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Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын башка басылмалары
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету
Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (Улуттук банктын)
өткөн жыл үчүн отчету болуп саналат. Ал өзүндө республиканын
экономикалык өнүгүшү жана акча-кредит саясаты, финансылык отчеттуулук,
Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди
камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени
Бул ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын
негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, экономика секторлору боюнча
статистикалык маалыматтарды камтыйт. Кыргыз, орус жана англис
тилдеринде жарык көрөт.
Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми
Басылмада тышкы секторду өнүктүрүү тенденциялары жана төлөм
балансы, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз жана Кыргыз
Республикасынын инвестициялык позициялары боюнча маалыматтар
чагылдырылат. Чейрек сайын – январь, май, июль, октябрь айларында
кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланып турат.
Акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасында
инфляция боюнча баяндама)
Кеңири коомчулукка акча-кредит саясатынын максаттары жана натый
жаларына тиешелүү мезгил-мезгили менен маалымат берип туруу
бул басылманын максаты болуп саналат. Басылмада тышкы чөйрөнүн
өнүгүшүнө жана өлкө ичиндеги макроэкономикалык жагдайгаталдапиликтөөлөр, инфляцияга таасир эткен факторлор жана анын динамикасы
тууралуу маалыматтар, инфляциялык болжолдоолор, Кыргыз Республика
сынын экономикасынын реалдуу жана тышкы секторлорунда түптөлгөн
жагдай, ошондой эле соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөр менен иш алып
баруунун өнүгүү багыттары камтылат.
Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу
жөнүндө отчет
Бул отчет финансылык туруктуулукка таасир этүүчү тышкы жана ички
экономикалык факторлор боюнча Улуттук банктын жалпы баа берүүсүн,
банктардын жана башка финансылык ортомчулук институттарынын абалын,
ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана
финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым
жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Другие издания Национального банка
Кыргызской Республики
Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики
Данная публикация является отчетом Национального банка Кыргызской
Республики (НБКР) за прошедший год. Содержит краткую информацию об
экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность НБКР, общие сведения о НБКР, статистические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.
Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики
Это ежемесячное информационное издание содержит статистические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики
Кыргызской Республики. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и
английском.
Платежный баланс Кыргызской Республики
«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает тенденции развития
внешнего сектора и данные по платежному балансу, внешней торговле, международным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной
позиции Кыргызской Республики. Публикуется ежеквартально в январе, мае,
июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.
Отчет о денежно-кредитной
Кыргызской Республике)

политике

(Обзор

инфляции

в

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

стабильности

финансового

сектора

Кыргызской

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

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 20-январындагы №4/6

Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна
сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет)
бекитилсин:
−− 2003-жылдын 19-февралындагы №4/2 “Кыргыз Республикасынын
аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө
салуунун убактылуу эрежелери жөнүндө”;
−− 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 “Микрокредиттик
компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө”
жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жоболорду бекитүү
тууралуу”;
−− 2005-жылдын 4-майындагы № 14/2 “Кыргыз Республикасындагы
кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин жаңы
редакциясы тууралуу”;
−− 2014-жылдын 30-майындагы №24/11 «Ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө
ашырган микрофинансылык компанияларынын ишин жөнгө
салуу эрежелерин бекитүү тууралуу”;
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−− 2014-жылдын 16-июлундагы №32/5 «Операцияларды ислам
банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүзөгө ашырган
кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү
тууралуу”;
−− 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 “Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө”;
−− 2004-жылдын
21-июлундагы
№18/3
“Активдерди
классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана
чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү
чегерүүлөр жөнүндөгү” жобонун жаңы редакциясын бекитүү
жөнүндө”.
2. Токтом, Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын
17-октябрындагы №45/1 «Ислам банк иши жана каржылоо
принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган
микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Ислам банк иши
жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө
ашырган микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик
агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету
жөнүндө» токтомуна сунушталган, 2016-жылдын 1-июнунан тартып
күчүнө кирген өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду эске албаганда,
2016-жылдын 10-февралынан тартып күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы
ушул токтом менен Микрофинансылык уюмдар ассоциациясын,
«Ислам экономикасын, финансы жана индустриясын өнүктүрүү
ассоциациясы» юридика жактар бирикмесин, кредиттик союздарды,
микрофинансылык уюмдарды, «ЭкоИсламикБанк» ЖАКты, «Баракат»
билим берүү борбору» ЖЧКсын, адистештирилген финансы-кредит
мекемеси “Кредиттик союздардын финансылык компаниясы” ААКсын,
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коммерциялык банктарды, “Кыргыз банктар бирлиги” юридикалык
жактар бирикмесин тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын
орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.
Төраганын милдетин аткаруучу
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Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 20-январындагы №4/6
токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
өзгөртүүлөр жана толуктоолор
1. Улуттук банк Башкармаcынын 2003-жылдын 19-февралында
№4/2 “Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык
компанияларынын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелери
жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор
киргизилсин:
токтомдун аталышындагы жана бүтүндөй тексти боюнча “убактылуу
эрежелер” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү “эрежелер” дегенге
алмаштырылсын;
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз
Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын
ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелеринин:
−− аталышындагы “микрофинансылык компанияларынын”
деген сөздөр “микрофинансылык уюмдарынын” деген сөздөргө
алмаштырылсын;
1.2-пунктундагы:
“микрофинансылык
компаниялардын”
деген
сөздөр
“микрофинансылык уюмдардын (мындан ары- МФУ) ” деген сөздөргө
алмаштырылсын;
“микрофинансылык компания” деген сөз “микрофинансылык уюм”
деген сөзгө алмаштырылсын;
−− 1.3., 1.4., 1.7., 1.8-пункттарындагы микрофинансылык
компанияларынын”, деген сөздөр “МФУ” деген сөзгө
алмаштырылсын;
−− 1.5., 1.6-пункттары күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 1.9-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
“1.9. Микрофинансылык компания Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларына ылайык эсептеринин тактыгын
текшерүү, ички контролдук системасынын шайкештигине жана
натыйжалуулугуна баа берүү үчүн ички аудитти жүзөгө ашырат. Бул
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үчүн микрофинансы компаниясы өзүнүн ички аудит кызматын түзүүгө
милдеттүү, ал эми микрокредиттик компания (мындан ары - МКК) /
микрокредиттик агенттик (мындан ары – МКА) түзүшү мүмкүн;”;
−− төмөнкү мазмундагы 1.10-пункт менен толукталсын:
“1.10. Микрофинансылык сектор үчүн системалык мааниге
ээ МФУлар система түзүүчүлөр болуп саналышат. Системалык
маанилүүлүк критерийлери Улуттук банктын ченемдик укуктук
актылары менен аныкталат. Система түзүүчү МФУларга карата жөнгө
салуунун жана көзөмөлдүктүн Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы тарабынан белгиленген атайын режими колдонулат.”.
−− төмөнкү мазмундагы 1.11-пункт менен толукталсын:
“1.11. Ушул эрежелердин максатында дүңүнөн кредиттөө дегенден
улам, финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү аймактарда илгерилетүү
жана ишкердүүлүк жигердүүлүгүнө колдоо көрсөтүү максатында
микрокредиттерди кийинчерээк сунуштоо үчүн финансы-кредиттик
мекемелерге сунушталуучу кредит түшүнүлөт.
Дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган МФУ (апекстик институт)
дегенден улам, дүңүнөн кредиттердин үлүшү кредиттик портфелдин
70 пайызынан ашыгын түзгөн МФУ түшүнүлөт.”.
−− 2.1-пунктунун:
сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
“Микрофинансылык компаниялар Директорлор кеңеши тарабынан
бекитилген ички кредиттик саясатка ээ болууга тийиш, анда негизги
иш чөйрө, бир эле ошол адамга берилүүчү Улуттук банк тарабынан
жаңыдан түзүлгөн МФКлар үчүн (жеке адамдардан жана юридикалык
жактардан мөөнөттүү аманаттарды тартпаган) белгиленген уставдык
капиталдын минималдуу өлчөмүнүн үч пайызынан ашпаган өлчөмдөгү
микрокредиттин чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүн аныктоого
тийиш.”.
тогузунчу абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
“Дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган МФКлар үчүн бир эле
ошол адамга берилүүчү микрокредиттин чогуу алгандагы максималдуу
өлчөмү өздүк капитал өлчөмүнүн 20 пайызынан ашпоого тийиш.”.
−− 2.1.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

12

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2016

“2.1.1. Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү
аманаттарды кабыл алуу жана/же дүңүнөн кредиттөө менен иш
алып барган микрофинансылык компанияларды эске албаганда,
ушул эрежелердин 2-1-пунктунда белгиленген МФК тарабынан бир
эле ошол карыз алуучуга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү
микрокредиттин чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнөн ашыгыраак
микрокредитти Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы
микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамынын 2-беренесине
ылайык, иштеп жаткан бизнести кеңейтүү/өнүктүрүү, анын ичинде
кошумча жумуш орундарын түзүү максатында кредиттөөнүн төмөнкү
багыттары боюнча берүүгө жол берилет:
−− соода;
−− айыл-чарба (өсүмдүк өстүрүүнү, мал чарбачылыгын, айыл чарба
продукциясын даярдоону/кайра иштетүүнү кошо алганда) ;
−− кызмат көрсөтүүлөр;
−− транспорт;
−− финансылык ижара (лизинг) ;
−− өнөр жай;
−− курулуш.
МФКлар ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн
микрокредиттерди берүүдө төмөнкү шарттарды аткаруусу зарыл:
1) МФКда микрокаржылоонун максаттары менен милдеттерине
ылайык продукттардын айкын түрлөрү аныкталган каржылоо
саясатынын жана сунушталуучу каржылоонун максаттуу
пайдаланылышына андан кийинки мониторинг жүргүзүү тартибинин
болушу;
2) белгиленген шарттар сакталган учурда, мындай микрокредиттин
суммасы 3000000 (үч миллион) сомдон (же чет өлкө валютасындагы
эквиваленттен) ашпоого тийиш;
3) Кредиттик маалымат бюросунан өтүнүч ээсинин кредиттик
маалыматынын, анын ичинде буга чейин алынган мөөнөтүндө
төлөнбөгөн кредиттер боюнча, ошондой эле өтүнүч ээси кандайдыр бир
башка кредиттер боюнча кепил болгондугу тууралуу маалыматтардын
болушу;
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4) өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган зарыл
документтердин (өтүнүч ээсине киреше алып келген активдерге
ээлик кылуу укугу, иштеген жеринен эмгек акысы тууралуу маалымкат,
патент, күбөлүк ж.б.) болушу, ошондой эле өтүнүч ээсинин төлөө
жөндөмдүүлүгүнө баа берүү жүргүзүлүп, ал кредиттик саясатка жана/
же микрокредиттик компаниянын башка ички документтерине ылайык
жооптуу кредиттик адистин же кызматкердин корутундусу менен
тастыкталууга тийиш;
5) өтүнүч ээсинин кредит алууга билдирме-анкетасы тапшырылып,
анда тиешелүү эсептөөлөр жана болжолдоолору менен кредитти
пайдалануу максаттары көрсөтүлүүгө тийиш;
6) карыз алуучунун анын чогуу алгандагы кирешесинин кредит
боюнча (негизги сумма жана пайыздар боюнча) бир айлык төлөмгө
карата катышына барабар болгон карызын жабуучу коэффициенти
130 пайыздан кем болбоого тийиш.”.
−− 2.2-пунктунун 2.2.2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
“2.2.2. Аманаттарды кабыл алуу боюнча операцияларды
жүзөгө ашырбаган МФКлар Улуттук банк Башкармасынын
2015-жылдын 23-декабрындагы №78/26 токтому менен бекитилген
“Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо
жөнүндө” жободо (мындан ары текст боюнча “Микрофинансылык
компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө” жобо) белгиленген
уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү жана аны топтоонун
шарттары боюнча тиешелүү талаптарды сактоого тийиш.”;
төмөнкү мазмундагы 2.4.-3 - пункт менен толукталсын:
“2.4.-3. Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы
максималдуу өлчөмү.
МФКлардын, анын дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган
компаниялардын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы
максималдуу өлчөмү өздүк капиталдын 500 пайыздан ашпоого тийиш
жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат:
СЗ/СК*100%≤ 500%, мында
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СЗ - юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттардын баалоо күнүнө
карата чогуу алгандагы өлчөмү;
СК - МФКнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы
Ушул ченем өзүндө 2.4.-1, 2.4.-2-пунктчаларында көрсөтүлгөн
ченемдерди камтыйт”;
−− 2.5-пунктунун 2.5.1-пунктчасындагы “12” деген сан “20” деген
санга алмаштырылсын;
−− төмөнкү мазмундагы 2.6-пункт менен толукталсын:
“2.6. МФК иш кагаздарын мамлекеттик жана/же расмий тилдерде
жүргүзүүгө тийиш. Бардык ички документтер, анын ичинде
контрагенттер менен түзүлгөн келишимдерди, контракттарды,
макулдашууларды мамлекеттик же расмий тилде тариздетүү зарыл.
Мында контрагенттер менен мамлекеттик тилде жана/же расмий
жана чет тилинде түзүлгөн бирдей юридикалык күчкө ээ болгон
келишимдерди тариздетүүгө жол берилет. Келишимдерди чет тилинде
тариздетүү белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик же
расмий тилиндеги котормосу болгон шартта гана жол берилет.”.
−− эрежелердин 3-бөлүгү күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 6.3-пунктунун биринчи абзацындагы “12” деген сан “20” деген
санга алмаштырылсын;
−− эрежелер төмөнкү мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:
“7. Микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик
агенттиктердин ишин жөнгө салуу.
7.1. МКК же МКА акционердик коом формасындагы МКК
тарабынан чыгарылган акциялардан тышкары, баалуу кагаздарды
чыгарууга, ошондой эле финансылык лизинг операцияларын эске
албаганда, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы
микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамынын 33-беренесинде
каралбаган башка банктык операцияларды жүзөгө ашырууга укугу жок.
7.2. МКК тарабынан бир эле ошол адамга же байланыштуу
жактардын тобуна берилүүчү микрокредиттин чогуу алгандагы
максималдуу өлчөмү Улуттук банк тарабынан жаңы түзүлгөн МКК
үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнөн
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10 пайыздан ашпаган өлчөмдө аныкталууга тийиш. Бул чектөө
факторингдик операцияларга да таркатылат.
7.3. Дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган МКК үчүн бир эле
ошол карыз алуучуга же байланыштуу жактардын тобуна берилүүчү
микрокредиттин чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капитал
өлчөмүнүн 20 пайызынан ашпоого тийиш.
7.4. Дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган микрофинансылык
уюмдарды эске албаганда, ушул эрежелердин 7.2-пунктунда
белгиленген микрокредиттик компания тарабынан бир эле
ошол карыз алуучуга же байланыштуу жактардын тобуна чогуу
алгандагы максималдуу өлчөмүнөн жогору микрокредитти Кыргыз
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык
уюмдар жөнүндө” мыйзамынын 2-беренесине ылайык, иштеп жаткан
бизнести кеңейтүү/өнүктүрүү максатында, анын ичинде кошумча
жумуш орундарын түзүү максатында төмөнкү багыттар боюнча
берүүгө жол берилет:
−− соода;
−− айыл-чарба (анын ичинде, өсүмдүк өстүрүүнү, мал
чарбачылыгын, айыл чарба продукциясын даярдоону жана
кайра иштетүүнү кошо алганда) ;
−− кызмат көрсөтүүлөр;
−− транспорт;
−− жабдууларды жана айыл чарба техникасын финансылык
ижарага алуу (лизинг) ;
−− өнөр жай;
−− курулуш.
МККлар ушул пунктун биринчи абзацында көрсөтүлгөн
микрокредиттердин берүүдө төмөнкү шарттарды аткаруусу зарыл:
1) МККда микрокаржылоонун максаттары менен милдеттерине
ылайык айкын кредиттик продукттарды аныкталган саясатынын жана
берилген каржылоонун максаттуу пайдаланылышына андан кийинки
мониторинг жүргүзүү тартибинин болушу;
2) белгиленген шарттар сакталган учурда, мындай микрокредиттин
суммасы финансылык ижара (лизинг) боюнча микрокредитти эске
албаганда, 1000000 (бир миллион) сомдон ашпоого тийиш;
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3) финансылык ижара (лизинг) боюнча микрокредиттин чогуу
алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капиталдын 10 пайызынан
ашпоого тийиш;
4) Кредиттик маалымат бюросунан өтүнүч ээсинин кредиттик
таржымалынын, анын ичинде буга чейин алынган, мөөнөтүндө
төлөнбөгөн кредиттер боюнча, ошондой эле өтүнүч ээси кандайдыр бир
башка кредиттер боюнча кепил болгондугу тууралуу маалыматтардын
болушу;
5) өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган зарыл
документтердин (өтүнүч ээсине киреше алып келген активдерге
ээлик кылуу укугу, иштеген жеринен эмгек акысы тууралуу маалымкат,
патент, күбөлүк ж.б.) болушу, ошондой эле өтүнүч ээсинин төлөө
жөндөмдүүлүгүнө баа берүү жүргүзүлүп, ал кредиттик саясатка жана/
же МККнын башка ички документтерине ылайык жооптуу кредиттик
адистин же кызматкердин корутундусу менен тастыкталууга тийиш;
6) өтүнүч ээсинин кредит алууга билдирме-анкетасы тапшырылып,
анда тиешелүү эсептөөлөр жана болжолдоолору менен микрокредитти
пайдалануу максаттарын көрсөтүлүүгө тийиш;
7) карыз алуучунун анын чогуу алгандагы кирешесинин кредит
боюнча (негизги сумма жана пайыздар боюнча) бир айлык төлөмгө
карата катышына барабар болгон карызын жабуучу коэффициенти
130 пайыздан кем болбоого тийиш.
7.5. МКК үчүн төмөнкү ченемдер белгиленсин:
7.5.1. Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы
максималдуу өлчөмүнүн ченеми өздүк капиталдын 500 пайыздан
ашпаган өлчөмдө.
Бул ченем дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барган МККга да
таркатылат жана өзүнө төмөнкү ченемдерди камтыйт:
−− уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке адамдардан
карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу
өлчөмүнүн ченеми өздүк капиталдын 100 пайыздан ашпаган
өлчөмдө;
−− уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык жактардан
карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу
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өлчөмүнүн ченеми өздүк капиталдын 100 пайыздан ашпаган
өлчөмдө;
Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар
боюнча пайыздык чен Улуттук банктын эсептик ченинин 5 пайыздык
пунктка ашпоого тийиш.
7.6. Дүңүнөн кредиттөө менен иш алып барышкан жана
кредиторлордун алдында милдеттемелери бар (анын ичинде ФКМ)
МКК үчүн капиталдын шайкештик (жетиштүүлүк) ченеми белгиленсин.
М2 капиталынын шайкештик (жетиштүүлүк) ченеминин деңгээли
кеминде 15% деңгээлде сакталуусу зарыл.
Капиталынын шайкештик ченеми төмөнкү формула боюнча
аныкталат:
М2 - СК/ СА х 100%, мында:
СК – МККнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы.
СА - валюта тобокелдиктерин хеджирлөө максатында улуттук
валютада тартылган каражаттардын суммасынын өлчөмүндө
финансы-кредиттик мекемелерде күрөө катары жайгаштырылган
депозиттердин суммасын минуска чыгаруу менен баалоо күнүнө
карата баланстык активдердин суммасы.
7.7. МККнын өздүк капиталын эсептөө (баалоо күнүнө карата)
төмөнкү көрсөткүчтөрдүн негизинде ишке ашырылсын:
−− төлөнгөн уставдык капиталдын (жөнөкөй жана артыкчылыктуу
акциялардын наркы же үлүштүк капитал) ;
−− номиналдан үстөк салынган капиталдын (акционердик коомдор
үчүн) ;
−− жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган
кошумча капиталдын;
−− келечектеги керектөөлөр үчүн каралган камдардын;
−− өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасынын/чыгымынын;
−− өтүп жаткан жыл ичиндеги чыгымдын;
−− башка микрофинансылык уюмдардын, лизинг компаниялардын
жана банктардын капиталына (акцияларга, үлүштүк катышууга)
инвестицияларды минуска чыгаруу менен.
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Мында, капиталга (акцияларга, үлүштүк катышууга) инвестициялар
дегенден улам, МФУнун, лизинг компанияларынын жана банктардын
капиталына айкын салынган каражаттардын калдыгын түшүнүү зарыл.
7.8. МКА өз каражаттарынын, финансы-кредиттик мекемелерден
жана/же эл аралык финансы уюмдарынан карызга алынган
каражаттардын эсебинен гана, микрокредиттик агенттиктин
катышуучулары тарабынан аныкталуучу коммерциялык эмес уюмдун
уставдык максаттарына ылайык, карыз алуучу менен макулдашылган
шарттарда жеке жана юридикалык жактарга микрокредиттерди
(камсыз кылынган жана камсыз кылынбаган микрокредиттер) улуттук
валютада берет.
7.8.1.Микрокредиттик агенттик тарабынан бир эле ошол адамга
же байланыштуу жактардын тобуна берилген микрокредиттин чогуу
алгандагы максималдуу өлчөмү 50 миң сомдон ашпаган өлчөмдө
аныкталууга тийиш, ал боюнча натыйжалуу пайыздык чен кредит
берүү учуруна Улуттук банктын эсептик ченинен 5 пайыздан ашпоосу
зарыл.
7.9. МКК/МКА иш кагаздарын мамлекеттик жана/же расмий
тилде жүргүзүүгө тийиш. Бардык ички документтер, анын ичинде
контрагенттер менен түзүлгөн келишимдерди, контракттарды,
макулдашууларды мамлекеттик же расмий тилде тариздетүү зарыл.
Мында, контрагенттер менен мамлекеттик тилде жана/же расмий
жана чет тилинде түзүлгөн бирдей юридикалык күчкө ээ болгон
келишимдерди тариздетүүгө жол берилет. Келишимдерди чет тилинде
тариздетүү белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик же
расмий тилиндеги котормосу болгон шартта гана жол берилет.”.
−
тиркеменин “Улуттук банктан лицензия алышкан МФКлар
үчүн экономикалык ченемдердин аткарылышы боюнча формасы”
таблицасындагы:
«кеминде 18%» деген сөздөр «кеминде 8%» деген сөздөргө
алмаштырылсын;
таблица төмөнкү мазмундагы он үчүнчү абзац менен толукталсын:
“
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Юридикалык жактардан
карызга алынган
каражаттардын чогуу
алгандагы максималдуу
өлчөмү

СЗ *100%
СК

500%
ашпаган
чекте

”;
төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
“СЗ- юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы
өлчөмү”;
2. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы
№25/3 “Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин
жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчету жөнүндө” жана “Микрофинансылык компаниянын мезгилмезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жоболорду
бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана
толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Микрофинансылык
компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету
жөнүндө” жобонун:
−− 2-тиркемесинин:
1) “Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет” деп аталган
1-бөлүктүн “Б. Милдеттенмелер” деген бөлүкчөсүнүн “17-4. анын
ичинде чет өлкө валютасында” деген сабы төмөнкү мазмундагы “175. - 17-6.”-саптар менен толукталсын:
“17-5.МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттары;
17-6. анын ичинде чет өлкө валютасында”;
2) “Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет” деп аталган
1-бөлүктүн “Г. Милдеттенмелерди чечмелөө” деген бөлүкчөсүндөгү
“5. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык
жактардан карызга алынган каражаттары” деген сап төмөнкү
мазмундагы “6”-сап менен толукталсын:
“6. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттары”;
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3) “Чогуу алгандагы киреше тууралуу отчет” деп аталган
2-бөлүктүн “Б. Пайыздык чыгашалар” бөлүкчөсүнүн “11-2. МФКнын
уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык жактардан
карызга алынган каражаттары боюнча пайыздыкчыгаша” сабы төмөнкү
мазмундагы “11-3.”-сап менен толукталсын:
“11-3. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттары боюнча пайыздык
чыгаша.”;
4) 6-бөлүктүн “Милдеттенмелер” бөлүкчөсүнүн “6.А. Активдердин
жана милдеттенмелердин пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө
таасирленүүсүнө (ийкемдүүлүгүнө) талдап-иликтөөлөр (ГЭП_АНАЛИЗ)
” деп аталган бөлүкчөсүнүн “9. Алынган кредиттер” статьясындагы
“анын ичинде чет өлкө валютасында” деген сабынан кийинки
“9-2 МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык
жактардан карызга алынган каражаттары боюнча милдеттенмелери”
деген саптар төмөнкү мазмундагы “9-3”-сап менен толукталсын:
“9-3. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттары боюнча
милдеттенмелери
анын ичинде чет өлкө валютасында”;
5) “Экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу маалымат”
деп аталган 10-бөлүктүн “Депозиттерди тартпаган МФК үчүн
экономикалык ченемдер” бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:
Акча каражаттарын тартпаган МФК үчүн экономикалык ченемдер
УК*100%
кеминде
Уставдык капиталдын
50 млн. сом
100%
минималдуу өлчөмү
СИ*100%
30%дан
Инвестициялардын максималдуу
СК
ашпаган
чогуу алгандагы өлчөмү
Дүңүнөн кредиттөөнү ишке
МК*100%
20%дан
ашырган МФК үчүн бир эле ошол
СК
ашпаган
жакка берилүүчү микрокредиттин
максималдуу өлчөмү
Уюштуруучулардан
(акционерлерден) – жеке
СЗФЛ*100%
100%дан
адамдардан карызга алынган
СК
ашпаган
каражаттардын максималдуу
чогуу алгандагы өлчөмү
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Акча каражаттарын тартпаган МФК үчүн экономикалык ченемдер
Уюштуруучулардан
(акционерлерден) – юридикалык
100%дан
СЗЮЛ*100%
жактардан карызга алынган
ашпаган
СК
каражаттардын максималдуу
чогуу алгандагы өлчөмү
Юридикалык
жактардан
жана
уюштуруучулардан
(акционерлерден)
карызга
СЗ*100%
500%дан
СК
ашпаган
алынган каражаттардын чогуу
алгандагы максималдуу өлчөмү

”;
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Микрокредиттик
компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун 2-тиркемесинин:
1) “Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет” деп аталган
1-бөлүктүн “Милдеттенмелер” бөлүкчөсүндөгү “21-2. МККнын
уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык жактардан
карызга алынган каражаттары” сабы төмөнкү мазмундагы “21-3”-сап
менен толукталсын:
“21-3 МККнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттары”;
2) “Ачып көрсөтүү” деп аталган 6-бөлүктүн “А. Милдеттенмелер”
бөлүкчөсүнүн “2-2 МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) –
юридикалык жактардан карызга алынган каражаттары” сабы төмөнкү
мазмундагы “2-3”-сап менен толукталсын:
“ 2-3 МККнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттары”;
3) “Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалымат”
деп аталган 7-бөлүктөгү “МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден)
- юридикалык жактардан карызга алынган каражаттарынын чогуу
алгандагы максималдуу өлчөмү” сабы төмөнкү мазмундагы саптар
менен толукталсын: “
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МККнын юридикалык
жактардан жана
уюштуруучулардан
(акционерлерден)
карызга алынган
каражаттардын
чогуу алгандагы
максималдуу өлчөмү
МККнын капиталынын
шайкештик ченеми

СЗ*100%
СК

М2

СК*100%
СА

”;

500% ашпаган
чекте

кеминде 15%

төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
“СЗ – юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттарынын чогуу алгандагы
өлчөмү”.
3. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 4-майындагы №14/2
“Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу
эрежелеринин жаңы редакциясы жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз
Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу
эрежелеринин:
4.3-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
б) кредиттик союздун катышуучуларынан аманаттарды
(депозиттерди) тартуу укугуна лицензиясы бар кредиттик союздар
үчүн - кеминде 2 000 000 (эки миллион) сомду түзүүгө тийиш.”.
4. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/3
“Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын
жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү
чегерүүлөр жөнүндө” жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу”
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Активдерди
классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым
тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр
жөнүндө” жобонун:

23

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2016

−− 5.1.3-пунктунун бешинчи абзац күчүн жоготкон катары
таанылсын;
−− төмөнкү мазмундагы пункт менен толукталсын:
«7.1.-1 Кайталап реструктуризацияланган кредиттер 7.1-пунктунда
көрсөтүлгөн шарттар тастыкталганга чейин “субстандарттык” катары
дароо классификацияланууга тийиш».
5. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы
№24/11 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча
операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялардын
ишин жөнгө салуу эрежелерин” бекитүү тууралуу” токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
−− токтомдун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:
“Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча
операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин
жөнгө салуу эрежелерин” бекитүү тууралуу”;
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ислам банк иши жана
каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган
микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин:
−− аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:
Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча
операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин
жөнгө салуу эрежеси.
1-пунктундагы:
“микрофинансылык компаниялар” деген сөздөр “микрофинансылык
уюмдар” деген сөздөргө алмаштырылсын;
“ (мындан ары - микрофинансылык компаниялар/МФК) ” деген
сөздөр “ (мындан ары – МФУ) ” дегенге алмаштырылсын;
2., 6., 7 - пункттардагы “микрофинансылык компаниялар”, “МФК”
деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү “микрофинансылык уюмдар”
дегенге алмаштырылсын;
−− 3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«3. Микрофинансылык уюмдар ушул эрежелерде көрсөтүлгөн
экономикалык ченемдерди аткаруу жана тобокелдиктерди төмөндөтүү
максатында, өзүнүн ички саясаттарында Улуттук банк тарабынан
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белгиленген максималдуу чектен төмөн, минималдуу чектен жогору
болгон экономикалык ченемдери боюнча ички чектерин белгилей
алат.”.
−− 4-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 5-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«5. МФУга каражаттарды ислам банк иши жана каржылоо
принциптерине ылайык жайгаштыруу жана тартуу жагында
(лицензияда белгиленген учурда) уруксат берилген бүтүмдөрдүн
(келишимдердин) түрлөрү, Шариат кеңеши тарабынан жактырылып,
Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына жооп
берген типтүү келишимдерге ылайык жүзөгө ашырылат.”
−− 8-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«8. МФУ ички аудитти эсептеринин аныктыгын текшерүү, өз ички
контролдук системасынын шайкештигине жана натыйжалуулугуна
жана анын Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына
ылайык келишине баа берүү максатында жүзөгө ашырат. Бул үчүн
микрофинансылык компания (мындан ары – МФК) өз ички аудит
кызматын милдеттүү түрдө түзүүгө тийиш, ал эми микрокредиттик
компанияга (мындан ары – МКК) жана микрокредиттик агенттикке
(мындан ары – МКА) карата ички аудит кызматын түзүшү мүмкүн.”;
−− төмөнкү мазмундагы 8-1., 8-2 - пункттар менен толукталсын:
«8-1. Микрофинансылык сектор үчүн системалуу мааниге ээ МФУ
система түзүүчүлөр болуп саналышат. Системалык маанилүүлүк
критерийлери Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында
аныкталат. Система түзүүчү МФУларга карата Улуттук банк тарабынан
белгиленген жөнгө салуунун жана көзөмөлдүктүн атайы режими
колдонулат.
8-2. Ушул эрежелердин максаттарында дүңүнөн кредиттөө
дегенден улам, региондордо финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү
жайылтуу жана ишкердикке колдоо көрсөтүү максатында, Шариат
стандарттарына ылайык келген принциптерди жана шарттарды сактоо
менен кардарларга «мурабаха» бүтүмү боюнча каржылоо сунуштоо
үчүн ФКМге сунушталуучу өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган
активдер түшүнүлөт.
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Дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МФУ (апекстик институт)
дегенден улам, дүңүнөн каржылоо үлүшү анын каржылоо боюнча
портфелинин 70 пайызынан ашыгын түзгөн МФУ түшүнүлөт.”;
−− 9-пункттун:
бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
“- бир эле ошол кардарга же байланыштуу жактар тобуна, ушул
эрежелердин 10-пунктунун талаптарын эске алуу менен Улуттук банк
тарабынан жаңыдан түзүлгөн МФКлар үчүн (жеке адамдардан жана
юридикалык жактардан акча каражаттарын тартпаган) белгиленген
минималдуу уставдык капитал өлчөмүнүн үч пайызынан ашпаган
өлчөмдө сунушталуучу каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу
өлчөмү;”;
алтынчы абзац күчүн жоготкон катары таанылсын;
төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
“- дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МФК үчүн бир эле ошол
кардарга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун
чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капитал өлчөмүнүн 20
пайызынан ашпоого тийиш.”;
−− 10-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«10. Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан акча
каражаттарын кабыл алуужана/же дүңүнөн кредиттөө менен иш алып
барган МФКларды эске албаганда, ушул эрежелердин 9-пунктунда
белгиленген МФК тарабынан бир эле ошол карыз алуучуга же
байланыштуу жактар тобуна сунушталуучу каржылоонун чогуу
алгандагы максималдуу өлчөмүнөн жогору каржылоону Кыргыз
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык
уюмдар жөнүндө” мыйзамынын 2-беренесине ылайык, иштеп жаткан
бизнести кеңейтүү/өнүктүрүү, анын ичинде кошумча жумуш орундарын
түзүү максатында каржылоонун төмөнкү багыттары боюнча берүүгө
жол берилет:
−− соода;
−− айыл чарба (өсүмдүк өстүрүүнү, мал чарбачылыгын, айыл чарба
продукттарын даярдоону/кайра иштетүүнү кошо алганда) ;
−− кызмат көрсөтүүлөр;
−− транспорт;
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−− өнөр жай;
−− ижара мунтахийя биттамлик;
−− курулуш.
Микрофинансылык компаниялар тарабынан каржылоону ушул
пунктта көрсөтүлгөн багыттар боюнча сунуштоодо төмөнкү шарттарды
аткаруусу зарыл:
1) МФКда микрокаржылоонун максаттары менен милдеттерине
ылайык продукттардын айкын түрлөрү аныкталган каржылоо
саясатынын жана сунушталуучу каржылоонун максаттуу
пайдаланылышына андан кийинки мониторинг жүргүзүү тартибинин
болушу;
2) белгиленген шарттар сакталган учурда, сунушталуучу
каржылоонун суммасы үч миллион сомдон (же чет өлкө валютасындагы
эквиваленттен) ашпоого тийиш;
3) Кредиттик маалымат бюросунан кардардын кредиттик
таржымалына тиешелүү маалыматтар болсо;
4) кардардын төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган зарыл
документтер болсо (кардарга киреше алып келген активдерге ээ болуу
укугу, иштеген жеринен кардардын эмгек акысы жөнүндө маалымкат,
патент, күбөлүк ж.б.у.с.) , ошондой эле МФКнын каржылоо саясатына
жана/же башка ички документтерине ылайык, каржылоо боюнча
жооптуу адистин же МФКнын башка кызматкеринин корутундусу
менен тастыкталган кардардын төлөө жөндөмдүүлүгүнө жүргүзүлгөн
баа берүү документтери болсо;
5) өтүнүч ээсинин каржылоо алууга билдирме-анкетасы
тапшырылып, анда тиешелүү эсептөөлөр жана болжолдоолору менен
сунушталуучу каржылоону пайдалануу максаттары көрсөтүлүүгө
тийиш;
6) кардардын анын чогуу алгандагы кирешесинин өзүндө кредиттик
тобокелдикти камтыган актив боюнча (негизги сумма жана үстөк баа
боюнча) бир айлык төлөмгө карата катышына барабар болгон карызын
жабуучу коэффициенти 130 пайыздан кем болбоого тийиш.».
−− 11-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«11. МФКлар Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын
23-декабрындагы
№78/26
токтому
менен
бекитилген
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“Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо
жөнүндө” жободо (мындан ары текст боюнча “Микрофинансылык
компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө” жобо) белгиленген
уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү жана аны топтоонун
шарттары боюнча тиешелүү талаптарды сактоого тийиш.».
−− 12-пункттун:
сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- башка МФУлардын, лизингдик компаниялардын жана банктардын
капиталына (акцияларга, үлүштүк катышууга) инвестицияларды
минуска чыгаруу менен.”;
төмөнкү мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын:
“Мында, капиталга (акцияларга, үлүштүк катышууга) инвестициялар
дегенден улам, МФУлардын, лизингдик компаниялардын жана
банктардын капиталына айкын салынган каражаттардын калдыгын
түшүнүү зарыл.”;
−− 13-пункттун:
биринчи жана экинчи абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин:
«МФКнын жүргүзгөн иши Шариат стандарттарына каршы
келбеген МФУлардын, лизингдик компаниялардын жана банктардын
капиталына инвестициялоону ишке ашырууга укуктуу. Мында,
МФКнын микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга
жана банктарга инвестициялоосу “Кыргыз Республикасындагы
микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамында аныкталган
микрофинансылык уюмдардын максаттарына ылайык келүүгө тийиш.
МФКлардын микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга
жана банктарга инвестицияларынын (капиталга (акцияларга, үлүштүк
катышууга) , карыздык милдеттенмелерге инвестициялар, ижара
мутахийя биттамлик бүтүмү боюнча финансылык салымдар жана ушул
сыяктуу башка финансылык салымдар) чогуу алгандагы максималдуу
өлчөмү МФКнын өздүк капитал өлчөмүнүн 30% ашпоого жана төмөнкү
формула боюнча аныкталууга тийиш:”;
төмөнкү мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:
“Ушул ченемди эсептөөдө, алардын капиталына (акцияларына,
үлүштүк катышуусуна) МФКнын инвестициялары жайгаштырылган
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МФУларга, лизингдик компанияларга жана банктарга сунушталган
каржылоо эсепке алынат.”;
−− төмөнкү мазмундагы 13-1., 13-2., 13-3 - пункттар менен
толукталсын:
“13-1. Уюштуруучулардан (акционерлер) – жеке адамдардан
карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу
өлчөмү.
МФКнын, анын ичинде дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган
МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке адамдардан
карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү
өздүк капитал өлчөмүнүн 100% ашпоого тийиш жана ал төмөнкү
формула боюнча аныкталат:
СЗФЛ / СК * 100% ≤ 100%, мында:
СЗФЛ – МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке
адамдардан карызга алган каражаттардын баалоо күнүнө карата
чогуу алгандагы өлчөмү;
СК – МФКнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы (12-пунктту
карагыла) .
13-2. Уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык
жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы
максималдуу өлчөмү.
МФКнын, анын ичинде дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган
МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык
жактардан карызга алынган каражаттарынын чогуу алгандагы
максималдуу өлчөмү өздүк капитал өлчөмүнүн 100% ашпоого тийиш
жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат:
СЗЮЛ / СК * 100% ≤ 100%, мында:
СЗЮЛ - МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) –
юридикалык жактардан карызга алынган каражаттарынын баалоо
күнүнө карата чогуу алгандагы өлчөмү;
СК - МФКнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы (12 - пунктту
карагыла) .
13-3. Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттардын максималдуу
чогуу алгандагы өлчөмү.
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МФКнын, анын ичинде дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган
компаниянын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттардын максималдуу
чогуу алгандагы өлчөмү өздүк капиталдын 500 пайыздан ашпоого
тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат:
СЗ/СК*100%≤ 500%, мында
СЗ - МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттарынын баалоо күнүнө
карата чогуу алгандагы өлчөмү;
СК - МФКнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы
Ушул ченем 13-1., 13-2 - пунктарында көрсөтүлгөн ченемдерди
өзүндө камтыйт.”;
15-пунктун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«15. Чейрек сайын, отчеттук айдан кийинки айдын жыйырмасынан
кечиктирбестен, МФКлар Улуттук банкка төмөнкү маалыматтарды
берип турууга тийиш:
−− башка микрофинансылык уюмдардын, лизинг компанияларынын
жана банктардын капиталына (акцияларына, үлүштүк
катышуусуна) инвестициялар тууралуу маалыматтарды,
алардын ар бирине инвестициялардын тизмегин жана өлчөмүн
көрсөтүү менен;
−− МФКнын башка микрофинансылык уюмдарга, лизинг
компанияларына жана банктарга инвестицияларынын (капиталга
(акцияларга, үлүштүк катышууга) , карыздык милдеттенмелерине
инвестицияларынын, иджара мунтахия биттамлик бүтүмү
боюнча финансылык салымдарынын, каржылоонун жана
ушул сыктуу эле башка финансылык салымдарынын) чогуу
алгандагы максималдуу өлчөмү жөнүндө маалыматтарды,
алардын ар бирине инвестициялардын тизмегин жана өлчөмүн,
13-пунктунда келтирилген көрсөткүчтөрдү эсептөөлөрдү
чагылдыруу менен;
−− уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке адамдардан
карызга алынган каражаттардын өлчөмү жөнүндө
маалыматтарды, уюштуруучулардын (акционерлердин) – жеке
адамдардын тизмегин, алардын ар биринен карызга алынган
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карыз өлчөмүн, ушул эрежелердин 13-1 - пунктунда келтирилген
көрсөткүчтөрдү эсептөөнү чагылдыруу менен;
−− уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык
жактардан карызга алынган каражаттардын өлчөмү жөнүндө
маалыматтарды, уюштуруучулардын (акционерлердин) –
юридикалык жактардын тизмегин, алардын ар биринен карызга
алынган карыз өлчөмүн, ушул эрежелердин 13-2 - пунктунда
келтирилген көрсөткүчтөрдү эсептөөнү чагылдыруу менен.»;
−− төмөнкү мазмундагы 15-1-пункт менен толукталсын:
«15-1. МФК иш кагаздарын мамлекеттик жана/же расмий тилдерде
жүргүзүүгө тийиш. Бардык ички документтерди, анын ичинде
контрагенттер менен түзүлгөн келишимдерди, контракттарды,
макулдашууларды мамлекеттик жана/же расмий тилдерде тариздетүү
зарыл. Мында, контрагенттер менен мамлекеттик жана/же расмий
тилдерде жана чет тилинде түзүлгөн бирдей юридикалык күчкө ээ
болгон келишимдерди тариздетүүгө жол берилет. Келишимдерди
чет тилинде тариздетүү белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн
мамлекеттик же расмий тилиндеги котормосу болгон шартта гана жол
берилет.».
−− 3-глава күчүн жоготкон катары таанылсын.
−− 22-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«22. Акча каражаттарын тартуу операцияларын жүзөгө ашыруу
укугуна ээ болгон МФКлар төмөнкүлөрдү кошо алганда, Улуттук
банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди сактоого
милдеттүү:
−− төлөнгөн уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүн;
−− өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүн (М1) ;
−− капиталдын шайкештик ченемин (М2) ;
−− бир кардарга карата келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктин
максималдуу өлчөмүн (М3) ;
−− ликвиддүүлүк ченемин (М4) ;
−− тартылган акча каражаттарын кайтаруу боюнча тобокелдикти
чектөө ченемин (М5) ;
−− инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операциялары
боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүн;
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−− МФКларга керектөө максаттарына каржылоо сунуштаган
МФКнын кызматчыларынын чогуу алгандагы максималдуу
карызын;
−− микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана
банктарга инвестициялардын чогуу алгандагы максималдуу
өлчөмүн;
−− мамлекеттик
эмес
карыздык
баалуу
кагаздарга
инвестициялардын өлчөмүн;
−− уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке адамдардан
карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу
өлчөмүн;
−− уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык жактардан
карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу
өлчөмүн.»;
−− 27-пункттун:
төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«СЗ – кардардын сунушталган каржылоо (мөөнөтүнө карабастан)
, ижара мунтахийя биттамлик бүтүмү боюнча баалоо күнүнө карата
чогуу алгандагы карызы;”;
төмөнкү мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:
“Бул ченем дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МФКларга
таркатылбайт.”;
−− 31-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«31. Микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана
банктарга чогуу алгандагы өлчөм бөлүгүндө төмөнкүдөй талаптар
белгиленет:
«1) МФК, иши Шариат стандарттарына каршы келбеген
МФУлардын, лизингдик компаниялардын жана банктардын
капиталына инвестициялоону жүзөгө ашырууга укуктуу. Мында,
МФКнын микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга
жана банктарга инвестициялары “Кыргыз Республикасындагы
микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамында аныкталган
МФУнун максаттарына ылайык келүүгө тийиш.
2) МФКнын микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга
жана банктарга инвестицияларынын (капиталга (акцияларга, үлүштүк
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катышууга) , карыздык милдеттенмелерге инвестициялар, ижара
мунтахийя биттамлик келишими боюнча финансылык салымдар
жана ушул сыяктуу башка финансылык салымдар) чогуу алгандагы
максималдуу өлчөмү МФКнын өздүк капитал өлчөмүнүн 30% ашпоого
тийиш жана ал ушул эрежелердин 13-пунктуна ылайык эсептелинет.
Ушул ченемди эсептөөдө, алардын капиталына (акцияларына,
үлүштүк катышуусуна) МФКнын инвестициялары жайгаштырылган
микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана
банктарга сунушталган каржылоо эсепке алынат.»;
−− төмөнкү мазмундагы 32-1. жана 32-2 - пункттар менен
толукталсын:
«32-1. Уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке адамдардан
карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу
өлчөмү.
МФК каражаттарды уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке
адамдардан карызга алууга укуктуу.
МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке адамдардан
карызга алынган каражаттарынын чогуу алгандагы максималдуу
өлчөмү МФКнын өздүк капитал өлчөмүнүн 100%ынан ашпоого тийиш
жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат:
СЗФЛ / СК * 100% ≤ 100%, мында:
СЗФЛ - МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке
адамдардан карызга алган каражаттарынын баалоо күнүнө карата
чогуу алгандагы өлчөмү;
СК - МФКнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы (12-пунктту
карагыла) .
32-2. Уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык
жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы
максималдуу өлчөмү.
МФК каражаттарды уюштуруучулардан (акционерлерден) –
юридикалык жактардан карызга алууга укуктуу.
МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык
жактардан карызга алган каражаттарынын чогуу алгандагы

