапка билдирүү же форс-мажордук жаг-
дайларга тиешелүү маалыматтарды жөнөтүү менен) жана көрсөтүлгөн 
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жагдайлардан улам келип чыккан кандай болбосун терс натыйжаларды 
кыйла чектөө максатында, мүмкүн болгон бардык чараларды кабыл алуу-
га милдеттүү.
10.3. Милдеттенмелерин аткарууга форс-мажордук жагдайлар тоскоол 

болгон Тарап, ал башталган күндөн тартып эсептелген 10 күндүк 
мөөнөттө бул тууралуу башка Тарапка билдирбесе, анда ошол Тарап 
белгиленген жагдайларга форс-мажор катары таянуу укугунан ажы-
райт, мында бул жагдайлар экинчи Тарапка кабарлоого мүмкүндүк 
бербеген учурлар эске алынбайт. 

10.4. Эгерде форс-мажордук жагдайлар Тараптардын келишим түзүүсүн 
шарттаган максаттарын олуттуу жана орду толбос зыянга учуратуу-
чу мүнөзгө ээ болсо же кайсы бир Тараптын келишим боюнча мил-
деттенмелерин аткаруусу катары менен алты айдан ашык мезгил 
ичинде өзгөчө кыйынчылыкка дуушар болсо, анда мындай жагдай 
башталгандан тартып бир ай ичинде же ошол жагдайлардан улам 
алар милдеттенмелерин алты ай бою аткара албаган шартта, Та-
раптар келишимдин андан аркы тагдыры жөнүндө биргелешип че-
чим кабыл алуулары тийиш.

11. Жөнгө салуучу мыйзам актылары жана талаш-тартыштарды 
жөнгө салуу.

11.1. Ушул келишим Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылай-
ык жөнгө салынат жана түшүндүрүлөт.

11.2. Ушул келишим тараптарынын ортосунда келип чыгышы мүмкүн бол-
гон кандай болбосун пикир келишпестиктер жана ушул келишимден 
келип чыккан, тараптардын макулдашуусу аркылуу жөнгө салынба-
ган бир тараптын башка бир тарапка койгон талабы, Кыргыз Респу-
бликасынын мыйзам актыларына ылайык соттук тартипте чечилет.

12. Билдирүү.
12.1. Келишим үч нускада түзүлгөн жана кол коюлган, бирөө нотариалдык 

конторага жана тараптардын ар бирине бирден. Ушул келишимдин 
эки тараптын тең колтамгасы коюлган тексттеринин бардык нускала-
ры бирдей юридикалык күчкө ээ.

12.2. Келишимге карата бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор жазуу 
жүзүндө кошумча келишим түрүндө түзүлөт жана аларга тараптар-
дын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн колтамгасы коюлууга тийиш.

12.3. Ар бир тарап ушул келишим боюнча берүүсү талап кылынган кайсы 
болбосун билдирүү же суроо-талап, кезектеги тастыктоосу менен 
жазуу жүзүндө болууга тийиш. Кайсы болбосун билдирүү же суроо-
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талап аларды колдон-колго өткөрүүдө почта же башка байланыш ка-
ражаттары (телефакс, электрондук почта ж.б.) аркылуу 12.6-пункта 
көрсөтүлгөн дарекке же бул билдирүүнү же суроо-талапты жөнөткөн 
тарап белгилеген дарекке жөнөтүлсө, анда алар тиешелүү түрдө 
тапшырылган же аткарылган катары саналат.

12.4. Муну менен Тараптар, ушул келишимдин шарттары менен тааныш-
кандыгын жана макул экендигин тастыкташат.

12.5. Жогоруда келтирилген 12.4. беренеде көрсөтүлгөн максаттарга жетүү 
үчүн тараптар төмөнкү даректерди сунушташкан

ФКМ: Мудариб:

Башкарманын 
Төрагасы

(же ишеним 
көрсөтүлгөн)

__________________
__________________

 (колтамга, мөөр)

Паспорт_____________ 
берилген____________ ИИМ________
№________ каттоо номери менен 
жеке ишкердин катталгандыгы 
тууралуу күбөлүк ОКПО______
_________________________
Дареги боюнча жашайт
__________ (колтамга, мөөр)
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“Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик 
союздардын ислам банк иши жана каржылоо

принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине
карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата 

2-тиркеме

Мурабаха келишими
(үлгү)

 Бишкек ш.  20___-жылдын «___»____________

______________________________________________________________
___________________________________ылайык иш алып барган _____
______________________________________атынан, мындан ары «ФКМ» 
деп аталуучу бир тарап жана_________________________________аты-
нан ____________________________________ ылайык иш алып барган, 
мындан ары «Кардар» деп аталуучу_________________________ экинчи 
тарап, биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар

Кардардын буйрутмасы боюнча ФКМ ал үчүн 
______________________________________________________________
(товар сатуучу)
төмөнкү товарларды (мындан ары текст боюнча-товар) алып берүү аркылуу:
_____________________________________________________________
(товардын аталышы)
______________________________________________________________
(товардын саны)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(товардын башка мүнөздөмөлөрү)

ислам принциптери боюнча каржылоону алууга жана бул Товарларды 
ФКМ кардарга мурабаха келишими боюнча андан ары сатуусуна билдир-
ме менен ФКМге кайрылган жана Тараптар алдын ала өз ара кат алышып, 
анда, кардар бул Товарды кийинчерээк мурабаха келишими боюнча кар-
дарга кайра сатуусу үчүн ФКМге сунуштап жана ага Товарды мурабаха ке-
лишими боюнча сатып алууга сөз бергендиги, ал эми ФКМ ал сунушту ка-
был алуу менен Кардардын буйрутмасы боюнча ал үчүн ошол Товарды му-
рабаха келишими аркылуу сатып алууга милдеттенгендиктен, төмөнкүлөр 
жөнүндө ушул келишимди түзүштү:
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1. ФКМ ушул келишим тартибине жана шарттарына ылайык Товарды 
сатат, ал эми кардар ушул келишимдин 5. пунктунда көрсөтүлгөн Товар-
дын сатууга карата баасы боюнча бөлүп-бөлүп төлөп берүү шартында са-
тып алат. Мында ФКМ, Товардын баасы толугу менен төлөнгөнгө чейин 
кардардын финансылык абалын текшерип туруу укугун өзүнө калтырат.

2. Ажыратылган Товар менчик катары ФКМге тиешелүү болот жана 
ал азыркы учурга чейин эч кимге сатылган эмес, белекке берилген эмес, 
күрөөгө коюлган эмес, ижарага берилген эмес, кайтарымсыз пайдаланууга 
берилген эмес, талаш-тартышта (сотто) турбайт жана үчүнчү жактын укугу 
чегерилген эмес.

3. Ажыратылган Товар ______________________учурдан тартып _____ 
күндүн ичинде, ФКМ тарабынан Кардарга кабыл алуу-өткөрүп берүү акты-
сы боюнча өткөрүлүп берилет. 

Товарды кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына Тараптардын колу коюл-
ган учурдан тартып, Товардын капилет кыйроого учурашы же бузулушу, 
ошондой эле алардын сакталышы жана кармалышына байланышкан бар-
дык тобокелдиктер, Кардардын жоопкерчилигине өтөт, бул учурдан тартып 
ФКМ Товардын абалына жана сакталышына жооп бербейт.

4. Кардар, Товарды кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол коюу ме-
нен сатылып алынган Товардын сапатына жана абалына өзүнүн макул-
дугун билдирет. Кардар Товарды кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол 
койбой койгон шартта, ФКМ ушул келишим шарттарын аткаруудан баш 
тартууга, аны бир тараптуу бузууга, андан кийин Товарды үчүнчү жакка 
сатууга жана күрөө жөнүндө келишимге ылайык белгилүү бир тартипте 
күрөөгө коюлган мүлктөн өндүрүүнү жүргүзүүгө укуктуу.

5. Тараптардын макулдашуусу менен Товарды сатуу баасы _________ 
сом өлчөмүндө аныкталган, алардын ичинен:

а)___________________________сом – ажыратылган Товардын ФКМ 
тарабынан сатылып алынышынын баасы,

б)___________________________сом – Кыргыз Республикасынын 
мыйзам актыларында каралган алымдардын, салыктардын жана жыйым-
дардын ФКМ тарабынан төлөнгөн суммасы,

в)___________________________сом – ФКМ тарабынан Товардын са-
тылып алынышына жана ушул келишимдин түзүлгөндүгүнө байланыштуу 
келип чыккан, ФКМдин чыгашаларынын суммасы,

г)___________________________сом – баага кошулган сумма.

6. Кардар тарабынан ФКМге Товардын баасын бөлүп-бөлүп төлөп 
берүү шарты менен ушул келишимге Тараптардын колу коюлган учур-
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дан тартып _____ ай ичинде, үзгүлтүксүз төлөө аркылуу төлөө графигине 
ылайык жүргүзүлөт. Кардар төлөмдөрдү ушул келишим боюнча төлөө гра-
фигине ылайык, ФКМдин кассасына накталай же анын эсебине ай сайын 
чегерүү аркылуу киргизет. Мында, акыркы эсептешүү 20__ «___»________ 
кечиктирилбестен жүргүзүлөт. 

7. Тараптар акыркы эсептешүү жүргүзүлгөн учурдан тартып, бири-би-
рине доосун артышпайт. Мында Тараптарга, эгерде алардын ортосунда та-
лаш-тартыш келип чыккан болсо, Товардын ушул келишимде көрсөтүлгөн 
баасы баштапкы баа болуп саналаары билдирилген.

8. Кардардын ушул келишим боюнча милдеттенмелеринин тиешелүү 
түрдө аткарылышы, келишим Тараптарынын жана _________________
(мындан ары текст боюнча- «Күрөө жөнүндө келишим») ортосунда түзүлгөн 
____________ №___ күрөө жөнүндө келишим менен камсыз болот. 

9. Кардар тарабынан ушул келишимде каралган милдеттенмелер ат-
карылбай калган же талаптагыдай аткарылбаган учурларда ФКМ, күрөө 
жөнүндө келишимге ылайык белгиленген тартипте күрөөгө коюлган 
мүлктөн өндүрүүнү жүргүзүүгө укуктуу. 10. Келишим, Тараптардын колу ко-
юлган учурдан тартып күчүнө кирет. Товарга менчикке укук Тараптар тара-
бынан Товарды кабыл алуу- өткөрүп берүү актысына кол коюлган учурдан 
тартып, ФКМден Кардарга өтөт. 

