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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.
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
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 БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

содержание

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 19-июлундагы
№ 2017-П-09/32-3-(НПА)

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү
колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү
тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоону киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра
каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоо (кошо тиркелет)
бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
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3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин
күчүнө кирет.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом
менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5.
Ток томдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары,
Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.
Т. Абдыгулов

содержание

Төрага
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк
Башкармасынын
2017-жылдын 19-июлундагы
№ 2017-П-09/32-3-(НПА)
токтомуна тиркеме

содержание

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында
кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоо
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра
каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана
ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду
өткөрүү тартиби жөнүндө» жобонун:
−− 41-пункттун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мамлекеттик баалуу
кагаздары жана Улуттук банктын ноталары (МБК);»;
Жобонун 1-тиркемесинде:
−− 9.3 пункт төмөнкүдөй редакцияда берилсин:
«9.3. Башкы келишим, Тараптардын ар бири үчүн бирдей
юридикалык күчкө ээ официалдык тилинде 2 (эки) түп нускада жана
мамлекеттик тилинде 2 (эки) нускада түзүлгөн;»;
Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимдин 1-тиркемесинде:
−− үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда берилсин:
«_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _негизинде
иш
алып
барган_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ төмөнкү адамдарга кредиттик
аукциондун жыйынтыгы боюнча кредит алууга Банктын өтүнүчүнө
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кол коюуга жана Улуттук банктан кредит алуу үчүн күрөөлүк
камсыздоону берүүгө укук чегерет.”
Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимдин 4-тиркемесинин:
−− 2.3-пунктундагы «кийинки жумуш күнү» деген сөздөр «кийинки
жумуш күндөн кечиктирбестен» дегенге алмаштырылсын;
−− 5.3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«5.3. Ушул Кредиттик келишим, анын ичинде билдирмени жана
Жобого карата 3 жана 5, 6, 7-тиркемелер формасындагы (күрөө
түрүнө жараша) күрөө келишимин кошо алганда, Улуттук банк менен
Банк ортосунда түзүлгөн Кредиттик аукцион жөнүндө 20___жылдын
«_ _»_ _ _ _ _ _ түзүлгөн №_ _ _ _ _ Башкы келишимдин ажырагыс
бөлүгү болуп саналат жана ал Тараптардын ар бири үчүн бирден,
2 (эки) түп нускада түзүлгөн. Күрөөнү каттоодон өткөргөн ыйгарым
укуктуу орган нусканы милдеттүү түрдө талап кылса кошумча 1
(бир) нуска түзүлөт. Бардык нускалар бирдей юридикалык күчкө ээ.»
Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимдин 5-тиркемесинин:
−− 2.1.5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«2.1.5. Кредиттик келишимдин колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин
төлөө мөөнөтү келип жеткен мамлекеттик баалуу кагаздарды кийин
төлөө мөөнөтү менен башка ушундай эле баадагы мамлекеттик
баалуу кагаздарга алмаштырылышын камсыз кылууга (Күрөө
кармоочуга алдын ала маалымдоо менен). Мында, мамлекеттик
баалуу кагаздар, тиешелүү эмиссиядагы/тиешелүү эмиссиялардагы
мамлекеттик баалуу кагаздардын ордун жабуу күнү келип жеткенге
чейинки 10 (он) жумуш күн мурда алмаштырылууга тийиш.»
−− 3.2-пункттун биринчи сүйлөмүндөгү «Кыргыз Республикасынын
Өкмөтү эмитенти катары иш алып барган» деген сөздөр алынып
салынсын;
−− 3.3-пунктундагы «ошол мамлекеттик баалуу кагаздардын
номиналдык наркынын суммасын» деген сөздөр «анын ичинде»
деген сөздөр менен толукталсын;
−− 6.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«6.6 Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ 2 (эки) түп нускада
түзүлгөн, 1 (бир) нускасы – сактоо үчүн Күрөө коюучуга, 1 (бир)
нускасы сактоо үчүн Улуттук банкка берилет. Күрөөнү каттоодон
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өткөргөн ыйгарым укуктуу орган нусканы милдеттүү түрдө талап
кылса кошумча 1 (бир) нуска түзүлөт. Бардык нускалар бирдей
юридикалык күчкө ээ.»;
Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимдин 6-тиркемесинин:
−− 6.9-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«6.9. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ 2 (эки) нускада
түзүлгөн, 1 (бир) нускасы – сактоо үчүн Күрөө коюучуга, 1 (бир)
нускасы сактоо үчүн Улуттук банкка берилет. Күрөөнү каттоодон
өткөргөн ыйгарым укуктуу орган нусканы милдеттүү түрдө талап
кылса кошумча 1 (бир) нуска түзүлөт. Бардык нускалар бирдей
юридикалык күчкө ээ.»;
Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимдин 7-тиркемесинин:
−− 4.2-пунктунун үчүнчү абзацындагы «5 (беш) жумуш күнү» деген
сөздөр жана цифра «10 (он) жумуш күнү» дегенге алмаштырылсын;
−− 7.11-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:
«7.11. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ 2 (эки) нускада
түзүлгөн, 1 (бир) нускасы – сактоо үчүн Күрөө коюучуга, 1 (бир)
нускасы сактоо үчүн Улуттук банкка берилет. Күрөөнү каттоодон
өткөргөн ыйгарым укуктуу орган нусканы милдеттүү түрдө талап
кылса кошумча 1 (бир) нуска түзүлөт. Бардык нускалар бирдей
юридикалык күчкө ээ.».
−− Кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу укугун күрөөгө
коюу келишимине карата 1-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:
«Бул тизмеде милдеттүү түрдө кредит портфели жөнүндө толук
маалымат камтылуусу зарыл, анын ичинде:
20____-жылдын «___»_______№_____
Кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу
укугун күрөөгө коюу келишимине карата
1-тиркеме
1. Кардардын аты-жөнү;
2. Кредиттик келишимдин номери;
3. Кредиттик келишимдин күнү;
4. _______карата абал боюнча карыз калдыгы;
5. Пайыздык чен;
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6. Төлөө күнү;
7. Долбоорду каржылоого алган тармак;
8. Күрөөнүн аталышы;
9. Күрөөнүн дареги;
10. Күрөөнүн бааланган наркы;
11. Башка зарыл маалыматтар.
*Тиркеменин форматы Улуттук банк тарабынан Күрөө
келишимине кол коюлган учурда сунушталууга тийиш.»
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 16-августундагы
№ 2017-П-12\34-1-(НПА)

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20, 68 жана
136-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына
сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет)
бекитилсин:
−− Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы
№ 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы
№ 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы
№ 42/1 «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен
алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№ 18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары
16

милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер
жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы
№ 3/3 “Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу» токтомуна.
2. Токтом 2018-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.
3. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы,
Тышкы көзөмөл башкармалыгы мезгил-мезгили менен берилүүчү
банкттык регулятивдик отчеттордун формасын 2017-жылдын
1-декабрына чейин автоматташтырсын.
4. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы
ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргыз банктар
бирлиги» юридикалык жактар бирикмесин, Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Кредиттик союздардын
финансылык компаниясы» ААКсын, кредиттик союздарды, алмашуу
бюролорун, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана
Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
6.
Ток томдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү
Т. Дж. Джусупов мырзага жүктөлсүн.
Төрага

Т. Абдыгулов
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 12, 2017
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын
16-августундагы
№ 2017-П-12\34-1-(НПА)
токтомуна тиркеме

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы
№ 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун:
−− 1-тиркемесиндеги:
таблицанын 1-22-пунктары төмөнкү редакцияда берилсин:
«
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Бөлүгү

Аталышы

1

Титулдук барак

2

Банктын Директорлор
кеңешинин, банк Башкармасынын жана Шариат
кеңешинин мүчөлөрү
жөнүндө маалыматтар
Банктын айрым
кызмат адамдары
жөнүндө маалымат

3

4

5

Банк тууралуу
базалык маалымат

1-бөлүк Баланстык отчет
А. Активдер
Б. Милдеттенмелер
В. Капитал
Г. Баланстан тышкаркы
милдеттенмелер
Д. Банктын башка активдерин жана башка милдеттенмелерин чечмелөө
Е. Улуттук банк алдында
милдеттенмелер
Ж. Банктын активдерин
жайгаштыруу
З. Банк тарабынан “ислам
терезеси” алкагында
жүргүзүлгөн операциялар
жөнүндө отчет

Мезгилдүүлүгү
Ай сайын,
чейрек сайын
жана жылына
бир жолу
Жылына бир
жолу жана
өзгөртүүлөр
киргизилген
учурларда
Жылына бир
жолу жана
өзгөртүүлөр
киргизилген
учурларда
Жылына бир
жолу жана
өзгөртүүлөр
киргизилген
учурларда
Ай сайын
Чейрек сайын

19

Эскертүү же
ченемдикукуктук актыга
шилтеме
Отчеттук
Биринчи
мезгил аяктагандан 18 бөлүккө гана
кийинки 5 жумуш
кошо тиркелет
күнү ичинде
Отчеттук
Биринчи
мезгил аяктагандан 18 бөлүккө гана
кийинки 5 жумуш
кошо тиркелет
күнү ичинде
Сунуштоо мөөнөтү

Отчеттук
Биринчи
мезгил аяктагандан 18 бөлүккө гана
кийинки 5 жумуш
кошо тиркелет
күнү ичинде
Отчеттук
Биринчи
мезгил аяктагандан 18 бөлүккө гана
кошо тиркелет
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде
Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

содержание

№
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№

содержание

5

6

7

Бөлүгү

Аталышы

1-бөлүк И. Банктын милдеттенмелерин өлкөлүк
белгиси боюнча тартуу
К. Банктын милдеттенмелерин өлкөлүк
белгиси боюнча тартуу
(чет өлкө валютасында)
Л. Капиталды өлкөлүк
белгиси боюнча тартуу
М. Кыргыз Республикасынын областтарында
кредиттердин тармактар
боюнча көлөмү
Н. Кыргыз Республикасынын областтарында
кредиттерди тобокелдик
деңгээли боюнча
классификациялоо
О. Кыргыз Республикасынын областтарында
депозиттерди тартуу
булактары боюнча көлөмү
П. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча
коммерциялык банктардын
башка маалыматтары
2-бөлүк Түшкөн пайда жана кеткен
чыгымдар жөнүндө отчет
А. Пайыздык кирешелер
Б. Пайыздык чыгашалар
В. Пайыздык эмес
кирешелер
Г. Пайыздык эмес
чыгашалар
Д. Башка операциялык
жана административдик
чыгашалар
2.А. Банк тарабынан
«ислам терезеси» алкагында жүзөгө ашырылган
операциялар боюнча
түшкөн пайда жана кеткен
чыгымдар жөнүндө отчет
3-бөлүк Капитал түзүмү
А. Капитал түзүмүндөгү өзгөрүү
Б. Банктын акциялары
жана башка баалуу кагаздары тууралуу маалымат

Мезгилдүүлүгү

Сунуштоо мөөнөтү

Чейрек сайын
Чейрек сайын
Чейрек сайын

Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Ай сайын

Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Ай сайын

Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

20

Эскертүү же
ченемдикукуктук актыга
шилтеме
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Бөлүгү

Аталышы

Мезгилдүүлүгү

8

4-бөлүк Бөлүштүрүлбөгөн
пайдадагы өзгөрүүлөр

Ай сайын

9

5-бөлүк Баалуу кагаздар портфели Ай сайын

10

6-бөлүк Мөөнөтү өткөрүлүп
Ай сайын
жиберилген активдер
тууралуу маалымат
А. Мөөнөтү өткөрүлүп
жиберилген активдер
тууралуу маалымат
(сом түрүндө)
Б. Мөөнөтү өткөрүлүп
жиберилген активдер
тууралуу маалымат (чет
өлкө валютасында)
В. «Ислам терезеси»
алкагында банктын
мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдери тууралуу
маалымат (сом түрүндө)
Г. «Ислам терезеси»
алкагында банктын
мөөнөтү өткөрүлүп
жиберилген активдери
тууралуу маалымат (чет
өлкө валютасында)

21

Сунуштоо мөөнөтү
Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде
Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде
Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Эскертүү же
ченемдикукуктук актыга
шилтеме

содержание

№
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11

Бөлүгү

Аталышы

Мезгилдүүлүгү

7-бөлүк Активдерди жана
Ай сайын
баланстан тышкаркы
милдеттенмелерди
тобокелдик деңгээли
боюнча классификациялоо
А. Активдерди жана
баланстан тышкаркы
милдеттенмелерди
тобокелдик деңгээли
боюнча классификациялоо (сом түрүндө)
Б. Активдерди жана
баланстан тышкаркы
милдеттенмелерди
тобокелдик деңгээли
боюнча классификациялоо
(чет өлкө валютасында)
В. «Ислам терезеси»
алкагында банк
тарабынан активдерди
жана баланстан тышкаркы
милдеттенмелерди
тобокелдик деңгээли
боюнча классификациялоо (сом түрүндө)
Г. «Ислам терезеси»
алкагында банк
тарабынан активдерди
жана баланстан тышкаркы
милдеттенмелерди
тобокелдик деңгээли
боюнча классификациялоо
(чет өлкө валютасында)

22

Сунуштоо мөөнөтү
Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Эскертүү же
ченемдикукуктук актыга
шилтеме
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Бөлүгү

Аталышы

Мезгилдүүлүгү

8-бөлүк РППУдагы өзгөрүүлөр
Ай сайын
А. РППУнун эсебинен
эсептен алынып
салынган жана кайтарылып берилген (мурда
эсептен алынып салынган)
активдер жана баланстан
тышкаркы милдеттенмелер тууралуу маалыматтар
Б. Банктарга кредиттерди эске албаганда,
кредиттер боюнча
РППУдагы өзгөрүүлөр
В. Кредиттерден
айырмаланган активдер
жана баланстан тышкаркы
милдеттенмелер боюнча
РППУдагы өзгөрүүлөр
Г. Банктарга жана башка
ФКУларга кредиттер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр
Д. «Ислам терезесинин»
алкагында банктын РППУнун эсебинен эсептен
алынып салынган жана
кайтарылып берилген
(мурда эсептен алынып
салынган) активдери
жана баланстан тышкаркы милдеттенмелери
тууралуу маалыматтар

23

Сунуштоо мөөнөтү
Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Эскертүү же
ченемдикукуктук актыга
шилтеме

содержание

№
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№

содержание

12

13

Бөлүгү

Аталышы

Мезгилдүүлүгү

8-бөлүк Е. Банктарга сунушталган Ай сайын
каржылоодон тышкары,
«ислам терезеси»
алкагында банк тарабынан
сунушталган каржылоо
боюнча РППУдагы
өзгөрүүлөр
Ж. Каржылоодон
айырмаланган, «ислам
терезеси» алкагында
банктын активдери боюнча
РППУдагы өзгөрүүлөр
З. «Ислам терезеси»
алкагында банк тарабынан банктарга жана
башка финансы-кредит
уюмдарына берилген
каржылоо боюнча
РППУдагы өзгөрүүлөр
9-бөлүк Ири тобокелдиктер
Ай сайын
жөнүндө маалыматтар
А. Ири тобокелдиктер
жөнүндө маалыматтар
А-1. 15 ири каржылоо
булактары, анын ичинде
ФКУ жана мамлекеттик мекемелер (Социалдык фонд
ж.б.) боюнча маалыматтар
Б. Банк-корреспонденттер
жөнүндө маалымат
Б-1. Отчеттук күнгө карата
абал боюнча корреспонденттик эсептердеги акча
каражаттарынын калдыгы
боюнча маалыматтар
Г. Банк тейлеген брокер/
дилер/ депозитарий
жөнүндө маалымат
Д. Корпоративдик жана
мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар
тууралуу маалыматтар
Е. Банктын корпоративдик
жана мамлекеттик баалуу
кагаздар портфели
Ж. Кардарлардын корпоративдик жана мамлекеттик
баалуу кагаздар портфели

24

Сунуштоо мөөнөтү
Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Эскертүү же
ченемдикукуктук актыга
шилтеме

«Кредиттөөгө
чектөөлөр
тууралуу»
нускоого карата
1-тиркеме
«Кредиттөөгө
чектөөлөр
тууралуу»
нускоого карата
2-тиркеме
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14

15

Бөлүгү
10-бөлүк

11-бөлүк

Аталышы
Аффилирленген жактар
тууралуу маалыматтар
А. Аффилирленген
жактар менен активдүү
операциялар тууралуу
кыскача маалыматтар
Б. Аффилирленген жактар
менен операциялар
тууралуу жалпы маалымат
В. Банктын аффилирленген жактары
тууралуу маалымат
Г. Аффилирленген
жактар менен активдүү
операциялар тууралуу
кыскача маалымат
Д. Аффилирленген жактар
менен операциялар
тууралуу жалпы маалымат
Е. Банктын аффилирленген жактары
тууралуу маалымат
Банк менен байланыштуу
жактар жөнүндө маалымат
А. Банк менен байланыштуу жактар менен активдүү
операциялар жөнүндө
кыскача маалымат.

Мезгилдүүлүгү

Сунуштоо мөөнөтү

Эскертүү же
ченемдикукуктук актыга
шилтеме

Ай сайын

Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде
Жарым жылда Отчеттук
бир жолу
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Ай сайын

25

Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

содержание

№
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содержание

№

Бөлүгү

Аталышы
Б. Банк менен байланыштуу жактар менен
операциялар тууралуу
жалпы маалымат
В. Банктын кызмат адамдарынын жакын туугандары тууралуу маалыматтар
Г. Банк менен байланыштуу башка жактар
тууралуу маалыматтар
Д. Банктын кызмат
адамдары жана алардын
жакын туугандары же банк
менен башка байланыштуу жактар контролдукка
алган юридикалык жактар
тууралуу маалыматтар
Е. Банк менен байланыштуу жактар менен активдүү
операциялар тууралуу
кыскача маалымат
Ж. Банк менен байланыштуу жактар менен
операциялар тууралуу
жалпы маалымат
З. Банк менен
байланыштуу жактар
менен жакын туугандык
мамилеси бар адамдар
тууралуу маалыматтар
И. Башка байланыштуу
жактар жөнүндө
маалыматтар
К. Банк менен
байланыштуу жактар
менен жакын туугандык
мамилеси бар адамдар
же башка байланыштуу
жактар контролдукка
алган юридикалык жактар
тууралуу маалыматтар

Мезгилдүүлүгү

Сунуштоо мөөнөтү

Жарым жылда Отчеттук
бир жолу
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Жарым жылда Отчеттук
бир жолу
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

26

Эскертүү же
ченемдикукуктук актыга
шилтеме
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16

17

Бөлүгү
12-бөлүк

13-бөлүк

Аталышы

Мезгилдүүлүгү

Пайыздык чендердин
Чейрек сайын
өзгөрүүсүнүн банктын
активдерине жана милдеттенмелерине тийгизиши
мүмкүн болгон таасирине
талдап-иликтөөлөр жана
активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөттөрү
А. Пайыздык чендердин
өзгөрүүсүнүн банктын
активдерине жана милдеттенмелерине тийгизиши
мүмкүн болгон таасирине
талдап-иликтөөлөр
Б. Активдерди/милдеттен- Ай сайын
мелерди төлөө мөөнөтү
В. «Ислам терезесинин»
алкагында рынокто
кирешелүүлүк ченинин
өзгөрүшүнүн банктын
активдерине жана милдеттенмелерине тийгизиши
мүмкүн болгон таасирине
талдап-иликтөөлөр
Г. «Ислам терезесинин»
алкагында банктын
активдерин/милдеттенмелерин төлөө мөнөтү
Суммаларга бөлүү
Ай сайын
менен депозиттер

27

Сунуштоо мөөнөтү
Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Эскертүү же
ченемдикукуктук актыга
шилтеме

Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

содержание

№

Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде
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№

содержание

18

Бөлүгү
14-бөлүк

Аталышы
Экономикалык ченемдерди сактоо жана банк
капиталынын кошумча
запасын колдоо тууралуу
маалыматтар («капитал
буфери» көрсөткүчү)
А. Жеке адамдар
алдында мөөнөттүү
депозиттер жана башка
милдеттенмелер боюнча
тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин
сакталышы жөнүндө
күндөлүк отчет (К5.1).
Б. Жеке адамдардын
талап боюнча
төлөнүүчү депозиттери
боюнча тобокелдиктин
максималдуу өлчөмүнүн
ченеминин сакталышы
жөнүндө отчет (К5.2).
В. Улуттук банктын
талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет
Г. Кыска мөөнөттүү
ликвиддүүлүк ченеминин
сакталышы жөнүндө
отчет (К3.2)
Д. Дароо толукталуучу
ликвиддүүлүк (К3.3)
ченеминин сакталышы
жөнүндө күндөлүк отчет

Мезгилдүүлүгү
Ай сайын
Күн сайын
Ай сайын
Жума сайын
Күн сайын

28

Сунуштоо мөөнөтү
Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде
Акыркы операциялык күндүн акырына
карата абал боюнча
саат 9.00гө чейин
Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде
Отчеттук жумадан
кийинки жуманын
алгачкы жумуш күнү
саат 9:00гө чейин
Акыркы операциялык күндүн акырына
карата абал боюнча
саат 9.00го чейин

Эскертүү же
ченемдикукуктук актыга
шилтеме
«Кыргыз Республикасынын
коммерциялык
банктары
милдеттүү
түрдө аткарууга
тийиш болгон
экономикалык
ченемдер
жана талаптар
жөнүндө»
жобого карата
1-тиркеме
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19

Бөлүгү
15-бөлүк

Аталышы

Мезгилдүүлүгү

Банктын капиталын
Ай сайын
эсептөө
1.Активдер
2. Баалуу кагаздар
потфели
3. Кредиттер жана
лизингдер
4. Кредиттер жана лизингдер (башка активдер)
5. Баланстан тышкаркы
милдеттенмелер
6. Субординацияланган карыз
7. Капитал жана капитал
шайкештиги (жетиштүүлүгү) коэффиценти

29

Эскертүү же
ченемдикукуктук актыга
шилтеме
Отчеттук
Кыргыз Ресмезгил аяктагандан публикасынын
коммерциялык
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде
банктарынын
капиталынын
шайкештиги
(жетиштүүлүгү)
стандарттарын
аныктоо
боюнча нускоо;
Ислам банк
иши жана
каржылоо
принциптерине ылайык
операцияларды
жүзөгө ашырган
банктардын
капиталынын
жетиштүүлүгү
(шайкештиги)
стандарттарын
аныктоо
боюнча нускоо
Сунуштоо мөөнөтү

содержание

№
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№

Бөлүгү

Аталышы

Мезгилдүүлүгү

16-бөлүк

Ачык валюта позициялары Күн сайын
тууралуу отчет
А. Ислам каржылоо принциптерине ылайык ишке
ашырылган операциялар
боюнча ачык валюта
позициялары тууралуу күн
сайын берилүүчү отчет.
Б. Ачык валюта
позициялары тууралуу
чогуу алгандагы күн
сайын берилүүчү отчет

21

17-бөлүк

Банктын ишеним боюнча
тескөө операциялары
тууралуу маалыматтар

содержание

20

Чейрек сайын

30

Эскертүү же
ченемдикукуктук актыга
шилтеме
Акыркы операция- «Кыргыз
лык күндүн акырына Республикасыкарата абал боюнча нын аймагында
саат 9:00гө чейин
коммерциялык
банктар
тарабынан
ачык валюта
позицияларынын жана
баалуу металлдардагы ачык
позициялардын
лимиттерин
сактоо тартиби
жөнүндө»
нускоого карата
тиркеме;
Ислам банк
иши жана
каржылоо
принциптерине
ылайык
операцияларды
жүзөгө ашырган
банктар
тарабынан
ачык валюта
позиция
лимиттеринин
сакталышы
тартиби
жөнүндө нускоо
Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде
Сунуштоо мөөнөтү
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22

Бөлүгү
18-бөлүк

Аталышы
Башка маалыматтар
А. Активдердин жана
милдеттенмелердин ай
ичиндеги орточо мааниси
Б. Банк иши жөнүндө
башка маалыматтар
В. Банктын персоналы
жөнүндө
Г. Эсептер боюнча
көбүрөөк жүгүртүүгө
ээ кардарлар боюнча
маалыматтар
Д. Финансылык чалгындоо
кызматына жөнөтүлгөн
билдирүүлөрдүн саны
жана суммасы жөнүндө
маалыматтар
Е. Коммерциялык банктар
проблемалуу кредиттер
боюнча карыздын ордун
жабуунун эсебине баланска кабыл алынган башка
менчик (кыймылсыз мүлк)
боюнча маалыматтар
Ж. Мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик
катышуу үлүшүнө ээ
чарба жүргүзүүчү
субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын
эсептериндеги акча
каражаттардын калдыгы
боюнча маалымат
З. Жекече негизде
белгиленгендерди кошо
алганда, колдонуудагы
кредиттер жана депозиттер боюнча максималдуу
жана минималдуу пайыздык чен боюнча маалымат

Мезгилдүүлүгү

Сунуштоо мөөнөтү

Ай сайын

Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Чейрек сайын

Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Ай сайын

Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Ай сайын

Отчеттук
мезгил аяктагандан
кийинки 5 жумуш
күнү ичинде

Эскертүү же
ченемдикукуктук актыга
шилтеме

»;
−− 2-тиркеменин:
6.А., 6.Б., 6.В., 6.Г., 7.А., 7.Б., 7.В., 7.Г. жана 18.З - бөлүктөрү төмөнкү
редакцияда берилсин: «

31

содержание

№

Мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик банктык отчет

1
1. Кредиттер жана финансы-кредит
уюмдары менен ишке ашырылган
башка операциялар:
а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар
жана кыска мөөнөттүү операциялар
б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер
в) башка банктардагы депозиттер
2. Башка кардарларга кредиттер
жана финансылык ижара
а) өнөр жайга кредиттер
б) айыл чарбасына, даярдоого жана
кайра иштетүүгө кредиттер

Статьянын аталышы

32

Бардыгы болуп (3 жана
5 тилкелердин суммасы)
2

Күндөлүк активдер
(мөөнөтү өткөрүлбөгөн)
3

Реструктуризацияланган активдер
4

Бардыгы болуп,
мөөнөтү өткөрүлүп
жиберилген активдер
5

1 күндөн 29 күнгө чейин
6

30 күндөн 59 күнгө чейин
7

60 күндөн 89 күнгө чейин
8

90 күндөн 119 күнгө чейин
9

120 күндөн
179 күнгө чейин
10

11

180 күндөн
359 күнгө чейин

360 күн жана
андан жогору
12

13

Бардыгы болуп, чегербөө
статусундагы кредиттер

(миң сом)

6.А-БӨЛҮК. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ
(сом түрүндө)

содержание
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33

содержание

Аткаруучу ____________ кол тамгасы ____________

в) соодага жана коммерциялык
операцияларга кредиттер
г) курулушка кредиттер
д) ипотекалык кредиттер
е) жеке адамдар
ж) башка кредиттер
3. Баалуу кагаздарга жана/же
капиталга инвестициялар
4. Башка активдер
5. Жыйынтыгында, активдер
Маалымат үчүн: бардыгы болуп, реструктуризацияланган кредиттердин саны

Статьянын аталышы
Бардыгы болуп (3 жана
5 тилкелердин суммасы)
Күндөлүк активдер
(мөөнөтү өткөрүлбөгөн)
Реструктуризацияланган активдер
Бардыгы болуп,
мөөнөтү өткөрүлүп
жиберилген активдер
1 күндөн 29 күнгө чейин
30 күндөн 59 күнгө чейин
60 күндөн 89 күнгө чейин
90 күндөн 119 күнгө чейин
120 күндөн
179 күнгө чейин
180 күндөн
359 күнгө чейин
360 күн жана
андан жогору
Бардыгы болуп, чегербөө
статусундагы кредиттер
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Мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик банктык отчет

1
1. Кредиттер жана финансы-кредит
уюмдары менен башка операциялар:
а) кредиттер, банктар жана финансыкредит уюмдары менен ишке ашырылган РЕПО-операциялар жана кыска
мөөнөттүү операциялар
б) башка банктардагы корреспонденттик
эсептер
в) башка банктардагы депозиттер
2. Кардарларга кредиттер жана финансылык ижара:
а) өнөр жайга кредиттер
б) айыл чарбасына, даярдоого жана
кайра иштетүүгө кредиттер
в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер

Статьянын аталышы

Бардыгы болуп
(3 жана 5 тилкелердин суммасы)
2

Күндөлүк
активдер (мөөнөтү
өткөрүлбөгөн)
3

Реструктуризацияланган активдер
4

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер
5

1 күндөн 29 күнгө
чейин
6

30 күндөн
59 күнгө чейин
7

60 күндөн
89 күнгө чейин
8

90 күндөн
119 күнгө чейин
9

120 күндөн
179 күнгө чейин
10

11

180 күндөн
359 күнгө чейин

360 күн жана
андан жогору
12

13

Бардыгы болуп,
чегербөө статусундагы кредиттер

(миң сом)

6.Б-БӨЛҮК. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ
(чет өлкө валютасында)

содержание
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35

содержание

Аткаруучу _______________________ кол тамгасы ___________________________

г) курулушка кредиттер
д) ипотекалык кредиттер
е) жеке адамдар
ж) башка кредиттер
3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга
инвестициялар
4. Башка активдер
5. Жыйынтыгында, активдер
Маалымат үчүн: бардыгы болуп, реструктуризацияланган кредиттердин саны

Статьянын аталышы
Бардыгы болуп
(3 жана 5 тилкелердин суммасы)
Күндөлүк
активдер (мөөнөтү
өткөрүлбөгөн)
Реструктуризацияланган активдер
Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер
1 күндөн 29 күнгө
чейин
30 күндөн
59 күнгө чейин
60 күндөн
89 күнгө чейин
90 күндөн
119 күнгө чейин
120 күндөн
179 күнгө чейин
180 күндөн
359 күнгө чейин
360 күн жана
андан жогору
Бардыгы болуп,
чегербөө статусундагы кредиттер
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2

1

е) жеке адамдарга

д) ипотекага

г) курулушка

в) соодага жана коммерциялык операцияларга

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра иштетүүгө

а) өнөр жайга

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо:

в) башка банктардагы эсептер

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит
уюмдары менен ишке ашырылган РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары
менен башка операциялар:

Бардыгы болуп
(3 жана 5 тилкелердин
суммасы)

Статьянын аталышы

Күндөлүк активдер
(мөөнөтү өткөрүлбөгөн)
3

Реструктуризацияланган активдер
4

Бардыгы болуп,
мөөнөтү өткөрүлүп
жиберилген активдер
5

1 күндөн 29 күнгө чейин
6

30 күндөн
59 күнгө чейин
0

0

7

60 күндөн
89 күнгө чейин
0

0

8

90 күндөн
119 күнгө чейин
0

0

9

120 күндөн
179 күнгө чейин
10

11

180 күндөн
359 күнгө чейин

360 күн жана
андан жогору
12

13

Бардыгы болуп,
чегербөө статусундагы
кредиттер

(миң сом)

6.В-БӨЛҮК «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА БАНКТЫН МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП
ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕРИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (сом түрүндө)

содержание
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4

содержание

3
5
6

0

7

0

8

0

9
10
11
12
13

Аткаруучу _______________________ кол тамгасы ___________________________

Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган активдердин саны, бардыгы болуп

5. Бардыгы болуп, активдер

4. Башка активдер

1

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар

2

Статьянын аталышы

ж) башка каржылоо

Бардыгы болуп
(3 жана 5 тилкелердин
суммасы)
Күндөлүк активдер
(мөөнөтү өткөрүлбөгөн)
Реструктуризацияланган активдер
Бардыгы болуп,
мөөнөтү өткөрүлүп
жиберилген активдер
1 күндөн 29 күнгө чейин
30 күндөн
59 күнгө чейин
60 күндөн
89 күнгө чейин
90 күндөн
119 күнгө чейин
120 күндөн
179 күнгө чейин
180 күндөн
359 күнгө чейин
360 күн жана
андан жогору
Бардыгы болуп,
чегербөө статусундагы
кредиттер
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г) курулушка

в) соодага жана коммерциялык операцияларга

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра
иштетүүгө

а) өнөр жайга

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо:

в) башка банктардагы эсептер

б) башка банктардагы корреспонденттик
эсептер

а) каржылоо, банктар жана финансыкредит уюмдары менен ишке ашырылган
РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү
операциялар

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар:

1

Статьянын аталышы

Күндөлүк
активдер (мөөнөтү
өткөрүлбөгөн)
3

Бардыгы болуп
(3 жана 5 тилкелердин суммасы)
2

Реструктуризацияланган активдер
4

Бардыгы болуп,
мөөнөтү өткөрүлүп
жиберилген
активдер
5

1 күндөн
29 күнгө чейин
6

30 күндөн
59 күнгө чейин
0

0

7

60 күндөн
89 күнгө чейин
0

0

8

90 күндөн
119 күнгө чейин
0

0

9

120 күндөн
179 күнгө чейин
10

11

180 күндөн
359 күнгө чейин

360 күн жана
андан жогору
12

13

Бардыгы болуп,
чегербөө статусундагы кредиттер

(миң сом)

6. Г-БӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА БАНКТЫН МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП
ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕРИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (чет өлкө валютасында)

содержание
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содержание

0
0
0

Аткаруучу _______________________ кол тамгасы ___________________________

Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган
активдердин саны, бардыгы болуп

5. Бардыгы болуп, активдер

4. Башка активдер

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга
инвестициялар

ж) башка каржылоо

е) жеке адамдарга

д) ипотекага

Статьянын аталышы
Бардыгы болуп
(3 жана 5 тилкелердин суммасы)
Күндөлүк
активдер (мөөнөтү
өткөрүлбөгөн)
Реструктуризацияланган активдер
Бардыгы болуп,
мөөнөтү өткөрүлүп
жиберилген
активдер
1 күндөн
29 күнгө чейин
30 күндөн
59 күнгө чейин
60 күндөн
89 күнгө чейин
90 күндөн
119 күнгө чейин
120 күндөн
179 күнгө чейин
180 күндөн
359 күнгө чейин
360 күн жана
андан жогору
Бардыгы болуп,
чегербөө статусундагы кредиттер
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1
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а) өнөр жайга кредиттер

2. Башка кардарларга
кредиттер жана
финансылык ижара:

в) башка банктардагы
депозиттер

б) башка банктардагы
корреспонденттик эсептер

а) кредиттер, банктар
жана финансы-кредит
уюмдары менен РЕПОоперациялар жана кыска
мөөнөттүү операциялар

1. Кредиттер жана
финансы-кредит уюмдары
менен башка операциялар:

Бардыгы болуп

Статьянын аталышы

Дисконт
3

Бардыгы болуп
камдар
4

Нормалдуу
кредиттер
5

Бардыгы болуп
6

1%
6.1

2%
6.2

2.5 %
6.3

Бардыгы болуп
7

5%
7.1

10 %
7.2

15 %
7.3

“Жалпы” камдар
8

9

Бардыгы болуп

Субстандарттык

9.1.