33

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2016

максималдуу өлчөмү МФКнын өздүк капитал өлчөмүнүн 100%ынан
ашпоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат:
СЗЮЛ / СК * 100% ≤ 100%, мында:
СЗЮЛ - МФКлардын уюштуруучулардан (акционерлерден) –
юридикалык жактардан карызга алган каражаттарынын баалоо күнүнө
карата чогуу алгандагы өлчөмү;
СК - МФКнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы (12-пунктту
карагыла) .»;
−− 35-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«35. Ай сайын, отчеттук айдан кийинки айдын жыйырмасынан
кечиктирбестен МФКлар ушул эрежелерге карата тиркемеге
ылайык, төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен “Экономикалык ченемдердин
сакталышы жөнүндө маалыматтарды” Улуттук банкка сунуштоого
тийиш:
−− башка
микрофинансылык
уюмдардын,
лизингдик
компаниялардын жана банктардын капиталына (акцияларга,
үлүштүк катышууга) инвестициялар тизмегин жана өлчөмүн;
−− МФКнын башка микрофинансылык уюмдарга, лизингдик
компанияларга жана банктарга инвестицияларынын (капиталга
(акцияларга, үлүштүк катышууга) , карыздык милдеттенмелерге
инвестициялар, ижара мунтахийя биттамлик бүтүмү боюнча
финансылык салымдар жана ушундай эле башка финансылык
салымдар) тизмегин жана өлчөмүн;
−− уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке адамдардан
карызга алынган каражаттардын өлчөмүн, уюштуруучулардын
(акционерлердин) – жеке адамдардын тизмегин, алардын ар
биринен карызга алынган карыз өлчөмүн, ушул эрежелердин
32-1 - пунктунун үчүнчү абзацында келтирилген көрсөткүчтөрдү
эсептөөнү чагылдыруу менен;
−− уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык жактардан
карызга алынган каражаттардын өлчөмүн, уюштуруучулардын
(акционерлердин) – юридикалык жактардын тизмегин, алардын
ар биринен карызга алынган карыз өлчөмүн, ушул эрежелердин
32-2 - пунктунун үчүнчү абзацында келтирилген көрсөткүчтөрдү
эсептөөнү чагылдыруу менен.”;
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−− төмөнкү мазмундагы 7-глава менен толукталсын:
«7-глава. Микрокредиттик компаниялардын жана
микрокредиттик агенттиктердин ишин жөнгө салуу.
39. МКК же МКА акционердик коом формасындагы МКК тарабынан
чыгарылган акциялардан тышкары баалуу кагаздарды чыгарууга,
ижара мунтахийя биттамлик бүтүмдөрүн эске албаганда, Кыргыз
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык
уюмдар жөнүндө” мыйзамынын 33-беренесинде каралбаган башка
банктык операцияларды жүзөгө ашырууга укугу жок.
40. Микрокредиттик компания тарабынан бир эле ошол адамга же
байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы
максималдуу өлчөмү Улуттук банк тарабынан жаңыдан түзүлгөн
МККлар үчүн белгиленген минималдуу уставдык капитал өлчөмүнүн
он пайызынан ашпаган өлчөмдө аныкталууга тийиш.
41. Дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МККлар үчүн бир эле
ошол адамга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун
чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капитал өлчөмүнүн
жыйырма пайызынан ашпоого тийиш.
42. Дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МФУларды
эске албаганда, ушул эрежелердин 41-пунктунда белгиленген
МКК тарабынан бир эле ошол адамга же байланыштуу жактар
тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу
өлчөмүнөн жогору каржылоону Кыргыз Республикасынын “Кыргыз
Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө”
мыйзамынын 2-беренесине ылайык, иштепжаткан бизнести кеңейтүү/
өнүктүрүү, анын ичинде кошумча жумуш орундарын түзүү максатында
каржылоонун төмөнкү багыттары боюнча берүүгө жол берилет:
−− соода;
−− айыл чарбасы (анын ичинде өсүмдүк өстүрүүнү, мал
чарбачылыгын, айыл чарба продукттарын өндүрүүнү/кайра
иштетүүнү кошо алганда) ;
−− кызмат көрсөтүүлөр;
−− транспорт;
−− өнөр жай;
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−− ижара мунтахийя биттамлик (жабдууларды жана айыл чарба
техникасын сунуштоо) ;
−− курулуш.
МКК тарабынан каржылоону ушул пункттун биринчи абзацында
көрсөтүлгөн багыттар боюнча берүүдө төмөнкү шарттарды аткаруусу
зарыл:
1) МККда микрокаржылоонун максаттары менен милдеттерине
ылайык продукттардын айкын түрлөрү аныкталган каржылоо
саясатынын жана сунушталуучу каржылоонун максаттуу
пайдаланылышына андан кийинки мониторинг жүргүзүү тартибинин
болушу;
2) белгиленген шарттар сакталган учурда, ижара мунтахийя
биттамлик бүтүмү боюнча каржылоону эске албаганда, мындай
каржылоонун суммасы 1 000 000 (бир миллион) сомдон ашпоого
тийиш;
3) ижара мунтахийя биттамлик бүтүмү боюнча каржылоонун чогуу
алгандагы максималдуу өлчөмү өздүк капиталынын 10 пайызынан
ашпоого тийиш;
4) Кредиттик маалымат бюросунан өтүнүч ээсинин кредиттик
таржымалынын, анын ичинде буга чейин алынган мөөнөтүндө
төлөнбөгөн каржылоо боюнча, ошондой эле өтүнүч ээси кандайдыр
бир башка каржылоо боюнча кепил болгондугу тууралуу тиешелүү
маалыматтардын болушу;
5) өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган зарыл
документтердин болушу (өтүнүч ээсине киреше алып келген активдерге
ээлик кылуу укугу, иштеген жеринен эмгек акысы тууралуу маалымкат,
патент, күбөлүк ж.б.) , ошондой эле каржылоо боюнча саясатына жана/
же МККнын башка ички документтерине ылайык, каржылоо боюнча
жооптуу адистин же кызматкердин корутундусу менен тастыкталган
өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүнө баа берүүнү ишке ашыруу;
6) өтүнүч ээсинин каржылоо алууга билдирме-анкетасы
тапшырылып, анда тиешелүү эсептөөлөр жана болжолдоолору менен
сунушталуучу каржылоону пайдалануу максаттары көрсөтүлүүгө
тийиш;
7) кардардын анын чогуу алгандагы кирешесинин өзүндө
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кредиттик тобокелдикти камтыган актив боюнча (негизги сумма жана
үстөк баа боюнча) бир айлык төлөмгө карата катышына барабар
болгон карызын ордун жабуучу коэффициенти 130%дан кем болбоого
тийиш.”.
43. МКК үчүн төмөнкү ченемдер белгиленсин:
43.1. Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы
максималдуу өлчөмүнүн ченеми өздүк капиталдын 500% ашпаган
өлчөмдө.
Ушул ченем дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МККларга
да таркатылат жана өзүндө төмөнкүлөрдү камтыйт:
уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке адамдардан карызга
алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнүн
ченеми өздүк капиталдын 100% ашпаган өлчөмдө;
уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык жактардан
карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу
өлчөмүнүн ченеми өздүк капиталдын 100% ашпаган өлчөмдө.
Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар
боюнча пайыздык чен Улуттук банктын эсептик ченинен 5 пайыздык
пункттан жогору болбоого тийиш.
44. Дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган жана кредиторлор
алдында милдеттенмелерге ээ МККлар үчүн (анын ичинде ФКМдер)
капиталдын шайкештик (жетиштүүлүк) ченеми белгиленсин.
M2 капиталынын шайкештик (жетиштүүлүк) ченеминин маанисин
кеминде 15% деңгээлде кармап туруу зарыл.
Капиталдын шайкештик ченеми төмөнкү формула боюнча
аныкталат:
M2 = СК / СА * 100%, мында:
СК – МККнын баалоо күнүнө карата өздүк капиталы;
СА – валюталык тобокелдиктерди хеджирлөө максатында, улуттук
валюта тартылган каражаттар суммасынын өлчөмүндө финансыкредит мекемелеринде күрөө катары жайгаштырылган, кардарлардан
тартылган акча каражаттар суммасын (депозиттерди) минуска чыгаруу
менен баалоо күнүнө карата баланстык активдер суммасы.
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45. МККнын өздүк капиталын (баалоо күнүнө карата) эсептөө
төмөнкү көрсөткүчтөрдүн негизинде жүргүзүлүүгө тийиш:
−− төлөнгөн уставдык капитал (жөнөкөй жана артыкчылык берилген
акциялар наркы, же үлүштүк капитал) ;
−− номиналдан жогору салынган капитал (акционердик коомдор
үчүн) ;
−− жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган
кошумча капитал;
−− келечекте керектөө үчүн камдар;
−− өткөн жылдардагы бөлүштүрүлбөгөн пайда/чыгым;
−− өтүп жаткан жыл ичиндеги чыгымдар;
−− башка
микрофинансылык
уюмдардын,
лизингдик
компаниялардын жана банктардын капиталына (акцияларына,
үлүштүк катышууга) инвестицияларды минуска чыгаруу менен.
Мында, капиталга (акцияларга, үлүштүк катышууга) инвестициялар
дегенден улам, МФУлардын, лизингдик компаниялардын жана
банктардын капиталына айкын салынган каражаттардын калдыгын
түшүнүлөт.
46. МКА өз каражаттарынын жана карыздык каражаттарынын,
анын ичинде финансы-кредит мекемелерден жана/же эл аралык
финансы уюмдарынан карызга алынган каражаттардын эсебинен
микрокредиттик агенттиктин катышуучулары тарабынан аныкталуучу
коммерциялык эмес уюмдун уставдык максаттарына ылайык, кардар
менен макулдашылган шарттарда каржылоону (камсыз кылынган
жана камсыз кылынбаган каржылоо) улуттук валютада берүүнү жүзөгө
ашырат.
47. МКА тарабынан бир эле ошол адамга же байланыштуу жактар
тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү
50 миң сомдон ашпаган өлчөмдө аныкталууга тийиш, ал боюнча
натыйжалуу пайыздык чен каржылоо берүү учурунда Улуттук банктын
эсептик ченинен 5 пайыздык пункттан жогору болбоого тийиш.
48. МКК/МКА иш кагаздарын мамлекеттик жана/же расмий
тилдерде жүргүзүүгө тийиш. Бардык ички документтерди, анын
ичинде контрагенттер менен түзүлгөн келишимдерди, контракттарды,
макулдашууларды мамлекеттик жана/же расмий тилдерде тариздетүү
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зарыл. Мында, контрагенттер менен мамлекеттик жана/же расмий
тилдерде жана чет тилдерде түзүлгөн бирдей юридикалык күчкө ээ
болгон келишимдерди тариздетүүгө жол берилет. Келишимдерди
чет тилинде тариздетүү белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн
мамлекеттик же расмий тилиндеги котормосу болгон шартта гана жол
берилет.».
−− тиркеменин:
тиркеменин аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Улуттук банк тарабынан лицензияланган МФКлар үчүн
экономикалык ченемдердин аткарылышы боюнча маалыматтар”.
−− таблицанын сегизинчи сабы күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− тогузунчу саптагы “МФУга жана банктарга инвестициялардын
чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү” деген сөздөр “МФУга (1)
, лизингдик компанияларга жана банктарга инвестициялардын
чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү” дегенге алмаштырылсын;
−− таблица төмөнкү мазмундагы он экинчи, он үчүнчү жана он
төртүнчү саптар менен толукталсын:
Уюштуруучулардан
(акционерлерден) – жеке
адамдардан карызга
алынган каражаттардын
чогуу алгандагы
максималдуу өлчөмү

СЗФЛх100%
СК

100% ашпаган
чекте

Уюштуруучулардан
(акционерлердин) –
юридикалык жактардан
карызга алынган
каражаттардын чогуу
алгандагы максималдуу
өлчөмү

СЗЮЛх100%
СК

100% ашпаган
чекте

СЗх100%
СК

500% ашпаган
чекте

Юридикалык жактардан
жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга
алынган каражаттардын
чогуу алгандагы
максималдуу өлчөмү

−− таблицадан кийинки үчүнчү абзацты күчүн жоготкон катары
таанылсын;
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−− таблицадан кийинки төртүнчү абзац төмөнкү редакцияда
берилсин:
«СИ - МФУга, лизингдик компанияларга жана банктарга чогуу
алгандагы инвестициялар;”;
−− төмөнкү мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:
СЗ – МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы
өлчөмү;
6. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы
№45/1 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын жоболорун бекитүү
жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан
микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун:
−− 1-тиркеменин:
“Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды
жүзөгө
ашырышкан
микрофинансылык
компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик
отчетунун курамы” таблицасынын 14-сабындагы “МФКнын ишин жөнгө
салуунун убактылуу эрежелери” деген сөздөр “Ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан
микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелери” деген
сөздөргө алмаштырылсын;  
−− 2-тиркеменин:
“Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет” деп аталган
1-бөлүктүн: “Уюштуруучулар/акционерлер тарабынан сунушталган
каржылоо” 19-статьясы төмөнкү редакцияда берилсин:
«19. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке
адамдардан сунушталган каржылоо;
−− төмөнкү мазмундагы 19-1., 19-2., 19-3., 19-4., 19-5 - статьялар
менен толукталсын:
“19-1. анын ичинде чет өлкө валютасында
19-2. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык
жактардан сунушталган каржылоо
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19-3.анын ичинде чет өлкө валютасында  
19-4. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттары
19-5. анын ичинде чет өлкө валютасында».
«Милдеттенмелерди чечмелөө» Е бөлүкчөсүнүн таблицасы
төмөнкү редакцияда берилсин:
«Е. Милдеттенмелерди чечмелөө
Алынган Милдеттенкаражат- мелер кайсы
тардын
мөөнөткө
суммасы
алынган
мин.
1
1. Алынган
каржылоо
а) Кыргыз
Республикасынын
банктарынан
б) Кыргыз
Республикасынын
башка
ФКМдеринен
в) эл аралык
финансылык
уюмдардан жана
донорлордон
г) эл аралык
ФКМдерден
д) мамлекеттик
бийлик
органдардан
2. Шарттуу
гранттар
3. Башка
милдеттенмелер
4. МФКнын уюштуруучулардан
(акционерлерден)
– жеке адамдардан сунушталган
каржылоо

2

Акы алынган каражаттардын
суммасы

Кайтарымсыз алынган
Кредикаражаттартор
дын суммасы

Шарттар

макс.
3

4
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5. МФКнын
уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык жактардан
сунушталган
каржылоо
6. МФКнын
юридикалык
жактардан жана
уюштучуулардан
(акционерлерден)
карызга алынган
каражаттары
БАРДЫГЫ БОЛУП

»;
−− “Чогуу алгандагы киреше тууралуу отчет” деп аталган 2-бөлүктүн
“Б. Операциялар боюнча келип чыккан чыгашалар” бөлүкчөсүн
төмөнкү мазмундагы “11-1 – 11-3.” саптар менен толукталсын:
«11-1. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке
адамдардан сунушталган каржылоо боюнча чыгашалары.
11-2. МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык
жактардан сунушталган каржылоо боюнча чыгашалары.
11-3. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштучуулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча чыгашалары.»;
6-бөлүктүн “6.А. Активдердин жана милдеттенмелердин пайыздык
чендердин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүнө талдап-иликтөөлөр
(ГЭП_АНАЛИЗ) ” деп аталган бөлүкчөсүн төмөнкү мазмундагы “9-1 9-3.” саптар менен толукталсын:
«9-1. Уюштуруучулар (акционерлер) – жеке адамдар тарабынан
сунушталган каржылоо боюнча милдеттенмелер
анын ичинде чет өлкө валютасында;
9-2. Уюштуруучулар (акционерлер) – юридикалык жактар тарабынан
сунушталган каржылоо боюнча милдеттенмелер
анын ичинде чет өлкө валютасында;
9-3. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштучуулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттары боюнча
милдеттенмелери
анын ичинде чет өлкө валютасында»;
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−− “Экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу маалымат”
10-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:
«10-бөлүк. Экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу
маалымат
Экономикалык
ченемдердин
жана талаптардын
аталышы

Белгиле
ниши

Ченемди
эсептөө

Ченемдин
айкын мааниси

Ченемдин
белгиленген
мааниси

Белгилен
ген
ченемден
четтөө

Акча каражаттарын тартпаган МФК үчүн экономикалык ченемдер
Уставдык
капиталдын
минималдуу
өлчөмү
Инвестициялардын
чогуу алгандагы
максималдуу
өлчөмү
Дүңүнөн кредиттөө
менен иш алып
барган МФК үчүн
бир эле ошол
адамга берилүүчү
каржылоонун
максималдуу
өлчөмү
Уюштуруучулардан
(акционерлерден)
– жеке адамдардан
карызга алынган
каражаттардын
чогуу алгандагы
максималдуу
өлчөмү

УК*100%
50 млн. сом
СИ*100%
СК

МК*100%

кеминде
100 %

30 %
ашпаган
чекте

20 %
ашпаган
чекте

СК

СЗФЛ*100%
100%
ашпаган
чекте
СК
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Уюштуруучулардан
(акционерлерден)
– юридикалык
жактардан
карызга алынган
каражаттардын
чогуу алгандагы
максималдуу
өлчөмү

СЗЮЛ*100%
100%
ашпаган
чекте
СК

Юридикалык
жактардан жана
уюштуруучулардан
(акционерлерден)
карызга алынган
каражаттардын
чогуу алгандагы
максималдуу
өлчөмү

СЗ*100%
500%
ашпаган
чекте

СК

Акча каражаттарын тарткан МФК үчүн экономикалык ченемдер
Өздүк капиталдын
минималдуу
өлчөмүнүн ченеми
Капитал
шайкештигинин
ченеми
Бир кардарга
тобокелдиктин
максималдуу
өлчөмүнүн ченеми
Ликвиддүүлүк
ченеми
Эсептерине
тартылган акча
каражаттарын
кайтаруу боюнча
тобокелдиктин
чектөө ченеми

М1
М2

М3

СК*100%
УК
СК*100%
СА
СЗ *100%
СК

М4

ЛА*100%
ОБ

кеминде
100 %
кеминде
8%
5 % ашпаган
чекте
кеминде
30 %

К*100%
М5

кеминде
100 %

В
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Аффилирленген
жактар менен
операциялар
боюнча
тобокелдиктин
максималдуу
өлчөмү
МФКнын
кызматчыларынын
чогуу алгандагы
карызы
Уюштуруучулардан
(акционерлерден)
– жеке адамдардан
карызга алынган
каражаттардын
чогуу алгандагы
максималдуу
өлчөмү
Уюштуруучулардан
(акционерлерден)
– юридикалык
жактардан
карызга алынган
каражаттардын
чогуу алгандагы
максималдуу
өлчөмү
Отчеттук мезгил ичиндеги
орточо маани

СЗ Аф.
лиц*100%

60 %
ашпаган
чекте

СК
СЗС*100%

5% ашпаган
чекте

СК
СЗФЛ*100%

100 %
ашпаган
чекте

СК

СЗФЛ*100%
100 %
ашпаган
чекте

СК

1 ай

2 ай

3 ай

Бардыгы болуп

ЛА –Ликвиддүү активдер

0

ОБ - Милдеттенмелер

0

Ченем М4=ЛА/ОБ

0, 0%

0, 0%

0, 0%

».
−− “Кардарларга сунушталган каржылоо боюнча маалымат”
деп аталган 11-бөлүктүн “Каржылоо шарттары тууралуу
маалымат” бөлүкчөсүн төмөнкү мазмундагы алтынчы сап менен
толукталсын:
«Бир эле ошол адамга берилген каржылоонун максималдуу
өлчөмү».  
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жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Ислам банк иши
жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө
ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик
агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету
жөнүндө” жобонун:
−− 1-тиркемесиндеги “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине
ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик
компаниянын жана микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы” таблицаны
төмөнкү мазмундагы “11”- сап менен толукталсын:
11

7-бөлүк МКК тарабынан
экономикалык
ченемдердин
сакталышы тууралуу
маалымат

Жыл сайын

Отчеттук жылдан кийинки
жылдын 1-февралына
чейин

Чейрек сайын Отчеттук мезгилден
кийинки 20 календардык
күн ичинде

2-тиркеменин “Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет”
1-бөлүгүнүн:
−− “Милдеттенмелер жана капитал” Б бөлүкчөсүн төмөнкү мазмундагы
“7-1, 7-2, 7-3”- саптар менен толукталсын:
«7-1 МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке
адамдардан карызга алынган каражаттары
7-2 МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык
жактардан карызга алынган каражаттары
7-3 МККнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттары”;
−− “Милдеттенмелер” 6 А. бөлүкчөсүндөгү таблица төмөнкү
редакцияда берилсин:
«
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Алынган
каражат
тардын
суммасы
1
1. Алынган
каржылоо
а) Кыргыз
Республикасынын
банктарынан
жана башка
ФКМдеринен
б) эл аралык
донордук уюмдардан
в) каржылоонун башка булактарынан
2. Субординацияланган
карыздык
милдеттенмелер
3. МККнын
уюштуруучулардан
(акционерлерден) – жеке
адамдардан
сунушталган
каржылоо
4. МККнын
уюштуруучулардан (акционерлерден)
– юридикалык
жактардан
сунушталган
каржылоо

2

Милдет
КайтарымАкы алынган
тенмелер
сыз алынган
каражат
Креди- Шарткайсы
каражат
тардын сумтор
тар
мөөнөткө
тардын суммасы
алынган
масы
мин. макс.
3
4
5
6
7
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Алынган
каражат
тардын
суммасы
1
5. МККнын
юридикалык
жактардан
жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга
алынган каражаттары
6. Башкалар
БАРДЫГЫ
БОЛУП

2

Милдет
КайтарымАкы алынган
тенмелер
сыз алынган
каражат
Креди- Шарткайсы
каражат
тардын сумтор
тар
мөөнөткө
тардын суммасы
алынган
масы
мин. макс.
3
4
5
6
7

Аткаруу органдын жетекчиси

_________________
Аты-жөнү

______________
Кол тамгасы

Башкы бухгалтер

_________________
Аты-жөнү

______________
Кол тамгасы

М.О.
».
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−− 2-тиркеме төмөнкү мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:
«7-бөлүк. Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө
маалыматтар
Экономикалык
ченемдердин
жана талаптардын
аталышы

Белгиле
ниши

Ченемди
эсептөө

Ченемдин Ченемдин Белгиленген
айкын
белгиленген ченемден
мааниси
мааниси
четтөө

МКК ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР
МККнын
уюштуруучулардан
(акционерлерден)
– жеке адамдардан
карызга алынган
каражаттардын
чогуу алгандагы
максималдуу
өлчөмү
МККнын
уюштуруучулардан
(акционерлерден)
– юридикалык
жактардан
карызга алынган
чогуу алгандагы
максималдуу
өлчөмү
МККнын капитал
шайкештигинин
ченеми
МККнын
юридикалык
жактардан жана
уюштуруучулардан
(акционерлерден)
карызга алынган
каражаттардын
чогуу алгандагы
максималдуу
өлчөмү

СЗФЛ*100%

СК

  

100%
ашпаган
чекте

  

  

100%
ашпаган
чекте

  

СЗЮЛ*100%

СК

M2

СА * 100%

15%
ашпаган
чекте

СК
СЗ*100%

  

  

СК

500%
ашпаган
чекте

  

СЗФЛ – МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке
адамдардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы өлчөмү;
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СЗЮЛ – МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден)
– юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу
алгандагы өлчөмү;
СЗ - МККнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан
(акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы
өлчөмү;
СК – МККнын өздүк капиталы.
Аткаруу органдын жетекчиси

_________________
Аты-жөнү

______________
Кол тамгасы

Башкы бухгалтер

_________________
Аты-жөнү

______________
Кол тамгасы

М.О.
7. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 16-июлундагы
№32/5 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча
операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын ишин
жөнгө салуу эрежелерин” бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ислам банк иши жана
каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырышкан
кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин:
−− 5-пунктунун 3-пунктчасындагы:
«үлүштүк» деген сөз алынып салынсын;
үчүнчү абзацтагы «беш жүз миң» деген сөздөр «эки миллион»
деген сөздөрдөргө алмаштырылсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 5-февралындагы №5/1

Улуттук банк Башкармасынын
айрым токтомдоруна толуктоолорду жана
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна
сунушталган толуктоолор жана өзгөртүүлөр (кошо тиркелет)
бекитилсин:
−− 2005-жылдын 19-мартындагы №6/2 “Улуттук банктын Көзөмөл
боюнча комитети жөнүндөгү» Жобонун жаңы редакциясын
бекитүү тууралуу”;
−− 2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 «Банктардын ишин
лицензиялоо жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу”;
−− 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/25 «Кредиттик союздарды
лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу”;
−− 2007-жылдын 31-январындагы №5/1 “Кыргыз Республикасынын
аймагындагы микрофинансылык компанияларды лицензиялоо,
кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндөгү» Жобо тууралуу”;
−− 2012-жылдын 25-июлундагы №30/14 «Кредиттик союздардын
финансылык компаниясы» ачык акционердик коомун
лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө» жобо
тууралуу”;
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−− 2011-жылдын 27-июлундагы №40/4 «Нак чет өлкө валютасы
менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия
берүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу”;
−− 2005-жылдын 19-майындагы №16/2 «Кыргыз Реcпубликасынын
Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым
башка финансы-кредиттик мекемелерге карата колдонулуучу
таасир этүү чаралары жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу”;
−− 2005-жылдын 19-майындагы № 16/3 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата
колдонулуучу эскертүү чаралары жана санкциялар жөнүндөгү»
Жобону бекитүү тууралуу”;
−− 2006-жылдын 23-мартындагы №7/5 «Кредиттик союздарга
карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндөгү» Жобону
бекитүү тууралуу”;
−− 2005-жылдын 18-мартындагы №5/5 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы менен коммерциялык банктардын, банктык
операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырышкан
уюмдардын жана уюштуруучуларынын (катышуучуларынын)
, юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ортосунда
келип чыккан талаш-тартыштарды сотко чейин жөнгө салуу
жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу”;
−− 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/9 «Микрокредиттик
компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана
алардын иши жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу”;
−− 2006-жылдын 8-февралындагы №4/2 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынан лицензия алышкан микрофинансылык
компаниялардын кызмат адамдарына карата коюлуучу
минималдуу квалификациялык талаптар жөнүндөгү» жобону
бекитүү тууралуу”;
−− 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө;
−− 2011-жылдын 30-мартындагы №20/4 «Ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө
ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө;
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−− 2004-жылдын 4-февралындагы №2/2 «Жеринде барып
инспектордук текшерүүнү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү
тууралу;
−− 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/6 «Депозиттерди
тартпаган МФУлардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү
жүргүзүү» жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу”;
−− 2012-жылдын 17-апрелиндеги №17/1 «Адистештирилген
финансы-кредит мекемеси - «Кредиттик союздардын
финансылык компаниясы» ААКсынын кызмат адамдарын
макулдашуу тартиби» жөнүндө Тартиби тууралу”.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялагандан кийин бул токтомду Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик
реестрине чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын
орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 5-февралындагы № 5/1
токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна
толуктоолор жана өзгөртүүлөр
1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын от 19-мартындагы
№ 6/2 “Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндөгү»
Жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй
толуктоолор жана өзгөртүү киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети
жөнүндө” жобонун:
−
1.3-пунктунун экинчи абзацындагы “Төрагасынын орун басары”
деген сөздөр “/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр
менен толукталсын;
−
2.6-пунктунун “Улуттук банктын Төрагасынын орун басары
(Комитеттин төрагасы) ” деген сөздөр «Комитеттин Төрагасы» дегенге
алмаштырылсын.
2. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/7
“Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө” Жобону бекитүү тууралуу”
токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүү киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Банктардын ишин
лицензиялоо жөнүндө” жобонун:
−
2.6, 5.9, 8.7, 17.2, 17.12, 21.4, 39.2, 42.5-пункттарындагы, 17.11
пунктунун төртүнчү абзацындагы, 17.15 пунктунун биринчи жана
экинчи абзацтарындагы ар башка жөндөмөдөгү “орун басары” деген
сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “/Улуттук банк Башкармасынын
мүчөсү” деген сөздөр менен толукталсын.
−
42.5-пунктунун “Башкарманын” деген сөз “Төраганын” дегенге
алмаштырылсын;
−
8-13, 25-26, 30-33-тиркемелердеги “Төраганын орун басары”
деген сөздөр “/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр
менен толукталсын.
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3. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы
№78/25 «Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарды
лицензиялоо жөнүндө» жобонун:
−
18, 26, 38- пункттарындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү “орун
басары” деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “/Улуттук банк
Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр менен толукталсын.
4. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 31-январындагы
№5/1 “Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык
компанияларды лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу
жөнүндөгү» Жобо тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кыргыз
Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компанияларды
лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндөгү” жобонун:
−
4.11, 5.2-пункттарындагы “орун басары” деген сөздөр “/Улуттук
банк Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр менен толукталсын;
−
7, 8, 11 жана 12-тиркемелериндеги ар башка жөндөмөлөрдөгү
“орун басары” деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “/Улуттук банк
Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр менен толукталсын.
5. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-июлундагы
№30/14 «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ачык
акционердик коомун лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу
жөнүндө» жобо тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздардын
финансылык компаниясы» ачык акционердик коомун лицензиялоо,
кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө» жобонун:
−
11-пунктундагы “орун басары” деген сөздөр “/Улуттук банк
Башкармасынын мучөсү” деген сөздөр менен толукталсын;
−
5-6-тиркемелердеги ар башка жөндөмөлөрдөгү “Төрагасынын
орун басары” деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “/Улуттук банк
Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр менен толукталсын.
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6. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлундагы
№40/4 «Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын
жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Нак чет өлкө валютасы
менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү
тартиби жөнүндө” жобонун:
−
33, 46-пункттарындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү “орун
басары” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “/Улуттук банк
Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр менен толукталсын.
7. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майындагы
№16/2 «Кыргыз Реcпубликасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан
банктарга жана айрым башка финансы-кредиттик мекемелерге карата
колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндөгү» жобону бекитүү
тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Реcпубликасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга
жана айрым башка финансы-кредиттик мекемелерге карата
колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндөгү» жобонун:
−
1.4, 1.5-пункттарындагы, 5.1-пунктунун 5.1.4-пунктчасындагы,
6.1,
6.4-пункттарындагы,
6.6-пунктунун
6.6.2,
6.6.4,
66.12-пунктчаларындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү “орун
басары” деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “/Улуттук банк
Башкармасынын мучөсү” деген сөздөр менен толукталсын.
8. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майындагы
№16/3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертүү чаралары
жана санкциялар жөнүндөгү» Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна
төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык
уюмдарга карата колдонулуучу эскертүү чаралары жана санкциялар
жөнүндө» Жобонун:
−
4.1, 4.9, 4.11, 5.1, 5.4-пункттарындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү
“орун басары” деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “/Улуттук банк
Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр менен толукталсын.
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9. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 23-мартындагы
№7/5 “Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары
жөнүндөгү» Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй
толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кредиттик союздарга
карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө” жобонун:
−
4.2-пунктундагы ар башка жөндөмөлөрдөгү “орун басары” деген
сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “/Улуттук банк Башкармасынын
мучөсү” деген сөздөр менен толукталсын.
10. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 18-мартындагы
№5/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен
коммерциялык банктардын, банктык операциялардын айрым
түрлөрүн жүзөгө ашырышкан уюмдардын жана уюштуруучуларынын
(катышуучуларынын) , юридикалык жактардын жана жеке адамдардын
ортосунда келип чыккан талаш-тартыштарды сотко чейин жөнгө
салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй
толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктардын,
банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырышкан
уюмдардын жана уюштуруучуларынын (катышуучуларынын) ,
юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ортосунда келип
чыккан талаш-тартыштарды сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө»
жобонун:
−
кириш сөзүнүн экинчи абзацында, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1,
7.1-пункттарындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү “орун басары” деген
сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “/Улуттук банк Башкармасынын
мүчөсү” деген сөздөр менен толукталсын.
11. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы
№76/9 «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик
агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө» Жобону бекитүү
тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрокредиттик
компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана
алардын иши жөнүндө» жобонун:
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−
76, 82-пункттарындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү “орун
басары” деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “/Улуттук банк
Башкармасынын мучөсү” деген сөздөр менен толукталсын;
−
8, 10-тиркемелердеги “Төрагасынын орун басары” деген
сөздөр “/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр менен
толукталсын.
12. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 8-февралындагы
№4/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан
микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарына карата
коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жөнүндөгү» жобону
бекитүү тууралуу токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан
микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарына карата
коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жөнүндө” жобонун:
−
5.5, 7.1, 7.2-пункттарындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү
“Төрагасынын орун басары” деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү
“/Улуттук банк Башкармасынын мучөсү” деген сөздөр менен
толукталсын;
−
2, 3-тиркемелердеги “Төрагасынын орун басары” деген
сөздөр “/Улуттук банк Башкармасынын мучөсү” деген сөздөр менен
толукталсын.
13. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы
№26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актылары жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй толуктоо
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун:
−
4.7-пунктундагы “Төрагасынын орун басары” деген сөздөр
“/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр менен
толукталсын.
14. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы
№20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү
жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
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жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана
каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан
банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету
жөнүндө» жобонун:
−
15-пунктундагы “орун басарына” деген сөздөр “/Улуттук банк
Башкармасынын мүчөсүнө” деген сөздөр менен толукталсын.
15. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 4-февралындагы
№2/2 «Жеринде барып инспектордук текшерүүнү жүргүзүү жөнүндө»
нускоону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Жеринде барып
инспектордук текшерүүнү жүргүзүү жөнүндө» Нускоонун:
−
4.4, 5.2, 10.3, 11.2-пункттарындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү
“орун басары” деген сөздөр, тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “/Улуттук банк
Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр менен толукталсын;
−
2-тиркемедеги “Төраганын орун басары” деген сөздөр “/Улуттук
банк Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр менен толукталсын.
16. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декарбрындагы
№ 52/6 «Депозиттерди тартпаган МФУлардын ишине инспектордук
текшерүүлөрдү жүргүзүү» жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу”
токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Депозиттерди
тартпаган МФУлардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү
жөнүндө» нускоонун:
−
9, 10, 41-пункттарындагы ар башка жөндөмөлөрдөгү “орун
басары” деген сөздөрдөн кийин тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “/Улуттук
банк Башкармасынын мучөсү” деген сөздөр менен толукталсын;
−
2-тиркемесинин “Төрагасынын орун басары” деген сөздөр
“/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр менен
толукталсын.
17. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндагы
№17/1 «Адистештирилген финансы-кредит мекемеси - «Кредиттик
союздардын финансылык компаниясы» ААКсынын кызмат адамдарын
макулдашуу тартиби жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор
киргизилсин:
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жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Адистештирилген
финансы-кредит мекемеси - «Кредиттик союздардын финансылык
компаниясы» ААКсынын кызмат адамдарын макулдашуу тартибинин”:
−
4-пунктунун бешинчи абзацындагы “орун басары” деген
сөздөр “/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү” деген сөздөр менен
толукталсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016- жылдын 5-февралындагы № 5/3