11. Кардар бөлүп-бөлүп төлөп берүү шартында сатылган кезектеги 
төлөмдү төлөө графигинде белгиленген мөөнөттө төлөбөгөн шартта, ал ка-
рыздын суммасынан_________________%, бирок каржылоо суммасынaн 
20% ашпаган өлчөмдө, ар бир мөөнөтүнөн өткөрүлгөн күн үчүн үстөк айып 
төлөйт, ал ФКМ тарабынан көрсөтүлгөн же кардардын ыңгайына жараша 
коомдук кайрымдуулук фондунун дарегине кайрымдуулук максаттары 
үчүн жөнөтүлөт.

12. Келишимдин мазмуну Тараптарга түшүндүрүлгөн, келишимдин бар-
дык шарттары менен Тараптар таанышышты жана макул болушту.

13. Тараптар ушул келишим кол коюу үчүн даярдалган тилде сүйлөй 
алышаарын, ишке жөндөмдүүлүктөрүн жоготуша электигин, ушул кели-
шимдин маңызын түшүнүүгө жолтоо болуучу оорулардан алыс экендикте-
рин, ошондой эле өзүлөрүнө пайда алып келбеген бүтүмдөргө келишүүгө 
мажбурлаган жагдайлардын жок экендигин тастыкташат.

14. Ушул келишимди түзүүгө байланышкан бардык чыгашаларды ____
______________________________________көтөрөт.
15. Келишим __________тилде, Тараптардын ар бирине бирден, 2 нускада 
түзүлгөн. Бардык нускалар бирдей юридикалык күчкө ээ.

Колтамгалар: 
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/10 токтому

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында 
№5/7, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн 
«Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү 

тууралуу» токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 
киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
 
1. Улуттук банк Башкармасынын тарабынан 2006-жылдын 2-мартында 

№5/7, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жыл-
дын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн «Банктардын 
ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомго  сунуш 
кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:

− бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий 
сайтына жайгаштырсын;

− расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасы-
нын ченемдик укуктук актыларынын реестрине киргизщщ үчүн Кыр-
гыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага 
жүктөлсүн.

Төрага             Асанкожоева З.М.
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 
Башкармасынын 2013-жылдын 

«23 » октябрындагы № 39\10
токтомуна тиркеме

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында 
кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №5/7 
«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомго 

өзгөртүүлөр жана толуктоолор

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл 
алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 
7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №5/7 «Банк ишин 
лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом менен бекитил-
ген «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого төмөнкүдөй  өзгөртүүлөр 
жана толуктоолор киргизилсин:

1. Жобонун 5.6-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 
«Банктын уюштуруучулары (акционерлери) уставдык капиталды алгач 
түзүү учуру сыяктуу эле, анын өлчөмүн кийинчерээк көбөйтүүдө да (ди-
виденддер аркылуу көбөйтүүсүн эске албаганда) банк-резиденттердин 
же банктык эсептеринен которуу аркылуу акча каражаттарын устав-
дык капиталга нак эмес формада гана ишке ашырууга милдеттүү. 

Уставдык капиталды алгач түзүү учуру сыяктуу эле, аны кийинки 
көбөйтүүдө акча каражаттарын уюштуруучулар (акционерлер) үчүн 
башка жактар тарабынан салынышына жол берилбейт. Карыз алуу ке-
лишиминин алкагында алынган каражаттарды, кредиттерди же ага 
теңештирилген каражаттарды кошо алганда, уюштуруучунун (акцио-
нерлердин) каражаты Кыргыз Республикасына чет өлкө банктарынан 
(Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан туунду банктарды 
башкы банктар аркылуу капиталдаштыруусун эске албаганда) кото-
рулган учурда, анда мындай банктар «Standard & Poor’s» (АКШ) рейтинг-
дик агенттиги тарабынан ыйгарылган «ВВВ» категориясынан төмөн 
болбогон узак мөөнөткө каралган кредиттик рейтингге же Moody’s 
Investors Service (АКШ) боюнча “Ваа” категориясынан төмөн болбогон 
узак мөөнөткө каралган кредиттик рейтингге же Fitch-IBCA “ВВВ” ка-
тегориясынан төмөн болбогон узак мөөнөткө каралган кредиттик рей-
тингге же Capital Intelligence, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion 
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Bond Rating Service (DBRS), Rating & Investment Information (R&I) рейтинг-
дик агенттиктери тарабынан жогорудагыларга барабар ыйгарылган, 
же болбосо, которуучу банк жайгашкан өлкөнүн ыйгарым укуктуу мамле-
кеттик органдарында аккредитацияланган жана коюлган рейтинги ко-
торуучу банк жайгашкан өлкөнүн борбордук (улуттук) банкы тарабынан 
таанылган улуттук рейтингдик агенттиктери тарабынан жогорудагы-
ларга барабар ыйгарылган кредиттик рейтингге ээ болууга тийиш.

Ушул  пункттун максаттарына жетишүү үчүн:
1) Чет өлкө банктары дегенден улам, банктар-жөнөтүүчүлөрдү гана 

түшүнүү зарыл. Банк-корреспонденттер (транзиттик банктар, ор-
томчу банктар бул аныктамага кирбейт).

2) Карыз алуу келишиминде карыздык каражаттар банктын акцияла-
рын сатып алуу үчүн гана каралган деп көрсөтүлүүгө тийиш».
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Постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики № 39\4 от 23 октября 2013г.

«О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные 
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики»

В целях приведения нормативных правовых актов Национального 
банка в соответствие со статьями 1, 2 и 3 Закона Кыргызской Республи-
ки «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики» №60 от 26 апреля 2013 г., руководствуясь 
статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке 
Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в следующие нор-
мативные правовые акты Национального банка Кыргызской Респу-
блики: 
- Временные правила регулирования деятельности микрофи-

нансовых компаний на территории Кыргызской Республики, ут-
вержденные постановлением Правления Национального банка 
Кыргызской Республики №4/2 от 19 февраля 2003 г., зарегистри-
рованным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 
марта 2003 г., регистрационный номер 29-03;

- Положение о предупредительных мерах и санкциях, применяе-
мых Национальным банком Кыргызской Республики к микрофи-
нансовым организациям, утвержденное постановлением Прав-
ления Национального банка Кыргызской Республики №16/3 от 19 
мая 2005 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыр-
гызской Республики 27 июня 2005 г., регистрационный номер 90-05;

- Правила регулирования деятельности кредитных союзов в Кыр-
гызской Республике, утвержденные постановлением Правления 
Национального банка Кыргызской Республики №14/2 от 4 мая 
2005 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргыз-
ской Республики 6 июня 2005 г., регистрационный номер 73-05;

- Положение о минимальных требованиях по управлению кре-
дитным риском в кредитных союзах, утвержденное постановле-
нием Правления Национального банка Кыргызской Республики 
№50/7 от 23 декабря 2009 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати 
дней со дня официального опубликования. 
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3. Юридическому управлению: 
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Национального банка Кыргызской Республики; 
- после официального опубликования направить настоящее поста-

новление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых ак-
тов Кыргызской Республики. 

4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести на-
стоящее постановление до сведения Ассоциации микрофинансовых 
организаций, микрофинансовых организаций, ОАО «Финансовая ком-
пания кредитных союзов», Ассоциации кредитных союзов  и коопера-
тивов Кыргызстана, Национального союза кредитных союзов и коопе-
ративов Кыргызстана и кредитных союзов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Респу-
блики Чокоева З.Л.

Председатель            Асанкожоева З.М.
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Приложение к постановлению 
Правления Национального банка 

Кыргызской Республики
№ 39\4 от «23 » октября 2013  г.

Изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты 
Национального банка Кыргызской Республики

1. Внести во Временные правила регулирования деятельности микро-
финансовых компаний на территории Кыргызской Республики, утвержден-
ные постановлением Правления Национального банка Кыргызской Респу-
блики №4/2 от 19 февраля 2003 г., зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 г., регистрационный номер 
29-03, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Целью деятельности микрофинансовых компаний является пре-

доставление населению доступных услуг по микрофинансированию для 
содействия в преодолении бедности, повышения уровня занятости, со-
действия развитию предпринимательства и социальной мобилизации на-
селения Кыргызской Республики.

При этом микрофинансовая компания вправе преследовать и иные 
цели, определенные ее учредительными документами и не противореча-
щие действующему законодательству Кыргызской Республики.»;

2) пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Микрофинансовые компании осуществляют операции по микро-

кредитованию и привлечению вкладов в национальной валюте Кыргызской 
Республики, а также в иностранной валюте при наличии дополнительной 
лицензии (указания в лицензии) Национального банка и другие операции, 
предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.»;

3) пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7. Микрофинансовые компании оформляют выдачу микрокредитов 

заемщикам кредитным договором в соответствии с требованиями законо-
дательства, в том числе под субсидиарную или солидарную ответствен-
ность группы лиц.»;

4) пункт 1.9. изложить в следующей редакции:
«1.9. Микрофинансовая компания осуществляет внутренний аудит с тем, 

чтобы проверить достоверность счетов, проверить и оценить адекватность 
и эффективность своей системы внутреннего контроля в соответствии 
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с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также 
оценить подверженность определенным, свойственным исключительно 
микрофинансовой компании, рискам, не предусмотренным нормативными 
правовыми актами Национального банка. Для этого микрофинансовая 
компания обязана создать свою службу внутреннего аудита.»;

5) пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Микрофинансовые компании не имеют права:
1) выдавать кредиты на приобретение ценных бумаг, выпущенных са-

мой МФК, а также принимать их в качестве залога;
2) выдавать поручительства;
3) выдавать гарантии в размере, превышающем в совокупности с 

микрокредитом (лизингом) норматив максимального размера кредита на 
одного заемщика;

4) осуществлять иные банковские операции и сделки, определенные 
законодательством Кыргызской Республики, кроме операций и сделок, 
предусмотренных Законом «О микрофинансовых организациях в Кыргыз-
ской Республике»;

5) осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных 
бумаг;

6) выдавать аккредитивы, осуществлять операции с драгоценными ме-
таллами и доверительное управление имуществом.»;

6) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Микрофинансовые компании не имеют права:
1) выдавать кредиты на приобретение ценных бумаг, выпущенных са-

мой МФК, а также принимать их в качестве залога;
2) выдавать поручительства;
3) выдавать гарантии в размере, превышающем в совокупности с 

микрокредитом (лизингом) норматив максимального размера кредита на 
одного заемщика;

4) осуществлять иные банковские операции и сделки, определенные 
законодательством Кыргызской Республики, кроме операций и сделок, 
предусмотренных настоящим Законом;

5) осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных 
бумаг;

6) выдавать аккредитивы, осуществлять операции с драгоценными ме-
таллами и доверительное управление имуществом.»;
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7) Дополнить пунктом 4.2.-2. следующего содержания:
«4.2.-2. Микрофинансовые компании имеют право привлекать только 

срочные вклады от физических и юридических лиц на срок не менее 30 
дней.»;

8) Пункт 5.9. изложить в следующей редакции:
«5.9. Размер инвестиций в негосударственные долговые ценные бумаги.
Общий размер инвестиций МФК в негосударственные долговые ценные 

бумаги не должен превышать 50% размера собственного капитала МФК.»;

9) В Приложении в таблице «Форма по исполнению экономических 
нормативов для МФК, лицензируемых Национальным банком» строку 
«Размер инвестиций в ценные бумаги Правительств и Центральных бан-
ков других государств» исключить.