15 %

Байкоого алынган
кредиттер

9.2

25 %

Канааттандырарлык кредиттер
Шектүү
10

11

Жоготуулар

“Атайы” камдар
12

13

Маалымат үчүн:
кредиттердин саны

(миң сом)

7.А–БӨЛҮК. АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ
ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО

содержание
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8. Баланстан тышкаркы
милдеттенмелер

7. Бардыгы болуп,
классификацияланууга
тийиш болгон активдер

6. Башка активдер

5. Банктын активдин
ордун жабууга кабыл
алган башка менчиги

4. Баалуу кагаздарга
жана/же капиталга
инвестициялар

3. Бардыгы болуп,
кредиттер

ж) башка кредиттер

е) жеке адамдар

д) ипотекалык кредиттер

г) курулушка кредиттер

в) соодага жана
коммерциялык операцияларга кредиттер

б) айыл чарбасына,
даярдоого жана кайра
иштетүүгө кредиттер

1

Статьянын аталышы

Дисконт
3

Бардыгы болуп

2

Бардыгы болуп
камдар
4

Нормалдуу
кредиттер
5

Бардыгы болуп
6

1%

2%
6.2

2.5 %
6.3

7

Бардыгы болуп

содержание

6.1

5%
7.1

10 %
7.2

15 %
7.3

“Жалпы” камдар
8

9

Бардыгы болуп

Субстандарттык

9.1.

15 %

Байкоого алынган
кредиттер

9.2

25 %

Канааттандырарлык кредиттер
Шектүү
10

Жоготуулар
11

“Атайы” камдар
12

Маалымат үчүн:
кредиттердин саны
13
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Дисконт
3

Бардыгы болуп

2

Бардыгы болуп
камдар
4

Нормалдуу
кредиттер
5

Бардыгы болуп
6

1%
6.1

2%
6.2

2.5 %
6.3

Бардыгы болуп
7

5%
7.1

10 %
7.2

7.3

“Жалпы” камдар
8

9

9.1.

9.2

Шектүү
10

Жоготуулар
11

“Атайы” камдар
12

13

Маалымат үчүн:
кредиттердин саны

Аткаруучу___________________ кол тамгасы_______________________________

9. Бардыгы болуп,
классификацияланууга
тийиш болгон активдер
жана баланстан тышкаркы
милдеттенмелер

1

Статьянын аталышы
15 %

Субстандарттык
Бардыгы болуп

Байкоого алынган
кредиттер

15 %

Канааттандырарлык кредиттер

25 %

содержание
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2

1

43

в) соодага жана коммерциялык
операцияларга кредиттер

б) айыл чарбасына, даярдоого
жана кайра иштетүүгө кредиттер

а) өнөр жайга кредиттер

2. Башка кардарларга кредиттер
жана финансылык ижара

в) башка банктардагы депозиттер

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит мекемелери менен
РЕПО-операциялар жана кыска
мөөнөттүү операциялар

1. Кредиттер жана финансы-кредит
уюмдары менен башка операциялар:

Бардыгы болуп

Статьянын аталышы

Дисконт
3

Бардыгы болуп
камдар
4

Нормалдуу
кредиттер
5

Бардыгы болуп
1%
6.1

2%
6.2

6.3

2.5 %

содержание

6

Бардыгы болуп
7

5%
7.1

10 %
7.2

15 %
7.3

“Жалпы” камдар
8

9

Бардыгы болуп

Субстандарттык

9.1.

15 %

Байкоого алынган
кредиттер

9.2

25 %

Канааттандырарлык кредиттер

10

Шектүү

Жоготуулар
11

12

“Атайы” камдар

(миң сом)

7.Б-БӨЛҮК. АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ
ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (чет өлкө валютасында)

Мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик банктык отчет
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9. Бардыгы болуп, классификацияланууга тийиш болгон активдер
жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер

7. Бардыгы болуп, классификацияланууга тийиш болгон активдер

6. Жана башка активдер

5. Банктын активдин ордун жабууга
кабыл алынган башка менчиги

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар

3. Бардыгы болуп, кредиттер

ж) башка кредиттер

е) жеке адамдар

д) ипотекалык кредиттер

г) курулушка кредиттер

1

Статьянын аталышы

Дисконт
3

Бардыгы болуп
2

Бардыгы болуп
камдар
4

Нормалдуу
кредиттер
5

Бардыгы болуп
6

1%
6.1

2%
6.2

2.5 %
6.3

Бардыгы болуп
7

5%
7.1

10 %
7.2

7.3

15 %

“Жалпы” камдар
8

Субстандарттык

9

Бардыгы болуп

Байкоого алынган
кредиттер

9.1.

15 %

Канааттандырарлык кредиттер

9.2

25 %

содержание

Шектүү
10

Жоготуулар
11

“Атайы” камдар
12
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б) айыл чарбасына, даярдоого
жана кайра иштетүүгө

а) өнөр жайга

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо:

в) башка банктардагы эсептер

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен
РЕПО-операциялар жана кыска
мөөнөттүү операциялар

1. Каржылоо жана финансыкредит уюмдары менен башка
операциялар:

1

Статьянын аталышы

Бардыгы болуп

2

Дисконт
3

Бардыгы болуп камдар
4

Нормалдуу активдер
5

Бардыгы болуп
6

2.5 %

2%

1%

Бардыгы болуп
7

7.1

5%

содержание

6.1 6.2 6.3

10 %
7.2

15 %
7.3

“Жалпы” камдар
8

Бардыгы болуп
9

9.1.

15 %

Субстандарттык
Жоготуулар
Шектүү

9.2 10 11 12

25 %

Канааттандырар- Байкоо алдындагы
лык активдер
активдер
“Атайы” камдар

13

Маалымат үчүн: ислам
банк иши жана каржылоо
принциптерине ылайык
берилген активдер боюнча бүтүмдөрдүн саны

(миң сом)

7.В–БӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА БАНК ТАРАБЫНАН АКТИВДЕРДИ ЖАНА
БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕМЕЛЕРДИ ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА
КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (сом түрүндө)

Мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик банктык отчет
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9. Бардыгы болуп: классификацияланууга тийиш болгон активдер жана баланстан тышкаркы
милдеттенмелер

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер

7. Бардыгы болуп: классификациялануучу активдер

6. Башка активдер

5. Банктын сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл
алынган башка менчиги

4. Баалуу кагаздарга жана/же
капиталга инвестициялар

3. Бардыгы болуп:

ж) башка каржылоо

е) жеке адамдарга

д) ипотекага

г) курулушка

в) соодага жана коммерциялык
операцияларга

1

Статьянын аталышы

Дисконт
3

Бардыгы болуп

2

Бардыгы болуп камдар
4

Нормалдуу активдер
5

Бардыгы болуп
6

2.5 %

2%

1%
6.1 6.2 6.3

Бардыгы болуп
7

5%
7.1

10 %
7.2

15 %
7.3

“Жалпы” камдар
8

9

Бардыгы болуп

Субстандарттык

9.1.

15 %

Канааттандырар- Байкоо алдындагы
лык активдер
активдер
“Атайы” камдар

Жоготуулар

Шектүү

9.2 10 11 12

25 %

содержание

Маалымат үчүн: ислам
банк иши жана каржылоо
принциптерине ылайык
берилген активдер боюнча бүтүмдөрдүн саны
13
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г) курулушка

в) соодага жана коммерциялык
операцияларга

б) айыл чарбасына, даярдоого
жана кайра иштетүүгө

а) өнөр жайга

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо:

в) башка банктардагы эсептер

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен
РЕПО-операциялар жана кыска
мөөнөттүү операциялар

1. Каржылоо жана финансыкредит уюмдары менен башка
операциялар:

1

Статьянын аталышы

Дисконт
3

Бардыгы болуп

2

Бардыгы болуп камдар
4

Нормалдуу активдер
5

Бардыгы болуп
6

1%

2%
6.2

2.5 %
6.3

7

Бардыгы болуп

содержание

6.1

5%
7.1

7.2

10 %

Байкоо алдындагы
активдер

7.3

15 %

Канааттандырарлык активдер
«Жалпы» камдар
8

Субстандарттык
Бардыгы болуп
9

15 %
9.1.

25 %
9.2

«Атайы» камдар
Жоготуулар
Шектүү

10 11 12

Маалымат үчүн:
кредиттердин саны

7.Г–БӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА БАНК ТАРАБЫНАН АКТИВДЕРДИ ЖАНА
БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕМЕЛЕРДИ ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА
КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (чет өлкө валютасында)
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9. Бардыгы болуп, классификациялануучу активдер жана
баланстан тышкаркы милдеттенмелер

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер

7. Бардыгы болуп, классификациялануучу активдер

6. Башка активдер

5. Банктын сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл
алынган башка менчиги

4. Баалуу кагаздарга жана/же
капиталга инвестициялар

3. Бардыгы болуп:

ж) башка каржылоо

е) жеке адамдарга

д) ипотекага

Бардыгы болуп

Статьянын аталышы

Дисконт
3

Бардыгы болуп камдар
4

Нормалдуу активдер
5

Бардыгы болуп
6

1%
6.1

2%
6.2

2.5 %
6.3

Бардыгы болуп
7

5%
7.1

7.2

10 %

Байкоо алдындагы
активдер

7.3

15 %

Канааттандырарлык активдер
«Жалпы» камдар
8

Субстандарттык
Бардыгы болуп
9

15 %
9.1.

9.2

25 %

содержание

«Атайы» камдар

Жоготуулар

Шектүү
10 11 12
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Маалымат үчүн:
кредиттердин саны
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Минималдуу
пайыздык чендер

Максималдуу
пайыздык чендер

Минималдуу
пайыздык чендер

Максималдуу
пайыздык чендер

Минималдуу
пайыздык чендер

Максималдуу
пайыздык чендер

содержание

Аткаруучу_______________ кол тамгасы: ___________”.

Максималдуу
пайыздык чендер

улуттук валютада
Минималдуу
пайыздык чендер

чет өлкө
валютасында
Максималдуу
пайыздык чендер

улуттук валютада
Минималдуу
пайыздык чендер

Депозиттер боюнча
Талап боюнча төлөнүүчү
чет өлкө
чет өлкө
улуттук валютада
валютасында
валютасында
Максималдуу
пайыздык чендер

Мөөнөттүү

Минималдуу
пайыздык чендер

Каржылоо боюнча

18.З-БӨЛҮК. Жекече негизде белгиленгендерди кошо алганда, колдонуудагы кредиттер
жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу пайыздык чен боюнча маалымат

Мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик банктык отчет
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2. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы
№ 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк
иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды
жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун:
−− 1-тиркеменин:
1-22-пунктары төмөнкү редакцияда берилсин:
«

содержание

№ Бөлүк

Аталышы

Мезгилдүүлүгү

1

Титулдук баракча

Ай сайын,
чейрек сайын
жана жылына
бир жолу

2

Банктын Директорлор
кеңешинин, банк Башкармасынын, Шариат кеңешинин
мүчөлөрү жөнүндө маалымат

Жылына бир
жолу жана
өзгөртүүлөр
киргизилген
учурда

3

Банктын айрым кызмат
адамдары жөнүндө маалымат

Жылына бир
жолу жана
өзгөртүүлөр
киргизилген
учурда

4

Банк тууралуу базалык
маалымат

Жылына бир
жолу жана
өзгөртүүлөр
киргизилген
учурда

50

Сунуштоо
мөөнөтү
Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки
5 жумуш
күнү ичинде

Эскертүүлөр
жана ченемдик укуктук
актыларга
шилтемелер
Биринчи
18 бөлүккө
гана кошо
тиркелет
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5

1-бөлүк

Аталышы

Мезгилдүүлүгү

Ай сайын
Баланстык отчет
А. Активдер
Б. Милдеттенмелер
В. Капитал
Г. Баланстан тышкаркы
милдеттенмелер
Д. Банктын башка активдерин
жана милдеттенмелерин
чечмелөөлөр
Е. Улуттук банк алдында
Чейрек сайын
милдеттенмелер
Ж. Банктын активдерин өлкөлүк
белгиси боюнча жайгаштыруу
З. Банктын милдеттенмелерин
өлкөлүк белгиси боюнча тартуу
И. Банктын милдеттенмелерин
өлкөлүк белгиси боюнча тартуу
(чет өлкө валютасында)
К. Капиталды өлкөлүк
белгиси боюнча тартуу
Л. Кыргыз Республикасынын
областтарында тармактар
боюнча каржылоо көлөмү

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки
5 жумуш
күнү ичинде

М. Кыргыз Республикасынын
областтары боюнча тобокелдиктердин деңгээлине жараша
сунушталган каржылоону
классификациялоо
Н. Кыргыз Республикасынын
областтары боюнча
кардарлардын эсептериндеги
акча каражаттарынын көлөмү
(тартуу булактары боюнча)
О. Кыргыз Республикасынын
областтары боюнча банктын
башка маалыматтары

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки
5 жумуш
күнү ичинде

Чейрек сайын

Чейрек сайын

Чейрек сайын

51

Эскертүүлөр
жана ченемдик укуктук
актыларга
шилтемелер

содержание

№ Бөлүк

Сунуштоо
мөөнөтү
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№ Бөлүк

6

2-бөлүк

Аталышы

Түшкөн пайда, кеткен чыгымдар жана чогуу алгандагы
кирешелер жөнүндө отчет

Мезгилдүүлүгү

Ай сайын

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки
5 жумуш
күнү ичинде

Түшкөн пайдалар жана кеткен
чыгымдар жөнүндө отчет
А. Операциялар боюнча
алынган кирешелер
Б. Операцияларды
ишке ашыруудан келип
чыккан чыгашалар
В. Банктын операциялары
боюнча башка кирешелер
Г. Банктын операциялары
боюнча башка чыгашалар
Д. Башка операциялык жана
административдик чыгашалар

содержание

Сунуштоо
мөөнөтү

Чогуу алгандагы кирешелер
жөнүндө отчет
7

3-бөлүк

Капитал түзүмү
А. Капитал түзүмүндөгү
өзгөрүүлөр
Б. Банктын акциялары жана
башка баалуу кагаздары
жөнүндө маалыматтар

Ай сайын

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки
5 жумуш
күнү ичинде

8

4-бөлүк

Бөлүштүрүлбөгөн
пайдадагы өзгөрүүлөр

Ай сайын

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки
5 жумуш
күнү ичинде

9

5-бөлүк

Баалуу кагаздар портфели

Ай сайын

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки
5 жумуш
күнү ичинде

Мөөнөтү өткөрүлүп
жиберилген активдер
тууралуу маалыматтар
А. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер (сом түрүндө)
тууралуу маалыматтар
Б. Мөөнөтү өткөрүлүп
жиберилген активдер
(чет өлкө валютасында)
тууралуу маалыматтар

Ай сайын

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки
5 жумуш
күнү ичинде

10 6-бөлүк

52

Эскертүүлөр
жана ченемдик укуктук
актыларга
шилтемелер
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Аталышы

Мезгилдүүлүгү

11 7-бөлүк

Активдерди жана баланстан
тышкаркы милдеттенмелерди
тобокелдик деңгээли боюнча
классификациялоо
А. Активдерди жана
баланстан тышкаркы
милдеттенмелерди тобокелдик
деңгээли боюнча классификациялоо (сом түрүндө)
Б. Активдерди жана баланстан
тышкаркы милдеттенмелерди
тобокелдик деңгээли боюнча
классификациялоо (чет
өлкө валютасында)

Ай сайын

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки
5 жумуш
күнү ичинде

12 8-бөлүк

РППУдагы өзгөрүүлөр
А. РППУнун эсебинен
эсептен алынып салынган
жана кайтарылган (мурда
эсептен алынып салынган)
активдер жана баланстан
тышкаркы милдеттенмелер
жөнүндө маалыматтар
Б Банктарга сунушталган
каржылоодон тышкары,
сунушталган каржылоо боюнча
РППУдагы өзгөрүүлөр
В. Каржылоодон айырмаланган
активдер жана баланстан
тышкаркы милдеттенмелер
боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр
Г. Банктарга жана башка ФКУларга сунушталган каржылоо
боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр

Ай сайын

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки
5 жумуш
күнү ичинде

53

Эскертүүлөр
жана ченемдик укуктук
актыларга
шилтемелер

содержание

№ Бөлүк

Сунуштоо
мөөнөтү
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№ Бөлүк

содержание

13 9-бөлүк

14 10-бөлүк

Аталышы

Мезгилдүүлүгү

Ири тобокелдиктер
жөнүндө маалыматтар
А. Эң ири тобокелдиктер
жөнүндө маалыматтар
А-1. 15 ири каржылоо
булактары, анын ичинде
ФКУ жана мамлекеттик
мекемелер (Кыргыз Республикасынын Социалдык
фонду жана башка мекемелер)
боюнча маалыматтар
Б. Банк-корреспонденттер
жөнүндө маалыматтар
Б-1 Отчеттук күнгө карата абал
боюнча корреспонденттик
эсептердеги акча каражаттарынын калдыктары
боюнча маалыматтар
В. Банкты тейлөөгө алган
брокер/дилер/ депозитарий
жөнүндө маалыматтар
Г. Корпоративдик жана
мамлекеттик баалуу
кагаздар менен операциялар
тууралуу маалыматтар
Д. Банктын корпоративдик
жана мамлекеттик баалуу
кагаздар портфели
Е. Кардарлардын корпоративдик жана мамлекеттик
баалуу кагаздар портфели

Ай сайын

Аффилирленген жактар
тууралуу маалыматтар
А. Аффилирленген жактар
менен активдүү операциялар
тууралуу кыскача маалымат
Б. Аффилирленген жактар
менен операциялар тууралуу
жалпы маалымат

Ай сайын

Сунуштоо
мөөнөтү
Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки
5 жумуш
күнү ичинде

Эскертүүлөр
жана ченемдик укуктук
актыларга
шилтемелер
Ислам банк
иши жана
каржылоо
принциптерине
ылайык жүзөгө
ашырылган
каржылоонун
чектери
жөнүндө нускоого карата
1-тиркеме.
Ислам банк
иши жана
каржылоо
принциптерине
ылайык жүзөгө
ашырылган
каржылоонун
чектери
жөнүндө нускоого карата
2-тиркеме.

Жарым жылда
бир жолу

В. Банктын аффилирленген
жактары тууралуу маалыматтар
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Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки
5 жумуш
күнү ичинде
Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки
5 жумуш
күнү ичинде
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№ Бөлүк

15 11-бөлүк

Аталышы

Банк менен байланыштуу
жактар тууралуу маалыматтар

Мезгилдүүлүгү

Ай сайын

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки 5 календардык күн
ичинде

Жарым жылда
бир жолу

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки 5 календардык күн
ичинде

А. Банк менен байланыштуу
жактар менен активдүү
операциялар тууралуу
кыскача маалыма т
Б. Банк менен байланыштуу
жактар менен операциялар
тууралуу жалпы маалымат

Сунуштоо
мөөнөтү

В. Банктын кызмат адамдарынын жакын туугандары
тууралуу маалымат

Эскертүүлөр
жана ченемдик укуктук
актыларга
шилтемелер

Д. Банктын кызмат адамдары жана алардын жакын
туугандары же банк менен
байланыштуу башка жактар
контролдукка алган юридикалык жактар тууралуу маалымат
16 12-бөлүк

Банк активдеринин жана
Чейрек сайын
милдеттенмелеринин
рыноктогу кирешелүүлүк
ченинин өзгөрүүсүнө тийгизиши
мүмкүн болгон таасирине
талдап-иликтөөлөр жана
активдерди/милдеттенмелерди
төлөө мөөнөттөрү

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки 5 календардык күн
ичинде

А. Банк активдеринин
жана милдеттенмелеринин
рыноктогу кирешелүүлүк
ченинин өзгөрүүсүнө тийгизиши
мүмкүн болгон таасирине
талдап-иликтөөлөр

17 13-бөлүк

Б. Активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөтү

Ай сайын

Кардарлардын суммалар
боюнча бөлүнгөн эсептери

Ай сайын

55

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки 5 календардык күн
ичинде

содержание

Г. Банк менен байланыштуу башка жактар
тууралуу маалымат

содержание
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№ Бөлүк

Аталышы

Мезгилдүүлүгү

18 14-бөлүк

Экономикалык ченемдердин
сакталышы жана банк
капиталынын кошумча запасын
колдоо тууралуу маалыматтар
(«капитал буфери» индекси)

Ай сайын

А. Бир карыз алуучуга
тобокелдиктин максималдуу
өлчөмүнүн ченеми сакталгандыгы жөнүндө күндөлүк отчет

күн сайын

Б. Капитал (жетиштүүлүгүнүн) шайкештигинин
экономикалык ченеминин
жана ликвиддүүлүк ченеминин
сакталышы жөнүндө отчет

ай сайын

күн сайын
В. Жеке адамдар алдында
мөөнөттүү эсептер жана
башка милдеттенмелер боюнча
тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин сакталышы
жөнүндө күндөлүк отчет

Сунуштоо
мөөнөтү
Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки 5 календардык күн
ичинде

«Кыргыз Республикасынын
коммерциялык
банктары милдеттүү түрдө
аткарууга
Акыркы опера- тийиш болгон
циялык күндүн экономикалык
ченемдер
акырына
жана талаптар
карата абал
жөнүндө»
боюнча саат
жобого карата
9.00гө чейин
№ 1-тиркеме
Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки 5 календардык күн
ичинде
Акыркы операциялык күндүн
акырына
карата абал
боюнча саат
9.00го чейин

Г. Жеке адамдардын талап
боюнча төлөнүүчү эсептери
боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин
сакталышы жөнүндө отчет

ай сайын

Д. Улуттук банктын
талаптарынын аткарылышы
жөнүндө отчет

ай сайын

Е. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин (К3.2)
сакталышы жөнүндө отчет

жума сайын

отчеттук
жумадан
кийинки
жуманын
алгачкы
жумуш күнү
саат 9.00го
чейин

Ж. Дароо толукталуучу
ликвиддүүлүк (К3.3)
ченеминин сакталышы
жөнүндө күндөлүк отчет

күн сайын

Акыркы операциялык күндүн
акырына
карата абал
боюнча саат
9.00го чейин
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Эскертүүлөр
жана ченемдик укуктук
актыларга
шилтемелер
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Аталышы

Мезгилдүүлүгү

Эскертүүлөр
жана ченемдик укуктук
актыларга
шилтемелер

19 15-бөлүк

Банк капиталын эсептөө
1. Активдер
2. Баалуу кагаздар потфели
3. Каржылоо
4. Каржылоо (уландысы)/
башка активдер
5. Баланстан тышкаркы
милдеттенмелер
6. Субординацияланган карыз
7. Капитал жана капиталдын
шйкештик коэффиценти

Ай сайын

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки 5 календардык күн
ичинде

Улуттук банк
Башкармасынын
токтому менен
бекитилген
«Ислам банк
иши жана
каржылоо
принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө
ашырган
банктардын
капиталынын
жетиштүүлүгү
(шайкештиги)
стандарттарын
аныктоо
жөнүндө»
нускоо

20 16-бөлүк

Ачык валюта позициялары
жөнүндө отчет

Күн сайын

Акыркы операциялык күндүн
акырына
карата абал
боюнча
9.00го чейин

«Ислам банк
иши жана
каржылоо
принциптерине
ылайык жүзөгө
ашырылуучу
операцияларды жүргүзүүчү
банктар
тарабынан
ачык валюта
позициясынын
лимиттеринин
сакталышынын
тартиби
жөнүндө»
нускоого
карата тиркеме

21 17-бөлүк

Банктын ишеним боюнча
тескөө операциялары
жөнүндө маалыматтар

Чейрек сайын

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки 5 календардык күн
ичинде
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содержание

№ Бөлүк

Сунуштоо
мөөнөтү
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№ Бөлүк

содержание

22 18-бөлүк

Аталышы

Мезгилдүүлүгү

Сунуштоо
мөөнөтү

Башка маалыматтар
Ай сайын
А. Активдердин жана
милдеттенмелердин ай
ичиндеги орточо мааниси
Б. Банк иши тууралуу
башка маалыматтар
В. Банктын персоналы жөнүндө
Г. Эсептери боюнча жогору
жүгүртүүгө ээ кардарлар
жөнүндө маалымат
Д. Финансылык чалгындоо
мамлекеттик кызматына жөнөтүлгөн билдирүүлөр саны жана
суммасы жөнүндө маалыматтар

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки 5 календардык күн
ичинде

Е. Коммерциялык банктар
проблемалуу кредиттер
боюнча карыздын ордун
жабуунун эсебине
баланска кабыл алган башка
менчик (кыймылсыз мүлк)
боюнча маалыматтар

Чейрек сайын

Отчеттук
чейректен
кийинки айдын
5ине чейин

Ж. Мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик катышуу
үлүшүнө ээ чарба жүргүзүүчү
субъекттердин, мамлекеттик
бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттардын
калдыгы боюнча маалымат

Ай сайын

Отчеттук
мезгил
аяктагандан
кийинки 5 календардык күн
ичинде

Эскертүүлөр
жана ченемдик укуктук
актыларга
шилтемелер

З. Жеке негизде белгиленАй сайын
гендерди кошо алганда,
колдонуудагы каржылоо
жана депозиттер боюнча
максималдуу жана минималдуу
үстөк баа боюнча маалыматтар

»;
−− 2-тиркеменин:
6.А., 6.Б., 7.А., 7.Б. жана 18.З-бөлүкчөлөрү төмөнкү редакцияда
берилсин:
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1
1. Каржылоо жана финансыкредит уюмдары менен башка
операциялар:
а) к аржылоо, банктар жана
финансы-кредит уюмдары менен
РЕПО-операциялары жана кыска
мөөнөттүү операциялар
б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер
в) башка банктардагы эсептер
2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо:
а) өнөр жайга

Статьянын аталышы

3

Бардыгы болуп
(3 жана 5 тилкелердин суммасы)
Күндөлүк
активдер (мөөнөтү
өткөрүлбөгөн)
2

Реструктуризацияланган активдер

59
5

Бардыгы
болуп, мөөнөтү
өткөрүлүп жиберилген активдер

содержание

4

1 күндөн 29 күнгө
чейин
6
0

0

0

0

30 күндөн
59 күнгө чейин
8

60 күндөн
89 күнгө чейин

7

90 күндөн
119 күнгө чейин
0

0

9

120 күндөн
179 күнгө чейин
10

11

180 күндөн
359 күнгө чейин

360 күн жана
андан жогору
12

13

Бардыгы болуп,
чегербөө статусундагы кредиттер

(миң сом)

6.А-БӨЛҮК. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ
(сом түрүндө)

20___-жылдын «___» ______________ карата абал боюнча
Мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик банктык отчет
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3

Бардыгы болуп
(3 жана 5 тилкелердин суммасы)
Күндөлүк
активдер (мөөнөтү
өткөрүлбөгөн)
2

Реструктуризацияланган активдер
4

5

1 күндөн 29 күнгө
чейин
6

30 күндөн
59 күнгө чейин
0

7

60 күндөн
89 күнгө чейин
0

8

90 күндөн
119 күнгө чейин
0

9

120 күндөн
179 күнгө чейин
10

180 күндөн
359 күнгө чейин
11

360 күн жана
андан жогору
12

13

Бардыгы болуп,
чегербөө статусундагы кредиттер

Аты-жөнү _____________ кызмат орду____________ кол тамгасы _______________

1
б) айыл-чарбага, даярдоого жана
кайра иштетүү ишканаларына
в) соодага жана коммерциялык
операцияларга
г) курулушка
д) ипотекага
е) жеке адамдарга
ж) башка каржылоо
3. Баалуу кагаздарга жана/же
капиталга инвестициялар
4. Башка активдер
5. Бардыгы болуп, активдер
Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган активдердин саны,
бардыгы болуп

Статьянын аталышы

Бардыгы
болуп, мөөнөтү
өткөрүлүп жиберилген активдер

содержание
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1
1. Каржылоо жана финансыкредит уюмдары менен башка
операциялар:
а) к аржылоо, банктар жана
финансы-кредит уюмдары менен
РЕПО-операциялары жана кыска
мөөнөттүү операциялар
б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер
в) башка банктардагы эсептер
2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо:
а) өнөр жайга

Статьянын аталышы

Бардыгы болуп
(3 жана 5 тилкелердин суммасы)
2

61

Реструктуризацияланган активдер
4

5

Бардыгы
болуп, мөөнөтү
өткөрүлүп жиберилген активдер

содержание

Күндөлүк
активдер (мөөнөтү
өткөрүлбөгөн)
3

1 күндөн 29 күнгө
чейин
6
0

0

0

0

30 күндөн
59 күнгө чейин
8

60 күндөн
89 күнгө чейин

7

90 күндөн
119 күнгө чейин
0

0

9

120 күндөн
179 күнгө чейин
10

11

180 күндөн
359 күнгө чейин

360 күн жана
андан жогору
12

13

Бардыгы болуп,
чегербөө статусундагы кредиттер

(миң сом)

6.Б-БӨЛҮК. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ
(чет өлкө валютасында)

20___-жылдын «___» ______________ карата абал боюнча
Мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик банктык отчет
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Бардыгы болуп
(3 жана 5 тилкелердин суммасы)
2

Күндөлүк
активдер (мөөнөтү
өткөрүлбөгөн)
3

Реструктуризацияланган активдер
4

5

1 күндөн 29 күнгө
чейин
6

30 күндөн
59 күнгө чейин
0

7

60 күндөн
89 күнгө чейин
0

8

90 күндөн
119 күнгө чейин
0

9

120 күндөн
179 күнгө чейин
10

180 күндөн
359 күнгө чейин
11

360 күн жана
андан жогору
12

13

Бардыгы болуп,
чегербөө статусундагы кредиттер

Аты-жөнү _____________ кызмат орду_____________ кол тамгасы_____________

1
б) айыл-чарбага, даярдоого жана
кайра иштетүү ишканаларына
в) соодага жана коммерциялык
операцияларга
г) курулушка
д) ипотекага
е) жеке адамдарга
ж) башка каржылоо
3. Баалуу кагаздарга жана/же
капиталга инвестициялар
4. Жана башка активдер
5. Бардыгы болуп, активдер
Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган активдердин саны,
бардыгы болуп

Статьянын аталышы

Бардыгы
болуп, мөөнөтү
өткөрүлүп жиберилген активдер

содержание
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Бардыгы болуп

1
2
1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары
менен башка операциялар:
а) каржылоо, банктар
жана финансы-кредит
уюмдары менен РЕПОоперациялар жана кыска
мөөнөттүү операциялар
б) башка банктардагы
корреспонденттик эсептер

Статья

Дисконт

3

Бардыгы болуп камдар
4

Нормалдуу активдер
5

«Жалпы» камдар

10 %

5%

Бардыгы болуп

2%

1%

Бардыгы болуп

Канааттандырарлык
активдер
2.5 %

содержание

Бардыгы болуп
9

Жоготуулар
Шектүү

9.1. 9.2 10 11 12

15 %

Субстандарттык
25 %

Байкоо
алдындагы
активдер
15 %

6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 8

«Атайы» камдар

13

Маалымат үчүн: ислам
банк иши жана каржылоо
принциптерине ылайык
берилген активдер боюнча бүтүмдөрдүн саны

(миң сом)

7.А–БӨЛҮК. АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕМЕЛЕРДИ
ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (сом түрүндө)

20___-жылдын «___» ______________ карата абал боюнча
Мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик банктык отчет
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Бардыгы болуп

1
2
в) башка банктардагы
эсептер
2. Башка кардарларга
сунушталган каржылоо:
а) өнөр жайга
б) айыл чарбасына,
даярдоого жана кайра
иштетүүгө
в) соодага жана коммерциялык операцияларга
г) курулушка
д) ипотекага
е) жеке адамдарга
ж) башка каржылоо
3. Бардыгы болуп:
4. Баалуу кагаздарга
жана/же капиталга инвестициялар

Статья

Дисконт

3

Бардыгы болуп камдар
4

Нормалдуу активдер
5

«Жалпы» камдар
9

Бардыгы болуп

10 %

5%

Бардыгы болуп

2%

1%

Бардыгы болуп

Канааттандырарлык
активдер
2.5 %

Байкоо
алдындагы
активдер
15 %

6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 8

«Атайы» камдар

Жоготуулар

Шектүү

9.1. 9.2 10 11 12

15 %

Субстандарттык
25 %

содержание

Маалымат үчүн: ислам
банк иши жана каржылоо
принциптерине ылайык
берилген активдер боюнча бүтүмдөрдүн саны
13
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Бардыгы болуп

65

Дисконт

3

Бардыгы болуп камдар
4

Нормалдуу активдер
5

«Жалпы» камдар
Бардыгы болуп
9

«Атайы» камдар

Жоготуулар

Шектүү

9.1. 9.2 10 11 12

15 %

10 %

5%

Бардыгы болуп

2%

1%

Бардыгы болуп

Канааттандырарлык
активдер
2.5 %

Субстандарттык
25 %

Байкоо
алдындагы
активдер
15 %

6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 8

13

Маалымат үчүн: ислам
банк иши жана каржылоо
принциптерине ылайык
берилген активдер боюнча бүтүмдөрдүн саны

содержание

Аты-жөнү ______________ кызмат орду_____________кол тамгасы _____________

1
2
5. Банктын сунушталган
к а р ж ы л о о н у н о рд у н
жабууга кабыл алынган
башка менчиги
6. Жана башка активдер
7 . Б а рд ы г ы б ол у п :
классификацияланууга
тийиш болгон активдер
8. Баланстан тышкаркы
милдеттенмелер
9 . Б а рд ы г ы б ол у п :
классификацияланууга
тийиш болгон активдер
жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер

Статья
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20___-жылдын «___» _____________
карата абал боюнча
Мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик банктык отчет
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Бардыгы болуп

Статья

1
2
1.Каржылоо жана финансыкредит уюмдары менен башка
операциялар:
а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит мекемелери менен
РЕПО-операциялар жана кыска
мөөнөттүү операциялар
б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер
в) башка банктардагы эсептер

Дисконт
3

Бардыгы болуп камдар
4

Нормалдуу активдер
5

«Жалпы» камдар
Бардыгы болуп
9

Жоготуулар
Шектүү

10 %

5%

Бардыгы болуп

2%

1%

Бардыгы болуп

Канааттандырарлык
активдер
2.5 %

(миң сом)

«Атайы» камдар
9.1. 9.2 10 11 12

15 %

Көзөмөл
алдындагы
активдер
15 %

6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 8

25 %

Субстандарттык

7.Б–БӨЛҮК. АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ
ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (чет өлкө валютасында)

содержание
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содержание

Аты-жөнү ______________ кызмат орду_____________кол тамгасы _____________

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо:
а) өнөр жайга
б) айыл чарбасына, даярдоого
жана кайра иштетүү ишканаларына
в) соодага жана коммерциялык
операцияларга
г) курулушка
д) ипотекага
е) жеке адамдарга
ж) башка каржылоо
3. Бардыгы болуп:
4. Баалуу кагаздарга жана/же
капиталга инвестициялар
5. Банк сунушталган каржылоонун
ордун жабууга кабыл алган башка
менчик
6. Башка активдер
7. Бардыгы болуп, классификацияланууга тийиш болгон активдер
8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер
9. Бардыгы болуп, классификацияланууга тийиш болгон активдер жана баланстан тышкаркы
милдеттенмелер
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20___-жылдын «___» _____________
карата абал боюнча
Мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик банктык отчет
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Кирешелүүлүктүн
максималдуу
чени

Пайданын минималдуу нормасы
/үстөк баа

Пайданын максималдуу нормасы
/үстөк баа

Пайданын минималдуу нормасы
/үстөк баа

Пайданын максималдуу нормасы
/үстөк баа

Адис_____________ кол тамгасы: __________».