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык
банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү
тартиби жөнүндө” убактылуу жобону бекитүү тууралу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 4, 5 жана 34-беренелерине ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык
банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү тартиби
жөнүндө” убактылуу жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен
коммерциялык банктарды тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, Н.
Жениш мырзага жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Улуттук банк Башкарамасынын
2016-жылдын 5-февралындагы №5/3
токтомуна карата тиркеме

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык
банктар менен своп-операцияларды (эсептелинген)
жүргүзүү тартиби жөнүндө» убактылуу Жобо
1. Жалпы жоболор
1. Бул «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык
банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү тартиби
жөнүндө» убактылуу жободо (мындан ары – убактылуу жобо) Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк)
коммерциялык банктар (мындан ары- Катышуучу) менен свопоперацияларын (эсептелинген) жүргүзүү жана эсептешүүлөрдү жүзөгө
ашыруу тартиби аныкталган.
2. Улуттук банк своп-операцияларын (эсептелинген) Улуттук банк
Башкармасынын чечими боюнча ишке ашырат.
3. Своп-операциялары (эсептелинген) чет өлкө валютасындагы
кредиттерди улуттук валютага конвертациялоо учурунда
коммерциялык банктарды колдоого алуу максатында жүргүзүлөт.
4. Чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоодо Катышуучунун, ошондой эле чет өлкө валютасында
берилген кредиттерди улуттук валютага конвертациялоо учурунда
Катышуучуга колдоо көрсөтүү максатында своп-операцияларын
(эсептелинген) ишке ашырууда Улуттук банктын келип чыгышы
ыктымал болгон чыгымдарын субсидиялоо Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн актысында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.
5. Ушул убактылуу жобонун 12-пунктундагы талаптарга жооп
берген коммерциялык банктар своп-операцияларынын (эсептелинген)
катышуучуларынан болуп саналат.
6. Катышуучунун своп-операциясы (эсептелинген) боюнча Улуттук
банк менен өз ара мамилеси ушул убактылуу жобо жана ага карата
1-тиркемеге ылайык, Улуттук банк менен Катышуучу ортосунда
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своп-операциясын (эсептелинген) жүргүзүү тартиби жөнүндө тиешелүү
эки тараптуу келишим аркылуу жөнгө салынат.
2. Аныктамалар жана терминдер (атоолор)
7. Своп-операция (эсептелинген) – бул, i) Улуттук банк анын
шартында Катышуучудан улуттук валютага чет өлкө валютасын сатып
алган; ii) чет өлкө жана улуттук валюталардын негизги суммасын иш
жүзүндө алмашууну карабаган; iii) анын шартында Катышуучу жана/же
Улуттук банк тарабынан чегерилген пайыздарды төлөөлөр гана ишке
ашырылган операция. Улуттук банк тарабынан пайыздык төлөмдөрдү
төлөө Улуттук банк Башкармасынын чечими боюнча жүзөгө ашырылат.
8. Своп-операцияны (эсептелинген) жүргүзүү күнү – бул, свопоперациялар (эсептелинген) боюнча келишим түзүлгөн жумуш күнү.
9. Своп-операция (эсептелинген) жыйынтыкталган күн –
Улуттук банктын жана/же Катышуучунун тиешелүү эсептерине
чегерилген пайыздарды төлөө ишке ашырылган жумуш күнү.
10. Своп-операциянын (эсептелинген) мөөнөтү – свопоперация (эсептелинген) ишке ашырылган күндөн тартып мындай
операция жыйынтыкталган күндү кошо алгандагы, календардык
күндөрдө туюндурулган мезгил аралыгы.
11. Своп-операция (эсептелинген) боюнча пайыздарды
чегерүү мөөнөтү –своп-операция (эсептелинген) ишке ашырылган
күндөн тартып мындай операция жыйынтыкталган күндү кошо
алгандагы, календардык күндөрдө туюндурулган мезгил аралыгы.
3. Своп-операцияны (эсептелинген) жүргүзүү шарттары
12. Своп-операцияга (эсептелинген) катышуу үчүн операция ишке
ашырылган күнгө карата Катышуучутөмөнкүлөргө ээ болууга тийиш:
−− улуттук валютада банк операцияларын чектөөсүз жүргүзүүгө
Улуттук банктын уруксат берген лицензиясына;
−− чет өлкө валютасында банк операцияларын чектөөсүз
жүргүзүүгө Улуттук банктын уруксат берген лицензиясына;
−− Улуттук банкта улуттук валютада ачылган корреспонденттик
эсепе;
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−− чет өлкө валютасында ачылган корреспонденттик эсепке;
−− Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү актысына
ылайык, кредиттерди конвертациялоо карыз алуучунун каалоосу
боюнча ыктыярдуу негизде жүзөгө ашырыла тургандыгы
тууралуу Катышуучунун милдеттенмесине (убактылуу жобого
карата 3-тиркеме) ;
−− Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү актысына
ылайык, чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоо боюнча банктын планына (убактылуу жобого
карата 2-тиркеме) .
13. Улуттук банк тарабынан своп-операциялары (эсептелинген)
боюнчатөмөнкүдөй шарттар (параметрлер) аныкталган жана колдоого
алынган:
−− операциялардын мөөнөтү;
−− улуттук валютадагы акча каражаттарынын көлөмү;
−− пайыздык чен (улуттук валютада) ;
−− пайыздык чен (чет өлкө валютасында) ;
−− операция ишке ашырылган күндөгү расмий курс;
−− операция аяктаган (жыйынтыкталган) күндөгү расмий курс.
14. Катышуучу, чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук
валютага конвертациялоону, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
тиешелүү актысына ылайык, чет өлкө валютасындагы кредиттерди
улуттук валютага конвертациялоо боюнча банктынчет өлкө
валютасындагы кредиттерди улуттук валютага конвертациялоо
боюнча планына ылайык гана жүзөгө ашырууга милдеттенет.
15. Катышуучу, ушул убактылуу жобонун 1-пунктунда көрсөтүлгөн
Улуттук банк Башкармасынын чечими күчүнө киргенден кийин свопоперациясына (эсептелинген) келишүү зарылчылыгы жөнүндө Улуттук
банкка кайрылууга укуктуу.
16. Кол коюлган келишимдин болушу своп-операциясын
(эсептелинген) жүргүзүү үчүн негиз болуп саналат.
17. Своп-операциясы (эсептелинген) ишке ашырылган күнү
Катышуучу менен Улуттук банк SWIFT системасы боюнча (МТ320
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форматында) тастыктамалар менен алмашышып, тиешелүү
бухгалтердик жазууларды чагылдырышат.
18. Своп-операциялары боюнча пайыздар улуттук/чет өлкө
валютасындагы акча каражаттарынын суммасына, операция
мөөнөтүнө, пайыздык чендерге жана 360 күнгө барабар эсепте
шүүнүн убакытаралыгы базасына жараша, пайыздарды эсептөө
формуласында чегерилип, своп-операциясы (эсептелинген)
жыйынтыкталган күнү Катышуучу жана/же Улуттук банк тарабынан
(же аларга) төлөнөт.
19. Своп-операциясы (эсептелинген) боюнча чегерилген
пайыздардын суммасын тиешелүү эсептерге чегерүү/которуу
Катышуучу жана Улуттук банк тарабынан алардын тастыктамасында
көрсөтүлгөн реквизиттерге ылайык өз алдынча ишке ашырылат.
20. Эгерде операция аякталганкүн Кыргыз Республикасында
жана/же пайыздар ал аркылуу чегерилгенбанк-корреспондент
жайгашкан чет өлкөдө жумуш күнү болуп саналбаса, анда свопоперациясы (эсептелинген) кийинки жумуш күнү ишке ашырылат.
Мында чегерилген пайыздар боюнча акча каражаттарынын суммасы
кайрадан эсептелинбейт.
21. Келишимге кол койгондон кийин Улуттук банк жана Катышуучу
2 (эки) жумуш күнүнөн кечиктирбестен чет өлкө валютасындагы
корреспонденттик эсептердин реквизиттери менен өз ара алмашууга
тийиш. Реквизиттер өзгөргөн шартта, Улуттук банк жана Катышуучу
каражаттарды тескөө укугуна ээ кызмат адамы кол койгон кат
аркылуу, своп-операциялары (эсептелинген) аяктаган күнгө чейинки
2 (эки) жумуш күнүнөн кечиктирбестен, бул тууралуу бири-бирине
маалымдоого милдеттенишет.
4. Улуттук банктын жана Катышуучунун укуктары,
милдеттери жана жоопкерчиликтери
22. Катышуучу ушул убактылуу жободо камтылган свопоперациясын (эсептелинген) жүргүзүү шарттарын кабыл алат жана
ушул своп-операциясы (эсептелинген) боюнча милдеттенмелерди
аткаруудан баш тарта албайт.
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23. Катышуучу өз милдеттенмелерин аткара албай калган
жагдайдан болуп төмөнкүлөр саналат:
−− чегерилген пайыздардын суммасынын своп-операциясы
(эсептелинген) аяктаган күнү Улуттук банктын тиешелүү эсебине
толук эмес жана/же өз учурунан кечиктирилип чегерилиши;
−− ушул убактылуу жобонун 14-пунктунун шарттарын бузууга жол
берилиши.
24. Чегерилген пайыздардын суммасы Улуттук банктын тиешелүү
эсебине своп-операциясы (эсептелинген) ишке ашырылган күнү толук
эмес жана/же кечиктирилип чегерилген шартта, Катышуучу свопоперациясы (эсептелинген) боюнча чегерилген пайыздарга тиешелүү
аткарылбай калган милдеттенмелер суммасынын 0, 5% өлчөмүндө
бир жолку айыптык төлөмдү Улуттук банктын тиешелүү эсебине
чегерүү аркылуу аны төлөп берет. Эгерде Катышуучу бир жолку
айыптык төлөм суммасын 1 (бир) жумуш күнү ичинде Улуттук банктын
тиешелүү эсебине чегере албай калса, Улуттук банк кийинки жумуш
күнү Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен бир
жолку айыптык төлөм суммасын акцептсиз тартипте эсептеп алып
коет. Бир жолку айыптык төлөм суммасын толук көлөмдө эсептен
алып коюу мүмкүн болбогон шартта, Улуттук банк бир жолку айыптык
төлөм суммасын Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик
эсебине акча каражаттарынын келип түшүүсүнө жараша эсептеп алып
коюуну ишке ашырат.
25. Катышуучу ушул Убактылуу жобонун 14-пунктунун шарттарын
аткара албай калган учурда, Улуттук банк анын корреспонденттик
эсебинен своп-операциясы (эсептелинген) боюнча улуттук
валютадагы милдеттенмелердин негизги суммасынын 1% өлчөмүндө
бир жолку айыптык төлөмдү акцептсиз тартипте эсептеп алып коюуга
укуктуу. Бир жолку айыптык төлөм суммасын толук көлөмдө эсептеп
алып коюу мүмкүн болбогон шартта, Улуттук банк бир жолку айыптык
төлөм суммасын Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик
эсебине акча каражатынын келип түшүшүнө жараша эсептеп
алып коюуну жүзөгө ашырат. Катышуучунун аткаруу органынын
жетекчиси конвертациялоо планына ылайык чет өлкө валютасындагы
кредиттердин улуттук валютага конвертацияланышы үчүн жеке
жоопкерчиликтүү болуп саналат. Улуттук банк Катышуучунун аткаруу
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органынын жетекчисине карата таасир этүү чарасын колдонууга
укуктуу.
26. Улуттук банктын өз милдеттенмелерин аткара албай калышы
жагдайынан болуп төмөнкүлөр саналат:
−− чегерилген пайыздардын суммасынын своп-операция
(эсептелинген) аяктаган күнү Катышуучунун тиешелүү эсебине
толук эмес жана/же убактысынан кечиктирилип чегерилиши;
27. Улуттук банк своп-операциясы (эсептелинген) боюнча өз
милдеттенмелерин аткара албай калган шартта, ал своп-операциясына
(эсептелинген) тиешелүү чегерилген пайыздар боюнча аткарылбай
калган милдеттенмелер суммасынын 0, 5% өлчөмүндө бир жолку
айыптык төлөмдү Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик
эсебине чегерүү аркылуу ага төлөп берүүнү ишке ашырат. Бир жолку
айыптык төлөм улуттук валютада төлөнөт жана Улуттук банктын
айыптык төлөм төлөнгөн күнгө карата белгиленген расмий курсу
боюнча эсептелинет.
5. Корутунду жоболор
28. Катышуучу менен своп-операциясын (эсептелинген) жүргүзүү
процессин өркүндөтүү максатында Улуттук банк тарабынан ушул
убактылуу жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.
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«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
коммерциялык банктар менен (эсептелинген)
своп-операцияларды жүргүзүү тартиби
жөнүндө» убактылуу жобого карата 1-тиркеме
Типтүү форматы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ МЕНЕН
КОММЕРЦИЯЛЫК БАНК (КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТЫН
АТАЛЫШЫ) ОРТОСУНДА СВОП-ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ
(ЭСЕПТЕЛИНГЕН) ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨ КЕЛИШИМ
Бишкек ш.

20__-жылдын ____- ________№ ____

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, мындан ары “Улуттук
банк” деп аталуучунун атынан _________________негизинде иш алып
барган _______________________ бир тараптан, жана мындан ары
“Банк” деп аталуучунун атынан ____________________________иш
алып барган __________________экинчи тараптан, мындан ары
биргеликте “Тараптар” деп аталуучулар “Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын своп-операцияларды (эсептелинген) жүргүзүү
тартиби жөнүндө” убактылуу жобонун негизинде (Улуттук банк
Башкармасынын 20____ “___”__________ №_____ токтому менен
бекитилген) (мындан ары – Убактылуу жобо) своп-операцияларды
(эсептелинген) жүргүзүү тартиби жөнүндө, төмөнкүлөр тууралуу ушул
келишимди түзүштү:
1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Улуттук банк менен Банк ортосунда своп-операцияларын
(эсептелинген) жүргүзүүдө жаралган укуктук мамилелерди жөнгө
салуу шарттарын жана тартибин аныктоо ушул Келишимдин предмети
болуп саналат.
1.2. Своп-операциялар (эсептелинген) чет өлкө валютасындагы
кредиттерди төмөнкү параметрлер боюнча улуттук валютага
конвертациялоо максатында жүргүзүлөт.
−− операциянын мөөнөтү ________________ (күн) ;
−− улуттук валютадагы акча каражаттарынын көлөмү
______________ сом;
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−− чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын көлөмү
________________ (чет өлкө валютасынын аталышы) ;
−− улуттук валюта боюнча пайыздык чен _________ %;
−− чет өлкө валютасы боюнча пайыздык чен __________%;
−− операция жүзөгө ашырылган жана аяктаган күнү колдонулган,
Улуттук банк тарабынан белгиленген расмий курс пайдаланылат;
1.3. Ушул Келишимде колдонулган аныктамалар жана атоолор
Убактылуу жободо аныкталган аныктамаларга жана атоолорго окшош.
1.4. Своп-операциялар (эсептелинген) боюнча пайыздарды
төлөөгө тиешелүү эсептешүүлөр Тараптардын тиешелүү эсептери
боюнча жүзөгө ашырылат.
2. СВОП-ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ (ЭСЕПТЕЛИНГЕН)
ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ
2.1. Банк своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү үчүн
Убактылуу жобонун 12-пунктунда көрсөтүлгөн своп-операцияларды
(эсептелинген) жүргүзгөн күнгө карата талаптарды канааттандырууга
тийиш.
2.2. Своп-операцияларды (эсептелинген) жүргүзүүнүн Убактылуу
жобонун 13- пунктунда көрсөтүлгөн шарттары Улуттук банк тарабынан
аныкталат.
2.3. Келишимге кол коюу своп–операцияларды (эсептелинген)
жүргүзүү үчүн негиз болуп саналат.
2.4. Своп-операциясы (эсептелинген) ишке ашырылган күнү
Катышуучу менен Улуттук банк SWIFT системасы боюнча (МТ320
форматында) тастыктамалар менен алмашышып, тиешелүү
бухгалтердик жазууларды чагылдырышат.
2.5. Своп-операциясынын (эсептелинген) мөөнөтү свопоперациясы (эсептелинген) ишке ашырылган күндөн кийинки күндөн
тартып, мындай операция жыйынтыкталган күндү кошо алгандагы
календардык күндөрдө туюндурулган убакыт аралыгы катары
аныкталган.
2.6. Своп-операциялар (эсептелинген) боюнча пайыздарды
чегерүү мөөнөтү своп-операциясы (эсептелинген) ишке ашырылган
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күндөн кийинки күндөн тартып мындай операция жыйынтыкталган
күндү кошо алгандагы календардык күндөрдө туюндурулган убакыт
аралыгы катары аныкталган.
2.7. Эгерде операцияны жыйынтыктоо күнү Кыргыз
Республикасында жана/же ал аркылуу пайыздарды чегерүүлөр ишке
ашырылган банк-корреспондент жайгашкан чет өлкөдө жумуш күнү
болуп саналбаса, анда своп-операциясы (эсептелинген) кийинки
жумуш күнү жүзөгө ашырылат. Мында кошуп чегерилген пайыздар
боюнча акча каражаттарынын суммасы кайрадан эсептелинбейт.
2.8. Своп-операциялар (эсептелинген) боюнча пайыздар улуттук/
чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын суммасына, операция
мөөнөтүнө, пайыздык ченге жана эсептешүүнүн 360 күнгө барабар
убакыт базасына жараша жөнөкөй пайыздар формуласы боюнча
чегерилет жана своп-операциялар (эсептелинген) аяктаган күнү
Тараптар тарабынан улуттук/чет өлкө валюталарында төлөнөт.
2.9. Своп-операциялардын (эсептелинген) аякташында улуттук/чет
өлкө валюталарында чегерилген пайыздардын толук эмес суммасын
чегерүүгө жол берилбейт.
2.10. Банк чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоого Банктын 20_____-жылдын “____”___________
кредиттерди конвертациялоо планынын чегинде гана жүзөгө ашырат,
ал ушул Келишимге карата милдеттүү түрдөгү тиркеме болуп саналат.
2.11. Банк улуттук валютада своп-операциялар (эсептелинген)
боюнча чегерилген пайыздардын суммасын Улуттук банктын тиешелүү
эсебине чегерүүнү өз алдынча жүзөгө ашырат.
2.12. Улуттук банк чет өлкө валютасында своп-операциялар
(эсептелинген) боюнча чегерилген пайыздардын суммасын Банктын
тастыктамасында көрсөтүлгөн реквизиттерге ылайык, Банктын
тиешелүү эсебине өз алдынча чегерүүнү жүзөгө ашырат.
3. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
3.1. Тараптар своп-операцияларды (эсептелинген) Убактылуу
жобого жана ушул Келишимге ылайык гана жүргүзүүгө укуктуу.
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3.2. Тараптар своп-операцияларды (эсептелинген) Убактылуу
жободо жана ушул Келишимде берилген шарттарда жүргүзүүгө макул
болушту жана бири-биринин алдындагы өз милдеттерин таанышат.
3.3. Тараптар Келишимге кол коюлгандан кийин 2 (эки) жумуш
күнүнөн кечиктирбестен чет өлкө валютасындагы корреспонденттик
эсептеринин реквизиттери менен өз ара алмашышат. Эсептердин
реквизиттери өзгөргөн шартта, Тараптар бул тууралуу свопоперациялар (эсептелинген) боюнча эсептешүүлөр бүткөрүлгөн
күнгө чейинки 2 (эки) жумуш күнүнөн кечиктирилбеген мөөнөттө,
каражаттарды тескөөгө ыйгарым укук чегерилген кызмат адамдарынын
колу коюлган кат жүзүндө бири-бирине дароо маалымдоого
милдеттенишет.
3.4. Тараптар своп-операцияларды (эсептелинген) жүргүзүүнүн
Убактылуу жободо жана ушул Келишимде белгиленген шарттарын
сактоого милдеттенишет жана жүргүзүлгөн своп-операциялар
(эсептелинген) боюнча милдеттенмелерди аткаруудан баш
тартышпайт.
4. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
4.1. Чегерилген пайыздардын суммасы Улуттук банктын тиешелүү
эсебине своп-операциясы (эсептелинген) ишке ашырылган күнү толук
эмес жана/же кечиктирилип чегерилген шартта, Банк своп-операциясы
(эсептелинген) боюнча чегерилген пайыздарга тиешелүү аткарылбай
калган милдеттенмелер суммасынын 0, 5% өлчөмүндө бир жолку
айыптык төлөмдү Улуттук банктын тиешелүү эсебине чегерүү аркылуу
төлөп берет. Эгерде Банк бир жолку айыптык төлөм суммасын 1 (бир)
жумуш күнү ичинде Улуттук банктын тиешелүү эсебине чегере албай
калса, Улуттук банк кийинки жумуш күнү Банктын Улуттук банктагы
корреспонденттик эсебинен бир жолку айыптык төлөм суммасын
акцептсиз тартипте эсептеп алып коет. Бир жолку айыптык төлөм
суммасын толук көлөмдө эсептен алып коюу мүмкүн болбогон шартта,
Улуттук банк бир жолку айыптык төлөм суммасын Банктын Улуттук
банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарынын келип
түшүүсүнө жараша эсептеп алып коюуну ишке ашырат.
4.2. Банк ушул Убактылуу жобонун 2.10-пунктунун шарттарын
аткара албай калган учурда, Улуттук банк анын корреспонденттик
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эсебинен своп-операциясы (эсептелинген) боюнча улуттук валютадагы
милдеттенмелердин негизги суммасынын 1% өлчөмүндө бир жолку
айыптык төлөмдү акцептсиз тартипте эсептеп алып коюуга укуктуу.
Бир жолку айыптык төлөм суммасын толук көлөмдө эсептеп алып
коюу мүмкүн болбогон шартта, Улуттук банк бир жолку айыптык төлөм
суммасын Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча
каражатынын келип түшүшүнө жараша эсептеп алып коюуну жүзөгө
ашырат;
4.3. Улуттук банк кошуп эсептелген пайыздардын суммасын свопоперациялар (эсептелинген) бүткөрүлгөн күнү Банктын тиешелүү
эсебине толук жана өз убагында чегерүү боюнча өз милдеттенмелерин
аткара албаган шартта, Улуттук банк Банкка милдеттенмелердин
суммасынан 0, 5% өлчөмүндө бир жолку айып төлөйт. Бир жолку айып
улуттук валютада төлөнөт жана бир жолку айып төлөнгөн күнү Улуттук
банк тарабынан белгиленген расмий курс боюнча эсептелет.
4.4. Улуттук банк жана Банк алардын жооптуу адамдарынын жана
кызматкерлеринин своп-операцияларды (эсептелинген) жүргүзүүгө
байланыштуу аракеттеринин тууралыгына, кечиктирилбестигине
жана купуялуулугуна ушул Келишимге жана Убактылуу жобого ылайык
толук жоопкерчилик тартышат.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Тараптар ушул Келишим боюнча милдеттенмелердин
толук аткарылбашына же жарым-жартылай аткарылышына
жоопкерчиликтен бошотулушат, эгер мындай жагдай табигый
жана техногендик катастрофалар, табигый кырсыктар, согуштук
конфликттер, көтөрүлүштөр сыяктуу четтетүүгө мүмкүн болбогон
күчтөрдөн жана мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлик органдары
тарабынан кабыл алынган ченемдик-укуктук актылардан жана ушул
Келишим боюнча милдеттенмелердин аткарылышына кедергисин
тийгизген башка жагдайлардан улам түптөлгөн болсо. Жогоруда
көрсөтүлгөн жагдайлар чукул, күтүүсүз жана алдын-алууга болбой
турган мүнөзгө ээ болуп, ушул Келишим түзүлгөндөн кийин орун алуу
менен Тараптардын эркинен көз карандысыз болууга тийиш.
5.2. Тараптар күтүүсүз жагдайлар орун алган шартта, 2 (эки) жумуш
күнү ичинде ал тууралуу бири-бирине кат жүзүндө билдирүүлөрү
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зарыл. Билдирүүдө түптөлгөн жагдайлардын мүнөзү, ошондой эле
мүмкүнчүлүккө жараша, ушул Келишим боюнча милдеттенмелердин
аткарылышына алардын тийгизген таасирине баа берүү жана
милдеттенмелерди аткаруу мөөнөтү жөнүндө маалыматтар
камтылууга тийиш.
5.3. Форс-мажордук жагдайлардын түптөлүшүндө Тараптардын
ушул Келишим боюнча милдеттенмелерин аткаруу мөөнөтү мындай
жагдайлар жана алардын кесепеттери күчүндө турган убакытка
жараша жылдырылат.
5.4. Эгерде форс-мажордук жагдайлар жана алардын
кесепеттеринин таасири 7 (жети) календардык күндөн узагыраакка
уланса же алар жана алардын кесепеттери мындан узагыраак мөөнөткө
орун алып турса, Тараптар ушул Келишим талаптарын аткаруунун эки
Тарап үчүн алгылыктуу болгон альтернативдүү ыкмаларын аныктоо
жана тиешелүү макулдашууга жетишүү максатында кыска мөөнөттүн
ичинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү мүмкүн.
5.5. Форс-мажордук жагдайлардын орун алышы, ишке ашырылган
своп- операциялар (эсептелинген) боюнча жана бул жагдайлардын
орун алышы учурунда күчүндө турган милдеттенмелерден Тараптарды
бошотпойт.
5.6. Күтүүсүз өзгөчө жагдайлардын орун алгандыгы тууралуу
маалымдабай коюу же кечиктирип маалымдоо мындай жагдайларга
таянуу укугун жоготууга алып келет.
6. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ
6.1. Ушул Келишимди аткаруу процессинде Тараптар ортосунда
келип чыккан талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимдерди иштеп
чыгуу максатында, Тараптардын өз ара сүйлөшүүлөрү аркылуу жөнгө
салынууга тийиш.
6.2. Тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу макулдашууга жетишүү
мүмкүн болбогон шартта, Тараптар ортосундагы талаш маселелер
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынууга
тийиш.
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7. БАШКА ШАРТТАР
7.1. Бул Келишимге өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор Тараптардын
өз ара макулдашуусу боюнча киргизилиши мүмкүн.
7.2. Ушул Келишимге киргизилген бардык өзгөртүүлөр жана
толуктоолор кат жүзүндө аткарылган жана эки Тараптын колу коюлган
шартта, анык болуп саналат.
7.3. Тараптар кайра уюштурулган шартта, Тараптардын ушул
Келишим боюнча бардык укуктары жана милдеттери Тараптардын
укугу өткөндөргө өтөт.
7.4. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ мамлекеттик тилде 2
(эки) түп нускада жана расмий тилде 2 (эки) түп нускада, Тараптардын
ар бирине 2 (экиден) нускада түзүлгөн. (Келишимдин мамлекеттик
жана расмий тилдердеги тексттеринде айырмачылыктардын орун
алышы тобокелдигине жол бербөө үчүн Тараптар өз ара макулдашуу
аркылуу талаш маселелер жана/же кайчы пикирлер келип чыккан
шартта, артыкчылыкка ээ боло турган тилин тандап алышат) . Ушул
Келишимдин эки нускасы Улуттук банкта сакталат, башкалары Банкка
берилет.
8. КЕЛИШИМДИН КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮ
ЖАНА АНЫ ТОКТОТУУ ТАРТИБИ
8.1. Келишим эки Тарап кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет.
Ушул Келишим шарттары Келишим күчүнө киргенден тартып ишке
ашырылган своп-операцияларга (эсептелинген) гана таркатылат.
8.2. Улуттук банк Банкка алдын-ала билдирүүсүз эле бир тараптуу
негизде, төмөнкү учурларда бул Келишимдин аракетин токтотуу
укугуна ээ:
−− ушул Келишимдин жана/же Убактылуу жобонун шарттары Банк
тарабынан бузууга жол берилсе;
−− Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык
юридикалык жак катары Банктын иши токтотулса;
−− Ушул Келишимдин шарттарын кайра карап чыгуу үчүн негиз
болуп саналган, своп-операцияларды (эсептелинген) жүргүзүү
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тартибин аныктаган, ченемдик-укуктук актылардын белгиленген
тартипте өзгөрүшүндө.
9. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕГИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы
_____________________________
(почта индекси, дареги)
_____________________________
(кызмат орду)
_____________________________
(Аты-жөнү)
_____________________________
(кол тамгасы)
Улуттук валютадагы эсептин
реквизиттери:
№___________________________
Чет өлкө валютасындагы эсептин
реквизиттери (валютанын аталышын
көрсөткүлө) :
SWIFT BIC:___________________
№___________________________

Банк
_______________________________
(почта индекси, дареги)
_______________________________
(кызмат орду)
_______________________________
(Аты-жөнү)
_______________________________
(кол тамгасы)
Улуттук валютадагы эсептин реквизиттери:
№___________________________

Чет өлкө валютасындагы эсептин
реквизиттери (валютанын аталышын
көрсөткүлө) :
SWIFT BIC:___________________
№___________________________
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«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык
банктар менен своп-операцияларды (эсептелинген) жүргүзүү
тартиби жөнүндө» убактылуу жобого карата 2-тиркеме
(коммерциялык банктын фирмалык
бланкына басылып чыгат)

Банктын чет өлкө валютасындагы кредиттерди
улуттук валютага конвертациялоо боюнча планы
Банктын чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоо боюнча планы төмөнкү маалыматты камтууга тийиш:
1. Карыз алуучу жөнүндө маалыматты:
а) жеке адамдар үчүн – аты-жөнү, инсандыгын тастыктоочу
документтин маалыматы; мында тастыктоочу документтердин
көчүрмөлөрү жеке адамдардын кредиттик таржымалында орун алып
Улуттук Банктын талабы боюнча берилиши зарыл;
б) юридикалык жактар үчүн – аталышы, менчигинин формасы,
уюштуруу документтердин көчүрмөлөрү, уюштуруучулар жөнүндө
маалымат жана Улуттук банктын талабы боюнча башка документтер;
мында тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү юридикалык жактын
кредиттик таржымалында орун алып Улуттук Банктын талабы боюнча
берилиши зарыл;
2. Карыз алуучу (жеке адам/юридикалык жак) менен түзүлүп
кол коюлган чет өлкө валютасындагы кредиттик келишимдин/
макулдашуунун номери жана датасы; мында кредиттик келишимдин/
макулдашуунун көчүрмөлөрү жеке адамдын/юридикалык жактын
кредиттик таржымалында орун алып Улуттук Банктын талабы боюнча
берилиши зарыл;
3. Чет өлкө валютасында берилген кредиттик келишимде
көрсөтүлгөн чет өлкө валютасындагы кредиттин баштапкы көлөмү
(суммасы сан жана жазуу түрүндө АКШ долларында) ;
4. Чет өлкө валютасындагы кредиттик келишимде/макулдашууда
көрсөтүлгөн чет өлкө валютасынын баштапкы пайыздык чени;
5. Кредиттик келишимде конвертациялоо күнү көрсөтүлгөн чет өлкө
валютасындагы кредиттин негизги карыз боюнча калдыгы (суммасы
сан жана жазуу түрүндө АКШ долларында) ;
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6. 5-пункта көрсөтүлгөн улуттук валютада кайрадан саналган жана
конвертациялоо күнү биринчи алмашуу курсу боюнча эсептелген
кредиттин негизги карыз боюнча калдыгы;
7. 6-пунктта көрсөтүлгөн конвертациялоонун экинчи алмашуу курсу
боюнча эсептелген кредиттин негизги карыз боюнча калдыгы;
8. Конвертациялоонун экинчи алмашуу курсу боюнча эсептелген,
7-пунктта көрсөтүлгөн кредиттин негизги карыз боюнча калдыгын
минуска чыгаруу менен конвертациялоонун баштапкы алмашуу курсу
боюнча улуттук валютада кайрадан саналган, 6 -пункта көрсөтүлгөн
кредиттин негизги карыз боюнча калдыгы, ал субсидиялоо суммасын
түзөт;
9. Конвертацияланган кредит боюнча пайыздык чен (улуттук
валютада берилген кредиттер үчүн) ;
10. Улуттук банктын талабы боюнча чет өлкө валютасында берилген
кредиттерди улуттук валютага конвертациялоого байланышкан башка
маалыматтар.
11. Конвертациялоо күнүнө карата кредит боюнча чегерилген, бирок
төлөнбөгөн айыптардын суммасы (суммасы сан жана жазуу түрүндө
АКШ долларында) , анын ичинде бул карызды улуттук валютага
конвертациялоо боюнча пландар.
12. Улуттук банктын талабы боюнча чет өлкө валютасында берилген
кредиттерди улуттук валютага конвертациялоого байланышкан башка
маалыматтар.
Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан
бекитилген, чет өлкө валютасында берилген кредиттерди улуттук
валютага конвертациялоо боюнча критерийлерге жана/же шарттарга
ылайык конвертациялоо планына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.
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«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык
банктар менен своп-операцияларды (эсептелинген) жүргүзүү
тартиби жөнүндө» убактылуу жобого карата 3-тиркеме
(коммерциялык банктын фирмалык
бланкында басылып чыгат)

Милдеттенме
(коммерциялык банктын аталышы)
20__-жылдын ___- ______________

Ушул аркылуу (коммерциялык банктын толук аталышы) атынан
(_көрсөтүлсүн_____) негизинде иш алып барган (Аты-жөнү,
кызматы) 20______-жылдын ____-___________ тартып, кредиттерди
конвертациялоо карыз алуучунун (коммерциялык банктын толук
аталышы) каалоосу боюнча ыктыярдуу негизде жүзөгө ашырыла
тургандыгы боюнча милдеттенмени өзүнө алат.
М.О
Аты-жөнү, кызмат орду, кол тамгасы
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016 жылдын 5 февралындагы № 5/4

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык
банктарга чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук
валютага конвертациялоо үчүн кредиттерди берүүсү
жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 28 жана 43-беренелерине ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын коммерциялык банктарга чет өлкө валютасындагы
кредиттерди улуттук валютага конвертациялоо үчүн кредиттерди
берүүсү жөнүндө» убактылуу жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен
коммерциялык банктарды тааныштырсын.
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5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н.
Жениш мырзага жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 5-февралындагы №5/4
токтомуна карата тиркеме