2. Внести в Положение о предупредительных мерах и санкциях, приме-
няемых Национальным банком Кыргызской Республики к микрофинансо-
вым организациям, утвержденное постановлением Правления Националь-
ного банка Кыргызской Республики №16/3 от 19 мая 2005 г., зарегистриро-
ванным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 27 июня 2005 г., 
регистрационный номер 90-05, следующие изменения и дополнения:

1) В пункте 1.2. после слов «(далее по тексту «лицензия»)» дополнить 
словами «и к должностным лицам МФО»;

2) В пункте 1.4. после слов «в отношении МФО» дополнить словами «и 
их должностных лиц»;

3) В пункте 2.1. в абзаце первом после слов «применяемые к МКА и 
МКК» дополнить словами «и к их должностным лицам»;

4) Пункт 2.4. после слов «в деятельности МФО,» дополнить словами 
«нарушении МФО прав и законных интересов потребителей, предусмо-
тренных Законом Кыргызской Республики «О микрофинансовых органи-
зациях в Кыргызской Республике» и другими нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики,»;
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5) В пункте 3.7. в абзаце втором слова «и/или финансовому лизингу» 
исключить; 

6) Последний абзац пункта 4.16. изложить в следующей редакции:
«- применение процедур банкротства в соответствии с Законом Кыр-

гызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской 
Республике» и законодательством Кыргызской Республики о банкротстве, 
в том числе банкротстве банков.»;

7) В пункте 4.18.:
- последний абзац изложить в следующей редакции:
«Отзыв лицензии МФК влечет ее ликвидацию, осуществляемую в соот-

ветствии с законодательством Кыргызской Республики.»;
- в конце дополнить абзацем следующего содержания:
«Ликвидация МФК, имеющих право на прием срочных вкладов, осу-

ществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 
о ликвидации и банкротстве банков.». 

3. Внести в Правила регулирования деятельности кредитных союзов 
в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением Правления На-
ционального банка Кыргызской Республики №4/2 от 4 мая 2005 г., зареги-
стрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 6 июня 
2005 г., регистрационный номер 73-05, следующее дополнение:

Дополнить пунктами 1.3.-1. – 1.3.-2. следующего содержания:
«1.3.-1. При наличии лицензии Национального банка на осуществле-

ние операций в иностранной валюте с участниками кредитного союза, для 
кредитных союзов, имеющих лицензию на привлечение депозитов,  уста-
навливаются лимиты:

- чистой валютной позиции по каждой иностранной валюте;
- суммарной валютной позиции.
Порядок расчета лимитов валютной позиции определяется Нацио-

нальным банком.
1.3.-2. Кредитные союзы могут осуществлять операции (сделки) по об-

мену иностранной валюты с физическими и юридическими лицами при 
наличии соответствующей лицензии Национального банка. При этом опе-
рации (сделки) по обмену иностранной валюты должны осуществляться 
в соответствии с требованиями законодательства о противодействии фи-
нансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, получен-



61

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 9, 2013

ных преступным путем, а также требованиями других нормативных право-
вых актов Кыргызской Республики.».

4. Внести в Положение о минимальных требованиях по управле-
нию кредитным риском в кредитных союзах, утвержденное постановлени-
ем Правления Национального банка Кыргызской Республики №50/7 от 23 
декабря 2009 г., следующее дополнение:

Подпункт 3.2.1. пункта 3.2. дополнить абзацем третьим следующего 
содержания:

«- валюту кредита;».
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Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 39\5 от 23 октября 2013г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики №52/4 от 30 

июня 2010 года «О некоторых нормативных правовых актах 
Национального банка Кыргызской Республики» 

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики 
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Нацио-
нального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о ми-
нимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммер-
ческих банках и других финансово-кредитных учреждениях, лицензи-
руемых Национальным банком Кыргызской Республики, утвержден-
ное постановлением Правления Национального банка Кыргызской 
Республики № 52/4 от 30 июня 2010 года.

2. Юридическому управлению:
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее поста-

новление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых ак-
тов Кыргызской Республики.

3. Управлению методологии надзора и лицензирования довести на-
стоящее постановление до сведения коммерческих банков, Государ-
ственного банка развития Кыргызской Республики, специализирован-
ного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания 
кредитных союзов».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного ме-
сяца после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Респу-
блики Чокоева З.Л.

Председатель                                                                      Асанкожоева З.М.
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Приложение к постановлению Правления 
Национального банка

Кыргызской Республики
№ 39\5 от «23» октября 2013 г.

Изменения и дополнения в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики №52/4 от 30 июня 2010 года «О некоторых 

нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской 
Республики»

Внести в Положение о минимальных требованиях по управлению кре-
дитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных 
учреждениях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Респу-
блики, утвержденное постановлением Правления Национального банка 
Кыргызской Республики №52/4 от 30 июня 2010 года, следующие измене-
ния и дополнения:

1. Абзац четвертый пункта 41 раздела 4 после слова «процентная 
ставка» дополнить словами «в годовом исчислении».

2. В пункте 44 раздела 4 слова «, на основании которой банк будет 
отслеживать соответствие деятельности заемщика с представ-
ленными бизнес-планом, прогнозом движения средств и предпола-
гаемым графиком погашения кредита» заменить словами «и/или 
других финансовых  документов, подтверждающих использование 
заемщиком кредита по целевому назначению».

3. В пункте 48 раздела 4 слова «(бланковыми)» исключить.
4. В пункте 61 раздела 4 после слов «считаются бланковыми,» допол-

нить словами «за исключением овердрафтов по платежным кар-
там в рамках зарплатных проектов,».

5. Абзац пятый пункта 69 раздела 5 исключить.
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Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 39\6 от 23 октября 2013г.

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики N 37/2 от 12 сентября 

2012 года «Об утверждении Инструкции по предоставлению 
коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам 

индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей»

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национально-
го банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение в Инструкцию по 
предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики 
клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценно-
стей, утвержденную постановлением Правления Национального бан-
ка Кыргызской Республики N 37/2 от 12 сентября 2012 года.

2. Юридическому управлению:
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее поста-

новление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для 
внесения в Государственный реестр нормативных правовых ак-
тов Кыргызской Республики. 

3. Управлению методологии надзора и лицензирования довести насто-
ящее постановление до сведения коммерческих банков.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного ме-
сяца после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Респу-
блики Чокоева З.Л.

Председатель                                                                      Асанкожоева З.М.
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Приложение к постановлению Правления Национального банка
Кыргызской Республики

№ 39\6 от «23 » октября  2013 г. 

Изменения и дополнение в постановление Правления Национального 
банка Кыргызской Республики N 37/2 от 12 сентября 2012 года «Об 

утверждении Инструкции по предоставлению коммерческими банками 
Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов 

для хранения ценностей»

Внести в Инструкцию по предоставлению коммерческими банками 
Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов 
для хранения ценностей, утвержденную постановлением Правления На-
ционального банка Кыргызской Республики N37/2 от 12 сентября 2012 
года, следующие изменения и дополнение:

1. Пункт 6 дополнить новым абзацем следующего содержания:
 «Примечание. По договорам хранения, заключенным до вступления 

в силу настоящей Инструкции и действующим в настоящее время, 
банку необходимо получить информацию о Ф.И.О. бенефициарного 
собственника (выгодоприобретателя), а также копию документа, 
удостоверяющего личность бенефициарного собственника (выго-
доприобретателя), если он не является клиентом.».

2. В предложении первом абзаце первом пункта 10 слова «Предвари-
тельно, до заключения договора хранения между банком и клиен-
том, банк» заменить словами «Банк,».

3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
 «22. Если сейф банка снабжен замком на 1 механический ключ, ко-

торый передается клиенту, то банк каждый раз после сдачи кли-
ентом сейфа должен заменять данный замок.».

4. В абзаце втором пункта 28 слова «член Правления банка, уполно-
моченный согласно внутренним документам банка курировать во-
просы, касающиеся представления клиентам сейфов для хранения 
ценностей» заменить словами «руководитель подразделения/фи-
лиала банка, в котором производится вскрытие, обыск или выем-
ка предметов, хранящихся в сейфе, а также наложение ареста на 
эти предметы».

5. В пункте 33 слова «Правления банка» заменить словами «Правлению 
банка или лицу, уполномоченному курировать вопросы, касающиеся 
представления клиентам сейфов для хранения ценностей,».
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Постановление Правления Национального Банка 
Кыргызской Республики № 39\7 от 23.10.13г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики № 36/2 от 29 августа 

2012 года «Об утверждении Положения «Об отдельных сделках/
операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний 

Кыргызской Республики с недвижимостью»

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

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение «Об 
отдельных сделках/операциях коммерческих банков и микрофинан-
совых компаний Кыргызской Республики с недвижимостью», утверж-
денное постановлением Правления Национального банка Кыргызской 
Республики № 36/2 от 29 августа 2012 года.

2.   Юридическому управлению:

      - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте На-
ционального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постанов-
ление в  Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения 
в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня 
официального опубликования. 

4.  Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоя-
щее постановление до сведения коммерческих банков, Государствен-
ного банка развития Кыргызской Республики и Ассоциации микрофи-
нансовых организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Национального банка Кыргызской Респу-
блики Чокоева З.Л.

Председатель             Асанкожоева З.М.
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Приложение 
к постановлению Правления 

Национального банка Кыргызской Республики
№39\7 от 23 октября 2013г.