Кирешелүүлүктүн
максималдуу
чени

чет өлкө
валютасында
Кирешелүүлүктүн
минималдуу чени

улуттук валютада

чет өлкө
валютасында

Талап боюнча төлөнүүчү
улуттук валютада
Кирешелүүлүктүн
максималдуу
чени

чет өлкө
валютасында
Кирешелүүлүктүн
минималдуу чени

улуттук валютада
Кирешелүүлүктүн
минималдуу чени

Депозиттер боюнча

Кирешелүүлүктүн
максималдуу
чени

Мөөнөттүү

Кирешелүүлүктүн
минималдуу чени

Каржылоо боюнча

18.З-БӨЛҮК. Жеке негизде белгиленгендерди кошо алганда, колдонуудагы каржылоо
жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу үстөк баа боюнча маалыматтар

содержание
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3. Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы
№ 42/1 «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен
алмашуу операцияларын жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз
Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу
операцияларын жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө жобонун:
−− 2.5-пунктунун 28-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:
«28) эгерде нак чет өлкө валютасын алмаштыруу операциясынын
суммасы каттоо суммасына барабар болсо же андан ашса, ошондой
эле операциялар шектүү бүтүмдөр жана операциялар белгилерине
туура келсе, Кардар менен ишке ашырылган операцияларды каттоо
журналына (мындан ары – Журнал) ишке ашырылган операция,
анын ичинде кардар тууралуу маалыматты каттоого жана аны
«Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга
(изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик
иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү максатында,
алмашуу бюролорунда ички контролдукту уюштурууга карата
минималдуу талаптар жөнүндө» жободо белгиленген тартипте,
кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга
(адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого
каршы аракеттенүү чөйрөсүндө иш алып барган ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдарга сунуштоого милдеттүү.
Журнал номерленип, көктөлүп, ага ыйгарым укуктуу банктын
мөөрү басылууга тийиш (1а-тиркемеси). Алмашуу бюролорунда
маалыматтын сакталышын камсыз кылган коопсуздук системасы
орнотулган шартта, журналды электрондук түрдө жүргүзүүгө жол
берилет. Көрсөтүлгөн пунктчадагы маалыматты кеминде беш жыл
сактоо зарыл.»;
−− 3.11-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;
4. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы
№18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары
милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер
жана талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
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жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө
аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар
жөнүндө» жобонун:
−− бүтүндөй текстиндеги «капитал буфери» көрсөткүчү» деген
сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү «капитал буфери» индекси» дегенге
алмаштырылсын.
5. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы
№ 3/3 «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө» жобо тууралуу” токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздун
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»
жобого карата:
2-тиркеменин:
−− бүтүндөй текстиндеги «финансы-кредит мекемелери» деген
сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү «финансы-кредит уюмдары» дегенге
алмаштырылсын;
−− бүтүндөй текстиндеги «ФКМ» деген аббревиатуралар «ФКУ»
дегенге алмаштырылсын;
−− «Активдер» деп аталган 1-бөлүк төмөнкү редакцияда
берилсин:
«1-бөлүк. Активдер
(миң сом)
№

Статьянын аталышы

1
2
3
4
5
6
7

Акча каражаттары
Эсептешүү эсептери
Банктарды кошо алганда, финансылык уюмдардагы депозиттер
Төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар
Сатууга жарактуу карыздык жана капиталдык баалуу кагаздар
Бардыгы болуп, ликвиддүү активдер (1-ст.- 5-ст. суммасы)
Кредиттер
(Минус) Потенциалдуу кредиттик жана лизингдик жоготуулардын
жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы кам

8
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Бардыгы
болуп, сом
түрүндө

0,00
0,00
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Статьянын аталышы

9
10

Бардыгы болуп, таза кредиттер (7-ст.- 8-ст. айырмасы)
Финансылык лизинг
(Минус) Лизинг боюнча потенциалдуу кредиттик жана лизингдик
жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы
кам
Бардыгы болуп, Таза финансылык лизинг (10-ст. - 11-ст айырмасы)
Негизги каражаттар, бардыгы болуп
анын ичинде, грант түрүндө алынган негизги каражаттар
Башка менчик, бардыгы болуп
Ссуда алуучунун активдин ордун жабууга кабыл алынган кыймылсыз мүлкү
Ссуда алуучунун активдин ордун жабууга кабыл алынган башка
активдери
Инвестициялар жана финансылык катышуу
а) банктар жана финансы-кредит уюмдары
б) башка финансылык мекемелер
в) финансылык эмес мекемелер
г) «КСФК» ААКсына инвестициялар
Алууга чегерилген пайыздар, бардыгы болуп
Банктагы жана башка финансылык уюмдардагы депозиттер
боюнча чегерилген пайыздар
Кредит боюнча алууга чегерилген пайыздар
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар
Сатууга жарактуу баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген
пайыздар
Башка активдер, бардыгы болуп:
Алдын ала төлөө
Келерки мезгилдеги чыгашалар
Отчет берүү менен берилген
Пайдаланууга берилген, төмөн баадагы жана тез эскирүүчү
буюмдар
Товардык-материалдык запастар
Башкалар
Бардыгы болуп, активдер (6,9,12-17-ст. суммасы)

11
12
13
13.1
14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
15.3
15.4
16
16.1
16.2
16.3
16.4
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
18
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Бардыгы
болуп, сом
түрүндө
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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№

Бардыгы
болуп, сом
түрүндө

Статьянын аталышы

Системадан тышкаркы эсептер, бардыгы болуп:
Эсептен алынып салынган кредиттер
Классификацияланган кредиттер боюнча чегерилген пайыздар
Таза сатып өткөрүү наркы боюнча башка мүлк
Классификацияланган кредиттер боюнча милдеттенмелер аткарылбагандагы үчүн төлөө (туум)

1
2
3
4

0,00

Башкарманын төрагасы________________ ________________

содержание

Бухгалтер

аты-жөнү

кол тамгасы

_ ______________

________________

аты-жөнү

кол тамгасы

М.О.
»;
«Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет» деп аталган
1-2-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:
1-2-бөлүк. Милдеттенмелер жана капитал +
(миң сом)
№

Статьялардын аталышы

1
2
3

Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер
Мөөнөттүү депозиттер
Бардыгы болуп, депозиттер (1-2-статьялардын суммасы)
Банктардан жана башка финансылык мекемелерден алынган
кредиттер, бардыгы болуп:
КСФКдан кредиттер
анын ичинде, КСФКнын техникалык кредити
Банктардан алынган кредиттер
Башка финансылык мекемелерден алынган кредиттер
Эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон алынган
кредит
Эл аралык ФКУлардан алынган кредит
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кредиттери

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
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Башка милдеттенмелер
Төлөөгө чегерилген пайыздар, бардыгы болуп
Депозиттер боюнча чегерилген пайыздар
КСФКнын кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар
анын ичинде, КСФКнын техникалык кредиттери боюнча төлөөгө
7.3
чегерилген пайыздар
Банктардан алынган кредиттер боюнча төлөөгө чегерилген па7.4
йыздар
Башка финансылык мекемелерден алынган кредиттер боюнча
7.5
төлөөгө чегерилген пайыздар
Эл аралык уюмдардан алынган кредиттер боюнча төлөөгө чеге7.6
рилген пайыздар
Эл аралык ФКУлардан алынган кредиттер боюнча төлөөгө чеге7.7
рилген пайыздар
7.8 Төлөөгө чегерилген башка пайыздар
8 Башка милдеттенмелер, бардыгы болуп:
8.1 Кредиторлордун эсептери
8.2 Төлөнүүчү дивиденддер
8.3 Чегерилген милдеттенмелер
8.4 Келерки мезгилде алынуучу кирешелер
9 Бардыгы болуп, милдеттенмелер суммасы (3-8-ст.)
Капитал
10 Сактык пайлар, бардыгы болуп
11 Келечекте керектөө үчүн каралган камдар (капиталдык кам)
Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун
12
жабууга жалпы кам
13 Бөлүштүрүлбөгөн пайда/чыгым
13.1 Өткөн жылдардагы
13.2 Акыркы отчеттук (учурдагы) мезгилде
Бардыгы болуп, капитал (13.1 жана 13.2-статьялардагы чыгым14 дарды алып салуу менен 10, 11, 12 жана 13.1-статьялар суммасы)
15 Бардыгы болуп, милдеттенмелер жана капитал:

Башкарманын төрагасы________________ ________________
Бухгалтер

аты-жөнү

кол тамгасы

_ ______________

________________

аты-жөнү

кол тамгасы

М.П.
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»;
−− «Баланстан тышкаркы милдеттенмелер» деп аталган
1-3-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:
«
1-3-бөлүк. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер
(миң сом)
Бардыгы болуп
сом түрүндө
0,00
0,00
0,00
0,00

№ Статьялардын аталышы
1
2
3
4
5

Кредит берүүгө милдеттенмелер
Валюталык операциялар
Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер
Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер
Бардыгы болуп: баланстан тышкаркы милдеттенмелер
(1-4-статьялардын суммасы)
0,00

содержание

Башкарманын төрагасы________________ ________________
Бухгалтер

аты-жөнү

кол тамгасы

_ ______________

________________

аты-жөнү

кол тамгасы

»;
−− «Кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчет» деп аталган
2-бөлүктүн:
«Башка чыгашалар» деп аталган 12.6-статьясынын аталышы
төмөнкү редакцияда берилсин:
«12.6. Башка пайыздык эмес кирешелер»;
«Бардыгы болуп, пайыздык эмес чыгашалар» деп аталган
23-статья күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− «Тартылган каражаттар боюнча маалымат» деген 3.Е-бөлүк
төмөнкү мазмундагы 16 жана 17-тилкелер менен толукталсын:
16 «Негизги карыз боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн төлөм
суммасы»;
17 «Чегерилген пайыздар боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн төлөм
суммасы»;
−− «Кредиттик союздун курамы» деген 7.Б-бөлүктүн «Аталышы»
тилкесиндеги «Аялдар» деген саптан кийин «Юридикалык жактар»
деген сап менен толукталсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

«Элкарт» төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн
улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук /эл
аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору
үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери
жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 16, 17, 20 жана
68 беренелерине, Кыргыз Республикасынын төлөм системасын
өнүктүрүүнүн 2015-2017-жылдарга каралган негизги багыттарына
таянуу менен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы
токтом кылат:
1. «Элкарт» төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн
улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук /эл аралык төлөм
системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти
тандоо критерийлери жөнүндө” убактылуу жобо (кошо тиркелет)
бекитилсин.
2. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын
камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
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720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 16-августундагы
№ 2017-П-14\34-2-(НПА)
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чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК «Элкарт» төлөм
карттары менен эсептешүүлөрдүн улуттук системасынын иштөө
эрежелерине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизсин.
5. Төлөм системалар башкармалыгы ушул токтом менен
тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрдү, областтык башкармалыктарды
жана Баткен областындагы өкүлчүлүктү, коммерциялык банктарды
жана «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКты тааныштырсын.
6. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын
орун басары, айым Л. Орозбаевага ыйгарылсын.
Т. Абдыгулов

содержание

Төрага
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 16-августундагы
№ 2017-П-14\34-2-(НПА)
токтомуна тиркеме

«Элкарт» төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук
системасын башка өлкөлөрдүн улуттук /эл аралык төлөм
системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү
агентти тандоо критерийлери жөнүндө» убактылуу жобо

1. Ушул Убактылуу жободо «Элкарт» төлөм карты менен
эсептешүүлөрдүн улуттук системасын (мындан ары «Элкарт»
системасы) башка өлкөлөрдүн улуттук/эл аралык төлөм
системаларына интеграциялоо долбоору (мындан ары –
интеграциялоо долбоору) үчүн эсептешүү агентин тандоо
критерийлери аныкталат.
2. Интеграциялоо долбоорунун максаты болуп, төлөм кызмат
көрсөтүүлөрдүн эл аралык рыногуна чыгуу жана «Элкарт»
системасынын тейлөө тармагын кеңейтүү, ошондой эле «Элкарт»
системасынын инфраструктурасында башка өлкөлөрдүн улуттук/
эл аралык төлөм системаларынын карттарын кабыл алуу жана алар
боюнча өз ара эсептешүүлөрдү камсыз кылуу саналат.
3. Эсептешүү агенти интеграциялоо долбоору боюнча
келишимдин алкагында башка өлкөлөрдүн улуттук/эл аралык төлөм
системаларынын операторлорунун эсептешүү агенти менен кайсы
валютада болбосун өз ара эсептешүүлөрдү өз убагында камсыз
кылат.
4. Интеграциялоо долбоорунун алкагында эсептешүү агентин
тандоо чечимин Кыргыз Республикасында төлөм системасына
көзөмөлдүк (оверсайт) боюнча саясатка, Кыргыз Республикасынын
төлөм системасын 2015-2017-жылдарда өнүктүрүүнүн негизги
багыттарына, Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында
эсептешүүлөрдүн гросстук системасы жөнүндө жобого ылайык
77
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Жалпы жоболор
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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук
банк) кабыл алат.

содержание

2-ГЛАВА.
Эсептешүү агенттин тандоо критерийлери
1. Кардарлардын жана банк-корреспонденттердин тапшыруусу
боюнча эсептешүүлөрдү жана төлөмдөрдү жүргүзүү жана аларды
кассалык тейлөө, ошондой эле кредиттик жана төлөм карточкаларын
кошо алганда, төлөм документтерин (чектерди, аккредитивдерди,
векселдерди жана башка документтерди) чыгаруу, сатып алуу,
төлөө, кабыл алуу, сактоо жана тастыктоо боюнча банктык
операцияларды жүргүзүү боюнча Улуттук банктын лицензиясына
ээ жана төмөнкү критерийлерге туура келген коммерциялык банк
эсептешүү агенти боло алат:
1) Кыргыз Республикасынын рыногунда банк ишин кеминде
5 жылдан бери жүзөгө ашырып келген;
2) CAMELS рейтингдик системасы боюнча экиден төмөн эмес
же/жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык,
Улуттук банк тарабынан ыйгарылган тобокелдикти аныктоого
багытталган көзөмөлдүк системасы боюнча экиден төмөн болбогон
рейтингге ээ;
3) акыркы 12 ай ичинде Улуттук банктын экономикалык
ченемдерин, ошондой эле милдеттүү камдык талаптарды бузууга
жол берүүлөр катталбаган;
4) акыркы үч жыл ичинде Улуттук банк тарабынан атайын
режимдерди киргизүү түрүндө таасир этүү чаралар көрүлбөгөн;
5) «Элкарт» системасынын түздөн-түз катышуучусу болгон;
6) Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасынын
катышуучусу болуп саналган;
7) чет элдик төлөм системасынын операторунун эсептешүү
агенти менен корреспонденттик мамилеге ээ (артыкчылык берилет).
3-ГЛАВА.
Эсептешүү агентинин функциялары
1. Эсептешүү агенти төмөнкү функцияларды аткарат:
78

1) «Элкарт» системасы менен интеграцияланган башка өлкөнүн
улуттук /эл аралык төлөм системасынын эсептешүү агенти менен
корреспонденттик мамилелерди түзөт жана өз алдынча алып барат;
2) «Элкарт» улуттук системасынын оператору менен тиешелүү
келишим түзөт;
3) «Элкарт» улуттук системасынын операторунун тапшыруусу
боюнча башка өлкөлөрдүн улуттук/эл аралык төлөм системалары
инфраструктурасында «Элкарт» карттары боюнча операцияларга
тиешелүү кайсы валютада болбосун акча каражаттарынын башка
өлкөлөрдүн улуттук/эл аралык төлөм системаларынын эсептешүү
агентине өз учурунда которулушун камсыз кылат жана которулган
каражаттар боюнча улуттук валюта эквивалентиндеги анын ордун
толтурган каражатты Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдү
гросстук (мындан ары- ГСРРВ) системасы аркылуу алат;
4) башка өлкөнүн улуттук/эл аралык төлөм системаларынын
эсептешү ү
агентинен
«Эл к арт»
системасынын
инфраструктурасында бул системанын карттарынын операциялары
боюнча акча каражаттарын алат жана тиешелүү сумманын ГСРРВ
системасы аркылуу «Элкарт» системасынын катышуучуларынын
Улуттук банктагы корреспондеттик эсебине өз убагында
которулушун камсыз кылат.
4-ГЛАВА.
Эсептешүү агентинин милдеттенмеси
1. Интеграциялоо долбоорунун алкагында эсептешүү агенти
төмөнкүлөргө милдеттүү:
1) ушул Убактылуу жобонун 2-главасында эсептешүү агентин
тандоо үчүн белгиленген критерийлерге ылайык келүүгө, ошондой
эле өзүнө алган бардык милдеттенмелердин сакталышын камсыз
кылуу;
2) Улуттук банктагы корреспонденттик эсепте каржаттардын
жетишсиздигине, ошондой эле ГСРРВ талаптарына ылайык
төлөмдөрдүн кечигүүсүнө же туруп калышына жол бербөө;
3) төлөө мөөнөтү 6 айдан кем болбогон (күрөөгө коюлгандарды
эске албаганда) мамлекеттик баалуу кагаздар портфелине ээ болуу,
анын «Элкарт» улуттук системасы боюнча орточо күндүк жүгүртүү
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мааниси кеминде 3 күндү түзүүгө тийиш (орточо күндүк жүгүртүү *
3 күн);
4) эсептешүүлөрдүн үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу боюнча
колдонуудагы иш-чаралар планы болуу;
5) «Элкарт» улуттук системасы менен интеграцияланган төлөм
системалардын эсептешүү агенттери менен маалыматтарды
өткөрүүнүн негизги жана резервдик каналын камсыз кылуу;
6) «Элкарт» системасынын катышуучулары, ошондой эле
«Элкарт» системасы менен интеграцияланган башка өлкөлөрдүн
улуттук/эл аралык төлөм системаларынын эсептешүү агенти менен
эсептешүүлөрдүн өз убагында жүргүзүлүшүн гарантиялоо;
7) «Элкарт» системасы менен интеграцияланган башка
өлкөлөрдүн улуттук/эл аралык төлөм системаларынын эсептешүү
агенти жана «Элкарт» системасынын катышуучулары менен
Ликвиддүүлүктүн жетиштүүлүгүн эсептөө ыкмасын, Өз ара
эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу жол-жобосун иштеп чыгуу жана
бекитүү;
8) банктын маалымат системаларына кеминде эки жылда
бир жолу тышкы аудит жүргүзүү. Эсептешүү агенти маалымат
системаларына аудитти Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынан лицензия алышкан банктарга жана башка банктык эмес
финансы-кредиттик уюмдарга жүргүзүлүүчү тышкы аудитке карата
минималдуу талаптар жөнүндө жобонун талаптарына ылайык
жүргүзүүгө тийиш.
5-ГЛАВА.
Корутунду жоболор
1. Эгерде көрсөтүлгөн критерийлерге жана милдеттенмелерге
бир нече коммерциялык банктар туура келсе, анда банк
капиталынын кошумча запасы («капитал буфери» индекси) боюнча
талапты аткарган жана өздүк капиталынын көлөмү чоң, финансылык
туруктуулук көрсөткүчү жогору же/жана эл аралык абройго ээ
аудитордук компания тарабынан аудитордук текшерүүдөн өткөн
коммерциялык банка артыкчылык берилет.
2. Эгерде ушул Убактылуу жобонун 2-главасында көрсөтүлгөн
критерийлердин бирине дагы туура келбегендиги үч ирет
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аныкталаса, өз ара эсептешүүлөр боюнча милдеттенмелер жана
мөөнөттөр сакталбаса, ошондой эле «Элкарт» системасынын
катышуучулары жана «Элкарт» системасы менен интеграцияланган
башка өлкөлөрдүн улуттук / эл аралык төлөм системалары жана/
же эсептешүү агенти тарабынан даттануу келип түшсө, эсептешүү
агентин алмаштыруу укугун Улуттук банк өзүнө калтырат.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 28-августундагы
№ 2017-П-07/38-2-(ДКП)

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
эсептик чен өлчөмү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 24,
28 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банктын эсептик чени жылдык 5,00 пайыз өлчөмүндө
белгиленсин.
2. Токтом 2017-жылдын 29-августунан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө
маалыматтын Улуттук банктын расмий интернет-сайтында токтом
кабыл алынгандан кийинки жумуш күнү жарыяланышын камсыз
кылсын.
4.
Ток томдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары
Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.
Төраганын милдетин аткаруучу
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 30-августундагы
№ 2017-П-09/39-5-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 17 жана
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын банктар аралык ички рынокто Автоматташтырылган
тоорук системасы аркылуу алтынды сатуусу жана кайра сатып
алуусу жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин:
2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн
өткөндөн кийин күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом
менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү
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түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5.
Ток томдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары
Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.

содержание

Төраганын милдетин аткаруучу

84

Н. Жениш

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 12, 2017
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 30-августундагы
№ 2017-П-09/39-5-(ДКП)
токтомуна тиркеме

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
банктар аралык ички рынокто Улуттук банктын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу
алтынды сатуусу жана кайра сатып алуусу жөнүндө»
ЖОБО

1. Бул «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктар
аралык ички рынокто Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук
системасы аркылуу алтынды сатуусу жана кайра сатып алуусу
жөнүндө» жободо (мындан ары – жобо) Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк) алтындын трой
унциясын накталай түрдө сунуштоосуз коммерциялык банктын
(мындан ары – Катышуучу) жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл
эсебине чегерүү аркылуу коммерциялык банктарга «своп»
шарттарында сатуу жана Улуттук банктын Автоматташтырылган
тоорук системасы (мындан ары – АТС) аркылуу аны кайра сатып
алуу тартиби аныкталган.
2. Улуттук банк банктар аралык ички рынокто алтын менен
операцияларды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечими
боюнча жүргүзөт.
3. Улуттук банк менен Катышуучунун өз ара иш алып баруусу
ушул жобо жана жобого кошо тиркелген 1-тиркемеге ылайык,
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык
банк ортосунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу банктар аралык
ички рынокто алтынды сатуу жана кайра сатып алуу жана
эсептешүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө эки тараптуу Келишим (мындан
ары – Келишим) аркылуу жөнгө салынат.
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Жалпы жоболор
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4. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№10/18 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын
иши жөнүндө» жободо белгиленген шарттар жана эрежелер ушул
жобого да таркатылат.
5. Катышуучу АТС аркылуу алтын менен операцияларды ишке
ашырууда ушул жобого жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши
жөнүндө» жобого таянууга тийиш.
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2-ГЛАВА.
Аныктамалар жана терминдер
6. Бул жободо «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө» жободо
колдонулган терминдер менен катар эле төмөнкү терминдер
колдонулат:
Бүтүмгө келишүү күнү – АТСте бүтүмгө келишилген жумуш күнү.
Валюталоо күнү – АТСте бүтүмгө келишүү шарттарына ылайык,
Улуттук банктын/Катышуучунун эсебине сом/алтындын трой
унциясы түрүндөгү нак эмес акча каражаттары чегерилген/келип
түшкөн жумуш күнү.
Алтынды кайра сатып алуу күнү – Катышуучуга акча
каражаттар суммасы жана чегерилген пайыздар суммасы
кайтарылган жана Катышуучунун Улуттук банктагы жеке белгилери
көрсөтүлбөгөн металл эсебинен Улуттук банктын тиешелүү эсебине
алтындын трой унциясы алынган жумуш күнү. Катышуучу өз
кезегинде, Улуттук банктын тиешелүү эсебине алтын үчүн кошуп
эсептелинген пайыз суммасын чегерет.
Жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсеби – Улуттук банк
жеке белгилерин көрсөтүүсүз трой унциясы түрүндөгү алтындын
эсебин жүргүзүү максатында Катышуучу үчүн ачкан эсеп.
Бир трой унциясы – 31,1035 граммды түзгөн алтындын салмак
өлчөмү.
Алтынды сатуу бүтүмү – бул, Улуттук банк анын жүрүшүндө
Катышуучуга «своп» шарттарында алтынды сатып, алтындын
трой унциясын Катышуучунун Улуттук банктагы жеке белгилери
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көрсөтүлбөгөн металл эсебине чегерүү операциясы, ошол эле
учурда Катышуучунун корреспонденттик эсебинен сом түрүндөгү
акча каражаттар суммасы эсептеп алынып, Улуттук банктын
тиешелүү эсебине чегерилет.
Катышуучу – ушул жобонун 7-пунктунун талаптарына жооп
берген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкы.