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
коммерциялык банктарга чет өлкө валютасындагы
кредиттерди улуттук валютага конвертациялоо максатында
кредиттерди сунуштоосу жөнүндө» убактылуу жобо
1. Жалпы жоболор
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык
банктарга чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоо максатында кредиттерди сунуштоосу жөнүндө» ушул
убактылуу жободо (мындан ары-Убактылуу жобо) Улуттук банктын
лицензиясын алышкан коммерциялык банкка (мындан ары-банк)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү актысында аныкталган
шарттарда жана тартипте жеке адамдарга чет өлкө валютасында
берилген кредиттерди улуттук валютага конвертациялоо максатында
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары –Улуттук
банк) улуттук валютада кредит берүүсүнүн жалпы шарттары жана
тартиби аныкталат.
2. Чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоо максаты үчүн кредит (мындан ары-кредит) Кыргыз
Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө»
мыйзамынын 28-беренесине ылайык сунушталат.
3. Кредит кредиттөөнүн мөөнөттүүлүк, төлөөгө жөндөмдүүлүк,
кайтарымдуулук жана камсыздалгандык сыяктуу жалпы принциптерин
сактоо менен улуттук валютада берилет.
4. Кредит банкка Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү
актысында аныкталган шарттарда жана тартипте, жеке адамдарга
чет өлкө валютасында берилген кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоо максатында берилет.
5. Ушул Убактылуу жобонун 4 жана 13-пункттарынын талаптарына
жооп берген банктар катышуучулар болуп саналышат.
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6. Кредит берүү шарттары, ал боюнча пайыздык чен жана кредиттин
көлөмү Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталат.
7. Улуттук банк кредитти мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгү менен
алты айга чейинки мөөнөттө берет.
8. Банктын кредитти кайтарып берүү милдеттенмеси күрөө менен
камсыз болот. Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган
акча каражаттарына карата талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет
өлкө валютасы гана (АКШ доллары) күрөө предмети болуп саналат.
Күрөөнүн жеткиликтүүлүк көлөмүнө (пайыздык мааниде) жана
башка параметрлерине карата талаптар Улуттук банк Башкармасы
тарабынан белгиленет.
9. Банктын Улуттук банк менен кредит боюнча өз ара мамилеси
ушул Убактылуу жобо жана тиешелүү эки тараптуу Кредиттик келишим
менен ушул Убактылуу жобого карата 1-тиркемеге жана Күрөө
жөнүндө келишимге ылайык, ошондой эле ушул Убактылуу жобого
карата 2-тиркемеге ылайык жөнгө салынат.
2. Атоолор жана аныктамалар
10. Күрөө жөнүндө келишим – бул Улуттук банк менен банктын
ортосунда Убактылуу жобонун алкагында түзүлгөн келишим, анын
негизинде банктын кредиттик каражаттарды кайтарып берүү боюнча
милдеттенмеси күрөө менен камсыздалат. Келишимде күрөөнү
сунуштоо шарттары жана тартиби аныкталат жана ал Убактылуу
жобонун ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.
11. Кредиттик келишим- бул, Улуттук банк менен банктын ортосунда
Убактылуу жобонун алкагында түзүлгөн келишим, анын негизинде
Улуттук банк банкка кредит берет. Келишимде кредит берүү шарттары
жана анын ордун жабуу тартиби аныкталат жана ал Убактылуу
жобонун ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.
12. Улуттук банктын операциялык күн боюнча регламентине
ылайык ар бир иш күнүнүн саат 8:30дан 16:30 га чейинки убакыт
аралыгы операциялык күн болуп саналат.
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3. Кредит алуу шарттары жана тартиби
13. Улуттук банктан кредит алуу үчүн банк, төмөнкү шарттарга жооп
берүү менен төмөнкүлөрдү сунуштоого тийиш:
−− улуттук жана чет өлкө валюталарында банк операцияларын
жүргүзүүгө Улуттук банктын лицензиясынын болушу;
−− Улуттук банкта улуттук валютадагы корреспонденттик эсебинин
болушу;
−− Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында күрөөлүк камсыздоо
үчүн чет өлкө валютасында депозиттик эсептерди ачуу жана
аларды тейлөө жөнүндө кол коюлган келишимдин болушу;
−− ушул Убактылуу жободо жана Кыргыз Республикасынын башка
ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп
берген, жеткиликтүү күрөөлүк камсыздоону сунуштоого тийиш;   
−− банктын тиешелүү башкаруу органдарынын кредит алуу
жана суралып жаткан кредитти камсыздоого активдерди
сунуштоо жөнүндө чечими (банктын уставына ылайык) жана
банктын ыйгарым укуктуу адамынын колу коюлган, кредиттин
жана күрөөлүк камсыздоонун көлөмү, кредит алуу максаты
көрсөтүлгөн, кредит берүү жөнүндө өтүнүч катты берүүгө тийиш;
−− банктын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү
актысына ылайык чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук
валютага конвертациялоо (ушул Убактылуу жобого карата
3-тиркеме) боюнча планын берүүгө тийиш;
−− банктын кредиттерди конвертациялоо банктын карыз
алуучусунун каалоосу боюнча ыктыярдуу негизде жүзөгө
ашырыла тургандыгы (ушул Убактылуу жобого карата 4-тиркеме)
жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү актысына
ылайык келээри тууралуу милдеттенмесин берүүгө тийиш;
−− банкроттук жана башка негиздер боюнча консервациялоо,
санациялоо, реабилитациялоо, өз калоосу менен же мажбурлап
жоюу сыяктуу банк ишин тескөөнүн убактылуу режими
колдонулбашы;
−− банктын көчүрмөлөрүн, банктын төлөм тапшырмаларын жана
башка документтерди алуу үчүн жоопкерчиликтүү адамга
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банктын атынан жазылган Улуттук банкка бериле турган ишеним
катты берүүгө тийиш.
14. Банк чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоону банктын чет өлкө валютасындагы кредиттерди
улуттук валютага конвертациялоо боюнча планына, ошондой эле ушул
Убактылуу жобонун 4-пунктунда көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн актысына ылайык жүргүзүүгө милдеттенет.
15. Банктын ушул Убактылуу жобонун 4, 13 жана 14-пункттарынын
талаптарына ылайык келбеши, ага кредиттин суралып жаткан
суммасын берүүдөн баш тартуусу үчүн негиз болуп саналат.
16. Контролдук кылуу максатында, Улуттук банк банк тарабынан
жүргүзүлгөн конвертациянын ушул Убактылуу жобонун 13 жана
14-пункттарында көрсөтүлгөн шарттарга ылайык келүүсүнө текшерүү
жүргүзүүгө укуктуу.
17. Коммерциялык банктарга бериле турган кредиттердин
максималдуу көлөмү Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталат.
18. Банк ушул Убактылуу жобонун 17-пунктунда көрсөтүлгөн
Улуттук банк Башкармасынын чечими күчүнө кирген кийин кредит алуу
үчүн Улуттук банкка кайрылууга укуктуу.
4. Кредит боюнча пайыздарды эсептөө
19. Улуттук банк тарабынан банкка кредит берүү учурунда банктын
Улуттук банктагы улуттук валютадагы эсебине акча каражаттарынын
чегерилиши, Улуттук банк менен банктын ортосунда тиешелүү
Кредиттик келишим жана Күрөө жөнүндө келишим тариздетилип, кол
коюлгандан кийинки жана Күрөө жөнүндө келишим ыйгарым укуктуу
органда катталган күндөн кийинки иш күнүнөн кечиктирилбестен
жүзөгө ашырылат.
20. Улуттук банк менен банктын ортосундагы Кредиттик келишимди
жана Күрөө жөнүндө келишимди тариздөө банктын ушул Убактылуу
жобонун 18-пунктуна ылайык Улуттук банкка кайрылуусунан кийин
3 жумуш күнү ичинде, ал эми Күрөө жөнүндө келишимди ыйгарым
укуктуу органдан каттоодон өткөртүү – 1 жумуш күнү ичинде жүзөгө
ашырылат. Күрөө катары каралган чет өлкө валютасы боюнча
эсептешүүлөрдү жүргүзүү шарттары жана мөөнөттөрү, күрөөлүк
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камсыздоо алдында чет өлкө валютасындагы депозиттик эсептерди
ачуу жана тейлөө жөнүндө келишим менен жөнгө салынат.
21. Кредит боюнча пайыздык чендин өлчөмү Улуттук банк
Башкармасы тарабынан белгиленет. Кредиттин ар бир траншынын
суммасына пайыздар берилген траншты айкын пайдаланган мезгил
ичиндеги жөнөкөй пайыздар формуласы боюнча, жылдагы 360
календардык күндүн санына жараша, төмөнкү формула боюнча
чегерилет:
P = (C x I x T) /360/100, мында
Р – транш боюнча пайыздардын суммасы;
С – транштын суммасы (сом) ;
I – пайыздык чен (жылдык %) ;
Т – траншты пайдалануу мөөнөтү.
22. Банк берилген кредитти колдонгон календардык күндөрдү айкын
эсептөөгө мыйзамдарда белгиленген же Кыргыз Республикасынын
Өкмөтү тарабынан жарыяланган дем алыш жана майрам күндөр да
кошулат.
5. Кредитти камсыздоо
23. Күрөө сунушталган шартта гана банкка кредит берилет. Банктын
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсебиндеги акча каражаттарын
талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы (АКШ
доллары) гана банктын кредит боюнча күрөөсү катары колдонулат.
24. Кредитти камсыздоого сунушталган күрөө Улуттук банктын
кат жүзүндөгү макулдугусуз үчүнчү жакка күрөөгө берилбейт жана
кайра күрөөгө коюлбайт. Банктын Улуттук банктагы пайызсыз
депозиттик эсебиндеги күрөөлүк камсыздоо катары сунушталган акча
каражаттарын талап кылуу укугу, Күрөө жөнүндө келишимде башкаса
каралбаса, менчик укугунда банкка таандык болууга тийиш.
25. Күрөөлүк камсыздоонун жетишсиз деңгээлде сунушталышы,
Улуттук банктын банкка кредит берүүдөн баш тартуусу үчүн негиз
болуп саналат.
26. Банк тарабынан Кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелери
аткарылбаган же талапка ылайыксыз аткарылган шартта, ошондой
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эле Кредиттик келишим жана Күрөө жөнүндө келишимде каралган
башка учурларда Улуттук банк өз талаптарын соттон тышкары
күрөөдөн өндүрүүнү жүргүзүү же аны күрөө жөнүндө келишимде жана
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган шарттарга жана
талаптарга ылайык соттон тышкаркы тартипте сатып өткөрүү аркылуу,
күрөөнүн эсебинен толук көлөмдө канааттандырууга укуктуу.
27. Банк кредит жана ага кошуп эсептелген пайыздар боюнча өз
милдеттенмелерин өз убагында жана толугу менен аткарган шартта
Улуттук банк күрөөнү 5 жумуш күнү ичинде бошотот.
6. Кредитти жана ага кошуп эсептелген
пайыздарды төлөө мөөнөтүн узартуу
28. Банк тарабынан ушул Убактылуу жобонун жана Кредиттик
келишимдин талаптары, ошондой эле Улуттук банктын башка
талаптары аткарылган шартта, анын ичинде кредит боюнча
милдеттенмелери өз убагында жана толугу менен аткарылган,
ошондой эле банктын өтүнүч катынын негизинде алынган кредиттер
боюнча кандайдыр бир бузууларга жол берилбеген болсо, Улуттук
банк банктын кредиттик ресурстарды төлөө мөөнөтүн 6 айдан ашпаган
мөөнөткө узартууга укуктуу.
29. Пролонгациялоо шарттары, анын ичинде пролонгациялоолордун
саны, ошондой эле пролонгациялоодо пайдаланылган пайыздык чен
Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталат.
30. Кредиттик ресурстарды төлөө мөөнөтүн узартуу үчүн банк
кредитти төлөө мөөнөтү бүткөнгө чейинки кеминде 1 ай ичинде
кредитти пролонгациялоо жөнүндө өтүнүч катты, жаңы Кредиттик
келишимди жана Күрөө жөнүндө келишимди же болбосо Кредитти
пролонгациялоо жөнүндө кошумча келишимди түзүү үчүн Улуттук
банкка жөнөтөт.
7. Кредиттин ордун жабуу тартиби
31. Кредиттин негизги суммасынын ордун жабуу кредиттин
мөөнөтү бүткөн күнү, операциялык күндүн акырына чейин акча
каражаттарынын суммасын улуттук валютадагы өз корреспонденттик
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эсебинен Улуттук банктын тиешелүү эсебине чегерүү аркылуу ишке
ашырылат. Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды кошуп
эсептөө жана төлөө Кредиттик келиишмге ылайык, банк тарабынан
ай сайын жүргүзүлөт.
32. Кредиттин негизги суммасынын ордун жабуу жана/же ал
боюнча кошуп эсептелинген пайыздарды төлөө күнү майрам күнүнө,
иштебеген күнгө же дем алуу күнүнө туура келип калса, кредиттин
негизги суммасын жана/же ал боюнча кошуп эсептелген пайыздарды
ордун жабуу кийинки жумуш күнү ишке ашырылат.
33. Кредиттин орду жабылчу күнү анын негизги суммасынын жана/
же ал боюнча кошуп эсептелген пайыздардын орду толук көлөмдө
жабылууга тийиш, бөлүп-бөлүп төлөөгө жол берилбейт.
34. Банк негизги карызды жана ал боюнча пайыздарды Кредиттик
аралган тартипте мөөнөтүнөн мурда жарым жартылай же толугу менен
төлөөгө укуктуу, мында ла бул тууралуу Улуттук банкка ордун жабуу
пландаштырылган күнгө чейинки 3 жумуш күнүнөн кечиктирбестен
алдын-ала маалымдоого тийиш.
35. Банк кредит жана ал боюнча кошуп эсептелген пайыздар боюнча
өз милдеттенмелерин өз убагында жана толук көлөмдө аткарган
шартта, күрөөнү бошотуу ушул Убактылуу жобонун 27-пунктуна
ылайык жүзөгө ашырылат.
36. Эгерде кредитти төлөө мөөнөтү өткөрүлүп жиберилсе, анда
төлөөнү ишке ашыруу кийинкиге жылдырылбайт. Банктын кредит
боюнча жоопкерчилиги Кредит келишиминде каралган.
37. Улуттук банк банкка ушул Убактылуу жобого ылайык
сунушталган кредиттин төлөө мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген шартта:
−− кредиттин негизги суммасына, кошуп эсептелген пайыздарга
жана айып санкцияларына барабар өлчөмдө акча каражаттарды
кредиттин ордун жабуу эсебине банктын улуттук валютадагы
корреспонденттик эсебинен акцептсиз тартипте алып сала алат;
−− кредиттин, ал боюнча кошуп эсептелген пайыздардын,
туумдардын жана айыптын ордун ушул Убактылуу жобого,
Кредиттик келишимге жана Күрөө жөнүндө келишимге ылайык
күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүнүн эсебинен жаба алат.
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8. Жоопкерчилик жана укукка жатпаган аракеттер
38. Банк күрөөнүн болушуна жана өз убагында сунушталышына,
Кредиттик келишимдин жана Күрөө жөнүндө келишимдин
таризделишине жана берилишине жана анын ушул Убактылуу жобонун
20-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө каттоодон өткөртүлүшүнө жооп
берет.
39. Банк ушул Убактылуу жобонун жана кол коюлган
келишимдердин, макулдашуулардын, ошондой эле аларга карата
кошумча келишимдердин бардык шарттарынын жана талаптарынын
так сакталышы үчүн жооп берет. Банк тарабынан ушул Убактылуу
жобонун 14-пунктундагы шарттар аткарылбаган учурда Улуттук банк
банктын корреспонденттик эсебинен кредиттин негизги сумммасынын
1% өлчөмүндөгү бир жолку айыпты акцептсиз тартипте эсептеп алып
салат жана ал берилген кредиттин негизги суммасын же анын бөлүгүн
мөөнөтүнөн мурда талап кылууга укуктуу. Банктын аткаруу органынын
жетекчиси чет өлкө валютасындагы кредиттердин улуттук валютага,
кредиттерди конвертациялоо планына ылайык конвертацияланышы
үчүн жекече жооп берет. Улуттук банк банктын аткаруу органынын
жетекчисине карата таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу.
40. Банк кредиттин негизги суммасынын жана ал боюнча кошуп
эсептелген пайыздардын суммасынын өз убагында жана толук
төлөнүп берилишине жооп берет.
41. Банк тарабынан кредит боюнча карыз жана ал боюнча пайыздар
белгиленген мөөнөттөрдө төлөнбөгөн шартта, өндүрүү банктын
корреспонденттик эсебинен каражаттардын Улуттук банк тарабынан
акцептсиз алынып салынышы аркылуу, кошумча билдирүүсүз
жүргүзүлөт.
42. Кредиттин негизги суммасынын жана ал боюнча пайыздардын
жана Кредиттик келишимде каралган башка төлөмдөрдүн ордун
жабууга кайсы болбосун төлөм толук көлөмдө жана/же тиешелүү
мөөнөт ичинде ишке ашырылбаса, бул карыз мөөнөтү өткөрүлгөн
катары саналат жана банкка карата Кредиттик келишимде каралган
айып санкциялары колдонулат.
43. Банк кредиттерди конвертациялоо боюнча сунушталуучу
маалыматтын аныктыгына жооп берет. Эгерде, 13 жана 14-пункттардын
банк тарабынан бузууга жол берилиши аныкталса, Улуттук банк андан
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кредиттик ресуртарды мөөнөтүнөн мурда кайтарып берүүнү, кредитти
жана Улуттук банкка таандык болгон башка суммаларды пайдаланган
айкын убакыт үчүн кошуп эсептелген пайыздардын төлөнүшүн талап
кылууга укуктуу.
44. Улуттук банктын талап кылуусу боюнча банк, кредиттик
каражаттарды пайдалангандыгы тууралуу отчетту жана башка зарыл
документтерди Улуттук банк тарабынан белгиленген формада жана
мөөнөттө сунуштайт.
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«Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын коммерциялык
банктарга чет өлкө валютасындагы
кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоо максатында
кредиттерди сунуштоосу жөнүндө»
убактылуу жобого карата 1-тиркеме

20____-жылдын «__»_________ №_____
Кредиттик келишим
Бишкек шаары
20__-ж.«__»_________
Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу, Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын атынан ____________________ негизинде иш
алып барган_________________________________ бир тараптан,
жана мындан ары «Банк» деп аталуучу____________________
атынан ________________________негизинде иш алып
барган_________________________________ экинчи тараптан,
мындан ары биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр
боюнча ушул келишимди (мындан ары – келишим) түзүштү.
1. КРЕДИТТИК КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Улуттук банк, Улуттук банк Башкармасынын ____-жылдын
“__”_______ №____ “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
коммерциялык банктарга чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук
валютага конвертациялоо максатында кредиттерди сунуштоосу
жөнүндө” убактылуу жобонун негизинде (мындан ары – убактылуу
жобо) жана ушул кредиттик келишимге ылайык Банкка ушул кредиттик
келишимде жана убактылуу жободо каралган шарттарда ________
сом суммасында (суммасы жазуу жүзүндө) кредит сунуштайт.
1.2. Кредит чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоо максатында сунушталат.
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2. КРЕДИТТИ СУНУШТОО ШАРТТАРЫ
2.1. Кредит алуу үчүн Банк, кредит берилген күнгө карата Убактылуу
жобонун 13-пунктунда белгиленген талаптарга ылайык келүүгө тийиш.
2.2. Кредит ____-жылдын “___”_________ тартып “____”_________
чейин, _______ мөөнөткө сунушталат.
2.3. Кредит берилген күн катары кредит боюнча акча каражаттары
Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегерилген күн
саналат.
2.4. Улуттук банк кредит боюнча акча каражаттарды, ушул
келишимге кол коюлгандан кийинки жана Банктынушул Кредиттик
келишимге ылайык Улуттук банктан талап кылган кредит боюнча
күрөө келишими Күрөөнү каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органдарда
каттоодон өткөртүлгөндөн кийинки жумуш күнү чегерет.
2.5. Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздык чен ушул Кредиттик
келишимдин 2.2-пунктунда белгиленген бүтүндөй мөөнөт ичинде
жылдык ______ (жазуу жүзүндө) пайыз өлчөмүндө белгиленет. Кредитти
пайдалангандыгы үчүн пайыздарды чегерүүнү жана төлөөнү Банк ай
сайын, ушул Кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган
карызды төлөө графигине ылайык (ушул кредиттик келишимге карата
1-тиркеме) жүзөгө ашырат. Пайыздар ушул келишимдин 2.7-пунктуна
ылайык эсептелинет.
2.6. Пайыздар, кредит сунушталган күндөн тартып (ошол күн
кошо эсептелет) кредиттин орду жабылган күнгө чейин (ошол күн
эсептелинбейт) жыл ичиндеги 360 күнгө жана ай ичинде айкын
күндөрдүн санына жараша кредит боюнча айкын карыз калдыгына
эсептелет.
2.7. Кредит суммасына пайыздарды эсептөө, төмөнкүдөй жөнөкөй
пайыздар формуласы боюнча кредитти айкын пайдалануу мезгили
үчүн жыл ичиндеги 360 күнгө жана ай ичинде айкын күндөрдүн санына
жараша жүзөгө ашырылат:
P = (C x I x T) /360/100, мында:
Р – транш боюнча пайыздар суммасы;
С –транш суммасы (сом) ;
I – пайыздык чен (жылдык % менен) ;
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Т – траншты пайдалануу мөөнөтү.
2.8. Кредит боюнча карыздын негизги суммасын жана кредитти
пайдалануу үчүн чегерилген пайыздарды төлөө, ушул Кредиттик келишимге жана анын ажырагыс бөлүгү болуп саналган карызды төлөө
графигине ылайык (ушул Кредиттик келишимге карата 1-тиркеме)
ишке ашырылат.
2.9. Эгерде, кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө күнү майрам күнүнө, иштебеген күнгө же
дем алыш күнгө туура келип калса, кредиттин негизги суммасын жана/
же ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө кийинки жумуш күнү ишке
ашырылат.
2.10. Кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген
пайыздар үчүн төлөмдөрдү Банк Улуттук банктагы тиешелүү эсепке
чегерет (негизги карыз боюнча сумманы №_________ эсепке, пайыздык төлөмдөрдү №____________ эсепке) .
2.11. Банк чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага конвертациялоону Банктын кредиттерди конвертациялоо планына
ылайык гана жүзөгө ашырууга милдеттенет.
2.12. Тараптар убактылуу жобонун жана ушул Кредиттик келишимдин бардык талаптарынын аткарылышын гарантиялайт.
3. КРЕДИТТИ ТӨЛӨӨ ШАРТТАРЫ
3.1. Кредиттин негизги сумасын төлөөнү Банк кредиттин мөөнөтү
бүткөн күн ичинде операциялык күндүн акырына чейин улуттук валютадагы акча каржаттар суммасынөз корреспонденттик эсебинен
Улуттук банктын тиешелүү эсебине чегерүү аркылуу жүзөгө ашырат.
Кредитти пайдалангандык үчүн пайыздарды чегерүүнү жана төлөөнү
Банк ар айлык негизде ушул кредиттик келишимдин 2.5, 2.8, 2.9 жана
2.10-пункттарына ылайык жүргүзөт.
3.2. Кредиттин негизги суммасы жана/же ал боюнча чегерилген
пайыздар толук көлөмдө төлөнүүгө тийиш, анын бир бөлүгүн гана
төлөөгө жол берилбейт.
3.3. Банк, Убактылуу жободо жана Кредиттик келишимде каралган
негизги карыздын жана пайыздардын бир бөлүгүн же толугу менен
мөөнөтүнөн мурда төлөөнү, төлөө пландаштырылган күнгө чейинки 3
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жумуш күнүнөн кечиктирбестен Улуттук банкка ал тууралуу алдын ала
маалымдоо менен ишке ашырууга укуктуу.
3.4. Банк кредиттин негизги суммасы жана/же чегерилген пайыздар
боюнча милдеттенмелерин өз убагында жана толугу менен аткарган
шартта, Улуттук банк күрөөлүк камсыздоону 5 жумуш күнү ичинде
бошотот.
3.5. 3.4-пунктту аткарууда, Банктын Улуттук банктагы пайызсыз
депозиттик эсебинде турган акча каражаттарын талап кылуу укугу
түрүндөгүнак эмес чет өлкө валютасы формасындагы күрөөлүк
каражаттарын бошотууда Банк милдеттүү түрдө төлөм негиздемесин
жана багытын так жана туура көрсөтүү менен SWIFT системасы
боюнча төлөм нускоосун (МТ 202 форматында) SWIFT эл аралык
стандарттарына ылайык Улуттук банкка сунуштоого милдеттүү. Мында
Улуттук банкка саат 12:00 чейин келип түшкөн төлөм нускоолору
учурдагы валюталоо күнү аткарылат, ал эми Улуттук банкка саат
12:00дөн кийин келип түшкөн төлөм нускоолору кийинки валюталоо
күнүнөн кечиктирилбестен аткарылат. Мында, эгерде валюталоо
күнү Кыргыз Республикасында жана/же Улуттук банктын банккорреспондентинин өлкөсүндө жумуш эмес күнгө туш келип калса,
күрөөлүк каражаттарды бошотуу кийинки жумуш күнү ишке ашырылат.
3.6. Эгерде Банк Кредиттик келишимде белгиленген мөөнөттөрдө
кредиттин негизги суммасы жана/же ал боюнча чегерилген
пайыздарды төлөө боюнча өз милдеттенмелерин аткарбаса, Банк
өз милдеттенмелерин аткарбаган учурдан тартып Улуттук банктагы
өзүнүн улуттук валютадагы корреспонденттик эсебинен кредиттин
негизги суммасы жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды,
туумдарды, айыптык төлөмдөрдү төлөө үчүн зарыл болгон акча
каражаттар суммасын акцептсиз тартипте алууга Улуттук банкка укук
чегерет.
3.7. Банктын Улуттук банктагы улуттук валютадагы
корреспонденттик эсебинде акча каражаттарынын жетишсиздигинен
улам, кредиттин негизги суммасы жана/же ал боюнча чегерилген
пайыздарды жана туумдарды төлөө милдеттенмелери аткарылбаган
шартта, Банк кредит боюнча аткарылбаган милдеттенмелерди
кредиттин камсыздоосу катары сунушталган күрөө предметинин
эсебинен, кийинкиге калтыруусуз соттон тышкаркы тартипте өндүрүүнү
жүргүзүү аркылуу ордун жабууну жүзөгө ашырууга Улуттук банкка укук
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чегерет. Мында Улуттук банк, белгиленген мөөнөттө кредит боюнча
милдеттенмелер аткарылбагындыгы жана күрөө предметинен соттон
тышкаркы тартипте өндүрүүнү жүргүзүү жол-жобосу башталгандыгы
тууралуу Банкка жазуу жүзүндө маалымдайт.
3.8. Анын менчик укугу Улуттук банкка Банктын кредит боюнча
аткарылбаган милдеттенмелеринин ордун жабуунун эсебинен өткөн
күрөө, акча каражаттары алынып салынган/алынган күнгө карата
Улуттук банк тарабынан белгиленген расмий курска ылайык Улуттук
банктын балансына кабыл алынат.
3.9. Банктын Улуттук банк алдындагы кредитинин негизги
суммасы, ал боюнча чегерилген пайыздар жана туумдар жана боюнча
карызынын орду өндүрүлгөн күрөөнүн эсебинен жабылууга тийиш.
3.10. Улуттук банктын Банкка карата тиешелүү талаптарын эсепке
алуу аркылуу алынган сумма жетишсиз болгон учурда, Улуттук банк
Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, Банктын
кайсыл болбосун башка мүлкүнүн эсебинен жетпеген сумманы алууга
укуктуу.
3.11. Улуттук банктын бардык талаптары канааттандырылгандан
кийин калган сумма Банктын Улуттук банктагы улуттук валютадагы
корреспонденттик эсебине чегерилет.
4. КҮРӨӨ
4.1. Банктын ушул кредиттик келишим боюнча негизги карыз
суммасын, ал боюнча чегерилген пайыздарды, айыптык төлөмдөр,
туумдар жана башка төлөөлөр түрүндөгү кошумча айыптык төлөмдөрдү
кайтаруу боюнча өзүнө алган милдеттенмелерин аткаруунун
камсыздалышы катары Банкка таандык болгон анын Улуттук банктагы
пайызсыз депозиттик эсебинде жайгашкан акча каражаттарын талап
кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы (АКШ доллары)
саналат.
4.2. Банктын ушул Кредиттик келишим боюнча өз
милдеттенмелеринин камсыздоосу катары Улуттук банкка өткөрүлүп
берилип жаткан күрөөлүк камсыздоону сунуштоо шарттары жана
тартиби Банк менен Улуттук банк ортосунда түзүлүп жаткан тиешелүү
күрөө келишиминде белгиленет.
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5. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИГИ
5.1. Банк Убактылуу жобого жана ушул Кредиттик келишимге
ылайык кредит боюнча өз милдеттенмелери үчүн толук жоопкерчилик
тартат.
5.2. Банк Убактылуу жобонун бардык шарттарынын жана
талаптарынын так аткарылышы үчүн жоопкерчиликтүү. Эгерде
Банк ушул Кредиттик келишимдин 2.11-пунктунун жана Убактылуу
жобонун 14-пунктунун шарттарын аткарбаса, Улуттук банк кредиттин
баштапкы суммасынын 1% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөмдү
акцептсиз тартипте банктын корреспонденттик эсебинен алууга жана
сунушталган кредиттин негизги суммасын же анын бөлүгүн мөөнөтүнөн
мурда кайтарууну талап кылууга укуктуу.
5.3. Эгерде ушул Кредиттик келишимде каралган, кредит боюнча
негизги сумманын жана/же чегерилген пайыздардын ордун жабуу
каралган кайсыл болбосун төлөм толук көлөмдө жана тиешелүү
мөөнөттө төлөнбөсө, мындай карыз мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз
болуп саналат жана ага мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз суммасынын 0,
1% өлчөмүндө туум эсептелинет. Туум, мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз
келип чыккан күндөн тартып ал толук төлөнгөнгө чейин, мөөнөтүндө
төлөнбөгөн карыздын ар бир күнү үчүн төлөнбөгөн суммага кошуп
эсептелинет.
5.4. Улуттук банк Убактылуу жобонун жана ушул Кредиттик
келишимдин талаптарын бузууга жол бергендигинен улам Банкка
карата келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик тартпайт.
5.5. Банк кредиттерди конвертациялоо боюнча сунушталган
маалыматтардын аныктыгы үчүн жооптуу болуп саналат. Банк
тарабынан Убактылуу жобонун 13 жана 14-пункттарынын талаптарын
бузууга жол бергендиги аныкталган шартта, Улуттук банк Банктан
кредиттик ресурстардын мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын, кредитти
пайдаланган айкын мезгил үчүн эсептелинген пайыздарды жана
Улуттук банкка төлөнүүгө тийиш болгон башка суммаларды төлөөнү
талап кылууга укуктуу.
5.6. Улуттук банктын талабы боюнча Банк кредитти
пайдалангандыгы жөнүндө отчетту жана башка зарыл документтерди
Улуттук банк тарабынан белгиленген формада жана мөөнөттөрдө
сунуштайт.
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6. ӨЗГӨЧӨ ШАРТТАР
6.1. Ушул Кредиттик келишим Тараптарынын контролдугунда
болбогон жана ал боюнча өз милдеттенмелерин аткарууга тоскоолдук
кылган, анын ичинде жердин силкинишин жана башка жаратылыш
кырсыктарын, мамлекеттик органдардын иш-аракеттерин жана
чечимдерин, согуш аракеттерин жана массалык баш аламандыктарды
кошо алганда, тике же кыйыр түрдө күтүүсүз жагдайлар келип
жеткен шартта (форс-мажордук жагдайлар) , бул милдеттенмелерди
аткаруу мөөнөтү мындай форс-мажордук жагдайлар орун алган
мезгилге жараша, бирок бүтүндөй ушул Кредиттик келишимдин же
форс-мажордук жагдайлардан кийин аткарылууга тийиш болгон
бөлүгүн аткарууга олуттуу таасирин тийгизген чекте гана кийинкиге
жылдырылышы мүмкүн.
6.2. Ушул Кредиттик келишим боюнча Тараптар Кредиттик келишим
боюнча өз милдеттенмелерин аткарууга тоскоолдуктарды жараткан
форс-мажордук жагдайлардын башталгандыгы жана алардын
аяктагандыгы тууралуу 2 (эки) жумуш күн ичинде токтоосуз бирибирине оозеки түрүндө жана жазуу жүзүндө маалымдоого тийиш.
6.3. Эгерде форс-мажордук жагдайларга туш болгон Тарап мындай
жагдайдарды четтетүү үчүн бардык зарыл чараларды өз убагында
көргөн болсо жана мамлекеттик органдын тиешелүү актысын
сунуштаган шартта, Тараптардын биринин ушул Кредиттик келишим
боюнча өз милдеттенмелерин аткарбашы Кредиттик келишимди
бузууга жол берген катары каралбайт.
7. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ
7.1. Ушул Кредиттик келишимди аткаруу процессинде келип чыккан
талаш маселелер жана пикир келишпестиктер өз ара алгылыктуу
болгон чечимдерди кабыл алуу максатында Тараптардын сүйлөшүүсү
аркылуу жөнгө салынууга тийиш.
7.2. Жөнгө салынбаган талаш маселелер Кыргыз Республикасынын
мыйзам талаптарында белгиленген тартипте жөнгө салынат.
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8. БАШКА ШАРТТАР
8.1. Ушул Кредиттик келишимде каралбаган башка шарттар,
Тараптардын укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери
Убактылуу жобо аркылуу жөнгө салынат.
8.2. Ушул Кредиттик келишимге карата өзгөртүүлөр жана
толуктоолор жазуу жүзүндө, анын ажырагыс бөлүгү болуп саналган
кошумча келишимди түзүү аркылуу киргизилет.
8.3. Кредиттик келишим бирдей юридикалык күчкө ээ орус
тилинде 3 (үч) түп нускада жана кыргыз тилинде 3 (үч) анык нускада,
Тараптардын ар бири үчүн экиден түзүлөт, анын эки нускасы – күрөөнү
каттоодон өткөрткөн ыйгарым укуктуу органга берилет.
9. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ,
РЕКВИЗИТТЕРИ ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ
Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы
Бишкек шаары, Т.Үмөталиев
атындагы көчө, 101.

Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/ЖАК
Бишкек шаары, ____________ көчөсү.
Улуттук банктагы корэсеп №1010126_______
Улуттук банктын БИК №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Мамлекеттик салык кызматынын коду: _____
Кызмат орду__________________
Кызмат орду_________________
(кол тамгасы) ______________М.О. (кол тамгасы) __________________М.О.
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Кредиттик келишимге карата
1-тиркеме
20______-жылдын “____”______ №_____

Кредиттин ордун жабуу графиги
Кредиттин суммасы: _______________сом
Пайыздык чен (жылдык) :_____%
Пайыздардын ордун жабуу: ай сайын
Эсептешүү жылы: 360 күн
Кредиттин мөөнөтү:_____күн
Кредит берилген күн: «__»______20__ж.
Кредиттин орду жабылган күн: «__»______20__ж.
Айлар

Ордун жабуу
күнү

Пайыздардын
ордун жабуу*

Негизги
сумманын
ордун жабуу

Бардыгы болуп,
ордун жабууга

Жыйнтыгында

* пайыздарды эсептөөдө кредитти пайдалануу күндөрүнүн айкын
саны колдонулат
Улуттук банк:
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы

Банк:
«Коммерциялык банк» ААКсы/ЖАК

Кызматы__________________
(кол тамгасы) ______________М.О.

Кызматы _________________
(кол тамгасы) __________________М.О.
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«Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын коммерциялык банктарга чет
өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук
валютага конвертациялоо максатында
кредиттерди сунуштоосу жөнүндө»
убактылуу жобого карата 2-тиркеме
20__-ж «____»_______№______

КҮРӨӨ ЖӨНҮНДӨ КЕЛИШИМ № ________
20__-ж «__»_________.№ ___________ кредиттик келишимге карата
Бишкек ш.