Изменения и дополнения 
в Положение «Об отдельных сделках/операциях коммерческих 
банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики 
с недвижимостью», утвержденное постановлением Правления 

Национального банка Кыргызской Республики № 36/2 от 29 августа 
2012 года

Внести в Положение «Об отдельных сделках/операциях коммерческих 
банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недви-
жимостью», утвержденное постановлением Правления Национального 
банка Кыргызской Республики N36/2 от 29 августа 2012 года, следующие 
изменения и дополнения: 

1. В пункте 20:
а) слова «ориентировочных затрат» заменить словами «ориентировоч-

ных расходов»;
б) слова «и без учета затрат, связанных с принятием недвижимости 

на баланс банка (затраты по юридическому оформлению недвижимости, 
организацию торгов и других затрат).» исключить;

в) пункт дополнить предложением следующего содержания:
«При этом не учитываются затраты, связанные с принятием вышеу-

казанной недвижимости на баланс банка (по юридическому оформлению 
недвижимости, организации торгов и других затрат), данные затраты учи-
тываются в соответствии пунктом 25 данного Положения.»;

2. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«Превышение суммы, учтенной в категории «Прочая собственность», 

над задолженностью по кредиту должно быть признано как обязательство 
банка по возврату излишков денежных средств залогодателю в случае 
продажи недвижимости.»;

3. В пункте 27:
а) абзац первый после слов «При принятии» дополнить словами «в 

рамках внесудебного порядка взыскания заложенного имущества»;
б) в подпункте а) слово «стоимость» заменить словами «справедливая 

стоимость»;
в) пункт дополнить абзацем следующего содержания:
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«Принятие недвижимости в категорию «Прочая собственность» бан-
ком в рамках судебного порядка взыскания заложенного имущества,  про-
изводится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

4. Подпункт б) пункта 31 дополнить словами следующего содержания: 
«, включая анализ платежеспособности»;

5. В пункте 37 после слов «дочерних компаний банка» дополнить сло-
вами «, материнских компаний,»;

6. Дополнить Положение пунктом 37-1. следующего содержания:
«Банки со стопроцентным участием государства в капитале  могут сда-

вать в аренду неиспользуемые ими банковские помещения, перешедшие 
в их собственность до реорганизации в банк, до  реализации контрольного 
пакета акций банка иным лицам.».
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Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 39\8 от 23 октября 2013г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики №51/6 от 28 

декабря 2009 года «О некоторых нормативных правовых актах 
Национального банка Кыргызской Республики» 

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национально-
го банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в постановление 
Правления Национального банка Кыргызской Республики №51/6 от 28 
декабря 2009 года «О некоторых нормативных правовых актах Наци-
онального банка Кыргызской Республики».

2. Установить, что действие Положения «О классификации активов и соот-
ветствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и 
убытков при осуществлении операций в соответствии с исламскими прин-
ципами банковского дела и финансирования», утвержденное постановле-
нием Правления Национального банка Кыргызской Республики № 51/6 от 
28 декабря 2009 года распространяется на ЗАО «ЭкоИсламикБанк» при 
осуществлении им операций в соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования в рамках пилотного проекта.

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правления Наци-
онального банка Кыргызской Республики от 28 декабря 2009 года N 
51/6 «О некоторых нормативных правовых актах Национального бан-
ка Кыргызской Республики».

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

5. Юридическому управлению: 
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте На-
ционального банка Кыргызской Республики; 
- после официального опубликования направить настоящее постанов-
ление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения 
в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики. 

6. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоя-
щее постановление до сведения коммерческих банков.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Респу-
блики Чокоева З.Л.

Председатель             Асанкожоева З.М.
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Утверждено
постановлением Правления НБКР

№ 39\8 от 23 октября 2013г.
 

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики №51/6 от 28 декабря 2009 
года «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка 
Кыргызской Республики» 

Внести в Положение о классификации активов и соответствующих 
отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков при 
осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами бан-
ковского дела и финансирования, утвержденное постановлением Правле-
ния Национального банка Кыргызской Республики от 28 декабря 2009 года 
№51/6, следующие изменения и дополнения: 
1. В пункте 1 слова «исламские банки и на банки, имеющие «ислам-

ское окно» заменить словами «банки, микрофинансовые компании, 
имеющие право на привлечение депозитов и осуществляющие дея-
тельность в соответствии с исламскими принципами банковского 
дела и финансирования».

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Целью настоящего Положения является установление мини-

мальных требований по классификации активов и забалансовых 
обязательств, размещенных/принятых в соответствии с ислам-
скими принципами банковского дела и финансирования (далее - ак-
тивы), а также по созданию соответствующих резервов на покры-
тие потенциальных потерь и убытков (далее по тексту - РППУ) в 
целях регулирования и надзора.».

3. В пункте 5 после слова «клиентом» дополнить словами «/партнером/
поставщиком (далее - клиент)».

4. В пункте 16 слова «Один или совокупность» заменить словом «Сово-
купность».

5. Главу 3 дополнить пунктами 171 и 172 следующего содержания:
 «171. При проведении классификации активов банковской группы, 

предоставленных одному и тому же клиенту или группе связанных 
клиентов, необходимо учитывать классификацию данных акти-
вов, проведенную каждым из участников банковской группы и клас-
сифицировать данные активы по наихудшей из категорий класси-
фикации, проведенной каждым участником банковской группы по 
данным активам.
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 172. При проведении классификации активов банком должно быть 
учтено соблюдение клиентом условий договора по любому другому 
активу, несущему в себе кредитный риск/кредиту, в случае, если 
у клиента имеется непогашенная задолженность перед другими 
финансово-кредитными учреждениями. В связи с этим необходимо 
отслеживать наличие у клиента других активов, несущих в себе 
кредитный риск/кредитов, и в других финансово-кредитных учреж-
дениях на момент рассмотрения заявки, используя информацию, 
получаемую от клиента, через кредитно-информационное бюро, 
или иным доступным способом в рамках законодательства Кыр-
гызской Республики. В дальнейшем, в процессе мониторинга акти-
ва, необходимо учитывать информацию, получаемую от клиента, 
о наличии у него активов, несущих в себе кредитный риск/креди-
тов и полученных в других финансово-кредитных учреждениях, а 
также информацию о соблюдении им условий договора по данным 
активам. Договором финансирования/кредитным договором долж-
на быть предусмотрена обязанность предоставления клиентом 
не реже, чем 1 раз в полгода, указанной информации во время дей-
ствия договора. При этом все финансово-кредитные учреждения 
обязаны предоставлять в течение 3-х рабочих дней по запросу 
клиента информацию о получении актива, несущего в себе кредит-
ный риск/кредита, и о соблюдении клиентом условий договора для 
ее предоставления в другое финансово-кредитное учреждение.».

6. Пункт 23 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
 «- наличие первой реструктуризации актива».
7. Пункт 24 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего 

содержания:
 «- невыполнение клиентом - физическим лицом, в том числе, явля-

ющимся индивидуальным предпринимателем без образования юри-
дического лица, условий договора более 30 дней по любому другому 
активу, несущему в себе кредитный риск, за исключением активов, 
профинансированных по целевым государственным программам 
Правительства Кыргызской Республики в данном банке и/или дру-
гом финансово-кредитном учреждении;

 - невыполнение супругом (ой), родителями и детьми клиента - 
физического лица, в том числе, являющегося индивидуальным 
предпринимателем без образования юридического лица, условий 
договора более 30 дней по активам, несущим в себе кредитный 
риск, перед данным банком и/или другими финансово-кредитными 
учреждениями, за исключением активов, профинансированных по 
целевым государственным программам Правительства Кыргыз-
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ской Республики, при условии, что источник погашения всех выше-
указанных активов один и тот же. При этом под одним и тем же 
источником погашения активов, несущих в себе кредитный риск, 
понимается совокупный доход вышеуказанных лиц, учтенный фи-
нансово-кредитным учреждением при принятии решения о выдаче 
актива, включая доход от предпринимательской деятельности.

 Примечание: Признаки, указанные в абзацах десятом и одиннадца-
том настоящего пункта, не распространяются на овердрафты в 
рамках зарплатных проектов.».

8. Наименование главы 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Отдельные случаи классификации».
9. Главу 5 дополнить пунктом 271 следующего содержания:
 «271. В случае, если клиент - физическое лицо, в том числе, явля-

ющийся индивидуальным предпринимателем без образования юри-
дического лица, имеет в банке несколько активов, несущих в себе 
кредитный риск, то ко всем его активам применяется классифи-
кация, которая присвоена по его активу с наибольшей задолженно-
стью, если эта классификация является наихудшей.».

10. В пункте 33 слово «Реструктуризированные» заменить словами 
«Повторно реструктуризированные».

11. В пункте 33 слово «заемщика» заменить словом «клиента».
12. Положение дополнить главой 101 следующего содержания:
 «101. Классификация трансграничных активов и активов, которые обе-

спечены залогом, находящимся за пределами Кыргызской Республики
 «431. Трансграничные активы и активы, которые обеспечены за-

логом, находящимся за пределами Кыргызской Республики, при их 
выдаче классифицируются как активы под наблюдением.

 432. Как активы под наблюдением классифицируются также акти-
вы, по которым залог, находящийся за пределами Кыргызской Ре-
спублики, не является единственным обеспечением, но качество 
и стоимость залога, включая его соотношение к размеру акти-
ва, несущего в себе кредитный риск, на территории Кыргызской 
Республики, не удовлетворяет соответствующим требованиям 
Национального банка Кыргызской Республики и внутренним поли-
тикам банков.».

13. В пункте 50 четвертое предложение изложить в следующей редакции:
 «Проверка может быть произведена как за счет внутренних ре-

сурсов банка, так и с помощью привлеченных внешних экспертов.».
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Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 39\9 от 23октября 2013г.

Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к 
типовым договорам микрофинансовых организаций и кредитных 
союзов, заключаемых в соответствии с исламскими принципами 

банковского дела и финансирования».

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национально-
го банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О минимальных требованиях к типовым до-
говорам микрофинансовых организаций и кредитных союзов, заклю-
чаемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и 
финансирования» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнатцати 
дней после официального опубликования.

3. Юридическому Управлению: 
4. - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте На-

ционального банка Кыргызской Республики; 
5. -после официального опубликования направить настоящее постанов-

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

6. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоя-
щее постановление до сведения микрофинансовых организаций и кре-
дитных союзов.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республи-
ки Чокоева З.Л.

Председатель          Асанкожоева З.М.



74

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 9, 2013

Утверждено 
постановлением Правления 

Национального банка 
Кыргызской Республики 

№ 39/9 от 23 октября 2013 г.  

Положение «О минимальных требованиях к типовым договорам 
микрофинансовых организаций и кредитных союзов, заключаемых 

в соответствии с исламскими принципами банковского дела и 
финансирования».

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыр-
гызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», 
«О кредитных союзах»,  «О микрофинансовых организациях в Кыргызской 
Республике»  и нормативными правовыми актами Национального банка 
Кыргызской Республики.

Настоящее Положение распространяется на микрофинансовые орга-
низации и кредитные союзы, имеющие лицензию (свидетельства) Нацио-
нального банка Кыргызской Республики на проведение операций в соот-
ветствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования 
(далее - ФКУ). 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целью настоящего Положения является стандартизация типовых 
договоров, заключаемых между ФКУ и клиентом по сделкам, соответству-
ющим исламским принципам банковского дела и финансирования. 

2. В настоящем Положении используются определения, изложенные в 
Законах Кыргызской Республике «О кредитных союзах»,  «О микрофинан-
совых организациях в Кыргызской Республике» и в нормативных правовых 
актах Национального банка Кыргызской Республики.