7. Катышуучу Улуттук банктын алтын сатуу бүтүмүнө катышуу
үчүн кат жүзүндө Улуттук банктын бүтүмдөрүнө катышуу ниетин
билдирген өтүнүч кат жөнөтүүгө жана төмөнкү талаптарга жооп
берүүгө тийиш:
−− Улуттук банктан улуттук жана/же чет өлкө валютасында банк
операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясы болууга;
−− Улуттук банкта улуттук валютада корреспонденттик эсепке
ээ болууга;
−− Улуттук банкта жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсеби
болууга;
−− Улуттук банктын АТС аркылуу алтын сатуу бүтүмүнө
Катышуучунун атынан келишим түзүүгө ыйгарым укуктуу дилерлерге
ушул жобого карата 2-тиркемеге ылайык тариздетилген ишеним
катты Улуттук банкка сунуштоого;
−− Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамында каралган
процесстерди жана/же жол-жоболорду (Убактылуу администрация,
банкты жоюу) башынан кечирбөөгө.
8. Улуттук банктын алтын сатуу боюнча бүтүмдөрүнө катышууга
негиз катары кол коюлган Келишим жана АТС аркылуу Улуттук
банктын алтынды сатуу боюнча бүтүмдөрүнө катышууга билдирме
саналат.
9. Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети
алтынды сатуу жана кайра сатып алуу боюнча төмөнкү шарттарды
аныктайт:
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−− алтын менен бүтүмгө келишүү күнүн;
−− алтынды кайра сатып алуу күнүн;
−− жалпы көлөмүн (трой унциясындагы алтынды);
−− бир билдирменин минималдуу көлөмүн (трой унциясындагы
алтынды);
−− алтын боюнча пайыздык ченди;
−− сом түрүндөгү акча каражаттар боюнча пайыздык ченди.
10. Жобонун 9-пунктунда көрсөтүлгөн, Улуттук банктын алтынды
сатуу бүтүмүн өткөрүү шарттары Улуттук банк тарабынан АТСте
жарыяланат.
11. Билдирме Улуттук банк тарабынан жарыяланган алтынды
сатуу боюнча шарттарга жооп берүүгө тийиш.
12. Улуттук банк тарабынан жарыяланган алтынды сатуу боюнча
шарттарга жооп бербеген билдирме АТС тарабынан четке кагылат.
13. Катышуучу 1 (бир) гана билдирмени берүүгө тийиш, кийин
берилген билдирмелер четке кагылат жана кабыл алынбайт.
14. Катышуучу билдирмени кабыл алуу башталган учурдан
бүткөнгө чейинки мезгил аралыгында билдирмени өзгөртүүгө же
кайтарып алууга укуктуу.
15. Билдирмени кабыл алуу убактысы бүткөндөн кийин
Катышуучу билдирмени бере албайт же аны өзгөртө албайт жана
билдирме кайтарылып алынгыс болуп эсептелинет.
16. Улуттук банк Катышуучунун билдирмесинде көрсөтүлгөн
маалыматтардын купуя сакталышын камсыз кылат.
17. Катышуучунун билдирмесинин көлөмү Улуттук банк
тарабынан жарыяланган көлөмдөн ашпоого тийиш.
18. Катышуучунун билдирмесинин көлөмү Улуттук банк
тарабынан жарыяланган бир билдирменин минималдуу көлөмүнөн
төмөн болбоого тийиш.
19. Катышуучулардын билдирмелеринин суммардык көлөмү
Улуттук банк тарабынан жарыяланган көлөмдөн ашып кетсе, анда
алар салыштырма салмагына пропорционалдуу бөлүштүрүлүүгө
тийиш. Катышуучулардын билдирмелериндеги көлөмдөр дал келип
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калган шартта, биринчи сунуштаган Катышуучунун билдирмесине
артыкчылык берилет.
20. Улуттук банктын алтын сатуу боюнча бүтүмдөрүнүн
жыйынтыгы менен АТСте таанышууга болот, ошондой эле алар
Улуттук банктын интернет-сайтында статистикалык маалыматтар
түрүндө жайгаштыруу аркылуу жарыяланат.
21. Улуттук банктан алтын сатып алган Катышуучу аны башка
Катышуучуга сатышы мүмкүн. Мында, башка Катышуучуга алтын
саткан Катышуучу аны Улуттук банк алтынды кайтара сатып
алган күндөн мурда сатып алууга тийиш. Бул учурда алтын
саткан Катышуучу Улуттук банк алдында ошол алтын боюнча
милдеттенмеге ээ болгон башка Катышуучуга ал тууралуу кат
жүзүндө маалымдоого тийиш.
Катышуучу башка Катышуучуга АТСтен тышкары алтын саткан
болсо, ал ошол күнү Улуттук банкка төлөм тапшырмасын берүүгө
тийиш (жобого карата 3-тиркеме).
22. Улуттук банк тарабынан алтын сатууда валюталоо
күнү/Улуттук банк алтынды кайра сатып алуу күнү Кыргыз
Республикасында жумуш эмес күнү болуп саналса, алтынды
сатуу/сатып алуу кийинки жумуш күнү ишке ашырылат. Алтынды
кайра сатып алуу учурунда чегерилген пайыздар боюнча акча
каражаттарынын суммасы кайрадан эсептелинбейт.
23. Алтындын сом түрүндө сатуу баасы бүтүмгө келишилгенге
чейинки күнү белгиленген алтынга баанын Лондон кечки
фиксингинин маанисине жана бүтүмгө келишилген күнгө карата
АКШ долларынын сомго карата расмий курсуна жараша төмөнкү
формула боюнча эсептелинет:
мында,

– алтын баасы;

– Лондон кечки фиксингинин мааниси;
– АКШ долларынын сомго карата расмий курсу.
24. Алтындын сом түрүндөгү баасы үтүрдөн кийинки төрт белгиге
чейинки тактыкта белгиленет.
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25. Улуттук банк алтынды кайра сатып алуу күнү Катышуучудан
алтынды баштапкы сатуу баасында сатып алат. Катышуучу, өз
кезегинде, Улуттук банкка алтынды сатууга милдеттенет.
26. Сом түрүндөгү акча каражаттарына жана алтынга пайыздарды
чегерүү мөөнөтү жыл ичиндеги 360 күн эсебинде (ай ичинде 30 күн)
жөнөкөй пайыз формуласы боюнча чегерилет жана сом түрүндөгү
акча каражаттары/алтын чегерилгенден кийинки күндөн тартып
сом түрүндөгү акча каражаттары/алтын кайра эсептен алынган/
чегерилген күндү кошо алгандагы мезгилге чегерилет.
27. Алтын боюнча пайыздар трой унциясында чегерилет жана
сом түрүндө төлөнөт. Төлөөгө каралган пайыздар алтын боюнча
пайыздарды төлөөгө чейинки күнү белгиленген алтынга баанын
Лондон кечки фиксингинин маанисине жана алтын боюнча
пайыздарды төлөө күнүнө карата АКШ долларынын сомго карата
расмий курсуна жараша, төмөнкү формула боюнча эсептелинет:
Алтынга сом менен чегерилген пайыздар =
алтынга чегерилген пайыздардын трой унциясындагы суммасы,
*
мында,
– Лондон кечки фиксингинин мааниси;
– АКШ долларынын сомго карата расмий курсу.
28. Катышуучунун/Улуттук банктын тиешелүү эсептери боюнча
сом түрүндө акча каражаттарын чегерүү/эсептен алып салуу АТСте
ишке ашырылат. Катышуучунун жеке белгилери көрсөтүлбөгөн
металл эсеби боюнча эсептөөлөрдү Улуттук банк жүргүзөт.
29. Катышуучунун Улуттук банктагы жеке белгилери
көрсөтүлбөгөн металл эсеби алтынга алмаштырылбайт жана
Катышуучунун талабы боюнча нак акчага айландырылууга тийиш
эмес.
30. Улуттук банкка алтынды мөөнөтүнөн мурда сатууга жол
берилбейт.
31. Улуттук банк менен алтын боюнча бүтүм мөөнөтүн узартууга
жол берилбейт.
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32. Катышуучу Келишимге кол коюу менен ушул жободо
белгиленген Улуттук банктын алтынды сатуу бүтүмүнүн
шарттарына макулдугун билдирет жана келишилген бүтүмдөр
боюнча милдеттенмелерди аткаруудан баш тартпоого милдеттенет.
33. Катышуучу Улуттук банктан алтын сатып алууда сом түрүндө
тиешелүү суммадагы акча каражаттарынын Улуттук банктагы
корреспонденттик эсепте болушун камсыз кылуу боюнча бардык
чараларды көрүүгө тийиш. Бул каражаттар АТСте келишилген
бүтүмдөр боюнча валюталоо күнү сом түрүндөгү акча каражаттары
менен эсептешүүлөрдү дароо аткаруу үчүн талап кылынат.
34. Улуттук банк алтынды кайра сатып алган күнү Катышуучу
Улуттук банктын тиешелүү эсебине алтын үчүн пайыз суммасын өз
учурунда чегерүүгө тийиш.
35. Улуттук банк Катышуучуга алтын сатууда Катышуучунун
Улуттук банктагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсебине
валюталоо күнү алтынды чегерүүгө тийиш.
36. Улуттук банк Катышуучудан алтынды кайра сатып алган
күнү, АТСте эсептешүүлөр дароо ишке ашырылышы максатында
тиешелүү өз эсебинде акча каражаттарынын жана чегерилген
пайыздардын суммасынын болушун камсыз кылуу үчүн бардык
аракеттерди өз учурунда көрүүгө милдеттүү.
37. Катышуучу Улуттук банктын алтын сатуу бүтүмү боюнча өз
милдеттенмесин аткарбай коюусу катары валюталоо күнүнө карата
Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде сом
түрүндөгү акча каражаттарынын жетиштүү суммасынын жоктугу
эсептелет.
38. Улуттук банкын алтын сатуу бүтүмү боюнча Катышуучу өз
милдеттенмесин аткара албай калган шартта, Улуттук банктын
алтын менен келишилген бүтүмдөр боюнча эсептешүүлөргө жооп
берген түзүмдүк бөлүмү Катышуучунун корреспонденттик эсебинен
бүтүм суммасынын 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөм
суммасын акцептсиз (талашсыз) шартта эсептеп кармап калууга
укуктуу. Катышуучунун корреспонденттик эсебинен бир жолку
айыптык төлөм суммасын толук кармап калуу мүмкүн эмес болсо,
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Улуттук банк Катышуучунун эсебине акча каражаттарынын келип
түшүүсүнө жараша айыптык төлөм толук төлөнгөнгө чейин аны
эсептеп кармап калууну улантат. Мында, алтынды сатуу бүтүмү
жокко чыгарылган катары эсептелинет.
39. Улуттук банк алтынды кайра сатып алууда Катышуучунун өз
милдеттенмесин аткарбагандыгы катары, Улуттук банктагы эсепке
алтынга пайыздардын өз учурунда чегерилбегендиги жана/же
чегерилбей калышы эсептелет.
40. Улуттук банк алтынды кайра сатып алууда Катышуучу өз
милдеттенмесин аткара албай калган шартта, Улуттук банктын
алтын менен келишилген бүтүмдөр боюнча эсептешүүлөргө
жооп берген түзүмдүк бөлүмү Катышуучунун Улуттук банктагы
корреспонденттик эсебинен чегерилген пайыз суммасынын
0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөм суммасын акцептсиз
(талашсыз) тартипте эсептеп кармап калууга укуктуу. Катышуучунун
корреспонденттик эсебинен бир жолку айыптык төлөм суммасын
толук кармап калуу мүмкүн эмес болсо, Улуттук банк Катышуучунун
эсебине акча каражаттарынын келип түшүүсүнө жараша айыптык
төлөм толук төлөнгөнгө чейин аны эсептеп кармап калууну улантат.
Айыптык төлөм суммасы сом түрүндө эсептен алынып салынат.
41. Улуттук банктын алтынды сатуу бүтүмү боюнча өз
милдеттенмелерин аткарбагандыгы катары, тиешелүү валюталоо
күнү Катышуучунун Улуттук банктагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн
металл эсебине алтындын өз учурунда чегерилбегендиги жана/же
чегерилбей калышы саналат.
42. Улуттук банк алтын сатуу бүтүмү боюнча өз милдеттенмесин
аткара албай калса, ал сатылган алтын көлөмүнүн 0,5% өлчөмүндө
бир жолку айыптык төлөм суммасын Катышуучунун Улуттук
банктагы корреспонденттик эсебине чегерүүгө тийиш. Айыптык
төлөм сом түрүндө чегерилет. Мында, алтынды сатуу бүтүмү жокко
чыгарылган катары эсептелинет.
43. Улуттук банктын Катышуучудан алтынды кайра сатып алууда
өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы катары Улуттук банктын
тиешелүү эсебинде акча каражаттарынын жана чегерилген
пайыздардын суммасынын жоктугу саналат.
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44. Улуттук банк Катышуучудан алтынды кайра сатып алуусу
учурунда өз милдеттенмелерин аткара албай калган шартта, ал
бүтүм суммасынын 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөм
суммасын Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик
эсебине чегерүүгө тийиш.
45. Айыптык төлөмдөрдү эсептеп кармап калуу жана/же чегерүү
АТС аркылуу ишке ашырылат.
5-ГЛАВА.
Корутунду жоболор

содержание

46. Кыргыз Республикасынын банктар аралык ички рыногунда
АТС аркылуу алтын сатуу бүтүмүнө келишүү процессин өркүндөтүү
максатында Улуттук банк тарабынан ушул жобого өзгөртүүлөр жана
толуктоолор киргизилиши мүмкүн.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ бир тараптан жана мындан ары
«Катышуучу» деп аталуучу ____________________________
атынан _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ негизинде иш
алып барган _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ экинчи тараптан,
мындан ары биргелешип «тараптар» деп аталуучулар Улуттук
банк Башкармасынын ____-жылдын «____» __________ №____
токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын банктар аралык ички валюта рыногунда Улуттук
банктын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу алтынды
сатуусу жана кайра сатып алуусу жөнүндө» жобого (мындан ары –
Алтынды сатуу жөнүндө жобо) жана Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 28-мартындагы №10/18 токтому менен бекитилген
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган
тоорук системасынын иши жөнүндө» жобого (мындан ары –
Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө жобо)
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таянуу менен төмөнкүлөр боюнча ушул “Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы менен коммерциялык банк ортосунда Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын банктар аралык ички рынокто
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу алтынды сатуусу
жана кайра сатып алуусу тартиби жөнүндө” келишимди түзүштү:

1.1.Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасы
аркылуу алтынды сатуу жана кайра сатып алуу боюнча бүтүмдөргө
келишүүдө Улуттук банк менен Катышуучу ортосунда келип чыккан
укуктук мамилелерди жөнгө салуу шарттарын жана тартибин
аныктоо – ушул келишимдин предметинен болуп саналат.
1.2. Келишимде колдонулган аныктамалар жана терминдер
«Алтынды сатуу жөнүндө» жободо колдонулган аныктамаларга
жана терминдерге дал келет.
1.3. Алтын сатууга тиешелүү бүтүмдөр боюнча эсептешүүлөр
Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсеби/жеке
белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсеби жана Улуттук банктын
тиешелүү эсеби боюнча ишке ашырылат.
2. АЛТЫНДЫ САТУУ БОЮНЧА БҮТҮМДӨРГӨ
КЕЛИШҮҮ ШАРТТАРЫ
2.1. Улуттук банк тарабынан алтын сатуу боюнча бүтүмдөр ишке
ашырылуусу үчүн Катышуучу «Алтын сатуу жөнүндө» жобонун
7-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарды Улуттук банк алтын сатуу
бүтүмүн ишке ашырган күнгө карата аткарууга тийиш.
2.2. Улуттук банк тарабынан «Алтын сатуу жөнүндө» жобонун
9-пунктунда көрсөтүлгөн алтын сатуу бүтүмүн ишке ашыруу
шарттары Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети
тарабынан аныкталат жана АТСте жарыяланат.
2.3. Кол коюлган Келишим жана талаптагыдай таризделинген
жана АТС аркылуу сунушталган алтын сатуу боюнча бүтүмгө
катышууга билдирме бүтүмгө катышуу үчүн негиз болуп саналат.
2.4. Катышуучу 1 (бир) гана билдирмени берүүгө тийиш, кийинки
берилген билдирмелер кабыл алынбайт.
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2.5. Билдирме Улуттук банк тарабынан жарыяланган алтын сатуу
боюнча бүтүм шарттарына жооп берүүгө тийиш.
2.6. Билдирменин берилиши Улуттук банк тарабынан
жарыяланган шарттарга Катышуучунун макул экендигин билдирет.
2.7. Улуттук банк тарабынан жарыяланган алтынды сатуу боюнча
шарттарга жооп бербеген билдирме АТСте четке кагылат.
2.8. Катышуучу билдирмени кабыл алуу башталган учурдан
бүткөнгө чейинки мезгил аралыгында билдирмени өзгөртүүгө же
кайтарып алууга укуктуу.
2.9. Билдирмени кабыл алуу убактысы бүткөндөн кийин
Катышуучу билдирмени сунуштоо же аны өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнөн
ажырайт жана ал кайтарылып алынгыс болуп эсептелинет.
2.10. Улуттук банк Катышуучунун билдирмесинде көрсөтүлгөн
маалыматтардын купуя сакталышын камсыз кылууга тийиш.
2.11. Билдирменин көлөмү Улуттук банк жарыялаган көлөмдөн
ашпоого тийиш.
2.12. Катышуучунун билдирмесинин көлөмү Улуттук банк
жарыялаган бир билдирменин минималдуу көлөмүнөн төмөн
болбоого тийиш.
21.13. Катышуучулардын билдирмелеринин суммардык көлөмү
Улуттук банк тарабынан жарыяланган көлөмдөн ашып кетсе, анда
алар салыштырма салмагына пропорционалдуу бөлүштүрүлүүгө
тийиш. Катышуучулардын билдирмелериндеги көлөмдөр дал келип
калган шартта, биринчилерден болуп сунуштаган Катышуучунун
билдирмесине артыкчылык берилет.
2.14. Улуттук банктан алтын сатып алган Катышуучу аны башка
Катышуучуга сата алат. Мында, башка Катышуучуга алтын саткан
Катышуучу аны Улуттук банк алтынды кайтара сатып алган күндөн
мурда сатып алууга тийиш. Бул учурда алтын саткан Катышуучу
Улуттук банк алдында ошол алтын боюнча милдеттенмеге ээ болгон
башка Катышуучуга ал тууралуу кат жүзүндө маалымдоого тийиш.
Катышуучу башка Катышуучуга АТСтен тышкары алтын саткан
болсо, ал ошол күнү Улуттук банкка төлөм тапшырмасын берүүгө
тийиш (Алтынды сатуу жөнүндө жобого карата 3-тиркеме).
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3. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
3.1. Тараптар «Алтын сатуу жөнүндө» жобого жана «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук
системасынын иши жөнүндө» жобого ылайык Улуттук банктын
алтын сатуу боюнча бүтүмдөрүнө келишүүгө укуктуу.
3.2. Тараптар ушул Келишимде белгиленген Улуттук банктын
алтын сатуу бүтүмдөрүнүн шарттарына макул жана алар боюнча
бири-бири алдында өз милдеттенмелерин таанышат.
3.3. Катышуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:
3.3.1. Улуттук банктан алтын сатып алууда сом түрүндө
тиешелүү суммадагы акча каражаттарынын Улуттук банктагы
корреспонденттик эсепте болушун камсыз кылуу боюнча бардык
чараларды көрүүгө тийиш. Бул каражаттар АТСте келишилген
бүтүмдөр боюнча валюталоо күнү сом түрүндөгү акча каражаттары
менен эсептешүүлөрдү дароо аткаруу үчүн талап кылынат.
Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде
валюталоо күнү сом түрүндөгү акча каражаттарынын жетиштүү
суммасы болбосо, бүтүм жокко чыгарылган катары эсептелинет.
Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен бир
жолку айыптык төлөм суммасы кармалып калат.
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2.15. Катышуучунун/Улуттук банктын тиешелүү эсептери боюнча
сом түрүндө акча каражаттарын чегерүү/эсептен алып салуу АТСте
ишке ашырылат. Катышуучунун жеке белгилери көрсөтүлбөгөн
металл эсеби боюнча эсептөөлөр Улуттук банк тарабынан
жүргүзүлөт.
2.16. Катышуучу Улуттук банкка алтынды мөөнөтүнөн мурда сата
албайт.
2.17. Улуттук банк менен алтын боюнча бүтүм мөөнөтүн узартууга
жол берилбейт.
2.18. Улуттук банк тарабынан алтын сатууда валюталоо
күнү/Улуттук банк алтынды кайра сатып алуу күнү Кыргыз
Республикасында жумуш эмес күнү болуп саналса, алтынды сатуу/
кайра сатып алуу кийинки жумуш күнү ишке ашырылат. Алтынды
кайра сатып алуу учурунда чегерилген пайыздар боюнча акча
каражаттарынын суммасы кайрадан эсептелинбейт.
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3.3.2. Улуттук банк алтынды кайра сатып алган күнү Улуттук
банктын тиешелүү эсебине алтын үчүн пайыз суммасын өз учурунда
чегерүүгө тийиш.
3.4. Улуттук банк төмөнкүлөргө милдеттүү:
3.4.1. Катышуучуга алтын сатууда Катышуучунун Улуттук
банктагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсебине валюталоо
күнү алтынды чегерүүгө;
3.4.2. Катышуучудан алтынды кайра сатып алган күнү, АТСте
эсептешүүлөрдүн дароо ишке ашырылышы максатында тиешелүү
өз эсебинде акча каражаттарынын жана чегерилген пайыздардын
суммасынын болушун камсыз кылуу үчүн бардык аракеттерди өз
учурунда көрүүгө милдеттүү.
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4. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
4.1. Улуттук банк жана Катышуучу ушул келишимге, «Алтын
сатуу жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө»
жоболорго ылайык, Улуттук банктын алтын сатуу бүтүмдөрү боюнча
өз милдеттенмелеринин аткарылышы үчүн толук жоопкерчилик
тартат.
4.2. Улуттук банк жана Катышуучу ушул келишимге, «Алтын
сатуу жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши
жөнүндө» жоболорго ылайык, Улуттук банктын алтын сатуу
боюнча бүтүмдөрүн ишке ашырууга байланыштуу жооптуу
кызматкерлеринин жана жактарынын иш-аракеттеринин туура, өз
учурунда аткарылышы, алар тарабынан купуялуулуктун сакталышы
үчүн толук жоопкерчиликтүү болуп саналат.
4.3. Катышуучунун Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде
валюталоо күнү сом түрүндөгү акча каражаттарынын жетиштүү
суммасынын жоктугу анын Улуттук банктын алтын сатуу бүтүмү
боюнча өз милдеттенмесин аткара албай калышын шарттаган
жагдай болуп саналат.
Катышуучу ушул пункттун биринчи абзацын аткара албай
калган учурда Улуттук банктын алтын менен келишилген бүтүмдөр
боюнча эсептешүүлөргө жооптуу түзүмдүк бөлүмү Катышуучунун
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корреспонденттик эсебинен бүтүм суммасынын 0,5% өлчөмүндө
бир жолку айыптык төлөм суммасын акцептсиз (талашсыз) шартта
эсептеп кармап калууга укуктуу. Катышуучунун корреспонденттик
эсебинен бир жолку айыптык төлөм суммасын толук кармап
калуу мүмкүн эмес болсо, Улуттук банк Катышуучунун эсебине
акча каражаттары келип түшүүсүнө жараша айыптык төлөм толук
төлөнгөнгө чейин аны эсептеп кармап калат. Мында, алтынды сатуу
бүтүмү жокко чыгарылган катары эсептелинет.
4.4. Улуттук банктын тиешелүү эсебине алтын үчүн пайыз
суммасын чегербей коюу Улуттук банк тарабынан алтынды кайра
сатып алуу учурунда Катышуучу өз милдеттенмесин аткара албай
калышын шарттаган жагдайдан болуп саналат.
Катышуучу ушул пункттун биринчи абзацын аткара албай калган
учурда Улуттук банктын алтын менен келишилген бүтүмдөр боюнча
эсептешүүлөргө жооп берген түзүмдүк бөлүмү Катышуучунун
Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен чегерилген пайыз
суммасынын 0,5% өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөм суммасын
акцептсиз (талашсыз) шартта эсептеп кармап калууга укуктуу.
Катышуучунун корреспонденттик эсебинен бир жолку айыптык
төлөм суммасын толук кармап калуу мүмкүн эмес болсо, Улуттук
банк Катышуучунун эсебине акча каражаттарынын келип түшүүсүнө
жараша айыптык төлөм толук төлөнгөнгө чейин аны эсептеп кармап
калат.
Айыптык төлөм сом түрүндө алынат.
4.5. Катышуучунун Улуттук банктагы жеке белгилери
көрсөтүлбөгөн металл эсебине валюталоо күнү алтындын трой
унциясындагы өлчөмүнүн чегерилбей калышы Улуттук банктын
алтын сатуу бүтүмү боюнча өз милдеттенмесин аткара албай
калышын шарттаган жагдайдан болуп саналат.
4.5.1. Улуттук банк ушул келишимдин 4.5-пунктунун талабын
аткара албай калган учурда, ал сатылган алтын көлөмүнүн 0,5%
өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөм суммасын Катышуучунун
Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегерүүгө тийиш.
Айыптык төлөм сом түрүндө чегерилет. Мында, алтынды сатуу
бүтүмү жокко чыгарылган катары эсептелинет.
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4.6. Улуттук банктын тиешелүү эсебинде акча каражаттарынын
жана чегерилген пайыздардын тиешелүү суммасынын жоктугу
анын Катышуучудан алтынды кайра сатып алуусу учурунда өз
милдеттенмелерин аткара албай калышын шарттаган жагдайдан
болуп саналат.
Улуттук банк ушул пункттун биринчи абзацын аткара албай
калган учурда, ал бүтүм суммасынын 0,5% өлчөмүндө бир жолку
айыптык төлөм суммасын Катышуучунун Улуттук банктагы
корреспонденттик эсебине чегерүүгө тийиш.
4.7. Айыптык төлөмдөрдү эсептеп кармап калуу жана/же чегерүү
АТС аркылуу ишке ашырылат.
4.8. Улуттук банк, ушул келишимдин жана «Алтынды сатуу
жөнүндө» жобонун талаптары Катышуучу тарабынан бузууга
жол берилишинен улам, анын өзүнө келтирилген чыгым үчүн
жоопкерчилик тартпайт.
4.9. Улуттук банк АТСте техникалык үзгүлтүктөр орун алган
шартта, алтын сатуу боюнча бүтүмдү убактылуу токтотууга/
жокко чыгарууга укуктуу. Техникалык үзгүлтүктөр кыска мөөнөттүк
мүнөзгө ээ болсо, Улуттук банк алтын сатуу бүтүмдөрүн ишке
ашыруу убактысын өзгөртүүгө укуктуу. Мындай шартта бүтүмдү
токтотуу/жокко чыгаруу Улуттук банк тарабынан келишим боюнча
милдеттенмелерди аткарууну бузуу болуп саналбайт.
5. Форс-мажор
5.1. Тараптар эгерде бул: табигый жана техногендик кырсыктар,
бөөдө кырсык кесепети, согуш жаңжалдары, иш таштоолор,
мыйзам чыгаруучу жана аткаруу бийлик органдары тарабынан
кабыл алынган ченемдик укуктук актылар, ошондой эле келишим
боюнча милдеттенмелердин аткарылбай калышынын түздөн-түз
себебинен болгон башка жагдайлардын келип чыгышы учурунда
келишим боюнча милдеттенмелерин толугу менен же алардын
бөлүгүн аткарбай коюу жоопкерчилигинен бошотулат. Жогоруда
белгиленген жагдайлар күтүүсүз, болжолдоого болбогон, алдын
ала чара көрүү мүмкүн эмес болгон мүнөзгө ээ болууга, келишим
түзүлгөндөн кийин келип чыккан жана тараптардын эркине көз
карандысыз болгон жагдай катары каралууга тийиш.
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5.2. Күтүүсүз жагдайлар келип чыккан шартта тараптар эки
жумуш күнү ичинде ал тууралуу кат жүзүндө бири-бирине дароо
маалымдоого тийиш. Маалыматта келип чыккан жагдайдын мүнөзү
алардын келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууга канчалык
таасир этиши мүмкүндүгү жана милдеттенмелерди аткаруу мөөнөтү
камтылышы зарыл.
5.3. Форс-мажордук жагдайлар келип чыккан учурда
милдеттенмелерди аткаруу мөөнөтү, ошол убакыт ичинде
жагдайдын кесепеттерин четтетүүгө мүмкүн болгондой убакытка
шайкеш узартылат.
5.4. Форс-мажордук жагдайлар жана анын кесепеттери жети
календардык күндөн ары созулуп кетсе, тараптар келишим боюнча
милдеттенмелерди аткаруунун альтернативалуу жолун издеп,
тиешелүү макулдашууга жетишүү максатында, кыска мөөнөт ичинде
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тийиш.
5.5. Форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышы тараптарды
Улуттук банктын алтын сатуу бүтүмү боюнча милдеттенмелерди
жана мындай жагдайлар орун алган учурга карата колдонуудагы
милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт.
5.6. Катышуучунун контрагенттеринин милдеттенмелердин
аткарылышын бузууга жол берүүсү жана Катышуучунун колунда
зарыл акча каражаттарынын жоктугу форс-мажордук жагдайларга
кирбейт.
5.7. Форс-мажордук жагдайлардын келип чыккандыгы тууралуу
маалымдабай коюу, өз учурунда маалымдабоо мындай жагдайларга
таянуу, ага шилтеме келтирүү укугунан ажырап калууга алып келет.
6. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ
6.1. Ушул келишимдин талаптарын аткаруунун жүрүшүндө келип
чыккан талаш маселелер, өз ара алгылыктуу чечимди иштеп чыгуу
максатында сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салынууга тийиш.
6.2. Эгерде орун алган маселени сүйлөшүүлөр жолу менен
чечүү мүмкүн эмес болсо, Тараптар аны Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык жөнгө салууга тийиш.
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Тараптар сүйлөшүүлөр жолу менен макулдашууга жетишпесе,
Тараптар ортосундагы талаш маселе Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.

содержание

7. БАШКА ШАРТТАР
7.1. Келишимге Тараптардын макулдугу боюнча өзгөртүүлөр
жана/же толуктоолор киргизилиши мүмкүн.
7.2. Келишимге карата бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор
кат жүзүндө толтурулуп, ага Тараптар кол койгон учурда анык болуп
саналат.
7.3. Тараптардын өзгөртүп түзүлүшү же жоюу учурунда алардын
ушул Келишим боюнча бардык укуктары жана милдеттери укугу
өткөндөргө өтөт.
7.4. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ жана ал ар бир Тарап
үчүн бирден мамлекеттик жана расмий тилдерде 2 (эки) түп нускада
түзүлгөн.
8. КЕЛИШИМДИ КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮ
ЖАНА АНЫ ТОКТОТУУ ТАРТИБИ
8.1. Келишим Тараптар ага кол койгон күндөн тартып күчүнө кирет.
Келишим шарттары ушул Келишим күчүнө кирген учурдан тартып
Улуттук банктын алтын сатуу боюнча келишилген бүтүмдөрүнө гана
таркатылат.
8.2. Улуттук банк менен Катышуучу ортосунда ушул Келишим
күчүнө киргенге чейин түзүлгөн Улуттук банктын алтын сатуу
боюнча келишилген бардык бүтүмдөрү алар келишилген учурга
карата колдонулуп жаткан шарттарда ишке ашырылат.
8.3. Келишим бир жыл аралыгында колдонулат жана Тараптардын
бири келишимдин колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейинки 7 (жети)
календардык күн мурда, алдын ала токтотуу жөнүндө кат жүзүндө
билдирбесе, ал кийинки жылга узартылган катары эсептелинет.
8.4. Тараптар, экинчи тарапка 7 (жети) календардык күндөн
кечиктирбестен, бирок Улуттук банктын алтынды сатуу бүтүмдөрү
боюнча эсептешүүлөрү аяктаганга чейин бул тууралуу алдын ала
маалымдоо менен келишимди бир тараптуу негизде токтотууга
укуктуу.
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8.5. Улуттук банк төмөнкү учурларда бул келишимди бир
тараптуу негизде токтотууга укуктуу:
−− Катышуучу тарабынан ушул келишим жана/же «Алтынды
сатуу жөнүндө» жобо шарттарын бузууга жол берсе;
−− Катышуучуга карата Кыргыз Республикасынын «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө»
мыйзамында каралган жол-жоболор жана/же атайын режими
колдонулган болсо;
−− Улуттук банктын улуттук жана/же чет өлкө валютадагы
банк операцияларын ишке ашыруу лицензиясы Катышуучудан
кайтарылып алынса;
−− сот тарабынан Катышуучу банкрот деп таанылса;
−− Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына
ылайык, юридикалык жак катары Катышуучунун иши токтотулса;
−− келишим шарттарын кайра карап чыгуу үчүн негиз болуп
саналган, бүтүмдөрдү ишке ашыруу тартибин аныктаган ченемдик
укуктук актыларга белгиленген тартипте өзгөртүүлөр киргизилген
учурда.
9. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК
ДАРЕКТЕРИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ
Кыргыз Республикасынын
______________________

Катышуучунун аталышы
______________________

(почта индекси, дареги)
______________________

(почта индекси, дареги)
______________________

(кызмат орду)
______________________

(кызмат орду)
______________________

(аты-жөнү)
______________________

(аты-жөнү)
______________________

(кол тамгасы)

(кол тамгасы)
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«Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын банктар аралык
ички рынокто Улуттук банктын
Автоматташтырылган тоорук
системасы аркылуу алтынды
сатуусу жана кайра сатып алуусу
жөнүндө» жобого карата
2-тиркеме
(коммерциялык банктын фирмалык бланкында басып чыгарылат)

содержание

ДИЛЕРЛЕРГЕ ИШЕНИМ КАТ
20__-ж «___» ______________
(__________) негизинде иш алып барган (_____________)
атынан берилген ишеним кат, төмөндө көрсөтүлгөн кызмат
адамдарына Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу алтын сатуу
операцияларын жүргүзүүгө ыйгарым укук чегерет.
№

Атыжөнү

АТСтеги ролу
Кызмат
(дилер/дилерди
орду
текшерүүчүсү)

Кол
тамга
үлгүсү

Электрондук Иштеген жеринин
почта дареги телефон номери

1.
2.
3.
…

Ишеним кат башка бирөөгө берилүүгө тийиш эмес жана
20__-жылдын 31-декабрын кошо алгандагы мезгилге же колдонуу
мөөнөтү аяктаганга (кайтарылып алынганга) чейин анык болуп
саналат.
М.О.
Аты-жөнү, кызмат орду
Кол тамгасы
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«Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын банктар аралык
ички рынокто Улуттук банктын
Автоматташтырылган тоорук
системасы аркылуу алтынды
сатуусу жана кайра сатып алуусу
жөнүндө» жобого карата
3-тиркеме
ТӨЛӨМ ТАПШЫРМАСЫ
Жөнөтүү ыкмасы
№ Күнү
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Способ отправления
Төлөөчү
Плательщик

ОКПО

Форманын
коду
0401060
Код формы

Эсептешүү
күнү

Дебет
Счет №

ИНН
Регистр.№

Кредит

Алуучу
Получатель

БИК(МФО)

Счет №

Алуучунун банкы

Суммасы жазуу жүзүндө
Сумма прописью
Төлөм коду
Код платежа

Суммасы
Төлөм багыты
Назначение платежа

М.О.

Кол тамгасы

Төлөөчү-банктын белгиси

М.П.