20__-ж «__»_________

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, мындан ары
“Улуттук банк” же “Күрөө кармоочу” деп аталуучунун атынан
_________________________негизинде иш алып барган
________________________ бир тараптан, жана мындан
ары “Банк” же “Күрөө коюучу” деп аталуучунун атынан
_______________________________негизинде
иш
алып
барган________________________экинчи тараптан, биргелешип
“Тараптар” деп аталуучулар, банктык аманат келишими боюнча талап
кылуу укугу каралган, төмөнкүлөр тууралуу ушул күрөө келишимин
(мындан ары -Келишим) түзүштү.
1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
1.1. Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга _________ сом өлчөмүндө
(суммасы жазуу менен) кредит берди. Кредиттин жана ал боюнча кошуп
эсептелген пайыздардын ордун жабуунун акыркы мөөнөтү, Улуттук
банк Башкармасынын ____жылдын “___”________ №______ токтому
менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
коммерциялык банктарга чет өлкө валютасындагы кредиттерди
улуттук валютага конвертациялоо максатында кредит сунуштоосу
жөнүндө” Убактылуу жобонун алкагында бекитилген, ____-жылдын
“___”______ №________ Кредит берүү жөнүндө кредиттик келишимде
(мындан ары-Кредиттик келишим) көрсөтүлгөн мөөнөттө келип жетет.
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1.2. Күрөө коюучунун Кредиттик келишим боюнча
милдеттенмелеринин аткарылышын камсыздоого, Күрөө коюучу Күрөө
кармоочуга Күрөө коюучу менен Улуттук банктын ортосунда түзүлгөн
____-жылдын “____”_______№_____ Банктык аманат келишими
(мындан ары “күрөө предмети” же “Банктык аманат келишими”) боюнча
акча каражаттарын талап кылуу укугун толук көлөмдө өткөрүп берет.
1.3. Банктык аманат келишими боюнча акча каражаттары Улуттук
банкта Күрөө кармоочунун атына ачылган ___________ эсепте (мындан
ары-депозиттик эсеби) жайгаштырылган, анын өлчөмү ____________
(суммасы жазуу жүзүндө) АКШ долларын түзөт. Банктык (депозиттик)
аманатты кайтарып берүү мөөнөтү Кредиттик келишимдин мөөнөтү
аяктагандан кийин келип жетет.
1.4. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн
күрөө предметин Күрөө кармоочунун уруксатысыз аны кийинки
күрөөгө коюуну, каражаттарды эсептен алуу/чегерүүнү кошо алганда,
аны пайдаланууга укугу жок.
1.5. Күрөө коюучу күрөө предмети мурда эч жерде күрөөгө
коюлбагандыгын жана үчүнчү жактардын карызынан жана укуктарынан
эркин экендигин гарантиялайт.
2. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
2.1. Күрөө кармоочунун укуктары жана милдеттери:
2.1.1. Банктык аманат (депозит) жайгаштырылган валютанын
расмий курсунун төмөндөөсүнүн натыйжасында күрөө предметинин
наркы төмөндөгөн шартта, Күрөө коюучудан аны алмаштырууну же
кошумча камсыздоону сунуштоосун талап кылууга.
2.1.2. Күрөө коюучудан Кредиттик келишимде жана ушул
Келишимдин 1.1-пунктунда берилген милдеттенмелердин мөөнөтүнөн
мурда аткарылышын талап кылууга, ал эми эгерде анын талабы
канааттандырылбаса төмөнкү учурларда күрөө предметинен
өндүрүүнү жүргүзүүгө:
1) Күрөө коюучу тарабынан Кредиттик келишимдин шарттары,
талаптары жана жоболору бузууга жол берилсе;
2) Күрөө коюучу кредиттин негизги суммасы, ал боюнча кошуп
эсептелген пайыздар, кошумча айыптар (айыптар жана туумдар) жана
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башка төлөөлөр боюнча карызын кошо алганда, Кредиттик келишим
боюнча карызын төлөбөсө же төлөө мөөнөтүн бузууга жол берсе;
3) Күрөө коюучу тарабынан ушул келишимдин талаптарын же
жоболорун бузууга жол берилсе;
4) Күрөө коюучу Убактылуу жобонун талаптарын бузууга жол берсе;
5) ушул келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
каралган башка учурларда.
2.1.3. Күрөө предметин сатып өткөрүүдөн алынган сумма Күрөө
кармоочунун талаптарын толук канааттандыруу үчүн жетишсиз болсо,
жетпеген сумманы Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына
ылайык Күрөө коюучунун өндүрүүнү жүргүзүүгө боло турган башка
мүлкүнөн алууга.
2.1.4. Күрөө коюучу же үчүнчү тарап күрөө предметинин Күрөө
кармоочуга берилишине тоскоолдук жаратса, Күрөө коюучудан
же үчүнчү тараптан мүлктү алуу үчүн зарыл болгон мыйзамдуу
аракеттерди көрүүгө.
2.1.5. Ушул Келишим боюнча өз укуктарын үчүнчү жактарга
(кайтарымдуу жана кайтарымсыз) өткөрүп берүүгө.
2.1.6. Күрөө кармоочу ушул келишимдин аткарылышына
контролдукту жүзөгө ашырууга жана контролдук функцияларды ишке
ашыруу үчүн ага зарыл болгон маалыматтарды талап кылууга, күрөө
предметинин бар экендигин жана абалын текшерүүгө укуктуу.
2.1.7.Ушул Келишимде жана Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында каралган башка укуктарга да ээ.
2.2. Күрөө коюучунун укуктары жана милдеттери:
2.2.1. Банктык аманат келишими боюнча акча каражаттарын
кандай түрдө болбосун Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугусуз
өткөрүп бербөөгө, күрөөгө койбоого жана пайдаланбоого.
2.2.2. Күрөө кармоочунун макулдугусуз күрөө предметинин
кемишине, түрүнүн өзгөрүшүнө, токтотулушуна, жоголушуна алып
келген аракеттердин жасалышына жол бербөө.
2.2.3. Күрөө менен болгон өзгөрүүлөр, үчүнчү жактар тарабынан жол
берилиши мүмкүн болгон бузуулар же алардын мындай аракеттерге
катыштыгы бар экендиги Күрөө коюучуга маалым болгондон тартып үч
күндүк мөөнөт ичинде бул тууралуу Күрөө кармоочуга маалымдоого.
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2.2.4. Күрөө кармоочунун талап кылуусу боюнча ага үч күндүк
мөөнөт ичинде күрөө предметине тиешелүү кайсы болбосун
документти таанышуу үчүн сунуштоого жана күрөө предмети тууралуу
Күрөө кармоочуга зарыл болгон кайсы болбосун маалыматты берүүгө.
2.2.5. Банктык аманат келишимине Күрөө кармоочунун кат
жүзүндөгү макулдугун албай туруп, өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду
киргизбөө.
2.2.6. Ушул Келишимде каралган бакша милдеттенмелерди
мойнуна алат;
2.2.7. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү соттон тышкаркы
тартипте ушул келишим шарттарына ылайык жүргүзүлөт. Күрөө коюучу
күрөө предметинен соттон тышкаркы тартипте өндүрүү жүргүзүлүшүн
жана Кредит берүү жөнүндө кредиттик келишим жана ушул Келишим
боюнча өзүнө алган милдеттенмелерди аткарбаган жана талапка
ылайыксыз аткарган шартта, күрөө предметинин мүнөздөмөсүнө
жана курамына көз карандысыз, аны соттон тышкаркы тартипте сатып
өткөрүүнү гарантиялайт жана буга өзүнүн толук макулдугун берет.
2.2.8. Күрөө коюучу күрөө предмети ушул келишимге ылайык сатып
өткөрүлгөнгө чейинки кайсы болбосун мезгилде, ушул күрөө менен
камсыздалган милдеттенмесин же анын мөөнөтүндө аткарылбаган
бөлүгүн аткарууга укуктуу.
3. КҮРӨӨ ШАРТТАРЫ
3.1. Тараптар, Күрөө коюучунун Банктык аманат (депозит) келишими
боюнча Улуттук банкта ачылган депозиттик эсебинде кайра баалоо
күнүнө карата Улуттук банктын расмий курсу боюнча АКШ долларына
эквиваленттүү сом түрүндө (сом түрүндө эсептелген) жайгаштырылган
учурдагы акча каражаттарынын калдыгы, Күрөө кармоочунун тиешелүү
ордун жабуу коэффициентин (күрөө коэффициенти) эске алуу менен
кредитти сунуштоо жөнүндө Кредиттик келишимдин негизинде алынган
кредит боюнча Күрөө коюучунун Күрөө кармоочу алдындагы учурдагы
карыз калдыгынан төмөн болбоого тийиш экендигин макулдашышты.
Күрөө кармоочу Күрөө коюучунун Улуттук банкта ачылган
депозиттик эсебинде жайгаштырылган акча каражаттарынын
калдыктарына алардын ушул пункттун биринчи абзацында каралган
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жоболорго ылайык келүүсүнө карата Улуттук банктын расмий курсу
боюнча АКШ доллары боюнча кайра баалоону мезгил-мезгили менен
жүргүзүп турат жана Күрөө коюучуга кошумча күрөөлүк камсыздоону
сунуштоо зарылчылыгы же болбосо, Кредит берүү жөнүндө кредиттик
келишим боюнча кредиттик каражаттар боюнча карыздын тиешелүү
бөлүгүн төлөө зарылчылыгы тууралуу талап-билдирүүнү жөнөтөт.
Ушул Келишимдин колдонуудагы мөөнөтү бүткөнгө чейин
Күрөө коюучунун Улуттук банкта ачылган депозиттик эсебинде
жайгаштырылган сомго эквиваленттүү акча каражаттарынын күндөлүк
калдыгы ушул пункттун биринчи абзацына ылайык эсептелген суммага
караганда 5 (беш) пайыздан көбүрөөккө азайган шартта, Күрөө
коюучу ага Күрөө кармоочунун тиешелүү талап-билдирүүсү келип
түшкөн күндөн кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде Күрөө коюучунун
Улуттук банкта ачылган депозиттик эсебинде жайгаштырылган АКШ
долларындагы акча каражаттарынын суммасын Күрөө кармоочунун
талап–билдирүүсүндө көрсөтүлгөн суммага чейин жеткирүүгө, же
болбосо Күрөө коюучунун Күрөө кармоочудан Кредит берүү жөнүндө
Кредиттик келишимге ылайык алган кредиттин тиешелүү бөлүгүн кайра
баалоо күнүнө карата АКШ долларынын Улуттук банктын расмий курсу
боюнча сомго эквиваленттүү күрөөнүн суммасы Күрөө коюучунун
Күрөө кармоочу алдындагы Кредит берүү жөнүндө кредиттик келишим
боюнча карызынын күндөлүк калдыгын жапкыдай тартипте тиешелүү
күрөөлүк коэффициентти эске алуу менен жабууга милдеттенет.
Мында АКШ долларынын Улуттук банк тарабынан белгиленген
расмий курсу жогорулаган шартта, күрөөнүн кандайдыр бир бөлүгү
бошотулбайт жана Күрөө коюучуга кайтарылбайт.
3.2. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 3.1.-пунктунда каралган
шарттар сакталган учурда, Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге
ылайык Күрөө коюучудан алган кредити боюнча өз милдеттенмелерин
толугу менен же жарым-жартылай аткарган шартта.
Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугу менен анын
Улуттук банкта ачылган депозиттик эсебине жайгаштырылган акча
каражаттарын толугу менен же бөлүп-бөлүп алууга укуктуу.
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4. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНЕН ӨНДҮРҮҮНҮ ЖҮРГҮЗҮҮ
ЖАНА АНЫ САТЫП ӨТКӨРҮҮ ТАРТИБИ
4.1. Кредиттик келишимге ылайык күрөө менен камсыздалган
милдеттенме аткарылбай калган учур орун алган, ошондой эле ушул
келишимдин 2.1.2-пунктунда каралган шарттар келип жеткен жана
күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү башталган учурда, Күрөө
коюучу анын банктык аманат (депозит) келишими боюнча Улуттук
банкта ачылган депозиттик эсебинен акча каражаттарын акцепциз
(талашсыз) тартипте алып салууга жана аларды Күрөө кармоочунун
эсебине которуу укугун Улуттук банкка берет.
4.2. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттары акцептциз
(талашсыз) тартипте чегерилген/алынып салынган учурда, алынып
салынган/чегерилген акча каражаттарын Күрөө кармоочу тарабынан
Күрөө коюучуга берилген валютага конвертациялоо (которуу) акча
каражаттарын чегерилген/алып салынган күнгө карата Улуттук банк
тарабынан белгиленген расмий курска ылайык жүргүзүлөт.
4.3. Күрөө предметинен өнүдүрүүнү жүргүзүүдө Күрөө коюучу да
ушул келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн жана күрөө предмети
болуп саналган, Банктык аманат (депозит) келишими боюнча талап
кылуу укугун ыйгарып өткөрүп берүүгө милдеттенет.
4.4. Күрөө предмети болуп саналган, Банктык аманат келишими
боюнча талап кылуу укугун ыйгарып өткөрүп берүү боюнча,
ушул Келишим Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин
18-главасынын 173-беренесине ылайык кийинкиге калтыруу шарты
менен түзүлгөн. Көрсөтүлгөн Банктык аманат келишими боюнча
талап кылуу укугу, ушул келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөө
предметинен өндүрүүнү жүргүзүү башталган күндөн кийинки күнү
Күрөө кармоочуга өтөт.
5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
5.1. Ушул келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган
же талапка ылайыксыз аткарылган шартта, Тараптар Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык бардык келтирилген
чыгымдарды бири-бирине төлөп беришет.
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5.2. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 3.1-пунктунда каралган
милдеттенмелерин аткарбаган шартта, ушул келишимдин 1.3-пунктуна
ылайык күрөө предметинин жалпы наркынан 0, 05 пайыз өлчөмдө,
милдеттенмелер аткарылбаган ар бир күн үчүн Күрөө кармоочуга туум
төлөп берет.
5.3. Келтирилген чыгымдардын ордун толтуруу жана туумдарды
төлөө күнөөкөр тарапты ушул Келишимде жана Кредит берүү жөнүндө
Кредиттик келишимде каралган милдеттенмелерди аткаруудан
бошотпойт.
6. БАШКА ШАРТТАР
6.1. Күрөө кармоочунун ушул Келишим боюнча укуктарын
ыйгарып өткөрүп берүү Күрөө коюучунун макулдугусуз эле, Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.
6.2. Күрөө коюучу ушул Келишим боюнча өз укуктарын жана
милдеттенмелерин Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугусуз
үчүнчү жактарга ыйгарып өткөрүп берүүгө укугу жок.
6.3. Ушул Келишим талаптарын аткарууга байланыштуу келип
чыккан талаш маселелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
каралган тартипте чечилүүгө тийиш.
6.4. Ушул Келишим шарттары Тараптардын өз ара макулдашуусу
боюнча гана өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн.
6.5. Ушул Келишимди тариздөөгө жана каттоого кеткен сарптоолор
Күрөө коюучунун эсебинен жүзөгө ашырылат.
6.6. Ушул Келишим Кыргыз Республикасынын күрөөлүк каттоо
конторасынан катталууга тийиш.
6.7. Ушул Келишим анын 6.6-пунктуна ылайык тиешелүү ыйгарым
укуктуу органдарында катталгандан тартып күчүнө кирет.
6.8. Келишим Күрөө коюучу Кредит берүү жөнүндө Кредиттик
келишим боюнча өз милдеттенмелерин толук аткарганга чейин
күчүндө болот.
6.9. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ орус тилинде 3 (үч) түп
нускада жана кыргыз тилинде 3 (үч) анык нускада түзүлүп, анын 2
(эки) нускасы – Күрөө коюучуга, 2 (эки) нускасы тиешелүү ыйгарым
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укуктуу органдарга каттоо үчүн берүүгө, 2 (эки) нускасы – Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкында сактоо үчүн түзүлгөн.
7. ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕР, ТАРАПТАРДЫН
РЕКИЗИТТЕРИ ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ
КҮРӨӨ КАРМООЧУ:

КҮРӨӨ КАРМООЧУ:

УЛУТТУК БАНК:
Банк:
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк» ААК/ЖЧК
Бишкек ш. Уметалиев көч., 101.
Бишкек ш., ____________ көч.
Улуттук банктагы корр. Эсеби №1010126____
Улуттук банктын БИК №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Кызматы__________________
МСИ коду: _____
(Кол тамгасы) ______________М.О
Кызматы _________________
Кол тамгасы) __________________М.О.
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«Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын коммерциялык
банктарга чет өлкө валютасындагы
кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоо максатында
кредиттерди сунуштоосу жөнүндө»
убактылуу жобого карата 3-тиркеме

(коммерциялык банктын фирмалык бланкына чыгарылат)
Банктын чет өлкө валютасындагы кредиттерди
улуттук валютага конвертациялоо планы
Банктын чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоо планында кеминде төмөнкү маалымат камтылууга
тийиш:
1. Карыз алуучу жөнүндө маалымат:
жеке адам үчүн – аты-жөнү, инсандыгын тастыктаган документтеги
маалыматтар; мында инсандыгын тастыктаган документтердин
көчүрмөлөрү жеке адамдын кредиттик таржымалына тиркелүүгө жана
талап келип түшкөн учурда Улуттук банкка сунушталууга тийиш;
2. Карыз алуучу менен түзүлгөн, чет өлкө валютасында алынган
кредиттик келишимдин/макулдашуунун номери жана күнү; мында чет
өлкө валютасында алынган кредиттик келишимдин/макулдашуунун
көчүрмөлөрү жеке адамдын кредиттик таржымалына тиркелүүгө жана
талап келип түшкөн учурда Улуттук банкка сунушталууга тийиш;
3. Чет өлкө валютасында алынган кредиттик келишимде/
макулдашууда көрсөтүлгөн чет өлкө валютасындагы кредиттин
баштапкы суммасы (суммасы АКШ долларында сан менен жана жазуу
жүзүндө) ;
4. Чет өлкө валютасында алынган кредиттик келишимде/
макулдашууда көрсөтүлгөн чет өлкө валютасындагы баштапкы
пайыздык чен.
5. Кредиттик келишимде/макулдашууда конвертациялоо күнүнө
карата көрсөтүлгөн чет өлкө валютасындагы кредиттин негизги карыз
калдыгы (суммасы АКШ долларында сан менен жана жазуу жүзүндө) ;
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6. 5-пунктта көрсөтүлгөн кредиттин Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн тиешелүү актысына ылайык Улуттук банктын 2015-жылдын
1-июлундагы расмий алмашуу курсу боюнча улуттук валютага кайра
эсептелинген негизги карыз калдыгы;
7. 6-пунктта көрсөтүлгөн кредиттин Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн тиешелүү актысына ылайык Улуттук банктын 2016-жылдын
1-февралындагы расмий алмашуу курсу боюнча улуттук валютага
кайра эсептелинген негизги карыз калдыгы;
8. 6-пунктта көрсөтүлгөн кредиттин негизги карыз калдыгын
минуска чыгаруу менен 7-пунктта көрсөтүлгөн кредиттин негизги
карыз калдыгы субсидиялоо суммасын түзгөн;
9. Конвертацияланган кредит боюнча пайыздык чен (улуттук
валютадагы кредит үчүн) ;
10. Мындай карызды улуттук валютага конвертациялоо планын
кошо алганда, конвертациялоо күнүнө карата кредит боюнча
чегерилген, бирок төлөнбөгөн пайыздар суммасы (суммасы АКШ
долларында сан менен жана жазуу жүзүндө) ;
11. Мындай карызды улуттук валютага конвертациялоо планын
кошо алганда, конвертациялоо күнүнө карата кредит боюнча
чегерилген, бирок төлөнбөгөн айыптык төлөмдөр суммасы (суммасы
АКШ долларында сан менен жана жазуу жүзүндө) ;
12. Улуттук банктын талабы боюнча чет өлкө валютасындагы
кредиттерди улуттук валютага конвертациялоого байланыштуу башка
милдеттенмелер.
Улуттук банк, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан
бекитилген чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоо критерийлерине жана/же шарттарына ылайык,
конвертациялоо планына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.
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«Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын коммерциялык
банктарга чет өлкө валютасындагы
кредиттерди улуттук валютага
конвертациялоо максатында
кредиттерди сунуштоосу жөнүндө»
убактылуу жобого карата 4-тиркеме
(коммерциялык банктын фирмалык бланкына чыгарылат)

Милдеттенме
(коммерциялык банктын аталышы)
20__-ж.«___» ______________
Ушул аркылуу (коммерциялык банктын толук аталышы)
атынан __________________ негизинде иш алып барган
________________________ (кызмат орду, аты-жөнү) 20____-жылдын
“__”__________ тартып кредиттерди конвертациялоо карыз алуучунун
каалоосу боюнча (коммерциялык банктын толук аталышы) өз
ыктырдыгы менен жүзөгө жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
тиешелүү актысына ылайык ашырыла тургандыгы жөнүндө
милдеттенмени өзүнө алат.
М.О.
Аты-жөнү, кызмат орду, кол тамгасы
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 8-февралындагы №6/2

Коммерциялык банктар менен своп-операцияларын
(эсептелинген) жүргүзүү жана коммерциялык банктарга
улуттук валютада кредит берүү шарттары тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы жөнүндө» мыйзамынын 5, 28 жана 43-беренелерине, Улуттук
банк Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы №5/3 токтому
менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
коммерциялык банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген)
жүргүзүү тартиби жөнүндө» убактылуу жобого, Улуттук банк
Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы №5/4 токтому менен
бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө
валютасындагы кредиттерди улуттук валютага конвертациялоодо
коммерциялык банктарга кредиттерди сунуштоосу жөнүндө»
убактылуу жобого ылайык жана улуттук валютанын өзгөрүлүп
турушуна байланыштуу көйгөйлүү жагдайга дуушар болгон жеке
адамдардын чет өлкө валютасындагы кредиттерин улуттук валютага
конвертациялоодо коммерциялык банктарга колдоо көрсөтүү
максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы
токтом кылат:
1. АКШ долларындагы акча каражаттарынын ордуна улуттук
валютада акча каражаттарын сунуштоо боюнча коммерциялык
банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) ишке ашыруунун
төмөнкүдөй шарттары (параметрлери) аныкталсын:
−− операция мөөнөтү – баштапкы пайыздык чен боюнча 7 (жети)
жолуга чейин пролонгациялоо мүмкүнчүлүгү менен 6 (алты)
айдан ашпаган мөөнөт;
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−− пайыздык чени (улуттук валютада) – Улуттук банктын ушул
токтом күчүнө кирген күнгө карата эсептик чени;
−− пайыздык чени (чет өлкө валютасында) – 0%;
−− операция ишке ашырылган күндөгү расмий курс;
−− операция аяктагандан күндөгү расмий курс.
2. Коммерциялык банктарга улуттук валютада кредиттерди
сунуштоонун төмөнкүдөй шарттары аныкталсын:
−− коммерциялык банктарга сунушталуучу кредиттердин жалпы
көлөмү – 2 847 422 854, 00 (эки миллиард сегиз жүз кырк жети
миллион төрт жүз жыйырма эки миң сегиз жүз элүү төрт) сомдон
ашпаган чекте;
−− пайыздык чени – Улуттук банктын ушул токтом күчүнө кирген
күнгө карата эсептик чени;
−− кредит мөөнөтү – баштапкы пайыздык чен боюнча 6 (алты)
айдан 7 (жети) жолуга чейин пролонгациялоо мүмкүнчүлүгү;
−− күрөөлүк камсыздоо менен ордун жабуу коэффициенти – 120
(жүз жыйырма) пайыз;
3. Своп-операцияларынын (эсептелинген) жана кредиттердин
жалпы көлөмү 3, 1 (үч миллиард жүз миллион) млрд сомдон ашпоого
тийиш.
4. Коммерциялык банктардын кредиттерди конвертациялоо
боюнча сунуштаган планына ылайык, своп-операцияларынын
(эсептелинген) жана кредиттердин көлөмүн аныктоо укугу Улуттук
банктын Төрагасынын орун басары Н. Жеңиш мырзага ыйгарылсын.
5. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
6. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен
коммерциялык банктарды тааныштырсын.
7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н.
Жениш мырзага жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 20 января 2016 года №4/6

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики
(прилагаются) :
−− О «Временных правилах регулирования деятельности
микрофинансовых компаний на территории Кыргызской
Республики» от 19 февраля 2003 года №4/2;
−− Об утверждении Положения «О периодическом регулятивном
отчете микрокредитной компании/микрокредитного агентства
и ломбарда» и Положения «О периодическом регулятивном
отчете микрофинансовой компании» от 27 мая 2009 года №25/3;
−− «О новой редакции Правил регулирования деятельности
кредитных союзов в Кыргызской Республике» от 4 мая 2005 года
№14/2;
−− Об утверждении «Правил регулирования деятельности
микрофинансовых компаний, осуществляющих операции по
исламским принципам банковского дела и финансирования»
от 30 мая 2014 года №24/11;
−− Об утверждении «Правил регулирования деятельности
кредитных союзов, осуществляющих операции по исламским
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принципам банковского дела и финансирования» от 16 июля
2014 года №32/5;
−− Об утверждении положений Национального банка Кыргызской
Республики от 17 октября 2014 года №45/1;
−− Об утверждении новой редакции Положения «О классификации
активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие
потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 февраля
2016 года, за исключением изменений и дополнений в постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики «О
периодическом регулятивном отчете микрофинансовых компаний,
осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами
банковского дела и финансирования», и «О периодическом
регулятивном отчете микрокредитных компаний и микрокредитных
агентств, осуществляющих операции в соответствии с исламскими
принципами банковского дела и финансирования», от 17 октября
2014 года №45/1, которые вступают в силу с 1 июня 2016 года.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики
для включения в Государственный реестр нормативных
правовых актов Кыргызской Республики.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести
настоящее постановление до сведения Ассоциации микрофинансовых
организаций, ОЮЛ «Ассоциации развития исламской экономики,
финансов и индустрии», кредитных союзов, микрофинансовых
организаций, ЗАО «ЭкоИсламикБанк», ОсОО ОЦ «Баракат», ОАО
«Финансовая компания кредитных союзов», коммерческие банки,
ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Л. Дж. Орозбаеву.
И.о. Председателя

Н. Жениш
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 20 января 2016 года №4/6

Изменения и дополнения в некоторые постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О временных правилах регулирования
деятельности микрофинансовых компаний на территории Кыргызской
Республики» от 19 февраля 2003 года № 4/2 следующие изменения
и дополнения:
в наименовании и по всему тексту постановления слова «Временные
правила» заменить словом «Правила» в соответствующих падежах;
в Правилах регулирования деятельности микрофинансовых
компаний на территории Кыргызской Республики, утвержденных
вышеуказанным постановлением:
−− в наименовании слова «микрофинансовых компаний», заменить
словом «микрофинансовых организаций».
−− в пункте 1.2.:
слова «микрофинансовых компаний» заменить словами
«микрофинансовых организаций (далее – МФО) »;
слова «микрофинансовая компания» заменить словами
«микрофинансовая организация».
−− в пунктах 1.3., 1.4., 1.7., 1.8. слова «микрофинансовых
компаний», заменить словом «МФО».
−− пункты 1.5., 1.6. признать утратившими силу.
−− пункт 1.9. изложить в следующей редакции:
«1.9. Микрофинансовая организация осуществляет внутренний
аудит с тем, чтобы проверить достоверность счетов, проверить и
оценить адекватность и эффективность своей системы внутреннего
контроля в соответствии с нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики. Для этого микрофинансовая компания
(далее – МФК) обязана, а микрокредитная компания (далее - МКК) /
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микрокредитное агентство (далее - МКА) может создать свою службу
внутреннего аудита.».
−− дополнить пунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10. Системообразующими считаются МФО, которые имеют
системную значимость для микрофинансового сектора. Критерии
системной значимости определяются нормативными правовыми
актами Национального банка. В отношении системообразующих
МФО применяется специальный режим регулирования и надзора,
устанавливаемый Национальным банком.».
−− дополнить пунктом 1.11. следующего содержания:
«1.11. В целях настоящих Правил под оптовым кредитом понимается
кредит, предоставляемый финансово-кредитным учреждениям для
последующего предоставления микрокредитов, в целях продвижения
финансовых услуг в регионах и поддержки предпринимательской
активности.
Под МФО, занимающимся оптовым кредитованием,
подразумевается МФО, в котором доля оптовых кредитов составляет
более 70 процентов от кредитного портфеля.».
−− в пункте 2.1.:
восьмой абзац изложить в следующей редакции:
«Микрофинансовые компании должны иметь утвержденную
Советом директоров внутреннюю кредитную политику. Данная
внутренняя кредитная политика должна определять основной
регион деятельности, а также максимальный совокупный размер
микрокредита, выдаваемый одному и тому же лицу, но в размере не
более трех процентов от минимального размера уставного капитала,
установленного Национальным банком для вновь создаваемой МФК
(не привлекающей срочные вклады от физических и юридических
лиц) .»;
девятый абзац изложить в следующей редакции:
«Для МФК, занимающихся оптовым кредитованием, максимальный
совокупный размер микрокредита, выдаваемый одному и тому же
лицу, не должен превышать 20 процентов от размера собственного
капитала.».
−− пункт 2.1.-1. изложить в следующей редакции:
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«2.1.1. Выдача микрокредита, свыше максимального совокупного
размера микрокредита, выдаваемого МФК одному и тому же
заемщику или группе связанных лиц, установленного пунктом 2.1.
настоящих Правил, за исключением микрофинансовых компаний,
осуществляющих прием срочных вкладов от физических и
юридических лиц и/или занимающихся оптовым кредитованием,
допускается для целей расширения/развития действующего бизнеса,
в том числе создание дополнительных рабочих мест, согласно статье 2
Закона Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в
Кыргызской Республике», по следующим направлениям кредитования:
−− торговля;
−− сельское хозяйство (включая растениеводство, животноводство,
заготовка/переработка сельскохозяйственных продуктов) ;
−− услуги;
−− транспорт;
−− финансовая аренда (лизинг) ;
−− промышленность;
−− строительство.
При выдаче МФК микрокредитов, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, необходимо выполнение следующих условий:
1) наличие у микрофинансовой компании разработанной в
соответствии с целями и задачами микрофинансирования политики
финансирования с определением конкретных видов продуктов
и порядок последующего мониторинга целевого использования
предоставляемого финансирования;
2) сумма такого микрокредита, при соблюдении установленных
условий, не должна быть свыше 3000000 (трех миллионов) сомов (или
эквивалента в иностранной валюте) ;
3)
имеется соответствующая информация из Кредитного
информационного бюро (КИБ) относительно кредитной истории
заявителя, в том числе по просроченным кредитам, ранее полученным
заявителем, а также информация о том, выступает ли заявитель в
качестве поручителя по каким-либо другим кредитам;
4) имеются необходимые документальные подтверждения
платежеспособности заявителя (права владения активами,
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генерирующими доход заявителя, справка о заработной плате с места
работы, патент, свидетельство и т.д.) , а также проведена оценка
платежеспособности заявителя, подтвержденная заключением
ответственного кредитного специалиста или сотрудника в соответствии
с кредитной политикой и/или иными внутренними документами
микрокредитной компании;
5)
предоставляется Анкета-заявка на получение кредита
заявителя, при этом в Анкете-заявке на получение кредита должны
быть указаны цели использования кредита с соответствующими
расчетами и прогнозами;
6) коэффициент покрытия долга заемщика, равный отношению
совокупного дохода заемщика к месячному взносу по кредиту (по
основной сумме и процентам) , должен составлять не менее 130
процентов.»;
−− подпункт 2.2.2. пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2.2. МФК, не осуществляющие операции по приему вкладов,
должны соблюдать соответствующие требования по минимальному
размеру уставного капитала и условиям его формирования,
установленные в Положении «О лицензировании деятельности
микрофинансовых компаний», утвержденном постановлением
Правления Национального банка Кыргызской Республики от 23 декабря
2015 года №78/26 (далее по тексту – Положение «О лицензировании
деятельности микрофинансовых компаний») .».
дополнить пунктом 2.4.-3 следующего содержания:
«2.4.-3. Максимальный совокупный размер средств,
заимствованных от юридических лиц и учредителей (акционеров) .
Максимальный совокупный размер средств, заимствованных МФК,
в том числе занимающихся оптовым кредитованием, от юридических
лиц и учредителей (акционеров) , не должен превышать 500 процентов
от размера собственного капитала и определяется по формуле:
СЗ/СК*100%≤ 500%, где:
СЗ - совокупный размер средств, заимствованных МФК от
юридических лиц и учредителей (акционеров) , на дату оценки;
СК - собственный капитал МФК на дату оценки.
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Данный норматив включает в себя нормативы, указанные в
подпунктах 2.4.-1., 2.4.-2.»;
−− в первом абзаце подпункта 2.5.1. пункта 2.5. цифры «12»
заменить цифрами «20».
−− дополнить пунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. МФК должны осуществлять делопроизводство на
государственном и/или на официальном языках. Все внутренние
документы, в том числе договоры, контракты, соглашения с
контрагентами, необходимо оформлять на государственном или
на официальном языках. При этом допускается оформление
договоров с контрагентами на государственном и/или официальном
и на иностранном языках, имеющих равную юридическую силу.
Оформление договоров на иностранном языке допускается только
при наличии заверенного в установленном порядке перевода на
государственный или официальный язык.».
−− раздел 3 Правил признать утратившими силу.
−− в первом абзаце пункта 6.3. цифры «12» заменить цифрами
«20».
−− Правила дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. Регулирование деятельности микрокредитных компаний и
микрокредитных агенств.
7.1. МКК или МКА не имеют права выпускать ценные бумаги,
кроме акций, выпускаемых МКК в форме акционерных обществ,
а также не имеют права осуществлять иные банковские операции,
не предусмотренные статьей 33 Закона Кыргызской Республики
«О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике», за
исключением операций финансового лизинга.
7.2. Максимальный совокупный размер микрокредита,
выдаваемый микрокредитной компанией одному и тому же лицу
или группе связанных лиц, должен быть определен в размере не
более 10 процентов от минимального размера уставного капитала,
установленного Национальным банком для вновь создаваемой МКК.
Данное ограничение распространяется также на факторинговые
операции.
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7.3. Для МКК, занимающихся оптовым кредитованием,
максимальный совокупный размер микрокредита, выдаваемый
одному и тому же заемщику или группе связанных лиц, должен быть
не более 20 процентов от размера собственного капитала.
7.4. Выдача микрокредита, свыше максимального совокупного
размера микрокредита, выдаваемого микрокредитной компанией
одному и тому же заемщику или группе связанных лиц, установленного
пунктом 7.2. настоящих Правил, за исключением микрофинансовых
организаций, занимающихся оптовым кредитованием, допускается
для целей расширения/развития действующего бизнеса, в том числе
создание дополнительных рабочих мест, согласно статье 2 Закона
Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в
Кыргызской Республике», по следующим направлениям кредитования:
−− торговля;
−− сельское хозяйство (включая растениеводство, животноводство,
заготовка/переработка сельскохозяйственных продуктов) ;
−− услуги;
−− транспорт;
−− ф и н а н с о ва я
аренда
(лизинг)
о б о руд о ва н и я ,
сельскохозяйственной техники;
−− промышленность;
−− строительство.
При выдаче МКК микрокредитов, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, необходимо выполнение следующих условий:
1) наличие у МКК разработанной в соответствии с целями и
задачами микрофинансирования политики с определением конкретных
кредитных продуктов и порядок последующего мониторинга целевого
использования выданного финансирования;
2) сумма такого микрокредита, при соблюдении установленных
условий, не должна быть свыше 1000000 (одного миллиона) сомов,
за исключением микрокредита по финансовой аренде (лизинг) ;
3) максимальный совокупный размер микрокредита по финансовой
аренде (лизинг) не должен превышать 10 процентов от собственного
капитала.
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4)
имеется соответствующая информация из Кредитного
информационного бюро (КИБ) относительно кредитной истории
заявителя, в том числе по просроченным кредитам, ранее полученным
заявителем, а также информация о том, выступает ли заявитель в
качестве поручителя по каким-либо другим кредитам;
5) имеются необходимые документальные подтверждения
платежеспособности заявителя (права владения активами,
генерирующими доход заявителя, справка о заработной плате с места
работы, патент, свидетельство и т.д.) , а также проведена оценка
платежеспособности заявителя, подтвержденная заключением
ответственного кредитного специалиста или сотрудника в соответствии
с кредитной политикой и/или иными внутренними документами МКК;
6)
предоставляется Анкета-заявка на получение кредита
заявителя, при этом в Анкете-заявке на получение кредита должны
быть указаны цели использования микрокредита с соответствующими
расчетами и прогнозами;
7) коэффициент покрытия долга заемщика, равный отношению
совокупного дохода заемщика к месячному взносу по кредиту (по
основной сумме и процентам) , должен составлять не менее 130
процентов.
7.5. Установить для МКК, следующие нормативы:
7.5.1. Норматив максимального совокупного размера средств,
заимствованных от юридических лиц и учредителей (акционеров) , в
размере не более 500 процентов от собственного капитала.
Данный норматив также распрастраняется на МКК, занимающиеся
оптовым кредитованием, и включает в себя следующее нормативы:
−− норматив максимального совокупного размера средств,
заимствованных от учредителей (акционеров) – физических лиц,
в размере не более 100 процентов от собственного капитала;
−− норматив максимального совокупного размера средств,
заимствованных от учредителей (акционеров) – юридических
лиц, в размере не более 100 процентов от собственного
капитала.
Процентная ставка по средствам, заимствованным от учредителей
(акционеров) , не должна превышать учетную ставку Национального
банка более чем на 5 процентных пунктов.
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7.6. Для МКК, занимающихся оптовым кредитованием (апексные
институты) и имеющих обязательства перед кредиторами (в том числе
ФКУ) , установить норматив адекватности (достаточности) капитала.
Значение норматива адекватности (достаточности) капитала М2
необходимо поддерживать на уровне не менее 15%.
Норматив адекватности капитала определяется по формуле:
М2= СК / СА * 100%, где:
СК - собственный капитал МКК на дату оценки;
СА - сумма балансовых активов на дату оценки за минусом суммы
депозитов, размещенных в финансово-кредитных учреждениях
в качестве залога в размере суммы привлеченных средств в
национальной валюте в целях хеджирования валютных рисков.
7.7. Расчет собственного капитала МКК (на дату оценки)
производить на основе следующих показателей:
−− оплаченного уставного капитала (стоимость простых и
привилегированных акций, или долевой капитал) ;
−− капитала, внесенного сверх номинала (для акционерных
обществ) ;
−− дополнительного капитала, внесенного физическими и
юридическими лицами;
−− резервов для будущих потребностей;
−− нераспределенной прибыли/убытков прошлых лет;
−− убытков текущего года;
−− за минусом инвестиций в капитал (акции, долевое участие)
других микрофинансовых организаций, лизинговых компаний
и банков.
При этом под инвестициями в капитал (акции, долевое участие)
понимается остаток фактически вложенных средств в капитал МФО,
лизинговых компаний и банков.
7.8. МКА осуществляет выдачу микрокредитов (обеспеченные
и необеспеченные микрокредиты) в национальной валюте за счет
собственных средств и заемных средств, в том числе от финансовокредитных учреждений и/или международных финансовых
организаций на условиях, оговоренных с заемщиком в соответствии
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с уставными целями некоммерческой организации, определяемыми
участниками микрокредитного агентства.
7.8.1. Максимальный совокупный размер микрокредита,
выдаваемый микрокредитным агентством одному и тому же заемщику
или группе связанных лиц, должен быть определен в размере не
более 50 тыс. сомов, эффективная процентная ставка по которому не
должна превышать учетную ставку Национального банка на момент
выдачи кредита более чем на 5 процентных пунктов.
7.9. МКК/МКА должны осуществлять делопроизводство на
государственном и/или на официальном языках. Все внутренние
документы, в том числе договоры, контракты, соглашения с
контрагентами, необходимо оформлять на государственном или
на официальном языках. При этом допускается оформление
договоров с контрагентами на государственном и/или официальном
и на иностранном языках, имеющих равную юридическую силу.
Оформление договоров на иностранном языке допускается только
при наличии заверенного в установленном порядке перевода на
государственный или официальный язык.».
−− в Приложении в таблице «Форма по исполнению экономических
нормативов для МФК, лицензируемых Национальным банком»:
слова «не менее 18%» заменить словами «не менее 8%»;
таблицу дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«
Максимальный
совокупный размер
средств, заимствованных
от юридических лиц и
учредителей (акционеров)

СЗ х100%
СК

не более 500%

»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«СЗ- совокупный размер средств, заимствованных от юридических
лиц и учредителей (акционеров) ».
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О
периодическом регулятивном отчете микрокредитной компании/
микрокредитного агентства и ломбарда» и Положения «О
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периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании» от
27 мая 2009 года №25/3 следующие изменения и дополнения:
в Положении О периодическом регулятивном отчете
микрофинансовой компании, утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− в Приложении 2:
1) Раздел 1. «Регулятивный отчет о финансовом состоянии» в
статье «17 Полученные кредиты» подраздела «Б. Обязательства»
после строки «17-4. в том числе в иностранной валюте»; дополнить
строками 17-5. - 17-6.» следующего содержания:
«17-5. Средства, заимствованные МФК от юридических лиц и
учредителей (акционеров)
17-6. в том числе в иностранной валюте»;
2) Раздел 1. «Регулятивный отчет о финансовом состоянии»
подраздел «Г. Расшифровка обязательств» после строки «5. Средства,
заимствованные МФК от учредителей (акционеров) – юридических
лиц» дополнить строкой «6» следующего содержания:
«6. Средства, заимствованные МФК от юридических лиц и
учредителей (акционеров) »;
3) Раздел 2. «Отчет о совокупном доходе» подраздел «Б.
Процентные расходы» после строки «11-2. Процентный расход по
средствам, заимствованным МФК от учредителей (акционеров) –
юридических лиц» дополнить строкой «11-3.» следующего содержания:
«11-3. Процентный расход по средствам, заимствованным МФК от
юридических лиц и учредителей (акционеров) »;
4) Раздел 6 подраздел «Обязательства» подраздел «6.А. Анализ
чувствительности активов и обязательств к изменению процентных
ставок (ГЭП_АНАЛИЗ) » в статье «9. Кредиты полученные:» после
строки «в т.ч. в иностранной валюте» строки «9-2. Обязательства
по средствам, заимствованным МФК от учредителей (акционеров) –
юридических лиц» дополнить строкой «9-3.» следующего содержания:
«9-3 Обязательства по средствам, заимствованным МФК от
юридических лиц и учредителей (акционеров)
в т. ч. в иностранной валюте»;
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5) В разделе 10 «Сведения о соблюдении экономических
нормативов» подраздел «Экономические нормативы для МФК, не
привлекающих депозиты» изложить в следующей редакции: «
Экономические нормативы для МФК, не привлекающих денежные средства
Минимальный размер
уставного капитала
Максимальный
совокупный размер
инвестиций
Максимальный размер
финансирования,
выдаваемого одному
и тому же лицу, МФК,
занимающихся оптовым
финансированием
Максимальный
совокупный размер
средств, заимствованных
от учредителей
(акционеров) –
физических лиц
Максимальный
совокупный размер
средств, заимствованных
от учредителей
(акционеров) –
юридических лиц
Максимальный
совокупный размер
средств, заимствованных
от юридических лиц и
учредителей (акционеров)