3. Типовые договоры, заключаемые в соответствии с исламским прин-
ципами банковского дела и финансирования, должны соответствовать 
следующим требованиям:

а) соответствие стандартам Шариата:
б) свобода заключения договоров:
г) правомерность договоров:
д) в договоре, как минимум, должно указываться:
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- наименование сторон;
- предмет договора;
- срок действия договора;
- основные условия предоставления финансирования, в том числе с 

указанием целевого назначения, суммы, вознаграждения, порядка 
и срока погашения, вида обеспечения;

- права и обязанности заемщика, в том числе при неисполнении или 
ненадлежащего исполнения принятых им обязательств по договору;

- права и обязанности ФКУ;
- право клиента на досрочное погашение долга в любое время, без 

каких-либо штрафных санкций, при условии уведомления об этом 
ФКУ не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата;

- если предметом договора является производство товара в буду-
щем, то договор  должен предусматривать точное описание свойств 
товара и срок его изготовления;

е) условия договора не должны нарушать право собственности тре-
тьего (-их) лица;ж) действия, вытекающие из условий договора, не 
должны противоречить законодательству Кыргызской Республики и 
стандартам Шариата.з) договоры не должны предусматривать по-
лучение сторонами процентного дохода;

и) договор не может быть заключен, если в нем содержится неопре-
деленность (неясность) в отношении вида, количества предмета 
договора, а также неопределенность (неясность) в отношении сро-
ка договора;к) не допускается заключение договоров, связанных с 
азартными играми, производством и продажей мясных продуктов 
содержащих свинину, оружием и боеприпасами, а также иными 
видами предпринимательской деятельности, запрещенных Шари-
атским Советом ФКУ, а также законодательством Кыргызской Ре-
спублики; 

л) договоры должны предусматривать исключение спекулятивного ха-
рактера сделки, что запрещается стандартами Шариата;м)в случае, 
если условия договора предусматривают получение прибыли, то 
договор должен предусматривать порядок распределения прибыли 
между сторонами.

4. ФКУ по своему усмотрению может внести не противоречащие на-
стоящему Положению и стандартам Шариата дополнительные условия в 
типовой договор, заключаемый в соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования.

5. ФКУ вправе утвердить в установленном порядке виды типовых дого-
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воров, заключаемых по отдельным операциям, соответствующим ислам-
ским принципам банковского дела и финансирования.

6. Все виды типовых договоров, заключаемых ФКУ в соответствии с ис-
ламскими принципами банковского дела и финансирования, должны быть 
согласованы в установленном порядке с Шариатским советом ФКУ.

7. В случае досрочного погашения клиентом финансирования и при ус-
ловии уведомления об этом ФКУ не менее чем за тридцать дней до дня та-
кого погашения, ФКУ не вправе взыскивать с клиента штрафные санкции.

8. Шрифт, используемый в договоре со всеми приложениями, должен 
быть одинаковым по всему тексту договора. Размер шрифта должен быть 
не менее 12. 

9. За нарушение настоящего положения ФКУ будет нести ответствен-
ность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Глава 2. ВИДЫ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ИСЛАМСКИМИ ПРИНЦИПАМИ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ.

§1. Договор мудараба

10. Договор мудараба может быть заключен в виде:
а) договора по ограниченной/специальной мударабе, в случае если 

инвестор имеет право устанавливать перечень активов или объек-
тов для инвестирования мударибом. При этом на каждый объект 
инвестирования заключается отдельный договор между мударибом 
и инвестором;

б) договора по неограниченной/общей мударабе, в случае если мудариб 
вправе использовать предоставленные средства по своему усмотрению.

11. Сторонами договора мудараба выступают мудариб и инвестор. 
ФКУ может выступить как в качестве инвестора, так и в качестве муда-
риба. МФО, не привлекающие депозиты, формируют источники финан-
сирования (привлеченные средства) в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 

12. Договор мудараба должен предусматривать запрет на нецелевое 
использование денежных средств, включая выдачу займов третьим лицам.

13. В договоре мудараба обязательно должен быть указан перечень 
документов, на основании которых стороны вправе подписать договор.

14. Договор мудараба должен предусматривать права и обязанности 
сторон.
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14.1. Права и обязанности инвестора предусматривают:
- обязанность инвестора действовать в соответствии с условиями 

договора;
- обязанность инвестора предоставить мударибу денежные средства 

в сроки, установленные в договоре; 
- право инвестора производить контроль за расходованием предо-

ставленных им денежных средств;
- обязанность инвестора не вмешиваться в текущую деятельность 

мудариба по исполнению договора, ограничиваясь мониторингом 
и консультациями;

- право инвестора консультировать мудариба в ходе выполнения им 
договора, включая правовые вопросы;

- право инвестора проверять ход выполнения мударибом договора, 
в связи с чем мудариб предоставляет инвестору любые отчеты, ко-
торые может запросить последний;

- право инвестора получать прибыль в сроки, установленные в до-
говоре;

- право инвестора досрочно потребовать у мудариба возврата пре-
доставленной по договору суммы, в том числе, за счет предостав-
ленного мударибом обеспечения, в случае неисполнения либо не-
надлежащего исполнения условий договора мудараба.

14.2. Права и обязанности мудариба предусматривают:
- обязанность мудариба действовать в соответствии с условиями до-

говора;
- обязанность мудариба предпринимать все необходимые усилия 

для достижения цели договора – получения максимальной прибыли;
- обязанность мудариба вести полный контроль за качеством реали-

зуемого бизнес-проекта в целях соблюдения необходимых требова-
ний стандартов Шариата и условий договора, а также финансовой 
дисциплиной расходования денежных средств;

- обязанность мудариба действовать лично (с участием имеющихся 
у него трудовых ресурсов) в ходе выполнения договора. В случае 
если для выполнения договора необходимо выполнение работ, вы-
ходящих за пределы деятельности/компетенции мудариба, послед-
ний вправе привлечь третьих лиц, имеющих необходимые знания 
либо лицензии и разрешительные документы для выполнения ра-
бот по настоящему договору;

- обязанность мудариба действовать добросовестно и тем способом, 
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который является наилучшим для выполнения договора и дости-
жения цели, в соответствии с условиями договора и требованиями 
законодательства, а при отсутствии таких условий и требований 
в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями;

- право мудариба использовать денежные средства, полученные от 
инвестора только на те цели, которые предусмотрены договором 
мудараба;

- обязанность мудариба вести учет использования полученных от ин-
вестора и получаемых в процессе выполнения договора денежных 
средств (доход), позволяющий в течение действия договора муда-
раба определять полученную прибыль, подлежащую распределе-
нию между сторонами договора. Мудариб должен документально 
вести учет всех затрат, касающихся исполнения договора мудараба;

- право мудариба самостоятельно, без участия инвестора вести 
предпринимательскую деятельность в ходе выполнения договора, 
при этом мудариб может консультироваться с инвестором в целях 
эффективного выполнения договора мудараба;

- право мудариба получить вознаграждение согласно договору му-
дараба.

15. Срок действия и исполнения договора определяются сторонами.
16. Договор должен предусматривать возможность инвестора получить 

в обеспечение предоставленных средств (залог) от мудариба, а также пра-
во инвестора взыскать предмет обеспечения в счет покрытия убытков в 
случае неправомерных действий, небрежного отношения или нарушения 
договора мударибом, в результате которых возникли убытки.

17. Договор мудараба должен предусматривать условия относитель-
но того, что прибыль каждой из сторон договора определяется в долевом 
(процентном соотношении) от прибыли, полученной мударибом в ходе ис-
пользования средств, предоставленных инвестором. 

18. В договор мудараба в обязательном порядке должны быть включены 
следующие условия: 

а) в случае, если в результате выполнения договора мудариб не только 
не получил прибыль, но и получил убытки, инвестор несет убытки 
в размере предоставленной суммы денежных средств, а мудариб 
в таком случае не получает вознаграждение за свой труд. Данное 
правило распределения убытков действует, если убытки возникли 
не по вине мудариба;

б) в случае возникновения убытков в результате виновных или непра-
вомерных действий/бездействия мудариба, убытки должны быть 
возмещены за счет мудариба. При этом инвестор вправе получить 
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от мудариба переданные по договору денежные средства в счет 
обеспечения, а в случае недостаточности обеспечения - за счет 
иного имущества мудариба; 

в) в договоре следует указать приоритетный порядок погашения акти-
ва, несущего в себе кредитный риск, по которому не выполняются 
условия договора.

19. Договор мудараба должен предусматривать возможность его рас-
торжения в следующих случаях: 

а) по окончанию срока действия договора;
б) по соглашению сторон договора; 
в) или иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской 

Республики и договором.
Образец типового договора мудараба приведен в Приложении 1 к на-

стоящему Положению.

§2. Договор мурабаха

20. Сторонами договора мурабаха могут быть ФКУ и клиент, подавший 
заявку о приобретении для него ФКУ определенного товара.

21. По договору мурабаха ФКУ обязуется от своего имени приобрести 
предмет договора по заказу клиента и продать последнему в рассрочку. 

22. При продаже предмета договора клиенту по договору мурабаха 
ФКУ должен обладать правом собственности на предмет договора.

23. Право собственности на предмет договора переходит к клиенту по-
сле полной оплаты им цены предмета договора, если иное не установлено 
условиями договора.

24. ФКУ может заключить договор купли-продажи как самостоятельно, 
так и через агента. В качестве агента ФКУ может назначить клиента, кото-
рый действует от имени и за счет ФКУ.

25. В случае, когда клиент действует от имени ФКУ в качестве агента, 
необходимо соблюдать следующие условия:

а) ФКУ должен заплатить продавцу и не вносить цену товара на счет 
клиента как агента;  

б) ФКУ должен взять документальное подтверждение продавца об осу-
ществлении продажи.   

ФКУ должен получить товар с территории поставщика или любого дру-
гого места, которое было указано в условиях поставки.  

Все расходы связанные с доставкой и покупкой товара несет ФКУ. Эти 
расходы в последующем включаются в стоимость товара.
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ФКУ берет на себя ответственность в качестве собственника товара и 
несет последующие риски, которые могут быть застрахованы. Страховое 
вознаграждение, которое возникнет до продажи товара клиенту, принад-
лежит полностью ФКУ.

Расходы по страхованию включаются в цену товара, покупаемого по 
контракту мурабаха.

26. Все документы и контракты, связанные с куплей-продажей пред-
мета договора, должны быть от имени ФКУ, даже если клиент выступает в 
качестве агента ФКУ.

27. ФКУ должен получить предмет договора с территории поставщика 
или любого другого места, которое было указано в условиях поставки.