Подписи

Отметки банка – плательщика
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 30-августундагы
№ 2017-П-09/39-6-(ДКП)

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20 жана
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет)
бекитилсин:
−− Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук
валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/18 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна.
2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
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−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом
менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5.
Ток томдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары
Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.
Н. Жениш

содержание

Төраганын милдетин аткаруучу
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 30-августундагы
№ 2017-П-09/39-6-(ДКП)
токтомуна тиркеме

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына
өзгөртүүлөр жана толуктоолор
1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук
валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр
киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик
операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:
−− 32-пунктундагы «саат 15.00 дөн 16.00 чейин» деген сандар
жана сөздөр «саат 15.00 дөн 16.45 чейин» дегенге алмаштырылсын;
−− 35-пунктундагы «16.00 дөн 17.00 чейин» деген сандар жана
сөздөр «16.45 тен 17.00 чейин» дегенге алмаштырылсын.
2. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/18 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана
өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук
системасынын иши жөнүндө» жобонун:
−− 39-пунктундагы таблицанын:
«Түшүндүрмөлөр» деген графасынын:
−− 2-пунктунун экинчи сабы төмөнкү мазмундагы бешинчи жана
алтынчы абзацтар менен толукталсын:
«- алтын менен операциялар»
««- овернайт» депозити»;
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−− 4-пунктунун биринчи сабы күчүн жоготкон катары таанылсын;
−− 5-пункттун төртүнчү сабы төмөнкү мазмундагы сегизинчи
абзац менен толукталсын:
«- алтын менен операциялар»;
−− 6-пунктунун биринчи сабы төмөнкү мазмундагы тогузунчу
абзац менен толукталсын:
«- алтын менен операциялар»;
−− 7-пункт төмөнкү мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын:
«- алтын менен операциялар»;
−− 8-пункт төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен
толукталсын:
«- алтын менен операциялар»;
−− 10-пункт төмөнкү мазмундагы алтынчы абзац менен
толукталсын:
«- алтын менен операциялар»;
−− 11-пункт төмөнкү мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын:
«- алтын менен операциялар»;
−− 12-пункт төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен
толукталсын:
«- алтын менен операциялар»;
−− таблица төмөнкү мазмундагы «12-1» пункт менен толукталсын:
«
12-1

15:00-16:45*

«Овернайт» депозитине билдирмелерди кабыл алуу жана
иштеп чыгуу

»;
−− 13-пункт төмөнкү мазмундагы сегизинчи абзац менен
толукталсын:
«- алтын менен операциялар».
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содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20 жана
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик
укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет)
бекитилсин:
−− Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/10 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен
репо-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук
валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык
своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/14 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик
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рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды
жүргүзүү тартиби жөнүндө (редисконттук операция)» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/16 «Банктар аралык валюта рыног унда Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук
системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү» эрежелерин бекитүү
тууралуу» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/17 «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын
экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө»
эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна.
2. Токтом расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө
кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом
менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5.
Ток томдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары
Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.
Төраганын милдетин аткаруучу
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Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 30-августундагы
№ 2017-П-09/39-7-(ДКП)
токтомуна тиркеме

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/10 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен
репо-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик баалуу кагаздары менен репо-операцияларын
жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:
−− 16-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Улуттук банк тарабынан улуттук жана/же чет өлкө валютасында
банк операцияларын жүзөгө ашырууга берилген лицензиясы
болууга тийиш жана баалуу кагаздарды чыгарууга, сатып алууга,
сатууга, тейлөөгө, ошондой эле депозитарий кызмат көрсөтүүсүн
сунуштоого чектөөлөр болбошу зарыл;»;
Жобого карата 1-тиркеменин:
−− 9.5-пунктунун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Катышуучунун улуттук жана/же чет өлкө валютасында
банк операцияларын жүзөгө ашырууга лицензиясы кайтарылып
алынса;».
2. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук
валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө»
жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр
киргизилсин:
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жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик
операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:
−− 14-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Улуттук банк тарабынан улуттук жана/же чет өлкө валютасында
банк операцияларын жүзөгө ашырууга берилген лицензиясы жана
келишимдик шарттарда өздүк жана/же тартылган каражаттарды өз
атынан жайгаштырууга уруксаты болууга тийиш;»;
Жобого карата 1- тиркеменин:
−− 8.5-пунктунун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Катышуучунун улуттук жана/же чет өлкө валютасында
банк операцияларын жүзөгө ашырууга лицензиясы кайтарылып
алынса;».
3. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык
своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Ре с п у б л и к а с ы н ы н
Ул у т т у к
банкынын
валюталык
своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:
16-пунктунун:
−− экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Улуттук банк тарабынан улуттук жана/же чет өлкө валютасында
банк операцияларын жүзөгө ашырууга берилген лицензиясы
жана туунду финансылык инструменттер (деривативдер) менен
операцияларды ишке ашырууга уруксаты болууга тийиш;»;
−− үчүнчү абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын;
Жобого карата 1-тиркеменин:
−− 8.5-пунктунун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Катышуучунун улуттук жана/же чет өлкө валютасында
банк операцияларын жүзөгө ашырууга лицензиясы кайтарылып
алынса;».
4. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/14 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик
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рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды
жүргүзүү тартиби жөнүндө (редисконттук операция)» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда аутрайт
шарттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу
кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби
жөнүндө (редисконттук операция)» жобонун:
−− 11-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Улуттук банк тарабынан улуттук жана/же чет өлкө валютасында
банк операцияларын жүзөгө ашырууга берилген лицензиясы
болууга тийиш жана баалуу кагаздарды чыгарууга, сатып алууга,
сатууга, тейлөөгө, ошондой эле депозитарий кызмат көрсөтүүсүн
сунуштоого чектөөлөр болбошу зарыл;»;
Жобого карата 1-тиркеменин:
−− 8.5-пунктунун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Катышуучунун улуттук жана/же чет өлкө валютасында
банк операцияларын жүзөгө ашырууга лицензиясы кайтарылып
алынса;».
5. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/16 «Банктар аралык валюта рыног унда Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук
системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү» эрежелерин бекитүү
тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктар аралык
валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды
жүргүзүү» эрежелеринин:
14-пунктунун:
−− экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Улуттук банк тарабынан улуттук жана/же чет өлкө
валютасында банк операцияларын жүзөгө ашырууга берилген
лицензиясы жана өз атынан чет өлкө валютасын сатып алууга жана
сатууга (алмаштырууга), кардарлар үчүн чет өлкө валютасындагы
114

эсептер боюнча операцияларды жүргүзүүгө жана кардардын атынан
чет өлкө валюталарын сатып алуу (алмашуу) операцияларын ишке
ашырууга уруксаты болууга тийиш;»;
−− үчүнчү абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын;
Жобого карата 1-тиркеменин:
−− 10.5-пунктунун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда
берилсин:
«- Катышуучунун улуттук жана/же чет өлкө валютасында
банк операцияларын жүзөгө ашырууга лицензиясы кайтарылып
алынса;».
6. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы
№ 10/17 «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу
кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу
жөнүндө эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүү киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик
рынокто Кыргыз Республикасынын Улу ттук банкынын
Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө»
эрежелеринин:
−− 15-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Улуттук банк тарабынан улуттук жана/же чет өлкө валютасында
банк операцияларын жүзөгө ашырууга берилген лицензиясы
болууга тийиш жана баалуу кагаздарды чыгарууга, сатып алууга,
сатууга, тейлөөгө, ошондой эле депозитарий кызмат көрсөтүүсүн
сунуштоого чектөөлөр болбошу зарыл;».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 25-сентябрындагы
№ 2017-П-07/41-1-(ДКП)

содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
эсептик чен өлчөмү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 24,
28 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банктын эсептик чени жылдык 5,00 пайыз өлчөмүндө
белгиленсин.
2. Токтом 2017-жылдын 26-сентябрынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө
маалыматтын Улуттук банктын расмий интернет-сайтында, токтом
кабыл алынгандан кийинки жумуш күнү жарыяланышын камсыз
кылсын.
4.
Ток томдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары
Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.
Төрага

К. Кулматов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 27-сентябрындагы
№ 2017-П-10\42-4-(НПА)

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 17, 20 жана
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү ченемдик укуктук
актыларына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо
тиркелет) бекитилсин:
−− Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы
№26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актылары жөнүндө» токтомуна;
−− Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы
№20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык
операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен
берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү туралуу»
токтомуна.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет сайтына
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик
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содержание

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
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реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом 2018-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.
4. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы бул
токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү
түзүмдүк бөлүмдөрүн тааныштырсын.
5.
Ток томдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары
Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.
К. Кулматов

содержание

Төрага
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 27-сентябрындагы
№ 2017-П-10\42-4-(НПА)
токтомуна тиркеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2005-жылдын 25-августундагы №26/5 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили
менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун:
2- тиркемесинин:
1) 26-бөлүгүндөгү:
−− «Накталай эмес чет өлкө валютасы менен операциялар
боюнча отчет» деген «А» бөлүкчөсүндөгү “ Башка агылып кирүү»
статьясы төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын:
«анын ичинен корреспонденттик эсептин толукталышы аркылуу
агылып кирүү»;
−− «Башка агылып чыгуу» статьясы төмөнкү мазмундагы сап
менен толукталсын: «анын ичинде корреспонденттик эсепти толуктоо
үчүн агылып чыгуу»;
−− «Нак чет өлкө валютасы менен операциялар тууралуу отчет»
деген «Б» бөлүкчөсүндөгү «Башкы офистин филиалдар жана аманат
кассалары менен нак чет өлкө валютасында операцияларынан
каражаттардын түшүүсү» статьясы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Башкы офистин филиалдар жана аманат кассалары менен
нак чет өлкө валютасындагы операциялары, ошондой эле банктын
филиалдар жана/же аманат кассалары менен операциялары
боюнча каражаттардын түшүүсү»;
−− «Башкы офистин филиалдар жана аманат кассалары менен
нак чет өлкө валютасында операцияларынан каражаттардын
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чыгымдалышы» деген маалымат үчүн статья төмөнкү редакцияда
берилсин:
«Башкы офистин филиалдар жана аманат кассалары менен нак
чет өлкө валютасында операцияларынан, ошондой эле филиалдар
жана/же аманат кассалары ортосундагы операциялар боюнча
каражаттардын чыгымдалышы»;
2) 29-бөлүгүндөгү:
«Кредиттер боюнча карыз» деген «А» бөлүкчөсүнүн
14-пунктундагы «Анын ичинде пролангацияланган кредиттер» деген
сөздөр «Анын ичинде реструктуризацияланган кредиттер» дегенге
алмаштырылсын.
2. Кыргыз Республикасынын 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 тууралуу» токтомуна
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген “Ислам банк
иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды
жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун:
2 -тиркемесинин:
1) 22-бөлүгүндөгү:
−− «Нак эмес чет өлкө валютасы менен ишке ашырылган
операциялар жөнүндө отчет» деген «А» бөлүкчөсүнүн «калган агылып
кирүүлөр» статьясы төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын:
«анын ичинде корреспонденттик эсептин толукталышы аркылуу
агылып кирүү»;
−− «калган агылып чыгуулар» деген статья төмөнкү мазмундагы
сап менен толукталсын:
«анын ичинде корреспонденттик эсепти толуктоо үчүн агылып
чыгуу»;
−− «Нак чет өлкө валюталары менен операциялар жөнүндө отчет»
деген «Б» бөлүкчөсүнүн «Башкы офистин филиалдар жана аманат
кассалары менен нак чет өлкө валютасында операцияларынан
120

каражаттардын түшүүсү» деген статья төмөнкү редакцияда
берилсин:
«Башкы офистин филиалдар жана аманат кассалары менен
нак чет өлкө валютасындагы операциялар, ошондой эле банктын
филиалдар жана/же аманат кассалары менен операциялары
боюнча каражаттардын түшүүсү”;
−− «Башкы офистин филиалдар жана аманат кассалары менен
нак чет өлкө валютасында операцияларынан каражаттардын
чыгымдалышы” статьясы төмөнкү редакцияда берилсин:
«Башкы офистин филиалдар жана аманат кассалары менен
нак чет өлкө валютасындагы операциялары боюнча, ошондой
эле филиалдар жана/же аманат кассалары менен операциялары
боюнча каражаттардын чыгымдалышы».
−− «Коммерциялык банктардын нак эмес чет өлкө валютасы
менен 100 000 доллар эквивалентинен жогору ички бүтүмдөрү
жөнүндө отчет» деген Г.1.2 бөлүкчөсү «Сатып алуу» жана «Сатуу»
графаларында «Көлөм» тилкесинен кийин «Сатып алуу курсу»,
«Сатуу курсу» деген тилкелер менен толукталсын;
−− «Коммерциялык банктардын нак чет өлкө валютасы менен
100 000 доллар эквивалентинен жогору ички бүтүмдөрү жөнүндө
отчет» деген Д.1.2 бөлүкчөсү «Сатып алуу» жана «Сатуу»
графаларында “Көлөм” тилкесинен кийин «Сатып алуу курсу»,
«Сатуу курсу» деген тилкелер менен толукталсын.
2) 24-бөлүгүндөгү:
−− «Мезгилдин акырына карата берилген каржылоо» деген «А»
бөлүкчөсүндөгү 14-саптагы «Анын ичинде пролангациялангандар»
деген сөздөр «Анын ичинде реструктуризациялангандар” дегенге
алмаштырылсын.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

содержание

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 27-сентябрындагы
№ 2017-П-09\42-7-(НПА)

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү
колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү
тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20, 53 жана
68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра
каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо
тиркелет) бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
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4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом
менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү
түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен
областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.
5.
Ток томдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары
Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.
К. Кулматов

содержание

Төрага
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Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын
27-сентябрындагы
№ 2017-П-09\42-7-(НПА)
токтомуна тиркеме

содержание

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында
кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы
№ 45/13 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра
каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик
аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»
токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана
ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду
өткөрүү тартиби жөнүндө» жобонун:
18 жана 22-пуктарындагы «максималдуу» деген сөздөр алынып
салынсын;
29-пунктунун:
−− экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:
«- Улуттук банктын улуттук жана/же чет өлкө валюталарында
банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиясына ээ
болууга;»
−− тогузунчу абзац төмөнкү редакцияда берилсин:
«- атайын режим белгиленбөөгө. Атайын режимде турган Банк,
Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими болгон шартта
гана мамлекеттик баалуу кагаздарды жана/же Улуттук банктагы
пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына талап коюу
укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасында күрөө алдында
ликвиддүүлүктү колдоо үчүн өткөрүлгөн аукциондорго гана катыша
алат;»
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содержание

төмөнкү мазмундагы он бешинчи жана он алтынчы абзацтар
менен толукталсын:
«- банк операцияларынын айрым түрлөрүн жүргүзүүгө чектөөлөр
же тыюу салуулар болбоого: жеке адамдардан депозиттерди тартуу,
жеке адамдарга жана юридикалык жактарга эсептешүү эсебин ачуу,
кредиттөө;
−− CAMELS рейтингдик системасы боюнча 3төн төмөн болбогон
жана/же тобокелдикти аныктоого багытталган күзөмөлдүк рейтингдик
системасы боюнча 3ден төмөн болбогон деңгээлге ээ;»;
30-пункттагы «мөөнөттөрүн,» деген сөз алынып салынсын;
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

содержание

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 11-октябрындагы
№ 2017-П-13/44-2-(НПА)

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын
25-февралындагы №13/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы тарабынан чыгарылган, аффинаждалган алтындан
жана күмүштөн даярдалган өлчөнгөн куймаларды сатуу
жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө» нускоо
тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20 жана
68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук
банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2015–жылдын 25-февралындагы
№13/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
чыгарылган, аффинаждалган алтындан жана күмүштөн даярдалган
өлчөнгөн куймалардын сатуу жана кайра сатып алуу бааларын
белгилөө жөнүндө» нускоо тууралуу токтомуна төмөнкүдөй
өзгөртүүлөр бекитилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган, алтындан
жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды
сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө»
нускоонун:
7-пунктунун 4-пунктчасындагы таблицанын:
−− 6 жана 7-саптары төмөнкү редакцияда берилсин:
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«
31,1035

1, 5

100,0

3,0

»;

−− 1-тиркеменин:
таблицасынын 5 жана 6-пункттары төмөнкү редакцияда
берилсин:
«
5

31,1035

1,000

1,5

6

100,0

3,215

3,0

2. Юридика башкармалыгы:
−− бул токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жайгаштырылышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн
кийин күчүнө кирет.
4. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып
баруу бөлүмү ушул токтом менен түзүмдүк бөлүмдөрдү, областтык
башкармалыктарды жана Баткен областындагы өкүлчүлүктү
тааныштырсын.
5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу
милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын
орун басары, айым Л. Дж. Орозбаевага ыйгарылсын.
Төрага

К. Кулматов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ
720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2017-жылдын 25-октябрындагы
№ 2017-П-07\45-3-(ДКП)

содержание

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын
14-ноябрындагы № 50/1 «Банктардын милдеттүү
камдарынын минималдуу деңгээли жөнүндө» токтомуна
толуктоо жана өзгөртүү киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20,
27 жана 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:
1. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 14-ноябрындагы
№ 50/1 «Банктардын милдеттүү камдарынын минималдуу
деңгээли жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй толуктоо жана өзгөртүү
киргизилсин:
−− токтомдун мамлекеттик тилдеги аталышындагы «милдеттүү
камдарынын» деген сөздөрдөн кийин «күндөлүк» деген сөз кошулсун;
−− 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
«1. Ар бир коммерциялык банктын милдеттүү камдык талаптарды
аткаруу үчүн Улуттук банктагы корреспондентик эсебиндеги
каражаттарынын жана коммерциялык банктын Улуттук банктагы
жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсебиндеги алтын түрүндөгү
активдеринин өлчөмү күндөлүк негизде коммерциялык банктын
тиешелүү мезгил аралыгына белгиленген милдеттүү камдарынын
көлөмүнүн кеминде 90 пайызын түзүүгө тийиш.».
2. Юридика башкармалыгы:
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−− токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында
жарыяланышын камсыз кылсын;
−− расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде
чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигине жөнөтсүн.
3. Экономика башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык
банктарды тааныштырсын.
4. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
5.
Ток томдун
аткарылышына
контролдук
Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары
Н. Жениш мырзага жүктөлсүн.
К. Кулматов
содержание

Төрага
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

содержание

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 19 июля 2017 года
№ 2017-П-09/32-3-(НПА)

О внесении изменений и дополнения в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики кредитных
аукционов для целей рефинансирования и поддержания
ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13
В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности» Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики
кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания
ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13 изменения
и дополнение (прилагаются).
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-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.
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3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней
со дня его официального опубликования.
4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, соответствующих
структурных подразделений Национального банка Кыргызской
Республики, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Жениш Н.
Т. Абдыгулов

содержание

Председатель
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 19 июля 2017 г.
№ 2017-П-09/32-3-(НПА)

содержание

Изменения и дополнение в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики кредитных
аукционов для целей рефинансирования и поддержания
ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13
Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики
кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания
ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13 следующие изменения
и дополнение:
в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей
рефинансирования и поддержания ликвидности», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− подпункт 2 пункта 41 изложить в следующей редакции:
«2) Государственные ценные бумаги в виде ценных бумаг
Правительства Кыргызской Республики и нот Национального банка
(далее – ГЦБ);»;
в Приложении 1 к Положению:
−− пункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. Настоящее Генеральное соглашение составлено в 2
(двух) подлинных экземплярах на официальном языке и в 2 (двух)
подлинных экземплярах на государственном языке для каждой
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.»;
в Приложении 1 к Генеральному соглашению о кредитном
аукционе:
132

−− абзац третий изложить в следующей редакции:
«действующего на основании _____________________________,
уполномочивает нижеперечисленные лица подписывать заявки
банка на получение кредита и предоставлять залоговое обеспечение
для получения кредита Национального банка по итогам кредитного
аукциона:»;
в Приложении 4 к Генеральному соглашению о кредитном
аукционе:
−− в пункте 2.3. слова «на следующий рабочий день» заменить
словами «не позднее следующего рабочего дня»;
−− пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Настоящий Кредитный договор, включая уведомление
и договор о Залоге по форме Приложения 3 и 5, 6, 7 (в зависимости
от вида залога), является неотъемлемой частью Генерального
соглашения от _____ года № _____ о кредитном аукционе,
заключенного между Национальным банком и Банком, составлен
в 2 (двух) подлинных экземплярах по одному экземпляру для каждой
из Сторон. При наличии требования обязательного предоставления
экземпляра в уполномоченный орган, осуществляющий регистрацию
залога, составляется дополнительно 1 (один) экземпляр. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.»;
в Приложении 5 к Генеральному соглашению о кредитном
аукционе:
−− пункт 2.1.5. изложить в следующей редакции:
«2.1.5. Обеспечить (с предварительным письменным
уведомлением Залогодержателя) замену ГЦБ, по которым срок
погашения наступает до окончания срока действия Кредитного
договора, на другие равноценные ГЦБ с более поздней датой
погашения. При этом замену ГЦБ необходимо осуществить
за 10 (десять) рабочих дней до наступления даты погашения ГЦБ
соответствующей эмиссии/соответствующих эмиссий.»
−− в первом предложении пункта 3.2. слова «эмитентом которых
выступает Правительство Кыргызской Республики,» исключить;
−− пункт 3.3 после слов «сумму номинальной стоимости указанных
ГЦБ» дополнить словами «, в том числе»;
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−− пункт 6.6. изложить в следующей редакции:
«6.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
1 (один) экземпляр – для Залогодателя, 1 (один) экземпляр – для
хранения в Национальном банке Кыргызской Республики. При
наличии требования обязательного предоставления экземпляра
в уполномоченный орган, осуществляющий регистрацию залога,
составляется дополнительно 1 (один) экземпляр. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.»;
в Приложении 6 к Генеральному соглашению о кредитном
аукционе:
−− пункт 6.9. изложить в следующей редакции:
«6.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
1 (один) экземпляр – для Залогодателя, 1 (один) экземпляр – для
хранения в Национальном банке Кыргызской Республики. При
наличии требования обязательного предоставления экземпляра
в уполномоченные органы, осуществляющих регистрацию залога,
составляется дополнительно 1 (один) экземпляр. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.»;
в Приложении 7 к Генеральному соглашению о кредитном
аукционе:
−− в третьем абзаце пункта 4.2. слова и цифры «5 (пяти) рабочих
дней» заменить словами и цифрами «10 (десяти) рабочих дней»;
−− пункт 7.11. изложить в следующей редакции:
«7.11. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
1 (один) экземпляр – для Залогодателя, 1 (один) экземпляр – для
хранения в Национальном банке Кыргызской Республики. При
наличии требования обязательного предоставления экземпляра
в уполномоченный орган, осуществляющий регистрацию залога,
составляется дополнительно 1 (один) экземпляр. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.»;
−− Приложение 1 к Договору залога прав требований по кредитным
договорам изложить в следующей редакции:
134

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 12, 2017
«Приложение 1
к Договору залога прав требований
по кредитным договорам
№ _____ от «__» _______20__ г.

1. Наименование клиента;
2. Номер кредитного договора;
3. Дата кредитного договора;
4. Остаток задолженности по состоянию на _______;
5. Процентная ставка;
6. Дата погашения;
7. Отрасль финансируемого проекта;
8. Наименование залога;
9. Адрес залога;
10. Оценочная стоимость залога;
11. Другая необходимая информация.
*Формат приложения будет предоставляться Национальным
банком при подписании Договора о залоге.».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 16 августа 2017 года
№ 2017-П-12\34-1-(НПА)

содержание

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 20, 68 и 136 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»
Правление Национального банка Кыргызской Республики
постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в следующие нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
(прилагаются):
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального
банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5;
−− 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;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения о порядке проведения
обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской
Республике» от 30 ноября 2000 года № 42/1;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения об экономических нормативах
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и требованиях, обязательных для выполнения коммерческими банками
Кыргызской Республики» от 21 июля 2004 года №18/1;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «О Положении «О периодическом регулятивном отчете
кредитного союза» от 16 января 2008 года № 3/3.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Управлению финансовой статистики и обзора, Управлению
внешнего надзора Национального банка автоматизировать формы
периодических регулятивных банковских отчетов в срок до 1 декабря
2017 года.
4. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-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.
5. Управлению методологии надзора и лицензирования довести
настоящее постановление до сведения коммерческих банков, ОЮЛ
«Союз банков Кыргызстана», Государственного банка развития
Кыргызской Республики, ОАО «Финансовая компания кредитных
союзов», кредитных союзов, обменных бюро, областных управлений
и представительства Национального банка Кыргызской Республики
в Баткенской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики
Т. Дж. Джусупова.
Председатель

Т. Абдыгулов
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 16 августа 2017 г.
№ 2017-П-12\34-1-(НПА)

содержание

Изменения и дополнения
в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых
актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа
2005 года № 26/5 следующие изменения:
в Положении «О Периодическом регулятивном банковском
отчете», утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в Приложении 1:
пункты 1-22 в таблице изложить в следующей редакции:
«
№

Раздел

Название
Титульный лист

1

2

3

Сведения о членах Совета директоров, Правления банка
и Шариатского совета банка
Информация об отдельных
должностных лицах банка
Базовая информация о банке

4

Периодичность
Ежемесячно,
ежеквартально и раз
в год
Раз в год
и при изменениях

В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода

Примечание
или ссылка
на НПА
Прилагается только к первым
18 разделам

В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода
Ваз в год В течение 5 раи при из- бочих дней после
менениях окончания отчетного периода
Раз в год В течение 5 раи при из- бочих дней после
менениях окончания отчетного периода

Прилагается только к первым
18 разделам
Прилагается только к первым
18 разделам
Прилагается только к первым
18 разделам
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5

6

7

Раздел

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Название
Балансовый отчет
А. Активы
Б. Обязательства
В. Капитал
Г. Забалансовые обязательства
Д. Расшифровка прочих активов и прочих обязательств банка
Е. Обязательства перед Национальным банком
Ж. Размещение активов банка
З. Отчет об операциях, проводимых банком в рамках «исламского окна»
И. Привлечение обязательств
банка по страновому признаку
К. Привлечение обязательств
банка по страновому признаку (в иностранной валюте)
Л. Привлечение капитала по страновому признаку
М. Объем кредитов по отраслям в разрезе областей Кыргызской Республики
Н. Классификация кредитов
по степени риска в разрезе областей Кыргызской Республики
О. Объем депозитов по источникам привлечения в разрезе областей Кыргызской Республики
П. Прочие сведения коммерческих банков в разрезе областей Кыргызской Республики
Отчет о прибылях и убытках
А. Процентные доходы
Б. Процентные расходы
В. Непроцентные доходы
Г. Непроцентные расходы
Д. Другие операционные и административные расходы
2.А. Отчет о прибыли и убытках
по операциям, проводимым банком в рамках «исламского окна»
Структура капитала
А. Изменения в структуре капитала
Б. Справочные сведения об акциях и других ценных бумагах банка

Периодичность
Ежемесячно

Сроки
представления
В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода

Примечание
или ссылка
на НПА

Ежеквартально

содержание

№

Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода
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№

Раздел

8

Раздел 4

9

Раздел 5

Раздел 6

содержание

10

11

Раздел 7

Периодичность
Ежемесячно

Название
Изменения в нераспределенной прибыли
Портфель ценных бумаг

Ежемесячно

Информация о просроченных активах
А. Информация о просроченных активах (в сомах)
Б. Информация о просроченных активах (в инвалюте)
В. Информация о просроченных активах банка в рамках «исламского окна» (в сомах)
Г. Информация о просроченных активах банка в рамках «исламского окна» (в инвалюте)
Классификация активов и забалансовых обязательств по степени риска
А. Классификация активов
и забалансовых обязательств
по степени риска (в сомах)
Б. Классификация активов и забалансовых обязательств по степени риска (в инвалюте)
В. Классификация активов и забалансовых обязательств по степени риска банком в рамках
«исламского окна» (в сомах)
Г. Классификация активов и забалансовых обязательств по степени риска банком в рамках «исламского окна» (в инвалюте)

Ежемесячно

Ежемесячно
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окончания отчетного периода
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или ссылка
на НПА
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12

Раздел

Название

Раздел 8

Изменения в РППУ
А. Сведения о списанных за счет
РППУ и возвращенных (ранее списанных) активах и забалансовых обязательствах
Б. Изменения в РППУ по кредитам, кроме кредитов банкам
В. Изменения в РППУ по активам, отличным от кредитов, и забалансовым обязательствам
Г. Изменения в РППУ по кредитам банкам и другим ФКО
Д. Сведения о списанных за счет
РППУ и возвращенных (ранее списанных) активах и забалансовых обязательствах банка в рамках «исламского окна»
Е. Изменения в РППУ по предоставленному финансированию банком в рамках «исламского окна», кроме финансирования,
предоставленного банкам
Ж. Изменения в РППУ
по активам банка в рамках
«исламского окна», отличным от финансирования
З. Изменения в РППУ по предоставленному банком в рамках
«исламского окна» финансированию банкам и другим финансово-кредитным организациям

Периодичность
Ежемесячно
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№

содержание

13

Раздел

Раздел 9

Название
Сведения о крупных рисках
А. Сведения о крупных рисках
А-1. Сведения по 15 крупным
источниками финансирования, в том числе ФКО и государственные учреждения (Социальный фонд КР и так далее)
Б. Информация о банках-корреспондентах
Б-1 Сведения по остаткам денежных средств на корреспондентских счетах по состоянию на отчетную дату)
Г. Информация о брокере/дилере/депозитарии, обслуживающем банк
Д. Информация об операциях с корпоративными и государственными ценными бумагами
Е. Портфель корпоративных и государственных ценных бумаг банка
Ж. Портфель корпоративных и государственных ценных бумаг клиентов
Сведения об аффилированных лицах
А. Краткие сведения об активных операциях с аффилированными лицами

Б. Общие сведения об операциях с аффилированными лицами
Раз14
дел 10 В. Сведения об аффилированных лицах банка
Г. Краткие сведения об активных операциях с аффилированными лицами
Д. Общие сведения об операциях с аффилированными лицами
Е. Сведения об аффилированных лицах банка

Периодичность
Ежемесячно

Сроки
представления
В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода

Примечание
или ссылка
на НПА
Приложение
№ 1 к Инструкции «Об ограничениях кредитования».
Приложение
№2 к Инструкции «Об ограничениях кредитования».