УК*100%
50 млн. сомов
СИ*100%
СК

не менее 100 %

не более 30 %

МК*100%
СК

не более 20 %

СЗФЛ*100%
СК

не более 100%

СЗЮЛ*100%
СК

СЗ*100%
СК

не более 100%

не более 500%

»;
в Приложении 2 к Положению «О периодическом регулятивном
отчете микрокредитной компании/микрокредитного агентства»,
утвержденному вышеуказанным постановлением:
1) Раздел 1 «Регулятивный отчет о финансовом состоянии»
подраздел «Обязательства» после строки «21-2 Средства,
заимствованные МКК от учредителей (акционеров) – юридических
лиц» дополнить строкой «21-3 »следующего содержания:
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«21-3 Средства, заимствованные МКК от юридических лиц и
учредителей (акционеров) »;
2) Раздел 6. «Раскрытия» подраздел «А. Обязательства» после
строки «2-2 Средства, заимствованные МКК от учредителей
(акционеров) – юридических лиц» дополнить строкой «2-3»
следующего содержания:
«2-3 Средства, заимствованные МКК от юридических лиц и
учредителей (акционеров) »;
3) Раздел 7. «Сведения о соблюдении экономических нормативов»
после строки «Максимальный совокупный размер средств,
заимствованных МКК от учредителей (акционеров) – юридических
лиц» дополнить строками следующего содержания: «
Максимальный совокупный
размер средств,
заимствованных МКК
от юридических лиц и
учредителей (акционеров)
Норматив адекватности
капитала МКК

М2

СЗ x100%
CK

Не более 500%

CK x100%
CA

Не более 15%

»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«СЗ - совокупный размер средств заимствованных от юридических
лиц и учредителей (акционеров) »;
3. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О новой редакции Правил регулирования
деятельности кредитных союзов в Кыргызской Республике» от 4 мая
2005 года №14/2 следующие изменения:
в Правилах регулирования деятельности кредитных союзов
в Кыргызской Республике, утвержденных вышеуказанным
постановлением:
−− третий абзац пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«б) для кредитных союзов, обладающих лицензией на право
привлечения вкладов (депозитов) от участников кредитного союза не менее 2 000 000 (двух миллионов) сом.».
4. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении новой редакции Положения
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«О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв
на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года
№ 18/3 следующие дополнения и изменения:
в Положении «О классификации активов и соответствующих
отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− пятый абзац в пункте 5.1.3. признать утратившим силу;
−− дополнить пунктом следующей редакции:
«7.1.-1. Повторно реструктуризированные кредиты должны сразу
классифицироваться как «субстандартные» до подтверждения
условий, указанных в пункте 7.1.».
5. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил регулирования
деятельности микрофинансовых компаний, осуществляющих операции
по исламским принципам банковского дела и финансирования» от 30
мая 2014 года № 24/11 следующие изменения и дополнения:
−− наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении «Правил регулирования деятельности
микрофинансовых организаций, осуществляющих операции по
исламским принципам банковского дела и финансирования»;
в Правилах регулирования деятельности микрофинансовых
компаний, осуществляющих операции по исламским принципам
банковского дела и финансирования, утвержденных вышеуказанным
постановлением:
−− наименование изложить в следующей редакции:
«Правила регулирования деятельности микрофинансовых
организаций, осуществляющих операции по исламским принципам
банковского дела и финансирования».
−− в пункте 1:
слова «микрофинансовые компании» заменить словами
«микрофинансовые организации»;
слова « (далее –микрофинансовые компании/МФК) » заменить
словами « (далее – МФО) ».
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−− в пунктах 2., 6., 7. слова «микрофинансовых компаний»,
«МФК» заменить словами «микрофинансовых организаций» в
соответствующих падежах.
−− пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Микрофинансовые организации в целях выполнения
экономических нормативов, указанных в настоящих Правилах, и
снижения рисков могут в своих внутренних политиках установить
внутренние пределы по экономическим нормативам, которые
должны быть ниже максимальных и выше минимальных пределов,
установленных Национальным банком.».
−− пункт 4. признать утратившим силу.
−− пункт 5. изложить в следующей редакции:
«5. Разрешенные виды сделок (договоров) МФО по размещению и
привлечению средств (в случае указания в лицензии) в соответствии
с исламскими принципами банковского дела и финансирования
осуществляются в соответствии с типовыми договорами, одобренными
Шариатским советом, и требованиями нормативных правовых актов
Национального банка.».
−− пункт 8. изложить в следующей редакции:
«8. МФО осуществляет внутренний аудит с целью проверки
достоверности счетов, оценки адекватности и эффективности своей
системы внутреннего контроля и соответствия ее нормативным
правовым актам Кыргызской Республики. Для этого микрофинансовая
компания (далее - МФК) обязана, а микрокредитная компания (далее
- МКК) и микрокредитное агентство (далее - МКА) может создать свою
службу внутреннего аудита.».
−− дополнить пунктами 8-1., 8-2. следующего содержания:
«8-1. Системообразующими считаются МФО, которые имеют
системную значимость для микрофинансового сектора. Критерии
системной значимости определяются нормативными правовыми
актами Национального банка. В отношении системообразующих
МФО применяется специальный режим регулирования и надзора,
устанавливаемый Национальным банком.
8-2. В целях настоящих Правил под оптовым финансированием,
понимаются активы, несущие в себе кредитный риск, предоставляемые
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ФКУ для последующего предоставления финансирования клиентам
по сделке «мурабаха» с соблюдением принципов и условий,
соответствующих стандартам Шариата, в целях продвижения
финансовых услуг в регионах и поддержки предпринимательской
активности.
Под МФО, занимающимся оптовым финансированием,
подразумевается МФО, в которой доля оптового финансирования
составляет более 70 процентов от его портфеля по финансированию.».
−− в пункте 9.:
пятый абзац изложить в следующей редакции:
«- максимальный совокупный размер финансирования,
предоставляемого одному и тому же клиенту или группе связанных
лиц, в размере не более трех процентов от минимального размера
уставного капитала, установленного Национальным банком для
вновь создаваемой МФК (не привлекающей денежные средства
от физических и юридических лиц) , с учетом положений пункта 10
настоящих Правил.»;
шестой абзац признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- для МФК, занимающихся оптовым финансированием,
максимальный совокупный размер финансирования, выдаваемый
одному и тому же клиенту или группе связанных лиц, не должен
превышать 20 процентов от размера собственного капитала.».
−− пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Предоставление финансирования свыше максимального
совокупного размера финансирования, предоставляемого МФК
одному и тому же клиенту или группе связанных лиц, установленного
пунктом 9 настоящих Правил, за исключением МФК, осуществляющих
прием денежных средств от физических и юридических лиц и/
или занимающихся оптовым финансированием, допускается для
целей расширения/развития действующего бизнеса, в том числе
создания дополнительных рабочих мест, согласно статье 2 Закона
«О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике», по
следующим направлениям финансирования:
−− торговля;
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−− сельское хозяйство (включая растениеводство, животноводство,
заготовка/переработка сельскохозяйственных продуктов) ;
−− услуги;
−− транспорт;
−− промышленность;
−− иджара мунтахийя биттамлик;
−− строительство.
При предоставлении микрофинансовыми компаниями
финансирования по направлениям, указанным в настоящем пункте,
необходимо выполнение следующих условий:
1) наличие у микрофинансовой компании разработанной в
соответствии с целями и задачами микрофинансирования политики
финансирования с определением конкретных видов продуктови
порядка последующего мониторинга целевого использования
предоставляемого финансирования;
2) сумма предоставляемого финансирования, при соблюдении
установленных условий, не должна быть свыше трех миллионов
сомов (или эквивалента в иностранной валюте) ;
3) имеется информация из Кредитного информационного бюро
(КИБ) относительно кредитной истории клиента;
4) имеются необходимые документальные подтверждения
платежеспособности клиента (права владения активами,
генерирующими доход клиента, справка о заработной плате с места
работы клиента, патент, свидетельство и т.д.) , а также проведена
оценка платежеспособности клиента, подтвержденная заключением
ответственного специалиста по финансированию или другого
сотрудника МФК в соответствии с политикой финансирования и/или
иными внутренними документами МФК;
5)
предоставляется Анкета-заявка клиента на получение
финансирования, при этом в Анкете-заявке на получение
финансирования должны быть указаны цели использования
предоставляемого финансирования с соответствующими расчетами
и прогнозами;
6) коэффициент покрытия долга клиента равен отношению
совокупного дохода клиента к месячному взносу по активу, несущему
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в себе кредитный риск (по основной сумме и наценке) , должен
составлять не менее 130 процентов.».
−− пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. МФК должна соблюдать соответствующие требования
по минимальному размеру уставного капитала и условия его
формирования, установленные в Положении «О лицензировании
деятельности микрофинансовых компаний», утвержденном
постановлением Правления Национального банка Кыргызской
Республики от 23 декабря 2015 года №78/26 (далее по тексту Положение «О лицензировании деятельности микрофинансовых
компаний») .».
−− в пункте 12:
восьмой абзац изложить в следующей редакции:
«- за минусом инвестиций в капитал (акции, долевое участие)
других МФО, лизинговых компаний и банков.»;
дополнить десятым абзацем следующего содержания:
«При этом под инвестициями в капитал (акции, долевое участие)
понимается остаток фактически вложенных средств в капитал МФО,
лизинговых компаний и банков.».
−− в пункте 13:
первый и второй абзацы изложить в следующей редакции:
«МФК вправе осуществлять инвестиции в капитал МФО, лизинговых
компаний и банков, деятельность которых не противоречит стандартам
Шариата. При этом инвестиции МФК в МФО, лизинговые компании и
банки должны соответствовать целям МФО, определенной Законом
«О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике».
Максимальный совокупный размер инвестиций МФК (инвестиции
в капитал (акции, долевое участие) , долговые обязательства,
финансовые вложения по сделке иджара мунтахийя биттамлик и
любые другие подобные финансовые вложения) в МФО, лизинговые
компании и банки, не должен превышать 30 процентов от размера
собственного капитала МФК и определяется по формуле:»;
дополнить шестым абзацем следующего содержания:
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«При расчете данного норматива учитывается финансирование,
предоставленное МФО, лизинговым компаниям и банкам, в капитал
(акции, долевое участие) которых размещены инвестиции МФК.»;
−− дополнить пунктами 13-1., 13-2., 13-3. следующего содержания:
«13-1. Максимальный совокупный размер средств, заимствованных
от учредителей (акционеров) - физических лиц.
Максимальный совокупный размер средств, заимствованных
МФК, в том числе занимающихся оптовым финансированием, от
учредителей (акционеров) - физических лиц, не должен превышать
100 процентов от размера собственного капитала и определяется по
формуле:
СЗФЛ / СК * 100% ≤ 100%, где:
СЗФЛ - совокупный размер средств, заимствованных МФК от
учредителей (акционеров) - физических лиц, на дату оценки;
СК - собственный капитал МФК на дату оценки (см. пункт 12.) .
13-2. Максимальный совокупный размер средств, заимствованных
от учредителей (акционеров) - юридических лиц.
Максимальный совокупный размер средств, заимствованных
МФК, в том числе занимающихся оптовым финансированием, от
учредителей (акционеров) - юридических лиц, не должен превышать
100 процентов от размера собственного капитала и определяется по
формуле:
СЗЮЛ / СК * 100% ≤ 100%, где:
СЗЮЛ - совокупный размер средств, заимствованных МФК от
учредителей (акционеров) - юридических лиц, на дату оценки;
СК - собственный капитал МФК на дату оценки (см. пункта 12.) .
13-3. Максимальный совокупный размер средств, заимствованных
от юридических лици учредителей (акционеров) .
Максимальный совокупный размер средств, заимствованных
МФК, в том числе занимающихся оптовым финансированием от
юридических лиц и учредителей (акционеров) , не должен превышать
500 процентов от размера собственного капитала и определяется по
формуле:
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СЗ/СК*100%≤500%,
где:
СЗ - Совокупный размер средств, заимствованных МФК от
юридических лиц и учредителей (акционеров) , на дату оценки;
СК - собственный капитал МФК на дату оценки (см. пункта 12.) .
Данный норматив включает в себя нормативы, указанные в
подпунктах 13-1., 13-2.»;
−− абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца,
следующего за отчетным, МФК должны представлять в Национальный
банк сведения:
−− об инвестициях в капитал (акции, долевое участие) других МФО,
лизинговых компаний и банков с указанием перечня и размера
инвестиций в каждую из них;
−− о размере инвестиций МФК (инвестиции в капитал (акции,
долевое участие) , долговые обязательства, финансовые
вложения по сделке иджара мунтахийя биттамлик и любые
другие подобные финансовые вложения) в МФО, лизинговые
компании и банки, с указанием перечня и размера инвестиций
в каждую из них, расчета показателя, приведенного в пункте 13;
−− о размере средств, заимствованных от учредителей (акционеров)
- физических лиц, с указанием перечня учредителей
(акционеров) - физических лиц, размера заимствований от
каждого учредителя, расчета показателя, приведенного в пункте
13-1. настоящих Правил;
−− о размере средств, заимствованных от учредителей (акционеров)
- юридических лиц, с указанием перечня учредителей
(акционеров) - юридических лиц, размера заимствований от
каждого учредителя, расчета показателя, приведенного в пункте
13-2. настоящих Правил.»;
−− дополнить пунктом 15-1. следующего содержания:
«15-1. МФК должны осуществлять делопроизводство на
государственном и/или на официальном языках. Все внутренние
документы, в том числе договоры, контракты, соглашения с
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контрагентами, необходимо оформлять на государственном или
на официальном языках. При этом допускается оформление
договоров с контрагентами на государственном и/или официальном
и на иностранном языках, имеющих равную юридическую силу.
Оформление договоров на иностранном языке допускается только
при наличии заверенного в установленном порядке перевода на
государственный или официальный язык.».
−− главу 3 признать утратившим силу.
−− пункт 22. изложить в следующей редакции:
«22. МФК, имеющие право на осуществление операций по
привлечению денежных средств, обязаны соблюдать установленные
Национальным банком экономические нормативы, включая:
−− минимальный размер оплаченного уставного капитала;
−− минимальный размер собственного капитала (М1) ;
−− норматив адекватности капитала (М2) ;
−− максимальный размер риска на одного клиента (М3) ;
−− норматив ликвидности (М4) ;
−− норматив ограничения риска по возврату привлеченных
денежных средств (М5) ;
−− максимальный размер риска по операциям с инсайдерами и
аффилированными лицами;
−− максимальную совокупную задолженность служащих
МФК, которым МФК предоставила финансирование на
потребительские цели;
−− максимальный совокупный размер инвестиций в
микрофинансовые организации, лизинговые компании и банки;
−− размер инвестиций в негосударственные долговые ценные
бумаги;
−− максимальный совокупный размер средств, заимствованных от
учредителей (акционеров) - физических лиц;
−− максимальный совокупный размер средств, заимствованных от
учредителей (акционеров) - юридических лиц.».
−− в пункте 27.:
четвертый абзац изложить в следующей редакции:
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«СЗ - совокупная задолженность клиента по предоставленному
финансированию (независимо от срочности) , по сделке иджара
мунтахийя биттамлик на дату оценки;»;
дополнить шестым абзацем следующего содержания:
«Настоящий норматив не распространяется на МФК, занимающиеся
оптовым финансированием.».
−− пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Устанавливаются следующие требования в части совокупного
размера в МФО, лизинговые компании и банки:
1) МФК вправе осуществлять инвестиции в капитал МФО, лизинговых
компаний и банков, деятельность которых не противоречит стандартам
Шариата. При этом инвестиции МФК в МФО, лизинговые компании и
банки должны соответствовать целям МФО, определенным Законом
«О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике».»;
2) Максимальный совокупный размер инвестиций МФК (инвестиции
в капитал (акции, долевое участие) , долговые обязательства,
финансовые вложения по сделке иджара мунтахийя биттамлик и
любые другие подобные финансовые вложения) в МФО, лизинговые
компании и банки, не должен превышать 30 процентов от размера
собственного капитала МФК и рассчитывается в соответствии с
пунктом 13 настоящих Правил.
При расчете данного норматива учитывается предоставленное
финансирование МФО, лизинговым компаниям и банкам, в капитал
(акции, долевое участие) которых размещены инвестиции МФК.»;
−− дополнить пунктами 32-1., 32-2. следующего содержания:
«32-1. Максимальный совокупный размер средств, заимствованных
от учредителей (акционеров) - физических лиц.
МФК вправе заимствовать средства от учредителей (акционеров)
физических лиц.
Максимальный совокупный размер средств, заимствованных МФК
от учредителей (акционеров) - физических лиц, не должен превышать
100 процентов от размера собственного капитала МФК и определяется
по формуле:
СЗФЛ / СК * 100% ≤ 100%, где:
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СЗФЛ - совокупный размер средств, заимствованных МФК от
учредителей (акционеров) - физических лиц на дату оценки;
СК - собственный капитал МФК на дату оценки (см. пункт 12) .
32-2. Максимальный совокупный размер средств, заимствованных
от учредителей (акционеров) - юридических лиц.
МФК вправе заимствовать средства от учредителей (акционеров)
юридических лиц.
Максимальный совокупный размер средств, заимствованных МФК
от учредителей (акционеров) - юридических лиц, не должен превышать
100% от размера собственного капитала МФК и определяется по
формуле:
СЗЮЛ / СК * 100% ≤ 100%, где:
СЗЮЛ – совокупный размер средств, заимствованных МФК от
учредителей (акционеров) - юридических лиц на дату оценки;
СК – собственный капитал МФК на дату оценки (см. пункт 12) .»;
−− пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Ежемесячно, не позднее двадцатого числа месяца,
следующего за отчетным, МФК должны представлять в Национальный
банк «Сведения о соблюдении экономических нормативов» согласно
Приложению к настоящим Правилам с указанием:
−− перечня и размера инвестиций в капитал (акции, долевое
участие) других МФО, лизинговых компаний и банков;
−− перечня и размера инвестиций МФК (инвестиции в капитал
(акции, долевое участие) , долговые обязательства, финансовые
вложения по сделке иджара мунтахийя биттамлик и любые
другие подобные финансовые вложения) в другие МФО,
лизинговые компании и банки;
−− размера средств, заимствованных от учредителей (акционеров)
- физических лиц, с указанием перечня учредителей
(акционеров) - физических лиц, размера заимствований от
каждого учредителя, расчета показателя, приведенного в
третьем абзаце пункта 32-1. настоящих Правил;
−− размера средств, заимствованных от учредителей (акционеров)
- юридических лиц, с указанием перечня учредителей
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(акционеров) - юридических лиц, размера заимствований
от каждого учредителя, расчета показателя, приведенного в
третьем абзаце пункта 32-2. настоящих Правил.»;
−− дополнить главой 7 следующего содержания:
«Глава 7. Регулирование деятельности микрокредитных
компаний и микрокредитных агенств
39. МКК или МКА не имеют права выпускать ценные бумаги,
кроме акций, выпускаемых МКК в форме акционерных обществ,
а также не имеют права осуществлять иные банковские операции,
не предусмотренные статьей 33 Закона Кыргызской Республики
«О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике», за
исключением сделки иджара мунтахийя биттамлик.
40. Максимальный совокупный размер финансирования,
выдаваемый МКК одному и тому же лицу или группе связанных
лиц, должен быть определен в размере не более десяти процентов
от минимального размера уставного капитала, установленного
Национальным банком для вновь создаваемой МКК.
41. Для МКК, занимающихся оптовым финансированием,
максимальный совокупный размер финансирования, выдаваемый
одному и тому же клиенту или группе взаимосвязанных лиц, должен
быть не более двадцати процентов от размера собственного капитала.
42. Выдача финансирования, свыше максимального совокупного
размера финансирования, выдаваемого микрокредитной компанией
одному и тому же клиенту или группе связанных лиц, установленного
пунктом 41 настоящих Правил, за исключением МФО, занимающихся
оптовым финансированием, допускается для целей расширения/
развития действующего бизнеса, в том числе создание дополнительных
рабочих мест, согласно статье 2 Закона Кыргызской Республики
«О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике», по
следующим направлениям финансирования:
−− торговля;
−− сельское хозяйство (включая растениеводство, животноводство,
заготовка/переработка сельскохозяйственных продуктов) ;
−− услуги;
−− транспорт;
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−− промышленность;
−− иджара мунтахийя биттамлик (предоставление оборудования,
сельскохозяйственной техники) ;
−− строительство.
При выдаче МКК финансирования по направлениям, указанным
в абзаце первом настоящего пункта, необходимо выполнение
следующих условий:
1) наличие у МКК разработанной в соответствии с целями и задачами
микрофинансирования политики финансирования с определением
конкретных видов продуктов и порядка последующего мониторинга
целевого использования предоставляемого финансирования;
2) сумма такого финансирования, при соблюдении установленных
условий, не должна быть свыше 1 000 000 (одного миллиона) сомов,
за исключением финансирования по сделке иджара мунтахийя
биттамлик;
3) максимальный совокупный размер финансирования по сделке
иджара мунтахийя биттамлик, не должен превышать 10 процентов от
собственного капитала.
4)
наличие соответствующей информация из Кредитного
информационного бюро (далее - КИБ) относительно кредитной
истории заявителя, в том числе по просроченным финансированиям,
ранее полученным заявителем, а также информация о том,
выступает ли заявитель в качестве поручителя по каким-либо другим
финансированиям;
5) наличие необходимых документальных подтверждений
платежеспособности заявителя (права владения активами,
генерирующими доход заявителя, справка о заработной плате с места
работы, патент, свидетельство и т.д.) , а также проведение оценки
платежеспособности заявителя, подтвержденной заключением
ответственного специалиста по финансированию или сотрудника
в соответствии с политикой по финансированию и/или иными
внутренними документами МКК;
6) предоставление Анкеты-заявки на получение финансирования
заявителя, при этом в Анкете-заявке на получение финансирования
должны быть указаны цели использования финансирования с
соответствующими расчетами и прогнозами;
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7) коэффициент покрытия долга клиента, равен отношению
совокупного дохода клиента к месячному взносу по активу, несущему
в себе кредитный риск (по основной сумме и наценке) , должен
составлять не менее 130 процентов.
43. Установить для МКК следующие нормативы:
43.1. Норматив максимального совокупного размера средств,
заимствованных от юридических лиц и учредителей (акционеров) , в
размере не более 500 процентов от собственного капитала.
Данный норматив также распрастраняется на МКК занимающихся
оптовым финансированием и включает в себя следующее:
−− норматив максимального совокупного размера средств,
заимствованных от учредителей (акционеров) – физических лиц,
в размере не более 100 процентов от собственного капитала;
−− норматив максимального совокупного размера средств,
заимствованных от учредителей (акционеров) – юридических
лиц, в размере не более 100 процентов от собственного
капитала.
Процентная ставка по средствам, заимствованным от учредителей
(акционеров) , не должна превышать учетную ставку Национального
банка более чем на 5 процентных пунктов.
44. Для МКК, занимающихся оптовым финансированием и
имеющих обязательства перед кредиторами (в том числе ФКУ) ,
установить норматив адекватности (достаточности) капитала.
Значение норматива адекватности (достаточности) капитала M2
необходимо поддерживать на уровне не менее 15 процентов.
Норматив адекватности капитала определяется по формуле:
M2 = СК / СА * 100%, где:
СК - собственный капитал МКК на дату оценки;
СА - сумма балансовых активов на дату оценки за минусом
суммы привлеченных денежных средств от клиентов (депозитов) ,
размещенных в финансово-кредитных учреждениях в качестве залога
в размере суммы привлеченных средств в национальной валюте в
целях хеджирования валютных рисков.
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45. Расчет собственного капитала МКК (на дату оценки) производить
на основе следующих показателей:
−− оплаченного уставного капитала (стоимость простых и
привилегированных акций, или долевой капитал) ;
−− капитала, внесенного сверх номинала (для акционерных
обществ) ;
−− дополнительного капитала, внесенного физическими и
юридическими лицами;
−− резервов для будущих потребностей;
−− нераспределенной прибыли/убытков прошлых лет;
−− убытков текущего года;
−− за минусом инвестиций в капитал (акции, долевое участие)
других МФО, лизинговых компаний и банков.
При этом под инвестициями в капитал (акции, долевое участие)
понимается остаток фактически вложенных средств в капитал МФО,
лизинговых компаний и банков.
46. МКА осуществляет выдачу финансирования (обеспеченное и
необеспеченное финансирование) в национальной валюте за счет
собственных средств и заемных средств, в том числе от финансовокредитных учреждений и/или международных финансовых
организаций на условиях, оговоренных с клиентом в соответствии
с уставными целями некоммерческой организации, определяемыми
участниками микрокредитного агентства.
47. Максимальный совокупный размер финансирования,
выдаваемый МКА одному и тому же клиенту или группе связанных
лиц, должен быть определен в размере не более 50 тыс.
сомов, эффективная процентная ставка по которому не должна
превышать учетную ставку Национального банка на момент выдачи
финансирования более чем на 5 процентных пунктов.
48. МКК/МКА должны осуществлять делопроизводство на
государственном и/или на официальном языках. Все внутренние
документы, в том числе договоры, контракты, соглашения с
контрагентами, необходимо оформлять на государственном или
на официальном языках. При этом допускается оформление
договоров с контрагентами на государственном и/или официальном
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и на иностранном языках, имеющих равную юридическую силу.
Оформление договоров на иностранном языке допускается только
при наличии заверенного в установленном порядке перевода на
государственный или официальный язык.»;
−− в Приложении:
наименование Приложения изложить в следующей редакции:
«Сведения по исполнению экономических нормативов для МФК,
лицензируемых Национальным банком»;
−− восьмую строку таблицы признать утратившим силу;
−− в девятой строке слова «Максимальный совокупный размер
инвестиций в МФО и банки» заменить словами «Максимальный
совокупный размер инвестиций в МФО (1) , лизинговые
компании и банки»;
−− таблицу дополнить строками двенадцатой, тринадцатой и
четырнадцатой следующего содержания:
Максимальный совокупный
размер средств, заимствованных
от учредителей (акционеров) физических лиц
Максимальный совокупный
размер средств, заимствованных
от учредителей (акционеров) юридических лиц
Максимальный совокупный размер
средств, заимствованных от
юридических лиц и учредителей
(акционеров)

СЗФЛх100%
СК

Не более
100%

СЗЮЛх100%
СК

Не более
100%

СЗх100%
СК

не более
500%

−− третий абзац после таблицы признать утратившим силу;
−− четвертый абзац после таблицы изложить в следующей
редакции:
«СИ - совокупные инвестиции в МФО, лизинговые компании и
банки;»;
−− дополнить абзацем шестым следующего содержания:
СЗ - Совокупный размер средств, заимствованных МФК от
юридических лиц и учредителей (акционеров) ;
6. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении положений Национального
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банка Кыргызской Республики» от 17 октября 2014 года №
45\1 следующие изменения:
в Положении «О периодическом регулятивном отчете
микрофинансовых компаний, осуществляющих операции в
соответствии с исламскими принципами банковского дела и
финансирования», утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в Приложении 1:
в строке 14 таблицы «Состав ПРО МФК, осуществляющих
операции в соответствии с исламскими принципами банковского
дела и финансирования» слова «Временные Правила регулирования
деятельности МФК» заменить словами «Правила регулирования
деятельности микрофинансовых организаций, осуществляющих
операции по исламским принципам банковского дела и
финансирования»;
−− в Приложении 2:
в разделе 1. «Регулятивный отчет о финансовом состоянии»:
статью 19. «Финансирование, предоставленное учредителями/
акционерами» изложить в следующей редакции:
«19. Финансирование, предоставленное МФК от учредителей
(акционеров) – физических лиц»;
−− дополнить статьями 19-1., 19-2., 19-3., 19-4., 19-5. следующего
содержания:
«19-1. в том числе в иностранной валюте.
19-2. Финансирование, предоставленное МФК от учредителей
(акционеров) – юридических лиц
19-3. в том числе в иностранной валюте.  
19-4. Средства, заимствованные МФК от юридических лиц и
учредителей (акционеров)
19-5. в том числе в иностранной валюте».
−− таблицу в подразделе Е. «Расшифровка обязательств»
изложить в следующей редакции:
Е. Расшифровка обязательств
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Сумма
полученных
средств

На какой срок
были получены обязательства
мин.

1

2

Сумма
Сумма безплатных
возмездных Кре- Услополученных полученных дитор вие
средтсв
средтсв

макс.
3

4

1. Финансирование полученное
а) от банков КР
б) от других
ФКУ КР
в) от международных
финансовых
организаций и
доноров
г) от международных ФКУ
д) от органов
государственной власти
2. Условные
гранты
3. Прочие обязательства
4. Средства
заимствованные МФК от
учредителей
(акционеров)
– физических
лиц
5. Средства
заимствованные МФК от
учредителей
(акционеров)
– юридических
лиц
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6. Средства, заимствованные
МФК от юридических лиц
и учредителей
(акционеров)
ВСЕГО

»;
−− в подразделе «Б. Расходы, понесенные по операциям» раздела
2. «Отчет о совокупном доходе» дополнить статьями 11-1. – 113. следующего содержания:
«11-1. Расходы по финансированию, предоставленное МФК от
учредителей (акционеров) – физических лиц
11-2. Расходы по финансированию, предоставленное МФК от
учредителей (акционеров) – юридических лиц
1-3. Расход по средствам, заимствованным МФК от юридических
лиц и учредителей (акционеров) ».
подраздел «6.А. Анализ чувствительности активов и обязательств к
изменению ставок доходности (ГЭП_АНАЛИЗ) » раздела 6 дополнить
статьями 9-1. - 9-3. следующего содержания:
«9-1. Обязательства по финансированию предоставленному
учредителями (акционерами) – физическими лицами
в т. ч. в иностранной валюте;
9-2. Обязательства по финансированию предоставленному
учредителями (акционерами) – юридическими лицами
в т. ч. в иностранной валюте»;  
9-3. Обязательства по средствам, заимствованным МФК от
юридических лиц и учредителей (акционеров)
в т. ч. в иностранной валюте».
−− раздел 10 «Сведения о соблюдении экономических нормативов»
изложить в следующей редакции:
«Раздел 10. Сведения о соблюдении экономических нормативов
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Наименование
экономических
нормативов и
требований

Обозначение

Расчет норматива

Фактическое Установлен- Отклонение от
значение
ное значение установленнонорматива
норматива
го норматива

Экономические нормативы для МФК, не привлекающих денежные средства
Минимальный
размер уставного капитала
Максимальный
совокупный
размер инвестиций
Максимальный
размер финансирования,
выдаваемого
одному и тому
же лицу, МФК,
занимающихся оптовым
финансированием
Максимальный совокупный размер
средств, заимствованных от
учредителей
(акционеров)
– физических
лиц
Максимальный совокупный размер
средств, заимствованных от
учредителей
(акционеров)
– юридических
лиц

УК*100%

не менее 100
%

50 млн.
сомов
СИ*100%

не более 30 %
СК

МК*100%
не более 20 %
СК

СЗФЛ*100%
не более
100%
СК

СЗЮЛ*100%
не более
100%
СК
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Наименование
экономических
нормативов и
требований

Обозначение

Расчет норматива

Фактическое Установлен- Отклонение от
значение
ное значение установленнонорматива
норматива
го норматива

Экономические нормативы для МФК, не привлекающих денежные средства
Максимальный совокупный размер
средств, заимствованных от
юридических
лиц и учредителей (акционеров)

не более
500%

СЗ*100%

СК

Экономические нормативы для МФК, привлекающих денежные средства
Норматив
минимального размера
собственного
капитала
Норматив
адекватности
капитала
Норматив максимального
размера риска
на одного
клиента
Норматив
ликвидности
Норматив
ограничения
риска по возврату привлеченных денежных средств на
счета
Максимальный
размер риска
по операциям
с аффилированными
лицами

СК*100%

не менее
100 %

М1
УК
М2

СК*100%

не менее 8 %

СА
СЗ *100%

М3

не более 5 %
СК

М4

ЛА*100%

не менее
30 %

ОБ
К*100%

не менее
100 %

М5
В
СЗ Аф.
лиц*100%

не более
60 %

СК
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Наименование
экономических
нормативов и
требований

Обозначение

Расчет норматива

Фактическое Установлен- Отклонение от
значение
ное значение установленнонорматива
норматива
го норматива

Экономические нормативы для МФК, не привлекающих денежные средства
Совокупная
задолженность
служащих
МФК
Максимальный совокупный размер
средств, заимствованных от
учредителей
(акционеров)
– физических
лиц
Максимальный совокупный размер
средств, заимствованных от
учредителей
(акционеров)
– юридических
лиц
Средние значения за
отчетный период
ЛА - Ликвидные активы

СЗС*100%
не более 5%
СК

СЗФЛ*100%
не более
100 %
СК

СЗФЛ*100%
не более
100 %
СК

1 месяц

2 месяц

3 месяц

0

ОБ - Обязательства
Норматив М4=ЛА/ОБ

Всего
0

0, 0%

0, 0%

0, 0%

−− подраздел «Информация об условиях финансирования»
раздела 11 «Информация о финансировании, предоставленном
клиентам» дополнить шестой строкой следующего содержания:
«Максимальный размер финансирования, выданный одному и
тому же лицу».
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в Положении «О периодическом регулятивном отчете
микрокредитных компаний и микрокредитных агентств,
осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами
банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− в Приложении 1 таблицу «Состав ПРО МКК и МКА,
осуществляющих операции в соответствии с исламскими
принципами банковского дела и финансирования» дополнить
строкой «11» следующего содержания:
11

Раздел Сведения о
7
соблюдении
экономических
нормативов МКК

Ежегодно

до 1 февраля следующего за
отчетным годом
Ежеквартально в течение 20 календарных
дней, следующих за отчетным
периодом

−− в Приложении 2 в разделе 1 «Регулятивный отчет о финансовом
состоянии»:
−− подраздел Б. «Обязательства и капитал» дополнить строками
7-1, 7-2, 7-3 следующего содержания:
«7-1 Средства, заимствованные МКК от учредителей (акционеров)
– физических лиц
7-2 Средства, заимствованные МКК от учредителей (акционеров)
– юридических лиц
7-3 Средства, заимствованные МКК от юридических лиц и
учредителей (акционеров) »;
−− таблицу в Подразделе 6 А. Обязательства» изложить в
следующей редакции:
«
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Сумма
полученных
средств

На какой
срок были
получены
обязательства
мин.

1

2

Сумма
платных
полученных
средств

Сумма безвозмездных КредиУсловие
полученных
тор
средтсв

макс.

3

4

1. Финансирование, полученное
а) от банков
и других ФКУ
КР
б) от международных
донорских
организаций

в) из других
источников
финансирования

2. Субординированные
долговые
обязательства
3. Средства
заимствованные МКК от
учредителей
(акционеров)
– физических
лиц
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На какой
срок были
получены
обязательства

Сумма
полученных
средств

мин.
1

2

Сумма
платных
полученных
средств

Сумма безвозмездных КредиУсловие
полученных
тор
средтсв

макс.

3

4

5

6

7

4. Средства
заимствованные МКК от
учредителей
(акционеров)
– юридических лиц
5. Средства,
заимствованные МКК от
юридических
лиц и учредителей (акционеров)
6. Прочие
ВСЕГО
Руководитель
исполнительного органа
Главный бухгалтер

_________________
Ф.И.О.

______________
подпись

_________________
Ф.И.О.

______________
подпись

М.П.

».
−− Приложение 2 дополнить разделом 7 следующего содержания:

149

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2016

«Раздел 7. Сведения о соблюдении экономических нормативов
Наименование
экономических
нормативов и
требований

Обозначение

Расчет
норматива

ОтклонеФактическое Установленние от устазначение
ное значение
новленного
норматива
норматива
норматива

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МКК
Максимальный
совокупный
размер средств,
заимствованных
МКК от
учредителей
(акционеров) –
физических лиц
Максимальный
совокупный
размер средств,
заимствованных
МКК от
учредителей
(акционеров) –
юридических лиц
Норматив
адекватности
капитала МКК
Максимальный
совокупный
размер средств,
заимствованных
МКК от
юридических
лиц и
учредителей
(акционеров)

СЗФЛ*100%

не более
100%

СК

СЗЮЛ*100%

не более
100%

СК
M2

СА * 100%
СК

Не более
15%

СЗ*100%
не более
500%
СК

СЗФЛ – совокупный размер средств, заимствованных МКК от
учредителей (акционеров) – физических лиц;
СЗЮЛ – совокупный размер средств, заимствованных МКК
учредителей (акционеров) – юридических лиц;
СЗ - Совокупный размер средств, заимствованных МФК от
юридических лиц и учредителей (акционеров) ;
СК – собственный капитал МКК.
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Руководитель
исполнительного органа
Главный бухгалтер

_________________
Ф.И.О.

______________
подпись

_________________
Ф.И.О.

______________
подпись

М.П.

7. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил регулирования
деятельности кредитных союзов, осуществляющих операции по
исламским принципам банковского дела и финансирования» от 16
июля 2014 года № 32/5 следующие изменения:
в “Правилах регулирования деятельности кредитных союзов,
осуществляющих операции по исламским принципам банковского
дела и финансирования”, утвержденных вышеизложенным
постановлением:
−− в подпункте 3 пункта 5:
слово «долевого» исключить;
в третьем абзаце слова «пятиста тысяч» заменить словами
«двух миллионов».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 5 февраля 2016 года № 5/1

О внесении дополнений и изменений в некоторые
постановления Правления Национального
банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 7, 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в следующие постановления Правления Национального
банка Кыргызской Республики дополнения и изменения (прилагаются)
:
−− «Об утверждении новой редакции Положения «О Комитете по
надзору НБКР» от 19 марта 2005 года №6/2;
−− «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности
банков» от 2 марта 2006 года №5/7;
−− «Об утверждении Положения «О лицензировании кредитных
союзов» от 23 декабря 2015 года №78/25;
−− «О Положении «О лицензировании, реорганизации и ликвидации
микрофинансовых компаний на территории Кыргызской
Республики» от 31 января 2007 года №5/1;
−− «О Положении «О лицензировании, реорганизации и ликвидации
специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО
«Финансовая компания кредитных союзов» от 25 июля 2012
года №30/14;
−− «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на
право проведения обменных операций с наличной иностранной
валютой» от 27 июля 2011 года № 40/4;
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−− «Об утверждении Положения «О мерах воздействия,
применяемых к банкам и некоторым другим финансовокредитным учреждениям, лицензируемым Национальным
банком Кыргызской Республики» от 19 мая 2005 года N 16/2;
−− «Об утверждении Положения «О предупредительных мерах
и санкциях, применяемых Национальным банком Кыргызской
Республики к микрофинансовым организациям» от 19 мая 2005
года № 16/3;
−− «Об утверждении Положения «О мерах воздействия,
применяемых к кредитным союзам» от 23 марта 2006 года N 7/5;
−− «Об утверждении Положения о досудебном регулировании
споров между Национальным банком КР и коммерческими
банками, организациями, осуществляющими отдельные виды
банковских операций, и их учредителями (участниками) ,
юридическими и физическими лицами» от 18 марта 2005 года
№ 5/5;
−− «Об утверждении Положения «О создании и деятельности
микрокредитных компаний и микрокредитных агентств» от 9
декабря 2015 года № 76/9;
−− «Об утверждении Положения о минимальных квалификационных
требованиях, предъявляемых к должностным лицам
микрофинансовых компаний, лицензируемых Национальным
банком Кыргызской Республики» от 8 февраля 2006 года № 4/2;
−− «О некоторых нормативных правовых актах Национального
банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5;
−− «Об утверждении Положения «О периодическом регулятивном
отчете банков, осуществляющих операции в соответствии с
исламскими принципами банковского дела и финансирования»
от 30 марта 2011 года № 20/4;
−− «Об утверждении «Инструкции о проведении инспекторских
проверок на местах» от 4 февраля 2004 года № 2/2;
−− «Об утверждении Инструкции «О проведении инспекторских
проверок деятельности МФО, не привлекающих депозиты» от
23 декабря 2013 года № 52/6;
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−− «О
Порядке
согласования
должностных
лиц
специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО
«Финансовая компания кредитных союзов» от 17 апреля 2012
года № 17/1.
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики
для внесения в Государственный реестр нормативных правовых
актов Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л.Дж.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 5 февраля 2016 года № 5/1

Дополнения и изменения в некоторые постановления
Правления Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении новой редакции Положения
«О Комитете по надзору НБКР» от 19 марта 2005 года № 6/2 следующие
дополнения и изменение:
в Положении «О Комитете по надзору Национального банка
Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− в абзаце втором пункта 1.3. после слов «Заместитель
Председателя» дополнить словами «/член Правления»;
−− в пункте 2.6. слова «Заместитель Председателя Национального
банка (Председатель Комитета) » заменить словами
«Председатель Комитета».
2. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
лицензировании деятельности банков» от 2 марта 2006 года № 5/7
следующие дополнения и изменение:
в Положении о лицензировании деятельности банков,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в пунктах 2.6, 5.9, 8.7, 17.2, 17.12, 21.4, 39.2, 42.5, в абзаце
четвертом пункта 17.11, в первом и втором абзацах пункта 17.15
после слов «заместитель председателя» в различных падежах
дополнить словами «/член Правления Национального банка» в
соответствующих падежах;
−− в пункте 42.5 слово «Правления» исключить;
−− в приложениях 8-13, 25-26, 30-33 после слов «Заместитель
Председателя» дополнить словами «/член правления
Национального банка».
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3. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О
лицензировании кредитных союзов» от 23 декабря 2015 года № 78/25
следующие дополнения:
в Положении «О лицензировании кредитных союзов»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
в пунктах 18, 26, 38 после слов «Заместителем Председателя»
в различных падежах дополнить словами «/член Правления
Национального банка» в соответствующих падежах.
4. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О Положении «О лицензировании,
реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на
территории Кыргызской Республики» от 31 января 2007 года № 5/1
следующие дополнения:
в Положении «О лицензировании, реорганизации и ликвидации
микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в пунктах 4.11, 5.2 после слов «Заместителем Председателя»
дополнить словами «/членом Правления»;
−− в приложениях 7, 8, 11 и 12 после слов «Заместитель
Председателя» в различных падежах дополнить словами «/
член Правления» в соответствующих падежах.
5. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О Положении «О лицензировании,
реорганизации и ликвидации специализированного финансовокредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных
союзов» от 25 июля 2012 года № 30/14 следующие дополнения:
в Положении «О лицензировании, реорганизации и ликвидации
специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО
«Финансовая компания кредитных союзов», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− в пункте 11 после слов «заместителем Председателя» дополнить
словами «/членом Правления»;
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−− в приложениях 5-6 после слов «Заместитель Председателя» в
различных падежах дополнить словами «/член Правления» в
соответствующих падежах.
6. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной
иностранной валютой» от 27 июля 2011 года N 40/4 следующие
дополнения:
в Положении «О порядке выдачи лицензии на право проведения
обменных операций с наличной иностранной валютой», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
в пунктах 33, 46, после слов «Заместитель Председателя»
в различных падежах дополнить словами «/член Правления» в
соответствующих падежах.
7. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О мерах
воздействия, применяемых к банкам и некоторым другим финансовокредитным учреждениям, лицензируемым Национальным банком
Кыргызской Республики» от 19 мая 2005 года N 16/2 следующие
дополнения:
в Положении «О мерах воздействия, применяемых к банкам
и некоторым другим финансово-кредитным учреждениям,
лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики»,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
в пунктах 1.4, 1.5, подпункте 5.1.4 пункта 5.1., 6.1, 6.4, подпунктах
6.6.2, 6.6.4, 66.12 пункта 6.6 после слов «Заместитель Председателя»
в различных падежах дополнить словами «/член Правления» в
соответствующих падежах.
8. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О
предупредительных мерах и санкциях, применяемых Национальным
банком Кыргызской Республики к микрофинансовым организациям»
от 19 мая 2005 года № 16/3 следующие дополнения:
в Положении «О предупредительных мерах и санкциях,
применяемых Национальным банком Кыргызской Республики к
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микрофинансовым организациям», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
в пунктах 4.1, 4.9, 4.11, 5.1, 5.4 после слов «Заместитель
Председателя» в различных падежах дополнить словами «/член
Правления» в соответствующих падежах.
9. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О мерах
воздействия, применяемых к кредитным союзам» от 23 марта 2006
года N 7/5 следующие дополнения:
в Положении «О мерах воздействия, применяемых к кредитным
союзам», утвержденном вышеуказанным постановлением:
в пункте 4.2 после слов «Заместителя Председателя» дополнить
словами «/члена Правления».
10. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
досудебном регулировании споров между Национальным банком
Кыргызской Республики и коммерческими банками, организациями,
осуществляющими отдельные виды банковских операций, и их
учредителями (участниками) , юридическими и физическими лицами»
от 18 марта 2005 года № 5/5 следующие дополнения:
в Положении «О досудебном регулировании споров между
Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими
банками, организациями, осуществляющими отдельные виды
банковских операций, и их учредителями (участниками) , юридическими
и физическими лицами», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
в абзаце втором преамбулы, в пунктах 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1,
7.1 после слов «Заместитель Председателя» в различных падежах
дополнить словами «/член Правления» в соответствующих падежах.
11. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О создании и
деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств»
от 9 декабря 2015 года № 76/9 следующие дополнения:
в Положении «О создании и деятельности микрокредитных
компаний и микрокредитных агентств», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
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−− в пунктах 76, 82 после слов «Заместитель Председателя» в
различных падежах дополнить словами «/член Правления» в
соответствующих падежах;
−− в приложениях 8, 10 после слов «Заместитель Председателя»
дополнить словами «/член Правления».
12. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о минимальных
квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным
лицам микрофинансовых компаний, лицензируемых Национальным
банком Кыргызской Республики» от 8 февраля 2006 года № 4/2
следующие дополнения:
в Положении о минимальных квалификационных требованиях,
предъявляемых к должностным лицам микрофинансовых компаний,
лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в пунктах 5.5, 7.1, 7.2 после слов «Заместитель Председателя»
в различных падежах дополнить словами «/член Правления» в
соответствующих падежах;
−− в приложениях 2, 3 после слов «Заместитель Председателя»
дополнить словами «/член Правления».
13. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах
Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005
года № 26/5 следующее дополнение:
в Положении о Периодическом регулятивном банковском отчете,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
в пункте 4.7 после слов «Заместителем Председателя» дополнить
словами «/членом Правления».
14. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О
периодическом регулятивном отчете банков, осуществляющих
операции в соответствии с исламскими принципами банковского
дела и финансирования» от 30 марта 2011 года № 20/4 следующее
изменение:
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в Положении о периодическом регулятивном отчете банков,
осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами
банковского дела и финансирования, утвержденном вышеуказанным
постановлением:
в пункте 15 слово «Заместителем» заменить словами
«Заместителем Председателя/членом Правления».
15. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении «Инструкции о проведении
инспекторских проверок на местах» от 4 февраля 2004 года № 2/2
следующие дополнения:
в Инструкции о проведении инспекторских проверок на местах,
утвержденной вышеуказанным постановлением:
−− в пунктах 4.4, 5.2, 10.3, 11.2 после слов «Заместитель
Председателя» в различных падежах дополнить словами «/
член Правления» в соответствующих падежах;
−− в приложении 2 после слов «Заместитель Председателя»
дополнить словами «/член Правления Национального банка».
16. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О проведении
инспекторских проверок деятельности МФО, непривлекающих
депозиты» от 23 декабря 2013 года № 52/6 следующие дополнения:
в Инструкции «О проведении инспекторских проверок деятельности
МФО, непривлекающих депозиты», утвержденной вышеуказанным
постановлением:
−− в пунктах 9, 10, 41 после слов «Заместитель Председателя» в
различных падежах дополнить словами «/член Правления» в
соответствующих падежах;
−− в приложении 2 после слов «Заместитель Председателя»
дополнить словами «/член Правления».
17. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О Порядке согласования должностных
лиц специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО
«Финансовая компания кредитных союзов» от 17 апреля 2012 года
№ 17/1 следующие дополнения:
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в Порядке согласования должностных лиц специализированного
финансово‑кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания
кредитных союзов», утвержденном вышеуказанным постановлением:
в пятом абзаце пункта 4 после слов «Заместитель Председателя»
дополнить словами «/член Правления».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 5 февраля 2016 года № 5/3

Об утверждении проекта Временного положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики
своп-операций (без поставки) с коммерческими банками»
В соответствии со статьями 4, 5 и 34 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Временное положение «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики своп-операций (без
поставки) с коммерческими банками» (прилагается) .
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики
для внесения в Государственный реестр нормативных правовых
актов Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н.Жениш.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 5 февраля 2016 года № 5/3

Временное положение о порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики свопопераций (без поставки) с коммерческими банками
1. Общие положения
1. Настоящее Временное положение о порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики своп-операций (без
поставки) с коммерческими банками (далее – Временное положение)
определяет порядок проведения Национальным банком Кыргызской
Республики (далее – Национальный банк) своп-операций (без
поставки) и осуществление расчетов с коммерческими банками
(далее – Участник) .
2. Национальный банк проводит своп-операции (без поставки) по
решению Правления Национального банка.
3. Своп-операции (без поставки) проводятся с целью поддержки
коммерческих банков при конвертации кредитов в иностранной
валюте в национальную валюту.
4. Субсидирование возможных убытков Участника при проведении
конвертации кредитов в иностранной валюте в национальную валюту
и Национального банка при проведении своп-операций (без поставки)
в целях поддержки Участника при конвертации кредитов, выданных
в иностранной валюте в национальную валюту осуществляется в
порядке, установленном в акте Правительства Кыргызской Республики.
5. Участниками своп-операций (без поставки) являются
коммерческие банки, отвечающие требованиям пункта 12 настоящего
Временного положения.
6. Взаимоотношения Участника с Национальным банком по свопоперациям (без поставки) регулируются настоящим Временным
положением и соответствующим двусторонним Соглашением
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о порядке проведения своп-операций (без поставки) между
Национальным банком и Участником, согласно приложению 1 к
настоящему Временному положению (далее – Соглашение) .
2. Определения и термины
7. Своп-операция (без поставки) – операция i) при которой
Национальный банк покупает у Участника иностранную валюту в обмен
на национальную валюту; ii) которая не предусматривает физический
обмен основной суммы иностранной и национальной валют; iii) при
которой Участником и/или Национальным банком производится
только выплата начисленных процентов. Выплата процентных
платежей со стороны Национального банка осуществляется по
решению Правления Национального банка.
8. День проведения своп-операции (без поставки) – рабочий
день, в который происходит заключение Соглашения по свопоперации (без поставки) .
9. День завершения своп-операции (без поставки) – рабочий
день, в который происходит выплата начисленных процентов на
соответствующие счета Национального банка и/или Участника.
10. Срок своп-операции (без поставки) – определяется как
промежуток времени, выраженный в календарных днях начиная со
дня, следующего за днем проведения своп-операции (без поставки) и
до дня завершения своп-операции (без поставки) включительно.
11. Срок начисления процентов по своп-операции (без
поставки) - определяется как промежуток времени, выраженный в
календарных днях начиная со дня, следующего за днем проведения
своп-операции (без поставки) и до дня завершения своп-операции
(без поставки) включительно.
3. Условия проведения своп-операций (без поставки)
12. Для участия в своп-операции (без поставки) Участник на дату
проведения своп-операции (без поставки) должен:
−− иметь лицензию Национального банка на проведение
банковских операций в национальной валюте без ограничений;
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−− иметь лицензию Национального банка на право проведения
банковских операций в иностранной валюте без ограничений;
−− иметь корреспондентский счет в национальной валюте в
Национальном банке;
−− иметь корреспондентский счет в иностранной валюте;
−− предоставить обязательство Участника о том, что конвертация
кредитов будет осуществляться на добровольной основе по
желанию заемщика Участника (Приложение 3 к настоящему
Временному положению) в соответствии с соответствующим
актом Правительства Кыргызской Республики;
−− предоставить план Банка по конвертации кредитов в иностранной
валюте в национальную валюту (Приложение 2 к настоящему
Временному положению) в соответствии с соответствующим
актом Правительства Кыргызской Республики.
13. Национальный банк определяет и одобряет следующие
параметры по своп-операции (без поставки) :
−− сроки операции;
−− объем денежных средств в национальной валюте;
−− объем денежных средств в иностранной валюте;
−− процентную ставку по национальной валюте;
−− процентную ставку по иностранной валюте;
−− официальный курс, действующий в день проведения;
−− официальный курс, действующий в день завершения.
14. Участник обязуется конвертировать кредиты в иностранной
валюте в национальную валюту, строго в соответствии с планом Банка
по конвертации кредитов в иностранной валюте в национальную
валюту в соответствии с соответствующим актом Правительства
Кыргызской Республики.
15. Участник для заключения своп-операции (без поставки) вправе
обратиться в Национальный банк о необходимости заключения свопоперации (без поставки) после вступления в силу решения Правления
Национального банка, указанного в пункте 13 настоящего Временного
положения.
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16. Основанием для проведения своп-операции (без поставки)
является наличие подписанного Соглашения.
17. В день проведения своп-операции (без поставки) Участник и
Национальный банк обмениваются подтверждением по системе SWIFT
(формат МТ320) и осуществляют соответствующие бухгалтерские
записи.
18. Проценты по своп-операции (без поставки) начисляются по
формуле простых процентов, исходя из суммы денежных средств
в национальной/иностранной валютах, срока операции, процентной
ставки и временной базы расчетов, равной 360 дней, и выплачиваются
Участником и/или Национальным банком в национальной/иностранной
валютах в дату завершения своп-операции (без поставки) .
19. Зачисление/перечисление суммы начисленных процентов по
своп-операции (без поставки) по соответствующим счетам производится
Участником и/или Национальным банком самостоятельно в
соответствии с реквизитами, указанными в подтверждении Участника
и Национального банка.
20. В случаях, когда день завершения является нерабочим
днем в Кыргызской Республике и/или в стране зарубежного банкакорреспондента через который производится перечисление
начисленных процентов, то исполнение своп-операции (без поставки)
осуществляется на следующий рабочий день. При этом перерасчет
суммы денежных средств по начисленным процентам не производится.
21. После подписания Соглашения Национальный банк и Участник
не позднее 2 (двух) рабочих дней обмениваются реквизитами
корреспондентских счетов в иностранной валюте. В случае изменения
реквизитов Национальный банк и Участник обязуются незамедлительно
уведомить друг друга в письменном виде, с подписью должностных
лиц, уполномоченных распоряжаться средствами, в срок не позднее,
чем за 2 (два) рабочих дня до дня завершения своп-операции (без
поставки) .
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4. Права, обязанности и ответственность
Национального банка и Участника
22. Участник принимает условия проведения своп-операции (без
поставки) , изложенные в настоящем Временном положении, и не
может отказаться от исполнения обязательств по заключенной свопоперации (без поставки) .
23. Неисполнением Участником своих обязательств является:
−− неполное и/или несвоевременное зачисление суммы
начисленных процентов на соответствующий счет
Национального банка в день завершения своп-операции (без
поставки) ;
−− нарушение условий пункта 14 настоящего Временного
положения.
24. В случае неполного и/или несвоевременного зачисления суммы
начисленных процентов на соответствующий счет Национального
банка в день завершения своп-операции (без поставки) , Участник
выплачивает Национальному банку путем зачисления на
соответствующий счет Национального банка единовременный
штраф в размере 0, 5% от суммы неисполненных обязательств по
начисленным процентам по своп-операции (без поставки) . В случае
если Участник не зачисляет в течение 1 (одного) рабочего дня сумму
единовременного штрафа на соответствующий счет Национального
банка, Национальный банк на следующий рабочий день списывает
в безакцептном порядке с корреспондентского счета Участника в
Национальном банке сумму единовременного штрафа. В случае
невозможности списания в полном объеме суммы единовременного
штрафа, Национальный банк по мере поступления денежных средств
на корреспондентский счет Участника в Национальном банке будет
осуществлять списание суммы единовременного штрафа.
25. В случае неисполнения Участником условий пункта 14 настоящего
Временного положения Национальный банк в безакцептном порядке
списывает с корреспондентского счета Участника единовременный
штраф в размере 1% от основной суммы обязательства в
национальной валюте по своп-операции (без поставки) . В случае
невозможности списания в полном объеме сумму единовременного
штрафа, Национальный банк по мере поступления денежных
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средств на корреспондентский счет Участника в Национальном банке
будет осуществлять списание суммы единовременного штрафа.
Руководитель исполнительного органа Участника несет персональную
ответственность за конвертацию кредитов в иностранной валюте
на национальную валюту, в соответствии с планом по конвертации
кредитов. Национальный банк вправе применить меры воздействия к
Руководителю Исполнительного органа Участника.
26. Неисполнением Национальным банком своих обязательств
является:
−− неполное и/или несвоевременное зачисление суммы
начисленных процентов на соответствующий счет Участника в
день завершения своп-операции (без поставки) .
27. В случае неисполнения Национальным банком своих
обязательств по своп-операции (без поставки) , Национальный банк
выплачивает Участнику путем зачисления на корреспондентский счет
Участника в Национальном банке единовременный штраф в размере
0, 5% от суммы неисполненных обязательств по начисленным
процентам по своп-операции (без поставки) . Единовременный
штраф выплачивается в национальной валюте и рассчитывается по
официальному курсу, установленному Национальным банком на день
выплаты единовременного штрафа.
5. Заключительные положения
28. Изменения и дополнения в настоящее Временное положение
могут вноситься Национальным банком в целях совершенствования
процесса проведения своп-операций (без поставки) с Участником.
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Приложение 1
к Временному положению о порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики
своп-операций (без поставки) с коммерческими банками
Типовой формат

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ
(НАЗВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА) О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ СВОП-ОПЕРАЦИЙ (БЕЗ ПОСТАВКИ)
г. Бишкек

№ ___________ от «___» ____________20__г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в
дальнейшем «Национальный банк», в лице ________________
________________________, действующего на основании ____
____________________________________, с одной стороны, и
_________________________, именуемый в дальнейшем «Банк»,
в лице ____________________________________, действующего
на основании ___________________________ с другой стороны,
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании
Временного положения о порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики своп-операций (без поставки) (утвержденного
постановлением Правления Национального банка от «_____»
_________ 20___г. №______) (далее – Временное положение) ,
заключили настоящее Соглашение о порядке проведения свопоперации (без поставки) (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение
условий и порядок регулирования правоотношений, возникающих
при проведении своп-операции (без поставки) между Национальным
банком и Банком.
1.2. Своп-операции (без поставки) проводятся с целью конвертации
кредитов в иностранной валюте в национальную валюту по следующим
параметрам:
−− сроки операции ________________ (дней) ;
169

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2016

−− объем денежных средств в национальной валюте
______________ сом;
−− объем денежных средств в иностранной валюте
________________ (наименование иностранной валюты) ;
−− процентная ставка по национальной валюте _________ %;
−− ставка по иностранной валюте __________%;
−− официальный курс, действующий в день проведения;
−− официальный курс, действующий в день завершения.
1.3. Определения и термины, используемые в настоящем
Соглашении, аналогичны определениям и терминам, определенным
во Временном положении.
1.4. Расчеты по выплате процентов по своп-операциям (без
поставки) осуществляются по соответствующим счетам Сторон.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВОПОПЕРАЦИЙ (БЕЗ ПОСТАВКИ)
2.1. Для осуществления своп-операции (без поставки) Банк должен
соответствовать требованиям, указанным в пункте 12 Временного
положения на день проведения своп-операции (без поставки) .
2.2. Параметры проведения своп-операции (без поставки) ,
указанные в пункте 13 Временного положения, определяются
Национальным банком.
2.3. Основанием для проведения своп-операции (без поставки)
является наличие подписанного Соглашения.
2.4. В день проведения своп-операции (без поставки) Банк и
Национальный банк обмениваются подтверждением по системе SWIFT
(формат МТ320) и осуществляют соответствующие бухгалтерские
записи.
2.5. Срок своп-операции (без поставки) определяется как
промежуток времени, выраженный в календарных днях начиная со
дня, следующего за днем проведения своп-операции (без поставки) и
до дня завершения своп-операции (без поставки) включительно.
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2.6. Срок начисления процентов по своп-операциям (без поставки)
определяется как промежуток времени, выраженный в календарных
днях начиная со дня, следующего за днем проведения своп-операции
(без поставки) и до дня завершения своп-операции (без поставки)
включительно.
2.7. В случаях, когда день завершения своп-операции (без
поставки) является нерабочим днем в Кыргызской Республике и/
или в стране зарубежного банка-корреспондента через который
производится перечисление начисленных процентов, то исполнение
своп-операции (без поставки) осуществляется на следующий рабочий
день. При этом перерасчет суммы денежных средств по начисленным
процентам не производится.
2.8. Проценты по своп-операции (без поставки) начисляются по
формуле простых процентов, исходя из суммы денежных средств
в национальной/иностранной валютах, срока операции, процентной
ставки и временной базы расчетов, равной 360 дней, и выплачивается
Сторонами в национальной/иностранной валютах в дату завершения
своп-операции (без поставки) .
2.9. Перечисление неполной суммы начисленных процентов в
национальной/иностранной валютах при завершении своп-операции
(без поставки) не допускается.
2.10. Банк обязуется осуществлять конвертацию кредитов в
иностранной валюте в национальную валюту, строго в соответствии
с планом Банка по конвертации кредитов от «___» ______ 20___г.,
который является обязательным приложением к настоящему
Соглашению.
2.11. Банк самостоятельно осуществляет зачисление суммы
начисленных процентов по своп-операции (без поставки) в
национальной валюте на соответствующий счет Национального банка.
2.12. Национальный банк самостоятельно осуществляет
зачисление суммы начисленных процентов по своп-операции (без
поставки) в иностранной валюте на соответствующий счет Банка в
соответствии с реквизитами, указанными в подтверждении Банка.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны имеют право на проведение своп-операции (без
поставки) строго в соответствии с Временным положением и
настоящим Соглашением.
3.2. Стороны согласны с условиями проведения своп-операции
(без поставки) , изложенными во Временном положении и в настоящем
Соглашении, и признают свои обязательства друг перед другом.
3.3. После подписания Соглашения Стороны не позднее 2 (двух)
рабочих дней обмениваются реквизитами корреспондентских счетов в
иностранной валюте. В случае изменения реквизитов счетов Стороны
обязуются незамедлительно уведомить друг друга в письменном
виде, с подписью должностных лиц, уполномоченных распоряжаться
средствами, в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня
завершения расчетов по своп-операции (без поставки) .
3.4. Стороны обязуются соблюдать условия проведения свопоперации (без поставки) , установленные Временным положением
и настоящим Соглашением, и не отказываться от исполнения
обязательств по совершенным своп-операциям (без поставки) .
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения Банком своих обязательств по
полному и своевременному зачислению суммы начисленных
процентов на соответствующий счет Национального банка в день
завершения своп-операции (без поставки) , Банк выплачивает
Национальному банку единовременный штраф в размере 0, 5% от
суммы неисполненных обязательств по начисленным процентам по
своп-операции (без поставки) . В случае если Банк не зачисляет в
течение 1 (одного) рабочего дня сумму единовременного штрафа на
соответствующий счет Национального банка, Национальный банк
на следующий рабочий день списывает в безакцептном порядке
с корреспондентского счета Банка в Национальном банке сумму
единовременного штрафа. В случае невозможности списания в
полном объеме суммы единовременного штрафа, Национальный банк
по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет
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Банка в Национальном банке будет осуществлять списание суммы
единовременного штрафа.
4.2. В случае неисполнения Банком обязательств по пункту 2.10.
настоящего Соглашения Национальный банк в безакцептном порядке
списывает с корреспондентского счета Банка единовременный штраф
в размере 1% от основной суммы обязательства в национальной валюте
по своп-операции (без поставки) . В случае невозможности списания
в полном объеме суммы единовременного штрафа, Национальный
банк по мере поступления денежных средств на корреспондентский
счет Банка в Национальном банке будет осуществлять списание
суммы единовременного штрафа.
4.3. В случае неисполнения Национальным банком своих
обязательств по полному и своевременному зачислению суммы
начисленных процентов на соответствующий счет Банка в день
завершения своп-операции (без поставки) , Национальный банк
выплачивает Банку единовременный штраф в размере 0, 5% от суммы
неисполненных обязательств по начисленным процентам по свопоперации (без поставки) . Единовременный штраф выплачивается
в национальной валюте и рассчитывается по официальному
курсу, установленному Национальным банком на день выплаты
единовременного штрафа.
4.4. Национальный банк и Банк несут полную ответственность за
правильность, своевременность и конфиденциальность совершаемых
их ответственными лицами и сотрудниками действий, связанных
с проведением своп-операций (без поставки) , в соответствии с
настоящим Соглашением и Временным положением.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению,
если такое неисполнение является следствием непреодолимой
силы: природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия,
военные конфликты, забастовки, нормативно-правовые акты,
принятые органами законодательной и исполнительной власти и
другие обстоятельства, послужившие непосредственной причиной
для невозможности исполнения обязательств по настоящему
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Соглашению. Указанные выше события должны носить чрезвычайный,
непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после
заключения настоящего Соглашения и не зависеть от воли Сторон.
5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны
должны в течение 2 (двух) рабочих дней известить друг друга о них
в письменном виде. В извещении должны быть сообщены данные о
характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния
на исполнение обязательств по настоящему Соглашению и срок
исполнения обязательств.
5.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства и их последствия.
5.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия
продолжают действовать более 7 (семи) календарных дней
или они и их последствия будут действовать более этого срока,
стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью
выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов
исполнения настоящего Соглашения и достижения соответствующей
договоренности.
5.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает
Стороны от обязательств по совершенным своп-операциям
(без поставки) , и действовавшим к моменту наступления этих
обстоятельств.
5.6. Неизвещение, либо несвоевременное извещение о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой
утрату права ссылаться на такие обстоятельства.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры между Сторонами, возникающие в процессе
исполнения настоящего Соглашения, подлежат урегулированию
путем переговоров Сторон между собой, в целях выработки
взаимоприемлемого решения.
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6.2. В случае невозможности достижения согласия путем
переговоров Сторон спор между Сторонами подлежит урегулированию
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и/
или дополнения по обоюдному согласию Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
являются действительными, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
7.3. В случае реорганизации Сторон все права и обязанности
Сторон по настоящему Соглашению переходят на правопреемников
Сторон.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных
экземплярах на государственном и в 2 (двух) подлинных экземплярах
на официальном языках, имеющих одинаковую юридическую силу,
по два экземпляра для каждой Стороны. (Во избежание рисков
разночтений в текстах Соглашения на государственном и официальном
языках, Стороны путем взаимного согласования определяют язык
Соглашения, который будет иметь приоритет в случае возникновения
споров и/или разногласий) . Два экземпляра настоящего Соглашения
хранятся в Национальном банке, другие – передаются Банку.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами. Условия настоящего Соглашения
распространяются только на своп-операции (без поставки) ,
заключенные с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
8.2. Национальный банк имеет право в одностороннем порядке
без предварительного уведомления Банка расторгнуть настоящее
Соглашение в случаях:
−− нарушения Банком условий настоящего Соглашения и/или
Временного положения;
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−− прекращения деятельности Банка как юридического лица, в
соответствии с действующим законодательством Кыргызской
Республики;
−− в случае изменения в установленном порядке нормативноправовых документов, определяющих порядок проведения
своп-операций (без поставки) , являющихся основанием для
пересмотра условий настоящего Соглашения.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Национальный банк
Кыргызской Республики

Банк

________________________________
(почтовый индекс, адрес)

________________________________
(почтовый индекс, адрес)

________________________________
(должность)

________________________________
(должность)

________________________________
(Ф. И. О.)

________________________________
(Ф. И. О.)

________________________________
(подпись)

________________________________
(подпись)

Реквизиты счета в национальной
валюте
№__________________________

Реквизиты счета в национальной
валюте:
№ счета:____________________

Реквизиты счета в иностранной валюте
(указать наименование валюты) :
SWIFT BIC: _________________

Реквизиты счета в иностранной валюте
(указать наименование валюты) :
SWIFT BIC: _________________

№__________________________

№__________________________
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Приложение 2
к Временному положению о порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики
своп-операций (без поставки) с коммерческими банками
(распечатывается на фирменном
бланке коммерческого банка)

План Банка
по конвертации кредитов
с иностранной валюты в национальную валюту
План Банка по конвертации кредитов в иностранной валюте на
национальную валюту должен содержать следующую информацию:
1. Информация о Заемщике:
а) для физического лица – Ф.И.О., данные удостоверяющего
личность документа; при этом копии удостоверяющих личность
документов должны быть в кредитном досье физического лица и
представлены в Национальный банк по запросу;
б) для юридического лица – название, форма собственности,
данные об учредительных документах; при этом копии удостоверяющих
документов должны быть в кредитном досье юридического лица и
представлены в Национальный банк по запросу;
2. Номер и дата подписанного кредитного договора/соглашения в
иностранной валюте с Заемщиком (физическое/юридическое лицо)
; при этом копии кредитного договора/соглашения в иностранной
валюте должны быть в кредитном досье физического/юридического
лица и представлены в Национальный банк по запросу;
3. Первоначальная сумма кредита в иностранной валюте (сумма
цифрами и прописью в долларах США) , указанная в кредитном
договоре/соглашении в иностранной валюте;
4. Первоначальная процентная ставка по иностранной валюте,
указанная в кредитном договоре/соглашении в иностранной валюте;
5. Остаток кредита основного долга в иностранной валюте (сумма
цифрами и прописью в долларах США) , указанный в кредитном
договоре/соглашении на дату конвертации;
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6. Остаток кредита основного долга, указанного в пункте
5 пересчитанный в национальную валюту и рассчитанный по
официальному курсу Национального банка на 1 июля 2015 года,
согласно соответствующему акту Правительства Кыргызской
Республики;
7. Остаток кредита основного долга, указанный в пункте 6,
рассчитанный по официальному курсу Национального банка на 1
февраля 2016 года, согласно соответствующему акту Правительства
Кыргызской Республики;
8. Остаток кредита основного долга, указанный в пункте 7 за
минусом остатка кредита основного долга, указанный в пункте 6,
составит сумму субсидирования;
9. Процентная ставка по конвертированному кредиту (для кредита
в национальной валюте) ;
10. Сумма начисленных, но неуплаченных процентов по кредиту
(сумма цифрами и прописью в долларах США) на дату конвертации,
в том числе планы по конвертации данной задолженности в
национальную валюту;
11. Сумма начисленных, но неуплаченных штрафов по кредиту
(сумма цифрами и прописью в долларах США) на дату конвертации,
в том числе планы по конвертации данной задолженности в
национальную валюту.
12. Другие данные, связанные с конвертацией кредитов
в иностранной валюте на национальную валюту по запросу
Национального банка.
Национальный банк вправе вносить изменения в план конвертации
в соответствии с критериями и/или условиями по конвертации кредитов
в иностранной валюте на национальную валюту, утвержденными
Правительством Кыргызской Республики.

178

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2016
Приложение 3
к Временному положению о порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики
своп-операций (без поставки) с коммерческими банками
(распечатывается на фирменном
бланке коммерческого банка)

Обязательство
(название коммерческого банка)
«___» ______________ 20__г.