28. ФКУ может включить в договор мурабаха следующие условия: 
а) ФКУ не несет ответственности за какие-либо дефекты предмета до-

говора, после того как товар перейдет в собственность клиента;
б) в случае отказа клиента от покупки предмета договора после введе-

ния в действие договора мурабаха, ФКУ вправе продать предмет 
договора мурабаха третьей стороне, возложив на клиента обязан-
ности по возмещению непокрытых стоимостью проданного товара 
расходов ФКУ, связанных с приобретением предмета договора. 

29. ФКУ не вправе совершать сделки мурабаха: 
а) в отношении драгоценных металлов (золото, серебро и др.) и ино-

странной валюты; 
б) с оборотным капиталом, где обеспечением активов является деби-

торская задолженность; 
в) при рефинансировании сделки. 
30. ФКУ может продать предмет договора, если клиент задерживает 

выплаты более срока, указанного в договоре. Если ФКУ продает предмет 
договора, то возмещаются те выплаты, которые уже были получены от 
клиента. 

31. В случае если ФКУ получил обеспечение от клиента, то клиент дает 
распоряжение ФКУ о продаже залога для покрытия задолженности без об-
ращения в суд. 

32. Договор мурабаха должен предусматривать цену и порядок оплаты. 
В договоре мурабаха должно быть предусмотрено условие, что цена про-
дажи предмета договора ФКУ определяется сторонами как сумма цены 
закупки и согласованной сторонами договора наценки. Наценка может 
устанавливаться в виде: 

- фиксированной единовременно выплачиваемой суммы; 
- доли от себестоимости предмета договора.  



81

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 9, 2013

Существенным условием договора мурабаха является обязательное 
указание и выделение в цене продажи размера наценки. 

33. Договор мурабаха может предусматривать, что оплата цены за 
предмет договора будет производиться регулярными взносами на кратко-
срочной или долгосрочной основе. В случае, когда клиент не производит в 
установленный срок очередной платеж за проданный в рассрочку предмет 
договора, клиент выплачивает неустойку в размере, определенном сто-
ронами, за каждый день просрочки, которая направляется на благотвори-
тельные цели. Клиент должен предъявить ФКУ соответствующие докумен-
ты о передаче неустойки благотворительной организации по усмотрению 
самого клиента, а не ФКУ. 

34. Договор мурабаха должен предусматривать, что расходы, включае-
мые в цену предмета договора, покупаемого по договору мурабаха включают: 

- расходы по страхованию; 
- последующие затраты ФКУ, связанные с приобретением товара, а 

также расходы на транспортировку, импортные пошлины и другие 
расходы, связанные с иполнением договора 

35. В договоре мурабаха должно быть предусмотрено, что ФКУ в до-
казательство заключения оговариваемого договора и в обеспечение его 
исполнения может получить аванс от клиента в счет причитающихся по 
договору мурабаха платежей.  

36. При заключении договора мурабаха следует оговорить все усло-
вия, на основе которых будет осуществляться сделка, включая: 

а) условие, что все расходы ФКУ, включая выплаты третьей стороне 
ФКУ включает в цену продажи. При этом к расходам не могут быть 
отнесены расходы по выплате заработной платы сотрудникам ФКУ; 

б) цену реализации; 
в) размер наценки - вознаграждения, которое получит ФКУ от данной 

сделки. 
При этом цена реализации или наценка не могут устанавливаться не-

определенным образом, например, в зависимости от каких-либо показа-
телей, которые будут известны в будущем. Допускается на стадии заклю-
чения договора установление цены реализации и наценки в зависимости 
от показателей, заранее известных клиенту. Размер наценки не может за-
висеть от фактора времени . 

37. Договор мурабаха может предусматривать право ФКУ потребовать 
от клиента досрочного погашения в случае необоснованной задержки оче-
редного взноса, при условии предварительного уведомления клиенту о 
сроках выплаты.
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38. Договор мурабаха должен предусматривать право ФКУ в случае 
просрочки клиентом оплаты за предмет договора на более длительный 
срок, чем предусмотрено договором, по своему усмотрению: 

а) продать товар третьим лицам с возмещением клиенту полученных 
от последнего денежных средств в счет частичной оплаты предме-
та договора, если такие имели место; 

б) не оформлять право собственности клиента на товар до тех пор, 
пока предмет договора не будет оплачен в полном объеме. 

39. Комиссионное вознаграждение и плата за предоставления финан-
сирования по договору мурабаха с клиента не взимаются. 

40. Расходы за подготовку документов по договору мурабаха делятся 
между ФКУ и клиентом, если иное не предусмотрено договором. При этом 
все расходы сторон должны быть распределены между ними справедливо 
и с учетом реальных объемов работ, выполненной каждой из сторон. 

41. ФКУ может взимать оплату за составление технико-экономического 
обоснования, если оно составляется по просьбе клиента и для его выгоды 
и клиент выразил согласие на его оплату. 

42. ФКУ в целях обеспечения надлежащего исполнения клиентом обя-
зательства по договору мурабаха должен заключить с клиентом договор о 
залоге денежных средств или другого вида обеспечения. Денежная сумма, 
переданная в качестве залога, не может быть инвестирована ФКУ, если 
договором не предусмотрено иное. 

43. По заявлению клиента денежная сумма, переданная в качестве за-
лога, может быть зачислена в счет оплаты товара в соответствии с дого-
вором мурабаха. 

44. ФКУ обязан вернуть залог после исполнения клиентом своих обяза-
тельств по договору мурабаха. 

45. ФКУ несет все риски, связанные с повреждением, уничтожением 
или утерей товара при перевозке или хранении, и они не могут быть по-
крыты за счет залога. 

Образец типового договора мурабаха приведен в Приложении 2 к на-
стоящему Положению.



83

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики № 9, 2013

Приложение 1 
к Положению «О минимальных требованиях 

к типовым договорам микрофинансовых 
организаций и кредитных союзов, заключаемых 

в соответствии с исламскими принципами  
банковского дела и финансирования».

Договор мудараба (ограниченная/специальная).
№ _______
(образец) 

 
г. Бишкек «____» ________________ 20_ года 

_________________ в лице ______________________________________
_____________ , действующего в соответствии с ____________________
_____________________________________________ , именуемое в даль-
нейшем ФКУ с одной стороны, и ________________________________ в 
лице ____________________________, действующего в соответствии с __
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Му-
дариб» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с настоящим договором ФКУ предоставляет Мудари-
бу денежные средства, а Мудариб использует данные средства с примене-
нием собственных трудовых ресурсов, и, при необходимости, найма иных 
организаций с наличием необходимой разрешительной документации, 
для реализации бизнес-проекта по _______________________________

в целях получения прибыли и ее распределения между Сторонами в 
соответствии с данным договором. 

Мудариб обязуется _________________________________________, а 
также совершить все юридические и фактические действия, связанные с 
исполнением данного обязательства и находящиеся в его компетенции, и 
обеспечить _________________________________________________ не 
позднее истечения _______________________________________ с даты 
подписания настоящего договора. 

1.2. Мудараба по настоящему договору является ограниченной/специ-
альной, в связи с чем Мудариб вправе направить предоставленные де-
нежные средства строго на _______________________________________ 
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1.3. Стоимость___________________________________(бизнес-про-
екта) определена сторонами в сумме________________________ сомов. 

1.4. Мудараба по настоящему договору является открытой, в связи с 
чем ФКУ вправе досрочно получить у Мудариба предоставленные денеж-
ные средства по первому требованию в случае нарушения Мударибом 
условий договора, при этом ФКУ не вправе требовать получение части 
прибыли.  

2. Порядок финансирования. 
2.1. ФКУ в соответствии с настоящим договором предоставляет Муда-

рибу денежные средства в сумме __________________________ сомов. 
2.2. Мудариб при участии ФКУ утверждает: 
− график осуществления работ по_____________________________, 

являющийся приложением к настоящему договору; 
− график предоставления Сторонами финансирования работ, являю-

щийся приложением 2 к настоящему договору. 
ФКУ предоставляет денежные средства траншами, согласно графику 

финансирования работ, являющемуся приложением  2 к настоящему до-
говору, в пределах сумм, предусмотренных этим графиком. Общая сумма 
выборки денежных средств, финансируемых ФКУ, не должна превышать 
сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора. 

2.3. ФКУ предоставляет каждый последующий транш только при ус-
ловии предоставления Мударибом отчета, удовлетворяющего ФКУ, об ис-
пользовании предыдущего транша. 

2.4. ФКУ предоставляет каждый транш Мударибу по его заявке путем 
перечисления денежных средств на его счет, либо на счет поставщиков 
и подрядчиков, заключивших договорные отношения с Мударибом. Каж-
дая заявка должна быть предоставлена Мударибом ФКУ как минимум за 
3 (три) дня до даты выборки денежных средств, и сумма, указанная в за-
явке, не может быть больше суммы, определенной в графике выборки де-
нежных средств. 

2.5. В случае удорожания___________________________(бизнес-про-
екта) график необходимых для завершения_______________________ 
(бизнес-проекта) инвестиций определяется сторонами дополнительным 
соглашением. 

2.6. Перечисление денежных средств на счета Поставщиков, по заявке 
Мудариба, либо выдача наличными Мударибу считается надлежащим ис-
полнением обязательств ФКУ. 

2.7. 100 % (Сто) процентов денежных средств, получаемых в ходе реали-
зации________________________________(бизнес-проекта) или после его 
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завершения, от лиц, приобретающих_______________________________ 
(результаты бизнес-проекта), должны быть направлены Мударибом на 
возмещение полученных от ФКУ денежных средств по данному проекту, 
указанных в пункте 2.1. настоящего договора. Оставшаяся сумма рас-
пределяется согласно пунктам 3.1. и 3.2. договора. Перечисление Му-
дарибом указанных в данном пункте сумм ФКУ производится в течение 
5 рабочих дней с даты заключения Мударибом договора о реализации 
_________________________ (результаты бизнес-проекта).  

2.8. В случае если при исполнении п. 2.7. Мударибом была полностью 
погашена задолженность перед ФКУ, в сумме согласно п. 2.1. с учетом п. 
3.3., оставшаяся часть поступающих средств распределяется сторонами 
в пропорции: _____% ФКУ, _____% Мударибу. Перечисление Мударибом 
ФКУ указанных в данном пункте сумм производится в течение 5 рабочих 
дней с даты заключения Мударибом договора о __________ (результата 
бизнес-проекта). 

3. Порядок распределения прибыли и убытков. 
3.1. Суммы денежных средств в размере, указанном в п. 

2.1., с учетом погашений согласно п. 2.7. и п. 2.8. и удорожания 
______________________________(бизнес-проекта) согласно п. 3.3., от 
реализации _________________ (результатов бизнес-проекта), направля-
ются на погашение задолженности Мудариба перед ФКУ. 