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода
Раз
В течение 5 рав полгода бочих дней после
окончания отчетного периода
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Раздел

Периодичность

Название
Сведения о связанных с банком лицах
А. Краткие сведения об активных операциях со связанными с банком лицами

Сроки
представления

Примечание
или ссылка
на НПА

Ежемесячно

Б. Общие сведения об операциях
со связанными с банком лицами
В. Сведения о близких родственниках должностных лиц банка
Г. Сведения о других связанных с банком лицах
Д. Сведения о юридических лицах, в которых должностные лица
банка и их близкие родственники или другие связанные с банРаз15
ком лица обладают контролем
дел 11
E. Краткие сведения об активных операциях со связанными с банком лицами
Ж. Общие сведения об операциях
со связанными с банком лицами
З. Сведения о лицах, входящих
в круг близких родственников
со связанными с банком лицами
И. Сведения о других связанных лицах
К. Сведения о юридических лицах, в которых связанные с банком лица, входящие в круг близких родственников связанного
с банком лица, или другие связанные лица, обладают контролем
Анализ чувствительности активов и обязательств банка к изменению процентных ставок и сроки
погашения активов/обязательств
А. Анализ чувствительности активов и обязательств к изменению процентных ставок
Б. Срок погашения акРаз16
дел 12 тивов/обязательств
В. Анализ чувствительности активов и обязательств банка в рамках «исламского окна» к изменению ставок доходности на рынке

В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода
Раз
В течение 5 рав полгода бочих дней после
окончания отчетного периода

Раз
В течение 5 рав полгода бочих дней после
окончания отчетного периода

Ежеквар- В течение 5 ратально
бочих дней после
окончания отчетного периода

Ежемесячно

Г. Срок погашения активов/
обязательств банка в рамках «исламского окна»

143

В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода

содержание

№
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№

Раздел

Раз17
дел 13

Название
Депозиты с разбивкой по суммам

Периодичность
Ежемесячно

содержание

Сведения о соблюдении экономи- Ежемеческих нормативов и поддержке
сячно
дополнительного запаса капитала
банка (индекс «буфер капитала»)

Сроки
представления
В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода
В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода

Ежедневно

До 9.00 по состоянию на конец последнего операционного дня

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода

Г. Отчет о соблюдении норматива Еженекраткосрочной ликвидности (К3.2) дельно

До 9.00 в первый
рабочий день недели, следующей за отчетной
неделей
До 9.00 по состоянию на конец последнего операционного дня

А. Ежедневный отчет о соблюдении норматива максимального размера риска по срочным депозитам и прочим обязательствам
Разперед физическими лицами (К5.1)
18
дел 14
Б. Отчет о соблюдении норматива максимального размера риска по депозитам до востребования физических лиц (К5.2)
В. Отчет о выполнении требований Национального банка

Д. Ежедневный отчет о соблюдении норматива мгновенной ликвидности (К3.3)

Ежедневно

144

Примечание
или ссылка
на НПА

Приложение
№ 1 Положения об экономических
нормативах
и требованиях, обязательных для
выполнения
коммерческими банками
Кыргызской
Республики

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 12, 2017

Раздел

Название
Расчет капитала банка
1.Активы
2. Портфель ценных бумаг
3. Кредиты и лизинги
4. Кредиты и лизинги (прочие активы)
5. Забалансовые обязательства
6.Субординированный долг
7. Капитал и коэффициент достаточности (адекватности) капитала

19

Периодичность
Ежемесячно

Раздел 15

145

Сроки
представления
В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода

Примечание
или ссылка
на НПА
Инструкция
по определению стандартов (достаточности)
адекватности капитала
коммерческих
банков КР;
Инструкция
по определению стандартов достаточности
(адекватности) капитала
банков, осуществляющих операции
в соответствии
с исламскими
принципами
банковского дела и финансирования

содержание

№
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№

Раздел

Периодичность
Ежедневно

Название

содержание

Отчет об открытых валютных позициях

20

Сроки
представления
До 9.00 ч. по состоянию на конец
последнего операционного дня

Инструкция
о порядке соблюдения лимитов открытой валютной
позиции банками, осуществляющими операции
в соответствии
с исламскими
принципами
банковского
дела и финансирования

Раздел 16

Раз21
дел 17

Примечание
или ссылка
на НПА
Приложение
к Инструкции
«О порядке
соблюдения
лимитов открытой валютной позиции
и открытой
позиции
в драгоценных металлах
коммерческими банками на территории КР»

А. Ежедневный отчет об открытых валютных позициях (ОВП)
по операциям, осуществляемым в соответствии с исламскими принципами финансирования
Б. Сводный ежедневный отчет об открытых валютных позициях (ОВП)
Сведения об операциях банка
по доверительному управлению

Ежеквар- В течение 5 ратально
бочих дней после
окончания отчетного периода
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Раздел

Название

Прочие сведения
А. Среднее значение активов и обязательств за месяц
Б. Прочие сведения о деятельности банка
В. О персонале банка
Г. Сведения по клиентам с наибольшими оборотами по счетам
Д. Сведения о количестве
и сумме сообщений в СФР
Е. Информация по прочей собственности (недвижимое имущество), принятой коммерРазческими банками на баланс
22
дел 18
в счет погашения задолженности по проблемным кредитам
Ж. Сведения по остаткам денежных средств на счетах государственных предприятий,
хозяйствующих субъектов с государственной долей участия, органов государственной власти
З. Информация по максимальным
и минимальным процентным ставкам по действующим кредитам
и депозитам, включая установленные на индивидуальной основе

Периодичность
Ежемесячно

Сроки
представления
В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода

Примечание
или ссылка
на НПА

Ежеквар- В течение 5 ратально
бочих дней после
окончания отчетного периода
Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода

Ежемесячно

В течение 5 рабочих дней после
окончания отчетного периода

»;
−− в Приложении 2:
разделы 6.А., 6.Б., 6.В., 6.Г., 7.А., 7.Б., 7.В., 7.Г. и 18.З. изложить
в следующей редакции:

147

содержание

№

ВСЕГО (сумма
столбцов 3 и 5)
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Наименование статьи

1

1. Кредиты и другие операции с финансово-кредитными
организациями:

а) кредиты, РЕПО-операции и краткосрочные операции с банками и финансово-кредитными оргаизациями

б) корреспонденские счета в других банках

в) депозиты в других банках

2. Кредиты и финансовая аренда другим клиентам:

а) кредиты на промышленность

б) кредиты на сельское хозяйство, заготовку и переработку

в) кредиты на торговлю и коммерческие операции

г) кредиты на строительство

Текущие (не просроченные) активы

148
0

0

3

Реструктуризированные кредиты
0

0

4

Всего просроченные активы
0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

от 1 по 29 дней
0

0

6

0

0

7

от 30 по 59 дней

от 60 по 89 дней
0

0

8

от 90 по 119 дней
0

0

9

(тыс. сом)
от 120 по 179 дней
0

0

0

0

0

0

10 11 12

360 дней и более

РАЗДЕЛ 6.А. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОСРОЧЕННЫХ АКТИВАХ (в сомах)
от 180 по 359 дней

Периодический регулятивный
банковский отчет

0

0

13

Всего кредитов
в статусе
неначисления

содержание
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0

ж) другие кредиты

Текущие (не просроченные) активы

149

содержание

Исполнитель ___________ подпись: __________

0

0

0

0

5. Итого активов

0

0

0

0

5

Справочно: Количество реструктуризированных кредитов, всего

0

4

Реструктуризированные кредиты
0

0

3

Всего просроченные активы

0

4. Прочие активы

0

0

е) физические лица

3. Инвестиции в ценные бумаги и /или капитал

0

2

1

д) ипотечные кредиты

ВСЕГО (сумма
столбцов 3 и 5)

Наименование статьи

от 1 по 29 дней
0

6

от 30 по 59 дней
0

7

от 60 по 89 дней
0

8

от 90 по 119 дней
0

9

360 дней и более

от 180 по 359 дней

от 120 по 179 дней
0

0

0

10 11 12

Всего кредитов
в статусе
неначисления
0

13
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1
1. Кредиты и другие операции с финансово-кредитными
организациями:
а) кредиты, РЕПО-операции и краткосрочные операции
с банками и финансово-кредитными организациями
б) корреспондентские счета в других банках
в) депозиты в других банках
2. Кредиты и финансовая аренда клиентам:
а) кредиты на промышленность
б) кредиты на сельское хозяйство, заготовку и переработку
в) кредиты на торговлю и коммерческие операции
г) кредиты на строительство
д) ипотечные кредиты
е) физические лица
ж) другие кредиты
3. Инвестиции в ценные бумаги и/или капитал

Наименование статьи

150
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

5

0

0

Реструктуризированные кредиты
4

Всего просроченные активы

0

0

0

ВСЕГО (сумма
столбцов 3 и 5)
3

Текущие (не просроченные) активы

2

от 1 по 29 дней
0

0

6

от 30 по 59 дней
0

0

7

0

0

8

от 60 по 89 дней

от 90 по 119 дней
0

0

9

(тыс. сом)
от 120 по 179 дней
0

0

0

0

0

0

10 11 12

360 дней и более

РАЗДЕЛ 6.Б. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОСРОЧЕННЫХ АКТИВАХ (в инвалюте)
от 180 по 359 дней

Периодический регулятивный
банковский отчет

0

0

13

Всего кредитов
в статусе
неначисления

содержание
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151
4

0

3

0

содержание

0

2
0
0

Исполнитель ___________ подпись: __________

1
4. Прочие активы
5. Итого активов
Справочно: Количество реструктуризированных кредитов, всего

Наименование статьи
ВСЕГО (сумма
столбцов 3 и 5)
Текущие (не просроченные) активы
Реструктуризированные кредиты

0

5
0
0

Всего просроченные активы

0

6

от 1 по 29 дней

0

7

от 30 по 59 дней

0

8

от 60 по 89 дней

0

9

от 90 по 119 дней

0
0
0

10 11 12

от 120 по 179 дней
от 180 по 359 дней
360 дней и более

0

13

Всего кредитов
в статусе
неначисления
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Периодический регулятивный
банковский отчет

152

2. Финансирование, предоставленное другим клиентам:
а) на промышленность
б) на сельское хозяйство, заготовки и переработки
в) на торговлю и коммерческие операции

в) счета в других банках

1
1. Финансирование и другие операции с финансово-кредитными организациями:
а) финансирование, РЕПО-операции
и краткосрочные операции с банками и финансово-кредитными организациями
б) корреспондентские счета в других банках

Наименование статьи

ВСЕГО (сумма
столбцов 3 и 5)

Текущие (не просроченные) активы

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

4

Реструктуризированные активы
0

0

3

Всего просроченные активы

0

0

2

от 1 по 29 дней
0

0

6

от 30 по 59 дней
0

0

7

от 60 до 89 дней
0

0

8

от 90 до 119 дней
0

0

9

от 120 по 179 дней
0

0

10

0

0

11

от 180 до 359 дней
от 360 дней
и более
0

0

12

0

0

13

Всего активов
в статусе
неначисления

(тыс. сом)

РАЗДЕЛ 6.В. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОСРОЧЕННЫХ АКТИВАХ БАНКА В РАМКАХ «ИСЛАМСКОГО
ОКНА» (в сомах)

содержание
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1
г) на строительство
д) на ипотеку
е) физическим лицам
ж) другое финансирование
3. Инвестиции в ценные бумаги и /или
капитал
4. Прочие активы
5. Итого активов
Справочно: Количество реструктуризированных активов, всего

Наименование статьи

ВСЕГО (сумма
столбцов 3 и 5)

153
0

0
0

0

2
0
0
0
0

Текущие (не просроченные) активы
4

Реструктуризированные активы

содержание

0

3

Всего просроченные активы
0

0
0

0

5
0
0
0
0

от 1 по 29 дней
0

6

от 30 по 59 дней
0

7

от 60 до 89 дней
0

8

от 90 до 119 дней
0

9

от 120 по 179 дней
0

10

от 180 до 359 дней
0

11

от 360 дней
и более
0

12

Всего активов
в статусе
неначисления
0

13
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Периодический регулятивный
банковский отчет

1
1. Финансирование и другие операции с финансово-кредитными организациями:
а) финансирование, РЕПО-операции и краткосрочные
операции с банками и финансово-кредитными организациями
б) корреспондентские счета в других банках
в) счета в других банках
2. Финансирование, предоставленное другим клиентам:
а) на промышленность
б) на сельское хозяйство, заготовки и переработки
в) на торговлю и коммерческие операции
г) на строительство
д) на ипотеку
е) физическим лицам
ж) другое финансирование

Наименование статьи

ВСЕГО (сумма
столбцов 3 и 5)

154

Текущие (не просроченные) активы
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

Реструктуризированные активы
0

0

3

Всего просроченные активы

0

0

2

от 1 по 29 дней
0

0

6

от 30 по 59 дней
0

0

7

от 60 до 89 дней
0

0

8

от 90 до 119 дней
0

0

9

от 120 по 179 дней
0

0

0

0

10 11

от 180 до 359 дней
от 360 дней
и более
0

0

12

0

0

13

Всего активов
в статусе
неначисления

(тыс. сом)

РАЗДЕЛ 6.Г. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОСРОЧЕННЫХ АКТИВАХ БАНКА В РАМКАХ «ИСЛАМСКОГО
ОКНА» (в инвалюте)

содержание
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155
0

2
0
0
0
0

3

содержание

1
3. Инвестиции в ценные бумаги и /или капитал
4. Прочие активы
5. Итого активов
Справочно: Количество реструктуризированных активов, всего

Наименование статьи
ВСЕГО (сумма
столбцов 3 и 5)
Текущие (не просроченные) активы

4

Реструктуризированные активы

0

5
0
0
0

Всего просроченные активы

0

6

от 1 по 29 дней

0

7

от 30 по 59 дней

0

8

от 60 до 89 дней

0

9

от 90 до 119 дней

0
0

10 11

от 120 по 179 дней
от 180 до 359 дней

0

12

от 360 дней
и более

0

13

Всего активов
в статусе
неначисления
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Периодический регулятивный
банковский отчет

1
1. Кредиты и другие операции
с финансово-кредитными организациями:
а) кредиты, РЕПО-операции
и краткосрочные операции
с банками и финансово-кредитными организациями
б) корреспондентские счета
в других банках
в) депозиты в других банках
2. Кредиты и финансовая
аренда другим клиентам:
а) кредиты на промышленность
б) кредиты на сельское хозяйство, заготовку и переработку

Наименование статьи

156
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Всего резервов

0

0

0

Всего
3

Дисконт

2

Нормальные кредиты
0

0

5

Удовлетворительные
кредиты
Кредиты под
наблюдением

15%

10%

5%

Всего

2.5%

2%

1%

Всего
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3

"Общие" резервы
0

0

8

Субстандартные
Сомнительные
25%

15%

Всего
0

0

0

0

9 9.1 9.2 10

0

0

11

Потери

«специальные»
резервы
0

0

12

0

13

Справочно: количество кредитов

(тыс. сом)

РАЗДЕЛ 7.А. КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВОВ И ЗАБАЛАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТЕПЕНИ
РИСКА

содержание
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157

Всего

Дисконт
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

4
0

3

Всего резервов

0

2

Нормальные кредиты
0

0

0

5

Кредиты под
наблюдением

15%

10%

5%

Всего

2%

1%

Всего

0

0

0

содержание

0

0

0

6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3

2.5%

Исполнитель ___________ подпись: __________

1
в) кредиты на торговлю и коммерческие операции
г) кредиты на строительство
д) ипотечные кредиты
е) физические лица
ж) другие кредиты
3.Всего кредитов
4. Инвестиции в ценные бумаги и/или капитал
5. Прочая собственность
банка, принятая в погашение
актива
6. Прочие активы
7. Всего активов, подлежащих
классификации
8. Забалансовые обязательства
9. Всего активов и забалансовых обязательств, подлежащих
классификации

Наименование статьи

Удовлетворительные
кредиты
"Общие" резервы
0

0

8

Субстандартные
Сомнительные

25%

15%

Всего
0

0

0

0

0

0

9 9.1 9.2 10

Потери
0

0

0

11

«специальные»
резервы
0

0

0

12

Справочно: количество кредитов
13
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Периодический регулятивный
банковский отчет

1
1. Кредиты и другие операции
с финансово-кредитными организациями:
а) кредиты, РЕПО-операции
и краткосрочные операции с банками и финансово-кредитными
организациями
б) корреспондентские счета в других банках
в) депозиты в других банках
2. Кредиты и финансовая аренда
другим клиентам:
а) кредиты на промышленность
б) кредиты на сельское хозяйство,
заготовку и переработку

Наименование статьи

158
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Всего резервов

0

0

0

Всего
3

Дисконт

2

Нормальные кредиты
0

0

5

Удовлетворительные кредиты

Всего
0

6

2.5%

2%

1%
0

0

0

0

6.1. 6.2. 6.3

Кредиты под
наблюдением
"Общие" резервы

15%

10%

5%

Всего
0

0

0

0

0

0

0

7 7.1 7.2 7.3 8

Субстандартные

Всего
0

0

0

0

0

0

0

0

12

«специальные»
резервы
25%

15%

(тыс. сом)

Потери

9 9.1 9.2 10 11

Сомнительные

РАЗДЕЛ 7.Б. КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВОВ И ЗАБАЛАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТЕПЕНИ
РИСКА (в инвалюте)

содержание
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1
в) кредиты на торговлю и коммерческие операции
г) кредиты на строительство
д) ипотечные кредиты
е) физические лица
ж) другие кредиты
3.Всего кредитов
4. Инвестиции в ценные бумаги и/
или капитал
5. Прочая собственность банка,
принятая в погашение актива
6. Прочие активы
7. Всего активов, подлежащих
классификации
8. Забалансовые обязательства
9. Всего активов и забалансовых
обязательств, подлежащих классификации

Наименование статьи

Всего

Дисконт

159
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4
0

3

Всего резервов

0

2

Нормальные кредиты
0

0

0

5

Удовлетворительные кредиты

Всего

2%

1%

0

0

0

6.1. 6.2. 6.3

2.5%

содержание

6

Кредиты под
наблюдением
"Общие" резервы

15%

10%

5%

Всего

0

0

0

0

0

0

7 7.1 7.2 7.3 8

Субстандартные
Потери

Сомнительные

25%

15%

Всего
0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 9.1 9.2 10 11

«специальные»
резервы
0

0

0

12
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Периодический регулятивный
банковский отчет

1
1. Финанс ирование
и д руг ие операции
с финансово-кредитными организациями:
а) финансирование,
РЕПО- операции
и краткосрочные
операции с банками
и финансово -кредитными организациями
б) корреспондентские счета в других
банках
в) счета в других
банках

Наименование статьи

160
0

0
0

0

0

0

4

Всего резервов

0

0

0

Всего

3

Дисконт

2

Нормальные активы
0

5

Удовлетвори- Активы под нательные активы
блюдением

Всего
0

6

Всего

2.5%

2%

1%
0

0

0

0

6.1 6.2 6.3 7

15%

10%

5%
0

0

0

7.1 7.2 7.3

«Общие» резервы
0

8

Субстандартные

Всего
0

9

Потери

Сомнительные

25%

15%

0

0

9.1 9.2 10 11

0

12

«Специальные» резервы

13

Справочно: количество сделок, по которым выданы активы
в соответствии с ИПФ

(тыс. сом)

РАЗДЕЛ 7.В. КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВОВ И ЗАБАЛАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТЕПЕНИ
РИСКА БАНКОМ В РАМКАХ «ИСЛАМСКОГО ОКНА» (в сомах)

содержание
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1
2. Финансирование,
предоставленное другим клиентам:
а) на промышленность
б) на сельское хозяйство, заготовку
и переработку
в) н а т о р г о в л ю
и коммерческие
операции
г) на строительство
д) на ипотеку
е) физическим лицам
ж) другое финансирование
3. Всего
4. Инвестиции в ценные бумаги и/или капитал

Наименование статьи

161
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

4

Всего резервов

0

0

0

0

Всего

3

Дисконт

2

Нормальные активы
0

0

5

Удовлетвори- Активы под нательные активы
блюдением

Всего
6

Всего

2.5%

2%

1%
0

0

15%

5%
7.1 7.2 7.3

10%

содержание

0

0

6.1 6.2 6.3 7

«Общие» резервы
0

0

8

Субстандартные

Всего
0

0

9

Потери

Сомнительные

25%

15%

0

0

0

0

9.1 9.2 10 11

«Специальные» резервы
0

0

12

Справочно: количество сделок, по которым выданы активы
в соответствии с ИПФ
0

13
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1
5. Прочая собственность банка, принятая
в погашение предоставленного финансирования
6. Прочие активы
7. Всего активов, подлежащих к лассификации
8. Забалансовые обязательства
9. Вс его ак тивов
и забалансовых обязательств, подлежащих классификации

Наименование статьи

Всего

Дисконт

162
0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

3

Всего резервов

0

0

2

Нормальные активы
0

0

5

Удовлетвори- Активы под нательные активы
блюдением

Всего
6

Всего

2.5%

2%

1%
0

0

0

0

6.1 6.2 6.3 7

15%

10%

5%
7.1 7.2 7.3

«Общие» резервы
0

0

8

Субстандартные

Всего
0

0

9

Потери

Сомнительные

15%

0

0

0

0

9.1 9.2 10 11

25%

содержание

«Специальные» резервы
0

0

12

Справочно: количество сделок, по которым выданы активы
в соответствии с ИПФ
13
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1
1. Финансирование и другие операции с финансово-кредитными
организациями:
а) финансирование, РЕПО-операции и краткосрочные операции
с банками и финансово-кредитными организациями
б) корреспондентские счета
в других банках
в) счета в других банках
2. Финансирование, предоставленное другим клиентам:
а) на промышленность
б) на сельское хозяйство, заготовку и переработку

Статья

Всего

163

Дисконт
0
0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

4

0

0

3

Всего резервов

0

0

2

0

0

Всего
0

6

Активы под
наблюдением

15%

10%

5%

Всего

2.5%

1%
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1. 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 8

2%

содержание

Нормальные активы
5

Удовлетворительные активы

«Общие» резервы
Субстандартные

Потери

Сомнительные
25%

15%

Всего
0

0

0

0

0

0

9 9.1 9.2 10 11

0

12

«Специальные»
резервы

(тыс. сом)

РАЗДЕЛ 7.Г. КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВОВ И ЗАБАЛАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТЕПЕНИ
РИСКА БАНКОМ В РАМКАХ «ИСЛАМСКОГО ОКНА» (в инвалюте)

Периодический регулятивный
банковский отчет
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в) на торговлю и коммерческие
операции
г) на строительство
д) на ипотеку
е) физическим лицам
ж) другое финансирование
3.Всего
4. Инвестиции в ценные бумаги и/
или капитал
5. Прочая собственность банка,
принятая в погашение предоставленного финансирования
6. Прочие активы
7. Всего активов, подлежащих
классификации
8. Забалансовые обязательства
9. Всего активов и забалансовых
обязательств, подлежащих классификации
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

содержание

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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164

Минимальные %
ставки

165

Максимальные %
ставки

Минимальные %
ставки

в ин.валюте
Максимальные %
ставки

Минимальные %
ставки

в нац.валюте

содержание

Максимальные %
ставки

Минимальные %
ставки

Максимальные %
ставки

Минимальные %
ставки

Максимальные %
ставки

Минимальные %
ставки

в ин.валюте

до востребования
в нац.валюте

По депозитам
в ин.валюте

срочные

Исполнитель________________ подпись: ____________».

Справочно по ИПФ:

Максимальные %
ставки

в нац.валюте

По кредитам

РАЗДЕЛ 18.З. Информация по максимальным и минимальным процентным ставкам
по действующим кредитам и депозитам, включая установленные на индивидуальной
основе

Периодический регулятивный
банковский отчет

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 12, 2017
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2. 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 следующие
изменения:
в Положении «О периодическом регулятивном отчете банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами
банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в Приложении 1:
пункты 1-22 изложить в следующей редакции:
«
№ Раздел Название

содержание

Титульный лист
1

3

Сведения о членах
Совета директоров,
Правления банка и Шариатского совета банка
Информация об отдельных
должностных лицах банка

4

Базовая информация
по банку

2

Сроки
представления
Ежемесячно,
В течение
ежеквартально 5 рабочих дней
и раз в год
после окончания
отчетного
периода
Раз в год и при
изменениях

Примечание или
ссылка на НПА
Прилагается
только к первым
18 разделам

Раз в год и при
изменениях

Прилагается
только к первым
18 разделам
Прилагается
только к первым
18 разделам

Периодичность

Раз в год и при
изменениях

166

Прилагается
только к первым
18 разделам

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 12, 2017
Балансовый отчет

Ежемесячно

А. Активы
Б. Обязательства
В. Капитал

В течение
5 рабочих дней
после окончания
отчетного
периода

Г. Забалансовые
обязательства
Д. Расшифровка
прочих активов и прочих
обязательств банка
Е. Обязательства перед
Национальным банком
Ж. Размещение активов
Раздел банка по страновому
признаку
1
З. Привлечение
обязательств банка
по страновому признаку
И. Привлечение
обязательств банка
по страновому признаку
(в иностранной валюте)
К. Привлечение капитала
по страновому признаку
Л. Объем финансирования
по отраслям в разрезе
областей Кыргызской
Республики
М. Классификация
Ежеквартально В течение
предоставленного
5 рабочих дней
финансирования по степени
после окончания
риска в разрезе областей
отчетного
Кыргызской Республики
периода
Ежеквартально
Н. Объем денежных
средств (по источникам
привлечения) на счетах клиентов в разрезе областей
Кыргызской Республики
О. Прочие сведения
банка в разрезе областей
Кыргызской Республики

Ежеквартально

167

содержание

5
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Отчет о прибылях и убытках Ежемесячно
и совокупном доходе
Отчет о прибыли и убытках
А. Доходы, полученные
по операциям

В течение
5 рабочих дней
после окончания
отчетного
периода

Б. Расходы, понесенные
по операциям

6

Раздел
В. Прочие доходы
2
по операциям банка
Г. Прочие расходы
по операциям банка

Д. Другие операционные
и административные
расходы
Отчет о совокупном доходе
Структура капитала

содержание

7

8

9

10

Ежемесячно

В течение
5 рабочих дней
после окончания
отчетного
периода

Ежемесячно

В течение
5 рабочих дней
после окончания
отчетного
периода
В течение
5 рабочих дней
после окончания
отчетного
периода
В течение
5 рабочих дней
после окончания
отчетного
периода

А. Изменения
Раздел в структуре капитала
3
Б. Справочные сведения

Раздел
4

об акциях и других
ценных бумагах банка
Изменения в нераспределенной прибыли

Портфель ценных бумаг

Ежемесячно

Информация о просроченных активах

Ежемесячно

Раздел
5

А. Информация о просроРаздел
ченных активах (в сомах)
6
Б. Информация
о просроченных активах
(в инвалюте)
Классификация активов
и забалансовых обязательств по степени риска

Ежемесячно

А. Классификация
активов и забалансовых
Раздел
обязательств по степени
11
7
риска (в сомах)
Б. Классификация
активов и забалансовых
обязательств по степени
риска (в инвалюте)
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В течение
5 рабочих дней
после окончания
отчетного
периода

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 12, 2017
Изменения в РППУ

Ежемесячно

В течение
5 рабочих дней
после окончания
отчетного
периода

Ежемесячно

В течение
5 рабочих дней
после окончания
отчетного
периода

А. Сведения о списанных
за счет РППУ и возвращенных (ранее списанных)
активах и забалансовых
обязательствах
Б. Изменения в РППУ
по предоставленному
финансированию,
Раздел
кроме финансирования,
12
8
предоставленного банкам

Г. Изменения в РППУ
по финансированию,
предоставленному
банкам и другим ФКО
Сведения о крупных рисках
А. Сведения о самых
крупных рисках
А-1. Сведения по 15 крупным источниками финансирования, в том числе
ФКО и государственные
учреждения (Социальный
фонд КР и так далее)
Б. Информация о банках-корреспондентах
Б-1 Сведения по остаткам
денежных средств
на корреспондентских
Раздел
счетах по состоянию
13
9
на отчетную дату)

Приложение
№1 к Инструкции о пределах
финансирования, осуществляемого
в соответствии
с исламскими
принципами
банковского
дела и финансирования.
Приложение
№2 к Инструкция о пределах
финансирования, осуществляемого
в соответствии
с исламскими
принципами
банковского
дела и финансирования.

В. Информация о брокере/
дилере/ депозитарии,
обслуживающем банк
Г. Информация
об операциях с корпоративными и государственными
ценными бумагами
Д. Портфель корпоративных
и государственных
ценных бумаг банка
Е. Портфель корпоративных
и государственных
ценных бумаг клиентов
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содержание

В. Изменения в РППУ
по активам, отличным
финансирования, и забалансовым обязательствам
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Сведения об аффилированных лицах
А. Краткие сведения об активных операциях с аффилированными лицами
14

Раздел Б. Общие сведения
10
об операциях с аффилированными лицами

Ежемесячно

Раз в полгода

В. Сведения об аффилированных лицах банка

содержание

Сведения о связанных
с банком лицах

15

В течение
5 рабочих дней
после окончания
отчетного
периода

А. Краткие сведения об активных операциях со связанными с банком лицами

Ежемесячно

Б. Общие сведения
об операциях со связанными с банком лицами

Раз в полгода

Раздел В. Сведения о близких
родственниках долж11
ностных лиц банка

В течение
5 рабочих дней
после окончания
отчетного
периода
В течение
5 календарных
дней со дня
окончания отчетного периода.
В течение
5 календарных
дней со дня
окончания отчетного периода

Г. Сведения о других
связанных с банком лицах
Д. Сведения о юридических
лицах, в которых должностные лица банка и их
близкие родственники или
другие связанные с банком
лица обладают контролем
Анализ чувствительности
активов и обязательств
банка к изменению
ставок доходности
на рынке и сроки погашения
Раздел активов/обязательств
16
А. Анализ чувствительности Ежеквартально
12
активов и обязательств
банка к изменению ставок
доходности на рынке

Раздел
17
13

Б. Срок погашения
активов/ обязательств
Счета клиентов
с разбивкой по суммам

В течение
5 календарных
дней со дня
окончания отчетного периода

Ежемесячно
Ежемесячно

170

В течение
5 календарных
дней со дня
окончания отчетного периода
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Раздел
14

Ежемесячно

В течение
5 календарных
дней со дня
окончания отчетного периода

А. Ежедневный отчет
о соблюдении норматива
максимального размера
риска на одного заемщика

Ежедневно

Б. Отчет о соблюдении
экономического норматива
достаточности (адекватности) капитала и норматива
(показателя) ликвидности
В. Ежедневный отчет
о соблюдении норматива
максимального размера
риска по срочным счетам
и прочим обязательствам
перед физическими лицами
Г. Отчет о соблюдении
норматива максимального размера риска
по счетам до востребования
физических лиц
Д. Отчет о выполнении
требований Национального банка
Е. Отчет о соблюдении
норматива (показателя) краткосрочной
ликвидности (К3.2)

Ежемесячно

До 9.00 по состоянию на конец
последнего
операционного
дня
В течение
5 календарных
дней со дня
окончания отчетного периода
До 9.00 по состоянию на конец
последнего
операционного
дня

Ж. Ежедневный отчет
о соблюдении норматива
(показателя)мгновенной
ликвидности (К3.3)

Ежедневно

Ежемесячно

Ежемесячно
Еженедельно

Ежедневно

171

До 9.00 в первый
рабочий день
недели, следующей за отчетной
неделей
До 9.00 по состоянию на конец
последнего
операционного
дня

Приложение
№ 1 Положения
об экономических нормативах
и требованиях,
обязательных
для выполнения
коммерческими
банками
Кыргызской
Республики

содержание

18

Сведения о соблюдении
экономических нормативов
и поддержке дополнительного запаса капитала банка
(индекс «буфер капитала»)
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Расчет капитала банка

Ежемесячно

1.Активы
2. Портфель ценных бумаг
3. Финансирование
4. Финансирование (проРаздел должение)/прочие активы
19
5. Забалансовые
15
обязательства
6. Субординированный долг

содержание

7. Капитал и коэффициенты
адекватности капитала

В течение
5 календарных
дней со дня
окончания отчетного периода

Инструкция
по определению
стандартов
достаточности
(адекватности)
капитала
банков,
осуществляющих операции
в соответствии
с исламскими
принципами

банковского
дела и финансирования
Отчет об открытых
Ежедневно
До 9.00 по состо- Приложение
янию на конец
к инструкции
валютных позициях
последнего
«О порядке
операционного
соблюдения лидня
митов открытой
валютной позиции банками,
Раздел
осуществляю20
16
щими операции
в соответствии
с исламскими
принципами
банковского
дела и финансирования».
Сведения об операциях
Ежеквартально В течение
банка по доверительному
5 календарных
Раздел
21
управлению
дней со дня
17
окончания отчетного периода
Ежемесячно
В течение
Прочие сведения
5 календарных
А. Среднее значение актидней со дня
вов и обязательств за месяц
окончания отчетБ. Прочие сведения
ного периода
о деятельности банка
Раздел
22
В. О персонале банка
18
Г. Сведения по клиентам
с наибольшими оборотами по счетам
Д. Сведения о количестве
и сумме сообщений в СФР

172
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Ежеквартально До 5 числа месяЕ. Информация по прочей
собственности (недвижимое
ца, следующего
за отчетным
имущество), принятой
коммерческими банками
кварталом
на баланс в счет погашения
задолженности по проблемному финансированию
Ж. Сведения по остаткам
Ежемесячно
В течение
денежных средств на счетах
5 календарных
государственных преддней со дня
приятий, хозяйствующих
окончания отчетсубъектов с государственного периода
ной долей участия, органов
государственной власти

»;
−− в Приложении 2:
подразделы 6.А., 6.Б., 7.А., 7.Б. и 18.З. изложить в следующей
редакции:

173

содержание

З. Информация
по максимальной
и минимальной наценке
по действующему финансированию и депозитам,
включая установленные
на индивидуальной основе

174

2. Финансирование, предоставленное другим клиентам:
а) на промышленность
б) на сельское хозяйство, заготовки и переработки

в) счета в других банках

1
1. Финансирование и другие
операции с финансово-кредитными организациями:
а) финансирование, РЕПО-операции и краткосрочные операции с банками и финансово-кредитными организациями
б) корреспондентские счета
в других банках

Наименование статьи

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

Реструктуризированные активы
4

Всего просроченные активы

0

0

0

ВСЕГО (сумма
столбцов 3 и 5)
3

Текущие (не просроченные) активы

2

от 1 по 29 дней
0

0

6

от 30 по 59 дней
0

0

7

от 60 до 89 дней
0

0

8

от 90 до 119 дней
0

0

9

от 120 по 179 дней
0

0

10

0

0

11

0

0

12

от 360 дней
и более

(тыс. сом)

0

0

13

Всего активов
в статусе
неначисления

РАЗДЕЛ 6.А. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОСРОЧЕННЫХ АКТИВАХ (в сомах)
от 180 до 359 дней

«Периодический регулятивный
банковский отчет по состоянию на «__»_______20__года

содержание
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ВСЕГО (сумма
столбцов 3 и 5)

Текущие (не просроченные) активы

0

0
0

0
0
0

0

0
0

0
0
0
0

5

0
0
0
0

4

Реструктуризированные активы
0

3

Всего просроченные активы

0

2

от 1 по 29 дней
0

6

от 30 по 59 дней
0

7

от 60 до 89 дней
0

8

от 90 до 119 дней
0

9

от 120 по 179 дней
0

10

от 180 до 359 дней
0

11

от 360 дней
и более
0

12

0

13

Всего активов
в статусе
неначисления

содержание

ФИО: ____________________ Должность: __________________ Подпись: _________________

1
в) на торговлю и коммерческие
операции
г) на строительство
д) на ипотеку
е) физическим лицам
ж) другое финансирование
3. Инвестиции в ценные бумаги
и /или капитал
4. Прочие активы
5. Итого активов
Справочно: Количество реструктуризированных активов, всего

Наименование статьи
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2. Финансирование, предоставленное
другим клиентам:
а) на промышленность
б) на сельское хозяйство, заготовки
и переработки
в) на торговлю и коммерческие операции