Настоящим (полное наименование коммерческого банка) в лице
(должность, Ф.И.О.) , действующего на основании (указать) берет
на себя обязательство с «___» _____________ 20__г. о том, что
конвертация кредитов будет осуществляться на добровольной основе
по желанию заемщика (полное наименование коммерческого банка) и
соответствовать соответствующему акту Правительства Кыргызской
Республики.
М.П.
Ф.И.О., должность, подпись
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 5 февраля 2016 года № 5/4

Об утверждении Временного положения «О предоставлении
кредитов Национальным банком Кыргызской Республики
коммерческим банкам при конвертации кредитов в
иностранной валюте в национальную валюту»
В соответствии со статьями 28 и 43 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление
Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Временное положение «О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики коммерческим банкам
при конвертации кредитов в иностранной валюте в национальную
валюту» (прилагается) .
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики
для внесения в Государственный реестр нормативных правовых
актов Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениша.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 5 февраля 2016 года № 5/4

Временное положение
«О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики
коммерческим банкам при конвертации
кредитов в иностранной валюте в национальную валюту»
1. Общие положения
1. Настоящее Временное положение «О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики коммерческим банкам
при конвертации кредитов в иностранной валюте в национальную
валюту» (далее – Временное положение) определяет общие условия
и порядок предоставления Национальным банком Кыргызской
Республики (далее - Национальный банк) кредита в национальной
валюте коммерческому банку Кыргызской Республики, имеющему
лицензию Национального банка (далее - банк) , в целях конвертации
кредитов, выданных физическим лицам в иностранной валюте в
национальную валюту, на условиях и в порядке, определенных в
соответствующем акте Правительства Кыргызской Республики.
2. Кредит для целей конвертации кредитов в иностранной валюте в
национальную валюту (далее - кредит) предоставляется в соответствии
со статьей 28 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке
Кыргызской Республики» и настоящим Временным положением.
3. Кредит предоставляется в национальной валюте с соблюдением
общих принципов кредитования: срочности, платности, возвратности
и обеспеченности.
4. Кредит предоставляется банку с целью конвертации кредитов,
выданных физическим лицам в иностранной валюте в национальную
валюту, на условиях и в порядке, определенных в соответствующем
акте Правительства Кыргызской Республики.
5. Участниками являются банки, отвечающие требованиям пунктов
4 и 13 настоящего Временного положения.
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6. Условия предоставления, процентная ставка по кредиту и объем
кредита определяются Правлением Национального банка.
7. Национальный банк предоставляет кредит сроком до шести
месяцев, с возможностью пролонгации.
8. Обязательство банка по возврату кредита обеспечивается
залогом. Предметом залога является только безналичная
иностранная валюта (доллары США) , в виде прав требований на
денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном
счете в Национальном банке. Требования к объему достаточности (в
процентном выражении) и другим параметрам залога устанавливаются
Правлением Национального банка.
9. Взаимоотношения банка с Национальным банком по кредитам
регулируются настоящим Временным положением и соответствующим
двусторонним Кредитным договором, согласно Приложению 1 к
настоящему Временному положению и Договором о залоге, согласно
Приложению 2 к настоящему Временному положению.
2. Термины и определения
10. Договор о залоге – договор, заключаемый между Национальным
банком и банком в рамках Временного положения, на основании
которого обязательство банка по возврату кредитных средств
обеспечивается залогом. Договор определяет условия и порядок
предоставления залога и является неотъемлемой частью Временного
положения.
11. Кредитный договор-договор, заключаемый между
Национальным банком и банком в рамках Временного положения, на
основании которого Национальный банк предоставляет банку кредит.
Договор определяет условия предоставления и порядок погашения
кредита и является неотъемлемой частью Временного положения.
12. Операционный день согласно регламенту операционного дня
Национального банка в период времени с 8:30 до 16:30 каждого
рабочего дня.
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3. Условия и порядок получения кредита
13. Для получения кредита от Национального банка, банк должен
отвечать следующим условиям:
−− иметь лицензию Национального банка на проведение
банковских операций в национальной и иностранной валюте;
−− иметь корреспондентский счет в национальной валюте в
Национальном банке;
−− иметь подписанное Соглашение об открытии и обслуживании
депозитных счетов в иностранной валюте для залогового
обеспечения в Национальном банке Кыргызской Республики;
−− предоставить достаточное залоговое обеспечение, отвечающее
требованиям, установленным настоящим Временным
положением и другими нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики;   
−− предоставить решение соответствующих органов управления
банка (в соответствии с уставом банка) о получении кредита и о
предоставлении залога в обеспечение запрашиваемого кредита
и соответствующее письмо-ходатайство о предоставлении
кредита с указанием цели получения кредита, подписанное
уполномоченном лицом банка, с указанием объема кредита и
залога;
−− предоставить план банка по конвертации кредитов в иностранной
валюте в национальную валюту (Приложение 3 к настоящему
Временному положению) в соответствии с соответствующим
актом Правительства Кыргызской Республики.
−− предоставить обязательство банка о том, что конвертация
кредитов будет осуществляться на добровольной основе
по желанию заемщика банка (Приложение 4 к настоящему
Временному положению) и соответствовать соответствующему
акту Правительства Кыргызской Республики;
−− не находиться в режиме временного руководства по управлению
банком, консервации, санации, реабилитации, добровольной и
принудительной ликвидации по основаниям банкротства и по
иным основаниям;
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−− предоставить в Национальный банк доверенность от имени
банка лицу, ответственному за получение банковских выписок,
платежных поручений банка и других документов.
14. Банк обязуется произвести конвертацию кредитов в иностранной
валюте в национальную валюту, строго в соответствии c планом банка
по конвертации кредитов в иностранной валюте в национальную
валюту, а также в соответствии с актом Правительства Кыргызской
Республики, указанным в пункте 4 настоящего Временного положения.
15. Несоответствие банка требованиям пунктам 4, 13 и 14
настоящего Временного положения является основанием для отказа
в предоставлении банку запрашиваемой суммы кредита.
16. В целях контроля, Национальный банк вправе осуществлять
проверки соответствия проведения банком конвертации условиям,
указанным в пунктах 13 и 14 настоящего Временного положения.
17. Максимальный объем кредитов, выдаваемых коммерческим
банкам, определяется Правлением Национального банка.
18. Банк вправе обратиться в Национальный банк за получением
кредита после вступления в силу решения Правления Национального
банка, указанного в пункте 17 настоящего Временного положения.
4. Расчет процентов по кредиту
19. При предоставлении Национальным банком кредита банку,
зачисление денежных средств на счет банка в национальной валюте
в Национальном банке осуществляется не позднее следующего
рабочего дня после оформления и подписания между Национальным
банком и банком соответствующего Кредитного договора и Договора
о залоге и регистрации Договора залога в уполномоченном органе.
20. Оформление и подписание между Национальным банком и
банком Кредитного договора и Договора о залоге осуществляется в
течение 3-х рабочих дней со дня обращения банком в Национальный
банк за кредитом в соответствии с пунктом 18 настоящего Временного
положения, а регистрация Договора о залоге в уполномоченном
органе – в течение 1-го рабочего дня. Условия и сроки проведения
расчетов по иностранной валюте, выступающей в качестве залога,
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регулируются Соглашением об открытии и обслуживании депозитных
счетов в иностранной валюте под залоговое обеспечение.
21. Размер процентной ставки по кредиту устанавливается
Правлением Национального банка. Проценты на сумму каждого
транша кредита начисляются по формуле простых процентов за
период фактического пользования выданным траншем, исходя из
количества календарных дней в году 360, по следующей формуле:
P = (C x I x T) /360/100, где:
Р – сумма процентов по траншу;
С – сумма транша (сом) ;
I – процентная ставка (в % годовых) ;
Т – срок пользования траншем.
22. В подсчет фактического числа календарных дней, в течение
которых банк пользовался выданным кредитом, включаются
установленные законодательством либо объявленные Правительством
Кыргызской Республики выходные и праздничные дни.
5. Обеспечение кредита
23. Кредит предоставляется банку только при наличии залога. В
качестве залога банка по кредитам выступает только безналичная
иностранная валюта (доллары США) в виде прав требований на
денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном
счете банка в Национальном банке.
24. Залог, предоставленный в обеспечение кредита, не может
быть заложен или перезаложен третьему лицу без письменного
согласия Национального банка. Права требования на денежные
средства, находящиеся на беспроцентном депозитном счете банка
в Национальном банке, предоставленные в качестве залогового
обеспечения, должны принадлежать банку на праве собственности,
если иное не предусмотрено Договором о залоге.
25. Недостаточное залоговое обеспечение является основанием
для отказа Национальным банком в предоставлении банку кредита.
26. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
банком своих обязательств по Кредитному договору, а также в иных
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случаях, предусмотренных Кредитным договором и Договором о
залоге, Национальный банк вправе удовлетворить свои требования
в полном объеме за счет залога, путем внесудебного обращения
взыскания на залог и его внесудебной реализации в соответствии с
условиями и требованиями, предусмотренными договором о залоге и
законодательством Кыргызской Республики.
27. В случае своевременного и полного исполнения банком
своих обязательств по кредиту и начисленным процентам по нему,
Национальный банк производит высвобождение залога в течение 5
рабочих дней.
6. Порядок пролонгации кредита и начисленных процентов
28. В случае выполнения банком требований настоящего
Временного положения, Кредитного договора, а также иных
требований Национального банка, в том числе по своевременному
и полному исполнению своих обязательств по кредиту, отсутствия
каких-либо нарушений по полученным кредитам на основании письмаходатайства банка, Национальный банк вправе предоставить банку
пролонгацию кредитных ресурсов на срок не более 6 месяцев.
29. Условия пролонгации, в том числе количество пролонгаций,
а также процентная ставка, используемая при пролонгации,
определяются Правлением Национального банка.
30. Для пролонгации кредитных ресурсов, банк должен направить
в Национальный банк письмо-ходатайство о пролонгации кредита не
менее чем за 1 месяц до срока истечения кредита для заключения
нового Кредитного договора и Договора о залоге либо Дополнительных
соглашений о пролонгации кредита. В случае не предоставления
письма-ходатайства в сроки, указанные в данном пункте, кредит не
пролонгируется.
7. Порядок погашения кредита
31. Погашение основной суммы кредита производится банком в
день окончания срока кредита, до конца операционного дня, путем
перечисления суммы денежных средств со своего корреспондентского
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счета в национальной валюте на соответствующий счет Национального
банка. Начисление и выплата процентов за пользование кредитом
производится банком на ежемесячной основе в соответствии с
Кредитным договором.
32. В случае, если дата погашения основной суммы кредита и/или
уплаты начисленных процентов по нему приходится на праздничный,
нерабочий или выходной день, то погашение основной суммы кредита
и/или начисленных процентов по нему осуществляется на следующий
рабочий день.
33. В день погашения кредита основная сумма и/или начисленные
проценты по кредиту должны быть погашены в полном объеме,
частичное погашение не допускается.
34. Банк вправе производить досрочное частичное или полное
погашение основного долга и процентов, предусмотренных Кредитным
договором, с предварительным уведомлением об этом Национального
банка в срок не позднее 3-х рабочих дней до планируемого дня
погашения.
35. В случае своевременного и полного исполнения банком
своих обязательств по кредиту и начисленным процентам по нему,
высвобождение залога осуществляется согласно пункту 27 настоящего
Временного положения.
36. В случае если кредит просрочен, отсрочка платежа не
производится. Ответственность банка по кредиту предусматривается
в Кредитном договоре.
37. Национальный банк, в случае если кредит, предоставленный
банку в соответствии с настоящим Временным положением,
просрочен, может:
−− в безакцептном порядке списать с корреспондентского счета
банка в национальной валюте денежные средства в счет
погашения кредита в размере, равном основной сумме кредита,
начисленным процентам и штрафным санкциям;
−− осуществить погашение кредита, начисленных по нему
процентов, пени и штрафа за счет обращения взыскания
на предмет залога в соответствии с настоящим Временным
положением, Кредитным договором и Договором о залоге.
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8. Ответственность и противоправные действия
38. Банк несет ответственность за наличие и своевременное
предоставление залога, оформление и предоставление Кредитного
договора и Договора о залоге и его регистрацию в сроки, указанные в
пункте 20 настоящего Временного положения.
39. Банк несет ответственность за строгое соблюдение всех условий
и требований настоящего Временного положения и подписанных
договоров, соглашений, а также дополнительных соглашений к
ним. В случае неисполнения банком условий пункта 14 настоящего
Временного положения, Национальный банк в безакцептном порядке
списывает с корреспондентского счета банка единовременный
штраф в размере 1% от основной суммы кредита и вправе
потребовать досрочный возврат основной суммы предоставленного
кредита или его части. Руководитель исполнительного органа банка
несет персональную ответственность за конвертацию кредитов в
иностранной валюте в национальную валюту, в соответствии с планом
по конвертации кредитов. Национальный банк вправе применить
меры воздействия к руководителю исполнительного органа банка.
40. Банк несет ответственность за своевременное и полное
погашение основной суммы кредита и начисленных процентов по
нему.
41. При неуплате банком задолженности по кредиту и процентам
по кредиту в установленные сроки, взыскание производится
путем безакцептного списания Национальным банком средств с
корреспондентского счета банка, без дополнительного уведомления.
42. В случае если любой платеж в погашение основной суммы
кредита, начисленных по нему процентов и иных платежей,
вытекающих из Кредитного договора не произведен в полном объеме
и/или в соответствующий срок, данная задолженность считается
просроченной и в отношении банка применяются штрафные санкции,
предусмотренные в Кредитном договоре.
43. Банк несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации по конвертации кредитов. В случае выявления нарушения
банком пунктов 13 и 14 Национальный банк вправе потребовать от
банка досрочного возврата кредитных ресурсов, выплаты начисленных
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процентов за фактическое время пользования кредитом и иных сумм,
причитающихся Национальному банку.
44. По требованию Национального банка банк предоставляет
отчет об использовании кредитных средств и другие необходимые
документы в форме и сроки, установленные Национальным банком.
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Приложение 1
к Временному положению «О
предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики
коммерческим банкам при конвертации кредитов
в иностранной валюте в национальную валюту»

Кредитный договор № _
№ _____________ от «__»_________20__г.
г. Бишкек

от «__»_________20__г.

Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в
дальнейшем «Национальный банк», в лице _____________________
____________, действующего на основании ___________________, с
одной стороны, и___________________________________________
__, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ____________________
____________, действующего на основании ___________________, с
другой стороны, далее совместно именуемые «Cтороны», заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
1.1. Национальный банк, на основании Временного положения
«О предоставлении кредитов Национальным банком Кыргызской
Республики коммерческим банкам при конвертации кредитов в
иностранной валюте в национальную валюту», утвержденного
постановлением Правления Национального банка от _____ года
№ ______ (далее – Временное положение) и согласно настоящему
Кредитному договору предоставляет Банку кредит в сумме ______
(сумма прописью) сомов на условиях, предусмотренных настоящим
Кредитным договором и Временным положением.
1.2. Кредит предоставляется с целью конвертации кредитов в
иностранной валюте в национальную валюту.
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2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
2.1. Для получения кредита Банк должен соответствовать
требованиям, указанным в пункте 13 Временного положения на дату
выдачи кредита.
2.2. Кредит предоставляется сроком на _______, с «___» _____
года по «___»_______ года.
2.3. Датой предоставления кредита является день перечисления
денежных средств по Кредиту на корреспондентский счет Банка в
Национальном банке.
2.4. Национальный банк перечисляет денежные средства по
кредиту на следующий рабочий день после подписания настоящего
Договора и регистрации в уполномоченных органах по регистрации
залога договоров залога по кредиту, запрашиваемому Банком у
Национального банка в соответствии с настоящим Кредитным
договором.
2.5. Процентная ставка за пользование кредитом, устанавливается
в размере ___ (прописью) процента годовых, в течение всего срока,
указанного в пункте 2.2 настоящего Кредитного договора. Начисление
и выплата процентов за пользование кредитом производится
Банком ежемесячно, согласно установленному графику погашения
задолженности (Приложение 1 к настоящему Кредитному договору)
, который является неотъемлемой частью настоящего кредитного
договора. Расчет процентов будет осуществляться в соответствии с
пунктом 2.7. настоящего Договора.
2.6. Проценты начисляются с даты предоставления кредита
(включая эту дату) до даты погашения кредита (не включая эту дату)
на фактический остаток задолженности по кредиту из расчета 360
дней в году и фактического количества дней в месяце.
2.7. Расчет процентов на сумму кредита производится по формуле
простых процентов за период фактического пользования кредитом,
исходя из количества 360 дней в году и фактического количества дней
в месяце, по следующей формуле:
P = (C x I x T) /360/100, где:
Р – сумма процентов по траншу;
С – сумма транша (сом) ;
192

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2016

I – процентная ставка (в % годовых) ;
Т – срок пользования траншем.
2.8. Погашение основной суммы долга по кредиту и начисленных
процентов за пользование кредитом производится в соответствии
с настоящим Кредитным договором и графиком погашения
задолженности (Приложение 1 к настоящему Кредитному договору)
, который является неотъемлемой частью настоящего Кредитного
договора.
2.9. В случае, если дата погашения основной суммы кредита и/или
уплаты начисленных процентов по нему приходится на праздничный,
нерабочий или выходной день, то погашение основной суммы кредита
и/или начисленных процентов по нему осуществляется на следующий
рабочий день.
2.10. Выплаты по погашению основной суммы по кредиту
и/или начисленных процентов по нему Банк перечисляет на
соответствующий счет в Национальном банке (суммы по основному
долгу на счет №______________, суммы по процентным платежам на
счет №________________) .
2.11. Банк обязуется осуществить конвертацию кредитов в
иностранной валюте в национальную валюту, строго в соответствии с
планом Банка по конвертации кредитов.
2.12. Стороны гарантируют выполнения всех требований
Временного положения и настоящего Кредитного договора.
3. УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
3.1. Погашение основной суммы кредита производится Банком в
день окончания срока кредита, до конца операционного дня, путем
перечисления суммы денежных средств со своего корреспондентского
счета в национальной валюте на соответствующий счет Национального
банка. Начисление и выплата процентов за пользование кредитом
производится Банком на ежемесячной основе в соответствии с
пунктами 2.5, 2.8, 2.9 и 2.10 настоящего Кредитного договора.
3.2. В день погашения основная сумма кредита и/или начисленные
проценты по кредиту должны быть погашены в полном объеме,
частичное погашение не допускается.
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3.3. Банк вправе производить досрочное частичное или полное
погашение основного долга и процентов, предусмотренных
Временным положением и Кредитным договором, с предварительным
уведомлением об этом Национального банка в срок не позднее 3-х
рабочих дней до планируемого дня погашения.
3.4. В случае своевременного и полного исполнения Банком
своих обязательств по основной сумме кредита и начисленным по
нему процентам, Национальный банк осуществляет высвобождение
залогового обеспечения в течение 5-ти рабочих дней.
3.5. При исполнении пункта 3.4, при высвобождении залоговых
средств Банка, выступающих в форме безналичной иностранной
валюте в виде прав требований на денежные средства, находящиеся
на беспроцентном депозитном счете в Национальном банке, Банк
обязан предоставить в Национальный банк платежную инструкцию
по системе SWIFT (формат МТ 202) , согласно международным
стандартам SWIFT, с обязательным полным и корректным указанием
основания и назначения платежа. При этом платежные инструкции,
поступившие в Национальный банк до 12:00 ч, исполняются текущей
датой валютирования, платежные инструкции, поступившие в
Национальный банк после 12:00 ч, исполняются не позднее следующей
даты валютирования. При этом, в случае когда дата валютирования
является нерабочим днем в Кыргызской Республике и/или в стране
банка-корреспондента Национального банка, то высвобождение
залоговых средств производится на следующий рабочий день.
3.6. В случае неисполнения Банком своих обязательств по
погашению основной суммы кредита и/или начисленных по нему
процентов в установленные в Кредитном договоре сроки, Банк
предоставляет право Национальному банку, начиная с момента
неисполнения обязательств Банком, в безакцептном порядке
списать с корреспондентского счета Банка в национальной валюте в
Национальном банке средства в суммах, необходимых для погашения
основной суммы кредита и/или начисленных по нему процентов, пени.
3.7. В случае непогашения обязательств по основной сумме
кредита и/или начисленных по нему процентов и пени по причине
недостаточности средств на корреспондентском счете в национальной
валюте Банка в Национальном банке, Банк согласен с правом
Национального банка осуществить погашение неисполненных
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обязательств Банка по кредиту безотлагательно, путем внесудебного
обращения взыскания на предмет залога, предоставленного в
обеспечение кредита. При этом Национальный банк в письменной
форме извещает Банк о неисполнении им в установленный срок
своих обязательств по кредиту и процедуре обращения взыскания во
внесудебном порядке на предмет залога.
3.8. Залог, право собственности по которому перешло
Национальному банку в счет погашения неисполненных обязательств
Банка по кредиту, принимается на баланс Национального банка в
соответствии с официальным курсом, установленным Национальным
банком на день списания/изъятия денежных средств.
3.9. За счет взысканного залога должна быть погашена
задолженность Банка перед Национальным банком по основной
сумме кредита, сумме начисленных по нему процентов и пени.
3.10. В случае недостаточности суммы, полученной путем зачета
встречных требований Национального банка к Банку, Национальный
банк вправе получить недостающую сумму из любого другого
имущества Банка в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
3.11. Сумма, оставшаяся после удовлетворения всех требований
Национального банка, перечисляется на корреспондентский счет
Банка в Национальном банке в национальной валюте.
4. ЗАЛОГ
4.1. Обеспечением выполнения Банком взятых на себя обязательств
по возврату основной суммы долга по кредиту, полученному Банком по
настоящему Кредитному договору, начисленных по нему процентов,
неустойки в виде штрафов, пени и других выплат Банка по настоящему
Кредитному договору являются принадлежащие Банку безналичная
иностранная валюта (доллары США) в виде прав требований на
денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном
счете Банка в Национальном банке.
4.2. Условия и порядок предоставления залогового обеспечения,
передаваемого Банком в залог Национальному банку в обеспечение
своих обязательств по настоящему Кредитному договору, будет
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указываться в соответствующем договоре о залоге, заключаемом
между Банком и Национальным банком.
5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Банк несет полную ответственность по своим обязательствам
по кредиту в соответствии с Временным положением и настоящим
Кредитным договором.
5.2. Банк несет ответственность за строгое соблюдение
всех условий и требований Временного положения. В случае
неисполнения Банком условий пункта 2.11 настоящего Кредитного
договора и пункта 14 Временного положения, Национальный банк в
безакцептном порядке списывает с корреспондентского счета Банка
единовременный штраф в размере 1% от первоначальной суммы
кредита и вправе потребовать досрочный возврат основной суммы
предоставленного кредита или его части.
5.3. В случае если любой платеж в погашение основной
суммы и/или начисленных процентов по кредиту, вытекающий из
настоящего Кредитного договора, не произведен в полном объеме и в
соответствующий срок, данная задолженность является просроченной
и на нее начисляется пеня в размере 0, 1% от суммы просроченной
задолженности. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная
с даты возникновения просроченной задолженности до ее полного
погашения, на непогашенную сумму.
5.4. Национальный банк не несет ответственности за ущерб,
причиненный Банку, вследствие нарушения им Временного положения
и настоящего Кредитного договора.
5.5. Банк несет ответственность за достоверность предоставляемой
информации по конвертации кредитов. В случае выявления нарушения
Банком пунктов 13 и 14 Временного положения, Национальный
банк вправе потребовать от Банка досрочного возврата кредитных
ресурсов, выплаты начисленных процентов за фактическое время
пользования кредитом и иных сумм, причитающихся Национальному
банку.
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5.6. По требованию Национального банка Банк предоставляет
отчет об использовании кредита и другие необходимые документы в
форме и сроки, установленные Национальным банком.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств) , вызванных прямо или косвенно
проявлением обстоятельств чрезвычайного характера, включая
землетрясения и иные природные стихии, действия и решения
государственных органов, военные действия и массовые беспорядки,
находящихся вне возможности контроля Сторон настоящего
Кредитного договора и препятствующих исполнению ими своих
обязательств по настоящему Кредитному договору, сроки исполнения
этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия
указанных форс-мажорных обстоятельств, но лишь в той мере, в
какой они значительно влияют на исполнение в срок всего настоящего
Кредитного договора или той их части, которая подлежала исполнению
после наступления указанных форс-мажорных обстоятельств.
6.2. Стороны настоящего Кредитного договора должны
незамедлительно, в течение 2-х (двух) рабочих дней, известить
устно и в письменной форме друг друга о начале форс-мажорных
обстоятельств, препятствующих исполнению ими своих обязательств
по настоящему Кредитному договору, и последующем их окончании.
6.3. Неисполнение одной из Сторон своих обязательств по
настоящему Кредитному договору не рассматривается как нарушение
настоящего Кредитного договора, если это является следствием форсмажорных обстоятельств, при условии того, что Сторона, подвергшаяся
форс-мажорным обстоятельствам, своевременно предприняла все
необходимые меры для устранения таких последствий и предоставила
соответствующий акт государственного органа.
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения
настоящего Кредитного договора, подлежат урегулированию путем
переговоров Сторон в целях выработки взаимоприемлемого решения.
7.2. Неурегулированные споры разрешаются в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Другие условия, не предусмотренные настоящим Кредитным
договором, права, обязанности и ответственность Сторон,
регулируются Временным положением.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Кредитному договору
вносятся путем заключения в письменной форме дополнительного
соглашения, которое является его неотъемлемой частью.
8.3. Настоящий Кредитный договор составлен в 3-х (трех)
подлинных экземплярах на русском языке и в 3-х (трех) подлинных
экземплярах на кыргызском языке, имеющих одинаковую юридическую
силу, по 2 (два) экземпляра для каждой из Сторон, 2 (два) экземпляра
- для уполномоченных органов, осуществляющих регистрацию залога.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Национальный банк:
Национальный банк Кыргызской Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

Должность__________________
(подпись) ______________М.П.

198

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в Национальном банке
№1010126_______
БИК Национального банка №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________
(подпись) __________________М.П.
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Приложение 1
к Кредитному договору
от «__»_________20__г. № ____

График погашения Кредита
Сумма кредита: _______________сом
Процентная ставка (годовых) :_____%
Погашение процентов: ежемесячно
Расчетный год: 360 дней
Срок кредита:_____дней
Дата выдачи кредита: «__»______20__г.
Дата погашения кредита: «__»______20__г.
Месяцы

Даты погашения

Погашение
процентов*

Погашение
основной
суммы

Всего к погашению

Итого

* при расчете процентов используется фактическое количество
дней использования кредита
Национальный банк:
Национальный банк Кыргызской Республики

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»

Должность__________________

Должность_________________

(подпись) ______________М.П.

(подпись) __________________М.П.
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Приложение 2
к Временному положению «О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики
коммерческим банкам при конвертации кредитов
в иностранной валюте в национальную валюту»

ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ № ________
к Кредитному договору от «__»_________20__г. № _____________
г. Бишкек
«__»_________20__г.
Национальный банк Кыргызской Республики, именуемый в
дальнейшем «Национальный банк» или «Залогодержатель», в
лице _________________________________, действующего на
основании ____________, с одной стороны, и __________________
___________________________, именуемое в дальнейшем «Банк»
или «Залогодатель», в лице ______________________________
__, действующего на основании _____, с другой стороны, далее
совместно именуемые «Cтороны», заключили настоящий договор
залога права требования по договору банковского вклада (далее Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Залогодержатель предоставил Залогодателю кредит в
размере _________ (сумма прописью) сомов. Окончательный срок
погашения кредита и начисленных процентов по нему, наступает в
сроки, указанные в Кредитном договоре о выдаче кредита от ___
года № ___________ (далее – Кредитный договор) , заключенном
в рамках Временного положения «О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики коммерческим банкам
при конвертации кредитов в иностранной валюте в национальную
валюту», утвержденного постановлением Правления Национального
банка от _____ года № ______ (далее – Временное положение)
1.2. В обеспечение выполнения обязательств Залогодателя по
Кредитному договору, Залогодатель передает Залогодержателю
право требования денежных средств по Договору банковского вклада
(Соглашению об открытии и обслуживании депозитного счета Банка в
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иностранной валюте в Национальном банке Кыргызской Республики)
от ___ года № ___________, заключенному между Залогодателем
и Национальным банком (далее – «предмет залога» или «Договор
банковского вклада») , в полном объеме.
1.3. Денежные средства по договору банковского вклада размещены
на счете ____________________, открытом в Национальном банке на
имя Залогодателя (далее – депозитный счет) , и их размер составляет:
__________ (сумма прописью) долларов США. Срок возврата
банковского (депозитного) вклада наступает после окончания срока
Кредитного договора.
1.4. На предмет залога, указанный в пункте 1.2. настоящего
Договора, Залогодатель не имеет права распоряжения, включая его
предоставление в последующий залог, снятие/перечисление средств
со счета, без согласия Залогодержателя.
1.5. Залогодатель гарантирует, что предмет залога ранее нигде не
заложен и свободен от долгов и прав третьих лиц.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Залогодержателя:
2.1.1. Требовать от Залогодателя замены предмета залога либо
предоставления дополнительного обеспечения в случае снижения
его стоимости в результате снижения официального курса валюты, в
которой размещен банковский вклад (депозит) .
2.1.2. Потребовать от Залогодателя досрочного исполнения
обязательств, оговоренных в Кредитном договоре и пункте 1.1.
настоящего Договора, а если его требование не будет удовлетворено,
обратить взыскание на предмет залога в следующих случаях:
1) в случае нарушений Залогодателем условий, требований и
положений Кредитного договора;
2) в случае если Залогодатель не оплатил задолженности или
нарушил срок оплаты задолженности по Кредитному договору,
включая задолженность по основной сумме кредита, начисленным
процентам по нему, неустойки (штрафов и пени) и другие выплаты;
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3) при нарушении со стороны Залогодателя требований или
положений настоящего Договора;
4) при нарушении Залогодателем Временного положения;
5) в других случаях, предусмотренных настоящим Договором или
законодательством Кыргызской Республики.
2.1.3. В случае, когда суммы, вырученной от реализации предмета
залога недостаточно для полного удовлетворения требований
Залогодержателя, получить недостающую сумму из другого
имущества Залогодателя, на которое может быть обращено взыскание
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
2.1.4. В случае если Залогодатель или третья сторона препятствуют
передаче предмета залога Залогодержателю, предпринять законные
действия, необходимые для получения имущества от Залогодателя
или третьей стороны.
2.1.5. Передать (возмездно или безвозмездно) свои права по
настоящему Договору третьим лицам.
2.1.6. Залогодержатель вправе осуществлять контроль за
выполнением настоящего Договора и запрашивать сведения,
необходимые ему для реализации контрольных функций, проверять
наличие и состояние предмета залога.
2.1.7. Имеет другие права, предусмотренные настоящим Договором
и законодательством Кыргызской Республики.
2.2. Права и обязанности Залогодателя:
2.2.1. Не передавать, не закладывать, а также не распоряжаться
денежными средствами по Договору банковского вклада, каким бы то
ни было иным образом, без письменного согласия Залогодержателя.
2.2.2. Не совершать действий, влекущих уменьшение,
видоизменение, прекращение, утрату предмета залога, без согласия
Залогодержателя.
2.2.3. Сообщать Залогодержателю об изменениях, произошедших
с предметом залога, о возможных нарушениях третьими лицами или
притязаниях третьих лиц на эти права в трехдневный срок с момента,
когда Залогодателю станет известно об этом.
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2.2.4. По запросам Залогодержателя, в трехдневный срок,
предоставить ему возможность ознакомиться с любой документацией,
касающейся предмета залога, представить любую другую необходимую
Залогодержателю информацию о предмете залога.
2.2.5. Не вносить изменений и дополнений в Договор банковского
вклада без получения письменного согласия Залогодержателя.
2.2.6. Несет другие обязательства, предусмотренные настоящим
Договором;
2.2.7. Обращение взыскания на предмет залога производится
во внесудебном порядке в соответствии с условиями настоящего
Договора. Залогодатель гарантирует и дает свое полное согласие
на внесудебный порядок обращения взыскания на предмет залога
и внесудебную реализацию предмета залога независимо от его
характеристик и состава в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения принятых на себя обязательств по Кредитному договору
о предоставлении кредита и по настоящему Договору.
2.2.8. Залогодатель вправе в любое время до момента реализации
предмета залога, которое может быть осуществлено в соответствии
с настоящим Договором, исполнить обеспеченное данным залогом
обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено.
3. УСЛОВИЯ ЗАЛОГА
3.1. Стороны согласились с тем, что текущий остаток денежных
средств, размещенных на депозитном счете Залогодателя, открытом
в Национальном банке по Договору банковского вклада (депозита) ,
эквивалентный в сомах (в пересчете на сомы) по официальному курсу
Национального банка доллара США на дату переоценки, не должен
быть ниже текущего остатка задолженности Залогодателя перед
Залогодержателем по полученному кредиту согласно Кредитному
договору о предоставлении кредита с учетом применяемого
Залогодержателем соответствующего коэффициента покрытия
(залогового коэффициента) .
Залогодержатель на периодической основе будет производить
переоценку по официальному курсу Национального банка
доллара США текущего остатка денежных средств, размещенных
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на депозитном счете Залогодателя, открытом в Национальном
банке на предмет соответствия положениям, предусмотренным
абзацем первым настоящего пункта, и направлять Залогодателю
соответствующие требования-уведомления о необходимости
предоставления дополнительного залогового обеспечения либо
погашения соответствующей части задолженности по кредитным
средствам по Кредитному договору о предоставлении кредита.
В случае если в течение срока действия настоящего Договора
снижение текущего остатка денежных средств, размещенных
на депозитном счете Залогодателя, открытом в Национальном
банке, эквивалентного в сомах, будет ниже суммы, рассчитанной
согласно абзацу первому настоящего пункта, более чем на 5 (пять)
процентов, то Залогодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня поступления Залогодателю соответствующего требованияуведомления Залогодержателя обязуется довести сумму денежных
средств, размещенных на депозитном счете Залогодателя, открытом
в Национальном банке, в долларах США, до требуемой суммы,
указанной в требовании-уведомлении Залогодержателя, либо
погасить соответствующую часть кредита, полученного Залогодателем
от Залогодержателя согласно Кредитному договору о представлении
кредита, так, чтобы сумма залога, эквивалентная в сомах по
официальному курсу Национального банка доллара США на дату
переоценки покрывала текущий остаток задолженности Залогодателя
перед Залогодержателем по Кредитному договору о представлении
кредита с учетом соответствующего залогового коэффициента.
При этом в случае повышения официального курса доллара США,
установленного Национальным банком, какая-либо часть суммы
залога высвобождению и возврату Залогодателю не подлежит.
3.2. Залогодатель вправе с письменного согласия Залогодержателя
производить полное или частичное снятие денежных средств
размещенных на депозитном счете Залогодателя, открытом в
Национальном банке в случае полного или частичного исполнения
Залогодателем своих обязательств по полученному кредиту от
Залогодержателя согласно Кредитному договору о предоставлении
кредита, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3.1.
настоящего Договора.
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4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА
ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
4.1. В случае наступления момента неисполнения обеспеченного
залогом обязательства согласно Кредитному договору, а также при
наступлении условий, предусмотренных пунктом 2.1.2. настоящего
Договора, и начала обращения взыскания на предмет залога,
Залогодатель предоставляет право Национальному банку списать в
безакцептном (бесспорном) порядке с депозитного счета Залогодателя,
открытого в Национальном банке по Договору банковского вклада
(депозита) , денежные средства.
4.2. В случае безакцептного (бесспорного) списания/изъятия
денежных средств в иностранной валюте, конвертирование
(перевод) изъятых/списанных денежных средств в валюту
выданного Залогодержателем Залогодателю кредита производится в
соответствии с официальным курсом, установленным Национальным
банком на день списания/изъятия денежных средств.
4.3. При обращении взыскания на предмет залога Залогодатель
также обязуется уступить свои права требования по Договору
банковского вклада (депозита) , указанному в пункте 1.2. настоящего
Договора и являющемуся предметом залога.
4.4. В части уступки прав требования по Договору банковского
вклада, являющихся предметом залога, настоящий Договор
заключен с отлагательным условием в соответствии со статьей 173
и главой 18 Гражданского кодекса Кыргызской Республики. Права
требования по указанному Договору банковского вклада переходят
к Залогодержателю на следующий день после начала обращения
взыскания на предмет залога, указанный в пункте 1.2. настоящего
Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору, Стороны возмещают друг
другу все причиненные убытки в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
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5.2. В случае неисполнения Залогодателем обязательств,
предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Договора, Залогодатель
уплачивает Залогодержателю пеню в размере 0, 05 процентов от
общей стоимости предмета залога согласно пункту 1.3.настоящего
Договора за каждый день неисполнения своих обязательств.
5.3. Возмещение убытков и выплата пени не освобождает виновную
сторону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором и Кредитным договором о предоставлении кредита.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Уступка прав Залогодержателя по настоящему Договору
производится в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики без согласия Залогодателя.
6.2. Залогодатель не вправе уступать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам, без письменного согласия
Залогодержателя.
6.3. Споры в связи с настоящим Договором подлежат разрешению
в предусмотренном законодательством Кыргызской Республики
порядке.
6.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены и
дополнены только по взаимному соглашению Сторон.
6.5. Затраты по оформлению и регистрации настоящего Договора
осуществляются за счет Залогодателя.
6.6. Настоящий Договор подлежит регистрации в залоговой
регистрационной конторе Кыргызской Республики.
6.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в
соответствующих уполномоченных органах в соответствии с пунктом
6.6 настоящего Договора.
6.8. Настоящий Договор действует до полного исполнения
Залогодателем своих обязательств по Кредитному договору о
предоставлении кредита.
6.9. Настоящий Договор составлен в 3-х (трех) подлинных
экземплярах на русском языке и в 3-х (трех) подлинных экземплярах
на кыргызском языке, имеющих одинаковую юридическую силу,
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2 (два) экземпляра – для Залогодателя, 2 (два) экземпляра – для
представления в соответствующие уполномоченные органы для
регистрации, 2 (два) экземпляра – для хранения в Национальном
банке Кыргызской Республики.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

Национальный банк:
Национальный банк Кыргызской Республики
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101.

Должность__________________
(подпись) ______________М.П

Банк:
ОАО/ЗАО «Коммерческий банк»
г. Бишкек, ул.____________.
Корсчет в Национальном банке
№1010126_______
БИК Национального банка №_____
ИНН №_____________
ОКПО №___________
Код ГНИ: _____
Должность_________________
(подпись) __________________М.П.
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Приложение 3
к Временному положению «О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики
коммерческим банкам при конвертации кредитов
в иностранной валюте в национальную валюту»
(распечатывается на фирменном
бланке коммерческого банка)

План Банка
по конвертации кредитов
с иностранной валюты в национальную валюту
План Банка по конвертации кредитов в иностранной валюте на
национальную валюту должен содержать следующую информацию:
1. Информация о Заемщике:
для физического лица – Ф.И.О., данные удостоверяющего личность
документа; при этом копии удостоверяющих личность документов
должны быть в кредитном досье физического лица и представлены в
Национальный банк по запросу;
2. Номер и дата подписанного кредитного договора/соглашения
в иностранной валюте с Заемщиком; при этом копии кредитного
договора/соглашения в иностранной валюте должны быть в кредитном
досье физического лица и представлены в Национальный банк по
запросу;
3. Первоначальная сумма кредита в иностранной валюте (сумма
цифрами и прописью в долларах США) , указанная в кредитном
договоре/соглашении в иностранной валюте;
4. Первоначальная процентная ставка по иностранной валюте,
указанная в кредитном договоре/соглашении в иностранной валюте;
5. Остаток кредита основного долга в иностранной валюте (сумма
цифрами и прописью в долларах США) , указанный в кредитном
договоре/соглашении на дату конвертации;
6. Остаток кредита основного долга, указанного в пункте
5 пересчитанный в национальную валюту и рассчитанный по
официальному курсу Национального банка на 1 июля 2015 года,
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согласно соответствующему акту Правительства Кыргызской
Республики;
7. Остаток кредита основного долга, указанный в пункте 6,
рассчитанный официальному курсу Национального банка на 1
февраля 2016 года, согласно соответствующему акту Правительства
Кыргызской Республики;
8. Остаток кредита основного долга, указанный в пункте 7 за
минусом остатка кредита основного долга, указанный в пункте 6,
составит сумму субсидирования;
9. Процентная ставка по конвертированному кредиту (для кредита
в национальной валюте) ;
10. Сумма начисленных, но неуплаченных процентов по кредиту
(сумма цифрами и прописью в долларах США) на дату конвертации,
в том числе планы по конвертации данной задолженности в
национальную валюту;
11. Сумма начисленных, но неуплаченных штрафов по кредиту
(сумма цифрами и прописью в долларах США) на дату конвертации,
в том числе планы по конвертации данной задолженности в
национальную валюту.
12. Другие данные, связанные с конвертацией кредитов
в иностранной валюте на национальную валюту по запросу
Национального банка.
Национальный банк вправе вносить изменения в план конвертации
в соответствии с критериями и/или условиями по конвертации кредитов
в иностранной валюте на национальную валюту, утвержденными
Правительством Кыргызской Республики.
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Приложение 4
к Временному положению «О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики
коммерческим банкам при конвертации кредитов
в иностранной валюте в национальную валюту»
(распечатывается на фирменном
бланке коммерческого банка)

Обязательство
(название коммерческого банка)
«___» ______________ 20__г.
Настоящим (полное наименование коммерческого банка) в лице
(должность, Ф.И.О.) , действующего на основании (указать) берет
на себя обязательство с «___» _____________ 20__г. о том, что
конвертация кредитов будет осуществляться на добровольной основе
по желанию заемщика (полное наименование коммерческого банка) и
соответствовать соответствующему акту Правительства Кыргызской
Республики.
М.П.
Ф.И.О., должность, подпись
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 8 февраля 2016 года № 6/2

Об условиях проведения своп-операций (без поставки)
с коммерческими банками и условиях предоставления
коммерческим банкам кредитов в национальной валюте
В соответствии со статьями 5, 28 и 43 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»,
Временным положением о порядке проведения Национальным
банком Кыргызской Республики своп-операций (без поставки) с
коммерческими банками, утвержденным постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 5 февраля 2016
года № 5/3, Временным положением «О предоставлении кредитов
Национальным банком Кыргызской Республики коммерческим банкам
при конвертации кредитов в иностранной валюте в национальную
валюту», утвержденным постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики от 5 февраля 2016 года № 5/4 и в целях
поддержки коммерческих банков при осуществлении конвертации
кредитов в иностранной валюте в национальную валюту физическим
лицам, оказавшимся в сложной ситуации в связи с волатильностью
национальной валюты, Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Определить следующие параметры проведения своп-операций
с коммерческими банками по предоставлению денежных средств в
национальной валюте в обмен на денежные средства в долларах
США без поставки:
−− срок операции – не более 6 (шести) месяцев с возможностью
дальнейшей пролонгации до 7 (семи) раз по первоначальной
процентной ставке;
211

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 2, 2016

−− процентная ставка по национальной валюте – учетная ставка
Национального банка Кыргызской Республики, действующая на
день вступления в силу настоящего постановления;
−− процентная ставка по иностранной валюте – 0 %;
−− официальный курс, действующий в день проведения;
−− официальный курс, действующий в день завершения.
2. Определить следующие условия предоставления коммерческим
банкам кредитов в национальной валюте:
−− общий объем предоставляемых кредитов коммерческим банкам
– не более 2 847 422 854, 00 (двух миллиардов восемьсот сорока
семи миллионов четырехсот двадцати двух тысяч восемьсот
пятидесяти четырех) сомов;
−− процентная ставка – учетная ставка Национального банка
Кыргызской Республики, действующая на день вступления в
силу настоящего постановления;
−− срок кредита – не более 6 (шести) месяцев с возможностью
дальнейшей пролонгации до 7 (семи) раз по 6 (шесть) месяцев
по первоначальной процентной ставке;
−− коэффициент покрытия залогового обеспечения – 120 (сто
двадцать) процентов.
3. Общий объем своп-операций (без поставки) и кредитов должен
быть не более 3, 1 (трех миллиардов ста миллионов) млрд сомов.
4. Предоставить заместителю Председателя Национального банка
Кыргызской Республики Н. Жениш право определять объемы в разрезе
коммерческих банков по своп-операциям (без поставки) и кредитам в
соответствии с предоставляемыми коммерческими банками планами
по конвертации кредитов.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
6. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениш.
Председатель

Т. Абдыгулов
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