3.2. Сумма денежных средств от реализации _______________________
( результатов бизнес-проекта), указанного в п. 1.2. настоящего договора, 
оставшаяся после распределения их в соответствии с пунктом 3.1. насто-
ящего договора, распределяются в следующей пропорции: 

а) ______% ФКУ; 
б) ______% Мударибу. 
3.3. В случае если произойдет удорожание___________________(биз-

нес-проекта), указанного в пункте 1.2. настоящего договора, то данное 
удорожание финансируется в следующем порядке: 

а) ______% суммы, необходимой для завершения________________ 
(бизнес-проекта), инвестируется ФКУ; 

б) ______% суммы, необходимой для завершения 
____________________ (бизнес-проекта), инвестируется Мударибом. 

3.4. В случае удорожания___________________(бизнес-проекта), ука-
занного в пункте 1.2. настоящего договора, по согласованию сторон, до-
полнительно определяется окончательная сумма в п. 2.1., с соответству-
ющими корректировками п. 3.1. и п. 3.2., с составлением дополнительного 
соглашения к договору.
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3.5. Распределение сумм, подлежащих распределению согласно главы 
3., производится в течение 5 дней с даты заключения Мударибом догово-
ра о реализации _____________________________________ (результатов 
бизнес-проекта) либо его части в пределах _______________________. 

3.6. В случае если убытки в ходе выполнения договора возникли в ре-
зультате виновных или неправомерных действий/бездействия Мудариба, 
данные убытки покрываются за счет Мудариба. При этом ФКУ вправе по-
лучить от Мудариба переданную ранее по договору сумму за счет обе-
спечения (залога), а в случае если ее будет недостаточно, то за счет иного 
имущества Мудариба. 

Отсутствие вины доказывается Мударибом. 
4. Права и обязанности ФКУ. 
4.1. ФКУ обязан: 
(а) предоставить Мударибу оговоренную сумму в порядке, установлен-

ном договором (п. 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5.); 
(б) производить контроль за расходованием денежных средств, полу-

ченных по траншам; 
(в) не вмешиваться в текущую деятельность Мудариба по исполнению 

договора, ограничиваясь общим надзором и консультациями; 
(г) согласовывать с Мударибом цену реализации _________________ 

(результатов бизнес-проекта), указанного в п.1.2. При этом Стороны согла-
сились, что указанный в п.1.2._____________________________ (резуль-
тат бизнес-проекта) должен быть реализован в течение срока действия 
настоящего договора по взаимно согласованной сторонами цене, но не 
менее ____________________ сомов за единицу товара.  

4.2. Права ФКУ:  
(а) ФКУ вправе консультировать Мудариба в ходе выполнения им на-

стоящего договора, включая правовые вопросы и вопросы экспертизы 
строительства с привлечением соответствующих организаций; 

(б) ФКУ вправе контролировать ход использования Мударибом полу-
ченной суммы; 

(в) ФКУ вправе проверять ход выполнения Мударибом настоящего до-
говора, в связи с чем Мудариб предоставляет ФКУ любые отчеты, затре-
бованные последним, как минимум; 

 (г) ФКУ вправе получать определенные договором суммы в сроки, ого-
воренные в договоре; 

(д) ФКУ вправе досрочно, в случае неисполнения условий настоящего 
договора, потребовать у Мудариба возврата предоставленной по договору 
суммы, в том числе за счет залога. 
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5. Права и обязанности Мудариба. 
5.1. Мудариб обязан: 
(а) действовать в соответствии с требованиями договора; 
(б) предпринимать все необходимые усилия, для достижения цели до-

говора – получение максимальной прибыли; 
(в) вести полный контроль за качеством ________________________ 

(реализуемого бизнес-проекта) в целях соблюдения необходимых требо-
ваний стандартов, норм и правил, и т.д., а также за финансовой дисципли-
ной расходования денежных средств; 

(г) действовать лично (с участием имеющихся у него трудовых ресур-
сов) в ходе выполнения договора. В случае если для выполнения дого-
вора необходимо совершение отдельных действий, не входящих в силу 
сложившейся практики в сферу деятельности предпринимателя, Мудариб 
вправе привлечь третьих лиц, имеющих необходимые лицензии и разре-
шительные документы для проведения работ по настоящему договору; 

(д) действовать добросовестно и тем способом, который является наи-
лучшим для выполнения договора и достижения цели, в соответствии с 
условиями договора и требованиями законодательства, а при отсутствии 
таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборо-
та или иными, обычно предъявляемыми требованиями; 

(е) использовать денежные средства, полученные от ФКУ в соответ-
ствии с условиями договора. В ходе выполнения договора Мудариб не 
вправе использовать предоставленные денежные средства на цели, не 
предусмотренные настоящим договором; 

(ж) вести учет использования полученных от ФКУ и получаемых в про-
цессе выполнения настоящего договора денежных средств (доход), позво-
ляющий в течение действия настоящего договора определять полученную 
прибыль, подлежащую распределению между сторонами договора. До-
кументально вести учет всех затрат, касающихся исполнения настоящего 
договора. Ежемесячно до 5 числа предоставлять отчет о доходах и рас-
ходах за предыдущий месяц; 

(з) предоставлять отчетность, удовлетворяющую ФКУ, об использо-
вании предыдущего транша, перед получением последующего транша, 
предусмотренную в п. 2.3. и п. 2.5., настоящего договора; 

(и) Согласовывать с ФКУ цену реализации _______________________ 
(результатов бизнес-проекта), указанного в п.1.2.; 

(к) не расторгать настоящий договор до полного его исполнения; 
(л) уведомлять ФКУ в течение 3 рабочих дней о реализации 

__________________ (результатов бизнес-проекта). 
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5.2. Мудариб вправе: 
(а) самостоятельно, без участия ФКУ, вести предпринимательскую де-

ятельность в ходе выполнения договора, тем не менее, Мудариб обязан 
консультироваться с ФКУ в целях эффективного выполнения договора; 

(б) получить вознаграждение за выполнение настоящего договора, со-
гласно п. 3.2. 

6. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору. 
6.1. В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств 

по настоящему договору, Мудариб обязуется предоставить ФКУ в залог 
__________________________ (далее по тексту – «заложенное имуще-
ство» или «предмет залога»). 

6.2. Мудариб, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнив-
ший обязательство по настоящему договору, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вслед-
ствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств.  

6.3. В случае если убытки в ходе выполнения договора возникли в ре-
зультате виновных или неправомерных действий/бездействия Мудариба, 
данные убытки покрываются за счет Мудариба. При этом ФКУ вправе по-
лучить от Мудариба переданную ранее по договору сумму за счет обеспе-
чения, а в случае если ее будет недостаточно, то за счет иного имущества 
Мудариба. 

Отсутствие вины доказывается Мударибом. 
7. Нарушение обязательств и ответственность. 
7.1. Считается, что Мудариб нарушил свои обязательства по данному 

договору, в том числе, если нарушены подпункты, предусмотренные в п. 
5.1. настоящего договора. 

7.2. В случае, когда Мудариб нарушает сроки платежей, указанных в 
договоре, Мудариб выплачивает неустойку в размере ________% от сум-
мы задолженности за каждый день просрочки, которая направляется на 
счет благотворительного фонда в адрес благотворительной общественной 
организации, указанного ФКУ или по усмотрению клиента. 

8. Прекращение обязательств по договору. 
8.1. Порядок прекращения договора по инициативе одной из сторон. 
Каждая из сторон договора может прекратить его в одностороннем по-

рядке, уведомив другую сторону за 10 дней до фактического расторжения, 
за исключением следующих случаев: 

(а) когда Мудариб приступил к выполнению договора и уже использует 
средства в ходе предпринимательской деятельности; 
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(б) если Стороны определили срок, в течение которого договор будет 
действовать. 

8.2. Иные основания для прекращения обязательства: 
(а) ненадлежащее исполнение договора; 
(б) соглашение сторон; 
(в) в случае, когда Мудариб понес убытки в размере предоставленной 

ему суммы, и ФКУ в полном объеме возместил переданную ранее сумму 
за счет обеспечения Мудариба, если убытки возникли по вине Мудариба 
или его неправомерных действий/бездействий. 

9. Срок договора и порядок его расторжения. 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекра-

щает свое действие после реализации______________________________ 
(результатов бизнес-проекта), указанного в п. 1.2. настоящего договора, и 
перечисления ФКУ полученных от реализации денежных средств, либо по 
согласованию сторон, оформленном в должном письменном виде в виде 
дополнительного соглашения. 

Реализация_____________________(бизнес-проекта), указанного в 
пункте 1.2. настоящего договора, должна быть осуществлена в период, не 
превышающий ___ месяцев с даты завершения_____________________ 
(бизнес-проекта). 

9.2. Неспособность ФКУ осуществлять или отстаивать любое из своих 
прав по настоящему договору или задержка в их осуществлении или не-
способность осуществлять судебную защиту, которое ФКУ может исполь-
зовать против Мудариба, или задержка в осуществлении или отстаивании 
своих прав не наносят ущерба такому праву или средству судебной за-
щиты, не должно быть истолковано как отказ от отстаивания любого из 
своих прав. 

10. Непредвиденные обстоятельства (Форс-мажор). 
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыпол-

нения или несвоевременного выполнения каких-либо обязательств по 
договору и не вправе требовать возмещения понесенных убытков либо 
компенсации за неполученные доходы, если указанное невыполнение или 
несвоевременное выполнение обусловлены обстоятельствами непреодо-
лимой силы (форс-мажор), наличие которых письменно подтверждается 
уполномоченным на то государственным или административным органом. 

В случае невозможности получения такого подтверждения бремя до-
казывать наступления форс-мажорных обстоятельств возлагается на на-
рушившую Сторону. 

10.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бед-
ствия (наводнения, землетрясения, бури, пожары и иные природные либо 
технические катастрофы), эпидемии, военные действия, диверсии.  
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В этих случаях Сторона, не выполнившая или несвоевременно выпол-
нившая какие-либо обязательства по Договору, обязана незамедлительно 
информировать другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоя-
тельств и об их последствиях (с направлением другой Стороне извеще-
ния и иной информации относительно форс-мажорных обстоятельств) и 
принять все возможные меры с целью максимального ограничения любых 
отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами. 

10.3. В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой пре-
пятствуют форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону 
об этом в 10-тидневный срок, исчисляемый со дня наступления таковых 
обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные об-
стоятельства как на форс-мажор, за исключение случаев, если сами эти 
обстоятельства не позволят оповестить другую Сторону в указанные сроки. 

10.4. Если форс-мажорные обстоятельства имеют такой характер, что 
целям Сторон, обусловившим заключение ими договор, наносится суще-
ственный и непоправимый ущерб или исполнение обязательств какой-
либо из Сторон по договору становится чрезвычайно затруднительным в 
течение более 6 (шести) месяцев подряд, Стороны в течение одного ме-
сяца после наступления указанных обстоятельств или шестимесячного 
неисполнения обязательств одной из Сторон, вызванного этими обстоя-
тельствами, должны принять совместное решение о дальнейшей судьбе 
договора. 