в) счета в других банках

1
1. Финансирование и другие операции
с финансово-кредитными организациями:
а) финансирование, РЕПО-операции
и краткосрочные операции с банками
и финансово-кредитными организациями
б) корреспондентские счета в других
банках

Наименование статьи

0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

Реструктуризированные активы
4

Всего просроченные активы

0

0

0

ВСЕГО (сумма
столбцов 3 и 5)
3

Текущие (не просроченные) активы

2

от 1 по 29 дней
0

0

6

от 30 по 59 дней
0

0

7

от 60 до 89 дней
0

0

8

от 90 до 119 дней
0

0

9

от 120 по 179 дней
0

0

10

0

0

11

0

0

12

от 360 дней
и более

(тыс. сом)

0

0

13

Всего активов
в статусе
неначисления

РАЗДЕЛ 6.Б. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОСРОЧЕННЫХ АКТИВАХ (в инвалюте)
от 180 до 359 дней

Периодический регулятивный
банковский отчет по состоянию на «__»_______20__года

содержание
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0

0
0

0
0
0

0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

содержание

ФИО: ______________________ Должность: __________________ Подпись: _________________

г) на строительство
д) на ипотеку
е) физическим лицам
ж) другое финансирование
3. Инвестиции в ценные бумаги и /или
капитал
4. Прочие активы
5. Итого активов
Справочно: Количество реструктуризированных активов, всего
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Периодический регулятивный
банковский отчет
по состоянию на «__»_______20__года

1
1. Финансирование и другие операции с финансово-кредитными организациями:
а) финансирование,
РЕПО-операции и краткосрочные операции с банками и финансово-кредитными организациями
б) корреспондентские
счета в других банках
в) счета в других банках
2.Финансирование,
предоставленное другим
клиентам:

178
0
0
0

0

0

0

0

0

0

4

Всего резервов

0

0

0

Всего
3

Дисконт

2

Нормальные активы
0

0

5

15%

10%

5%

Всего

2.5%

2%

1%

Всего
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3

"Общие" резервы Всего
0

0

8

0

0

9

Наименование статьи
Всего

Субстандартные
Сомнительные
0

0

9.1 9.2 10

15%

Активы под
наблюдением

25%

Удовлетворительные
активы
Потери
0

0

11

0

0

12

«Специальные»
резервы

0

13

Справочно: количество
сделок, по которым
выданы активы
в соответствии с ИПФ

(тыс. сом)

РАЗДЕЛ 7.А. КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВОВ И ЗАБАЛАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТЕПЕНИ
РИСКА (в сомах)

содержание
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179
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

содержание

ФИО: ______________________ Должность: __________________ Подпись: _______________

а) на промышленность
б) на сельское хозяйство,
заготовку и переработку
в) на торговлю и коммерческие операции
г) на строительство
д) на ипотеку
е) физическим лицам
ж) другое финансирование
3.Всего
4. Инвестиции в ценные
бумаги и/или капитал
5. Прочая собственность
банка, принятая в погашение предоставленного
финансирования
6. Прочие активы
7. Всего активов, подлежащих классификации
8. Забалансовые обязательства
9. Всего активов и забалансо
вых обязательств, подлежащих классификации
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Периодический регулятивный
банковский отчет
по состоянию на «__»_______20__года

180

Всего

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

4

0

0

3

Дисконт

0

0

2

Всего резервов

б) на сельское хозяйство, заго0
товку и переработку

1
1. Финансирование и другие
операции с финансово-кредитными организациями:
а) финансирование, РЕПО-операции и краткосрочные
операции с банками и финансово-кредитными организациями
б) корреспондентские счета
в других банках
в) счета в других банках
2. Финансирование, предоставленное другим клиентам:
а) на промышленность

Статья

Нормальные
активы
0

0

5

Всего
0

6

15%

10%

5%

Всего

2.5%

2%

1%
0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1. 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3

"Общие"
резервы
0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

12

«Специальные"
резервы

(тыс. сом)

Потери

9 9.1 9.2 10 11

Всего

Субстандартные
15%

Активы под
наблюдением
25%

Удовлетворительные активы
Сомнительные

РАЗДЕЛ 7.Б. КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВОВ И ЗАБАЛАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТЕПЕНИ
РИСКА (в инвалюте)

содержание
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Всего
0
0

е) физическим лицам

ж) другое финансирование

181

Дисконт

Нормальные
активы
0

0

0

5

Всего
6

15%

10%

5%

Всего

2.5%

2%

1%

0

0

0

0

0

0

6.1. 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3

"Общие"
резервы
0

0

0

8

Потери

Сомнительные

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 9.1 9.2 10 11

0

0

0

12

«Специальные"
резервы

содержание

ФИО: __________________ Должность: __________________ Подпись: __________________

0

0

0

9. Всего активов и забалансовых обязательств, подлежащих 0
классификации

0

8. Забалансовые обязательства 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0
0

0

3

Всего резервов

7. Всего активов, подлежащих
0
классификации

6. Прочие активы

4. Инвестиции в ценные бумаги
0
и/или капитал
5. Прочая собственность банка,
принятая в погашение предо- 0
ставленного финансирования

0

0

д) на ипотеку

3.Всего

0

г) на строительство

1
2
в) на торговлю и коммерче0
ские операции

Статья
Всего

Субстандартные
15%

Активы под
наблюдением
25%

Удовлетворительные активы
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Периодический регулятивный банковский отчет
по состоянию на «__»_______20__года

182

Минимальная
ставка
доходности

Максимальная
ставка
доходности

Максимальная
норма прибыли/
наценка

Минимальная
норма прибыли/
наценка

Максимальная
норма прибыли/
наценка

в ин. валюте
Максимальная
ставка
доходности

Специалист: ________________ Подпись: ____________».

Минимальная
норма прибыли/
наценка

срочные

Минимальная
ставка
доходности

в нац. валюте

в ин. валюте

до востребования
в нац. валюте
Максимальная
ставка
доходности

в ин. валюте
Минимальная
ставка
доходности

в нац. валюте

Максимальная
ставка
доходности

По депозитам

Минимальная
ставка
доходности

По финансированию

18.З. Информация по максимальной и минимальной наценке по действующему
финансирования и депозитам, включая установленные на индивидуальной основе

содержание
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3. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке
проведения обменных операций с наличной иностранной валютой
в Кыргызской Республике» от 30 ноября 2000 года № 42/1 следующие
изменения:
в Положении о порядке проведения обменных операций
с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− подпункт 28 пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«28) обязан, если сумма обменной операции с наличной
иностранной валютой равна или превышает регистрационную
сумму, а также в случаях, когда операции подпадают под
признаки подозрительных сделок и операций, фиксировать
в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами
(далее - Журнал) необходимую информацию о совершенной
операции, включая информацию о клиенте и представлять ее
в уполномоченный государственный орган в сфере противодействия
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию
террористической или экстремистской деятельности в порядке,
установленном Положением «О минимальных требованиях
к организации внутреннего контроля в обменных бюро в целях
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов
и финансированию террористической или экстремистской
деятельности».
Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, и скреплен
печатью юридического лица (приложение 1а). Допускается ведение
Журнала в электронном виде, при условии, что в обменных бюро
установлена система безопасности, обеспечивающая сохранность
информации. Хранить информацию, указанную в данном подпункте,
следует не менее пяти лет;»;
−− пункт 3.11. признать утратившим силу;
4. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения
об экономических нормативах и требованиях, обязательных для
выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики»
от 21 июля 2004 года №18/1 следующее изменение:
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в Положении об экономических нормативах и требованиях,
обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской
Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− по всему тексту слово «показатель «буфер капитала» в
различных падежах заменить словом «индекс «буфер капитала» в
соответствующих падежах.
5. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О Положении «О периодическом
регулятивном отчете кредитного союза» от 16 января 2008 года
№ 3/3, следующие изменения и дополнение:
в Положении о периодическом регулятивном отчете кредитного
союза утвержденном вышеуказанным постановлением:
в Приложении 2:
−− по всему тексту слова «финансово-кредитные учреждения»
в различных падежных формах заменить словами «финансовокредитные организации» в соответствующих падежах;
−− по всему тексту аббревиатуру «ФКУ» заменить аббревиатурой
«ФКО»;
−− Раздел 1. «Активы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Активы
(тыс. сом)
Всего
в сомах

№

Наименование статьи

1
2
3
4
5
6
7

Денежные средства
Расчетные счета
Депозиты в финансовых организациях, включая банки
Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Годные для продажи долговые и капитальные ценные бумаги
Всего: Ликвидные активы (сумма ст.1-ст.5)
Кредиты
(Минус) Специальный резерв на покрытие потенциальных кредитных и лизинговых потерь и убытков
Всего: Чистые кредиты (разность ст.7-ст.8)
Финансовый лизинг
(Минус) Специальный резерв на покрытие потенциальных кредитных и лизинговых потерь и убытков по лизингу
Всего: Чистый финансовый лизинг (разность ст.10-ст.11)

8
9
10
11
12
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0,00
0,00
0,00

0,00
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16.1
16.2
16.3
16.4
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
18

1
2
3
4

Основные средства, всего
в т.ч. основные средства, полученные в качестве гранта
Прочая собственность, всего
Недвижимость ссудозаемщика, принятая в погашение актива
Прочие активы ссудозаемщика, принятые в погашение актива
Инвестиции и финансовое участие
а) банки и финансово-кредитные организации
б) другие финансовые учреждения
в) не финансовые учреждения
г) Инвестиции в ОАО «ФККС»
Начисленные проценты к получению, всего
По процентам, начисленным по депозитам в банке и др фин.
организациях
По процентам, начисленным к получению по кредитам
По процентам, начисленным к получению по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
По процентам, начисленным к получению по ценным бумагам,
годным для продаж
Прочие активы всего:
Предоплата
Расходы будущих периодов
Выдана подотчет
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, переданные
в использование
Товарно-материальные запасы
Прочие
Всего активы (сумма ст. 6,9,12-17)
Внесистемные счета всего:
Списанные кредиты
Начисленные проценты по классифицированным кредитам
Прочее имущество по чистой реализуемой стоимости
Плата за невыполнение обязательств по классифицируемым
кредит(пени)

Председатель Правления_ _____________
Бухгалтер

Ф.И.О.

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

_______________
подпись

______________

_______________

Ф.И.О.

подпись

М.П.
185

содержание

13
13.1
14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
15.3
15.4
16
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»;
−− Раздел 1-2. «Регулятивный отчет о финансовом состоянии»
изложить в следующей редакции:
«
Раздел 1-2. Обязательства и капитал

содержание

(тыс. сом)
№

Наименование статьи

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
6
7
7.1
7.2

Депозиты до востребования
Срочные депозиты
Всего депозиты(сумма ст.1-2)
Кредиты от банков и других финансовых учреждений, всего:
Кредиты от ФККС
в т.ч. технический кредит ФККС
Кредиты от банков
Кредиты от других финансовых учреждений
Кредит от международных финансовых организаций и доноров
Кредит от международных ФКО
Кредиты Правительства КР
Другие обязательства
Начисленные проценты к выплате, всего
Проценты, начисленные по депозитам
Проценты, начисленные к выплате по кредитам ФККС
в т.ч. Проценты начисленные к выплате по техническим кредитам ФККС
Проценты, начисленные к выплате по кредитам от банков
Проценты, начисленные к выплате по кредитам от других фин.
учреждений
Проценты, начисленные к выплате по кредитам международных
организаций
Проценты, начисленные к выплате по кредитам международных
ФКО
Прочие проценты, начисленные к выплате
Прочие обязательства, всего:
Счета кредиторов
Дивиденды к выплате
Начисленные обязательства
Доходы будущих периодов

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4

186

Всего
в сомах

0,00
0,00

0,00

0,00
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9

Всего обязательства сумма(ст.3-8)
Капитал
10 Сберегательные паи, всего
11 Резервы для будущих потребностей(капитальные резервы)
12 Общий резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков
13 Нераспределенная прибыль/убытки
13.1 Прошлых лет
13.2 Последнего отчётного (текущего) периода
Всего капитал (сумма ст.10,11,12 и 13.1 за вычетом убытков
14
13.1 и 13.2)
15 Всего обязательства и капитал:

Председатель Правления_ _____________
Бухгалтер

Ф.И.О.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_______________
подпись

______________

_______________

Ф.И.О.

подпись

»;
−− Раздел 1-3 «Забалансовые обязательства» изложить в
следующей редакции:
«
Раздел 1-3. Забалансовые обязательства
(тыс. сом)
№
1
2
3
4
5

Наименование статьи
Обязательства на выдачу кредита
Валютные операции
Обязательства по покупке активов
Прочие забалансовые обязательства
Всего: Забалансовые обязательства (сумма ст. 1-4)

Председатель Правления_ _____________
Бухгалтер

Ф.И.О.

Всего в сомах
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_______________
подпись

______________

_______________

Ф.И.О.

подпись

М.П.
»;
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М.П.
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содержание

−− в разделе 2 «Отчет о доходах и расходах»:
название статьи 12.6 «Прочие расходы» изложить в следующей
редакции:
«12.6. Прочие непроцентные доходы»;
статью 23 «Всего непроцентные расходы» признать утратившей
силу;
−− раздел 3 Е «Информация по привлеченным средствам»
дополнить столбцами 16 и 17 следующего содержания:
16 «Сумма просроченного платежа по основному долгу»;
17 «Сумма просроченного платежа по начисленным процентам»;
−− разделе 7 Б «Состав кредитного союза» в столбце
«Наименование» после строки «Женщины» дополнить строкой
«Юридические лица».

188
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Временного Положения
«О критериях для выбора расчетного агента для
проекта интеграции Национальной системы расчетов
платежными картами «Элкарт» с национальными/
международными платежными системами других стран»
В соответствии со статьями 16, 17, 20 и 68 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»,
Законом «О платежной системе Кыргызской Республики», Основными
направлениями развития платежной системы Кыргызской Республики
на 2015-2017 годы, Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Утвердить Временное Положение «О критериях для выбора
расчетного агента для проекта интеграции Национальной системы
расчетов платежными картами «Элкарт» с национальными/
международными платежными системами других стран»
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня его официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
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720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 16 августа 2017 года
№ 2017-П-14\34-2-(НПА)
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включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» внести
соответствующие изменения в правила функционирования
Национальной системы расчетов платежными картами «Элкарт».
5. Управлению платежных систем довести настоящее
постановление, до сведения структурных подразделений, областных
управлений и представительства Национального банка в Баткенской
области, коммерческих банков Кыргызской Республики и ЗАО
«Межбанковский процессинговый центр».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Л. Дж.Орозбаеву.
Т. Абдыгулов

содержание

Председатель
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 16 августа 2017 г.
№ 2017-П-14\34-2-(НПА)

Временное Положение «О критериях для выбора расчетного
агента для проекта интеграции Национальной системы
расчетов платежными картами «Элкарт» с национальными/
международными платежными системами других стран»

1. Настоящее Временное Положение определяет критерии для
выбора расчетного агента для проекта интеграции национальной
системы расчетов платежными картами «Элкарт» (далее – система
«Элкарт») с национальными/международными платежными
системами других стран (далее – проект интеграции).
2. Целью проекта интеграции является выход на международный
рынок платежных услуг и расширение сети обслуживания системы
«Элкарт», а также прием карт национальных/международных
платежных систем других стран в инфраструктуре системы «Элкарт»
и обеспечение взаиморасчетов по ним.
3. Расчетный агент в рамках соглашения по проекту интеграции
обеспечивает своевременные взаиморасчеты в любых валютах
с расчетным агентом оператора национальных/международных
платежных систем других стран.
4. Решение о выборе расчетного агента в рамках проекта
интеграции принимает Национальный банк Кыргызской Республики
(далее – Национальный банк) в соответствии с Политикой по надзору
(оверсайту) за платежной системой Кыргызской Республики,
Основными направлениями развития платежной системы Кыргызской
Республики на 2015-2017 годы, Положением о Гроссовой системе
расчетов в режиме реального времени в Кыргызской Республике.
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Общие положения
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ГЛАВА 2.
Критерии для выбора расчетного агента
1. Расчетным агентом может быть коммерческий банк, имеющий
лицензию Национального банка на право проведения банковских
операций по осуществлению расчетов и платежей по поручению
клиентов и банков-корреспондентов и их кассовому обслуживанию,
а также выпуску, покупке, оплате, принятию, хранению
и подтверждению платежных докуметов (чеки, аккредитивы, векселя
и другие документы), включая кредитные и платежные карточки,
и соответствующий следующим критериям:
1) осуществляет банковскую деятельность на рынке Кыргызской
Республики не менее 5-ти лет;
2) имеет рейтинг не ниже 2 по рейтинговой системе CAMELS и/или
не ниже рейтинга 2 по рейтинговой системе риск-ориентированного
надзора, присваиваемого Национальным банком в соответствии
с нормативными правовыми актами Национального банка;
3) в течение последних 12-ти месяцев не фиксировалось
нарушений экономических нормативов Национального банка,
включая обязательные резервные требования;
4) в течение последних 3-х лет к нему не применялись меры
воздействия со стороны Национального банка в виде введения
специального режима;
5) является прямым участником системы «Элкарт»;
6) является участником Автоматизированной торговой системы
Национального банка;
7) имеет действующие корреспондентские отношения с расчетным
агентом оператора иностранной платежной системы (преимущество).
ГЛАВА 3.
Функции расчетного агента
1. Расчетный агент выполняет следующие функции:
1) устанавливает и самостоятельно ведет корреспондентские
отношения с расчетным агентом национальной/международной
платежной системы другой страны, интегрированной с системой
«Элкарт»;
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ГЛАВА 4.
Обязательство расчетного агента
1. Расчетный агент в рамках проекта интеграции обязан:
1) соответствовать критериям, установленным в Главе 2
настоящего Временного Положения, для выбора расчетного агента,
а также обеспечивать соблюдение всех взятых на себя обязательств;
2) не допускать нехватку ликвидности на корреспондентском
счете в Национальном банке, а также задержку и очередь платежей
согласно требованиям ГСРРВ;
3) иметь портфель государственных ценных бумаг со сроком
погашения не менее 6 месяцев (без учета заложенного портфеля),
который должен составлять не меньше 3-х дневного среднедневного
значения оборотов по национальной системе «Элкарт»
(среднедневной оборот * 3 дня);
4) иметь действующий План по обеспечению непрерывности
деятельности в части обеспечения бесперебойности расчетов;
5) обеспечить основной и резервный канал передачи сообщений
с расчетными банками платежных систем, интегрированными
с национальной системой «Элкарт»;
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2) заключает соответствующее соглашение с оператором
национальной системы «Элкарт»;
3) по поручению оператора национальной системы «Элкарт»
обеспечивает своевременный перевод денежных средств в любой
валюте расчетному агенту национальной/международной платежной
системы другой страны по операциям карт «Элкарт» в инфраструктуре
национальных/международных платежных систем других стран,
и получает по переведенным средствам возмещение в эквиваленте
в национальной валюте через Гроссовую систему расчетов в режиме
реального времени (далее – ГСРРВ);
4) получает от расчетного агента национальной/международной
платежной системы другой страны денежные средства по операциям
карт данной системы в инфраструктуре системы «Элкарт»
и обеспечивает своевременное зачисление соответствующих
сумм на корреспондентские счета участников системы «Элкарт»
в Национальном банке через ГСРРВ.
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6) гарантировать своевременные взаиморасчеты с банками
участниками системы «Элкарт», а также с расчетным агентом
национальной/международной платежной системы другой страны,
интегрированной с национальной системой «Элкарт»;
7) разработать и утвердить Методику расчета достаточной
ликвидности, пошаговую Процедуру осуществления взаиморасчетов
с расчетным агентом национальной/международной платежной
системы другой страны, интегрированной с системой «Элкарт»,
и участниками системы «Элкарт»;
8) проводить внешний аудит информационных систем банка
не реже одного раза в два года. Расчетный агент должен проводить
аудит информационной системы в соответствии с требованиями
Положения о минимальных требованиях к внешнему аудиту
банков и других небанковских финансово-кредитных организаций,
лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики.
ГЛАВА 5.
Заключительные положения
1. В случае, если указанным критериям и обязательствам будут
соответствовать несколько коммерческих банков, предпочтение
будет отдано коммерческому банку, выполняющему требование
по дополнительному запасу капитала банка (показатель «буфер
капитала») и имеющему наибольший объем собственного
капитала, более высокие показатели финансовой устойчивости и/
или прошедшему аудиторскую проверку со стороны аудиторской
компании, имеющей признанную международную репутацию.
2. Национальный банк оставляет за собой право поменять
расчетного агента в случае выявления, более чем 3 раза,
несоответствия хотя бы одному из критериев, указанных в Главе 2
настоящего Временного Положения, несоблюдения обязательств
и сроков взаиморасчетов, а также выявления жалоб со стороны
участников системы «Элкарт», национальной/международной
платежной системы другой страны, интегрированной с системой
«Элкарт», и/или его расчетного агента.
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 28 августа 2017 года
№ 2017-П-07/38-2-(ДКП)

В соответствии со статьями 24, 28 и 68 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности», Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской
Республики в размере 5,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в действие с 29 августа
2017 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию
о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте
Национального банка Кыргызской Республики в течение одного
рабочего дня с момента принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениша.
Исполняющий обязанности Председателя
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О размере учетной ставки Национального
банка Кыргызской Республики
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

содержание

720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 30 августа 2017 года
№ 2017-П-09/39-5-(ДКП)

Об утверждении Положения «О продаже и обратном
выкупе Национальным банком Кыргызской Республики
золота на межбанковском внутреннем рынке
через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики»
В соответствии со статьями 17 и 68 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности» Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Утвердить Положение «О продаже и обратном выкупе
Национальным банком Кыргызской Республики золота
на межбанковском внутреннем рынке через Автоматизированную
торговую систему Национального банка Кыргызской Республики»
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней
со дня его официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-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.
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4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения соответствующих структурных
подразделений Национального банка Кыргызской Республики,
областных управлений и представительства Национального банка
Кыргызской Республики в Баткенской области и коммерческих банков
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениша.
Н. Жениш

содержание

Исполняющий обязанности Председателя
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 30 августа 2017 г.
№ 2017-П-09/39-5-(ДКП)

ПОЛОЖЕНИЕ
о продаже и обратном выкупе Национальным банком
Кыргызской Республики золота на межбанковском
внутреннем рынке через Автоматизированную торговую
систему Национального банка Кыргызской Республики

содержание

ГЛАВА 1.
Общие положения
1. Настоящее Положение «О продаже и обратном выкупе
Национальным банком Кыргызской Республики золота
на межбанковском внутреннем рынке через Автоматизированную
торговую систему Национального банка Кыргызской Республики»
(далее – Положение) определяет порядок продажи Национальным
банком (далее – Национальный банк) золота коммерческим банкам
на условиях «своп» без физической поставки с условием зачисления
тройских унций золота на обезличенный металлический счет
коммерческого банка (далее – Участник) и обратный выкуп золота
через Автоматизированную торговую систему Национального банка
Кыргызской Республики (далее – АТС).
2. Национальный банк проводит операции с золотом
на межбанковском внутреннем рынке по решению Комитета денежнокредитного регулирования Национального банка (далее – КДКР).
3. Взаимоотношения Участника и Национального банка
регулируются настоящим Положением и соответствующим
двусторонним Соглашением между Национальным банком
Кыргызской Республики и коммерческим банком о продаже
и обратном выкупе Национальным банком Кыргызской Республики
золота через Автоматизированную торговую систему Национального
банка Кыргызской Республики и расчетов, согласно приложению 1
к настоящему Положению (далее – Соглашение).
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4. Условия и правила, установленные Положением «О работе
Автоматизированной торговой системы Национального банка
Кыргызской Республики», утвержденного постановлением
Правления Национального банка от 28 марта 2013 года №10/18
(далее – Положение о работе АТС), распространяются на настоящее
Положение.
5. При заключении операций с золотом через АТС Участник
должен руководствоваться настоящим Положением и Положением
о работе АТС.

6. Для целей настоящего Положения, наряду с терминами,
указанными в Положении о работе АТС, применяются следующие
термины:
Дата сделки – рабочий день, в который происходит заключение
сделки в АТС.
Дата валютирования – рабочий день, в который происходит
зачисление/поступление безналичных денежных средств в сомах/
золота в тройских унциях на счета Национального банка/Участника
в соответствии с условиями заключенной сделки в АТС.
Дата обратного выкупа золота – рабочий день, в который
Участнику возвращается сумма денежных средств и сумма
начисленных процентов и списываются тройские унции золота
с обезличенного металлического счета Участника в Национальном
банке на счет Национального банка. Участник, в свою очередь,
зачисляет на счет Национального банка сумму начисленных
процентов за золото.
Обезличенный металлический счет – счет, открываемый
Национальным банком для Участника в целях учета золота,
номинированных в тройских унциях без указания индивидуальных
признаков.
Одна тройская унция – мера массы золота, составляющая
31,1035 г.
Сделка по продаже золота – операция, при которой
Национальный банк продает золото на условиях «своп» Участнику
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ГЛАВА 2.
Определения и термины
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с последующим зачислением тройских унций золота на обезличенный
металлический счет Участника в Национальном банке, в то же время
с корреспондентского счета Участника списывается сумма денежных
средств в сомах и зачисляется на счет Национального банка.
Участник – коммерческий банк Кыргызской Республики,
удовлетворяющий требованиям пункта 7 настоящего Положения.

содержание

ГЛАВА 3.
Условия проведения сделок по продаже
и обратного выкупа золота
7. Для получения доступа к проведению сделок по продаже
Национальным банком золота Участник должен направить письмо
о намерении получения доступа к проведению сделок по продаже
Национальным банком золота и отвечать следующим требованиям:
−− иметь лицензию Национального банка на право проведения
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте;
−− иметь корреспондентский счет в национальной валюте в
Национальном банке;
−− иметь обезличенный металлический счет в Национальном
банке;
−− предоставить в Национальный банк доверенность на дилеров,
уполномоченных заключать от имени Участника сделки по продаже
Национальным банком золота в АТС, согласно Приложению 2 к
настоящему Положению;
−− не находиться в процессах и/или процедурах, предусмотренных
Законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской
Республики, банках и банковской деятельности» (временная
администрация, ликвидация банка).
8. Основанием для участия в сделках по продаже Национальным
банком золота является наличие подписанного Соглашения и заявка
на участие в сделках по продаже Национальным банком золота,
предоставленная посредством АТС.
9. КДКР Национального банка определяет следующие условия
проведения сделок по продаже и обратном выкупе золота:
−− дату сделки с золотом;
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−− дату обратного выкупа золота;
−− общий объем (золото в тройских унциях);
−− минимальный объем одной заявки (золото в тройских унциях);
−− процентную ставку по золоту;
−− процентную ставку по денежным средствам в сомах.
10. Условия проведения сделок по продаже Национальным банком
золота, указанные в пункте 9 настоящего Положения, объявляются
Национальным банком в АТС.
11. Заявка должна удовлетворять объявленным Национальным
банком условиям сделки по продаже золота.
12. Заявка, не соответствующая объявленным Национальным
банком условиям сделки по продаже золота, отклоняется АТС.
13. Участник может подать только 1 (одну) заявку, последующие
заявки Участника будут отклонены и не приняты.
14. Участник вправе изменить или отозвать заявку в промежутке
между временем начала и временем окончания приема заявок АТС.
15. После наступления времени окончания приема заявок
по сделке по продаже Национальным банком золота Участник
не может подавать или изменять заявку, и заявка считается
безотзывной.
16. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность
сведений, указанных в заявке Участника.
17. Объем заявки Участника не должен превышать объема,
объявленного Национальным банком.
18. Объем заявки Участника не должен быть ниже минимального
объема одной заявки, объявленного Национальным банком.
19. В случае если суммарный объем заявок Участников превысит
объявленный Национальным банком объем, то распределение
будет проводиться пропорционально их удельному весу. В случае
совпадения объемов в заявках у Участников приоритет имеет
Участник, который подал заявку первым.
20. Результаты по проведенным сделкам по продаже
Национальным банком золота доступны в АТС, а также объявляются
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Национальным банком путем размещения статистической
информации на интернет-сайте Национального банка.
21. Участник, купивший у Национального банка золото, может
продать его другому Участнику. При этом дата обратного выкупа
Участником, продавшим золото другому Участнику, должна быть
ранее даты обратного выкупа золота Национальным банком. В этом
случае Участник, продавший золото, должен письменно уведомить
другого Участника об имеющихся обязательствах по данному золоту
перед Национальным банком.
В случае продажи золота Участником другому Участнику вне
АТС, Участник в день продажи золота должен предоставить
в Национальный банк платежное поручение (Приложение 3
к настоящему Положению).
22. В случае когда дата валютирования при продаже Национальным
банком золота/дата обратного выкупа золота Национальным банком
является нерабочим днем в Кыргызской Республике, продажа
золота/выкуп золота осуществляется на следующий рабочий день.
При обратном выкупе золота перерасчет суммы денежных средств
по начисленным процентам не производится.
23. Цена продажи золота в сомах рассчитывается исходя
из значения Лондонского вечернего фиксинга цены на золото,
установленного в день, предшествующий дню заключения сделки,
и официального курса доллара США к сому, действующего на дату
заключения сделки по следующей формуле:
где,

– цена золота;

– значение лондонского вечернего фиксинга;
– официальный курс доллара США к сому.
24. Округление цены золота в сомах производится с точностью
до четырех знаков после запятой.
25. В дату обратного выкупа золота Национальный банк будет
выкупать золото у Участника по цене первоначальной продажи
золота. В свою очередь, Участник обязуется продать золото
Национальному банку.
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26. Срок начисления процентов по денежным средствам в сомах
и золоту производится по формуле простых процентов исходя
из количества 360 дней в году (30 дней в месяц) и рассчитывается
начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств
в сомах/золота, и до дня обратного списания/зачисления денежных
средств в сомах/золота включительно.
27. Проценты по золоту начисляются в тройских унциях
и выплачиваются в сомах. Проценты к выплате рассчитываются
исходя из значения Лондонского вечернего фиксинга цены на золото,
установленного в день, предшествующий дню выплаты процентов
по золоту, и официального курса доллара США к сому, действующего
на день выплаты процентов по золоту по следующей формуле:
Проценты по золоту в сомах =
сумма начисленных процентов по золоту в тройских унциях
где
– значение лондонского вечернего фиксинга;
– официальный курс доллара США к сому.
28. Зачисление и списание денежных средств в сомах по счетам
Участника/Национального банка производится в АТС. Расчеты
по обезличенному металлическому счету Участника производятся
Национальным банком.
29. Обезличенный металлический счет Участника в Национальном
банке не подлежит обналичиванию в золоте и не может быть
обналичен по требованию Участника.
30. Досрочная продажа золота Национальному банку
не допускается.
31. Пролонгация срока по сделке с золотом с Национальным
банком не допускается.
ГЛАВА 4.
Права, обязанности и ответственность
32. Участник, подписав Соглашение, подтверждает свое согласие
с условиями заключения сделок по продаже Национальным
банком золота, изложенным в настоящем Положении, и обязуется
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не отказываться от исполнения обязательств по заключенным
сделкам.
33. Участник при покупке золота у Национального банка
должен своевременно осуществлять все необходимые действия
по обеспечению наличия соответствующей суммы денежных
средств в сомах на корреспондентском счете в Национальном
банке для осуществления АТС автоматического исполнения
расчетов по денежным средствам в сомах по заключенной сделке
на соответствующую дату валютирования.
34. Участник на дату обратного выкупа золота Национальным
банком должен своевременно зачислить на счет Национального
банка сумму процентов за золото.
35. Национальный банк при продаже золота Участнику
должен на соответствующую дату валютирования осуществить
зачисление золота на обезличенный металлический счет Участника
в Национальном банке.
36. Национальный банк на дату обратного выкупа золота
у Участника должен своевременно осуществить все необходимые
действия по обеспечению наличия соответствующей суммы денежных
средств и суммы начисленных процентов на счете Национального
банка для осуществления АТС автоматического исполнения расчетов.
37. Неисполнением Участником своих обязательств по сделке
по продаже Национальным банком золота является отсутствие
достаточной суммы денежных средств в сомах на соответствующую
дату валютирования на корреспондентском счете Участника
в Национальном банке.
38. В случае неисполнения Участником своих обязательств
по сделке по продаже Национальным банком золота, структурное
подразделение Национального банка, отвечающее за проведение
расчетов по сделкам с золотом, имеет право безакцептно (бесспорно)
списать с корреспондентского счета Участника в Национальном
банке единовременную сумму штрафа в размере 0,5 процента
от суммы сделки. В случае невозможности списания полной суммы
единовременного штрафа с корреспондентского счета Участника
в Национальном банке, Национальный банк по мере поступления
денежных средств на корреспондентский счет Участника
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в Национальном банке будет осуществлять списание суммы
единовременного штрафа до его полного погашения. При этом сделка
по продаже золота будет считаться расторгнутой.
39. Неисполнением Участником своих обязательств при обратном
выкупе золота Национальным банком является несвоевременное
зачисление и/или незачисление суммы процентов за золото на счет
Национального банка.
40. В случае неисполнения Участником своих обязательств
при обратном выкупе золота Национальным банком, структурное
подразделение Национального банка, отвечающее за проведение
расчетов по сделкам с золотом, имеет право безакцептно (бесспорно)
списать с корреспондентского счета Участника в Национальном
банке единовременную сумму штрафа в размере 0,5 процента
от суммы начисленных процентов. В случае невозможности списания
полной суммы единовременного штрафа с корреспондентского
счета Участника в Национальном банке, Национальный банк
по мере поступления денежных средств на корреспондентский счет
Участника в Национальном банке будет осуществлять списание
суммы единовременного штрафа до его полного погашения.
Списание штрафа производится в сомах.
41. Неисполнением Национальным банком своих обязательств
по сделке продаже золота является несвоевременное зачисление и/
или незачисление на соответствующую дату валютирования золота
на обезличенный металлический счет Участника в Национальном
банке.
42. В случае неисполнения Национальным банком своих
обязательств по сделке продаже золота, Национальный банк
зачисляет единовременную сумму штрафа в размере 0,5 процента
от объема проданного золота Участнику на корреспондентский счет
Участника в Национальном банке. Штраф зачисляется в сомах. При
этом сделка по продаже золота будет считаться расторгнутой.
43. Неисполнением Национальным банком своих обязательств
при обратном выкупе золота у Участника является отсутствие
соответствующей суммы денежных средств и суммы начисленных
процентов на счете Национального банка.
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44. В случае неисполнения Национальным банком своих
обязательств при обратном выкупе золота у Участника,
Национальный банк зачисляет единовременную сумму штрафа
в размере 0,5 процента от суммы сделки на корреспондентский счет
Участника в Национальном банке.
45. Списание и/или зачисление штрафа производится через АТС.
ГЛАВА 5.
Заключительные положения

содержание

46. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут
вноситься Национальным банком в целях совершенствования
процесса заключения сделок на межбанковском внутреннем рынке
Кыргызской Республики через АТС.
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Приложение 1
к Положению «О продаже и
обратном выкупе Национальным
банком Кыргызской Республики
золота на межбанковском
внутреннем рынке через
Автоматизированную торговую
систему Национального банка
Кыргызской Республики»

СОГЛАШЕНИЕ
между Национальным банком Кыргызской Республики
и коммерческим банком _______________________
__________________ о продаже и обратном выкупе
Национальным банком Кыргызской Республики
золота через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики и расчетов
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 «Участник»,
в лице __________________________________, действующего
на основании ________________________, с другой стороны,
вместе в дальнейшем именуемые «стороны», на основании
Положения «О продаже и обратном выкупе Национальным
банком Кыргызской Республики золота на межбанковском
внутреннем рынке через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики», утвержденного
постановлением Правления Национального банка от ___________
№___ (далее – Положение о продаже золота) и Положения
«О
работе
Автоматизированной
торговой
системы
Национального банка Кыргызской Республики», утвержденного
постановлением
Правления
Национального
банк а
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от 28 марта 2013 года №10/18 (далее – Положение о работе АТС),
заключили настоящее Соглашение между Национальным банком
Кыргызской Республики и коммерческим банком о продаже и
обратном выкупе Национальным банком Кыргызской Республики
золота через Автоматизированную торговую систему Национального
банка Кыргызской Республики и расчетов (далее – Соглашение) о
нижеследующем:

содержание

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение
условий и порядок регулирования правоотношений, возникающих при
проведении сделок по продаже и обратном выкупе Национальным
банком золота через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики (далее – АТС) между
Национальным банком и Участником.
1.2. Определения и термины, используемые в настоящем
Соглашении, аналогичны определениям и терминам, определенным
в Положении о продаже золота.
1.3. Расчеты по сделкам по продаже Национальным банком
золота осуществляются по корреспондентскому счету/обезличенному
металлическому счету Участника в Национальном банке;
и соответствующему счету Национального банка.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК ПО ПРОДАЖЕ
И ОБРАТНОГО ВЫКУПА ЗОЛОТА
2.1. Для осуществления сделки по продаже Национальным
банком золота Участник должен удовлетворять указанным в пункте 7
Положения о продаже золота требованиям на дату сделки по продаже
Национальным банком золота.
2.2. Условия проведения сделки по продаже Национальным
банком золота, указанные в пункте 9 Положения о продаже золота,
определяются КДКР Национального банка и объявляются в АТС.
2.3. Основанием для участия в сделке по продаже Национальным
банком золота является наличие подписанного Соглашения и Заявка
на участие в сделке по продаже Национальным банком золота,
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оформленная соответствующим образом и предоставленная
посредством АТС.
2.4. Участник может подать только 1 (одну) заявку, последующие
заявки Участника будут отклонены и не приняты.
2.5. Заявка Участника должна удовлетворять объявленным
Национальным банком условиям сделки по продаже золота.
2.6. Поданная Заявка означает согласие Участника
с объявленными Национальным банком условиями.
2.7. Заявки, не соответствующие объявленным Национальным
банком условиям сделки по продаже золота, отклоняются АТС.
2.8. Участник вправе изменить или отозвать Заявку в промежутке
между временем начала и временем окончания приема Заявок в АТС.
2.9. После наступления времени окончания приема заявок
по сделке по продаже Национальным банком золота Участник
не может подавать или изменять заявку, и Заявка считается
безотзывной.
2.10. Национальный банк обеспечивает конфиденциальность
сведений, указанных в заявке Участника.
2.11. Объем заявки не должен превышать объема объявленного
Национальным банком.
2.12. Объем заявки Участника не должен быть ниже минимального
объема одной заявки объявленного Национальным банком.
2.13. В случае если суммарный объем заявок Участников превысит
объявленный Национальным банком объем, то распределение
будет проводиться пропорционально их удельному весу. В случае
совпадения объемов в заявках у Участников приоритет имеет
Участник, который подал заявку первым.
2.14. Участник, купивший у Национального банка золото, может
продать его другому Участнику. При этом дата обратного выкупа
Участником, продавшим золото другому Участнику, должна быть
ранее даты обратного выкупа золота Национальным банком. В этом
случае Участник, продавший золото, должен уведомить другого
Участника об имеющихся обязательствах по данному золоту перед
Национальным банком.
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В случае продажи золота Участником другому Участнику вне
АТС, Участник в день продажи золота должен предоставить
в Национальный банк платежное поручение (приложение 3
к Положению о продаже золота).
2.15. Зачисление и списание денежных средств
в сомах по соответствующим счетам Участника/Национального банка
производится АТС. Расчеты по обезличенному металлическому счету
Участника производятся Национальным банком.
2.16. Досрочная продажа золота Национальному банку со стороны
Участника не допускается.
2.17. Пролонгация срока по сделке с золотом с Национальным
банком не допускается.
2.18. В случаях когда дата валютирования при продаже
Национальным банком золота/дата обратного выкупа золота
Национальным банком является нерабочим днем в Кыргызской
Республике, продажа золота/выкуп золота осуществляется
на следующий рабочий день. При обратном выкупе золота
перерасчет суммы денежных средств по начисленным процентам
не производится.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны имеют право на заключение сделок по продаже
Национальным банком золота строго в соответствии с Положением
о продаже золота и Положением о работе АТС.
3.2. Стороны согласны с условиями проведения сделок
по продаже Национальным банком золота, изложенными в настоящем
Соглашении, и признают свои обязательства друг перед другом.
3.3. Участник обязуется:
3.3.1. при покупке золота у Национального банка
своевременно осуществлять все необходимые действия
по обеспечению наличия соответствующей суммы денежных
средств в сомах на корреспондентском счете в Национальном банке
для осуществления АТС автоматического исполнения расчетов
по национальной валюте по заключенной сделке на соответствующую
дату валютирования.
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В случае отсутствия достаточной суммы денежных средств в сомах
на соответствующую дату валютирования на корреспондентском
счете Участника в Национальном банке сделка будет считаться
расторгнутой. С корреспондентского счета Участника в Национальном
банке будет списана сумма единовременного штрафа.
3.3.2. на дату обратного выкупа золота Национальным банком
должен своевременно зачислить на счет Национального банка сумму
процентов за золото.
3.4. Национальный банк обязуется:
3.4.1. при продаже золота Участнику на соответствующую дату
валютирования осуществить зачисление тройских унций золота
на обезличенный металлический счет Участника в Национальном
банке;
3.4.2. на дату обратного выкупа золота у Участника осуществлять
все необходимые действия по обеспечению наличия соответствующей
суммы денежных средств и суммы начисленных процентов на счете
Национального банка для осуществления АТС автоматического
исполнения расчетов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Национальный банк и Участник несут полную ответственность
за свои обязательства по заключенным сделкам по продаже
Национальным банком золота, в соответствии с настоящим
Соглашением, Положением о продаже золота и Положением о работе
АТС.
4.2. Национальный банк и Участник несут полную ответственность
за правильность, своевременность и конфиденциальность
совершаемых ответственными лицами и сотрудниками действий,
связанных с проведением сделок по продаже Национальным банком
золота, в соответствии с настоящим Соглашением, Положением
о работе АТС и Положением о продаже золота.
4.3. Неисполнением Участником своих обязательств по сделке
по продаже Национальным банком золота является отсутствие
достаточной суммы денежных средств в сомах на корреспондентском
счете Участника в Национальном банке на соответствующую дату
валютирования.
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В случае неисполнения Участником абзаца первого настоящего
пункта, структурное подразделение Национального банка,
отвечающее за проведение расчетов по сделкам с золотом, имеет
право безакцептно (бесспорно) списать с корреспондентского
счета Участника в Национальном банке единовременную сумму
штрафа в размере 0,5 процента от суммы сделки. В случае
невозможности списания полной суммы единовременного штрафа
с корреспондентского счета Участника в Национальном банке,
Национальный банк по мере поступления денежных средств
на корреспондентский счет Участника в Национальном банке
будет осуществлять списание суммы единовременного штрафа
до его полного погашения. При этом сделка по продаже золота будет
считаться расторгнутой.
4.4. Неисполнением Участником своих обязательств при обратном
выкупе золота Национальным банком является незачисление суммы
процентов за золото на счет Национального банка.
В случае неисполнения Участником абзаца первого настоящего
пункта, структурное подразделение Национального банка,
отвечающее за проведение расчетов по сделкам с золотом, имеет
право безакцептно (бесспорно) списать с корреспондентского
счета Участника в Национальном банке единовременную сумму
штрафа в размере 0,5 процента от суммы начисленных процентов.
В случае невозможности списания полной суммы единовременного
штрафа с корреспондентского счета Участника в Национальном
банке, Национальный банк по мере поступления денежных средств
на корреспондентский счет Участника в Национальном банке будет
осуществлять списание суммы единовременного штрафа до его
полного погашения.
Списание штрафа производится в сомах.
4.5. Неисполнением Национальным банком своих обязательств
по сделке по продаже золота является незачисление на обезличенный
металлический счет Участника в Национальном банке тройских унций
золота в соответствующую дату валютирования.
В случае неисполнения Национальным банком абзаца первого
настоящего пункта, Национальный банк зачисляет единовременную
сумму штрафа в размере 0,5 процента от объема проданного золота
Участнику на корреспондентский счет Участника в Национальном
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банке. Штраф зачисляется в сомах. При этом сделка по продаже
золота будет считаться расторгнутой.
4.6. Неисполнением Национальным банком своих обязательств
при обратном выкупе золота Участника является отсутствие
соответствующей суммы денежных средств и суммы начисленных
процентов на счете Национального банка.
В случае неисполнения Национальным банком абзаца первого
настоящего пункта, Национальный банк зачисляет единовременную
сумму штрафа в размере 0,5 процента от суммы сделки
на корреспондентский счет Участника в Национальном банке.
4.7. Списание и/или зачисление штрафа производится через АТС.
4.8. Национальный банк не несет ответственности за ущерб,
причиненный Участнику вследствие нарушения им настоящего
Соглашения и Положения о продаже золота.
4.9. Национальный банк вправе приостановить/отменить сделки
по продаже золота в случае возникновения технического сбоя
в АТС. Если технический сбой носит кратковременный характер,
то Национальный банк вправе изменить временные рамки
проведения сделок по продаже золота. Приостановление/отмена
сделки в этом случае не будет считаться нарушением Национальным
банком своих обязательств по настоящему Соглашению.
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, нормативные правовые акты,
принятые органами законодательной и исполнительной власти
и другие обстоятельства, послужившие непосредственной причиной
для невозможности исполнения обязательств по настоящему
Соглашению. Указанные выше события должны носить
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер,
возникнуть после заключения настоящего Соглашения и не зависеть
от воли Сторон.
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5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы
Стороны должны в течение 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
исполнения 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 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 заключенной сделке по продаже
Национальным банком золота и действовавшим к моменту
наступления этих обстоятельств.
5.6. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся, в частности,
нарушение обязанностей со стороны контрагентов Участника,
отсутствие у Участника необходимых денежных средств.
5.7. 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.
6.2. В случае невозможности достижения согласия путем
переговоров Сторон, спор между Сторонами подлежит
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урегулированию в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.

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 или ликвидации 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 языке и официальном языке
по экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК
РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его
подписания обеими Сторонами. Условия настоящего Соглашения
распространяются только на сделки по продаже Национальным
банком золота, заключенные со дня вступления в силу настоящего
Соглашения.
8.2. Все сделки по продаже Национальным банком золота,
заключенные между Национальным банком и Участником
до вступления в силу настоящего Соглашения, завершаются
на условиях, действовавших на момент их заключения.
8.3. Настоящее Соглашение действует в течение одного года
и считается продленным еще на год, если ни одна из Сторон за 7
(семь) календарных дней до истечения срока действия настоящего
Соглашения не заявила в письменной форме о намерении его
расторгнуть.
8.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение с предварительным уведомлением
другой Стороны не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней,
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но не ранее завершения расчетов по заключенным сделкам
по продаже Национальным банком золота.
8.5. Национальный банк имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть настоящее Соглашение в случаях:
−− нарушения Участником условий настоящего Соглашения и/или
Положения о продаже золота;
−− введения в отношении Участника процедур и/или специальных
режимов, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О
Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности»;
−− отзыва у Участника лицензии на право проведения банковских
операций в национальной и/или иностранной валюте, выданной
Национальным банком;
−− признания судом Участника банкротом;
−− прекращения деятельности Участника как юридического лица,
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
−− в случае изменения в установленном порядке нормативных
правовых актов, определяющих порядок проведения сделок,
являющихся основанием для пересмотра условий настоящего
Соглашения.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Национальный банк
Кыргызской Республики
____________________________

Наименование Участника

(почтовый индекс, адрес)
____________________________

(почтовый индекс, адрес)
____________________________

(должность)
____________________________

(должность)
____________________________

ФИО
____________________________

ФИО
____________________________

подпись

подпись

____________________________
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Приложение 2
к Положению о продаже и обратном
выкупе Национальным банком
Кыргызской Республики золота
на межбанковском внутреннем
рынке через Автоматизированную
торговую систему Национального
банка Кыргызской Республики

(распечатывается на фирменном бланке коммерческого банка)
Доверенность на дилеров
Настоящей доверенностью (полное наименование Участника) в
лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (указать),
уполномочивает нижеперечисленные лица проводить операции
по продаже Национальным банком золота на межбанковском
внутреннем рынке через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики.
№

Ф.И.О.

Роль в АТС
Адрес рабочей
Номер
Образец
(дилер/контро- Должность
электронной рабочего
подписи
лер дилера)
почты
телефона

1.
2.
3.
…

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и
действительна до 31.12.20___года включительно или до момента
прекращения действия (отзыва).
М.П.
Ф.И.О., должность

Подпись
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Приложение 3
к Положению о продаже и обратном
выкупе Национальным банком
Кыргызской Республики золота
на межбанковском внутреннем
рынке через Автоматизированную
торговую систему Национального
банка Кыргызской Республики
ТӨЛӨӨ ТАПШЫРМАСЫ
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
ОКПО

№ Дата

Жөнөөчүү ыкмасы
Способ отправления

Төлөөчү
Плательщик

Форма коду
Код формы

0401060

Дата
расчета

Дебет
Счет №

ИНН
Регистр.№

содержание

БИК

Төлөөчүнүн банкы
Кредит

Алуучу
Получатель
БИК(МФО)

Счет №
Алуучунун банкы

Суммасы соз менен
Сумма прописью
Төлөө коду
Код платежа

Сумма
Төлөөнүн багыты
Назначение платежа

М.О.

Кол тамгасы

Төлөөчү банктын белгиси

М.П.

Подписи

Отметки банка – плательщика

218

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 12, 2017

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 30 августа 2017 года
№ 2017-П-09/39-6-(ДКП)

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности» Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в следующие нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
(прилагаются):
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики депозитных операций
в национальной валюте»» от 28 марта 2013 года № 10/11;
−− постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О работе
Автоматизированной торговой системы Национального банка
Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года № 10/18.
2. Настоящее постановление вступает в силу cо дня официального
опубликования.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
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внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, соответствующих
структурных подразделений Национального банка Кыргызской
Республики, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениша.

содержание

Исполняющий обязанности Председателя
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Н. Жениш
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 30 августа 2017 г.
№ 2017-П-09/39-6-(ДКП)

1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики
депозитных операций в национальной валюте»» от 28 марта
2013 года № 10/11 следующие изменения:
в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики депозитных операций в национальной
валюте», утвержденном вышеуказанным постановлением:
−− в пункте 32 цифры и слова «с 15.00 до 16.00 часов» заменить
цифрами и словами «с 15.00 до 16.45 часов»;
−− в пункте 35 цифры и слова «с 16.00 до 17.00 часов» заменить
цифрами и словами «с 16.45 до 17.00 часов».
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О работе
Автоматизированной торговой системы Национального банка
Кыргызской Республики»» от 28 марта 2013 года № 10/18 следующие
дополнения и изменения:
в Положении «О работе Автоматизированной торговой системы
Национального банка Кыргызской Республики», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
−− в таблице пункта 39:
в графе «Описание»:
−− строку вторую пункта 2 дополнить абзацами пятым и шестым
следующего содержания:
«- операции с золотом»
«- депозит «овернайт»»;
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−− строку первую пункта 4 признать утратившей силу;
−− строку четвертую пункта 5 дополнить абзацем восьмым
следующего содержания:
«- операции с золотом»;
−− строку первую пункта 6 дополнить абзацем девятым следующего
содержания:
«- операции с золотом»;
−− пункт 7 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- операции с золотом»;
−− пункт 8 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- операции с золотом»;
−− пункт 10 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- операции с золотом»;
−− пункт 11 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- операции с золотом»;
−− пункт 12 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- операции с золотом;
−− таблицу дополнить пунктом «12-1» следующего содержания:
«
12-1

15:00 – 16:45*

Прием и обработка заявок на депозит «овернайт»

»;
−− 13 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- операции с золотом».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 30 августа 2017 года
№ 2017-П-09/39-7-(ДКП)

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики
«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности» Правление Национального банка Кыргызской
Республики постановляет:
1. Внести прилагаемые изменения в следующие нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики:
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики репо-операций с
государственными ценными бумагами Кыргызской Республики»
от 28 марта 2013 года № 10/10;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики депозитных операций
в национальной валюте» от 28 марта 2013 года № 10/11;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики валютных свопопераций» от 28 марта 2013 года № 10/13;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики операций по покупке
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государственных ценных бумаг Кыргызской Республики на вторичном
рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция)» от 28 марта
2013 года № 10/14;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Правил торгов на межбанковском
валютном рынке через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года
№ 10/16;
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «Об утверждении Правил торговли государственными
ценными бумагами на вторичном рынке через Автоматизированную
торговую систему Национального банка Кыргызской Республики»
от 28 марта 2013 года №10/17.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней
со дня официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-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.
4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, соответствующих
структурных подразделений Национального банка Кыргызской
Республики, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениша.
Исполняющий обязанности Председателя
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 30 августа 2017 г.
№ 2017-П-09/39-7-(ДКП)

1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики репоопераций с государственными ценными бумагами Кыргызской
Республики» от 28 марта 2013 года № 10/10 следующие изменения:
в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики репо-операций с государственными ценными
бумагами Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции:
«- иметь лицензию Национального банка на право проведения
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте
и не иметь ограничений на выпуск, покупку, продажу, обслуживание
ценных бумаг, а также услуги депозитария;»;
в Приложении 1 к Положению:
−− абзац четвертый пункта 9.5. изложить в следующей редакции:
«- отзыва у Участника лицензии банка на право проведения
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте;».
2. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики
депозитных операций в национальной валюте» от 28 марта 2013 года
№ 10/11 следующие изменения:
в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики депозитных операций в национальной
валюте», утвержденном вышеуказанным постановлением:
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−− абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«- иметь лицензию Национального банка на право проведения
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте
и иметь разрешение на размещение собственных и/или привлеченных
средств от своего имени на договорных условиях;»;
в Приложении 1 к Положению:
−− абзац четвертый пункта 8.5. изложить в следующей редакции:
«- отзыва у Участника лицензии банка на право проведения
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте;».
3. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики
валютных своп-операций» от 28 марта 2013 года № 10/13 следующие
изменения:
в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики валютных своп-операций», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
в пункте 16:
−− абзац второй изложить в следующей редакции:
«- иметь лицензию Национального банка на право проведения
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте
и иметь разрешение на осуществление операций с производными
финансовыми инструментами (деривативы);»;
−− абзац третий признать утратившим силу;
в Приложении 1 к Положению:
−− абзац четвертый пункта 8.5. изложить в следующей редакции:
«- отзыва у Участника лицензии банка на право проведения
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте;».
4. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики операций
по покупке государственных ценных бумаг Кыргызской Республики
на вторичном рынке на условиях аутрайт (редисконтная операция)»
от 28 марта 2013 года № 10/14 следующие изменения:
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в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики операций по покупке государственных ценных
бумаг Кыргызской Республики на вторичном рынке на условиях
аутрайт (редисконтная операция)», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
−− абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«- иметь лицензию Национального банка на право проведения
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте
и не иметь ограничений на выпуск, покупку, продажу, обслуживание
ценных бумаг, а также услуги депозитария;»;
в Приложении 1 к Положению:
−− абзац четвертый пункта 8.5. изложить в следующей редакции:
«- отзыва у Участника лицензии банка на право проведения
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте;».
5. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил торгов
на межбанковском валютном рынке через Автоматизированную
торговую систему Национального банка Кыргызской Республики»
от 28 марта 2013 года № 10/16 следующие изменения:
в Правилах торгов на межбанковском валютном рынке
через Автоматизированную торговую систему Национального
банка Кыргызской Республики, утвержденных вышеуказанным
постановлением:
в пункте 14:
−− абзац второй изложить в следующей редакции:
«- иметь лицензию Национального банка на право проведения
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте
и иметь разрешение на покупку и продажу (обмен) иностранной
валюты от своего имени и на осуществление операций по счетам
в иностранной валюте для клиентов и по приобретению (обмену)
иностранной валюты от имени клиента;»;
−− абзац третий признать утратившим силу;
−− в Приложении 1 к Положению:
−− абзац четвертый пункта 10.5. изложить в следующей редакции:
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«- отзыва у Участника лицензии банка на право проведения
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте;».
6. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Правил торговли
Государственными ценными бумагами на вторичном рынке через
Автоматизированную торговую систему Национального банка
Кыргызской Республики» от 28 марта 2013 года № 10/17 следующее
изменение:
в Правилах торговли государственными ценными бумагами
на вторичном рынке через Автоматизированную торговую систему
Национального банка Кыргызской Республики, утвержденных
вышеуказанным постановлением:
−− абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
«- иметь лицензию Национального банка на право проведения
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте
и не иметь ограничений на выпуск, покупку, продажу, обслуживание
ценных бумаг, а также услуги депозитария;».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 25 сентября 2017 года
№ 2017-П-07/41-1-(ДКП)

В соответствии со статьями 24, 28 и 68 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности», Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской
Республики в размере 5,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в действие с 26 сентября
2017 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию
о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте
Национального банка Кыргызской Республики в течение одного
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя
Председателя Национального банка Кыргызской Республики
Н. Жениша.
Председатель

К. Кулматов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 27 сентября 2017 года
№ 2017-П-10\42-4-(НПА)

содержание

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 17, 20 и 68 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности», Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в следующие нормативные
правовые акты Национального банка Кыргызской Республики
(прилагаются):
−− постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального
банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года №26/5;
−− 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.
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет 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.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Управлению финансовой статистики и обзора довести
настоящее постановление до сведения коммерческих банков
и соответствующих структурных подразделений Национального банка
Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениш.
К. Кулматов

содержание

Председатель
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 сентября 2017 г.
№ 2017-П-10\42-4-(НПА)

содержание

Изменения и дополнения
в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых
актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа
2005 года № 26/5, следующие изменения и дополнения:
в Положении «О Периодическом регулятивном банковском
отчете», утвержденном вышеуказанным постановлением:
в Приложении 2:
1) в разделе 26:
−− в подразделе «А. Отчет об операциях с безналичной
иностранной валютой» статью «Прочий приток» дополнить строкой
следующего содержания:
«из них приток за счет пополнения корреспондентского счета»;
−− статью «Прочий отток» дополнить строкой следующего
содержания:
«из них отток для пополнения корреспондентского счета»;
−− в подразделе «Б. Отчет об операциях с наличной иностранной
валютой» справочную статью «Поступление средств по операциям
с наличной иностранной валютой головного офиса с филиалами и
сберегательными кассами» изложить в следующей редакции:
«Поступление средств по операциям с наличной иностранной
валютой головного офиса с филиалами и сберегательными кассами,
а также по операциям между филиалами и/или сберегательными
кассами банка»;
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−− справочную статью «Расход средств по операциям с
наличной иностранной валютой головного офиса с филиалами и
сберегательными кассами» изложить в следующей редакции:
«Расход средств по операциям с наличной иностранной валютой
головного офиса с филиалами и сберегательными кассами, а также
по операциям между филиалами и/или сберегательными кассами»;
2) в разделе 29:
в пункте 14 подраздела «А. Задолженность по кредитам» слова
«В том числе пролонгированные кредиты» заменить словами «В том
числе реструктуризированные кредиты».
2. 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, следующие
изменения и дополнения:
в Положении «О периодическом регулятивном отчете банков,
осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами
банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным
постановлением:
в Приложении 2:
1) в разделе 22:
−− в подразделе «А. «Отчет об операциях с безналичной
иностранной валютой» статью «Прочий приток» дополнить строкой
следующего содержания:
«из них приток за счет пополнения корреспондентского счета»;
−− статью «Прочий отток» дополнить строкой следующего
содержания:
«из них отток для пополнения корреспондентского счета»;
−− в подразделе «Б. Отчет об операциях с наличной иностранной
валютой» статью «Поступление средств по операциям с
наличной иностранной валютой головного офиса с филиалами и
сберегательными кассами» изложить в следующей редакции:
«Поступление средств по операциям с наличной иностранной
валютой головного офиса с филиалами и сберегательными кассами,
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а также по операциям между филиалами и/или сберегательными
кассами банка»;
−− статью «Расход средств по операциям с наличной иностранной
валютой головного офиса с филиалами и сберегательными кассами»
изложить в следующей редакции:
«Расход средств по операциям с наличной иностранной валютой
головного офиса с филиалами и сберегательными кассами, а также
по операциям между филиалами и/или сберегательными кассами».
−− подраздел Г. 1.2 «Отчет о внутренних сделках КБ с безналичной
иностранной валютой свыше 100 000 долларов в эквиваленте» в
графах «Покупка» и «Продажа» после столбцов «Объем» дополнить
столбцами «Курс покупки», «Курс продажи»;
−− подраздел Д. 1.2 «Отчет о внутренних сделках КБ с наличной
иностранной валютой свыше 100 000 долларов в эквиваленте» в
графах «Покупка» и «Продажа» после столбцов «Объем» дополнить
столбцами «Курс покупки», «Курс продажи».
2) в разделе 24:
−− в пункте 14 подраздела «А. Финансирование, предоставленное
на конец периода» слова «В том числе пролонгированные» заменить
словами «В том числе реструктуризированные».
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики кредитных
аукционов для целей рефинансирования и поддержания
ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13
В соответствии со статьями 20, 53 и 68 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики
кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания
ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13 изменения
и дополнения (прилагаются).
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-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.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее
постановление до сведения коммерческих банков, соответствующих
структурных подразделений Национального банка Кыргызской
Республики, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Жениш Н.
К. Кулматов

содержание

Председатель
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 сентября 2017 г.
№ 2017-П-09\42-7-(НПА)

Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке
проведения Национальным банком Кыргызской Республики
кредитных аукционов для целей рефинансирования и поддержания
ликвидности» от 27 ноября 2013 года № 45/13 следующие изменения
и дополнения:
в Положении «О порядке проведения Национальным банком
Кыргызской Республики кредитных аукционов для целей
рефинансирования и поддержания ликвидности», утвержденном
вышеуказанным постановлением:
в пунктах 18 и 22 слова «максимальный» исключить;
пункте 29:
−− абзац второй изложить в следующей редакции:
«- иметь лицензию Национального банка на право проведения
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте;»
−− абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- не находиться в специальном режиме. Банк, находящийся
в специальном режиме, может участвовать в кредитном аукционе
на поддержание ликвидности под залог государственных ценных
бумаг и/или безналичной иностранной валюты в виде прав требований
на денежные средства, находящиеся на беспроцентном депозитном
счете в Национальном банке, при наличии соответствующего
решения Правления Национального банка;»
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Изменения и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики кредитных
аукционов для целей рефинансирования и поддержания
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−− дополнить абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего
содержания:
«- не иметь ограничений или запрета на осуществление отдельных
видов банковских операций: привлечение депозитов от физических
лиц, открытие расчетных счетов физическим и юридическим лицам,
кредитование;
−− иметь уровень не ниже 3 по рейтинговой системе CAMELS и/или
не ниже 3 по рейтинговой системе риск-ориентированного надзора;»;
в пункте 30 слова «сроки предоставляемых кредитных ресурсов,»
исключить;
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об Инструкции
по установлению Национальным банком Кыргызской
Республики цены продажи и цены обратного выкупа
аффинированных мерных слитков из золота и серебра,
выпускаемых Национальным банком Кыргызской
Республики» от 25 февраля 2015 года № 13/11
В соответствии со статьями 20 и 68 Закона «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»
Правление Национального банка Кыргызской Республики
постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об Инструкции по установлению
Национальным банком Кыргызской Республики цены продажи
и цены обратного выкупа аффинированных мерных слитков
из золота и серебра, выпускаемых Национальным банком Кыргызской
Республики» от 25 февраля 2015 года № 13/11 следующие изменения:
в Инструкции по установлению Национальным банком Кыргызской
Республики цены продажи и цены обратного выкупа аффинированных
мерных слитков из золота и серебра, выпускаемых Национальным
банком Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным
постановлением:
в таблице подпункта 4 пункта 7:
−− строки шестую и седьмую изложить в следующей редакции:
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«
31,1035

1, 5

100,0

3,0

»;

содержание

−− в приложении 1:
5 и 6 пункт таблицы изложить в следующей редакции:
«
5

31,1035

1,000

1,5

6

100,0

3,215

3,0

».
2. Юридическому управлению:
−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
−− после официального опубликования направить настоящее
постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для
включения в Государственный реестр нормативных правовых актов
Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
пятнадцати дней со дня официального опубликования.
4. Отделу развития государственного языка и документооборота
довести настоящее постановление до сведения структурных
подразделений, областных управлений и представительства
Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Орозбаеву Л. Дж.
Председатель

К. Кулматов
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КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ

ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
от 25 октября 2017 года
№ 2017-П-07\45-3-(ДКП)

В соответствии со статьями 20, 27 и 68 Закона Кыргызской
Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках
и банковской деятельности» Правление Национального банка
Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики «О ежедневном минимальном
уровне обязательных резервов банков» от 14 ноября 2014 года
№ 50/1 следующее дополнение и изменение:
−− в наименовании постановления на государственном языке
после слов «милдеттүү камдарынын» дополнить словом «күндөлүк»;
−− пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что размер средств на корреспондентском счете
каждого коммерческого банка в Национальном банке и активов
в форме золота на обезличенном металлическом счете коммерческого
банка в Национальном банке для выполнения ОРТ на ежедневной
основе должен составлять не менее 90 процентов от объема
обязательных резервов коммерческого банка, установленных
на соответствующий период.».
2. Юридическому управлению:
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О внесении дополнения и изменения в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«О ежедневном минимальном уровне обязательных
резервов банков» от 14 ноября 2014 года № 50/1
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−− опубликовать настоящее постановление на официальном
интернет-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. Экономическому управлению довести настоящее постановление
до сведения коммерческих банков.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской
Республики Н. Жениша.
К. Кулматов

содержание

Председатель
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