11. Регулирующее законодательство и урегулирование споров. 
11.1. Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с за-

конодательством Кыргызской Республики. 
11.2. Любое разногласие, которое может возникнуть между сторонами 

настоящего договора, и любую претензию, предъявленную одной сторо-
ной другой стороне, возникающую из настоящего договора, которая не 
была урегулирована путем соглашения сторон, разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

12. Уведомления. 
12.1. Настоящий договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, 

один для нотариальной конторы и по одному для каждой из сторон. Все 
подписанные обеими сторонами экземпляры текста настоящего договора 
имеют одинаковую юридическую силу. 

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформля-
ются в виде дополнительных соглашений в письменной форме, и должны 
быть подписаны уполномоченными представителями сторон.  

12.3. Любое уведомление или запрос, которые требуется дать или сде-
лать по настоящему договору каждой стороне, должны быть в письменном 
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виде. Любое уведомление или запрос считаются врученными или сделан-
ными надлежащим образом, когда их доставляют из рук в руки, отправля-
ют по почте или другими средствами связи (телефакс, электронная почта 
и т.д) на адрес, указанный в пункте 12.6, или на такой адрес, который адре-
сат указал в уведомлении, направленном стороне, направляющей такое 
уведомление или делающей такой запрос.  

12.4. Настоящим Стороны подтверждают, что с условиями настоящего 
договора ознакомлены и согласны. 

12.5. Для достижения целей, указанных в вышеприведенной Статье 
12.4, стороны представили следующие свои адреса: 
 
 

ФКУ:  Мудариб: 
Председатель Правления  
(или получивший доверенность) 
____________________________ 
____________________________ 
(подпись, печать) 

  
Паспорт:_____________________
выдан______________ МВД ____ 
Свидетельство о регистрации 
частного предпринимателя рег 
№__________, ОКПО ___________ 
Проживающая по адресу  
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
(подпись, печать) 
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Приложение 2 
к Положению «О минимальных требованиях 

к типовым договорам микрофинансовых 
организаций и кредитных союзов, заключаемых 

в соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования».

Договор мурабаха
(образец)

 
 

г. Бишкек «____» ________________ 20  года 
 
___________________ в лице ____________________________________
_______________ , действующего в соответствии с __________________
______________________________________ , именуемое в дальнейшем 
ФКУ с одной стороны, и ________________________ в лице __________
_____________________________, действующего в соответствии с _____
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент» с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», ввиду того, что  

Клиент обратился в ФКУ с заявкой на получение финансирования по ис-
ламским принципам путем приобретения ФКУ по заказу Клиента для него у  
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(продавец товара) 
следующего товара: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(наименование товара) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(количество товара) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
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______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(иные характеристики товара) 

(далее по тексту – «Товар») и последующей продажи ФКУ данного 
Товара Клиенту по договору мурабаха, и поскольку Стороны произвели 
предварительный обмен письмами, в ходе которого Клиент предложил 
ФКУ купить Товар в целях последующей продажи ФКУ данного Товара 
Клиенту по договору мурабаха и дал ФКУ обещание купить у ФКУ данный 
Товар, по договору мурабаха, а ФКУ принял данное предложение и обя-
зался купить по заказу Клиента для него Товар после чего продать данный 
Товар Клиенту по договору мурабаха,  заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ФКУ в порядке и на условиях настоящего договора продает, а Кли-
ент покупает в рассрочку Товар за цену продажи Товара, указанную в п. 5 
настоящего договора. При этом ФКУ оставляет за собой право проверять 
финансовое положение Клиента до момента полной оплаты цены прода-
жи Товара. 

2. Отчуждаемый Товар принадлежит ФКУ на праве собственности, до 
настоящего времени никому не продан, не подарен, не заложен, не сдан в 
аренду, не передан в безвозмездное пользование, в споре, под запреще-
нием (арестом) не состоит и свободен от прав третьих лиц. 

3. Отчуждаемый Товар передается ФКУ Клиенту по акту приема-пере-
дачи в течение ___ дней с момента ______________________________. 

С момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара риск 
случайной гибели или повреждения Товара, а также все риски, связанные 
с сохранностью и содержанием Товара, переходят на Клиента, с этого мо-
мента ФКУ не несет ответственности за состояние и сохранность Товара. 

4. Подписанием акта приема-передачи Товара Клиент выражает свое 
согласие с качеством и состоянием приобретаемого Товара. В случае 
не подписания Клиентом акта приема-передачи Товара, ФКУ вправе от-
казаться от исполнения настоящего договора, расторгнуть его в одно-
стороннем порядке, после чего продать Товар третьим лицам и обратить 
взыскание на заложенное имущество в определенном в соответствии с 
договором о залоге порядке.

5. Соглашением Сторон цена продажи Товара определена в размере 
_______________сомов, из которых:

а)___________сомов – цена закупки ФКУ отчуждаемого Товара,  
б)______________________________сомов – сумма оплаченных ФКУ 

пошлин, налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргыз-
ской Республики,
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в) ___________________________________________  сомов – сумма 
расходов ФКУ, понесенных в связи приобретением ФКУ Товара и заключе-
нием настоящего договора,  

г) _____________________________________сомов – сумма наценки. 
6. Выплата Клиентом ФКУ цены продажи Товара производится в рас-

срочку, в течение ______ месяцев с момента подписания Сторонами на-
стоящего договора, регулярными взносами согласно прилагаемому к дого-
вору графику платежей. Клиент ежемесячно вносит платежи по настояще-
му договору в соответствии с графиком платежей в кассу ФКУ наличными 
или перечислением на счет ФКУ. При этом окончательный расчет произво-
дится не позднее «____» ______________ 20__г.  

7. С момента проведения окончательного расчета Стороны не будут 
иметь претензий друг к другу. При этом Стороны уведомлены о том, что 
в случае спора между Сторонами указанная в настоящем договоре цена 
продажи Товара является исходной. 

8. Надлежащее исполнение обязательств Клиента по настоя-
щему договору обеспечивается договором о залоге № ______ от 
________________, заключаемым между Сторонами настоящего договора 
и _________________ (далее по тексту – «договор о залоге»).  

9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом 
предусмотренных настоящим договором обязательств, ФКУ вправе обра-
тить взыскание на заложенное имущество в определенном в соответствии 
с договором о залоге порядке.  

10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сто-
ронами. Право собственности на Товар переходит от ФКУ Клиенту с мо-
мента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.  

11. В случае, когда Клиент не производит в установленный графиком 
платежей срок очередной платеж за проданный в рассрочку Товар, Клиент 
выплачивает неустойку в размере ________% от суммы задолженности 
за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы финансирования, 
которая направляется на счет благотворительного фонда в адрес благо-
творительной общественной организации, указанного ФКУ или по усмо-
трению клиента. 

12. Содержание настоящего договора Сторонам разъяснено, со всеми 
условиями настоящего договора Стороны ознакомлены и согласны. 

13. Стороны подтверждают, что они владеют языком, на котором под-
готовлен для подписания настоящий договор, не лишены дееспособности, 
не страдают заболеваниями, препятствующими понимать существо насто-
ящего договора, а также об отсутствии обстоятельств, вынуждающих их 
совершать сделку на крайне невыгодных для себя условиях. 
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14. Все расходы, связанные с заключением настоящего договора несет 
______________________________________________________________

15. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на _________ 
языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все экземпляры име-
ют равную юридическую силу. 

Подписи:  
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________ 
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Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 39\10 от 23 октября 2013г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2006 

года №5/7 «Об утверждении Положения «О лицензировании 
деятельности банков», зарегистрированное в  Министерстве 

юстиции Кыргызской Республики от 7 апреля 2006 года № 34-06

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национально-
го банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить изменения и дополнения в постановление Правления 
Национального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2006 года 
№5/7 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности 
банков», зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики от 7 апреля 2006 года № 34-06 (прилагаются).

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

3. Юридическому Управлению:
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте На-

ционального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее поста-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Респу-
блики Чокоева З.Л.

Председатель             Асанкожоева З.М.
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Приложение
к постановлению Правления 

Национального банка Кыргызской Республики
№_    ____ от «____» ________ 2013г.

Изменения и дополнения
в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики 

от 2 марта 2006 года №5/7 «Об утверждении Положения «О лицензировании 
деятельности банков», зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Кыргызской Республики от 7 апреля 2006 года № 34-06.

Внести в Положение «О лицензировании деятельности банков», ут-
вержденное постановлением Правления Национального банка Кыргыз-
ской Республики от 2 марта 2006 года № 5/7 «Об утверждении Положения 
о лицензировании деятельности банков», зарегистрированное в Мини-
стерстве юстиции Кыргызской Республики от 7 апреля 2006 года № 34-06  
следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: 

«Учредители (акционеры) банка, как при первоначальном формирова-
нии уставного капитала, так и при последующем увеличении его разме-
ра, обязаны вносить средства в уставный капитал только в безналич-
ной форме, путем перечисления с банковских счетов, за исключением 
случаев увеличения уставного капитала за счет дивидендов банка.

Внесение денежных средств, направляемых в уставный капитал, как 
при его первоначальном формировании, так и при последующем его уве-
личении, любыми другими лицами за учредителей (акционеров) запре-
щается. 

В случае, если средства учредителя (акционера), включая средства, 
полученные им в рамках договора займа, кредита или приравненные к 
ним средства, перечисляются в Кыргызскую Республику из иностран-
ных банков, то такие банки (за исключением материнских банков, 
осуществляющих капитализацию дочерних банков, расположенных 
на территории Кыргызской Республики) должны иметь долгосрочный 
кредитный рейтинг не ниже категории «ВВВ», присвоенный рейтин-
говым агентством «Standard & Poor’s» (США) или долгосрочный кре-
дитный рейтинг не ниже категории «Baa» по Moody’s Investors Service 
(США) или долгосрочный кредитный рейтинг не ниже категории «BBB» 
по Fitch-IBCA (США) или равнозначный кредитный рейтинг, присвоен-
ный рейтинговыми агентствами: Capital Intelligence, Japan Credit Rating 
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Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), Rating & Investment 
Information (R&I) или равнозначный кредитный рейтинг, присвоенный на-
циональными рейтинговыми агентствами, получившие аккредитацию 
в уполномоченных органах страны банка - отправителя и рейтинг ко-
торых признается центральным (национальным) банком страны банка 
– отправителя.

Для целей настоящего пункта:
1) Под иностранными банками подразумеваются исключительно 

банки - отправители. Под данное определение не подпадают банки-кор-
респонденты (транзитные банки, банки-посредники).

2) В договоре займа должно быть указано, что заемные средства 
предназначены только для покупки акций банка.».


